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 المقدمة

ور منذ النشأة وحتى ٌومنا هذا ، طبمراحل متعاقٌة من االزدهار والت جلوالء مرت مدٌنة       

والحروب التً الحقت بها الكثٌر من الخراب خصها بذلك موقعها على طرٌق التجارة والزٌارة 

واحتالل االنكلٌز للعراق عام  لىوالدمار فبعد سقوط الدولة العثمانٌة خالل الحرب العالمٌة األو

 -م لم ٌؽب عن بال المستعمرٌن الجدد اهمٌة موقعها اذ باشروا بمد خط سكك حدٌد بؽداد 3937

م اذ خلقت فرص عمل 3938جلوالء عام گركوك مارا بمدٌنة جلوالء وانشأت محطة قطار 

د المهاجرٌن الٌها من مختلؾ األقالٌم المجاورة فضال عن انشاء معسكر فجدٌدة ادت الى توا

انشطتها التجارٌة والخدمٌة وأسهم فً النمو السكانً والتوسع  حفز اذ 3958جلوالء الدائم عام 

 .3977نسمة عام  8638ت الى المساحً والعمرانً ، وقد ازداد عدد سكانها من بضعة عشرا

م واعالن الجمهورٌة العراقٌة شهدت 3978وعلى اثر التؽٌٌر السٌاسً فً العراق عام        

مدٌنة جلوالء تطورا اداري مهم اذ اصبحت مركزة ادارٌة لناحٌة جلوالء المستحدثة بعد ان 

 34479نوات اذ بلػ ، وقد تضاعؾ عدد سكانها خالل ثمان سسعدٌةة تابعة الناحٌة البكانت قص

وازداد عدد سكانها لٌصل الى 3977م فً عام 39488وازداد الى   م3987عام  نسمة

 . 3987نسمة عام  48888

والتً خلقت واقع جدٌدة إلقلٌم كردستان اذ اصبح خارج  3993وعلى اثر احداث عام         

نقطة التماس بٌن هذا  حدود السٌادة المركزٌة للدولة العراقٌة واصبحت مدٌنة جلوالء تمثل

االقلٌم ومناطق السٌادة المركزٌة مما ادى الى ازدهار ووظٌفتها التجارٌة وخاصة التجارة ؼٌر 

الرسمٌة والتً جعلت من المدٌنة منطقة جذب مکانً كبٌر حتى وصل عدد سكانها الى 

 .3997نسمة عام 52475
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 :مشكلة الثحث

 مشكلة الثحث تما يلي:تكمن  

: ماهً العوامل الجؽرافٌة التً أعطت خصوصٌة مكانٌة لمدٌنة جلوالء والتً اختارت هذا س

الموقع الجؽرافً بمقدمات المرتفعات الجبلٌة ؟ ولماذا شهدت مدٌنة جلوالء منذ العقد الثانً من 

، نتج عنه اختالؾ  ا  كبٌر ا  واقتصادٌ ا  عمرانٌ وتطورا   ا  مساحٌ ا  وتوسع ا  وأ سكانٌنمالقرن العشرٌن 

بروز التوزٌع المكانً ألستعماالت االرض وتركٌب المدٌنة الداخلً الوظٌفً ، مما ادى الى 

 .الكثٌر من المشكالت الحضرٌة

 

 :فرضٌات البحث

 .سهمت فً نشأت هذا المركب الحضري . وجود عالقة ارتباط بٌن البٌئة واالنسان أ3

 والبشرٌة المتمثلة بالمتؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة. وضوح اثر العوامل الطبٌعٌة 4 

 نمو المدٌنة وتطورها.  واالجتماعٌة على

  . هناك عالقة ارتباط بٌن اتجاهات التوسع المساحً والمحددات الطبٌعٌة والبشرٌة5

 

 :ومبرراتها اهمٌة البحث

تبحث فً نشأتها  عدم وجود دراسات تفصٌلٌة سابقة للمدٌنةبتكمن مبررات الدراسة          

 وتطورها ووظائفها وعالقاها االقلٌمٌة .

تها وحل مشكلتها فضال عن تحقٌق جملة أهداؾ ٌاات فرضاثبللدراسة فً  ةالعام االهمٌةن ٌكمو

 :فرعٌة منها 

من الموروث  الكشؾ عن المراحل المورفولوجٌة التً مرت بها المدٌنة وانقاذ ما ٌمكن انقاذه -

 المعماري للمدٌنة.

 اخل المدٌنة الكشؾ عن خصوصٌة استعماالت األرض د  -

 و السرٌع والمفاجئ للمدٌنةمالكشؾ عن األسباب التً كانت وراء الن  -
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 :الدراسات السابقة

على الرؼم من افتقار مدٌنة جلوالء الى دراسات تفصٌلٌة سابقة ، اال أن المكتبة العربٌة          

فً جؽرافٌة المدن ، وقد جاءت الدراسات العربٌة متأخرة تحتوي على كم هائل من الدراسات 

قرن الماضً ـن الــثالث مـعقد الـدء الــى بــارٌخ الدراسات األجنبٌة الحدٌثة الـــع تــبٌنما ٌرج

 اول ـنـد تـقـف

(E.W Brggs)  م تحلٌل التركٌب الداخلً المدٌنة فً نظرٌته المشهورة فً 3945عام

حدة فً المركز ، ـر متــشكل دوائــحدث بـمدن ٌـاع الـوملخصها أن اتسالدوائر المتراكزة ( 

شكلٌن من النمو األول النمو المحوري اذ  ( بنظرٌة القطاع اذ مٌزHummerاء )ـٌن جـً حــف

 .تنمو المدٌنة على طول الطرؾ والثانً النمو المركزي

بالضرورة للمدن تركٌبا خلوٌا اذ تتطور أنواع  (E. Ullman .C. p Harris)وقد توصل 

 ىهذه النو أات ضمن المدٌنة وتنشٌمتمٌزة من أستعماالت األرض حول نقاط نمو معٌنة او نو

لوجود مراكز استٌطان منفصلة تتمٌز ببورات مستقلة الى حد ما ومن مجموع هذه المراكز 

ٌتشكل المركز الحضري
(3)

لكتب العربٌة التً تبحث فً . ومن خالل أطالع الباحث على ا

جؽرافٌة المدن وجد أن أي كتاب ٌبحث فً التركٌب الداخلً فً المدٌنة ال ٌخلو من االشارة الى 

جمال حمدان ( -هذه النظرٌات ومن هذه الكتب ) جؽرافٌة المدن 
(4)

 -. و )جؽرافٌة المدن  

عادل عبد هللا خطاب (
(5)

 . 

 

 

 

 

 

_____________________  

 م . 3977الرزاق عباس حسٌن ، جؽرافٌة المدن ، مطبعة اسعد ، بؽداد ، عبد  (3)

 .م  3977، جؽرافٌة المدن ، الطبعة الثانٌة ، دار ؼرٌب للطباعة ،  نجمال حمدا  (4)

  . م 3992عادل عبد اهللا خطاب ، جؽرافٌة المدن ، مطابع التعلٌم العالً ، جامعة بؽداد ،   (5)
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 المبحث االول

الطبٌعٌة والبشرٌة الخصائص 

 لمدٌنة جلوالء
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 موضع مدٌنة جلوالء وموقعها

 خانقٌن قضاء نواحً إحدى وهً جلوالء، لناحٌة إدارٌا   مركزا   حالٌا جلوالء مدٌنة تعد

 من جلوالء ناحٌة وٌحد ،(-3- )الخارطة دٌالى محافظة من الشرقً الشمالً اللسان ٌشؽل والذي

 ومن كفري قضاء الشمال ومن الخالص قضاء الؽرب ومن خانقٌن قضاء مركز حدود الشرق

 على مستلقٌة فهً متمٌزا موضعا لنفسها جلوالء مدٌنة اختطت وقد السعدٌة، ناحٌة الجنوب

 تصطدم بٌنما الؽربٌة حدودها النهر وٌشكل األوسط هحوض فً دٌالى لنهر الشرقٌة الضفة

 فً الخاص، االستعمال عند الشمالٌة حدودها وتنتهً ، (وشكه دره) بمرتفعات الشرقٌة حدودها

 .ةالجنوب حدودها لٌشكالن( مرجانه) قرٌة مع والرمل الحصو مقالع تنفق حٌن

 المدن مقومات أهم من حرمها والذي جلوالء مدٌنة ّقزم الذي الموضع، هذا مساحة ولصؽر

 العداد المستمرة الزٌادة استٌعاب عن عاجزا اصبح فقد المنسبطة، السهلٌة األراضً وهو اال

 فتسلقت للمدٌنة، المساحً للتوسع الوحٌد الخٌار هً الشرقٌة المرتفعات كانت لذلك سكانها،

 خط لٌظهر المرتفعات األخرى الحضرٌة االستعماالت من كبٌرة ونسبة السكنٌة االستعماالت

 .الؽرب باتجاه منحدرا   المدٌنة سماء
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 العراق ومحافظة دٌالى ( موقع منطقة الدراسة من3خرٌطة )

 

 

 وبمقٌاس 3532 رقم جلوالء لمدٌنة االساس التصمٌم خرٌطة - جامعة دٌالى -المصدر/ أ.م.د خلود علً هادي 

 .م472: 3
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وبعد معرفة حدود موضع مدٌنة جلوالء وأهمٌة موقعها واثرهما فً نشأتها وتطورها ولؽرض 

أهمٌة الموقع والموضع فً تحلٌل الظواهر تحقٌق الهدؾ من الدراسة ٌتطلب البحث معرفة ما 

ة الجٌولوجٌة والتضارٌس والتربة والمناخ والموارد المائٌة ، والتً بنٌالطبٌعٌة والمتمثلة بال

انعكست اثارها بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر على البنٌة المعمارٌة والوظٌفٌة للمدٌنة وعلى النحو 

 تً:األ

 :التركية الجيلوجي -1

انًذَُت اهًُت كبُشة فٍ تحهُم َغُج انتشبت  اٌ نذساعت انتشكُب انجُهىجٍ نًىضع       

المدٌنة للبناء والتشٌٌد والتطوٌر  وخىاطها ويذي طالحُت انحُض انًكاٍَ انزٌ تشغهه

والتوسع المستقبلً لها
(6)

ان للتكوٌن الجٌولوجً للهضاب وتلول المنطقة المتموجة من , 

بنٌة منطقة الدراسة فقد تعرضت المنطقة المتموجة التً تقع فٌها القطر اثرا واضحا على 

مدٌنة جلوالء الى الظروؾ نفسها التً تعرضت لها المنطقة الجبلٌة من العراق اذ ظلت 

لبٌة التً شملت مناطق الا مؽمورة بمٌاه بحر )تشس( لعصور طوٌلة ثم تعرضت للحركة ا

بهذه  ا  كن موقع منطقة الدراسة اقل تاثرواسعة من العالم فً أواخر الزمن الثالث ، ول

الضؽط ، وبذلك أصبحت اقل ارتفاع الحركة لبعدها عن مركز
(7)

، وقد سادت فٌها الصخور 

والصخور البختٌارٌة التً تعود الى عصر فارس األعلى ، اما  حالكلسٌة وصخور الطف

ائٌة والسٌول السهول والودٌان ، فقد ؼطت صخورها الترسبات التً تحملها المجاري الم

المنحدرة من المرتفعات المجاورة التً تحمل خصائص الصخور المنفصلة عنها
(8)

 . 

 

 

 

 

_____________________  

 477- 477ص  م ،  3984، القاهرة ،  4مدن ، ط احمد علً اسماعٌل ، جؽرافٌة ال( 6)

 57م ، ص  3975مطبعة شفٌق ، بؽداد ، شاكر خصباك ، العراق الشمالً ، دراسة النواحً الطبٌعة والبشرٌة ، ( 7)

 . 434صمحمد صالح ربٌع ، اثر الموقع والموضع فً نشأة مدٌنة جلوالء ، ( 8)
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 :اشكال سطح االرض -4

د ، فالمرتفعات الشرقٌة ٌعقتجلوالء ؼاٌة فً ال مدٌنةأن طبٌعة أشكال سطح األرض لموضع 

)دره وشکه( التً تمثل موطن المحالت الحدٌثة ال تترك بٌنها وبٌن نهر دٌالی سوی شرٌط 

وادي العوسج ٌشطر موضع  عن أن ة األولى للمدٌنة، فضال  بذرضٌق انطلقت منه ال هضابً

فً زٌد من تعقٌد أشكال السطح ، واثر ذلك ٌالمدٌنة إلى نصفٌن من الشرق إلى الؽرب ل

استعماالت ارض المدٌنة ، والجل الوقوؾ على طبٌعة جؽرافٌة المنطقة واثرها فً تحدٌد 

 .نمو المدٌنة وتوجهاتها المستقبلٌة

 

 :الخصائص المناخٌة -3

للمناخ تأثٌر فعال فً حٌاة اإلنسان ونشاطه لوقوعة خارج نطاق سٌطرته ، وان           

الؽرض األساسً من أحٌاء الموقع
(7)

منطقة الوان مناخ ،  المالئم هو جعل السكن مرٌحا   

الدراسٌة جزء من مناخ القطر العراقً ، الذي تتمثل فٌه ثالثة أقسام رئٌسٌة هً مناخ البحر 

 المتوسط ، والمناخ الصحراوي ومناخ السهوب ) شبه الجاؾ ( الذي ٌسود فً مدٌنة جلوالء

محطة الٌا  فقد اعتمد على البٌانات المتراكمة فً والنه ال توجد محطة مناخٌة فً مدٌنة جلوالء ح

كم( وتشابه أشكال السطح فً المدٌنتٌن ، وستتم  38خانقٌن كونها ال تبعد عن المدٌنة اكثر من )

 و االتً :حمعرفة خصائص منطقة الدراسة من خالل دراسة عناصره وعلى الن

 

 

 

 

 

 

_____________________  

تخطـٌط المـدن ، ترجمـة بهـٌج شـعبان ، مراجعـة هنـري زؼٌـب ، المطبعـة البولٌسـٌة ، روبرت اوزوٌل ، فـن ( 7)

  77 . بٌـروت ، ص
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 أ. درجات الحرارة

تمثل درجات الحرارة أهم مظاهر اإلشعاع الشمسً على سطح الكرة األرضٌة والتً لها تأثٌر 

لمستوٌات الراحة الحرارٌة بٌن وٌقع المدى المفضل  ٌر وفعال فً نشاط اإلنسان وراحتهكب

م ( ، فً منطقة الدراسة 49.7 -م  38.7درجتً )
(8)

ومن خالل خطوط معدالت درجات  

( وٌمثل  -3-البٌانات الواردة فً ) الجدول فً الحرارة المتساوٌة لفصلً الصٌؾ والشتاء  

الراحة المشار ادنى من معدل  كانون األول ابرد الشهور ، وان معدل درجات الحرارة شتاء هو

 .الٌها انفا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

 . 45 ص ،مصدر سابق ،انٌةعبد الحسن مدفون ابو رحٌل ، اثر المناخ فً تخطٌط المناطق العمر (8)
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 أالمطار ب.

 

ملم ( 522) تقع منطقة الدراسة جنوب خط المطر            
(9)

طرة لمموٌتراوح عدد األٌام ا 

( وتسقط أكبر تلك الكمٌة فً فصل الربٌع ٌوما   82-72فٌها بٌن )
(32)

. اذا ٌمتد موسم التساقط 

من بدء شهر تشرٌن اول حتى نهاٌة شهر أٌار ، ورؼم طول هذه المدة فانها تعد من المناطق 

وتتمٌز األمطار بالتذبذب فً كمٌتها وموعد سقوطها من سنة ألخرى وذلك  ؼٌر مضمونة المطر

لتأثٌرات الدورٌة التً ترافق المنخفضات الجوٌة القادمة من البحر المتوسط ، فقد تسقط مبكرة ل

 فً شهر اٌلول ، وقد ٌتأخر سقوطها الً كانون األول،

ٌر الجبهات الهوائٌة التً تكونها الكتل الهوائٌة تأثبکون سقوطها فً النصؾ األول من الشتاء ٌتو

، فأنها تنتج عن المنخفضات الجوٌة النصؾ الثانً من الشتاءمع المنخفضات الجوٌة . أما 

ملم ( لمحطة  553وبلػ المعدل السنوي لألمطار ) وٌتوقؾ سقوط المطر خالل اشهر الصٌؾ

 .(-4-( )ٌنظر الجدول3997-3977) خانقٌن للمدة من

 

 

 

________________________ 

انًطبعت  ،األعظ انطبُعُت وانجغشافُت ، هفتعشَـب جاعـى يحًـذ انخكىسدٌ هغتذ ، االعظ انطبُعُت وانجغشافُت ، ( 9)

 . 23ص ،بغذاد ،انعشبُت 

و ، يطبعــت انحكىيــت  0991وصاسة انتخطــُظ ، دائــشة اإلحظــاء انًشكــضٌ ، انًجًىعــت اإلحظــائُت انغــُىَت ( 01)

 . 32و ، ص  0999، بغــذاد ،
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 ج. الرطوتة

% من مجموع الؽالؾ 4الماء الموجودة فً الجو ، وال تشكل أكثر من هً مقدار بخار      

الؽازي ، وكمٌة بخار الماء الموجودة فً الجو دلٌل على امكانٌة التساقط ، وكلما ازداد بخار 

تتاثر الرطوبة الجوٌة بعدة عوامل : أهمها  ،لما ازدادت الطاقة الكامنة فٌهالماء فً الجو ، ك

ح والضؽط الجويدرجات الحرارة والرٌا
(33)

، وهً مؤشر جوي مهم لعالقته بالتبخر. وفً 

شهر الصٌؾ منطقة الدراسة تنخفض الرطوبة النسبٌة بشكل عام اذ تصل الى اقل نسبة لها فً ا

وبلؽت اعلى مقدار لها فً فصل الشتاء  ،%( 44.7% الى 43.4)الجاؾ اذ تراوحت بٌن 

بٌن نسبة الرطوبة ودرجات واخٌرا  فالعالقة عكسٌة  .%(86.9-%78.7الممطر تراوحت بٌن )

 الحرارة.

 د. الضغط الجوي والرٌاح 

تتأثر حركة الرٌاح واتجاهاتها وسرعتها فً منطقة الدراسة بالمنظومات ذات الضؽط          

العالً المتمركز فوق هضبة األناضول والهضبة اإلٌرانٌة والضؽط الجوي الموسمً فوق 

والذي ٌتحرك نحو الشمال الشرقً باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبٌة من القطر جنوب السودان 

، اذ ٌصاحب ذلك هبوب رٌاح من اتجاهات متباٌنة فً فصلً الشتاء والربٌع ، وفً فصل 

الخرٌؾ أحٌانا وبسرع ومعدالت مختلفة وبذلك تكون الرٌاح ؼٌر مستقرة ، فهً اما ان تكون 

 .(-5 -) ٌنظر الجدول  جنوبٌة ؼربٌة او ؼربٌةؼربٌة او  شمالٌة او شمالٌة

 (5الجدول)

_____________________  

 . 79ص،م3987 ،بؽداد ،دار لحرٌة للطباعة ،الجو عناصره وتقباته ،عبدالؽنً جمٌل السلطان (33)

  



12 
 

  

 التربة -0

هً الطبقة الهشة التً تؽطً صخور القشرة األرضٌة وٌكون ارتفاعها ما بٌن بضع        

سنتمترات إلى عدة أمتار ، وهً مزٌج من المواد المعدنٌة والعضوٌة والماء والهواء . وفٌها 

هبت النبات جذوره وٌستمد ؼذاءنٌ
(34)

عن ذلك فأنها موطن اإلنسان فً حله وترحاله .  ، وفضال  

وعلى الرؼم من كون منطقة الدراسة بٌئة حضرٌة نشاطها االقتصادي ال ٌعتمد على الزراعة 

بالدرجة األولى فان أهمٌة دراسة التربة تكمن فً تأثٌرها فً نوعٌة وطراز البناء ودرجة 

مد شبكات أسالة المٌاه والمجاري ونصب مقاومته ، وتحدٌد عمره الزمنً ، وكذالك تأثٌرها فً 

عن تأثٌرها فً أنطق الزراعة  أعمدة الهاتؾ والكهرباء وتصرٌؾ مٌاه االستعمال فضال  

 المحدودة حول المدن وفً المنتزهات .

وعند دراسة تربة موضع مدٌنة جلوالء ٌبدو تأثٌر المناطق المجاورة واضحا فً تكوٌناتها من 

النفاذٌة ونسبة األمالح والمادة العضوٌة وتفاعالتها وعموما فان حٌث اللون والعمق ودرجة 

الترب السائدة فً المحالت القدٌمة هً ترب منقولة بوساطة نهر دٌالى والعوامل المٌكانٌكٌة 

تها فً هذا الموضع من جهة ب)المٌاه واألمطار التً جرفت المناطق المرتفعة المجاورة وأرس

تفعة التً تسود فً المحالت الحدٌثة فهً تعود إلى أصل أخرى . أما ترب المناطق المر

التً تكونت بفعل العوامل المٌكانٌكٌة والكٌمٌائٌة التً أدت تكسر الصخور ال سٌما  الصخور االم

 .جزئها األعلى مكونة تربة ضحلة فً هذه المنطقة

 :وٌسود فً منطقة الدراسة اْلنواع اآلتٌة من الترب  -

  المنعطفات النهرٌةرب ــــــــــت . أ

  هارـــوف اْلنـــــتــــــــربة كـــت . ب

  الشرقية ترب التالل والمرتفعاتج. 

 رب حافات وادي العوسجــــــــتد. 

 

 

 

________________________ 

 .02، ص  0990، يطبعت جايعت بغذاد ، بغذاد ،  0عهٍ حغٍُ انشهش ، جغشافُت انتشبت ، ط  (34)
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 المائيةالموارد  -5

المقصود بالموارد المائٌة جمٌع أشكال المٌاه الموجودة فً منطقة الدراسة بؽض النظر           

عن مصادر نشأتها وتشمل األمطار والثلوج والمٌاه الجوفٌة والمٌاه السطحٌة ، واهم مظاهر 

مصدرا مائٌة التساقط المعروفة هً األمطار وقد سبق الحدٌث عنها اما المٌاه الجوفٌة فال تشكل 

مهما وذلك لكون منطقة الدراسة تقع على ضفة نهر دٌالی الدائم الجرٌان اوال ، وثانٌا ال تحتاج 

البٌئة الحضرٌة كمٌات كبٌرة من المٌاه كما هو الحال فً البٌئة الرٌفٌة التً تعتمد على الزراعة 

 وتربٌة الحٌوان .

الستعماالت الحضرٌة كافة وٌنبع هذا النهر وٌمثل نهر دٌالى مصدر الماء الرئٌس ، ول         

لؾ من عدة روافد تتحدد لتشكل النهر الذي ٌجري باتجاه جنوبً أمن األراضً اإلٌرانٌة وٌت

ؼربً مارة بمدٌنة جلوالء قبل دخوله بحٌرة حمرٌن ، ثم ٌخرج باالتجاه نفسه لٌصب فً دجلة 

كم52جنوب مدٌنة بؽداد بحوالً 
(35)

. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

بؽداد  ،مطبعة جامعة بؽداد ،ئٌة فً العراق وفٌق الخشاب واحمد سعٌد حدٌد ، وماجد السـٌدولً ، المـوارد الما (35)

 . 93ص  ،م 3985،
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 الثانًالمبحث 

ً واستعماالت االرض  التركٌب الداخل

 فً مدٌنة جلوالء
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جلوالء لمدٌنة االساس التصمٌم

 :كاالتً مورفولوجٌة مراحل بعدة المدٌنة مرت

 (121١ عام وحتى النشأة منذ) اْلولى المورفولوجٌة المرحلة

 هذه خالل جلوالء مدٌنة فً والعسكرٌة المدٌنة الوظٌفٌة األرض استعماالت تداخلت       

 بٌن متتابع ؼزو لعملٌات تعرضت قد انها اتضح المدٌنة تارٌخ استقراء خالل ومن المرحلة،

 لما وضوحا اكثر العسكري االستعمال اثر وٌبدو المدنً، واالستعمال العسكري االستعمال

 .االستراتٌجً الموقع به خصها

 الحضري المدٌنة واقع طمر هو المتنازعة القوى بٌن المسلح الصراع نتائج من وكانت       

 المورفولوجٌة، معالمها معظم أضاعت التً الحروب تلك رافق الذي المستمر للتخرٌب نتٌجة

 الدلٌل على العثور من نتمكن لم السابقة الدراسات من المدٌنة فٌه حرمت الذي الوقت ففً

 فً الوحٌد المادي والشاهد المرحلة، لهذه المعمارٌة األنظمة تمٌٌز خالله، من ٌمكن الذي المادي

 ٌعد ال والذي الحالٌة الطلٌعة محلة فً ٌقع الذي ،(كروش ابو تل) التلة منطقة هً المرحلة هذه

 طالت وقد القدٌمة، الفخارٌة األوانً وقطع واألتربة الصخور من تراكمٌا تال   كونه عن الٌوم

الثانٌة المورفولجٌة المرحلة فً السكنٌة الوظٌفة منه واسعة أجزاء
(36)

 ان من الرؼم على 

 المعالم أهم على العثور من نتمكن لم أننا أال هـ38 سنة منذ الموضع هذا أقدامهم وطأة قد العرب

 .اإلسالمٌة العربٌة المدٌنة أنظمة إلى ٌشٌر التً

 األسئلة هذه عن اإلجابة ان وجد العسكري المدٌنة تارٌخ فً والتحقٌق البحث وبعد             

 العرب بٌن الحسم لمعارك مسرحا   تكون ان فرض الذي موقعها أهمٌة أدراك خالل من تتم

 ذلك كل بؽداد، الى المؽول سلكه الذي الوحٌد الممر ولكونها واألتراك، الفرس وبٌن والفرس،

 سٌادة على انعكس األولى، بالدرجة عسكرٌا   واجبا   تؤدي ان جلوالء مدٌنة على فرض

 سكان استخدموا فقد البنٌوي تركٌبها اما ،المرحلة هذه خالل أرضها على العسكري االستعمال

  الحلفاء، ونباتات والقصب واألخشاب الطٌن مثل الطبٌعة هٌئتها التً المحلٌة البناء مواد جلوالء

 

_____________________ 

 . 422مصر، والنشر، للطباعة الهجرة دار المدن، تخطٌط فً نظرٌات احمد، ( عفٌفً،36) 
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 التهوٌة انظمة اما االمطار، مٌاه انسٌاب عملٌة سهل إذ محدبة، السقوؾ تكون ما وؼالبا

 الؽربٌة والشمالٌة الشمالٌة الرٌاح باتجاه الجدران فً صؽٌرة فتحات استخدمت فقد واالضاءة

 الشمس شروق اتجاه فنحو الدور واجهات اما الشتاء، فصل فً بالطٌن وتؽلق صٌفا   السائدة

 الحضرٌة الشوارع انظمة عن شوارعها انظمة تختلؾ وال واإلضاءة التدفئة فً منها لالستفادة

 نسبة اكبر تامٌن هو ذلك من والؽرض احٌانا وعمٌاء وملتوٌة ضٌقة انها إذ العربٌة، المدٌنة فً

 المستقرات عن الدفاع عملٌة تسهل انها عن ،فضال   شتاء   الباردة الرٌاح وتجنب صٌفا ، الظل من

 هذه وتلبً ، لٌال   األؼنام قطعان تهدد التً الذئاب سٌما وال الضارٌة، والحٌوانات األعداء ضد

 النقل وسائل فقدان عن فضال   بالحٌوانات، المتمثلة القدٌمة النقل ووسائط متطلبات الشوارع

 .الحدٌثة

 

( 12٥١- 121١)عامً بٌن ما: الثانٌة المورفولوجٌة المرحلة

 والمعماري الحضاري المدٌنة تارٌخ فً أهمٌتها لها زمنٌة حقبة المرحلة هذه تمثل              

 وظائفها تكامل ونهاٌتها الحدٌثة جلوالء مدٌنة شروع خط بداٌتها عد ٌمكن بحٌث والسكانً

 هذه فً إنجازه تم لما إكمال اال الالحقة المراحل وما والبنٌوٌة، واالجتماعٌة االقتصادٌة

 الزٌادة الستٌعاب وعمرانً مساحً توسٌع مع جدٌدة بنٌوٌة خصائص وإضافة المرحلة،

 هذه نهاٌة فً استحدثت التً اإلدارٌة بالوظٌفة وظائفها واستكمال سكانها عدد فً المستمرة

 .المرحلة

 عمل فرص خلقت واجتماعٌة اقتصادٌة وفعالٌات وظائؾ ظهور المرحلة هذه شهدت             

 واإلقلٌم الكثٌؾ اإلقلٌم فً الطرد عوامل توفر مع السكانً الجذب عناصر تفعٌل إلى أدت جدٌدة

 ما جلوالء مدٌنة ان وبما المرحلة، هذه فً المدٌنة سكان عدد زٌادة إلى أدى مما الواسع، المحلً

 األعمار مجلس إلنشاء نتٌجة الكثٌر الشًء أصابها فقد العراق فً العامة الحالة من جزء أال هً

 التً القطار محطة والسٌما جوانبها جمٌع من المدٌنة تطور على ذلك وانعكس 3974 عام

 والعمرانً، المساحً تطور عن فضال   الٌها جدٌدة وخطوط دوائر إضافة بعد كبٌر توسع شهدت

 .قبل من مألوفة تكن لم جدٌدة األرض استعماالت وظهور
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(م  12١4 – 12٥١) بٌن ما الثالثة المورفولوجٌة المرحلة

 الذي الحضري الحٌز باتساع تمثل متسارعا، تطورا المرحلة هذه خالل المدٌنة شهدت           

السكانً للنمو انعكاسا   جاء
(37)

 عقد فً السٌما الدولة وضعتها التً التنموٌة والمشارٌع ،

 شهدت لقد م، 3974 عام النفط شركات تأمٌم بسبب الدولة موارد زٌادة اثر على السبعٌنٌات

 سكانها عدد ضعؾ وهو م 3987 عام نسمة 34479 بلػ إذ سكانها عدد فً كبٌرة زٌادة المدٌنة

 أي نسمة( 39488) إلى جلوالء مدٌنة سكان عدد ازداد فقد م 3977 عام فً أما م3977 عام

 كبٌر عمرانً تطور السكانً النمو هذا ورافق السابقة، المرحلة فً سكانها أضعاؾ ثالثة ٌعادل

 الوحدة محلة هما محلتٌن واستحداث القدٌمة، المحالت فً األراضً على الطلب زٌادة تمثل

 المرحلة هذه خالل للمدٌنة الكلٌة المساحة بلؽت وقد . (4 الخرٌطة ٌنظر) الجماهٌر ومحلة

السابقة المرحلة فً مساحتها أضعاؾ ثالثة ٌقارب ما أي هكتار، (7,573)
(38)

 وراء وتقؾ. 

 :منها عوامل عدة الحضري والنمو المساحً التوسع هذا

 الخدمات قطاع فً والسٌما جدٌدة، عمل فرص لظهور وذلك المدٌنة، جذب قوة استمرار

 جلوالء مدٌنة وعد جلوالء ناحٌة باستحداث ٌقضً. م3978 عام جمهوري مرسوم صدر إذ

 عن فضال وظائفها، استكملت قد المدٌنة تكون اإلدارٌة الوظٌفة وبظهور لها، إدارٌا مركزا

 .األخرى الوظائؾ شهدته الذي التطور

 . 3974 سنة النفط تأمٌم بعد سٌما وال للسكان المعاشً المستوى ارتفاع. 3

 والدور اإلدارٌة، المؤسسات من العدٌد بناء خالل من العمرانً التوسع فً الدولة إسهام. 4

 . العام القطاع لمنتسبً السكنٌة

 المدن كل فً والرسمٌة التخطٌطٌة الجهات علٌها صادقت التً التنمٌة خطط بتنفٌذ البدء. 5

 .البرامج تلك شملتها التً المدن إحدى وجلوالء العراقٌة،

 البسٌطة األسر الى والمركبة العنقودٌة األسر من بالتحول تمثل الذي األسري التنظٌم. 6

 .إضافٌة وخدمات جدٌدة مساكن بناء إلى الحاجة من زاد مما( األحادٌة)

_____________________ 

 .4224 عمان، والنشر، للطباعة الدولٌة الدار ومفاهٌم، اسس الحضري، التخطٌط الدلٌمً، حسٌن خلؾ ( الدلٌمً،37)

 الصٌداوي، جواد حٌان ترجمة الضخمة، الجماعٌة المبانً الى الحً من: المدٌنٌة الشكلٌة واخرون، بانٌري فٌلٌب-( 38)

 . 4226 بٌروت، والنشر، للطباعة ماٌس دار
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 المختلفة التارٌخٌة المراحل فً جلوالء مدٌنة ( تطور4خارطة)

 

 م.4238 ،جامعة دٌالى -المصدر/ أ.م.د خلود علً هادي 

 .م472: وبمقٌاس 3532 رقم جلوالء لمدٌنة االساس التصمٌم خارطة- 3 

 .المٌدانٌة والدراسة الجوٌة الصور تحلٌل- 4
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 استعماالت االرض الوظٌفٌة

، وٌعد  االخرى ٌتحدد نوع االستعمال فً الحٌز الحضري فً ضوء المنافسة مع االستعماالت

سعر األرض
(37)

ان سعر األرض إذا علمنا ، من أهم العوامل المؤثرة فً تحدٌد نوع االستعمال  

الؾ دٌنار للمتر المربع الواحد فً مركز المدٌنة بٌن (622-322دٌنة جلوالء ٌتراوح بٌن )فً م

الؾ دٌنار عند األطراؾ ٌؤدي إلى زٌادة عن وجود مؤسسات تحتاج إلى مساحات كبٌرة  (8-8)

عن المنطقة  الكلفة اإلنتاجٌة مما ٌضطرها إلى االبتعاد ا ٌؤدي الى زٌادةمن األراضً ، وهذا م

وتلعب الضوابط االجتماعٌة والصحٌة دورا  كبٌرا  فً قبول او رفض ،المركزٌة فً المدٌنة

 (Central Fugl Force) )استعمال دون سواه( فالقوى الركزٌة تمثل بظاهرتً الرد المركزي

(Central Petal Forceوالجذب المركزي )
(38)

 نتٌجة للمتؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌةو ، 

 مكانٌا مستقال او متداخال   والحٌاتٌة فً مدٌنة جلوالء فقد تعددت وظائفها لتشؽل كل وظٌفة حٌزا  

 لنحو األتً : على ا ولذلك سنتناول دراسة هذه االستعماالت مع الوظائؾ األخرى

   االستعمال السكنً -1

االستعمال  مساحة هذاٌمثل االستعمال السكنً وظٌفة أساسٌة فً حٌاة المدن ، وتتباٌن         

، فكلما كبرت المدٌنة  من مدٌنة إلى أخرى ، إذ ٌتناسب حجم المدٌنة عكسٌا مع مساحة المناطق

قلت مساحة المناطق السكنٌة
(39)

السكنٌة ، بوصفها استجابة حتمٌة للوظائؾ  وتنمو الوظائؾ ، 

بعض المساحات التً  ، وقد تتخلى عن لمدٌنةالتجارٌة والصناعٌة واإلدارٌة وؼٌرها . داخل ا

اذ اصبح موقع الدار ؼٌر مالئم للسكن بسبب ارتفاع  ،االخرى تحتلها لبعض الوظائؾ المدنٌة

  .واإلٌجارات اسعار األراضً

 مرت المدٌنة بصفات مالزمة لمعظم المراكز الحضرٌة بانماط وهذه االنماط هً:

 نمط الدور القدٌمة. - أ

 بالمناطق القدٌمة.نمط من الدور المتصلة التً تحٌط  - ب

 نمط الدور المتوسطة النوعٌة. - ج

 نمط الدور الراقٌة. - د

 ___________________ 

 8م، ص  3992عادل عبد اهللا خطاب ، جؽرافٌة المدن ، مطابع التعلٌم العالً ، ( 37)

 .72-87ص، مصدر سابقعبد الرزاق عباس حسٌن ، جؽرافٌة المدن ، ( 38)

وصالح فلٌح حسن ، جؽرافٌة المدن ، مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل صبري ، فارس الهٌتً  ( 39)

 . 353ص،  م3988،
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 االستعمال التجاري -1

 مساحة الحٌز على الرؼم من أهمٌة الوظٌفة التجارٌة أال أنها ال تشؽل أال نسبة ضئٌلة من        

، وتعتمد نسبة  للمدٌنة األساس االقتصاديالحضري ، وهذا ال ٌعنً قلة أهمٌتها وأنها تسهم فً 

  امعاشً لسكانها وتزداد حصة االستخدالمأشؽالها على حجم المدٌنة ودرجة أهمٌتها والمستوى 

حجمهاكلما ازدادت عالقاتها المدنٌة وكبر 
(42)

، وتعد هذه الوظٌفٌة من االستعماالت األساسٌة 

 ٌتها الى أنها تشؽل افضل المواقعمها وتعود أهمالتً تقوم بها المدٌنة خدمة لسكانها وسكان إقلٌ

قد شؽل  المركزوتسهم فً تحرٌك السكان نحو على نسبة عالٌة من األٌدي العاملة  واستحواذها

هكتار ، أي بنسبة  ) 32.5االستعمال التجاري لمنطقة الدارسة خالل هذه المرحلة مساحة )

 (872وبلػ عدد المؤسسات التجارٌة فً منطقة الدراسة ) .من المساحة الكلٌة للمدٌنة(% 4.7)

 وتتوزع هذه المؤسسات بأنماط وأشكال مختلفة داخل شخصا   (994) مؤسسة متنوعة ٌعمل فٌها

ما  المدٌنة وقد تبٌن من خالل الجوالت المٌدانٌة ان لمدٌنة جلوالء بنٌة تجارٌة تتناسب الى حد 

  : للمناطق التجارٌة وهً  (foot Proud) مع التقسٌمات التً وضعها برٌد فوت

 المنطقة التجارٌة المركزٌة . أ

 المنطقة التجارٌة الخارجٌة . ب

 الطرق التجارٌة الرئٌسٌة . ج

 شوارع االحٌاء التجارٌة . د

 تجمعات المغازن المعزولة . و

 

 

 

 

 _____________________ 

 .94صصبري فارس الهٌتً وصالح فلٌح حسن ، جؽرافٌة المدن ، مصدر سابق ،  (42)
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 ( التحوٌلً واالستخراجً والخدمات الصناعٌة االستعمال الصناعً ) -3

تشؽل الصناعة حٌزا  مهما  من استعماالت االرض فً المدٌنة وتمثل ركنا  اساسٌا  فً توفٌر 

 فرص العمل لقاع كبٌر من السكان
(43)

ومن ابرز القواعد التً تتفق مع الوظٌفة الصناعٌة ان  ، 

حصتها تزداد ونطاقها ٌتسع كلما ازداد حجم المدٌنة وتتسم بشدة التعقٌد فً توزٌعها وعدم انتظام 

 انماطها

 

 (التوزٌع المكانً للنشاطات )الصناعٌة واالستخراجٌة والخدمات الصناعٌة فً مدٌنة جلوالء

 ما تتخذ مظهرا   أن تتوزع أو تنتشر بعٌدا   عن المركز ، وؼالبا تحاول النشاطات الصناعٌة

والعمال والنقل التً طولٌا المتدادها بموازاة طرق النقل ، وهً مرتبطة بمتؽٌرات األرض 

جاء توزٌع المؤسسات الصناعٌة  جلوالءوفً مدٌنة   تقرر الوجود المكانً للصناعات المختلفة

من المؤسسات التجارٌة وٌرجع ذلك الى تداخل جملة  وضوحا   قعها الحالٌة بأنماط اقلافً مو

 عوامل منها قصر امتداد التارٌخ الصناعً للمدٌنة ، وصؽر حجمها ، وافتقارها إلى مقومات

رؤوس األموال عن رؼبة اصحاب  ) المواد األولٌة ، مصادر الطاقة ( فضال   الصناعة االساسٌة

. ومن خالل الدراسة امكن تمٌٌز  الكثر واإلسرع ربحا  باستثمار أموالهم فً النشاط التجاري ا

 االنماط الصناعٌة االتٌة لمدٌنة جلوالء على النحو االتً:

قد أخذت هذه المؤسسات حٌزا   مكانٌا متداخال : صناعات المنطقة التجارٌة وأطرافها . أ

فً  مع المؤسسات التجارٌة، مع وجود منطقة متخصصة ضمن البؤرة التجارٌة 

 .أجهزة الرادٌو والتلفزٌون والساعات واألجهزة اإللكترونٌةتصلٌح 
الشارع العام  تنتشر مؤسسات هذا النمط على طول صناعات فً الشوارع التجارٌة : . ب

محالت الوحدة  التجاري داخل المدٌنة ، ونقاط التقائه بالشوارع الفرعٌة الداخلة إلى

 ٌر والشهداء.والجماه
المؤسسات الصناعٌة فً هذه المناطق  بلػ عدد: الصناعات فً المناطق الصناعٌة . ج

%( من مجموع المؤسسات الصناعٌة داخل المدٌنة 58( مؤسسة أي بنسبة )326)

%( من مجموع العاملٌن فً النشاط 46.4( شخص أي بنسبة )355وٌعمل فٌها )

 . الصناعً داخل المدٌنة

 

 _____________________ 

 ، 9ة الجؽرافٌة العراقٌة المجلد الصناعٌة ومواقعها فً المدٌنة ، مجلة الجمعٌمظفر على الجابري ، المناطق ( 43)

 .433، ص  م3987مطبعة العانً ، بؽداد ، 
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 االستعماالت الخدمٌة -0

الضرورٌة والملحة  للعمل والنوم فقط ، وانما هً إلطفاء حاجات اإلنسان المدٌنة لٌست مكانا  

والترفٌهٌةكالصحة والتعلٌم والثقافة 
(44)

عن انها مكان  الدٌنٌة ، فضال   ومكان لممارسة الطقوس 

تركز خدمات البنى االتكازٌة ، وٌمتد تأثٌر هذه الخدمات الى إقلٌمها واألقالٌم المجاورة احٌانا ، 

وترجع اهمٌة هذا االستعمال النه ٌشؽل حٌزا  فً  وٌعتمد ذلك على حجم المدٌنة ومجال

وٌسهم فً تطوٌر البنٌة الداخلٌة لها فضال  عن تهٌئة فرص عمل  المدٌنةاستعماالت ارض 

جدٌدة وكبٌرة وٌظهر ذالك من عدد العامل فً هذا االستعمال وٌشمل االستعمال الخدمً ما 

 ٌاتً:

 الخدمات التعلٌمٌة . أ

 الخدمات الصحٌة  . ب

 الخدمات الدٌنٌة . ج

 الخدمات الترفٌهٌة . د

 خدمات البنى االرتكازٌة . و

 

 رض لغرض النقلاستعماالت اال. ٥

 هكتار ، أي بنسبة(329.9)تشؽل استعماالت النقل فً منطقة الدراسة مساحة كبٌرة بلؽت 

وٌرجع ارتفاع  من المساحة المعمورة %( 46.5من المساحة الكلٌة للمدٌنة ، و )%( 46.45)

ساسً للمدٌنة الخطوط السكك ضمن التصمٌم ا  نسبة هذا األشؽال الى توقٌع محطة القطار  ومد

م47وعلى وفق المعاٌٌر التخطٌطٌة المحلٌة التً حددت صحة الفرد )
4
(4225)لعام  (

(45)
 ، 

 .)سٌارات الجٌب فً المدٌنة( وقد فرضت طبٌعة المنطقة الجبلٌة نوع خاص من السٌارات

 

 

_____________________ 

 .97عادل عبداهللا خطاب ، جؽرافٌة المدن ، مصدر سابق ، ص( 44)

 .47ص ،هٌئة التخطٌط االقلٌمً قسم المستوطنات  ، وزارة التخطٌط( 45)
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 االراضً المكشوفة -6

 من المساحة%( 34.4)هكتار، أي بنسبة (78.3)تضم منطقة الدراسة حالٌا مساحة             

 بلؽت حلة السابقة اذ رقٌمتها كثٌرا مقارنة بالم مدٌنة، وهً بذلك تكون قد تراجعتالكلٌة لل

عدد السكان ،  هكتار فً تلك المرحلة . وٌرجع ذلك الى الزٌادة المستمرة فً (98.6مساحتها )

استحداث محلة الشهداء  وعدد العوائل اذ زادت الحاجة الى مساكن جدٌدة . وعلى الرؼم من

الطبٌعٌة مححدات ولوقوؾ ال، خالل هذه المرحلة اال ان الطلب العالً على األراضً ظل قائما

السكان الى أشؽال مناطق واسعة ه اتج رافٌة موضع المدٌنة والمناطق المجاورة لها ، فقدوطبوؼ

محلتً الجماهٌر والوحدة ، اذ  مرحلة السابقة ، كما هو الحال فًالمن األراضً المكشوفة فً 

 . لعدم توفر األراضً البدٌلة نجد ان السكان قد نحتو لهم من الصخر بٌوتا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 المبحث الثالث

االهمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 لمدٌنة جلوالء
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 :االقتصادٌة لمدٌنة جلوالء االهمٌة

 

ر موضع مدٌنة جلوالء ، وسهولة الوصول ؽتظهر لص المنطقة التجارٌة الثانوٌة.             

القدرة على المنافسة ، الى المنطقة التجارٌة المركزٌة . لم تظهر مناطق تجارٌة ثانوٌة لها 

وباستثناء المنطقة التجارٌة الثانوٌة ، التً ظهرت فً ظل ظروؾ الحصار االقتصادي ، وهً 

األخرى اتكأت على المنطقة التجارٌة المركزٌة عند نقطة اللقاء األخٌرة بالشارع التجاري ، اذ 

عوسج والشارع انتشرت مجموعة من األكشاك الصؽٌرة فً المنطقة المحصورة بٌن وادي ال

 مؤسسة صؽٌرة 336التجاري مقابل مدٌرٌة الناحٌة ، وقد ازداد عدد هذه األكشاك لٌصل إلى 

ٌده من زبائن المنطقة ف%( من مجموع االستعمال التجاري ، مست36.5أي بنسبة ) حالٌا  

ٌة التجارٌة المركزٌة وهً تتعاطى البٌع بالمفرد والجملة ، وهذه المؤسسات متدهورة من الناح

وهنالك  ،العمرانٌة والتخطٌطٌة اذ استخدمت مواد البناء المحلٌة ومعظم سقوفها من الصفائح

 انماط استعماالت التجارٌة االخرى وهً كالتالً:

 

 الشارع التجاري -1

، وٌلتقً  شمالها وهو جزء من الشارع العام الذي ٌخترق المدٌنة من أقصى جنوبها الى أقصى

التجارٌة على جانبٌة مقابل مدٌرٌة الناحٌة ، وتنتشر المحالت ركزٌة بالمنطقة التجارٌة الم

وتتفرغ منه مجموعة من  (متداخلة مع االستعماالت األخرى ) الصناعٌة والتجارٌة والخدمٌة

( عن الشارع واهم هذه متر 322بمسافة ال تزٌد عن )  األزقة داخل الوحدات السكنٌة ، ولكن

مراب النقل الخارجً ، الواقع خلؾ مدٌرٌة الناحٌة ، والذي  ق المؤدي الىاألزقة هو الزقا

 . التجارٌة ببٌع المواد االحتٌاطٌة للسٌارات بفعل التجاذب الوظٌفً تخصصت مؤسساته
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 تجمعات المخازن المعزولة  -1

السكنٌة او على شوارعها تتمثل ببعض المؤسسات التجارٌة فً المناطق
(46)

ات لتلبٌة متطلب 

واؼلبها تشؽل جزء من مساحة  المواد الؽذائٌة والخضر سٌما من السلع الضرورٌة والالسكان 

من مجموع المؤسسات التجارٌة %( 32.8)مؤسسة ، وبنسبة  (89) الدار السكنٌة ، وبلػ عددها

وٌضم المركب التجاري الحالً لمدٌنة جلوالء اختصاصات البٌع بالمفرد والجملة فضال   األخرى

 عن مؤسسات الخدمات التجارٌة وعلى النحو االتً:

%( من مجموع 89( هكتار أي بنسبة )7.3وتشؽل مساحة )مؤسسات البٌع بالمفرد :  . أ

%( من 77.58( مؤسسة أي بنسبة )725االستعمال التجاري وبلػ عدد مؤسساتها )

%( 84.5( شخص أي بنسبة )857مجموع مؤسسات االستعمال التجاري وٌعمل فٌها )

 . (-6-)الجدول من مجموع العاملٌن فً هذا االستعمال

مجموع  من%( 36بنسبة )أي (هكتار 3.66)تشؽل مساحة مؤسسات البٌع بالجملة :  . ب

 بنسبة مؤسسة ، أي (86)االستعمال التجاري ، بلػ عدد مؤسساتها فً هذه المرحلة 

،أي بنسبة  شخصا 397من مجموع مؤسسات التجارٌة ، وٌعمل فٌها %( 9.8)

 فً هذا االستعمال. ٌنمن مجموع العامل %(39.5)

التجارٌة وتضم  ات السمةهً مجموعة من المؤسسات ذمؤسسات الخدمات التجارٌة :  . ج

ومكاتب بٌع وشراء العقارات  الفنادق والمطاعم والحمامات ومكاوي المالبس  والحالقة

من مجموع ( %37، أي بنسبة ) هكتار (3.77)، وقد شؽلت هذه المؤسسات مساحة 

من  %(34.8، أي بنسبة ) ةمؤسس (85)االستعمال التجاري ، وبلػ عدد مؤسساتها 

%( من 38.6أي بنسبة) ( شخصا  388فٌها)وبلػ عدد العاملٌن  مجموع مؤسساته

 .الستعمالمجموع العاملٌن فً هذا ا

 

 

 

 

____________________ _ 

 ،و0991،ُاسكيكتبت انً ،0ط ،وظائفها وعالقاتها االقهًُُت ،يذَُت انحهت انكبشي ،طباح يحًىد يحًذ( 46)

 010ص
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 (6الجدول)

 م.4225المؤسسات التجارٌة فً مدٌنة جلوالء وعدد العاملٌن فٌها بحسب اختاص البٌع لعام 

 

 عدد المؤسسات  صنؾ المؤسسة
النسبة % من مجموع 

 المؤسسات
 عدد العاملٌن

نسبة% عدد العاملٌن فً 

 هذه المؤسسات

 84.5 857 77.6 725 مؤسسة تجارة المفرد

 39.5 397 9.9 86 مؤسسة تجارة الجملة

 38.6 388 34.7 85 مؤسسة خدمة التجارة

 322 3244 322 872 المجموع

 

محسن ابراهٌم التمٌمً  باالعتماد الدراسة المٌدانٌة والمسح المٌدانً الشامل لهذه  الجدول من عمل الباحث المصدر/

 .45/4/4225لؽاٌة  7/3/4225المؤسسات لمدة من 
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 الوظٌفة االجتماعٌة لمدٌنة جلوالء

 

تؤدي مدٌنة جلوالء دورة إقلٌمٌا مهما فً المنطقة ، من خالل العالقات االجتماعٌة التً تربط 

 سكانها بسكان إقلٌمها وتمتلك هذه العالقات بما ٌأتً :

 الزٌارات -1

تركت جذورها فً محالت أقامتها  أن معظم سكان مدٌنة جلوالء هم من أصول مهاجرة

السابقة فً إقلٌمها واإلقلٌم المجاور ، وهذا ما ٌفسر لنا العالقات االجتماعٌة القوٌة بٌن 

%( من المترددٌن على 33وقد أظهرت الدراسة المٌدانٌة ان ) سكان المدٌنة واقلٌمها .

المدٌنة هم لؽرض زٌارة األقارب ، ولم تتوقؾ هذه العالقات على مرحلة معٌنة بل هً 

مستمرة ، وذلك من خالل الهجرة المستمرة للمدٌنة من إقلٌمها وال سٌما من الشباب 

 التاركٌن أهلهم و أقاربهم فً اإلقلٌم . 

 

 الزواج -2

هً واحدة ،  ٌفهاالعادات والتقالٌد االجتماعٌة التً تحكم سكان مدٌنة جلوالء وسكان ر ان

ها ، وقد انعكست تلك العادات والتقالٌد فوذلك لكون سكان المدٌنة هم أصال ٌنتمون إلى رٌ

االجتماعٌة على نسبة عدد المترددٌن األؼراض الزٌارة )كما أسلفنا ( إلى حدوث 

باستمرار، مما زاد من قوة الترابط والعالقة بٌن  هالمدٌنة وإقلٌمالمصاهره بٌن سكان ا

ن المبحوثٌن من سكان ـــــ%( م38.5المدٌنة واقلٌمها . وقد أظهرت الدراسة المٌدانٌة أن )

كان الرٌؾ قد تزوجوا من المدٌنة س%( من 32.9المدٌنة قد تزوجوا من إقلٌمها وان ) 

 جة األولى عامل القرابة والعمل المشترك .وهذه النسب جٌدة وٌقؾ وراءها بالدر
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 عالقات العمل -3

لة عمل حتتحرك أعداد كبٌرة من سكان مدٌنة جلوالء وإقلٌمها باتجاهٌن متعاكسٌن فً ر        

ون فً رٌفٌها لمزاولة أعمال ال ن( فالعدٌد من العمال فً المدٌنة ٌسك Commutingٌومٌة ) 

. وتأتً رحلة العمل الٌومٌة هذه  هارحلة ٌومٌة ٌٌن المدٌنة وإقلٌمتتوفر فً المنطقة ، مما أوجد 

)الزراعة  لعدم استطاعت العمال من السكن فً المدٌنة، أو مزاولة أعمال إضافٌة فً الرٌؾ

 وتربٌة الحٌوان ( وٌالحظ وفود أعداد من سكان الرٌؾ صباحا إلى المدٌنة لؽرض بٌع

ٌحتاجون الٌه من  الظهٌرة ٌعودون إلى قراهم ٌحملون ماالمنتوجات الزراعٌة او الحٌوانٌة تد 

 سلع ولوازم حصلوا علٌها من المدٌنة. 

واالتجاه الثانً لرحلة العمل الٌومٌة فً خروج أعداد من المعلمٌن والمدرسٌن من المدٌنة         

فً إلى الرٌؾ والعودة بعد الظهر ، فضال عن أن هناك الكثٌر من مالكً األراضً ٌسكنون 

المدٌنة وٌعملون فً أراضٌهم من خالل رحلة عمل ٌومٌة ومنتظمة ، وقد شجعت عملٌة جنً 

محصول )فستق الحقل ( والذي ٌشتهر به إقلٌم المدٌنة على خروج أعداد كبٌرة من العمال ، 

وبحركة ٌومٌة ومنظمة ، وعلى طول موسم الجنً ، والذي ٌمتد ألكثر من ثالثة اشهر ، وقد 

الحركة عدم توفر المساكن المالئمة والخدمات الضرورٌة . أن دراسة الحركة  أسهم فً هذه

الٌومٌة تكتفها صعوبات كبٌرة لعدم توفر بٌانات دقٌقة ، مما جعل الدراسة المٌدانٌة فً الوسٌلة 

الوحٌدة فً تقصً الحقائق ، وهً األخرى تحتاج إلى حقب زمنٌة طوٌلة  وقد اتضح من 

الى المدٌنة السباب اقتصادٌة  %( من المبحوثٌن ٌترددون ٌومٌا  35.8) الدراسة المٌدانٌة أن

السباب اجتماعٌة واقتصادٌة والعمل وبٌع  %( من مجموع المترددٌن شهرٌا  55ودٌنٌة ، و )

%( ٌترددون 33و) %( من المترددٌن أسبوعٌا ألسباب اقتصادٌة ودٌنٌة ،64منتجاتهم ، و )

 .ألسباب اجتماعٌة
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 النتائج والتوصيات
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 النتائج

من خالل دراسة المعطٌات الطبٌعٌة والبشرٌة والمراحل المورفولجٌة التً مرت بها المدٌنة 

 م توصلت الدراسة الى4225وعالقاتها اإلقلٌمٌة منذ النشأة حتى عام 

العربٌة جلوالء مدٌنة تارٌخٌة عند البعض من الباحثٌن من الرعٌل األول من المدن  -3

اإلسالمٌة ، وتبٌن أن جنورها تمتد إلى أبعد من ذلك بكثٌر ، وهً البوم احدى أهم مدن 

الطوبوؼرافٌة واالنتاج والتنوع  المنطقة المتموجة شرق العراق بٌن الٌمٌن مبابتٌن من حٌث

 القومً .

سم اسهم الموقع فً نشأة المدٌنة وتطورها ، وحصانة موضعها جعلها مسرحا المعارك الح -4

على موروثها الحضاري  بٌن االمبراطورٌات المتصارعة فً الشرق ، وهذه المعارك انت

 .والمعماري 

عام  ٌمكن عد تارٌخ انشاء محطة قطار جلوالء على اثر االحتالل اإلنكلٌزي للعراق -5

 م خط شروع مدٌنة جلوالء الحدٌثة . 3938

خمسة اضعاؾ خالل النصؾ  شهدت المدٌنة نموا سكانٌا متسارعا إذ تضاعؾ عدد سكانها -6

الثانً من القرن العشرٌن مما ادى الى تطور عمرانً واسع اال ان موضع المدٌنة المحاصر 

ٌوم هً صعوبة الحصول بالمحطات الطبٌعٌة والبشرٌة حجم متٌنة جلوالء وأكبر مشاكلها ال

 على األرض .

التجاري فً مركز لصؽر حجم مدٌنة جلوالء وسهولة الوصول فقد انحسر االستعمال  - -7

 المدٌنة.

تداخل االستعمال الصناعً مع االستعمال السكنً مما أثر سلبا فً راحة السكان وحركتهم  -8

 وال سٌما فً محلة الوحدة .
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 التوصٌات

 ة والعناٌة بمدٌنة جلوالء ألصالتها وامتالكها مقومات البقاء .فظالمحا -3

العشوائً  أجل تنظٌم مناطق االستٌطان ضرورة اعتماد تصمٌم اساس جدٌد للمدٌنة ، من -4

 مع المحافظة على االرث المعماري الذي ٌعطً للمدٌنة خصوصٌتها. 

على األرضً التً هجرها االستعمال  الوقوؾ بوجه االستٌطان العشوائً الذي بدأ ٌزحؾ -5

، وضرورة اعتماد مبدأ التخطٌط فً استثمارها لتجنب  4225الخاص بعد أحداث عام 

 ألستعمال العشوائً .مشاكل ا

العناٌة بمؤسسات الخدمات التجارٌة ، حٌث أن نشاط المدٌنة التجاري ٌؤهلها ألن تصبح  -6

 .فً أراضً المعسكر الملؽاء شرق العراق وتحدٌدا   ()منطقة تجارة حرة

كل المؤسسات  تخصٌص مناطق صناعٌة بعٌدة عن االستعماالت األخرى ، وتهٌئتها ، ونقل -7

التالل الواقعة شمال و شمال  لمنتشرة بٌن األحٌاء السكنٌة وٌمكن استثمار منطقةالصناعٌة ا

 ة الشهداء . لشرق مح

 هٌل مشروع ماء الشهداء ألن مشكلة المٌاه ال تتحمل التاخٌر .تأاإلسراع ب -8 
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