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 (2017 – 1990)تطوير التصميم األساس ملدينة النجف وأثره يف توسع عمارة املدينة للمدة 
 مخطط ضحى وحيد هادي م.                                            عبد الوهاب   أ.م.د. ضرغام خالد 

 كمية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة                                              كمية االداب / جامعة الكوفة 

                    المستخمص:

ية الخصوصذات ت المحافظا أىم من واحدة تمثل والتي النجف محافظة مركز االشرف النجف مدينة تعد    
ممدينة جعميا مركز ل التاريخي بعدال ذاى إن ،طويمة ةيمنز  مدة ىإل ريخيةالتا ىار و ذج تمتد إذ العراق، في
 درجة عالية من التفاعل الوظيفي.  ظل في وتزدىر تنموة المدين جعلتسبب ب مما بيرك واستقطاب ارقر است

في يخدم الفعاليات المختمفة العاممة دراسة المخططات االساس التي تنظم استعماالت االرض وتنفيذىا بما    
التي تعود االرض  تركز السكاني بما يخدم استعماالتال مالئم، وتنظيمالمدينة واستثمار المساحات بشكل 

امكانياتيا البشرية  وتطوير قدرات المدينة عن طريق التخطيط السميم واستثمار مجتمع المدينة بالفائدة عمى
 المعدة ليا وعدم التجاوز مخططات االساسيةعبر االلتزام بال ومواردىا المادية والعمل الدؤوب عمى تطويرىا

 عمييا ونيوض بما يقوي ويدعم عالقتيا االقميمية والخارجية.

تسببت بوجود حاجة ممحة لمتوسع المكاني الستيعاب  ةلمدينا ةظيفو ب ترتبط التيالخصائص ان الكثير من    
االعداد المتزايدة من الحركة السكانية واعداد السياح الدينيين وخدماتيم وىذا تسبب بوجود عدد من السياسات 

وطبيعة تنظيميا والخطط ومشاريع التطوير لمبنية المكانية الحضرية لممدينة فتغيرت البنية وتغيرت مكوناتيا 
وتغير بذلك نسيج المدينة الحضري. سيتم في ىذا البحث استعراض المخططات األساسية لممدينة المكاني 

واثره بتوسع احياء المدينة زيادة خالل المدة الزمنية المدروسة  ى التصميم االساسوالتطورات التي حصمت عم
ىذا  ان مدينة النجف االشرف لمحاورعمارتيا واستعماالتيا السكنية وأخيرا بيان اتجاىات التوسع المستقبمية 

التوسع يستدعي توظيف الكوادر التخطيطية واليندسية المتخصصة واالستعانة بكافة الوسائل والتقنيات التي 
ن محاور التوسع المستقبمي ممكن االستفادة منيا في الوصول الى النتائج الممكنة في توجيو توسع المدن ضم

 .األنسب

 Abstract :    

   The city of Najaf is the center of the province of Najaf, which is one of the most 
important provinces in Iraq, the historical roots extend to a long period of time, 
this historical dimension of the city made it a center of stability and polarization 
causing large city to grow and flourish under a high degree of functional 
interaction. 

  To study the basic plans that regulate the uses of the land and its 
implementation in order to serve the various activities operating in the city and to 
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invest the spaces appropriately, and to organize the population concentration to 
serve the uses of the land that benefit the city society and develop the city's 
capabilities through sound planning and investment of human resources and 
material resources. To abide by the basic plans prepared for them and not to 
exceed them and to promote the strengthening and support of their regional and 
foreign relations. 

   Many of the characteristics associated with the function of the city caused an 
urgent need for spatial expansion to accommodate the increasing numbers of 
population movement and the numbers of religious tourists and their services. 
This caused a number of policies, plans and development projects for the urban 
spatial structure of the city and changed the structure and changed its 
components and nature of spatial organization. In this research, the basic plans 
of the city will be reviewed and the developments that have been achieved in the 
design period during the studied period and its impact on the expansion of the 
city's neighborhoods, increase its architecture and residential uses, and finally the 
future expansion directions for the axes of the city of Najaf. This expansion 
necessitates the recruitment of specialized planning and engineering staff. Make 
use of them to reach the possible outcomes in guiding urban expansion within the 
axes of future expansion. 

 : المقدمة

االتجاىات االساسية التي تمثل توسع وتطور  master plan)يقصد بمصطمح المخطط االساسي )     
المدينة، اصطمح عميو في بداية الستينيات بالمخطط االساسي )التطوري( او المخطط الييكمي او مخطط 
العمل ، يتعامل المخطط االساسي مع وحدتي الزمان والمكان بمتغيراتيا التي يعمميا المجتمع وغالبا ما يكون 

ذا عمى شكل مراحل زمنية ال تتعدى الخمسين عاما يمثل بدورة مخططات شاممة توضح اتجاه اطار العمل ى
ونمو عمراني عمى المدى القريب والبعيد فضال عن تحديد التوزيع المكاني الستعماالت االرض المختمفة 

 وكثافتيا كمناطق االستعمال السكني ، التجاري ، الصناعي ، الترفييي ، الخدمات وغيرىا.

ناك تعاريف متعددة توصل الييا الباحثون الميتمون بموضوع تخطيط المدن فيعرفو )كاتانيس( بانو" مخطط ى
ومن اجل ذلك فانو يعمل  قادمة،( سنة 02-02شامل ييدف الى توجيو نمو وتنمية المدينة عمرانيا لمدة )

دينة وتوجيييا لما يضمن زيادة عمى تنظيم المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والطبيعية في الم
مدى " وبذلك ينبغي عمى المخطط الشامل ان يمتمك مجموعة من االىداف البعيدة ال متوازنةكفاءتيا وبطريقة 
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وبما يجعل المدينة قادرة عمى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خالل وقت وان يحدد سياسة الوصول الييا 
 ليذه الزيادة السكانية دون حدوث خمل او ضغط عمى ىذه الخدمات .وضع المخطط وتوفير كافة الخدمات 

يتناول المبحث األول التدرج اليرمي لممخطط األساس لمدينة النجف االشرف والتغيرات التي حصمت عمييا 
من حيث توسع االحياء ونسب كل استعمال فييا وغيرىا من  0222لغاية عام خالل السنوات السابقة 

 التطورات التي يجري عمى المخطط األساس لممدينة ومقارنتيا مع السنوات السابقة. 

 0202الى سنة اليدف  0222المبحث الثاني يدرس المخطط األساس المصمم لمدينة النجف عام 
زالة قسم منيا  والتطورات التي تحدث عمييا من وجود مع استعماالت جديدة مع توسع االستعماالت القائمة وا 

 وضع المقترحات لممخطط األساس.

  يتناول المبحث الثالث اتجاىات التوسع المستقبمية لحاور نمو مدينة النجف االشرف . 

التوازن في  وبناءا عمى ما تم ذكره فقد تم اعتماد عدد من الخططات األساسية التي تعمل عمى تحقيق    
 بنية مدينة النجف

 البحث :  مشكمة

ماىو اثر تطوير التصميم األساس لمدينة النجف االشرف في توسع عمارة المدينة وزيادة استعماالتيا  -1
 .0212-1992السكنية لممدة 

 ماىي اتجاىات التوسع المستقبمية لمحاور نمو مدينة النجف االشرف. -0

 هدف البحث : 

ييدف البحث الى دراسة تطور المخططات األساس لمسنوات السابقة الى الوقت الحالي وبيان اثره في زيادة 
 عمارتيا وكذلك توضيح اتجاىات التوسع المستقبمية خالل سنة اليدف. 

 فرضية البحث:

عمرانيًا باتجاىات يفترض البحث ىناك عالقة بين التصميم الحديث لممخطط األساس واثره في توسع المدينة 
 مختمفة وبأنماط متباينة نتيجة لتباين خصائص المدينة وظروفيا.

 منهجية البحث  :

 يعتمد البحث عمى المنيج التوصيفي لوصف الظاىرة نظريًا ألختبار الفرضية والخروج بالنتائج .

الحدود الزمانية والمكانية

 كم 1٦2 بعد وعمى بغداد العاصمة غرب جنوب العراق، من الغربية اليضبة حافة عمى مدينة النجف تقع
 خط وعمى ،دقيقة 19و درجة ٤٤ طول خط عمى وتقع البحر، سطح مستوى فوق م 22 المدينة ترتفعو  عنيا

 كم ٠2 نحو عنيا تبعد التي كربالء مدينة الشرقي والشمال الشمال من يحدىا .دقيقة 29 و درجة 01 عرض
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 مدينة الشرق ومن كم،1٠ نحو عنو تبعد الذي صخير وأبي النجف، بحر منخفض والغرب الجنوب ومن
 .كم 12 نحو عنيا تبعد التي الكوفة

كما مبين  ،م( 0212-م 1992مدينة النجف االشرف من )المخطط األساس لتتمثل بدراسة الحدود الزمانية 
 التالية: (1ريطة )في الخ

 االشرف( المخطط االساسي لمدينة النجف 1)مرئية فضائية 

 
 ( ( GISالمصدر: كمية التخطيط العمراني شعبة ال
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 المبحث األول

 2000تطور المخططات االساس لمدينة النجف السابقة لغاية عام 

تم اعداد المخطط من قبل مديرية التخطيط واليندسة العامة في الثاني لممدينة و يعد المخطط األساس     
، ركزت مقترحات المخطط عمى تطوير 1992اقترح توسيع المدينة حتى عام ، وقد 1920وزارة البمديات عام 

مقترحات المخطط السابق مع التأكيد عمى تخطيط مدينتي النجف والكوفة بشكل موحد وذلك بسبب الترابط 
عمى كد أيضا االعضوي والعمراني بين المدينتين مع مراعاة الحفاظ عمى الشخصية العمرانية لكل منيما، و 

البنية الحضرية لممدينة كما اقترح مبدأ توفير فرص العمل لرفع معدالت الدخول بغية تحسين الواقع  توازن
االقتصادي واالجتماعي لمسكان، واكد أيضا عمى تطوير شبكات الطرق في المدينة وتحقيق سيولة وصول 

ن بنية المدينة وتطوير عالية واقتراح احياء سكنية جديدة لغرض إعادة توزيع السكان بكثافات متجانسة ضم
المقبرة وتقنين توسعيا المكاني واجراء عمميات التجديد والحفاظ الحضري لممركز القديم وتطويره فضال عن 

  ذلك دراسة المشكالت العمرانية لممدينة واقتراح الحمول الفاعمة ليا .

محافظة النجف ر استحداث قدم المخطط من قبل ىياة التخطيط العمراني في وزارة التخطيط اذ جاء عمى اث
وقد اقترح م، 192٦( المؤرخ في عام ٤0وجعل النجف مركزىا اإلداري طبقا لممرسوم الجميوري ذي العدد )

 هيكلية البحث

 املبحث الثالث

اتجاهات التوسع 
المستقبلية لمحاور نمو 
 مدينة النجف االشرف

 املبحث الثاني

تطور المخطط االساس 
 8115لمدينة النجف عام 

لغاية تطوره المستقبلي 
زيادة عمارتها )  8131

 (  واستعماالتها السكنية

 املبحث االول

تطور المخططات االساس 
لمدينة النجف السابقة 

 8115لغاية عام 
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ح أنماط سكن عمودي وافقي لممدينة، ، لغرض تمبية الحاجة السكنية واقتر 0222توسع المدينة حتى عام 
 حيث وضع المبادئ الرئيسة االتية:

وذلك لمترابط العضوي والعمراني بينيما مع مراعاة دراسة كل من مدينتي النجف والكوفة بشكل موحد  -1
 الحفاظ عمى شخصية كل منيما.

زيادة كفاءة مدينة النجف وقدرتيا عمى النمو والتطور بشكل منتظم وكذا قدرتيا عمى استيعاب زيادة  -0
 السكان المتوقعة وما يتطمبو ذلك من :

العمل عمى توفير فرص عمل جديدة لفئات السكان المختمفة، وزيادة مستوى الدخول وبالتالي رفع المستوى  - أ
 ورفع قدرتيم الشرائية مما سيعمل عمى انعاش المدينة اقتصاديا.االجتماعي واالقتصادي لمسكان 

بجميع الخدمات الالزمة سكنية وذلك بتقسيميا الى احياء سكنية واضحة المعالم وتزويدىا تنظيم المناطق ال - ب
بما يضمن خمق بيئة  بجوار المنزل )الخدمات التجارية، التعميمية، الدينية، الصحية، الحدائق والمتنزىات(

 سكنية تتوفر فييا جميع المقومات الالزمة لنشاة وحياة جميع افراد االسرة .
الزيادة المتوقعة لمسكان بصورة تزويد المدينة بكافة الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية لمواجية  - ت

 اقتصادية .
زيادة كفاءة شبكة الطرق الداخمية لممدينةبوضع خطة زمنية لرصف جميع الطرق الموجودة والمقترحة  - ث

وكذلك شبكة الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالمدن المجاورة وكذلك ربط المدينة بسكة حديد المارة بكل 
 البصرة الرئيسي.-وانية المتفرعة من خط بغدادالدي-الكوفة-النجف-من كربالء

التخفيف من ضغط التمركز السكاني في احياء المدينة القديمة والعمل عمى إيجاد توزيع مدروس  - ج
 ومتجانس لمكثافات السكانية ضمن االحياء السكنية المختمفة في المدينة.

وية )دينية، حكومية، تجارية، العمل عمى تحسين منطقة مركز المدينة التي تضم معظم المنشآت الحي -0
 ...الخ( بما يحقق ليذه المنطقة ان تعكس الصورة الجيدة والمالئمة لممدينة والمحافظة القطر.

وحميا تحديد اإلمكانات وكذا المشاكل والعقبات المتواجدة في المدينة حاليا ووضع برنامج زمني لدراستيا  -٤
 ضمن اطار التصميم األساسي.

( خصصت فييا األراضي الواقعة في القطاع الشمالي لممدينة وفي 1992-1992ففي المدة الزمنية ) 
الجانب االيسر من طريق نجف _ كربالء وتتكون من أربعة احياء سكنية اثنين منيا مشغولة بأحياء النصر 

 سع المقبرة.لتعارضيا مع تو  1992والجياد واالخريتان تم الغائيا عند تحديث المخطط في العام 

( مساحات في الجانب االيسر من محور طريق نجف _ كربالء 0222-1992وخصصت لممدة الزمنية ) 
 .(0) ارطةكما توضحو الخأي في شمال المدينة وشمل احياء النداء السكنية 
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 (0222-192٦ (لممدة والكوفة النجف لمدينتي األساس لمخططا )1(ة خريط

 
 أرشيفية، ، خرائطالجغرافية المعمومات نظم ،قسم االشرف النجف في العمراني التخطيط مديرية /المصدر
2002  

وفيما يخص االستعماالت األخرى في المدينة فان المخطط األساس ركز عمى مبدأ التدرج اليرمي لمخدمات، 
اذ تدرجت الخدمات التجارية بدءا من المنطقة التجارية المركزية في المنطقة القديمة من المدينة وانتياءا 

والمحاور التجارية عمى الشوارع الرئيسة في  بالمراكز التجارية الثانوية لتمبية الحاجة ليا في االحياء السكنية
 المدينة.

اما بالنسبة لمخدمات الصناعية فاقترح المخطط إقامة منطقة صناعية تخصصية في شمال المدينة وعمى 
الجية اليسرى من طريق نجف _ كربالء إضافة لمنطقة مخازن ضمن نفس المنطقة، فضال عن ذلك إقامة 
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ية في الجزء الجنوبي من المدينة وكذلك إقامة مجمع لمخدمات اإلدارية صناعية لمصناعات الحرفمنطقة 
 المركزية في المدينة وعمى محور طريق نجف _ كوفة.

وفيما يخص المناطق الخضراء فان المخطط األساس ركز عمى الحزام األخضر في الجزء الشمالي لممدينة، 
 ستعماالت السكنية، كما توضحو الخريطة التالية:االعميو من اال انو لم يتم االلتزام بذلك وتم التجاوز 

 1999( المساحات المبنية والمزروعة لمدينة النجف عام 0)مرئية فضائية 

 
  ArcGIS 10.5  برنامج عمى باالعتماد الباحث :المصدر

ولقد كانت حصيمة المخطط األساس ىذا ان توزعت استعماالت األرض وفقا لممساحات والنسب كما في 
 التالي: الجدول

-1920( المساحات المقترحة الستعماالت األرض في مدينة النجف حسب المخطط عام 1جدول رقم )
1992 

 النسبة المئوية )%( المساحة )هكتار( استعماالت االرض
 2٤،20 11٦2 السكنية

 ٤.12 ٠2 الصناعية
 1،٤0 02 التجارية
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 1،٤0 02 المباني العامة والحكومية
 12،٠2 002 االجتماعية العامةالخدمات 

 211٤ 0 المرافق العامة
 02102 2٠2 الشوارع

 122 0102 المجموع الكمي
 في السكنية األرض الستعماالت المكانية المالئمة ، البغدادي رشيد ناجي الصاحب عبد أ.د. (المصدر

  160). ص ، 1999 ، بغداد جامعة ، واإلقميمي الحضري التخطيط مركز دكتوراه، أطروحة النجف، مدينة
يتضح مما سبق ان المخطط يمبي الحاجة لتوفير رقعة من األرض لألغراض السكنية ففي حينيا     

، وعمى ىذا األساس افرزت مجموعة من المساحات ىكتارا لذلك  11٦2ومستقبال، حيث تم تخصيص 
المناطق السكنية الثالث فتقع في القطاع مقسمة الى أربعة مناطق سكنية تقع األولى في القطاع الجنوبي، اما 

 الشمالي .

ىكتارا ، حيث حدد المخطط األساس منطقتين  ٠2اما بالنسبة الى المناطق الصناعية فقد تم تخصيص  -
مات الصناعية والتخزين الرئيسية في القطاع دصناعيتين جديدتين إضافة الى ابقائو عمى مقترح منطقة الخ

الصناعي وىي االن وسط ولى في القطاع الجنوبي وىي حي عدن ، تقع اال كوفة-الجنوبي عمى محور نجف
 المناطق السكنية ، اما الثانية فتقع في القطاع الشمالي .

 ثانيالمبحث ال

)زيادة عمارتيا   0202 لغاية تطوره المستقبمي 0222تطور المخططات االساس لمدينة النجف عام 
   واستعماالتيا السكنية(

( وبالتعاون مع LDYأوكمت ميمة اعداد مخطط أساس لمدينة النجف االشرف لشركة )ليولن ديفز يانغ     
وشرع في اعداده في  0202-0222( لممدة من ABEC)شركة المصمم المعماري لالستشارات اليندسية 

طمبات ، ووضع المخطط في أولوياتو اإلسكان وموازنة مت0229وتمت المصادقة عمية في عام  0222عام 
النقل وسيولة الوصول والحركة والتراث واالمن واستراتيجيات  وكذلكالزائرين والوافدين مع احتياجات الساكنين 

والصحية والتربوية والتخطيط االقتصادي إضافة لتنمية المرافق االمن في المستقبل واألوضاع االقتصادية 
خطط عدد من المقترحات بالنسبة لتوسع المدينة وكما يمي الدينية والمدينة القديمة والتخطيط البيئي، واقترح الم

: 

مطار دولي يقع في المنطقة الرابطة بين النجف وكربالء، وىذا المقترح تقدم بو المخطط األساس كون  - أ
مطار االمام عمي )ع( القائم حاليا يقع ضمن منطقة توسع حضري لمدينة النجف خالل سنوات المخطط 

كونو قريب عمى المساكن مما يتسبب وكون اتجاه المدرج في الموقع القديم يتسم ببعض السمبيات  *األساس
بتموث ضجيجي لمسكان وكذلك كونو اليمثل الموقع األنسب لممنفذ الى مدينتي كربالء والكوفة لممحافظة عمى 
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بمواصفات افضل وسيتم اتخاذ المثمث الذي يحوي المقاصد الدينية لمزائرين. لذلك سيتم نقمو الى مكان اخر و 
 سنوات من تاريخ انشاء المطار القديم. 12قرار بذلك خالل مدة 

السكة الحديدية اإلقميمية وتمر من مدينة المسيب شمال الحمة الى كربالء ومن ثم السماوة عبر مدينتي  - ب
فرعي لقطارات  النجف والكوفة اذ تم اقتراح محطة جديدة بين مدينتي النجف والكوفة وتم اقتراح طريق

 البضائع الى معمل االسمنت في الجنوب.
رغم ان منطقة المطار الحالي تقع ضمن حدود بمدية الكوفة اال ان ىذه المساحات ستضاف الى حدود   *

بمدية النجف بناءا عمى موافقة مبدئية من وزارة البمديات واالشغال العامة بموجب ماذكرتو وثيقة المخطط 
 من الوثيقة. ٤2ينة.صاألساس األخير لممد

فيما يخص اإلسكان فقد اقترح المخطط األساس تشجيع القطاع الخاص لبناء وترميم اإلسكان في المدينة  - ت
واكد المخطط عمى توفير عدد متنوع من االحجام واالنواع من اإلسكان لممساىمة في تعزيز الرصيد السكني 

افات االسكانية العالية، ولغرض تنفيذ السياسات لممدينة مخصصا بذلك مساحات متعددة والميول نحو الكث
 -االسكانية اقترح المخطط ما يمي :

o ( وحدة سكنية، حي السالم الجديد غير المستغل 1٠222امالء حضري في الشمال الغربي من المدينة )
 وحي الحرفيين .

o ( وحدة سكنية.2٦22مواقع جديدة ضمن النسيج الحضري الحالي ) 
o  ( وحدة سكنية.٤٠222الشمال )التوسع باتجاه 
o ( وحدة سكنية.٤٠222التوسع باتجاه الجنوب ) 
في المدينة اقترح المخطط فيما يتعمق باالستعمال التجاري والتسويقي ان  االقتصاديةبالنسبة لمقطاعات  - ث

جارية شمال التجارية والبيع بالمفرد، واقترح كذلك ثالث مواقع ت لألنشطةتبقى المدينة القديمة البؤرة الرئيسة 
( ساكن من 022222المدينة عمى الطريق الرئيس الرابط مع كربالء عمى ان تخدم ىذه المواقع اكثر من )

ضمنيم الوافدين والزائرين وتتضمن المواقع مكاتب وفنادق ومرافق تجارية أخرى، واقترح أيضا موقعين في 
ب الزائرين وىذا المقترح قدم من قبل المدينة )بحر النجف( لالستعمال التجاري والفنادق الستيعاغرب 

السباب تتعمق بالسياسات التنموية، إضافة لموقع تجاري بالقرب من  المخطط القديم ولكن بم يتم تنفيذه
المطار الحالي لكي يخفف من الضغط عن المنطقة المركزية لممدينة واقترح بعدم تنفيذه لغاية حسم موضوع 

د اقترح المخطط أربعة مناطق لمصناعة الصغيرة اثنان في الشمال نقل المطار، وفيما يخص الصناعة فق
وواحدة ضمن المنطقة الحضرية الوسطى وواحدة في الجنوب نحو الجية الغربية من المطار وبمساحة كمية 

( ىكتار. اما الصناعات المموثة فقد خصص المخطط منطقة تقع الى الجنوب الغربي من 20٠بمغت )
( كم لضم أي استعمال صناعي مموث وتجييز الموقع بخدمات 10*٠ضراوي وبابعاد )المدينة في منطقة الم

نقل فعالة لتسييل حركة العمال مكن المدينة الى الموقع المذكور، واقترح تطبيق سمسمة من اإلجراءات لتقميل 
 شدة التموث المنبعثة من المنطقة.

 ( كم جنوب المدينة.2*٤نطقة بابعاد )اما بالنسبة لمصناعات غير المموثة فقد اقترح المخطط م  
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الى المتنزىات والمناطق والمنحدرات الخضراء ضمن  إضافة ممناطق الخضراء فقد اقترح المخططبالنسبة ل - ج
حيز المدينة وفي مناطق التوسع المستقبمي اقترح انشاء الحزام األخضر الجنوبي لممدينة السباب بيئية 

 رغبة في تحديد حيز المدينة وحدودىا العمرانية.وجمالية وسياحية لممدينة فضال عن ال
بالنسبة لممقبرة اقترح توسعيا باتجاه الشمال ولغاية الطريق الحولي فضال عن استحداث مقبرة في الجزء  - ح

الشمالي الغربي أيضا مقترحا انشاء شبكة من الطرق ذات التدرج اليرمي لضمان انسيابية الحركة في مقبرة 
 وادي السالم.

 022٦لعام  والكوفة النجف لمدينتي األساس المخطط )0(خريطة 

 
 ( ( GISالمصدر: كمية التخطيط العمراني شعبة ال
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 0229 االشرف النجف لمدينة األساسي ميمص( الت0خريطة )

 
 200٢ / االشرف النجف لمدينة األساسي لمتصميم النهائية التسميم مرحمة : مصدر .
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 021٦المبنية والمزروعة لمدينة النجف لعام ( المساحات 0)مرئية فضائية 

 
  ArcGIS 10.5  برنامج عمى باالعتماد الباحث :المصدر

 في والمكانية الزمانية التغيرات بصري بشكل نميز ان نستطيع التوزيعات لخرائط األولى النظرة من
 البشرية األنشطة عن ناتجة التغيرات ىذه وان الدراسة لمنطقة األرض واستخدامات األرض الغطاء
 ، وفق الجدول التالي:المختمفة

 ) 0كم( العمرانية والمناطق النباتي الغطاء أصناف لمساحات الزماني التباين( 0جدول رقم )

 

 

 

 

 

صنف الغطاء 
 االرضي

لسنة  2المساحة كم
لسنة  2المساحة كم النسبة المئوية 0٢٢٢

 النسبة المئوية 2002

 2.0 ٤.20 ٦.0 ٤.٠ الغطاء النباتي
 9٤.2 ٠2.09 90.2 ٦1.22 التوسع العمراني

 122 ٠9.٤1 122 ٦٦.02 المجموع
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 ( النسبة المئوية لمغطاء النباتي والمساحات المبنية1مخطط )

 
  ArcGIS 10.5 برنامج عمى باالعتماد الباحث :المصدر

 المبحث الثالث

 اتجاىات التوسع المستقبمية لمحاور نمو مدينة النجف االشرف

 دراسةال منطقة في بصريا العمراني التوسع أنماط في التغير نستنتج من خالل دراستنا لمموضوع ايضاح   
 منطقة في خاصة االتجاىات جميع وفي سريع بشكل ازداد قد العمراني النمو ان مختمفة، زمنية لفترات
 وكذلك لمبناء الكافية المساحات لوجود وذلك السكان قبل من المستيدفة المناطق اىم من تعتبر والتي الشمال
 المساحات انعدام وكذلك واالقتصادي السكاني النمو ارتفاع ان .المناطق بتمك األراضي أسعار لرخص
 مخططات اعتماد وعدم التخطيطية السياسات وانعدام اإلدارية الرقابة وضعف المدينة مخطط داخل الكافية
 ومناسبة الثمن رخيصة أراضي عن يبحثون السكان من جعل طويمة لفترات لممدينة ومستدامة جديدة أساسية
 بالزحف يعرف ما او مدروس الغير العمراني التوسع مشكمة تفاقم في كبير وبشكل ساىم مما لمبناء المساحة
 .العمراني

 :العمراني بالتوسع وعالقتها المبنية المنطقة تطور
 التحتية البنى وشبكة والصناعية والتجارية السكنية المناطق تشمل والتي المبنية المنطقة في السريعة الزيادة   
 جغرافية اتجاىات الى المنطقة تقسيم خالل من لنا يتضح كما .بالمدينة واالقتصادي السكاني لمنمو نتيجة يى

 كبيرة مساحات الى الحاجة نتيجة العمراني النمو حيث من مساحة األعمى ىي الشمال منطقة ان متعددة
 ميزة اعطى الذي نجف-كربالء طريق وجود عن فضال االتجاه ىذا في تتوفر الميزة وىذه الثمن ورخيصة
 والشمال الشرق لمحور الحضري المتدادا نالحظ كما المحافظتين بين الدينية السياحة حركة بسبب لمموقع
 السياحة حركة حيث المقدسة الكوفة مدينة بإتجاه كونو كبيرة أىمية ذو المحور ىذا ان بسبب وذلك الشرقي
 من ثمنا ارخص المناطق ىذه وتعتبر عميو تقع الرسمية والدوائر الحكومية المؤسسات اغمب ان وكذلك الدينية
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 الغربي الشمال باتجاه لممساحات الحضري االمتداد نالحظ كذلك .القديمة النجف مدينة من القريبة المناطق
وتتوفر المساحات الكافية الستيعاب المباني السكنية والخدمية والتجارية  الثمن رخيصة المنطقة ىذه ان بسبب

 وغيرىا .
 المانعة الطبيعية الحدود بسبب توقف قد يكون يكاد الغرب مناطقل المبنية المساحة في كما ان التوسع

 وتسارعو، الحضري المالحظ النموالتالية محاور ( 0)الخريطة  بينت عام بشكل .النجف بحر والمتمثمة
 .االتجاىات كل في اختالفو ومقدار اتجاىاتو،

 ( محاور نمو منطقة الدراسة باالتجاىات الجغرافية0خريطة )

 
  ArcGIS 10.5 برنامج عمى باالعتماد الباحث :المصدر
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 والتوصياتاالستنتاجات 

 من ، 192٠ العام منذ األرض باستعماالت والخاصة ، االشرف النجف مدينة في حدثت التي التغيرات إن -1
 بمختمف ممموسة تغيرات تحدث ، ولم عةمتواض كانت المتعاقبة األساسية التصاميم وعبر ، الماضي القرن

 تحدثيا أن المفترض من التي التغيرات من وغيرىا واالجتماعية والعمرانية االقتصادية النجف مدينة أوضاع
ن ع فضال التام النجاح ليا بتيك فمم ،ياب تتمتع التي الدينية لمخصوصية وبشكل أساسي ،ميمالتصا ىذه

 من المدينة إلى واليجرة ،نالسكا عدد ازدياد نتيجة األرض الستعماالت اصلوالمتو  والطبيعي المستمر التغيير
 . المدينة ىذه لتطوير متقدمة حالة يمثل االشرف النجف لمدينة األخير األساسي التصميم وان ، المؤثرات

ان المدينة اخذت تتوسع بشكل طولي بعدما كانت تتوسع حول المركز وىو حال معظم المدن نستنتج  -0
وتنتظم استعماالت األرض عمى شكل شبكة متداخمة ويخف التعقيد والتداخل كمما زادت المسافة  التأريخية

   ابتعادا" عن المركز.
ىناك تفاوت بالمخططات األساسية لممدينة وفق المدد الزمنية ليا كما يوجد تخبط اداري كبير في تنفيذ ما   -0

المخططات في بموغ أىدافيا بسبب التغيرات يتعمق بالتزامات تخص التنظيم المكاني لممدينة وفشمت معظم 
تجاىل المخطط قسما" منيا، كما ان  السياسية التي شيدىا البالد وأيضا" الخصوصية التأريخية لممدينة التي

عدم امتالك االستشاريين األجانب تصورات دقيقة عن الحالة المحمية وطبيعة السكان وظروفيم يعد اىم سبب 
  ليذا الغرض. المعدةفي عدم واقعية التصاميم 

أي الزيادة  ية،الحالالتوسع الحضري يعني توسع المجال المكاني لمييكل العمراني لممدينة خارج الحدود ان   -٤
ويقاس التوسع الحضري عن طريق  والعمرانية،في استعماالت األرض لممدينة االقتصادية واالجتماعية 

  .التغيير المساحي بين مدتين زمنيتين

ىناك حاجة لعمميات التوسع الحضري استجابًة لظواىر النمو الحضري والتحضر وذلك لتمبية الحاجات   -2
 مخطط.وبشكل  المطموبة من األرض الحضرية

كان من نتائج النمو والتوسع السريع الذي تشيده مدننا في الوقت الحاضر حدوث ضغط كبير عمى   -٦
الخدمات االساسية التي تقدميا تمك المدن لسكانيا في مختمف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية 

توسع لماالمثل المخطط األساس االمر الذي يستوجب اعداد الدراسات التخطيطية الالزمة لرسم  والصحية،
 المدن.السميم ليذه 

 االستمرار ينبغي األرض استعماالت تخطيط عممية في والمعايير والمبادئ األسس وضع عند -2
 االجتماعية   الحالة مع لتتماشى استعماالتيا تغيير يراد التي المدينة وتاريخ وطبيعة واقع بمراعاة

 واالقتصادية والبيئية ليا. 
      المحمية  والمجالسضرورة قيام مديرية التخطيط العمراني في المحافظة وبالتنسيق مع البمديات   -٠

والدوائر المختصة بمتابعة نمو وتطور المدينة أو إعداد خرائط الواقع الحالي ومراقبة مدى حصول التجاوزات 
 التصميم.عمى استعماالت األرض المثبتة في 
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برامج  التفصيمية باستخدامبيانات وربطيا بخرائط التصاميم األساسية والخرائط  ضرورة إنشاء مركز قاعدة -9
GIS  خراج وعمل تحديث دوري ليذه البيانات لما يوفره من انسيابية في التعامل من تحديث وخزن وتمثيل وا 

مثل  القواعد،من كمف بناء ىذه  أكبرحيث ان الفوائد التي تجنى عمى المدى البعيد ىي  واألبعاد،القياسات 
 الحضرية.الحفاظ عمى مستوى تموث بيئي مقبول وتحقيق االدارة االفضل لألرض 

واالجتماعية قبل أعداد  االقتصادية، البشرية، الطبيعية،وجوب توفير دراسات مسبقة عن خصائص الموقع   -12
فع كفاءة وذلك لتفيم واقع كيفية توزيع استعماالت األرض وتوفير عناصر جذب ور  التصميم االساس،

 استخداميا.

استعماالت االرض وتنفيذىا بما يخدم الفعاليات  تنظم استمرار العمل عمى وضع المخططات التي -11
 وتنظيم التركز السكاني بما يخدم استعماالت مالئم،المختمفة العاممة في المدينة واستثمار المساحات بشكل 

  .االرض التي تعود بالفائدة عمى مجتمع المدينة
إزالة أو اعادة تأىيل االحياء العشوائية )سكن المتجاوزين( مع اعادة توطين سكانيا في اتجاىات  -10

 المقترحة.التوسع 

لمدينة لتكون دليال انشاء قاعدة بيانات مكانية موحدة من قبل الجيات المعنية بشؤون تخطيط ا -10
نية ك بين ىذه الجيات لغرض متابعة البة التنسيق المشتر ر لمسياسات والخطط والمشاريع والتأكيد عمى ضرو 

 المكانية الحضرية ووضع توجيات التوسع المطموبة لمراقبتيا وتوجيييا.

 

 المصادر

دراسة لواقع  – اتجاىات التوسع العمراني لمدينة النجف والعوامل العمراني المحددة لوالياسري، وىاب فيد،" -0
 .2002 ، كمية اآلداب، جامعة الكوفة،"الحال

الشرف والتوجيات لمدن محافظة النجف ا العمرانيمظاىر التوسع البغدادي، عبد الصاحب ناجي رشيد،"  -0
"،المطموبة .0212كمية التخطيط العمراني، جامعة الكوفة،  

 بالتطبيق تحميمية الحضرية دراسة المكانية تغير البنية في المؤثرة العوامل حسج،"نصير عبد الرزاق البصري،  -0
 واالقميمي،لتخطيط الحضري مركز ا أطروحة دكتوراه، "،(021٤-199٤لممدة ) النجف االشرف مدينة عمى

   .0212 ،جامعة بغداد
البغدادي، عبد الصاحب ناجي رشيد،"  مدينة في السكنية األرض الستعماالت المكانية المالئمة  -٤

"، . 1999 بغداد، جامعة واإلقميمي، الحضري التخطيط دكتوراه ، مركز طروحةأالنجف
أطروحة  االشرف"، في محافظة النجف شبع، محمد جواد عباس،"التحميل المكاني لمتنمية الحضرية االقميمية -2

 .0211جامعة الكوفة،دكتوراه، كمية اآلداب، 
 .0212كمونة، حيدر عبد الرزاق،"تصورات في إعادة اعمار مدينة النجف االشرف"، جمعية منتدى النشر،  -٦
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سياميما في الحضارة  -2 اإلسالمية"، كمونة، حيدر عبد الرزاق،" البعد التخطيطي والتصميمي لمدينة النجف وا 
 .0210، ربيةمشروع بغداد عاصمة الثقافة الع

لمدينة النجف االشرف باستخدام تقنية االستشعار عن بعد  العمرانيالسمطاني، احمد ىاشم،"مراحل التوسع  -٠
 .0212("، كمية التخطيط العمراني، جامعة الكوفة، 021٦-19٠٦ونظم المعمومات الجغرافية لممدة )

 .1020ماض النجف وحاضرىا"، مطبعة العرفان، صيدا، محبوبة، جعفر باقر،"  -9

 وعالقاتيا نشأتيا في دراسة ، " الكبرى النجف مدينة ،"الصاحب عبد مظفر، محسن -12
 . 19٠0 لمطباعة، الحرية دار اإلقميمية،     

 .021٤ ، )منشورة غير( بيانات النجف، محافظة في العمراني التخطيط مديرية -11

 مديرية التخطيط العمراني لمنجف االشرف، التصميم األساس لممدينة .   -10

 .021٤بيانات غير منشورة، الجغرافية،مديرية بمدية النجف االشرف، قسم نظم المعمومات   -10

 


