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 وآفاقها المستقبميةم 5005–7977لممدة  لينة المحاوياتجاهات النمو الحضري في مد
 ()دراسة في جغرافية المدن

 عامر راجح نصر. م
 جامعة بابل/كمية التربية/قسم الجغرافية

 المقدمة
يعدد الممددل الي ددرا مدده الظدلاار الالراريددة ال دددرزة الادد  ند داد العدددلة ممددذ امطددث  الضدلرة ال ددمد ية ييددث اعر ددت 

 س ب ام ضد  يركة الاممية االقا دددية لالدذا مادة  م دد ايسده المسدالا ألمعدند    د يرة ر  أ داد سكدمالمده إلى زيددات ك
لال ددي  الددذا امعكددس  مددى زيددددة الددلالدات ج لزيددددة ال اددرة  دااددد  المراكددز الي ددريةج ل ميدد  رقددد أ دد   الممددل الي ددرا 

دارة الاي در لممددل المددده رد  الدددل  الماقدمددة لالمدميددة لالممدل االقا ددددا مارادرددده رد  المعمددى لللقددت طليد  ج ردمانددرت ظدد
  لرة سريعةج ل دأ االااد  ميل سكمى المده لاادر المراكدز الريةيدة يادى ازدادت مسد ة السدكده رد  المدده لأ د يت الييددة 

لالقرليددة ردد  أ ددداداد لأيادم ددد  ر ددث   دده ذلددز ردديه المراكددز الريةيددة   المددده المعد ددرة اددرا ط  دلسددكه الي ددرا ردددزدادت
 اطلرت أي د لأ  يت ايم   ةدت لمثم  الييدة الي رية   

إه الممدل الدذا ند دا  الكضيددر مده المدده ندك  ظدددارة ام دت أمظددر ال ددديضيه ل ددج لدذا اددتت دراسددامد ادذ  لاا دذ مدده 
  كند  أ عدددد )مديمدة الميدليد ن ممدلذج لمدراسدةج لاا دذت الممدل الي درا  ندقي  السدكدم  لالمسددي  مندكمة لم يدثج لييددل 

اذ  المنكمة رمدميد لمكدميد  ل مراميد    لقد اسامد ال يث  مدى رر دية مةددادد إه الممدل الي درا لممديمدة اندام   مدى الزيدددة 
قميم ددد لكددذلز الممددل ردد  اسدداعمدالت اذرض الي ددرية الددذا سددد د  مددى ااسدددع الييددز المكدددم  لممديمددة  السددكدمية لممديمددة لام

 ن الذا سدر ام د  إلى امب مع الممل السكدم  urban Expansion)الالسع الي را 
 -إه دراسة الممل الي را لمديمة مض  ممطقة الدراسة الا مل مه  عض الم ررات ل د لا :

  إه مديمة الميدليد   ملقع دد الالرارد  ادذا مده الميدرظدة لالعد دمة  لدداد اياد  أاميدة ك يدرة  ددمكدده ا امددادد كمديمدة 1
 مديمة أليم   لن اماص الزيددات السكدمية المساق مية Satellite Cityاد عة )

  ماه ال يث   ي د  لذلز إم د ن دت مملا  ي ريد   ث  سملات قميمة لاذا مد سمميظُ  ر 2
  إه  مميددة الممددل الي ددرا لممديمددة )ممطقددة الدراسددةن الاددزا  لاقعددة مسددامرة لددة االقدد   عدددج لمددد زا  الكضيددر مدده ماد ا ددد 3

ا د امضدد  لاقعددد  ييددد  اعينددُ  أاددزات  دددة مدده المديمددةج كمددد أه ااادادا ددد المسدداق مية الاددزا  أمددلرا ي ددعب الدداك ه   ددد لمنددكث
   س ب ديمدميكية  ممية الممل ل عل ة إيقدر  لايديداد مكدميد  

اليد در مده يد  اللاقدع اليددل   ده طريد  اسداقرات المد د  لالا دث  مدع ملاقلة الدراسة  مى مم اية قد مدة  مدى اي
  ث  اسام دط اذركدر لالماد ج مه  ث  ال يدمدت ادي د ية  ه ممطقة الدراسة  

 تعريف جغرافي لمنطقة الدراسة -أوال:
 . المحاويل ) التسمية والموضع(7

امدددز ارات م امةدددة رددد  اسدددمية الميدليددد ج لمدده ادددذ  ا رات إم دددد ُأنددداقت مددده م ددر الميدليددد  الدددذا يدددرلا الممطقدددة ج 
ت  دلميدلي  لكضرة ايلي  الم ر  ليّد   ا رله إه اسمية الميدلي  ادتت مس ة إلى ال دده الُمنديد مده قل  د ل )ا  ك دةن لُسمي

ل ق  اذا ال ده ممُذ الع د العضمدم  ياى م دية الضثضيمدت كمركدز رايدة لميطدة لممسددرريه لالدزلار لممادي لد عض الةقدرات رد  
 لامددز رأا يقدل  إه الميدليدد   ن1)لاسدُاعممت امقد دد  رد   مددت معسدكر الميدليدد   1941ييمد   لقدد أم ددة اددذ  ال دده  ددة 

دةلرل  هقدية ادا  ممُذ زمه ال د ميي ج لال اسة يراع إلى ميليد ي   ه  يراد  ده امدلز  ده قدد يه )قد يد ن  ده ادة كمدد اددت رد  سل
لال ددت ا ا در رد  الم درج ج لاه اسدة )ميليد يد ن الاكليه الرا ع   لادت اسة )م د يزن ر  كاب اذمسدب  د ا در إه اليدت 
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ايدددل   مدددرلر الدددزمه إلدددى ميدليددد   لممدددد يفيدددد ذلدددز لادددلد اضددددر رددد  ادددذ  الممطقدددة اعدددلد إلدددى ال دددد مييه اسدددمى  دسدددة ذلدددز 
أم د ممطقة ايليد  لاسداراية  اذ لقد طرح د  م طةى الاد رأا ا ر  يه كممة ميدلي  ادتت مه كممة ميل ج ن2)الن ص
إلددى العا دددت المقدسددة لُامعددت اددذ  الكممددة امعددد  سيددر قيدسدديد   دسددة الميدليدد   ليمسددب اسددة الميدليدد  إلددى ندد ص  لمقددددميه

ر م درا  ةديد ى )مي ن سدكه ادذ  الممطقدة ذات يدلة زار  ايدد السدثطيه العضمددمييه لطمدب مده السدمطده  عدد إكرامد  لد  أه يي
ملدة )ال دثزن ج أا قدل  ال ميةدة إه ميد  كددد ي مدز مده العطدش لمده لمسق  رقد  ل  ال ميةة )مي  لي ن لاللي  يعمد  رد  ال

 -وينقسم المحاويل إلى ثالثة أقسام هي: ن3)امد سميت الميدلي  مع مرلر الزمه
    ده الميدلي  )مركز الق دت اليدل ن مديمة الميدلي  1
 )قرية يدليد  لمركز مديية الميدلي  أيدة العضمدمييه ن  ة  ميدلي  ال  دسي2
 ن4)   ميدلي  ادمدة )لا  مديية ادمدة يدليد  ن3

الع ددد   دددأ الممددل الي ددرا لمديمددة الميدليدد  مدده قريددة  ددليرة اسددالطما د  عددض الق د دد  العر يددة يراددع ادري  ددد إلددى
ييدة ج لكدمت اد عة إلى مركدز اليمدةج لأ د يت مدييدة مركزادد قريدة ال د دسية لمددة ضثضديه  دمدد  ضدة اماقد  مركدز المدالعضمدم 

 لا ددة ن5)1969/  515/ 661ج ضددة السددعت لا د   ق دددت  ملاددب المرسددلة الام ددلرا  1921إلدى ق دد ة الميدليدد   دددة 
 الميمة السكمية المعرلرة  دلق  ة القديمةج لاسامرت  دلممل ياى  ملت الل ع اليدل  ل د  

 
 .الموقع الجغرافي والمساحة  -5

مددت  ادديضير  لامدد  الراريددة م امةددة أسدد مت اميع ددد ردد  ايديددد  ميا ددد ُاعددد المديمددة إيدددا الظددلاار ال نددرية الادد  قد
ال ي يدة لكد  مده المل دع الدذا اندلم  المديمدة لالملقدع لاكدليه ن  ديا د المميدزة  لمده ادذ  العلامد  مدد يامضد   دل  دد ص 

اعدر   مدى ال  دد ص العلام  الا  أس مت ر  منلت المديمة لمملاد اداة مده  دث  ال الذا يييط   د  لمه امد ريه دراسة
 ال ي ية لكٍ  مه المل ع لالملقع 

يعددر  الملقددع  يمدد  المل ددع المكدددم  ل ثقادد   دلممدددط  المييطددة  دد ج لقددد  ررادد  القددلاميس  يمدد  المل ددع لمكددده مددد 
قمدديةج   إه لملقددع المديمددة أاميددة  د ددة ردد  ق ددديد ال اددرة لالعثقددة  دديه المديمددة لمادلراا ددد ل دديه ادن6)لالممدددط  الادد  يللدد 

  كمدد إه لمملقددع ن7)لكدذلز  ثقدة المديمددة  دلمدده القري ددة مم دد لالمراكددز الي درية الك يدرة لمكددده المديمدة  دلمسدد ة لمدللدة ككدد 
ممد  مى زيددة السكده لاراةدع معد  الكضدرة السكدمية رد  ال كاددر  ايضير ليس رقط  مى طريقة السع المديمة لملررلللايا دج لام

  ن8)ساعمدالت اذرض لن كة الملا ثتاللايد إلى ادمب ا
  لايددد  نددمدال كددة11لالضدميدة  امل ددد كددة 81اقدع ممطقددة الدراسددة  مدى الطريدد   دديه  لدداد لاليمددةج لا عددد  دده اذللدى 

 اللر دد  ادسددكمدرية لالقريدة الع ددرية )الي دلةن ج لمدده الامدلب ةمامل دة مده االق ددية لالمدلاي  ج رمدده ا دة النددمد  مدييد
مدييددة سدددة ال مديددة  لالنددمد  اللر دد   مدييددة المديايددةج لمدده اللددربمدده الامددلب ه النددر  ق دددت ال ددليرة ل ق دددت اليمددة لمدد

كددة  دده مدييددة 24كددة  دده مدييددة ادمدددةج ليددلال  9ن   لي عددد مركددز الق دددت يددلال  1ة طددر دالاد عددة لق دددت المسدديب ج ) 
ة قددديمد  ليددديضد ج ييددث إه أر دد  الملاقددع ادد  اذمدددكه المنددرلع الاددد عايه لدد   إه ل ددذا الملقددع أاميددة ك يددرة ردد  منددية المديمدد
 رُيعددد يمقددة الل دد   دديه مركددز الميدرظددة لالمددلاي  ن9)اليراددة لالددمقط لاليسدسدد  لالييليددة الم يددية ذك ددر قدددر مدده العثقدددت

دت ادقميميددة لالقددرا الاد عددة لمق دددت ج لددذا مثيددظ الممددل الي ددرا الددذا ندد دا  المديمددةج مدده المفكددد إه يكددله  ادديضير العثقدد
دراسة الملقع  مى الرقعدة المسدديية لمامد  الق ددتج  د  اكاسدب أاميدة دراسدة  رالمامل ة الذا ياماع   د الق دت  لال اقا 

  ن11)المسدية الا  انلم د  مية المديمة لالا  يمكه إه ااطلر  مي د لا  اسمى  دلمل ع
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ماةر ة  مد ج ري عدد أسدسدد  لمييددة االقا دددية لمق ددت ج ليكدله ااسمة ممطقة الدراسة ميدا د مه نط اليمة لالادال  ال

كدة ليدرلا مسددية  21ادل  الميدلي  مه الادال  الم مةج ييث ياةرع مده ال دةة اليسدرا لندط اليمدة لي مد  طللد  يدلال  
 دامدت الي درية   لمده الاددير  دلدذكر إه مل يدة الميدد  المسدا دمة لمندرب أل لمزرا دة أل لثسدان11)دلمة 111 98مقداراد 

ج لادذا مدد نداع  مدى ادذب السدكده لاذمندطة ن12)ذل مل ية ايدةج ييث اكله كمية اذمثح لالمرك دت الكيميد ية قميمدة اددا  
االقا ددددية لااركددز  ددمه اددذ  الممطقة ل سدد ب اةددد  الممدددخ ل دددة كةديددة اذمطدددر السدددقطة لمزرا ددة امعكددس  مددى اركددز 

يددل  المادددرا المد يددة  كمددد إه لمل يددة الار ددة اللريميددة الادد  اياددلا  مددى كميددة ك يددرة مدده لا دد  لمسددكده لاذمنددطة ال نددرية 
المدلاد اللذا يددة الثزمددة لييدددة الم دددت اعدد  مم ددد إه اكددله ل ددد قد ميدة امادايددة  دليددة لل ددد إمكدميددة ردد  إ دلددة اذ ددداد السددكدمية 

قددة المييطددة  دلمديمددة لالممدددط  اذ ددراج لادد  اعا ددر مدده المازايدددة  لاددذا مددد سددد د  مددى اماندددر القددرا الزرا يددة ردد  الممط
  ن13)اذملر الم مة الا  اعم   مى ممل المديمة لاطلراد

لادذا راادع إلدى اليدر  ن  1لقد ن دت مسدية مركز الق دت )مديمدة الميدليد ن ا ديمدد  لا ديد  مده  ددة   در )اددل  
مده ييدث المسددية  لممراكدز ادداريدة الاد عدة لمق ددت المرا دة الضدميدةل مدى العمدلة ردده ممطقدة الدراسدة اياد    اليدلد ادداريدة

%  48 36لانك  مسد ة  2كة 618ج ر ملت مسديا د 2117ج  1997ج  1987ج  1977ل مى مدا سملات ادي دتات 
  ن14)1997 دة  2كة5739% مه ماملع مسدية ميدرظة  د   ال دللة 59 11مس ة  جأامه مسدية الق دت
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مق دت الايا   دلدراة اذللى مه ييث المسدية ج    مه  ث  إيدطا   ددلملاي  اذ درا الاد  للمكدمية إه اذامية ا
اةلقدد   دلمسدددية مضدد  مدييددة المنددرلع لالمددلاي  الادد  ادديا  دلمدد ج كلم ددد مدده اذقدددلية الزرا يددة ال  دد ة ذات ادمادايددة العدليددة 

قميم دد   ددرة  ده قطدب لمادذب السدكدم  للد  ادمكدميدة لم ام  الميد دي  ال ديةية لالندالية لالةلاكد ج ممدد يا عد  المديمدة لام
العدلية ر  إ دلة اد داد المازايدة مه السكدهج ر ث   ه امعكدسدا   مى اليد العدممة لمسالا الد   الةدردا لسدكده الق ددت 

 إامدالج ل دلادل  يناع الممل الي را  
 7جدول 

 المحاويلمساحة الوحدات اإلدارية ونسبها لقضاء 
 عدةال       
 الليدة 
 اددارية

1977 1987 1997 2117 
 % 2المسدية/كة % 2المسدية/كة % 2المسدية/كة % 2المسدية/كة

 تمركدددددددددددز ق ددددددددددددد
 الميدلي 

633 37 97 618 36 48 618 36 48 618 36 48 

 12 51 834 12 51 834 12 51 834 53 48 819 مديية المنرلع
 62 4 77 51 13 225 62 4 77 51 13 225 مديية ادمدة
 88 8 148 -- -- 88 8 147 -- -- مديية المي 
 %111 1667 %111 1667 %111 1667 %111 1667 الماملع

 الم در: ام لرية العرا ج لزارة الا طيطج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسملات المذكلرة 
 

 ويل مديىة المحالالىمو الحضري  -ثاوياً :

يامضددد  الممدددل الي دددرا  مامل دددة مددده الظدددلاار الاددد  امندددي رددد  ممطقدددة معيمدددة اامادددع  ميدددزات الراريدددةج اقا ددددديةج 
إلي دد   ميدط ااامددة  ددص ااامد ية لادارية  نك  يكس  د  د ا  الاذب لالايضير ر  الممدط  المييطة   دد  ييدث ااعم دد

س رد  اذمندطة ادمادايدة لال دميدةج ليدماة  ده ذلدز اديضيرات  ديددة دا مد ج لاعدم  مض  اذ  الممطقة مده اركدز سدكدم  لاكدد
  ليندير الممدل الي درا إلدى معددالت الزيدددة رد  السدكده الي در سدلات كدمدت ن15)رد  الممطقدة المييطدة   دد  مدى يدد سدلات

ألمندددطة مدامدددة  ددده اراةددددع مسددد ة ال  دددل ة أل ال ادددرة اللارددددةج ممدددد يدددفدا إلدددى اركدددز سدددكدم  لااسددددع مسددددي  لاكددددس ل
  ن16)االقا ددية لاالاامد ية لالعمرامية لاددارية 

ذا كده الممل الي را ااسدع أيادة المده  قد الي ي    ممية اي رج رده ااسددع المدده أمدرا ممزمدد  لاثرد   الذا لام
لالادد  اممي ددد  الزيددددة الط يعيددة ردد  سددكده المديمددة أل لا  دديص مزيدددا  مدده اذرض لممراردد  العدمددة أل اذمنددطة االقا ددددية

 ليقدددس الممددل الي ددرا  ماليدريه أسدسددييه امددد زيددددة سدكده المديمددة لالددذا يظ ددر مده  ددث  اا ددع الاعدددادات ن17)ال درلرات
قميم دد  لالماليدر اذ در اددل زيدددة المسددية الاد  اندلم د المديمدة لاليراددد  السدكدمية لمدد اظ در  مده زيدددة ردد  سدكده المديمدة لام

يايه  دلمقدرمة مع الل ع اليدل  لمد كدده  ميد  سدد قد    لي درز ادذا الاليدر  ديامى  دلر  رد  ممطقدة المسدي   يه رارايه زمم
 اذطرا  الي رية 

 النمو السكاني: -7

قيدددة المراكددز الي ددرية ردد  رسددة مل ددع د لالزيددع أممدددط  ردد   ر ددل أسدددس جيعددد العم ددر السددكدم  ذا أاميددة  دددرزة 
ليادى  ددة  1977لقد ن دت مديمة الميدلي  زيددة ر   ددد السدكده  ددتا  مده  ددة الةعدليدت الممدرسة  مى ليدة المسدية  
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ج 1977ج إه مديمة الميدلي  ايامت المرا ة اذللى ر   دد السكده الي در لالريد  لعددة  2ج ليا   لمد مه ادل  2115
مدددل  سددكده الق دددت % مدده إا42مسددمة )الي ددر لالريدد ن أا مددد يعدددد   42766إذ  مدد   دددد السددكده ردد  مركددز الق دددت 

 ردد  مسدمة لدمةس العدددةج لاد    دذا ايادد  المرا دة اذللدى 592116% مده مامدلع سددكده الميدرظدة ال ددل   دددداة 7ليدلال  
 دد السكده الي در لالريد   مدى مسدالا الق ددت  إه السد ب لرات اقددة مركدز الق ددت  مدى  ددق  المراكدز الي درية  دث  

دارا لال دم  لمق دت الذا ااا  إلي  أمظدر الكضير مه أ مدت الري  لثماقدد  لاالسداقرار اذ  المدة يعلد إلى كلم د المركز اد
ل  ذا رإه مد يكس   الري  مه زيددات اديدة لمسدكده  ده طريد  الزيدددة الط يعيدة لسيراددج امداص  مدى الددلاة مده ق د   جري 

  ن18)إلى المده الر يسية المركز الي را ل مى نك  اارة مسامرة مه الممدط  الزرا ية لالقرلية
مثيددظ لادلد ارااددع  سدديط رد  أ ددداد السدكده لمركددز الق دددت ييدث ايادد  المرا دة الضدميددة ر مدد   الثيقدةلرد  السددملات 

رد  يديه  1987% لعمدلة ميدرظدة  د د   ددة 3% مه إامددل  سدكده الق ددتج ل28مسمة أا مس ا   41922 دد السكده 
    ن2% لمق دتج )ادل 41مسمة ل مس ة  59357سكدم د اةلقت  مي  مديية المنرلع ر م   دد 

 5جدول 

 5005-7977توزيع السكان حسب البيئة لقضاء المحاويل لممدة 
 لعدةا          

 الليدة اددارية

7711 7791 7771 5002 

 الماملع ري  ي ر الماملع ري  ي ر الماملع ري  ي ر الماملع ري  ي ر 

 79015 1759 55000 10090 21722 71752 00755 70070 70075 05177 72100 1057 مركز ق دت الميدلي 

 71277 10070 57222 10702 22901 71579 27721 01071 77970 71190 77079 7177 مديية المنرلع

 00001 77029 9057 77000 51057 7579 71570 75217 0777 77577 77750 5707 مديية االمدة

 -- -- -- -- -- -- 50727 57771 7070 -- -- -- مديية المي  

 577159 797700 27759 795077 700009 07777 707770 777702 59007 77197 97175 77027 ماملع الق دت

 7071772   7792779   7707210   275077   ماملع الميدرظة

  1997-1977ميدرظة  د   لأل لاة لزارة الا طيطج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسكده ل -الم در:
  22ص 2/5ج ادل  2115* لزارة الا طيط لالاعدله ادممد  ج الا دز المركزا لإلي دت لاكملللايد المعملمدتج المامل ة ادي د ية لميدرظة  د   ج لعدة 

ز الي ددرية ج ماددد إه ريدد   ق دددت الميدليدد  يياددلا  مددى أيادددة سددكدمية اةددل  المراكدد2أه إلقدددت مظددرة  مددى ادددل  
 ددعةيه للم امد  السدملات ردد  اميدع أاددزات الق ددت لالسد ب يعددلد رد  ذلدز إه اذرا دد  الزرا يدة ردد  ال  دع  ألال  مقددار

 دت اكدد اكله امعي د أرا      ة لذات إماداية  دليةج ل ذا ال ينك  ري  الق دت م در طرد لمسدكده  مدى مطدد  قال
اعمدت  2112 – 1981  االقا دددية لالسيدسدية الاد  مدر   دد القطدر لممددة لاسع  مى طدل  مددة الدراسدة ج كمدد إه الظدرل 

ج لادذا مدد 2113-1991مه الري  ممطقة اممة لسم  سدذات لممدلاطه العراقد  مايادة اراةددع أسدعدر الممااددت اللذا يدة لممددة 
 لةردا   درع الملاطه لمالا  إلى الري  الساضمدر المزيد مه الرقعة الزرا ية لايسيه مسالا الد   ا

كددذلز ل ج يقدد  زيددددة  سدديطة ادددا ج 2115-1977إه معددد  الممددل السددكدم  لمديمددة الميدليدد  )مركددز الق دددتن لممدددة 
ر  دلايرة  طي دة اددا ج  د ا ددر إه الاامعددت الاد  يكدله ري دد سددنج أا إه ممدل السدكده 3اليد   مى مسالا الق ددت )اددل  

  ن سدمة لدة ييقد  ق ددت الميدليد28ج ر دث  مددة )ن19)لم دد  طي دة الممدل% ال د   ك61 1معد  الزيددة الط يعية اق  مه 
مسدمة سدمليد    لرد  يقيقدة اذمدر إه ادذا االم ةددض لديس مقدص  4998ن مسمة أا مدد يعددد  945 139) ادر اقدمزيددة  إال

اطدرأ  مدى يددلد الق ددت  يقيق  ر  أ داد السكده أل ا اث  ر   ممية الممل الي راج    يعلد إلى الاليرات اددارية الا 
 لالملاي  الاد عة ل  لذلز   ة  عض القرا الريةية الاد عة لممركز ادرة ل زل د  مُ  ُأ را 

 
 

 3جدول 
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 معدل النمو السكاني لمدينة المحاويل بالمقارنة مع القضاء
 معد  الممل%* المدة

 ق دت الميدلي % مديمة الميدلي %
1977-1987 1 12 1 14 
1987-1997 1 13 1 12 
1997-2115 1 23 1 23 

 
 ددددد                       -1×111* اسا رج معد  الممل  ملاب المعددلة ا اية: 

  rمعد  الممل = -ييث إه :
  P1 دد السكده ر  الاعداد اذ ير =
  P0 دد السكده ر  الاعداد الثي = 

       291جص2112ج لزارة الاعمية العدل  لال يث العمم ج  لدادج1ج د    دس رد   السعداج الرارية السكدهج -الم در:

 1977ج  ديه  ددد السدكده الي در رد  مركدز الق ددت )مديمدة الميدليد ن لعددة  4ليكند  لمدد اددل  
% مدده إامدددل  السددكده الي ددر ردد  الق دددتج لييادد  المرا ددة 77 43مسددمةج ييددث نددك  مسدد ة  7126 مدد  

ام ةدددض  دددد السدددكده الي دددر لياةددل   ميددد  مركدددز مدييددة المندددرلع  لرددد  اذللددى  لرددد  السددملات الثيقدددة 
 1987-1977يقيقدة اذمددر إه مقدددار الزيدددة لسددكده مركددز ق ددت الميدليدد  كدمددت قميمدة ادددا ج رمممدددة مدده 

% ااةدددل   مي دددد  دلزيدددددة مدييدددة 47 48مسدددمةج ل مسددد ة اليدددر  ملدددت  3416لدددة يدددزداد  ددددد السدددكده سدددلا 
 لردد  السددملات الثيقددة مثيددظ لاددلد اددلازه ردد  مسدد ة الاليددر لمزيددددات السددكدمية %13 77المنددرلع  مسدد ة 

ر  مركز ق ددت الميدليد  لمدييدة المندرلعج ممدد ُيندير إلدى ااددلز الةدلار   ديه المددييايه  ييدث ام ة دت 
 اليركة المكدمية لمسكده  يم مد  

 (5005-7977نسبة التغير لمسكان الحضر لمدينة المحاويل لممدة )( 4)جدول 
 لعدةا

الليدة 
 اددارية

* مس ة  1987 1977
الالير 
لممدة 
1977-
1987 

مس ة  1997
الالير 
لممدة 
1987-
1997 

مس ة  2115
الالير 
لممدة 
1997-
2115 

 دد 
 السكده

 دد  %
 السكده

 دد  %
 السكده

 دد  %
 السكده

% 

ة   
 الميدلي 

7126 43 77 11432 37 2 48 47 17125 41 11 64 15 22 44 41 11 28 72 

 72 28 92 43 23555 89 53 92 43 18298 13 77 39 42 11891 84 41 6716 المنرلع 

 71 28 97 14 8129 92 32 98 14 6238 12 113 73 16 4693 38 14 2319 ه  ادمدة

 -- -- -- -- -- -- -- 68 3 1134 -- -- ه المي 

  %111 53628  %111 41661  %111 28149 %111 16151 الماملع

 الام لرية العراقيةج لزارة الا طيطج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسكده لميدرظة  د   لمسملات المذكلرة -الم در:

P1 

P0 
n 

R = 
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ن لزارة الا طيط لالاعدله ادممد  ج الا دز المركزا لإلي دت لاكملللايد المعملمدتج المامل ة ادي د ية السملية 2)
  22ج ص2/5ج ادل  رقة 2115لعدة  لميدرظة  د  

 * اسا رات مس ة الاليير مه  ث  المعددلة ا اية 

100 ييث إه 
1

12








 


P

PP
r 

Rمس ة الالير =  P1  دد السكده ر  الاعداد اذل  = 

P2  دد السكده ر  الاعداد اذ ير  = 
 .02، ص1891، المصدر : د. احمد وجم الديه فليجه، جغرافية سكان العراق، ، بغداد

 
 تطّور أعداد اأُلسر والمساكن -5

 994) 1977أ داد اذسدر لعددة  ملت ري  ج رة  اللقت الذا لالمسدكهن دت ممطقة الدراسة زيددة ر  أ داد اذسر 
لظدد  مركددز ق دددت الميدليدد    ن أسددر 1349أا  زيددددة مقددداراد )  ن أسددر 2343) 1997   دددة لا مدد دلزيددددة  تن أسددرةج اسددامر 

إه الزيدددة ردد  أ ددداد السددكده رددن ل ط يعيددة اليددد  5لمرا ددة اذللددى مده ييددث أ ددداد اذسددر طدلا  مدددة الدراسددة )اددل  يياد  ا
مسددكه لعدددة  2117اُاددي  زيددددة ردد  أ ددداد اذسددر ل دلادددل  زيددددة ردد  أ ددداد المسدددكهج رقددد اسددايضرت مديمددة الميدليدد   يددلال  

  1977مسكه  مد ال  مي  اليد  ر   دة  1115د % ج أا أم د يققت زيددة مقدارا26 42 مس ة  1987
 

 5جدول 

 7997 – 7977د األسر في قضاء المحاويل لممدة اعداتوزيع السكان و 
        

 العدة
 
 

الليدة 
 اددارية

1977 1987 1997 

 دد 
السكده 
 الي ر

 دد  %
 اذسر

ماملع  %
سكده 
 الليدة

 دد 
السكده 
 الي ر

 دد  %
 اذسر

ماملع  %
سكده 

 يدةالل 

 دد 
السكده 
 الي ر

 دد  %
 اذسر

ماملع  %
سكده 
 الليدة

ة     
 الميدلي  

7126 43 77 995 43 1
6 

4276
6 

1143
2 

37 1
9 

1541 41 67 41922 17125 41 11 2329 44 25 74481 

ه  
 المنرلع 

6716 41 84 994 43 2
1 

3778
4 

1189
1 

42 4
1 

1451 38 31 59357 18298 43 92 2174 39 41 74145 

6 13 314 39 14 2319   ادمدة ه 
3 

1923
3 

4693 16 7
3 

669 17 73 17264 6238 14 97 861 16 35 33444 

 -- -- -- -- -- 24151 68 3 127 68 3 1134 -- -- -- -- -- ه  المي  

1615 ماملع ال
1 

111% 231
3 

111
% 

9978
3 

2814
9 

111
% 

3786 111% 14169
4 

41661 111% 5264 111% 18216
9 

 در: الام لرية العراقية ج لزارة الا طيطج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسكده لميدرظة  د   لأل لاة المذكلرةالم  
 

 1987ماددداد ردد  أ ددلاة  1977لردد  اللقددت الددذا كدمددت اةددل  ريدد  أ ددداد اذسددر د ددداد المسدددكه ردد  مديمددة الميدليدد  لعدددة 
ج الاندييد لالالسدع رد  يركدة ال مددت د اذسدر ممدد ُيندير إلدى ايسده اللاقدع السدكم   ده طريد  زيدددةاةل  أ داد المسدكه ذ دا 1997ل

  الدراسةلاذا  يد ذاا  ُينير إلى يدلث  ممية ممل ي را ر  ممطقة 
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لمديمدة  1977ج إه امدز زيددة ر  الر يد السكم  يقّدر  يلال  ضثضة أ عد  مد كده  ميد   ددة  6ليظ ر أي د مه ادل  
 ع  لعملة الق دت للك  اكله ال لرة أكضر ل ليد  لارا دطد   مل لع ال يث مساعرض الزيددة السكدمية يسب ال الميدلي ج لمقدار

السددكده  دددد إه  5ل  4 هادددلليالرقددد ا دديه مدده  ددث   جال ي ددة )ي ددر لريدد ن لايديددد ياددة اددذ  الزيددددة لدلراددد ردد  الممددل الي ددرا
مسمة  11114أا  زيددة مقداراد  1997مسمة  دة  17131نمسمة ج اراةع إلى  7126) 1977دة الي ر ر  مديمة الميدلي   م   

 2464إلى  1977لعدة  مسكه 892لمةس الةارة مه المسدكه %  ث   قديه مه الزمهج كمد اراةع  دد 53 69لمس ة زيددة مقداراد 
ج إه أ دداد  6ليا د  مده اددل   1997أسدرة  ددة  2343لي م   1977أسرة  دة  994ج لاراةع  دد اذسر مه  1997لعدة  مسكه

ج لاذا مد أدا إلى ام ةدض كضدردة ادندلد ج الاد  اعا در مده المفندرات الم مدة 1997ل  1987اذسر اق  مه أ داد المسدكه  دم  
سدكدمية ُاعدد رقمدد  لقيدس الممل الي راج رزيددة اركز السدكده الي در يةسدر مقددار ال دلط  مدى اذرض الي درية  كمدد إه الكضدردة اد

  ن21)أل ر  الممطقة السكمية المسدكهيمض   ددا  مه السكده ر   دد معيه مه 
 6جدول 

 7997 – 7977وزيع المساكن واألسر والسكان لقضاء المحاويل لممدة ت
            

 العدةا
 
 

الليدة 
 اددارية

1977 1987 1997 

 دد 
المسد
 كه

 دد  %
 اذسر

ماملع  %
السكده 
 رالي 

 دد  %
المسد
 كه

 دد  %
 اذسر

ماملع  %
السكده 
 الي ر

 دد  %
المسدك
 ه

 دد  %
 اذسر

ماملع  %
السكده 
 الي ر

% 

ة     
 الميدلي  

892 41 49 995 43 16 7126 43 7
7 

211
7 

42 26 1541 41 67 1143
2 

37 1
9 

2246
4 

43 1
2 

2343 44 31 17131 41 
23 

ه  
 المنرلع 

953 44 32 994 43 21 6716 41 8
4 

166
5 

35 16 1451 38 31 1189
1 

42 4
1 

2171 37 9
1 

2186 39 44 18162 43 
72 

ه   
 االمدة 

315 14 19 314 13 63 2319 14 3
9 

794 16 72 669 17 68 4693 16 7
3 

1193 19 1
8 

859 16 25 6251 15 
15 

 -- -- -- -- -- -- 68 3 1134 35 3 127 96 5 283 -- -- -- -- -- -- ه  المي  

ملع ما
 الق دت

215
1 

111% 23 
3 

111% 16151 111
% 

474
9 

111% 37 86 111% 2814
9 

111
% 

5727 111
% 

5288 111% 41542 111
% 

 الم در : الام لرية العراقية ج لزارة الا طيط ج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسملات المذكلرة لميدرظة  د   
ج إذ 1977مسكه انل   ضثضة اسدر لعددة  22مسكمد انل   يسرايه ل  112ز ج إه امد 7ليظ ر مه  ث  ادل  

ج  يممدد اددت مركدز مدييدة 1997 -1977ادتت مديمة الميدلي   دلمرا ة اذللى ر   دد الدلر الا  اسكم د أسرايه لأل لاة 
% مددده مامدددلع المسددددكه 65 47المندددرلع  دلمرا دددة الضدميدددة لدددمةس اذ دددلاة السدددد قةج لاسدددايضرت مديمدددة الميدليددد   مدددد يقددددرب 

% ممدددد ُيندددير إلدددى لادددلد كضدردددة سدددكمية مراةعدددة رددد  33 63لا مددد   1987ج لاراةعدددت  ددددة 1977المندددلللة  يسدددرايه  ددددة 
إه  دد المسددكه المندلللة  يسدرايه اراةعدت مده  7ج إذ يكن  لمد ادل  1997المسدكهج لازدادت اليدلة  نك   سيط  دة 

   1997كه  دة مس 114لا م   1977مسكه  دة  112
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 7جدول 
 7997 -7977توزيع المساكن حسب عدد األسر الساكنة فيها لقضاء المحاويل لممدة 

 العدة           
 
 

 الليدة اددارية

1977 1987 1997 
مسدكه 

انلم د أسرة 
 لايدة

مسدكه 
انلم د 
 أسرايه

مسدكه 
انلم د 
 ضثث اسر

مسدكه 
انلم د أسرة 

 لايدة

مسدكه 
 انلم د
 أسرايه

مسدكه 
انلم د 
 ضثث اسر

مسدكه 
انلم د أسرة 

 لايدة

مسدكه 
انلم د 
 أسرايه

مسدكه 
انلم د ضثث 

 اسر
 29 114 2111 15 111 1865 22 112 718 ة     الميدلي 
 5 41 1979 11 86 1417 18 99 831 مديية المنرلع
 3 26 81 7 38 579 3 24 276 مديية ادمدة
 -- -- -- 2 12 111 -- -- -- مديية المي 
 37 181 4169 34 246 3971 43 235 1824 الماملع

 الم در: الام لرية العراقيةج لزارة الا طيطج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسكده لميدرظة  د  

 
 اطّلر ياة اُذسرة -3

اة الممل الي راج ر ل يس ة ر  ايديد ُيعد ياة اذسرة معيدر م ة لمفنر ُيسا دة لإلندرة إلى سر ة لي     
 ج ل دلادل  مقدار ممل اللظيةة السكمية  ن21)مسدية الليدة السكمية ل دد اللر  لالمرار  اذ را المميقة   د

ررد / أسرة  دة 3 7ج لي م  1977أسرة  دة  / رردا  7لقد ن د ياة اذسرة ر  مديمة الميدلي  اراةد د  طةيةد  مه     
ياة ن دت زيددة ر  ن ج ليا   إه الملاي  اذ را الاد عة لمق دت )المنرلع ج ادمدةن قد 8)ادل   1997

 سرة أ مى مه مركز مديمة الميدلي ج ممد ُينير إلى لالد كضدرة سكدمية  دلية ر  ادايه المدييايه  اذ
 8جدول 

 7997 – 7977حجم األسرة في قضاء المحاويل لممدة 
 1997ياة اذسرة  دة  1987ياة اذسرة  دة  1977رة  دة ياة اذس الليدة اددارية
 3 7 6’7 7 مركز ق دت الميدلي 

 7 8 2 8 7 6 مديية المنرلع
 2 7 1 7 3 7 مديية ادمدة
 -- 1 8 -- مديية المي  

 يدرظة  د   لمسملات المذكلرة الم در: الام لرية العراقيةج لزارة الا طيطج الا دز المركزا لإلي دتج ماد ج الاعداد العدة لمسكده لم
 
 الاي ر:    -4

  اددالاي در ادل الزيدددة رد   ددد السدكده الي در زيدددة مطمقددةج أا إه الزيدددة رد  سدكده الريد  اد  اقد  مده امدز ال
اطددرأ  مددى السددكده الي ددرج ل ع دددرة أ ددرا إه الماامددع يازايددد ريدد  السددكده الي ددر لالريدد  معددد ج لكدده معددد  ممددل السددكده 

مدده معددد  ممددل السددكده الريدد ج إه مضدد  اددذا الماامددع ذايدددث ريدد   مميددة اي ددر  دددلرسة مدده ازايددد سددكدم   أكضددرالي ددر 
لاسدرا  مميدة الاي در  مدى اذند دص المقيمديه رد   ج  لي داة الاي در رد  ايدد مةدايمد   دراسدة اركدز السدكدهن22)الي ر

ة  لاا ددذ  مميددة الاركددز مظ ددريه ج اذل  زيددددة المدده لالممدددط  سيددر الي ددرية للكددم ة أ دد يلا ايددت ادديضير الييدددة الي ددري
  للدراسددة الاي ددر يم لدد  ن23) دددد المراكددز الي ددرية لالضدددم  زيددددة ياددة امددز المراكددزج أا زيددددة مسدد ة الددذيه يعينددله ري ددد
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يعيندله رد  مراكدز ي درية إلدى  هذيمداسميط ال لت  مى مفنر م ة )ال مسالا الاي رن لالذا يق د    مسد ة السدكده ال
  أا مسد ة الي در إلدى المامدلع الكمد  لمسدكده )الي در لالريد ن   ردإذا كدمدت المسد ة رد  ا دد د ج ن24)مة سكده ادقميةام

  يكله مسالا الاي ر مراةعييمذاز 
%ن رد  49 25) 1987% اراةدع لي مد   ددة 42 16 مد   1977لقد  م  مسالا الاي ر ر  مديمدة الميدليد  لعددة  

ن   ل مددى الددرسة مدده اةددل   عددض المددلاي  ردد  الق دددت  مددى 9%ن )ادددل  99 22ى )إلدد لي دد 1997يدديه ام ةددض  دددة 
ا  أ مدى مده المسدالا  1997 – 1977مركز ق دت الميدلي  )مديمة الميدلي ن ج إال إه المديمة ظمت  مى مدا سملات 
اذا يعلد  ط يعدة اليدد    لرة  طي ةج ل   العدة لمق دتج كمد لينير إلى إه مسالا الاي ر ر  الير مسامر  دلرسة مه سير 

ل مدد مقدرمددة مسدالا الاي در لمددده   إلدى قر د  مدده مراكدز ي درية ك ددرا مضد  العد دمة  لدددادج لاليمدة مركدز ميدرظددة  د د 
 مى الدرسة مده الادرا ط  ديه الاي در لالي دريةج ل ق دت الميدلي  مع القطر ماداد مم ة ة ادا  لاسير  لايرة  طي ة أي د 

اةع مسالا الاي ر  دل رلرة لامقد يد  مع اراةدع  دد سكده المدهج ادذا  ددلرسة مده إه ظددارة ممدل ه الير أريم  مه الميام  
المددده سدل ددد  مددد ادديا  ماةقدد  مددع اراةدددع معدددالت الاي ددر ريدد ج لالددذا يةددل  ردد  يدددالت كضيددرة المعددد  السددملا لممددل السددكده 

                        ن  9ل  3ادلل  )
 9جدول                                              

 7997 – 7977مستوى التحضر لقضاء المحاويل لممدة 
 العدة                        

 الليدة اددارية
 %1997مسالا الاي ر لعدة  1987مسالا الاي ر لعدة  %1997مسالا الاي ر لعدة 

 99 22 49 25 42 16 مركز ق دت الميدلي  
 67 24 13 21 77 17 مديية المنرلع
 65 18 18 27 11 12 مديية ادمدة
 -- 28 4 -- مديية المي 

 88 22 79 19 18 16  ملة الق دت
 1 72 2 71 7 63  ملة القطر

                                   111×مسالا الاي ر=   دد السكده الي ر/ماملع السكده         ل د امدد المعددلة :  2الم در : ال ديث :  دال امدد  مى ادل  
ج السمة 45الم در: د    دس رد   السعداج الممل الي را ل  د    الالرارية ر  العرا ج مامة كمية ا دابج ادمعة  لداد ج العدد 

   211ج ص1999
 

 الالسع المسدي         -5
امدد  لممديمددة  دددرج اليدددلد  ددر لكلامددده الالسددع  يمدد  االماندددر  دددرج اليدددلد ج أا اماندددر ال يكدد  العمر ر لقددد  ددّر  ا

أا الزيددددة ردد  اسدداعمدالت  جن25)المل ددل ة ل دددج لايمدد  كممددة االماندددر ردد  طيدا ددد  دددة الاقيددد  يدددلد الممطقددة العمراميددة 
ج ليقدس الالسع  ه طري  الالير المسدي   يه رارايه زمميايه   ليع در  ده االاسددع  درج يدلد الا مية اذسدس  اذرض

مدده لزية ددد  مدى اذرا دد  لالاامعددت السددكمية المييطدة   ددد  لاد  ظدددارة اندرز   ددد اميدع دل  العدددلة المسددي   السددع ال
  ن26)ييث ي رز ذلز مه  ث  مد ينلم  االساعمد  الي را مه مسدية

لمد يماج  م  مه  دلط  ر  المده لر  يقيقة اذمر إه اذا مد ال أال ماياة لاركز المندطدت االقا ددية لالسكده 
المديمة راالسع  مراميد   مى يسدب اذرا   المادلرة  مد ايلا مه مسالطمدت لقرا را    ادزتا  مده المديمدة أر دد   مى

 ليددرا ط  عمميددة الالسددع يدددالت اامضدد   دلرس ددة لدددا ن27)لسددكدمد   عدددمد كدمددت ريةيددةج ل ددذلز اراةددع مسدد ة السدددكميه ردد  المديمددة
 ددلقرب مده مكدده العمد  أل الدا مص مده الكضدردة مسددكه درع ة اليدادة إلدى  مددت اد ييدث السكده  دالماقد  إلى أمدكه الالسع

العدليددة ردد  المركددز أل الي ددل   مددى مسددالا أ مددى مدده ال دددمدتج ل ددذلز امنددي ردد  المددده أممدددط م امةددة مدده العمددراه أل 
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قا دددددية الاددد  مدددرت   دددد االسددداعمدالت اللظيةيدددة يع دددر كدددٍ  مم دددد  ددده المريمدددة الاددد  امندددي مم دددد لالظدددرل  االاامد يدددة لاال
المديمة لاسدددامددا  لمدددد اقددددةج لمددده  دددث  الدراسدددة الميداميدددة لالاق ددد  الاددددري   ج  ددمكدددده اقسدددية االاسددددع المسددددي  لمديمدددة 

 -الميدلي  إلى المراي  الملررلللاية ا اية:
القدره العندريه  اميدزت ادذ  امادد ادذ  ألمريمد  مده الع دد العضمددم  ليادى سدايمدت  -:المريمدة الملررلللايدة اذللدى -1

المريمة   داية إمندت الملاة الي رية اذللى لممديمة لالمامضمدة  دل دده الدذا أمندي  أ  ك د  )  دده الميدليد  ن كميطدة لمقلارد  
ج ل دددذلز مندديت الميدليددد  كقريدددة  دددليرة المديمدددةالاادريددة لاسددداراية زلار العا ددددت المقدسددة لالمسددددرريه  ددديه ندددمد  لامددلب 

عض العند ر الا  اامعت يل  ال ده لمعم  ر  الاادرة أل لاقدية ال دمدت لممسددرريه لقد منديت يدل  ادذا ممطقدة اسكم د  
امضد  أقددة أادزات المديمدةج لممدد زاد مده مملادد لالسدع د ادل ا ا درادد  ا سكمية  ليرة يطم   مي د يدليد  ) ألق    القديمدةن

ادذا لدردع  جاميا د اددارية ردساقط ت المزيد مه سدكده الريد  الماددلر ل ددممد ررع مه أ 1921مديية الميدلي   دة ل امركز 
 دإرراز اذرا دد  السددكميةج رمندي امدددز )اليد  الام ددلران الددذا يعا در اماددداد لممددل  1958السدمطدت اليكلميددة  عدد قيدددة ضددلرة 

د زاد مدده أاميا ددد ادداريدددة  لممددن28)اكادددر 296 1ي دد يت مسدددية المديمددة  دددث  اددذ  المريمددة رألق دد   القديمددةج ل ددذلز 
رددزاد مدده مملاددد لااسدددع الييددز الي ددرا  1969ق دددت الميدليدد   دددة ل الاالقا ددددية لالا طيطيددة اددل ا ا دددر المديمددة مركددز 

 ماياة لظ لر المزيد مه اللظد   لاالساعمدالت الا  ياطم  د الق دت لسكدم  
 لقد اميزت اذ  المريمة  مل يه مه الطراز المعمدرا  

الطدد ل  الماةد ن مدةن لالاد  كدمدت منديدة مده المد ه )ليامض    دلدلر اللاقعة  ميمة ) الق  ة القدي -:الدلر القديمة طراز
لالسددقل  المكلمددة مدده اذ ندددب لاددذلع الم يدد  لالندد د يز ال ندد ية  ليةاقددد اددذا الطددراز إلددى الةمددله المعمدريددة الادد  سددددت 

ل اد  د يميز اذا الطدراز ادل سدعة مسددية الددارج لالعندلا ية رد  ا طديط اذزقدة المده العراقية  ث  الع د العضمدم ج لاه م
إمدد الطدراز اليدديث ر دل يمضد  الددلر الاد  نديدت  عدد   ن29)ن دار45دلر اذا الطراز مديقددرب )ملز ة يل  ال ده  رقد  م   دد 

لماطددلر االقا دددا لاالاامددد   الددذا ندد د   )اليدد  الام ددلران ليعا در يددديث ادددا مقدرمد   دددلطراز السددد   ر دل امعكدددس 1958 ددة 
ج لاميزت ألميم   إد د  الا طيط ل د جاكلمت دلر اذا الطراز مه الطد ل  لالاص لالسقل  ألمنيد  مه اليديد لالطد ل   جرقدالقطر

  ن31)ندار111نة لالنلارع م طط  لمماظمة  ياى  م   دد الدلر )251ج ييث اكله قطع اذرا   لمدلر ماسدلية ألمسدي  )
 المريمة الملررلللاية الضدمية -2

أييدددت اديدددة أ ددرا  دددرج   مدددتندد دت ألمديمدد   ددث  اددذ  ألمريمدد   اللقددت اليد ددرجللياددى  1971لامادد مدده  دددة 
أييدددت ج ل دلمقد دد   8المطدد  الاقميدددا لممريمددة اذللددىج ممددد امعكدس  مددى المديمددة  دالاسدددعج ياددى  مد   دددد اذييدددت السددكمية 

ج 11ن اكادددرج ادددل  818 242سدداعمدالت اذرض الي ددرية ر ملددت مسدددية الا ددمية اذسدسدد  لممديمددة يددلال  )امل ددت ا
 -لاالزع  مى االساعمدالت ا اية:
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 70جدول 
 5005استعماالت األرض الحضرية لمدينة المحاويل لعام 

معد  ي ة الةرد اللايد لعدة  المس ة% المسدية/اكادر االساعمد 
 2/ة2115

 2ة13 75 21 68 62515 165 سكم 
 11128 1 11125 1 111625 1 اادرا
 44 5 94 4 12  مد  

 57 2 33 2 671 5 اساعمد  اذرض لممق 
 74 7 132 7 175 17 ادداريةاساعمدالت اذرض 

 13 12 94 11 5375 26 ال دمدت العدمة )ال يية لالاعميميةن
 21 7 55 6 9 15 ال دمدت الارري ية لاذرا   ال  رات

 2ة12 111 %111 818275 242 الماملع
  2511: 1الم در : يسد دت ال ديث  دال امدد  مى  درطة الا مية لمديمة الميدلي   مقيدس 

: يسديطر االسداعمد  السدكم   دددة  مدى المسد ة الك درا مده مسددية الييدز الي درا  لا د  امدز  االساعمد  السكم  -أ
ه مامددلع المسدددية الكميددة  لا امدد  مسدد ة مددد يسدداضمر اددذا االسدداعمد  ا عددد  ال دداث   طددة % مدد61المسدد ة إلددى مددد يقددرب 

ض دسدراض السدكه رد  المدده العراقيدة ا ديمدد  ييدددُ  العمد  ذر المديمة لط يعدة امانددر االسداعمد   لاا دديه أممددط اسداعمد  ا
 ن31)ددات المدس دا   الييز الي را الادري   لامز المديمةج إ درة إلى  عض الماليرات المفضرة ر  سملز ل 

% مده إامددل  21 68اكاددر ج أا مسد ة  165االساعمد  السدكم  لمديمدة الميدليد  مسددية اقددر  يدلال   نل لقد 
ج  سدد ب ن32)%ن 74 31 ملددت ) الادد  2111 دلمعددد  العدددة لمديمددة اليمددة لعدددة  مقدرمدد مسدددية المديمددةج لادد  مسدد ة مراةعددة 

لاد  اةدل  كضيدرا  المعيددر  2ة3 75را   المادلرة لمديمة الميدليد  ج يادى  ملدت ي دة الةدرد اللايدد الالسع المةرط  مى اذ
ملز دة  مدى أييددت المديمدة ريمدد  مد   مسدكهن 2464يقددر  يدلال  ) 1997لعددة  المسددكهالم طط ر  العرا   لقد  مد   ددد 

أسددرة / مسددكه كمددد ل ملددت  15 1 أا مددد مقدددار   ن33)ن أسددرة2343لددمةس العدددة يددلال  ) المسدددكه دددد اذسددر الندددسمة ل ددذ  
 مسمة / مسكه   7ج ل ملت الكضدرة ادسكدمية  اكادرن ص/  28الكضدرة السكمية العدمة يلال  

إه مثيظة  سيطة للايرة الممدل السدكدم  رد  ممطقدة الدراسدة مادد إه اللظيةدة السدكمية اسداايب   دلرة مسدامرة ل دذا 
ذا لدة ال دع إسدارااياية لايادية ادذا االاسددع سداكله المديمدة رد  الممل ياى  ملت  مى مد ا    مي  ر  اللقدت اليد در جلام

 يدلة مه اليركة الدا مة  دااد  اذرا   الزرا ية المييطة المديمة                       
لاد   ج كاددرمده ال 111625ديمدة ييدث  ملدت يندل  ادذا االسداعمد  مسددية  دليرة اددا رد  الم اري:االستعمال التج  -ب

ااركددز   ددلرة ر يسددية ردد  الندددرع الددر يس المماددد مدده دا ددرة القد مقدددة  دااددد  مسانددةى المديمددة جلياةددرع مم ددد  دماددداد ادددل  
الميدليدد  ل عددض اذزقددة الماةر ددة مدده الق دد ة القديمددة  إه اللظيةددة الاادريددة يدرظددت  مددى ملقع ددد اددذا ممددذ منددلت المديمددة 

لددذا أ ددد  د اددل الممدددل المسددامر اذرقدد  لالعمددلدا ممددد يندددير إلددى ممددل اددذ  اللظيةدددة لياددى اللقددت اليد ددر لكدده النددد  ا
 لديمدميكيا د  

 ادذا امدلب المديمدةج لا مد  مسددية ةياركز االساعمد  ال مد   ر  ممطقة الي  ال مد   اللاقع: االستعمال الصناعي -ج
 لا مي  السيدرات اذا زة الك ر د ية لسيراد اكادرجلييالا  مى أملاع م امةة مه ال دمدت كدليدادة  12االساعمد 
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لاامضددد   دالسددداعمدالت ادداريدددة لال ددديية لالارري يدددة لاذرا ددد  ال  دددرات ر دددث  ددده : االس   تعماالت اليدمي   ة األي   رى -د
اكادددر لادل يا ددمه مامل ددة مده النددلارع الاد  اددر ط اذييدددت  5667اسداعمدالت اذرض ذسددراض المقد  الددذا ينددك  مسد ة 

   2 درطة  لممديمة   لكمد ر السكمية 
 اادلزاد لا  كدذا : ميددات الالسع المسدي / ايدط مديمة الميدلي   مامل ة مه الميددات ال يكمية الا  ال يمكه -3

معدمدد  الطددد ل : لاقددع امددلب المديمددة  اددلار اليدد  ال ددمد    ميدددذاة طريدد  يم / لددداد  لاعا ددر ميدددد لثاسدددع  -أد 
دزات لالمملضدت الا  اطري د المعدم ج ر ث   ه اذرا   الممزقة لاليةر الاد  سد  ا د المسدي  لممديمة  س ب الل

 اذ  أل مد  ج ييث اعمت مه الممطقة الامل ية لالامل ية النرقية ممطقة مقدلع لسير  دلية لمسكه 
  دده  سدددايه ايدديط  دلمديمددة مده ا ددة اللددرب لالندمد  ردد  ممطقدة الندددكرية لال دددع جر دث  اذرا د  الزرا يددة الاد - د 

الم ي  اللاقعة لسط المديمة الممانرة   دمادداد اددل  الميدليد جلالا  اندك   ق دة ك يدرة أمددة السدع المديمدة   سد ب 
 سزارة  طد  د لإلمادج الزرا   لالاملر لاراةدع كم  اسامثز اذرا   

 ة السع المديمة  لداد/الذا يماد  ملازاة المديمة مه ا ة اللرب جلال يمض   ق ة أمد–طري  يم   -اد 
   ر   -سكة يديد  لداد -دد 
 

   -ضدلضد / االاادادت المساق مية لمممل الي را ر  مديمة الميدلي :
   2121ااادادت ممل السكده لالليدات السكمية ياى  دة  - أ
ظ در مده  دث  الاعددادات السددكدمية لمديمدة الميدليد  لمسدملات السدد قةج إه  دددد السدكده الي در ا دذ  دلزيدددة مدده  
لا مددد   1977%  ددددة 1612ج كمدددد إه معددددالت الممدددل أ دددذت  دلزيدددددة مددده 2115 ددددة  22144 مددد  ال 1977 ددددة  7126
لأ دداد السدكده  2115اة اسا داة معد  الممدل لعددة  مساق ث السكده  ي داد ن  لللرض الام ف3  ادل  )2115 دة  1623

 سد ب الاي در المسدامر لااادد  السدكده ميدل سدكه المديمدةج  لمةس العددة  لدذا االقدع الدراسدة إه معدد  الممدل مسدامر  دلزيدددة
 ن  11أ داد السكده سا    كد ا ج ادل  )ساكله لذلز 

 (77جدول )
 5050توقعات السكان لمدينة المحاويل حتى عام 

 أ داد السكده المالقعة معد  الممل السملا المالقع العدة
2115 1623% 22144 
2111 1631% 25114 
2115 1641% 28184 
2121 1651% 31254 

 ةدت لمط د ة لالمنرج  أ داد السكده لسملات الام ف  د امدد طريقة المالالية اليسد ية  يمظر د   ضمده ميمد سميةج ا طيط اسا داة اذرض الرية  لالي راج دار جاة اسا را -

   214ج ص2118 مدهج 
مسدمة أذا مدد اسدامر معدد  الممدل  31254درب مده مدد يقد 2121ل ذلز سي    سكده مديمدة الميدليد  يادى  ددة  

ن أسرة  للاةسدير 2343ل م   دد اُذسر )مسكمد ن 2464) 1997 م   دد المسدكه لعدة أمد  دد المسدكه رقد   ذ  اللايرة  
أه  ررد/أسدرةن  لاطمد  الدراسدة 7631أسرة/مسدكه ليادة أسدرة ) 165العثقة  يم مدد يظ در إله معدد  إندلد  الليددة السدكمية 

سدي م   2121ن ررد/أسدرة لاميدع سدملات الام دفج أا إه أ دداد اُذسدر  ددة 6يكله ادنلد   ُأسرة/مسكه لمعدد  يادة أسدرة )
   ُأسرةج لال مةس العدد الذا يقد م د لعدد الليدات السكمية لذلز العدةج  د امدد معيدر أسرة/مسكه 5219
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 ( 75جدول )
 دينة المحاويلحجم األسرة وأعداد اأُلسر المتوقعة لم

  دد اُذسر  دد السكده ياة اذسرة العدة
2111 6 25114 4185 
2115 6 28184 4697 
2121 6 31254 5219 

 الم در: يسدب ال ديث  
   2121ااادادت ممل اساعمدالت اذرض الي رية ياى  دة  - ب
  السدد د ردد  كضيددر مدده ن ماددد أه  عدض اسدداعمدالت اذرض اةددل  المعددد11مده  ددث  االطددثع  مدى ادددل  رقددة ) 

المددددهج كمدددد إه ي دددة الةدددرد اللايدددد أي دددد اةدددل  ي دددة الةدددرد اللايدددد الميدددددة مددده قل ددد  اي دددة الا طددديط ادقميمددد  لال دللدددة 
ذا اسدامر ممدل المديمدة   دذا المعدد ج سداكله مسددية 2ة111ج ريمد  ملت ر  مديمة الميدلي  أضمدت رادرة الدراسدة 2نة111) ج لام

ن اكاددددر مدده ااددد  ام يددة الطمدددب  مدددى 111اكادددرج أا سددداكله  يداددد  إلددى ) 34364789يقددددرب مددد  2121المديمددة  ددددة 
ن  لمه المفكد أه اكله اذرا   الزرا ية ا  اذ ع  ر  الممدرسدة لاذكضدر اسدااد ة للدزل 13اذرض الي ريةج ادل  )

 المديمة  
 73جدول 

  5050حد لمدينة المحاويل حتى عام استعماالت األرض الحالية والمستقبمية ومقدار حصة الفرد الوا
 2121 2115 2111 2115 السمة

 31254 28184 25114 22144 السكده

اسددددداعمدالت 
 اذرض

المسدية 
  دل كادر

المس ة
% 

ي ة الةرد 
2اللايد/ة

 

المسدية 
  دل كادر

ي ة  المس ة%
الةرد 
2اللايد/ة

 

المسدية 
  دل كادر

ي ة  المس ة%
الةرد 
اللايد/
 2ة

المسدية 
 ادر دل ك

ي ة  المس ة%
الةرد 
2اللايد/ة

 

625 165 سكم  
1 

68 2
1 

75 13 125 57 48 271 51 141 92 48 64 51 156 27 48 31 51 

11162 1 اادرا 
5 

1 11
125 

1 11128 5 1228 1 931 2 5 6368 1 945 2 6 2518 1 932 2 

 9 695 8 1286 28 9 755 8 3656 25 9 688 8 612 22 44 25 94 4 12  مد  

 25 133 24 135 78 25 33 24 46 71 25 135 24 785 62 57 2 33 2 671 5 مق 

13 7 175 17 أدارية
2 

7 74 3 767 1 448 1 5 2 2276 1 768 1 5 4 6881 1 44 1 5 

 ددددددددددددددددددددددددمدت 
  دمة

26 5375 11 9
4 

12 13 5 1228 2 119 2 5 6368 1 945 2 6 2518 1 932 2 

ارري يدددددددددددددددددددددددددة 
 ل  رات

15 9 6 55 7 21 35 159 13 515 14 39 4576 13 62 14 43 7556 13 52 14 

 113 %111 7144 289 5 113 %111 1338 261 2ة12 111 %111 818 242 الماملع
5 

323 4789 111% 113 5 

  لادقميم  الم در: ال ديث  دال امدد  مى معديير اي ة الا طيط الي را
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 5050االتجاهات المكانية لالتساع المساحي حتى عام -ج

 -امدز  دة ااادادت  ددمكده ايديداد لالاي  السع مديمة الميدلي  ميلادج لا  كد ا :
 

الممطقة اللاقعة ر  الطر  النمدل  اللر    دااد  طري  معسكر الميدلي  سد قد ج لا  أرا   سير  دلية لمزرا ة  -1
 م د كممطقة سكمية  ر  معظة أازا  د لمطمة  مى ندرع يم / لداد  لاا ة  ري ة يمكه اسا دا

ا  معظم د أرا   زرا ية مادلرة لممديمةج لذلز أ  يت  عيةة المقدلمة أمدة زي  الممطقة  -ممطقة ال دع: -2
 السكمية  

   رةج مادلرة لادل  الميدلي   دااد  طري  ممطقة ال لم طةى  -الممطقة اللاقعة  م  سكة يديد  لداد -3
 يطة القطدر  ممطقة ألندكري ج اللاقعة  م  م -4
 مديية ادمدة -ممطقة أ ل سدير  اللاقعة  مى ادم   طري  ميدلي  -5
 االااد  النرق  المادلر لممطقة ي  اذسرا لي  الن دات   -6



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 284 

 



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 285 

 * االستنتاجات
إه معد  ممل السدكده الي در رد   -2%  23 1ام ةدض معد  ممل السكده ر   ملة ق دت الميدلي ج اذ ل   الى  -1

  1997يدلي  مسدلا لمعد  ممل السكده الي ر ر   ملة ق دت الميدلي   دة مديمة الم
اه معد  زيددة سكده الري  ر  مركز الق دت ا مى مده  قيدة الليددات االداريدة لذلدز لثسداةددة مده الميدزات لالميدسده  -3

 الا  ياماع   د مركز الق دت 
مه سكده الق دت لاميع اال دلاة للمميدرظدة اي دد ج لادذا ال  الزا  سكده مديمة الميدلي  ينكمله مس ة اق  مه الم   -4

 يعم   دة لالد زيددة    يدضت  معد   سيط  
اه الممل السكدم  لمديمة الميدلي  للممراكز الي رية المادلرة ل د قد القى  ظثل   مى لاقدع الممدل المسددي  ل ددج ييدث  -5

 الدة ر  السملات المد ية  ن دت اذ  المده ظ لر اييدت سكمي  اديدة لة اكه مل 
داساايب اللظيةة السكمية   لرة مسامرة لعممية الممل الي را  ييث نكمت  الظدارة اذ رز لمممل المسدي  ر  المديمة 6
  
اةل  ي ة الةرد اللايد ر  المديمة المعيدر الا طيط  الم طط ل د مه ق   اي ة الا طيط الي راجممد ررض  مى -7

 اسدع  مى يسدبالمديمة  رلرة اال
 اذرا   الزرا ية 

 
 الهوامش 

  18جص2111ميملد   يد يسيهج لميدت مه ادريخ الميدلي ج لزارة الضقدرة لاال ثةج دا رة اال ثةج  لدادج  -1
  16الم در مةس ج ص -2
  19الم در مةس ج ص -3
  21الم در مةس ج ص -4
  2118 مدية الميدلي  ج  يدمدت سير ممنلرة ج  -5
ج 1976  ميمددلد   ددد المطيدد    ددةلرج د  ا ددرااية السددعيد ال دددلاج الدراسددة الميداميددة ردد  الراريددة العمددراهج القدددارةج د -6

  128ص
  73ج ص1987مظةر  م  الاد راج مكا ة المضمىج  لدادج  ج المديمة لمملاد  ايضير ال ارة الريةيةج ارامة ريس ايرالد -7
   73الم در مةس ج ص -8
   55داهج الرارية المدهج مط عة لامة ال يده العر  ج القدارةج  دله ادريخج صد  امد  يم -9

10- A.E. Smailes, The Geography of town, Hutehinson and co.itd London, 1953, P.40. 

    2118مديرية زرا ة الميدلي ج  يدمدت سير ممنلرة  -11
يمظر  م    د االمير الع دداج االممدط الزرا يدة رد  ميدرظدة  د د ج   دال امدد  مى معديير م ا ر المملية االمريك ج -12

 جسير ممنلر  35جص1983رسدلة مداساير مقدمة الى كمية ا دب ادمعة  لدادج 
13- Putman, Robert. F.A, Geography of urban places, metheun publication, Toronto, canda, 

1970, P. 19-39. 

  1997الا دز المركزا ذي دت ج المامل ة  االي د ية السملية لعدة اي ة الا طيط ج  -14
  65ج ص1977د  ميملد الكرداج الممل الي راج دار المعدر   م رج القدارة ج  -15
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16- wibure. R. Thompson, Apreface to urban Economics, johns Hopkins press, Washington , 

1965, P. 180. 
راج  مميدددة الاي دددر رددد  الدددلطه العر ددد  رددد  الضمدميمددددت  ددديه الطمدددلح لاالزمدددةج المامدددة العر يدددة لعمدددة  د  رسدددل  الادددد -17

  72-63ج ص 1987االاامدع ج  لداد ج 
د    دس رد   السعداج الممل الي را ل  د  د  الالراريدة رد  العدرا ج مامدة كميدة االدابج ادمعدة  لددادج العددد  -18

    219جص1999ج السمة 45
  81جص1971الرجج الرارية السكده ج ارامة د  سملي  رل  العددةج ممنلرات  ليداتج  يرلت ج  يدر  -19
   71ج ص1993د  سعدا ميمد  دل  السعدا لا رله ج الرارية االسكدهج دار اليكمة لمط د ة ج  لداد ج  -21
  69الم در مةس ج ص -21
  74-63د  رسل  الاد راج م در سد  ج ص -22
  241ج ص1972ج ية الي رج دار الكاب الادمعةج االسكمدريةيد سثبج د  يسرا الالاراج الرارد ميمد الس -23
  211د    دس رد   السعداج م در سد  ج ص -24
  ير   د الع دس س ع الز يداج دلر العلامد  االاامد يدة رد   مميدة الالسدع الي دراج رسددلة مداسداير مقدمدة الدى  -25

 ج سير ممنلرة 13-12ج ص1984االقميم  لمدراسدت العميدج ادمعة  لدادج مامس مركز الا طيط الي را ل 
 ددثح يميددد الامددد  ج الاليددر ردد  اسدداعمد  االرض يددل  المديمددة العراقيددةج اطرليددة دكاددلرا  مقدمددة الددى مامددس كميددة  -26

 ج سير ممنلرة  15جص1977االدابج ادمعة  لداد ج 
ية ردد  سددكده المدددهج رسدددلة مداسدداير مقدمددة الددى مامددس مركددز الا طدديط  مدد  يسدديه الامددد  ج اضددر الامميددة االقا دددد -27

 ج سير ممنلرة 27ج ص1991الي را لاالقميم  لمدراسدت العميدج ادمعة  لداد ج 
  1:  2511يسد دت ال ديث  دال امدد  مى  درطة الا مية االسدس  لمديمة الميدلي   مقيدس  -28
  15/7/2118ادريخ مقد مة ن  ي  مع ايد سكده المديمة   -29
د   ثح يميد الامد  ج القيمة السارااياية لالزيع اساعمدالت ارض المديمدة العراقيدة ج مامدة الادمعدة ج مامدة ند رية  -31

  48جص1981ج 3ا دراد ادمعة المل  ج  دد
 الراريددة ج دراسددة ردد 2111 -1977الك ددرا لممدددة  اليمددة دددمر راادد  م ددرج الالسددع الي ددرا لااادادادد  ردد  مديمددة  -31

 ة ر ج سير ممنل 131ج ص2112المدهج رسدلة مداسايرج كمية ا دابج ادمعة الكلرةج 
ج 1997ج ميدرظددة  د دد ج ماددد ج الاعددداد العدددة لمسددكده لميدرظددة  د دد  لعدددة لإلي دددتاي ددة الا طدديطج الا دددز المركددزا  -32

   يدمدت سير ممنلرة     

  
 
 

 


