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جانبي نهر  مخطط  له علىالالعمراني غير  زحفال

الفرات باتجاه ناحية أور وآثاره على األراضي الزراعية 

 ستخدام نظم المعلومات الجغرافيةوبساتين النخيل با

((GIS 

 
 حسين علي جابر  .م.م 

 رالمديرية العامة لتربية ذي قا

 العراق

 

 

 الخالصة

، إال  لمحافظة ذي قاروالنواحي التابعة  األقضية،مدينة الناصرية من مناطق الجذب السكاني من قبل سكان    

غير  توسع العمرانيوال ،وسكن التجاوز ،التي تنظم السكن العشوائي ،نها عانت من غياب الخطط الشاملةأ

جانبي نهر الفرات باتجاه  تي تقع علىال ،الزراعية األراضيالزحف العمراني على  المخطط له، ومما عانت منه:

سير بوتيرة متزايدة، الزحف العمراني ي وأصبح  ،تلك المناطق الزراعية البناء في لى تزايدإدى ، مما أوراحية أن

من توجه المواطنين نحو البناء  الذي يحد ،من قبل وزارة الزراعة غير مفعل ، وإ، كانزراعيالقانون ال متجاوزا

 .  الزراعية األراضيللبساتين ومن تجريف  في المناطق الزراعية كما كان في النظام السابق الذي يمنع

التي تحد من التجاوز على  ،و تفعيل للقوانينمن قبل الحكومة المحلية بتشريع أ ي تحركه ال يوجد أأن فضال عن   

جانبي نهر الفرات ، لذلك ومن موقع الشعور بالمسؤولية تجاه التخريب الذي الزراعية الخصبة على  األراضي

جانبي نهر  سباب الزحف العمراني علىأ إلى بيان هدف هذا البحثعالية القيمة الزراعية  األراضييطال هذه 

المقارنة بين  ، وهذا واضح من طريقوبساتين النخيل  ،الزراعية األراضيثره على ، وأورالفرات باتجاه ناحية أ

 اشهدت هذه المنطقة زحف ؛ إذسنوات 2بفاصل زمني قدرة ، ولمنطقةل 0202وخريطة سنة  0202سنة  خريطة

 األراضيصحاب تلك في هذا البحث أسباب بيع أ وكذلك بينت   ،غير مدروسا، ووسريع ا،كبير ا،عمراني

موجودة ، التي كانت الزراعيةالحياة  كال، والفالحين ألراضيهم بهذا الشكل الذي أنهى أي شكل من أشالزراعية

وصيت من وأصحاب مكاتب العقارات في المنطقة المعنية. ، وأاللقاء مع الفالحينيته من خالل وهذا ما رأ فيها ، 

 الحلوليجاد ، وإالزراعية المنتجة األراضيخالل البحث الى تفعيل القوانين التي تمنع من التجاوز والزحف على 

يس افقيا للتقليل من بناء البيوت بشكل عمودي ، ول عن طريق مخطط لهالغير  زحف العمرانيالتي تحد من ال

الوعرة غير الصالحة  األراضينشاء المناطق السكنية في إرض المستخدمة في البناء ، والعمل على مساحة األ

 الزراعية الخصبة. األراضيمنتجة بدال من البناء في الغير ، وللزراعة 
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Unplanned urban Encroachment on both Sides 

of the Euphrates River towards the Ur Area and 

its Effects on Agricultural Lands and Palm 

Groves using Geographic Information Systems 

(GIS( 

 
 

 

ABSTRACT  
 The city of AL-nasiriyah is one of the most attracted places for the people who are 

coming from the countryside and the surrounding areas. It is overwhelmed by the 

absence of plans which regulates the random and illegal housing and unplanned urban 

expansion and unauthorized construction on agricultural land on both bonks of 

EUFRATES toward UR . Leading to increased construction in those area. Urban 

crawling is progressing at accelerating pace, despite the existence of agricultural law, 

which prevents this construction .This agricultural law is not enabled from the 

ministry of agricultural as was in previous Regime which  prevents. This law the 

people from construction and also bulldozing of or chards. There is also no movement 

from local government to legislate or activate the laws which  prevent overtaking the 

territory of agricultural fertile on the both banks of the EUFRATES toward UR 

restrict. The effects of this over taking is clear if we make a comparison between the 

map of 2010 and the map of 2019 for the same area during an interval 9 years .This 

area witnesses very rest and fast growing of construction but uncharted. Through this 

research I try to explain the reasons which  make the owners of those lands to sell 

them in this manner. This sort of selling finish all the forms of the agricultural natural 

of these lands. This is what I have seen through the interviews that I have made with 

the farms and the owners of real estate  offices in the prescribed area. My 

recommendations through this research to activate the rules which prevent any kind  

of overtaking on the productive agricultural areas. Also to find out the solutions which 

stop the unplanned constructions by building the vertical housing and avoid the 

horizontally ones. The purpose is reduce from the land which is exploited for 

constructions. Also to constructions the residential areas on lands which are not 

suitable for agricultural and nonproductive instead of the building on the fertile land.  
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 لمقدمة :ا
وزيادة نسبة  ،وذلك نتيجة امتداد العمران فوقها ؛يوما بعد يوماألراضي الزراعية المحيطة بالمدن تتناقص       

ويتمثل هذا النمو بالزيادة  ،الزراعية األراضيالتحضر في العالم ، ويمارس النمو السكاني ضغوطا متزايدة على 

الطبيعية للسكان وكذلك التزايد الناجم بفعل الهجرة من الريف إلى المدينة ، حيث أن زيادة السكان يؤدي إلى زيادة 

خرى . ، والخدمات البشرية األألغراض السكن األراضيالطلب على 
(1)

 

 حول المدن جميع منها تعاني يالت المشكالت من الزراعية األراضي حساب على العمراني الزحف مشكلة تعد   

 في المستمرة الزيادة أنه على العمراني التوسع ويعرف ، سريعة سكانية بزيادات تمتاز التي تلكو السيما  ، العالم

 األراضي على الطلب زيادة إلى ما يؤدي وهذا ، منتظم غير أم منتظم سكن في ذلك كانأ سواء السكان أعداد

 على تساعد أخرى عوامل هناك السكانية الزيادة عن وفضالا  . البيئي التوازن في خلل يجادإ ثم   ومن ،الزراعية

 األراضي من بالقرب الجديدة السكنية األحياء استحداث خالل من الدولة سياسة أبرزها ،العمراني التوسع

 ضواحي في الواقعة الزراعية األرض أصحاب غراءإ يتم خالله من الذي المادي العامل عن فضالا  ،الزراعية

 سكان بعض رغبة خالل من بارزاا  أثرا االجتماعية للعوامل أن كما ، زراعية غير ألغراض واستغاللها ،المدن

 أرض إلى ويحولونها ،الزراعية األراضي من معينة مساحات يقتطعون إذ ، المدينة ضواحي في السكن في المدن

 مثال وخير العالم، من عديدة مناطق في يحصل ما وهذا ، الزراعة في منها االستفادة دونمن  فقط ترفيهية سكنية

ا  المدن ضواحي مناطق في للزراعة الصالحة األراضي من اكثير فقدت التي الباكستان ذلك على  هذه أن علما

السنة.  في محاصيل أربعة تنتج المناطق
(2)

 

وهذا  ،السيما المدن الكبيرةونحاء العالم مرتبطة في جميع المدن وفي جميع ا ظاهرة مشكلة الزحف العمراني   

 التي تكون ،الزراعية األراضي مخطـط له يشكـل خطرا اذا ما اتجه باتجاهالوالتمـدد العمراني غير  ،الزحـف

ن المؤثرات الكبيرة تعد مثار التي ة الغذائية بنسبة ما ، باإلضافة إلى اآلسلة المدين ، والتي تعدمحيطة بالمدينة

 كـمية يحـدث في ، وهذا اسـتنزاف،لى مناطق سكنيةالزراعيـة إ األراضيمن هذه  اكبير وهي تحول جزءا

الزراعية  األراضيشبه بالصحراء ، لذلك فأن تخريب ، ونوعيتها، وفي المستقبل تتحول الى أالزراعية األراضي

 وذلك للتصدي لتلك الظاهرة . ،وتسـن القوانين الرادعـة ،لةالدو الصالحة للزراعـة خطر يجب ان تتصدى له

، وانتشر  الزراعية ؛ إذ قلت مساحتها بشكل ملحوظ األراضيبشكل سلبي على  الزحف العمراني يؤثر   

العمران على مساحات واسعة منها ، ولم يبق سوى قليل منها يستخدم للزراعة ، فإذا استمر الزحف العمراني 

،  جميعها قد تحولت إلى مناطق سكنية األراضيسنوات أن  الزراعية بهذا الشكل، فسنجد بعد األراضيعلى 

ويجعلها غير   ،للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات األراضيوفقدان   ،الزراعية األراضيتصحر  وينمو

 صالحة للزراعة.

 االتي تحدث نقص شكالتد في حل مثل هذه المد الحلول التي تساعدن الجديدة واالستثمار فيها أحنشاء المإن إ   

التي ور هي ناحية أباتجاه جانبي نهر الفرات الزراعية على  األراضي ن السلة الغذائية للمدينة وال سيما أ في

والتمور وعلى مختلف فصول السنة  ،والخضروات ،الناصرية بكثير من المحاصيل الزراعية تزود مدينة

صحابها وبيعها الزراعية من أ األراضينجراف الذي تعرضت له اآلثار البيئية من خالل اإل باإلضافة الى

تشكل  ،يفتها الزراعية الى مناطق سكنيةوتحولت من وظهلية ، وجامعات أومدارس ،مناطق سكنية وتحويلها الى

وشبكات  ،اء الصالح للشربوالم ،والتعليمية ،عبئا على المدينة من خالل احتياجها الى كثير من الخدمات الصحية

 .والمجاري ،الكهرباء

                                                           
( غادة يوسف عبد الرازق وهدان ، اتجاهات التوسع العمراني واثره على األراضي الزراعية في محافظة طوباس ،  1)

 0، ص٣١٠٢جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، 

 /بغداد جامعة ، يثرب ناحية في الزراعية األرض استعماالت على وأثره العمراني التوسع العزاوي، ابراهيم د. ظافر (0)

 92، ص٣١١٢ والعشرون ، الثاني الفتح ، العدد رشد، مجلة ابن  التربية كلية
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  مشكلة البحث :

على جانبي نهر  المخصصة الى الوظيفة الزراعية األراضي تطال  مشكلة خطيرة التوسع والزحف العمراني -0

 . الفرات باتجاه ناحية اور

على الحياة الزراعية  بشكل مباشر التوسع والزحف العمراني بهذه السرعة في منطقة الدراسة اثر  ان ازدياد -0

 فيها.

جرف لى ع ساعد نتاجيتها نتيجة لتغلغل الوظيفة السكنية فيها ، وتدهورها، وقلة إالزراعية األراضياهمال   -3

لى نقص في سلة المدينة ، مما يعرض إالزراعية األراضيكثير من ، وإهمال شجار النخيلجزء كبير من أ

 والبساتين ينتجون ،ضي الزراعيةار؛ الن أصحاب تلك األمنتوجات الثروة الحيوانيةويؤدي إلى قلة  ، الغذائية

، ال بل أكثر من ذلك أصبحوا لهم والدواجن وغيرها ،واللحوم ،الحليبومنها:   ،منتجات الثروة الحيوانية بعض

 . نتاج الثروة الحيوانية، وإحاجة الى تلك المنتجات النهم  تركوا وظيفتهم الزراعية

نشوء العديد من التجمعات السكنية العشوائية التي أخذت في التوسع تدريجيا حتى أصبحت تشكل في كثير من  -4

تضم مئات السكنات بأنماط عمرانية مختلفة، و ال تتوفر فيها أدنى االحتياجات الضرورية  ،أحياء، واألحيان قرى

أضحت هذه العشوائيات تشكل عائقا لمختلف  ة، فقد، والمناطق المفتوحوالخدمات المختلفة ،من البنية األساسية

 .كافةمستقبل التنمية في مجاالتها و ، تهديدا فعليا على البيئة، وواالجتماعية ،خطط التنمية االقتصادية

 

 فرضية البحث:

وء وسفي مدينة الناصرية الزيادة السكانية  عن ن التوسع والزحف العمراني الناجمأ فرضية البحث علىتستند    

الذي  ،وعدم وجود تفعيل للقانون الزراعي ،رض الزراعية في منطقة الدراسةالتخطيط أثر على استعماالت األ

 ور .جانبي نهر الفرات باتجاه ناحية أ الزراعية على األراضييمنع من الزحف العمراني على حساب 

 

 همية الدراسة ومبرراتهاأ

على  هثروأ  ،الزحف العمرانيومعرفة حجم  ،المكاني لمنطقة الدراسة تحليلال فيالدراسة هذه همية تأتي أ   

وتقديم الحلول  ،ور في مدينة الناصريةجانبي نهر الفرات باتجاه ناحية أالزراعية التي تقع على  األراضي

خطط هذا التوسع غي الم من التي تمنع  ،الزراعية تفعيل للقوانينالالمناسبة لوقف الزحف العمراني من خالل  

 ومبرراتها من خالل النقاط التالية: ،همية الدراسة، ويمكن إبراز أله

الى سنة   0202ل الفترة الزمنية من سنة معرفة حجم التوسع والزحف العمراني في منطقة الدراسة خال -0

0202 . 

 الزراعية في منطقة الدراسة . األراضيلى وضع حد لهذا التوسع والزحف العمراني الذي يجتاح الحاجه إ -0

 .في منطقة الدراسة الزراعية األراضيفي الزحف العمراني التوسع و منثار المترتبة معرفة اآل -3

 

 اوال: منطقة الدراسة
 منطقة الدراسة:1-1 

 والنواحي األقضيةفرص العمل في مدينة الناصرية قياسا ب، ون التطور السريع وزيادة النمو االقتصاديإ    

 والزحف العمراني على ،التوسع الى دىالى النمو السكاني أباإلضافة والنواحي  األقضيةجذب السكان من تلك 

ولم نجد الحكومة المحلية مهتمة بجرف  ،(0وكما مبين في خريطة رقم ) ،ورجانبي نهر الفرات باتجاه ناحية أ

ت من قطع أي شجرة النظام السابق الذي منعقوانين الزراعية على العكس من  األراضيالنخيل وتدهور بساتين 

لتحميل   terra Incognita 2,45)وقد استخدم الباحث برنامج ) المذكورة. كده سكان المنطقة نخيل وهذا ما  أ

 – ARC GIS ) وتنزيل المرئيات الفضائية وعلى الخرائط التي انتجتها من خالل استخدام البرنامج الهندسي 

ARC MAP 10) 
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 (1خريطة رقم )

 

 

 
 

 

 2212-6-22تاريخ تحميل المرئية  )terra Incognita 2,45( تحميل المرئيات الفضائية برنامج :مصدرال

 

 

 حدود الدراسة  1-2

 الحدود المكانية :1-2-1

 ( 303240 – 303203( وخطي عرض ) 46,263- 413309وهي المنطقة المحصورة  بين خطي طول )

 الزمنية: الحدود 1-2-2

  0202الى سنة  0202درس الباحث الزحف العمراني الذي طال منطقة الدراسة من سنة 

  موقع منطقة الدراسة   1-3
 ( 0رقم ) خريطةور كما مبينة في فرات باتجاه ناحية أتقع منطقة الدراسة في مدينة الناصرية على جانبي نهر ال
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 (0خريطة رقم )

 
 (ArcMap 10باالعتماد البرنامج الهندسي ) عمل الباحث الخريطة من

 

 وهذه التربة معروفة بخصوبتها  ،نهارالخصبة ألنها من  تربة اكتاف األ الزراعية األراضيالتي تعتبر ضمن و  

 فيها توفرت خرىومن ناحية أ ناحية الموقع السياحي من والتي تحتل ايضا موقعا متميزا من ،مالحخالية من األ

الزراعية  األراضيألنها تقع على جانبي نهر الفرات الدائم الجريان قياسا في بعض  ؛المياه ذات المورد الدائم

تين النخيل األقرب الى الزراعية وبسا األراضيهذه  ، وتعدالتي ينقطع عنها المورد المائي في بعض المواسم

، الزراعية األراضياستغلت تلك  والتي تستغل بزراعة الخضروات سريعة التلف واذا ما  مدينة الناصرية،

، وعنصر تفقد عنصر الموقع القريب من المدينةلى الوظيفة السكنية يؤدي الى وتحولت من وظيفتها الزراعية إ

بزراعة  عية المشهورةالزرا األراضيوتتميز منطقة الدراسة ب ،لى زراعة الخضرواتقلة تكلفة النقل بالنسبة إ

  خزين المدينة الغذائي . بساتين النخيل التي تعد

مما أدى إلى  كبيرة جدا السنوات األخيرة قد توسع بوتيرةفي   مخططالهذا التوسع والزحف العمراني غير   

الزراعية من قبل أصحابها  األراضيالزراعية نتيجة لبيع تلك  األراضيشجار النخيل وتدهور جرف وقطع أ

 على البيئة والتنوع البيولوجي.من الغذائي وكذلك التي تعطى لهم وهذا تجاوز على األسعار المغرية بسبب األ

 الزحف العمراني :  1-4

   تعريف الزحف العمراني يقصد بمفهوم الزحف العمراني توسع المدينة، وضواحيها على حساب األراضي 

الزراعية والمناطق التي تحيطها، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مدن كبيرة بكثافة 

سكانية عالية بشكل تدريجي، ويكون هذا التوسع غير منسق وغير منظم، وعلى الرغم من وجود بعض 

االختالفات في تعريف الزحف العمراني، إال أن هناك بعض النقاط التي تتشابه من حيث كون الزحف العمراني 

نمو غير متكافئ وغير منظم وغير مخطط له يؤدي إلى عدم تساوي توزيع الموارد الطبيعية والخدمات، وهو 
)1(
مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول على مستوى العالم

                                                           
)1( 

https://mawdoo3.com 
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مرانية في حماية هذه االستعماالت وحماية يتمثل الهدف األساسي لتخطيط استعماالت األرض في التجمعات الع

نشاء مرافق الخدمات منها : حماية ال بد من تطبيق سياسات عامة عند إالبيئة والموارد الطبيعية . وفي سبيل ذلك 

 ،والحدائق ،والمسطحات الخضراء ،زيادة مساحات المناطقرض الزراعية من التوسع العمراني، واأل

. والمتنزهات ، وتطبيق مبدأ االستخدام العقالني لألرض على أساس أنها الرئة التي يتنفس منها أي تجمع عمراني
(1)

  

 مفهوم الزحف العمراني : 1-5

مفهوم الزحف العمراني : إن الزحف العمراني هو مفهوم عام متعدد الوجوه يشير إلى توسع مدينة ما ،    

والمناطق المحيطة بها . وتؤدي هذه الظاهرة إلى تطوير المناطق الريفية  األراضيوضواحيها على حساب 

 ،المجاورة للمدن الكبيرة تدريجيا وزيادة كثافتها السكانية شيئا فشيئا ، كما تساعد على رفع مستوى الخدمات فيها

مصطلح الزحف  إن تعريفو لنقل الحديثة بها على مستوى أوسعووسائل ا ،وتتسبب بانتشار استخدام السيارات

العمراني ليس واضحا كثيرا ، وهو مثير للكثير من الجداالت حول المعنى الحقيقي وراءه ، فيعرفه البعض على 

اج الزراعي ، في حين الزراعية المخصصة لالستغالل واإلنت األراضيأنه توسع المنشآت العمرانية على حساب 

ت السكنية في كل أكر ) األكر ( ) وهي وحدة حجم القياس على سبيل المثال بمتوسط عدد الوحدايقيسه آخرون ، 

متر مربع ال أكثر ( . كما يقيسه  4292أكر =  0مساحة األرض الزراعية ويقابله في العربية القدان و كل 

أخرون وفق الالمركزية ، تمدد التجمعات السكانية دون مرجعيتها في تمددها إلى مركز واضح تنطلق منه 

 اهات األخرى والتطور التقني ووفرة الخدمات .وتتوسع في االتج
(2)

وظاهرة التصحر العمراني تهدد حوالي  

مليار هكتار من أراضي العالم مهددة بالتصحر ، ومن هنا أصبحت  0.2من دول العالم وأن ما يزيد عن  002

هذه الظاهرة تشكل تحديا لمعظم دول العالم ، وبخاصة النامية منها ، والتي يتزايد عدد سكانها بمعدالت مرتفعة ، 

ى الدول الزراعية المحيطة بالمدن ، لذا كان لزاما عل األراضيوما يتبع ذلك من ضغوط على الموارد ، وبخاصة 

واألنظمة الحيوية المحيطة بالتجمعات  ،أن تبادر إلى التخطيط العلمي من أجل الحد من آثارها السلبية على البيئة

.السكنية
(3)  

                                      
                      
 

 مشكلة الزحف العمراني 1-6

 ،والغنية ،الزراعية مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم الفقيرة األراضيمشكلة الزحف العمراني على     

مليار هكتار من أراضي العالم  0.2من دول العالم وأن ما يزيد عن  002وقد باتت ظاهرة التصحر تهدد حوالي 

ا لمعظم دول العالم و التي يتزايد خاصة النامية منها ،بمهددة بالتصحر ومن هنا أصبحت هذه الظاهرة تشكل تحديا

الزراعية المحيطة  األراضيعدد سكانها بمعدالت مرتفعة وما يتبع ذلك من ضغوط على الموارد وبخاصة 

ا على الدول أن تبادر إلى التخطيط العلمي من أجل الحد من أثارها السلبية على البيئة  ، بالمدن لذا كان لزاما

ا بعد يوم  راضياألواألنظمة الحيوية المحيطة بالتجمعات السكنية وإن  الزراعية المحيطة بالمدن تتناقص يوما

ا متزايدة على  وذلك نتيجة المتداد العمران فوقها وزيادة نسبة التحضر في العالم ويمارس النمو السكاني ضغوطا

ى ويتمثل هذا النمو بالزيادة الطبيعية للسكان وكذلك التزايد الناجم بفعل الهجرة من الريف إل ،الزراعية األراضي

والخدمات البشرية  ،ألغراض السكن األراضيالمدينة حيث أن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة الطلب على 

ا في زحف العمران على  الزراعية من خالل شق  األراضياألخرى وكذلك تلعب وسائل المواصالت دوراا هاما

 انعداموكذلك يجب أن نشير إلى  والمنشآت واألنشطة التجارية على جوانب هذه الطرق ،وإقامة المصانع ،الطرق

دور  إلى باإلضافةالزراعية  األراضيالتخطيط السليم في المدن مما يساعد على توسع العمران على حساب 

.رغبة السكان بالسكن في الضواحي خارج المدنوالمتمثل في  ،العامل السلوكي
(4)

 

                                                           
 
(0)

مصطفى جميل مصطفى قبها، أثر الزحف العمراني في مدينة جنين على األراضي الزراعية، جامعه النجاح الوطنية ،  

     001،ص 0204كلية       الدراسات العليا ،اطروحة ماجستير 
(0 )

نجاح الوطنية ، مصطفى جميل مصطفى قبها، أثر الزحف العمراني في مدينة جنين على األراضي الزراعية، جامعه ال 

000،ص 0204كلية الدراسات العليا ،اطروحة ماجستير 
  

)3(
  ) http : // www.beeall.com( 

 

 )http://geo-maroc.blogspot.com/2012/10/blog-post.html? ( 0200الجغرافيا بالجامعة المغربية ) مدونة) 

)
4
   (  

http://geo-maroc.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
http://geo-maroc.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
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 :على جانبي نهر الفراتأسباب الزحف العمراني  1-7

 مما ادى نسمة (102919) 0202حيث بلغ سكان سنة  ازدياد العدد السكاني الحاصل في مدينة الناصريةن إ   

في بناء وإنشاء  و النقص الحاصلطة السكنية لدى مديرية البلديات ألى التوسع والزحف العمراني مع غياب الخإ

جهة أخرى ارتفاع أسعار العقار  ى المواطنين هذا من جهة ومنلع قطع أراضي سكنية إو توزيمجمعات سكنية أ

سباب التوسع لذلك سوف نبين أهم أ ةيالزراع األراضيهذه  السكن في  حياء السكنية اتجه السكان نحوفي األ

 والزحف العمراني :

 .سعراا المدينة، مما يدفع سكان المدينة إلى البحث عن األماكن األقل  في  المنازل جوروأ رتفاع أسعارا -0

 بالمقارنة مع الضرائب المفروضة في المدينة.  زراعيةانخفاض نسبة الضرائب المفروضة في المناطق ال -0

الرغبة باالبتعاد عن و التضخم السكاني في المدن، مما يدفع السكان إلى االنتقال إلى األماكن األكثر هدوءاا  -3 

 .صخب المدينة والضوضاء

 للمدينة .موقعها القريب او الموقع المالصق  -4

 حياء السكنية في مدينة الناصرية .رتفاع أسعار العقارات في كثير من  األسعار مقارنة بأاأل انخفاض  -9

على مساحة كبيرة ن يحصل الزراعية حيث بمقدور المشتري أ األراضيالمساحة الكبيرة التي تتمتع بها تلك  -1

 والمتطلبات األخرى . من ذلك مما يوفر له مساحة للبناء ركثاو أ 0م0222مثال 

الزراعية على جانبي نهر الفرات والمنظر السياحي  األراضيالموقع السياحي المميز الذي تتميز به بعض  -7

 المناطق. لكالذي يعتبر من عوامل جذب السكان لتالخالب 

 

 اسباب بيع الفالحين والمزارعين ألراضي والبساتين . 1-8

 . النخيل وبساتين ،الزراعية األراضيسعار المغرية التي تدفع ألصحاب األ -1 

سعار المغرية التي تعطى األ خذنا بلحاظأ ما الزراعية اذا األراضيصحاب البساتين ولدى أ  المالي دخلقلة ال -0

 لهم .

ساليب استخدام األيجة لعم الزراعية نت األراضيصحاب التدهور الحاصل في قلة اإلنتاجية الزراعية لدى أ -3

واستخدام المبيدات الحشرية وقلة الوعي الزراعي وغياب االهتمام من وزارة الزراعة  ،الحديثة في الزراعة

، والسقي والمكافحة وغيرها من األساليب الحديثة لتوعية المزارعين باستخدام طرق زراعية حديثة في الحراثة

 وبساتين النخيل. ،خضرواتوال ،نتاجية المحاصيل الزراعيةالتي ترفع من إ

توجه سكان المنطقة إلى العمل في الوظائف الحكومية ، والمكتبية ، أو المهنية ، وترك العمل بالزراعة مما  -4

 الزراعية ، واستخدامها للبناء بدال من الزراعة. األراضيأدى إلى إهمال 

 

 ثانيا: األثار المترتبة عن التوســع والزحــف العمرانــي
 

 اآلثار المترتبة عن التوسع والزحف العمراني: 2-1

يترتب على العدد الكبير من البنايات غير الشرعية المشيدة على اإلقليم مجموعة من اآلثار الخطيرة في العديد    

الثقافية، إذ تتميز مناطق البناء غير الشرعي بفقدان المعايير ، واالجتماعية، ومن المجاالت العمرانية ، البيئية

تظهر آثار ذلك ، ووتغليب الجانب االجتماعي على عملية التخطيط العمراني ،ساسية لنشوء البيئة العمرانيةاأل

بفعل موقعها  لشرعية على المشهد العمرانيآثار البنايات غير اقع تشييد البناءات غير الشرعية، وعلى صعيد مو

اختالل الربط بالطرق ، واألراضيتدهور مستوى تجهيز ، واألمن العموميين، وتؤدي إلى المساس بالصحة

انعكاسات ذلك على ، والمواقع الحساسة، والزراعية األراضيتوسعها الرأسي على حساب ، والمنافذ، والعمومية

 .الجانب االقتصادي
(1)

 

 

                                                           
شمال شرق  –( حسين بولمعيز ،السكن العشوائي و أثره على النمو الحضري في المدن الصغيرة مدينة الحروش نموذجا 0)

   0204فبراير  04الجمعة،  -جامعة تبسة الجزائر  -الجزائر. المجلة األفريقية للعلوم السياسية  
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 :الزراعية األراضيالزحف العمراني على  عناآلثار المترتبة  2-2-1

أما  شجار النخيل،وأ الزراعة ، لتوفير الغذاء لهم كالحبوب ، والخضار والفواكه ،كان الناس قديما يعملون في 

أالن فقد وفرت األسواق للسكان هذه المواد ، مما أدى إلى االستغناء عن الزراعة ، واتجاههم إلى البناء في 

الزراعة ال يستخدمون  الزراعية كبناء البيوت ، والمحالت ، والشقق السكنية ، وكان بعض العاملين في األراضي

الوسائل الصحيحة في الزراعة ، مما أدى إلى عدم إنتاج محصول جيد ، وبالتالي بدأوا يفضلون البناء على 

الزراعة ، حيث إن بناء المحالت وتأجيرها ، يوفر لهم دخال أفضل من دخلهم في الزراعة ، وهذا أدى إلى زيادة 

 ثار :وهذه أهم اآل الزراعية األراضي، وقلة مساحة  الزراعية األراضيفي الزحف العمراني على 

تم البناء  ذيال التوسع والزحف العمرانيبسبب زيادة  على جانبي نهر الفراتقلة المساحات الصالحة للزراعة  -0

 فيها.

  رئة المدينة. ي الذي يحيط بالمدينة والذي يعدالقضاء على الغطاء النبات -0

 من  والتي تعدنهار تربة أكتاف األالتي تتميز بالقريبة من نهر الفرات و الزراعية األراضيالقضاء على  -3

 .نواع الترب الزراعيةأفضل أ

 زيادة التلوث، واإلخالل بتوازن النظام البيئي.  ،زيادة البناء يسهل زيادة التصحر بشكل سريع -4

 .شجار النخيلوأ، الزراعية التي تنتج الخضروات األراضيقلة نصيب األفراد من  -9

%  9هو  0202لسنة  في منطقة الدراسة نالحظ ان نسبة البناء والتوسع العمراني( 0ومن خالل جدول رقم )

( أي تضاعف خمسة  0رقم  مخطط)  0202%  في سنة  30( بينما  ارتفع الزحف العمراني الى  0رقم  مخطط)

الدراسة.كثر لمنطقة الل تسع سنوات وسوف نقوم بتحليل أضعاف خأ  

  

(0جدول رقم )  

 األراضيمساحة 

الزراعية وبساتين النخيل 

0كم 0202  

مساحة البناء ضمن 

الزراعية  األراضي

0كم 0202  

 حجم

 التوسع

0202 

مساحة الزحف 

 0202العمراني  

0كم  

حجم 

 التوسع

0202 

الزراعية  األراضيمساحة 

 0202وبساتين النخيل 

0كم  

6560 310 9%  2983 30%  3887 

 

(0مخطط رقم )  

 

 
 

 

95% 

5% 

 2010مساحة الزحف العمراني سنة 
 2كم 2010مساحة االراضي الزراعية وبساتين النخيل 
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(0مخطط رقم )  

 
 

رقم خريطة  0202( وسنة 3خريطة رقم ) 0202من خالل المقارنة بين خريطتي منطقة الدراسة بين سنة     

الواسع في المنطقة الدراسة والكبير و ،والزحف العمراني السريع ،( نجد هناك فرقا واضحا من خالل التوسع4)

عية وهذه من %  من الوظيفة الزرا22في جزء صوب الجزيرة وتكون نسبة الوظيفة السكنية اكثر من  وال سيما

لشارع المؤدي إلى ناحية الجزيرة ، اما بعد ا ي ناحية اور من جهة صوبلى الشارع المؤدبداية الجسر السريع إ

وتمتع  ( اي بقت محافظة على وظيفتها،4م )وهذا من خالل خريطة رق جدا ور فتكون نسبة الوظيفة السكنية قليلةأ

 لنخيل مع وجود الثروة الحيوانية أيشجار اها الزراعية من زراعة الخضروات وأالزراعية بوظيفت األراضيتلك 

 تتمتع بأساليب الزراعة الكثيفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

69% 

 2019مساحة الزحف العمراني لسنة 

 2كم 2019مساحة الزحف العمراني 

مساحة االراضي الزراعية وبساتين 
 2كم 2010النخيل 
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 0202( لسنة 3خريطة رقم )

 

 

 
 (ArcMap 10لخريطة من عمل الباحث باالعتماد البرنامج الهندسي )ا

 

 

حف العمراني الغير مخطط ا هناك نمو سريع للزأما الجهة نهر الفرات األخرى وهي جهة صوب الشامية ايض  

 الجهة المقابلة له ويبدأ الزحف والتوسع العمراني من بداية الجسر السريع حتى الجهةقل مما علية في له ولكن أ

الوظيفة بعد من ذلك قليال  وكذلك حول منطقة المستشفى التركي وصلت نسبة المقابلة لمعمل لحوم الناصرية، بل أ

رات اطق مع امتداد نهر الفلكن بعد تلك المن (4الحظ خريطة رقم ) % 02كثر من السكنية في تلك المناطق إلى أ

 حتى منطقة )الشمامرة( نجد الوظيفة الزراعية في أوج ازدهارها والسيماأ ئفشي نجد تعود الوظيفة الزراعة شيأ

ولهم  ،بعد موسم المطر الوفير لهذه السنة من خالل مشاهدتهم من زراعة الخضروات واالهتمام بأشجار النخيل

من الجانب السياحي التي تتمتع به  ، والننسوالتمر ،لخضروات سريعة التلفالفضل بتجهيز مدينة الناصرية من ا

واحد لذلك  واالستجمام ليوم ،الذي تقصده العوائل لغرض الراحة، نهر الفرات خالل المنظر الخالب على جانبي

 ن تهتم بالجانب الزراعي والسياحي لجانبي نهر الفرات.على الحكومة المحلية أ
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 2212( لسنة 4)خريطة رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ArcMap 10الخريطة من عمل الباحث باالعتماد البرنامج الهندسي )

 

  المترتبة على الزحف العمراني في منطقة الدراسةاآلثار البيئية  2-2-2

تمثل المناطق الخضراء الرئة التي يتنفس من خاللها سكان المدن وان أهمـية هذه الوظيفة ال تتـحدد بحـجم  -0

 ،والصحية ،والبيئية ،الحيز المساحي الذي تشغله فحسب ، وإنما إرتباطها بمتطلبات الحياة السكانية

والتخطيطية
(1)

وهذا  حرــوزيادة التص على البيئةزراعي مما يؤثر سلبا الغطاء النباتي ال واضمحالل تدهور 

نجد ارتفاع نسبة   0202( لسنة 4وخريطة )رقم 0202( لسنة 3واضحا من خالل المقارنة بين  خريطة )رقم 

. (0جدول رقم ) % خالل فترة  تسع سنوات30% الى 9الزحف العمراني من   

درجات الحرارة نتيجة لعدم  ارتفاعيؤدي الى من خالل بناء المساكن عليها  ة،يلزراعا  األراضيخسارة   -0

. الذي يقلل من درجة الحرارة من خالل االمتصاص والتبخر النتح وجود الغطاء النباتي الزراعي  

.اختفاء الحياة الزراعية في منطقة الدراسة يصاحبه اختفاء للثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي -3  

شجار يقلل من نسبة األكسجين .المساحات الخالية من النبات واأل زيادة -4  

                                                           
دق نغيمش جاسم ، الزحف العمراني على المناطق الخضراء في مدينة السماوة وآثاره البيئية ،جامعة ( الجياشي ، صا0) 

. 0،ص0204القادسية كلية اآلداب / قسم الجغرافية ، رسالة الماجستير ،    
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نشاء بدال منها مناطق سكنية يؤدي زيادة التلوث وتتحول الزراعية وإ األراضيتجريف بساتين النخيل و  -9

فيها.المنطقة من منطقة صديقة للبيئة الى مناطق تشكل خطرا على البيئة نتيجة الختفاء الحياة الزراعية   

 :الزراعية األراضيالحد من أثار الزحف العمراني على  وسائل  2-3

ل المدن وما حولها وتأخذ داخ األراضيستخدام تتعلق بأدارة وا من وزارة التخطيط والبلديات وضع سياسات - 0

ووضع قوانين  التي نمت بشكل كبير جدا على جانبي نهر الفرات متداد ونمو التجمعات السكنيةبعين االعتبار ا

 .تنظم حدود المدن 

الزراعية وبساتين النخيل الصالحة للزراعة التي تتوفر بها  األراضيالحد من الزحف العمراني على حساب  -0

 التي ال توجد بها زراعة األراضيالمؤهالت الزراعية من ماء وترب خصبة والذهاب نحو التوسع العمراني في 

تتولى الضبط و المحافظة مجلس المحافظة أالعمراني داخل  والتخطيط متخصصة بالتنظيم لجانإنشاء  -3

 .في منطقة الدراسة مخطط لهالغير  والتوسع العمراني ،الزحفوالسيطرة على 

الزراعية  األراضيبحيث ال تقام على حساب  ماكن مناسبةمن المواقع في أ و غيرهاأ ت الصناعيةالمنشآ بناء  -4

 .الصالحة للزراعة

زراعيا والتوسع في المناطق التي ال تتوفر بها توجيه التوسع الحضري المستقبلي إلى مناطق غير منتجة  -9 

 متطلبات الزراعة من تربة خصبة ومصدر مياه دائم كما هو الحال التي تتمتع به منطقة الدراسة .

 النتائج التي توصلت لها الدراسة 2-4

، الفرات ضي الزراعية على جانبي نهرااالرالحياة الزراعية  هددتإن الزحف العمراني مشكلة خطيرة  -0

 ويجب التخلص أو الحد منها .

، واالبتعاد عن  مدينة الناصريةهناك عدة أسباب تؤدي إلى الزحف العمراني منها : الزيادة في عدد سكان .  ٣ 

، الزراعية. األراضيع ألصحاب تلك رض قياسا باألسعار العالية  التي تدفلقلة إنتاجية األنتيجة  العمل الزراعي 

 واستخدامها في البناء  . األراضيإلى إهمال  دىأمما 

ويؤدي إلى تصحرها  ،الزراعية  إذ يؤدي إلى تقليل مساحتها األراضيرا سلبيا على يثأثر الزحف العمراني تأ -3

. 

الزراعية ، وبالتالي يؤدي إلى تقليل االنتاج  األراضيالزحف العمراني يؤدي إلى إهمال الزراعة ، ويؤدي  -4 

 . بدال من انتاجها الزراعي للمنطقة ، واالعتماد على االستيراد لسد الحاجات الغذائية 

 األراضيفي إعطاء رخص البناء  من خالل عدملبلديات دور في الحد من الزحف العمراني ، لدوائر اأن  -9

ى توعية المواطنين عن مشكلة الزحف العمراني المنتشرة في المنطقة ، والعمل علالزراعية في منطقة الدراسة

 والحد منها . 

رض كبناء البيوت بشكل عمودي ، وليس أفقيا للتقليل من مساحة األللحد من الزحف العمراني  هناك طرق -1 

بدال من  منتجةغير ، والوعرة غير الصالحة للزراعة األراضيالمستخدمة في البناء ، والعمل على البناء في 

 الزراعية الخصبة . األراضيالبناء في 

 التوصيات 2-5

على توعية الموطنين عن والقنوات الفضائية والمجالت والصحف اليومية  ،عالميجب أن تأخذ وسائل اإل .  0

 . وبيان أخطارهامشكلة الزحف العمراني 

 الزراعية األراضيمن رخص للبناء في  عطاءإن تفعل دورها بعدم أ في محافظة ذي قار على مديرية البلدية . ٣

 . و تحدد ذلك بقانونأ

 األراضي، واستثمار من قبل وزارة الزراعة . العمل على تشجيع المواطنين على العمل في الزراعة  ٢ 

 الزراعية بدال من إهمالها ، واستخدامها في البناء .

الذين يعملون في الزراعة عن طرق الزراعة الحديثة ، تقدم اإلرشادات للمزارعين ن رة الزراعة أعلى وزا.  4 

نواع الفسائل لدعم بساتين النخيل ، واستخدام أفضل أوكيفية استخدام اآلالت الزراعية الحديثة في الزراعة

لتي تصيب المحاصيل الزراعية مراض والحشرات اواستخدام الطائرات التي تكافح األبأصناف النخيل الجديدة، 

 فضل . ول على إنتاج ألحصا  من أجل

ويجب أن تكون تلك المجمعات  االسكنية الحديثة المخدومة لتشجيع الموطنين في السكن فيه إقامة المجمعات -9

 الزراعية.  األراضيوليس على حساب  زراعيا منتجةالراضي غير السكنية في أ
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 المصادر

الزراعية في محافظة  األراضيثره على اتجاهات التوسع العمراني وأ غادة يوسف عبد الرازق وهدان ، -0

 .٣١٠٢طوباس ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، 

0- https://mawdoo3.com 

جامعه النجاح الزراعية،  األراضيأثر الزحف العمراني في مدينة جنين على  ،مصطفى جميل مصطفى قبها  -0

 0204اطروحة ماجستير كلية الدراسات العليا ،الوطنية ، 

logspot.com/2012/10/blogmaroc.b-http://geo-0200مدونة الجغرافيا بالجامعة المغربية   -3

post.html? 

 (http : // www.beeall.com )الزحف العمراني ، الموسوعة البيئية ،  -4 

 –السكن العشوائي و أثره على النمو الحضري في المدن الصغيرة مدينة الحروش نموذجا ، حسين بولمعيز  -9

 0204فبراير  04الجمعة،  - للعلوم السياسيةلمجلة األفريقية ا، جامعة تبسة الجزائر ، شمال شرق الجزائر

الجياشي ، صادق نغيمش جاسم ، الزحف العمراني على المناطق الخضراء في مدينة السماوة وآثاره البيئية  -1

 . 0204 ،الماجستير  ، رسالةجامعة القادسية كلية اآلداب / قسم الجغرافية ،

 جامعة ، يثرب ناحية في الزراعية األرض استعماالت على وأثره العمراني التوسع ،العزاوي براهيمإ ظافرد.  -7
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  العمل الميداني. -0
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