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 استعساالت االرض الحزرية في مجيشة العباسي

 خالج احسج عيجان الحجيجي                                         حدين علي حدين الجبهري 

 قدم الجغرافيا -كلية التربية االساسية -جامعة السهصل

 (5/9/0202قبل للشذر في  20/7/2021للشذر في)قجم 

 السدتخلص

 247,498ييجف البحث الى تحميل استعساالت االرض الحزخية في مخكد ناحية العباسي حيث بمغت مداحة مشظقة الجراسة 
% واالستعسال التجاري  71,77ىكتار وبشدبة 177,648وتذسل االستعسال الدكشي ويذغل  10194ىكتار وعجد الدكان 

% 0,28ىكتار مؽ مداحة الشاحية اي ما ندبتو  0,705% واالستعسال الرشاعي يذغل 0,56ىكتار وما ندبتو 1,410غل يذ
% مؽ السداحة الكمية ,االستعسال التعميسي يذغل مداحة  1,40ىكتار وما ندبتو 3,479واالستعسال االداري يذغل مداحة 

% مؽ مجسؾع مداحة 0,38ىكتار وما ندبتو  0,947مداحة % ,االستعسال الرحي يذغل1,92ىكتار وما ندبتو 4,762
% مؽ السداحة الكمية , استعسال االرض لغخض 0,15ىكتار وما ندبتو  0,382السخكد , االستعسال الجيشي يذغل مداحة 

% مؽ السداحة الكمية لسشظقة الجراسة  , استعسال االرض لغخض 19,58ىكتار وما ندبتو 48,475الشقل ويذغل مداحو 
% مؽ مداحة مشظقة الجراسة , فزال عؽ خجمات البشى التحتية وتذسل 3,11ىكتار وما ندبتو  7,689لتخفيو حيث يذغل ا

 % مؽ مداحة مشظقة الجراسة                   0,85ىكتار وما ندبتو  2,001خجمة الساء والكيخباء ومحظة تعبئة الؾقؾد حيث شغمت 

 
Urban land uses in the Abbasi city 

Hussei Ali Hussein Al-Jubouri                   Dr.Khalid Ahmed Idan Al-Hadidi 
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Abstract 

    This search aims to siudy analyze urban ofurban land uses in tha center of the  al abbasi 
sub-district , the area  of the study was 247,498 hectares and population was 10194.then ,the 
study presented the theoretical contents of earth’s uses .which contains its definition 
,importance ,objectives and factors that affected them ,as well as theories of land use. The third 
part was concerned with the reality of land uses in AL.Abbasi sub-district .It includes residential 
use which represents 177,648 hectares and 71,77%commercial use includes1,410 which 
represents 0,56%, industrial use includes 0.705 hectares which represents 
0,28%,administrative use inclndes 3,479 hectares which represents1,40% ,educational use 
4,762 which represents 1,92%,health use 0,947which represents 0.382%and the rcligous use 
includes 0,382 hectares which represents0,15% the total use. Land use for trans portation 
includes 48,475 hectares which represents 19,58 % of the total area of the study area. land  
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use for entertainment with 7,689  hectares which  represents 3,11% of the study area  .as well 
as infrastructure services including water, electricity and fuel station services which represent 
2,001 hectares and 0,85% of the study area 

 السقجمة

تعج استعساالت األرض الحزخية مؽ الغؾاىخ السكانية التي شغمت كثيخا مؽ الباحثيؽ بؾصفيا تسثل فعاليات 
ذخية والظبيعة وتشغؼ السؾارد واستعساالت االرض داخل السجيشة ونذاطات االندان وتفاعالتو مع الستغيخات الب

ودراستيسا لغخض تؾعيف االمكانيات الستؾفخة باالستعسال االمثل .وتعج السجيشة السعاصخة مجيشة معقجة الحياة 
ة مؽ خالل تذابػ الؾعائف بيا وتعجدىا وتعجد االحتياجات نتيجة لمتغيخات االقترادية واالجتساعية والحياتي

.. الخ , االمخ الحي استجعى مسارسة نذاطات السجنية السختمفة مشيا تقميجية وآخخي غيخ تقميجية حيث تشؾعت 
 االستخجامات ما بيؽ الدكشية والتجارية والرحية والتعميسية والتخفييية واستخجامات اخخى 

 اوال هجف البحث

العباسي وتؾزيعيا الجغخافي وتكؾيؽ قاعجة االرض الحزخية في ناحية  ييجف البحث الى تحميل استعساالت
 .بيانات تخص مشظقة الجراسة 

 ثانيا اهسية البحث

تأتي اىسية البحث باعتبار مشظقة الجراسو لؼ تجرس سابقا في ىحا السجال وتحتاج الى الكذف عؽ طبيعة    
 استعساالت االرض الحزخيو فييا وحجؼ كل استعسال  .

 البحث من التداوالت االتيه  ثالثا مذكلة البحث تبرز مذكله

 ما ىي صؾر استعساالت االرض في ناحية العباسي ؟ .1

 ىل تتشاسب استعساالت االرض مع السعاييخ التخظيظية مؽ حيث مداحتيا ؟  .2

 
 رابعا فرضيات البحث

 وجؾد التجانذ بيؽ التؾسع العسخاني لمسجيشة مع استعساالتيا وىشاك عجد في مداحات بعض االستعساالت 

 
 خامدا مشهجية البحث

اعتسج البحث عمى السشيج السؾرفؾلؾجي ويجرس ىحا السشيج التخكيب الجاخمي لمسجن واستعساالتيا الحزخية    
وتؾزيعيا بالظخيقة التي ىي عمييا وعالقتيا الستبادلة  والعؾامل التي ادت الى تكؾيشيا واثخت عمييا وما يتختب 

 عمييا مؽ نتائج
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 سادسا هيكليه البحث 

 الى  قدؼ البحث

 الخرائص السؾقعيو لسشظقة الجراسو . .1

 استعساالت االرض الحزخيو في مشظقة الجراسو . .2

 الخرائص السهقعية لسشطقة الجراسه  .1

 السهقع الفلكي  1.1

شساال وبيؽ خظي طؾل 03,,17,,35و03,,16,,35تقع مشظقة الجراسو بيؽ دائختي عخض 
 شخقا .303,,36,,43و03,,35,,43

 الجغراقي .السهقع 2.1

تقع مشظقة الجراسو جشؾب غخب محافغة كخكؾك وىي احج نؾاحي قزاء الحؾيجة التابعة لسحافغة  
كخكؾك وتعتبخ الخط الخابط بيؽ قزاء الحؾيجة وناحية الداب عؽ طخيق مخور طخيق حؾيجة زاب 

االحشف  مؽ خالليا تحجىا مؽ جية الذخق قخية عخصة وقخية الستؾكمة  اما مؽ جية الجشؾب قخية 
اما مؽ جية الذسال تحجىا قخية الشسمة وقخية السدظاح اما مؽ جية الذخق قخية العيؾن وقخية 

 ( .1الظارقية وكل ىحه القخى تابعو الى مخكد ناحية العباسي كسا مؾضح في الخخيظو )

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1خخيظة )

 مشظقة الجراسة بالشدبة لسجيشة كخكؾك وقزاء الحؾيجة خارطة                   
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2018لدشو    Land sat8مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى خخيظة مخكد ناحية العباسي والسخئية الفزائية  

 
 استعساالت االرض الحزرية .2

مى السدح تتسثل استعساالت االرض فخعا او مؾضؾعا مؽ الجغخافية االقترادية حيث تخكد في دراستيا ع
الذامل والستكامل عؽ السجيشة وما مؾجؾد مؽ عؾاىخ عمى سظحيا وقج تكؾن تمػ الغؾاىخ ثابتو ام متغيخة 

(1)وخالل فتخات معيشو وتتابع ما يحجث مؽ تغيخات وتخسؼ خخائط ألجل ىحا التغيخات الستعساالت االرض
 

 
 
 
 
 

                                                            
1     David Rhind and Ray Hudson ,Land Use UNITED states Americd 1980.p3()    
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1جدول  ) ) 

  استعماالت االرض الحضرٌة لمركز ناحٌة العباسً
2222لسنة   

 

 الشدبة السئؾية السداحة )ىكتار( نؾع االستعسال ت

 71,77 177,648 الدكشي 1

 1,56 1,411 التجاري  2

 1,28 1,715 الرشاعي 3

 1,41 3,479 االداري  4

 1,92 4,762 التعميسي 5

 1,38 1,947 الرحي 6

 1,15 1,382 الجيشي 7

 19,58 48,475 الشقل 8

 3,11 7,689 التخفييية 9

 1,85 2,111 البشى التحتية 11

 111 247,498 السجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾع

 

 
 2221-3-25المصدر/ الدراسة المٌدانٌة بتارٌخ 
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 (2خخيظو )

 استعساالت االرض الحزخية في مشظقة الجراسة

         

 مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الترسيؼ االساسي لسخكد ناحية العباسي  

 
  االستعسال الدكشي 1. 2

  (2)يعج الدكؽ السحاولة االولى التي يقؾم بيا االندان في التفاعل مع البيئة والديظخة عمييا عشج بشاء السجن
( وحجة سكشية 251( وحجة سكشيو ارتفعت الى )115) 1977الجراسة عام بمغ عجد الؾحجات الدكشية لسشظقة 

                                                            
دمحم ازهر سعٌد السمان , هاشم خضر الجنابً , صالح حمٌد الجنابً ,استخدامات االرض بٌن النظرٌة والتطبٌك دراسة  (2

بٌن عبمرٌة المكان وتخطٌط االنسان , مطبعة جامعة الموصل , الموصل , 2222تطبٌمٌة عن مدٌنة الموصل الكبرى حتى عام 

 51, ص1985
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ومؽ خالل الجراسة (3)(409حتى وصل عجد الؾحجات الدكشية الى ) 1997وزاد ىحا العجد عام   1987عام 
( وحجة سكشية اما السداحة التي يذغميا 2911تبيؽ انيا تحتؾي عمى ) 2021السيجانية لسشظقة الجراسة لعام 

( مؽ السجسؾع الكمي لسداحة مخكد ناحية 71,77(ىكتارآ وما ندبتيا )177,648ىحا االستعسال بمغت )
عساالت االخخى ولغخض تسييد االنساط الدكشية في مشظقة الجراسة العباسي وىي تعج اعمى ندبو مؽ بيؽ االست

اعتسج الباحث عمى الجراسات السيجانية لجسع السعمؾمات الخاصة بسعيار مداحة الؾحجة الدكشية ونؾعية مادة 
( يتزح ان 2البشاء وايزا االنساط الدكشية عمى اساس مداحة الؾحجة ونؾعية السؾاد . ومؽ خالل  الججول )

% مؽ مجسؾع الؾحجات 36,5م( احتمت اعمى ندبة وىي 800م  ــــ  501داحة التي تتخاوح ما بيؽ )الس
الدكشية اي ان مداحات الؾحجة الدكشية بجات تتقمص عسا كانت عمية بدبب ان ىحا السداحات وزعت مع 

م ـــ فسا فؾق (  800) تخظيط السجيشة وحجاثتيا  اما في السختبة الثانية فقج احتمت السداحة التي تتخاوح بيؽ
وتعتبخ كبيخة ججا والدبب ىؾ ان ىحا السداحات سكشت قبل تخظيط السجيشة واستحجاث الشاحية كانت نغاميا 

%(  ثؼ 26,1قخية ومؽ السعخوف ان القخية تكؾن مداحة الؾحجة الدكشية فييا عالي حيث بمغت ندبتيا )
في السخكد الثالث وىشا بجاء الشغام الحجيث دورة في  م(500ــــــ 301جاءت السداحة التي تتخاوح ما بيؽ )

مداحة الؾحجة الدكشية اي تؾزيع الؾحجات الدكشية ذات السداحات الكبيخة الى وحجات سكشية ذات مداحات 
%( مؽ مجسؾع الؾحجات الدكشية اما السداحة الؾحجة الدكشية  24,8اقل  حيث احتمت ما ندبتو )

%( مؽ مجسؾع الؾحجات الدكشية وتكؾن ىحا 12,6االخيخ حيث بمغت ندبتيا )م( بالسخكد 300ـــــــــ200)
السداحات قميمة بالسقارنة مع السداحات االخخى بدبب كبيخ العؾائل وزيادة اسعار االراضي مسا دفع العؾائل 

 الى تقديؼ وحجاتيؼ الدكشية الى مجسؾعو وحجات

 (2ججول  )

 2021اسي مداحة الؾحجات الدكشية لسخكد ناحية العب

 الشدبة السئهية عجد الهحجات الدكشية مداحة الهحجات الدكشية ت

 %12,6 368 م300م ـــــــــــــ 200 1

 %24,8 723 م500م ـــــــــــ 301 2

 %36,5 1063 م800ـــــــــــــ  501 3

 %26,1 757 م فسا فؾق 800 4

                                                            
جسيؾرية العخاق , وزارة التخظيط , الجياز السخكدي لالحراء , نتائج التعجاد العام لمدكان في محافغة كخكؾك لألعؾام (3
(1977  ,1987  ,1997 ) 
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  2911 السجسؾع 
                     

 
 
 
 
 
 

 
 (1)شكل رقؼ 

      2021مداحات الؾحجات الدكشية لسخكد ناحية العباسي لعام                 

  

 (2السرجر مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول )

 
 مؽ خالل الجراسة السيجانية  عيخت في مخكد ناحية العباسي ثالث انساط سكشية 

تقميجي وتكؾن مداحة البشاء صغيخة ال :  وتكؾن ىحا الجور ذات طابع  نسط الجور واطئة الشهعية 1.1.2
م  ويستاز بترسيؼ بديط مؽ حيث نؾعية البشاء ونغاميا افقي  اما عؽ نؾعية مؾاد البشاء فيي 200تتعجى 

مؽ البمؾك والظابؾق والقميل مؽ الظيؽ ويكؾن نغام البشاء يتكؾن مؽ غخفتيؽ مع مظبخ وغخفة لمزيف 
يحتؾي عمى حجائق  مسا يفدخ ان سكان ىحا الشسط مؽ  وبعزيا يحتؾي عمى غخفة واحجة وبعزيا ال

 اصحاب الجخل السحجود والعسال 

(ويكؾن ترسيسيا اكثخ حجاثة 250ــــــ 200: يتخاوح مداحة البشاء بيؽ) نسط الجور الستهسطة الشهعية 2.1.2
جيؼ بارتفاع الؾحجة الدكشية  مؽ الشؾع القجيؼ وتكؾن مادة البمؾك اكثخ السؾاد السدتخجمة فييا ويستاز عؽ البشاء الق

 فما فوق 800 501-800 301-500 300- 200
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ايزا افقي وتكؾن ىحا الشسط اعمى ندبة في انساط الؾحجات الدكشية وتكؾن مداحة قظعة البشاء مقدسة بيؽ 
البشاء والحجائق وتكؾن الؾاجيات متؾسظة الحجؼ ومدتعسل فييا مادة االسسشت ويدكشيا اصحاب الجخل 

بقيؽ وبعزيا شيجت تججيج خرؾصا مع تحدؽ الؾضع الستؾسط وبعزيا يكؾن نغام البشاء فييا ذات طا
 االقترادي ألصحابو

: نذاءة ىحا االنساط في فتخات متأخخة  ايزا تكؾن مداحة البشاء بيؽ  نسط الجور جيجة الشهعية 3.1.2
م(تجخل الحجاثة في الترسيؼ ليحا الشؾع وتستاز بارتفاعيا عؽ مدتؾرى االرض وتؾزيعيا داخل  400ـــــ250)

% وتبيؽ مدتؾى الجخل االقترادي لراحبيا وذلػ تكؾن تكمفتيا 3د بذكل مبعثخة وندبتيا ال تتعجى السخك
عالية ججا و يدتعسل في بشاءىا مادة البمؾك وبعزيا يكؾن الشغام فيو عسؾدي ذات الظابقيؽ وذات واجيات 

الكبيخة ومرسسة حدب  حجيثة مكؾنو مؽ الحجخ والديخاميػ وممؾنو بأشكال مختمفة وتكؾن محاطة بالحجائق
 الظمب وبعزيا يكؾن بظابق واحج 

3خرٌطة ) ) 

 االستعمال السكنً فً منطمة الدراسة

          

 
 االستعسال التجاري  2.2

تعج الؾعيفة التجاريو ألي مشظقة مؽ السشاطق مؽ الؾعائف االقترادية االساسية والسيسة التي تؾدييا وذلػ  
عمى جحب الدكان وتعسل عمى استقظاب العسال كسا انيا ليا الجور االكبخ في  لعجة اعتبارات اىسيا انيا تعسل
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ويعج االستعسال التجاري  الستشفذ االقترادي لدكان الشاحية وىي مؽ (4)اعظاء السؤشخات لمشسؾ والتظؾر
( محال وشغل استعسال 206الؾعائف االساسية السيسة حيث بمغ عجد السحال التجارية في مشظقة الجراسة)

مؽ السداحة الكمية لسخكد ناحية العباسي % 0,56اي ما ندبتو  (5)(ىكتارآ1,410االرض لغخض التجارة  )
.واىؼ السخاكد التجارية في مخكد الشاحية الدؾق القجيؼ او ما يدسى عشج الدكان ب ) الدؾق العرخي(حيث 
تأسذ ىحا الدؾق مشح تأسيذ الشاحية وبقى الى يؾمشا ىحا ىؾ السخكد التجاري لسخكد ناحية العباسي ومؽ 

 التجاري في مشظقة الجراسة الى ثالث مشاطقيؼ وكسا يأتي خالل دراستشا سؾف نقدؼ السشاطق

                                           

 

 

 

 (4ججول )

 انساط االستعسال التجاري لسشظقة الجراسة

 الشدبة  % السداحة السشاطق التجارية ت

 3115 2م4440 السشطقة التجارية السركزية 1

 4118 2م5900 الذهارع التجارية الرئيدية 2

 2617 2م3760 الذهارع التجارية الثانهية 3

 100 2م14100 السجسهع

 (3شكل  )

 ندب انساط االستعسال التجاري في مخكد ناحية العباسي

                                                            
رعج عبجالحسيج تؾفيق الكبج , انساط استعساالت االرض في غشتا نسؾذج استعساالت االرض في السجن الرغيخة , جامعو  (4

 105ص, 2003الشجاح الؾطشية , كمية الجراسات العميا ,

 الجراسة السيجانية لسخكد ناحية العباسي (5
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 (4السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول)

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5ججول ) 

 السؤسدات التجارية في مشظقة الجراسة

المحالت فً عدد 
الشوارع التجارٌة 

 الثانوٌة

عدد المحالت فً 
الشوارع التجارٌة 

 الرئٌسٌة

عدد المحالت 
فً المنطمة 

التجارٌة 
 المركزٌة

 ت نوع المؤسسة التجارٌة

 1 مواد غذائٌة 11 9 9

 2 خضراوات 15 7 7

 3 احذٌة 12 4 4

 4 استنساخ 8 4 

 5 كهربائٌات وانشائٌات 15 8 12

 6 منزلٌةمواد  5 2 

31.5 

41.8 

26.7 
االستعمال التجاري فً المنطمة 

 المركزٌة

االستعمال التجاري فً الشوارع 
 الرئٌسٌة

االستعمال التجاري فً الشوارع الثانوٌة 
 االحٌاء
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 7 مأكوالت 8 1 

 8 مفروشات 2 1 

موباٌالت واالجهزة   12 1 
 الكهربائٌة

9 

 12 مالبس 3  

 11 صٌاغة ذهب 2  

 12 سكائر 2 1 2

 13 تركٌب زجاج 2  

 14 حاللة 8 2 

 15 عطور وساعات 1  

 16 مكتب محاماة وعمار 1  

  17 تاجٌر خٌم وادوات مناسبات  2 

 18 المحركات تبدٌل زٌت  4 

 19 اطارات سٌارات  1 

 22 تجهٌزات رٌاضٌة  2 

 21 المشة ومالبس نسائٌة  4 12

 22 حلوٌات  4 3

 23 مخازن  1 

 24 مواد وادوات زراعٌة  12 

45 68 123     
 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

597 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 الجراسو السيجانيو السرجر .  

 
 
 
 

 (4خخيظة)

 االستعسال التجاري في مشظقة الجراسة                            
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 االستعسال الرشاعي 3.2

تعج الرشاعة مؽ الخكائد السيسة لتظؾر ونسؾ السجيشة وايزا ليا تأثيخ كبيخ عمى حخكة الدكان داخل الحيد 
وقج تشؾع  (6)الرشاعة في الشاتج السحمي ادى الى ارتفاع حجسيا الدكانيالحزخي أي كمسا ارتفعت ندبة 

االستعسال الرشاعي في مخكد ناحية العباسي مؽ حيث صشاعة االبؾاب والذبابيػ وورش ترميح الديارات 
اد الكيخبائية والسؾاد االحتياطية ومعامل ترفية وطحؽ الحبؾب ومعسل ترشيع مادة البييارتؾن وترشيع والسؾ 

الرسؾن وعمى الخغؼ مؽ اىسيتو االستعسال لغخض الرشاعة اال انو ال يذغل اال مداحة قميمة ججا مؽ مداحة 
االستعسال الرشاعي ناحية العباسي  مقارنة مع االستعساالت االخخى الدكشي والتجاري اذ شغل 

%( مؽ السداحة الكمية لسخكد ناحية العباسي فقج تبيؽ مؽ خالل 0,25وما ندبتيا ) (7)(ىكتار0,705)
 الجراسة السيجانية ان ىشاك ثالث مشاطق صشاعية في مشظقة الجراسة وىي

 الرشاعات اليجوية في السشظقة التجارية السخكدية -1

 الرشاعات السشتذخة في االحياء الدكشية -2

                                                            
 326, ص2012عمي سالؼ الذؾاورة , جغخافية السجن , دار الديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة , عسان ,  (6

 1/2/2021الجراسة السيجانية بتاريخ (7
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 الرشاعات الستؾاججة عمى الظخق الخئيدية -3

 (6ججول)

 السؤسدات الرشاعية في مشظقة الجراسة

الصناعات 
المتواجدة على 

الطرق 
 الرئيسية

الصناعات 
المنتشرة في 

 االحياء السكنية

الصناعات 
اليدوية في 

المنطقة 
التجارية 
 المركزية

ريةنوع المؤسسة التجا  ت 

 1 حجادة ونجارة ــــــــــــــــــــــــــــــ 10 15

 2 ترليح سيارات ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 15

 3 ترليح اجهزة كهربائية 10 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 تركيب زجاج 2 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 طرشي 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 مرطبات 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 7 ترليح مرهغات ذهبية 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 ترليح اآلالت زراعية ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 4

 9 خياطة مفروشات ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 1

 10 افران ومعجشات 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 البالستك والسشيهممعسل  ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 

 12 تبجيل زيت محركات ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 2

 13 غدل سيارات ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 2

 14 مالبس ندائية خياطة ــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 15 معسل بيهارتهن  ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 16 معسل ترفية وطحن الحبهب ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 2

  17 ترليح اطارات الديارات ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 2

 18 ادوات احتياطية  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 8

 السجســــــــــــــــــــــــــــــــــــهع           19 31 51

 السرجر . الجراسو السيجانيو
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 (5خخيظة )

االستعسال الرشاعي في مشظقة الجراسة

 

 
 الخجمات االدارية 4.2

وتسارس السجيشة مؽ خالل االستعساالت السؾجؾدة فييا وعيفتيا اإلدارية وتختمف الؾعائف األخخى عؽ ىحه 
الؾعيفة وكسا ىؾ معخوف أن الخجمات اإلدارية ال تشسؾ كسا تشسؾ الؾعائف األخخى فتمػ الؾعيفة تعسل جشبا 

تتسثل الخجمات االدارية في مشظقة الجراسة بالجوائخ التالية والبالغ عجدىؼ (8)إلى جشب مع الؾعائف األخخى 
( وتتسخكد في حي الجبؾر مخكد السجيشة) مجيخية الشاحية , مخكد الذخطة , محكسة بجاءة العباسي, مجيخية 13)

راالت والبخيج, دائخة الجشدية, دائخة السياه والسجاري, دائخة الخي, , السجمذ السحمي , دائخة بمجية العباسي, االت
                                                            

 9، ص1975دمحم، وىيبو , جغخافية العسخان، اإلسكشجرية، مشذأة السعارف، عبج الفتاح   (8
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كيخباء العباسي ( اما) دائخة الدراعة ( تقع في اطخاف الشاحية مؽ الجية الذخقية في شخق مشظقة الجوائخ 
آ وبحلػ تكؾن ( ىكتار 3,479م  وقج تبمغ مجسؾع مداحة ىحا السؤسدات  ) 500الحكؾمة بسدافة 

 192%( مؽ مجسؾعة السداحة الكمية لسخكد ناحية العباسي وبعجد مؾعفيؽ1,40ندبتو)

 
 
 

 (6خخيظة )

 استعساالت االرض االدارية

            

 
 الخجمات السجتسعية 5.2

 الخجمات التعليسية 1.5.2
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%( 1,92مداحتيا وبشدبة)(ىكتارآ مؽ مجسؾع 4,762تذغل الخجمات التعميسية في مخكد ناحية العباسي )
 7وتذسل الخجمات التعميسيو رياض االطفال ةمجارس االبتجائيو والستؾسظو والثانؾيو , انغخ ججول 

 
                               

 
 
 
 
 

 (7ججول )

 السؤسدات التعميسية في مخكد ناحية العباسي                         

 الشدبة السئهية% السداحة العجد السؤسدة التعليسية ت

 7,2 2م3420 1 رياض االطفال 1

 40,3 2م19200 9 االبتجائية 2

 15,8 2م7500 2 الستؾسظة 3

 15,8 2م7500 1 االعجادية 4

 20,9 2م10000 2 الثانؾية 5

 100 2م47620 15 السجسهع

       2021مشذؾرة  السرجر / وزارة التخبية , مجيخية تخبية كخكؾك, قدؼ االحراء, بيانات غيخ    

 (7خخيظو )

 الخجمات التعميسية في مشظقة الجراسة 
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 الخجمات الرحية 2.5.2

تعج الخجمات الرحية مؽ الخجمات التي يحتاجيا سكان السجيشة فغال عؽ السشاطق التي تحيط بيحا السجيشة 
الخجمات الرحية بذكل جيج فانو وال سيسا الخيفية مشيا لسا ليا مؽ اثار اجتساعية وصحية عمييا . واذا تؾفخ 

(ىكتارآ وما 0,947يذغل االستعسال الرحي في مشظقة الجراسة ) (9)يعكذ السدتؾى الرحي لتمػ السجيشة
مؽ مجسؾعة استعساالت االرض الحزخية في مخكد ناحية العباسي  وتقدؼ  (10)%(0,35ندبتو )

 االستعساالت الرحية في مشظقة الجراسة الى 

 قظاع الخعاية الرحية في العباسي

 السخكد الرحي في العباسي

 ات الخارجية العيادات والريجليات والسختبخ 

                                                            
 220, ص 1982خالص االشعب وصباح محسؾد دمحم , مؾرفؾلؾجية السجيشة مظبعة جامعو بغجاد  (9

 2020ة االولية في الحؾيجة السخكد الرحي في العباسي بيانات غيخ مشذؾرة دائخة صحة كخكؾك قظاع الخعاية الرحي (10
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 العيادات البيظخية 

 
                                  

 
 (8ججول)

 2021السؤسدات الرحية في مخكد ناحية العباسي لعام 

2السداحةم السؤسدة التعليسية ت
 العجد الشدبة السئهية% 

 1 2815 2م2700 قطاع الرعاية الرحية 1

 1 4212 2م4000 السركز الرحي 2

والريجليات العيادات  3
 والسختبرات الخارجية

 5 2016 2م1950

 1 817 2م820 العيادات البيطرية 4

 8 100 9470 السجسهع

 السرجر. الجراسة السيجانيو

 
 
 

                                      

 
 (8خخيظة )                                               



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

625 
 

الخجمات الرحية في مشظقة الجراسة

 

 
 
 

 الخجمات الجيشية 3.5.2

مؽ العؾامل التي ليا دور ىاما ىؾ العامل الجيشي وايزا لعب دور كبيخ في مؾرفؾلؾجية السجيشة فان العالقة 
يؾجج في مشظقة الجراسة (11)بيؽ الجيؽ وحياة السجيشة عالقة قجيسة فان الجيؽ ال يسارس بحق اال في السجيشة

(ىكتارآ مؽ مداحة مخكد ناحية 0,382(مداجج وجامع تبمغ مداحة االستعسال الجيشي في مشظقة الجراسة )7)
 مؽ السداحة الكمية لسشظقة الجراسة   %(0,15العباسي الكمي ما ندبو)

 
 

                                                            
الستعساالت االرض الحزخية في مجيشة السجحتيو محافغة بابل ,كمية افخاح ابخاليؼ شسخي االسجي , , التؾزيع السكاني  (11

 139ص 2009صفي الجيؽ الحمي , جامعة بابل ,  –التخبية 
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 (9خخيظة)

 استعسال الخجمات الجيشية في مشظقة الجراسة

   

 
 استعساالت االرض لغرض الشقل 6.2

%( مؽ مجسؾعو 19,58( ىكتارآ وما ندتيا)48,475بمغت مداحة الظخق الكمية في مخكد ناحية العباسي )
(ىكتارآ مداحة الذؾارع الغيخ 13,521(ىكتارآ شؾارع مبمظة و )34,953)مداحة مخكد ناحية العباسي مشيا 

( ىكتارآ مداحة الذؾارع التي تحتاج لألكداء اما مداحة الجدرات الؾسظية في مخكد ناحية 2مبمظة و )
مشجد اما البكية غيخ مشجد او تجاوز عميو اصحاب السحال  2(م3467مشيا ) 2( م5092العباسي )

(م  اطؾال الذؾارع الغيخ 8700( م و)28475خخى اما مؽ ناحية اطؾال الذؾارع فتبمغ )واالستعساالت اال
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( اطؾال الذؾارع التي تحتاج الى اكداء اما 38632(م اطؾال الذؾارع الغيخ مبمظة و )19775مبمظة و )
(12)( اطؾال االرصفة السشفحة 19650( مشيا )56950اطؾال االرصفة الكمية )

 

 
 (10خخيظة)

استعساالت الشقل في مشظقة الجراسة   

 

 
 استعساالت األرض الترفيهية     7.2

                                                            
مجيخية بمجية ناحية العباسي بيانات غيخ مشذؾرة عسار والبمجيات العامة مجيخية بمجيات كخكؾك ,وزارة االسكان واال (12

2020 
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وانذاء الحجائق التي ييتؼ العالؼ الستحزخ واغمب السخظظيؽ والسرسسيؽ لمسجن بالسشاطق الخزخاء السفتؾحة 
تتجرج مداحتيا مؽ السحمة الدكشية الى الستشدىات العامة وذلػ يرب في تؾفيخ الخجمات التخويجية والجسال 

وان مجيشة العباسي مؽ السجن الرغيخة التي تؾجج فييا خجمات  (13)والسحافغة عمى البيئة والحج مؽ التمؾث
(ىكتارآ 7,689تخفييية فقيخة فيي افزل مؽ عجم وجؾدىا حيث بمغت السداحة السدتخجمة ليحا االستعسال )

 داحة الكمية لسشظقة الجراسة كسا في الججول التالي%( مؽ الس3,11اي ما ندبتو )

  

 (9ججول) 

 الخجمات التخفييية السؾجؾدة في مخكد ناحية العباسي

 الشدبة السئؾية السداحة السؤسدة التخفييية ت

 16,1 2م12378 السالعب 1

 83,58 2م64271 السشتدىات والسشاطق الخزخاء 2

 0,32 2م248 الكازيشؾىات والسظاعؼ 3

 100 2م76897 السجسؾع 

 السرجر . الجراسة السيجانيو

 (11خخيظة )

 االستعساالت التخفييية في مشظقة الجراسة

                                                            
جية العديدية ماجج مظخ عبجالكخيؼ الخظيب , معاييخ استعساالت االرض واثخ اختالليا عمى الخجمات البمجية في مجيشة وبم (13

 190, ص42انسؾذجآ, مجمة السدتشرخية لمجراسات العخبية والجولية , العجد
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 خجمات البشى التحتية 8.2

وتعج ىحا الخجمات مؽ العشاصخ التي تداعج السجيشة عمى تأدية واجبيا بذكل واضح وناجح كسا انيا عجم 
التخكيب الجاخمي لمسجيشة وىي تعتبخ جدء مؽ الشديج العسخاني لمسجيشة وتؾفخ وجؾد احج عشاصخ يؾثخ عمى 

الخجمات لجسيع الدكان وىي تعج مؽ االستعساالت السيسة التي يكؾن تؾفخىا كسا ونؾعا عامال في تظؾيخ 
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%( مؽ مداحة مخكد ناحية العباسي 0,85(ىكتار وما ندبتو )2,001بمغت مداحة ىحا الخجمة )  (14)السجيشة
 واىؼ ىحا خجمات البشى التحتية 

(وىؾ 2م1600ء حيث يؾجج في مشظقة الجراسة مذخوعان لمساء القجيؼ يبمغ مداحتو )ىي خجمات السا .1
وىؾ بظاقة تذغيمية  2م2800/ ساعة ( اما الججيج يبمغ مداحة السذخوع 3م400بظاقة تذغيمية )

 / ساعة 3م 200

خجمات الكيخباء ال تؾجج مشظقة او حي وال تكؾن فيو شبكات الكيخباء حيث تبمغ مداحتيا  .2
( مؾعف ومؽ السذاكل التي تعاني مشيا السشظقة كبعض مشاطق 4( وعجد مؾعفييا )2م2500)

العخاق قمة تجييد الكيخباء ففي بعض االحياء ال تجيد اال ساعة واحجة مسا اضظخ سكان الشاحية 
الى االشتخاك و استخجام السؾلجات االىمية  اال ندبة قميمة مؽ الدكان بدبب الؾضع االقترادي 

(15)جم قجرتيؼ عمى الجفعليؤالء وع
 

خجمات محظات تعبئة الؾقؾد تؾجج في مخكد ناحية العباسي محظة تعبئة وقؾد واحج وتقع في وسط  .3
كؾمي وتقجم خجماتيا لدكان العباسي )ريف ــــــ حزخ ( وتبمغ مداحتيا السجيشة شخق السجسع الح

( مزخات لسادة البشديؽ 4( مزخات مقدسة الى )8( وفييا )5وعجد العامميؽ فييا ) 2م13117
( خدانات كبيخة 5( لسادة الشفط االبيض كسا تحتؾي السحظة عمى ) 2( مزخات لسادة الكاز و )2و)

خدن السذتقات الشفظية وتجيد ىحا السحظة مؽ السذتقات الشفظية مؽ لتخ( ل36000سعة الؾاحج )
 مدتؾدعات تؾزيع السشتجات الشفظية في كخكؾك

 
 
 
 
 

 (12خخيظة )

                                                            

14)
مجيشة بخطمة باستخجام التؾزيع السكاني الستعساالت االرض الحزخية في  عبجالدالم عدكخ معخوف الدراري , 

نغؼ السعمؾمات الجغخافية, رسالة دبمؾم عال غيخ مشتذؾر  ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية , جامعو السؾصل , 
 17ص2016

مجيخية تؾزيع الكيخباء الذسالية فخع تؾزيع كيخباء كخكؾك ,دائخة تؾزيع كيخباء العباسي , بيانات غيخ مشذؾرة , وزارة الكيخباء(15
,2021 
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 خجمات البشى التحتية في مشظقة الجراسة

          

 
 

 االستشتاجات

مؽ مجسؾع السداحة % 71,77احتل االستعسال الدكشي السختبة االولى مؽ االستعساالت االخخى بشدبة  – 1
وقدست الجراسة ىحا االستعسال الى مداحة الؾحجة الدكشية ونؾعية مادة البشاء ونسط الؾحجة باالعتساد عمى 

 مغيخىا 

% مؽ مداحة مشظقة الجراسة وقدست الى السشظقة التجارية  0,56بمغت ندبة االستعسال التجاري  – 2
 الحياء التجارية السخكدية والسشظقة التجارية الثانؾية وشؾارع ا

%  وقدؼ الى الرشاعات اليجوية في السشظقة التجارية السخكدية 0,75شغل االستعسال الرشاعي ندبة  – 3
 والرشاعات السشتذخة في االحياء الدكشية والرشاعات السؾجؾدة في الظخق الخئيدية

داحة الكمية % مؽ الس 1,40ما ندبتو   3,479احتل استعسال االرض لغخض الخجمات االدارية   -4
 لسشظقة الجراسة

5-  
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 0,947ىكتارا وبمغت استعساالت االرض لغخض الخجمات الرحية  4,762بمغت االستعسال التعميسي -5
% مؽ السجسؾع الكمي لسداحة مشظقة الجراسة وتسثمت ب)قظاع الخعاية الرحية ,  0,35ىكتارا اي ما ندبتو 

الخارجية, الريجليات البيظخية( اما استعسال االرض السخكد الرحي , العيادات والسختبخات والريجليات 
 ىكتارا 0,382لمخجمات الجيشية 

اتت استعساالت االرض لغخض الشقل بالسختبة الثانية بعج االستعسال الدكشي مؽ حيث السداحة والتي  -6
 % مؽ السجسؾع الكمي لسداحة مشظقة الجراسة 19,58بمغت 

 ىكتار مؽ مداحة مشظقة الجراسة  7,689 شغل استعسال االرض التخفييي مداحة -7

ىكتار اي ما ندبتو  2,001اعيخت الجراسة ان مداحة االرض لخجمات البشى التحتية في مشظقة الجراسة  -8
 مؽ مجسؾع السداحة الكمية  0,85
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