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 السكن العشوائي يف مدينة الزبري
 ماجد معيوف حبيش الصالحيم.م. 

 البصرة محافظة تربيةل العامة مديريةال 
majidmayuf@gmail.com 

 : الممخص
ُتعد مشكمة الوحدات العشوائية واحدة من اىم المشاكل التي تعاني منيا مدينة الزبير وذلك        

ما تخمفو من مشكالت بيئية  فضاًل عن مدينة,ارض الالستحواذىا عمى مساحات واسعة من 
السكن العشوائي في مدينة الزبير, لألىمية الكبيرة لتمك  تم اختيار موضوعوقد  ,واقتصادية واجتماعية

مباحث,  اربع(, وكان ب0202مدينة الزبير لعام ) واقع السكن العشوائي في بحث, اذ خص الةالظاىر 
اني لمسكن العشوائي في مدينة الزبير من خالل دراسة التوزيع ييدف البحث الى دراسة التحميل المك

( نسمة يسكنون بشكل عشوائي 363545) الى ان ىناكخمصت الدراسة و  السكاني والخصائص
( 02( احياء من واقع )22ضمن ) ( وحدة سكنية,47393ضمن التصميم االساس لممدينة بواقع )

ل غير منتظم يشغمون اغمب المساحات الشاغرة في متوزعين بشكحي سكني من احياء مدينة الزبير, 
ضغطًا كبيرًا عمى جميع مرافق الحياة الخدمية في المدينة,  المدينة, ومن اىم اثار تمك الظاىرة تشكيميا

وختمت الدراسة بمجموعة من المعالجات كفيمة بالمعالجة الناجحة لو مشوىًة مظير المدينة الحضري, 
وقد سارت كل خطوات الدراسة وفق المنيج الوصفي التحميمي, فضاًل  من قبل اصاحب القرار, تطبق

 .عن التمثيل الجدولي والبياني والخرائطي
 .(التحميل المكاني السكن العشوائي, مدينة الزبير,)الكممات المفتاحية: 

 

Random housing in the city of Zubair 

Assistant teacher: Majid Mayuf Hobish As-salhy, Basra 

Education Directorate 

Abstract: 

       The problem of random units is one of the most important problems that 

the city of Al-Zubayr suffers from, due to its acquisition of large areas of the 

city’s land, in addition to the environmental, economic and social problems 

that it poses. The reality of random housing in the city of Zubair for the year 

(2021), and it was in four sections, the research aims to study the spatial 
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analysis of random housing in the city of Al-Zubair by studying the 

population distribution and characteristics. The study concluded that there are 

(141323) people who live randomly within the basic design of the city with  

( 20171) A housing unit, within (10) neighborhoods of (24) residential 

neighborhoods of the city of Al-Zubayr, distributed irregularly and occupying 

most of the vacant spaces in the city, and one of the most important effects of 

this phenomenon is its formation of great pressure on all service life facilities 

in the city, distorted The urban appearance of the city, and the study 

concluded with a set of treatments capable of successful treatment if applied 

by the decision-maker. All steps of the study proceeded according to the 

descriptive analytical method, as well as tabular, graphic and cartographic 

representation. 

 

 Keywords: (random housing, Zubair city, spatial analysis). 

 

 المقدمة:
ُتعد مشكمة السكن العشوائي من اىم المشكالت الحضرية التي تعاني منيا       

الكثير من الدول خاصة الدول النامية. وغالبًا ما تنتج ىذه العشوائيات بسبب سوء 
التخطيط في مجال السكن إضافة الى ارتفاع معدالت الوالدات وكذلك اليجرة 

الناس الى السكن في مراكز المدن واطرافيا التي ىي  بأنواعيا، بالتالي دفع الكثير من
 أصال تعاني من ازمة سكن مما يدفع الكثير منيم لمسكن بشكل غير قانوني.

تعتبر مدينة الزبير من المدن التي تعاني من ىذه المشكمة بسبب اليجرة الوافدة     
صة من الييا ألسباب اقتصادية تتعمق بالدرجة األولى البحث عن فرص عمل خا

المحافظات الجنوبية المجاورة لمحافظة البصرة. ومع غياب ضعف القانون بعد عام 
انتشرت العشوائيات بشكل كبير ومتسارع حتى استحوذت عمى اغمب  0222

المساحات الموجودة داخل وأطراف المدينة وقد تناول البحث التوزيع المكاني لممناطق 
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سكنية والسكانية لموحدات العشوائية إضافة العشوائية في مدينة الزبير والخصائص ال
 الى االثار والمشاكل التي تترتب عمى واقع الخدمات في مدينة الزبير. 

 أواًل/ مشكمة البحث:
ُتعد مشكمة الوحدات العشوائية واحدة من اىم المشاكل التي تعاني منيا مدينة الزبير    

م األساس إضافة الى ما وذلك الستحواذىا عمى مساحات واسعة من أراضي التصمي
 -وتتحدد مشكمة البحث باألسئمة اآلتيةتخمفو من مشكالت بيئية واقتصادية واجتماعية. 

 ؟ىل تنتشر ظاىرة السكن العشوائي في كافة احياء المدينة ضمن التصميم االساسي-2
 ؟ما مدى االثار المترتبة عن ظاىرة السكن العشوائي -0
 ؟يور السكن العشوائيما االسباب التي تؤدي الى ظ -2

 ثانيًا/ فرضية البحث:
 -في ضوء تحديد مشكمة البحث صيغة الفرضيات التالية:    

 تنتشر ظاىرة السكن العشوائي في كافة أحياء المدينة. -2
 تتعدد االثار المترتبة عن ظاىرة السكن العشوائي في المدينة. -0
 ة السكن العشوائي في المدينة.ىنالك العديد من االسباب المؤدية الى نشوء ظاىر  -2

 ثالثًا/هدف البحث:
ييدف البحث الى دراسة التحميل المكاني لمسكن العشوائي في مدينة الزبير من      

خالل دراسة التوزيع السكاني والخصائص السكنية والسكانية وييدف البحث الى 
 الواجب اتخاذىا معرفة اىم االثار المترتبة عمى سكان ومورفولوجيا المدينة والحمول 

 رابعًا/ منهج البحث:
اعتمد البحث عمى الدراسة الميدانية من خالل استمارة استبيان والتي بمغ عددىا بعد 

استمارة وزعت عمى شكل عينات عشوائية عمى  02ابعاد غير الصحيح منيا 
  .العشوائيةالسكنية الوحدات 
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 خامسًا/ حدود منطقة البحث:
راسة عمى الحدود اإلدارية لمدينة الزبير التي تقع جنوب تشتمل حدود منطقة الد    

العراق وتحديدا في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة البصرة اما بالنسبة الى قضاء 
 –الزبير فتقع في الجزء الشمالي الشرقي منو، اذ يمثل الطريق المحوري )البصرة 

الطريق  في حين ,لممدينةام قصر ( الحدود الشرقية والجنوبية والغربية  –الزبير 
تبعًا ، اما فمكيًا الناصرية ( يمثل حدودىا الشمالية –الزبير  –المحوري )البصرة 

( شرقًا 24"22-24"23لخطوط الطول ودوائر العرض فيي تقع ما بين خطي طول )
( 0(, وكذلك خريطة )2( شمااًل كما في خريطة)22"02-22"02وبين دارتي عرض )
( حي 02مقسمًة اداريًا الى ) *()( ىكتار2000وبمساحة )  ,ئيالمدينة الزبير واحيا

( اذ يعد حي المزارع ىو األكبر من حيث 0, 2، ينظر خريطة )0202سكنيًا لسنة 
%( من مساحة المدينة ,,02( ىكتار بنسبة بمغت حوالي )5,2,,المساحة اذ بمغ )

( 25,2اذ تقدر )بينما شغل حي المعممين والبمدية المساحة األصغر في المدينة 
( من مساحة المدينة ويشغل السكن العشوائي مساحة تقدر 2,5بنسبة بمغت ) 0ىكتار

%( من مساحة االستعمال السكني داخل 00,5( ىكتار بنسبة بمغت )002,2)
 (.0220التصميم األساس)المرئية الفضائية لمقمر الصناعي الندسات،  

 المبحث االول
 ظهوره  مفهوم السكن العشوائي واسباب 

  اواًل/ مفهوم السكن العشوائي:
ىناك العديد من التعاريف التي فسرت ىذا الموضوع اال ان جميع تمك التعاريف      

اشتركت في مفيوم واحد وىو عدم قانونية تمك الوحدات وفي التعريف اإلداري 
والحكومي، يحدد مفيوم العشوائيات بانو كل سكن مبني من المواد الصمبة وغير 

, يختمف مفيوم المنطقة العشوائية وتعريفيا من مجتمع إلى (2)يز تجييزًا تامًا مج
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مجتمع أخر وتعني إقامة المأوى في أراضي الغير بدون ترخيص من الجيات 
,  (0)( بمعنى سكن دون تخطيط مسبقSpontaneousالحكومة, كما اصطمح عمييا )

شارة الى انماط كثيرة من ويستعمل مصطمح العشوائيات او المناطق العشوائية لإل
االشكال من بينيا تمك التي يمكن تحسين مستواىا الحضري, والتي بنيت بمجيود 

 .  (2)ذاتي ال يتصف بصفة قانونية, اي انو السكن غير قانوني 
كما عرف السكن العشوائي بانيا مجمعات سكنية اقيمت عن طريق االفراد     

يط او خروجًا عن القانون أو تعديًا عمى وبالجيود الذاتية وفي ضل غياب التخط
, ان السكن العشوائي يطمق عمى عممية بناء المساكن بصورة غير (2)امالك الدولة

قانونية نتيجة الزيادة في السكان من خالل اليجرة والمواليد في مدينة معينة مع 
 ضعف الرقابة القانونية اثناء بناء تمك الوحدات العشوائية. 
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( موضع مدينة الزبير بالنسبة لقضاء الزبير ومحافظة البصرة لعام 3ريطة )خ
(4743.) 

 
 -المصدر باالعتماد عمى:

جميوريةةةة العةةةراق, وزارة البمةةةديات واالشةةةغال العامةةةة, بمديةةةة البصةةةرة, قسةةةم التخطةةةيط   -2
 والمتابعة, خريطة محافظة البصرة. 

 مقمر الصناعي الندسات., المرئية الفضائية ل(ARC.GIS10.5)برنامج   -0
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 (.4743)( التقسيمات االدارية لمدينة الزبير حسب االحياء السكنية لعام 4خريطة )

 
 -المصدر باالعتماد عمى:

جميورية العراق, وزارة البمديات واالشغال العامة, بمدية الزبير, قسم التخطيط  -2
 والمتابعة, خريطة مدينة الزبير. 

 ية الفضائية لمقمر الصناعي الندسات., المرئ(ARC.GIS10.5)برنامج  -0
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وتحدد األمم المتحدة المنطقة العشوائية وفق معايير معينة فالمنطقة العشوائية     
وفق منظمة المستوطنات البشرية )اليبيتات(، ىي كل منطقة ال تتوفر لسكانيا واحدة 

مة االمم االنترنيت، منظ او اكثر من المعايير االتية )شبكة المعمومات الدولية
   -(: المتحدة

 الحصول عمى امتدادات المياه الصالحة:  -1
وتعنى تمكين االسرة من الحصول عمى المياه الصالحة لمشرب واالستعماالت المنزلية 

 األخرى بسعر مناسب ومن دون مجيود فائق.
 الحصول صرف صحي محسن: -2

الوحدات  لكي يضمن عمى الحفاظ عمى سالمة االسرة والحفاظ عمى البيئة اتصال
 السكنية بنظام صرف صحي كفء.

تعني وجود إسكان دائم وتكون مناطق بعيدة عن الخطر وعدم استدامة اإلسكان :  -3
 تعرضيا لو .

يؤكد ىذا المعيار عمى اال يزيد معدل اشغال الغرفة عن كفاية المساحة المعيشية:  -4
 غرفة نوم. /فرد  0

 ضمان الحيازة: -5
لحيازة )سند ممكية، إيصال تحصيل الكيرباء، او تعني وجود مستندات تؤكد أوضاع ا

 الماء ىاتف .......الخ( او كأمر واقع مع أدراك الحماية من االخالء او الطرد.  
 ثانيًا/ اسباب ظهور السكن العشوائي:

ىناك العديد من األسباب التي أدت الى ظيور السكن العشوائي منيا) الشريف, المجمة 
 -(: 0222ل، العممية لجامعة الممك فيص

الزيادة السكانية الكبيرة التي تحدث والنمو الحضري المتسارع وما صاحب ذلك من -3
ىجرة سكانية واسعة النطاق في المناطق الريفية مما شكل عبئا ثقياًل عمى اإلمكانيات 
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المخصصة لممناطق الحضرية وجعميا غير قادرة عمى تحقيق احتياجات السكان فييا، 
 القادمة من مناطق مختمفة. فضاُل عن اليجرات

االختالل الحاصل في التوازن بين معدالت دخول االسر وكمفة انتاج الوحدات  -0
السكنية، فضاًل عن غياب اإلسكان الحكومي في توزيع الوحدات السكنية وانخفاض 

 المستوى المعاشي لألسر وارتفاع ايجار الوحدات السكنية.
العمراني الغير شرعي، مما يشكل ذلك بؤرة  غياب التخطيط الحضري وظيور النمو-2

 لممشاكل الحضرية ومنيا مشكمة السكن العشوائي.
حدوث الكوارث الطبية والبشرية في بعض المناطق كالزالزل والبراكين والحروب  -2

المختمفة مما يضطر أصحابيا في التوجو الى أماكن ومأوى لمسكن بأرخص االثمان 
 واقميا تكمفة.

مساكن العشوائية ورخص اثمان موادىا االنشائية والبنائية وفقدان سرعة بناء ال -6
الرقابة عمييا فضاًل عن بانيا في ارض تعود ممكيتيا لمدولة وىنا تبنى األراضي 

ساعة فيما يسيطر عميو أصحاب العالقات والنفوذ في المنطقة  02وتسكن خالل 
منخفضة وذوي الفقر فتباع وتشترى وتؤجر بأسعار زىيدة تشجع أصحاب الدخول ال

 المدقع عمى المجوء الييا بداًل من مغادرة المدينة ومغرياتيا.
 المبحث الثاني

 التوزيع المكاني لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير
ُتعد دراسة التوزيع المكاني لكل ظاىرة في الدراسات الجغرافية من الجوانب      

حوث العممية المختمفة، وذلك لما ليا من اىمية في االساسية التي يجب تناوليا في الب
كيفية معرفة توزيع الظاىرة وتركزىا في مكان دون آخر، فضاًل عن كشف نوع التوزيع 
المكاني ليا والعالقات المتبادلة بينيا وبين الظواىر االخرى واآلثار المترتبة عنيا، 
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ن التوزيع ومن ثم وضع والبحث عن االسباب التي تجعل الظاىرة تتخذ ذلك النوع م
 الحمول المناسبة إلعادة توزيع الظاىرة وبشكل الئق ويخدم كافة سكان المدينة.

التوزيع الجغرافي ( أن 2( والخريطة )2والشكل )( 2يتبين من خالل الجدول )      
( احياء سكنية من مجموع 22لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير ضمن )

( تنتشر فييا ظاىرة السكن العشوائي, بتوزيع غير 02لبالغ عددىا )احياء المدينة ا
منتظم حيث أخذ نمط التوزيع بشكل عشوائي في تمك األحياء السكنية, إذ يتباين التوزيع 
السكني العشوائي من حي آلخر، ويبمغ عدد الوحدات السكنية العشوائية داخل التصميم 

( نسمة، 363545حجم سكاني بمغ )( وحدة سكنية، وب47393االساسي لممدينة )
( 2402احتل حي )المزارع( المرتبة االولى فييا إذ بمغ عدد الوحدات السكنية العشوائية)

%( من إجمالي عدد الوحدات السكنية العشوائية، 02,2وحدة سكنية، أي ما نسبتو )
%( من إجمالي حجم 02,2( نسمة، أي ما نسبتو )22222وبحجم سكاني بمغ )

 عشوائيين. السكان ال
 ( التوزيع المكاني لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير3جدول )

عدد الوحدات  أسم الحي ت
 السكنية

 % عدد السكان %

 45.6 55767 45.6 6947 المزارع 3
 37.6 43:77 37.6 5337 الحسين 4
 37.5 :4387 37.5 6;57 دور الضباط 5
 34.6 39694 34.6 8;46 الفرهة والظويهرات 6
 :.37 37447 37.9 4379 االثار 7
 7.9 786: 7.9 3374 االمير 8
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 7.7 :;99 7.7 3336 الشهداء 9
 6.7 :;85 6.7 36; الشمال :
 5.9 ;737 5.9 959 الدريهمية ;
 5.5 6976 5.5 894 المربد القديم 37

 377 363545 377 47393 المجموع
 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:

 الدراسة الميدانية. -2
 .0220مديرية بمدية الزبير، الشعبة الفنية، بيانات غير منشورة،  -2

         
ويأتي بالمرتبة الثانية حي )الحسين(، إذ بمغ عدد الوحدات السكنية العشوائية فيو     

%(, 25,2( نسمة، وبنسب بمغت )02025( وحدة سكنية، وبحجم سكاني بمغ )2225)
لثًا حي )دور الضباط( إذ بمغ عدد الوحدات السكنية العشوائية فيو في حين جاء ثا

%(, 25,2( نسمة، وبنسب بمغت )02,50( وحدة سكنية، وبحجم سكاني بمغ )2232)
بينما احتمت المرتبة الرابعة حي ) الفرىة والظوييرات(، إذ بمغ عدد الوحدات السكنية 

( وبنسبو 24240بمغ )( وحدة سكنية، وبحجم سكاني ,023العشوائية فيو )
(, اي 4379( بعدد وحدات سكنية بمغت )االثار%(, وجاء خامسًا حي )20,2بمغت)

(, %:370( وبنسبو بمغت )37447( وبحجم سكاني بمغ )%3709ما نسبتو )
وبالمرتبة السادسة جاء حي)االمير( إذ بمغ عدد الوحدات السكنية العشوائية فيو 

%(, 5,4( نسمة، وبنسب بمغت )02,2بمغ )( وحدة سكنية، وبحجم سكاني 2250)
وىكذا يستمر التراجع واالنخفاض بعدد الوحدات السكنية العشوائية وحجم السكان في 
بقية أحياء المدينة ويتباين فييا من حي آلخر، ليصل إلى ادناه في حي المربد القديم إذ 
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( 2422ي بمغ )( وحدة سكنية، وبحجم سكان40,بمغ عدد الوحدات السكنية العشوائية )
 %(من عدد الوحدات السكنية العشوائية والسكان العشوائيين.2,2نسمة، اي ما نسبتو )

يالحظ من ما سبق ان عدد الوحدات السكنية العشوائية وحجم السكان فييا يتباين ما    
بين أحياء المدينة فيي تزداد في األحياء الخارجية لممدينة لتوفر المساحات الواسعة 

فازداد السكن العشوائي فييا كما ىو الحال في حّيي ) المزارع والحسين(, كما الشاغرة 
يالحظ من خريطة التوزيع ان حي )المزارع( تنتشر فيو مساحات اكبر نسبيًا من احجام 
مساحات السكن العشوائي في االحياء االخرى, نظرًا لوجود السكن الزراعي)مزارع( قبل 

دينة, اما حي )دور الضباط( فتركز السكن العشوائي دخوليا ضمن التصميم االساس لمم
( في حين 0222في المساحة الشاغرة الكبيرة التي كانت تعود لوزارة الدفاع قبل عام )

تقل في األحياء الداخمية االخرى وتنعدم تمك الظاىرة في االحياء القديمة لعدم توفر 
ىناك تداخل بين الوحدات  المساحات الشاغرة, ومن خالل الدراسة الميدانية تبين أن
 السكنية ذات التصميم األساس والوحدات السكنية العشوائية.

 ( التوزيع المكاني لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير3شكل )

 (.2المصدر باالعتماد عمى جدول ) 

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 
% 
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 ( التوزيع المكاني لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير3خريطة )  

 (.2باالعتماد عمى جدول )المصدر 
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 المبحث الثالث
الخصائص السكنية والسكانية لموحدات السكنية العشوائية واسباب ظهورها في 

 مدينة الزبير
 اواًل/ الخصائص السكانية والسكنية لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير:

 الخصائص السكانية: -3
 حسب افراد األسرة:  - أ

العشوائيات في مدينة الزبير الثالثة فئات حيث احتمت الفئة من تم تصنيف ساكني     
%( من مجموع العينة بينما نجد تساوي في 55المرتبة األولى بنسبة بمغت )  5-3

الفئتين األخيرتين التي اعدادىم اقل من خمسة واكثر من عشرة كما موضح بالجدول 
 (.0( والشكل )0)

 في المناطق العشوائية( عدد افراد االسرى الساكنين 0جدول )
 الفئة عدد االسر %

 افراد 5اقل من  20 00.5
 3-,من  22 55

 فاكثر 22 20 00.5
 المجموع 02 222

 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان. 
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( عدد افراد االسرى الساكنين في المناطق العشوائية4شكل )

 
 (0المصدر: باالعتماد عمى جدول )       

 :مستوى التعميم  - ب
أوضحت الدراسة الميدانية تدني المستوى التعميمي لسكان الوحدات العشوائية في     

مدينة الزبير اذ كان ارباب االسر من االميين ىم النسبة األعمى يأتي بعدىم خريجي 
الدراسة االبتدائية بينما نجد انخفاض في اعداد خريجي الدراسة المتوسطة فما فوق 

 (.2( والشكل )2كما موضح في الجدول رقم )بشكل كبير و 
 ( تصنيف حسب مستوى التعميم5الجدول )

 الشهادة العدد %
 امي ,2 25

 ابتدائي ,0 20.5
 متوسطة 0 22
 إعدادية , 4.5
 دبموم 0 0.5
 بكالوريوس وعالي 0 0.5
 المجموع 02 222

 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان. 

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

 فاكثر ١٠ 9-٦مه  افراد ٥اقم مه 

% 
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 ( تصنيف حسب مستوى التعميم5ل )شك

 (2المصدر: باالعتماد عمى جدول ) 
 مهنة ارباب االسر  -ج

( ان الكسبة ىم 2( والشكل )2الوحدات العشوائية تبين من خالل الجدول )    
النسبة األعمى وغالبيتيم من عمال البناء ويشكمون النسبة األكبر ويأتي بعدىم 

 وىم الدرجة األقل واألخيرة.  العاطمون عن العمل ثم الموظفون
 ( حسب مهنة ارباب االسر6جدول )

 المينة العدد %
 كاسب 0, 44.5

 موظف 2 5
 عاطل 22 24.5
 المجموع 02 222

 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان.       
 
 

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

٣٥ 

٤٠ 

٤٥ 

تكانوريوس   دتهوو إعدادية متوسطة اتتدائي امي
 وعاني

% 
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 الدخل :  -د
ن في المناطق ( توزيع فئات الدخل بين الساكني5( والشكل )5يبين الجدول )    

العشوائية .حيث أن عدد األسر يقل بارتفاع مستوى الدخل إذ بمغت نسبة األسر التي 
( اسره، اي ما 22( دينار، )022222 – 522222يبمغ مستوى دخميا الشيري ) 

%( من إجمالي حجم العينة, بينما شكمت األسر التي يبمغ دخميا الشيري 20,5نسبتو )
%(, بينما يرتفع 24,5( اسره، اي ما نسبتو )22بمغت ) ( دينار إذ05222) أقل من 

( دينار إذ بمغت 522222 – 052222العدد في األسر التي يبمغ دخميا الشيري )
 %(.     52( اسره، اي ما نسبتو )22)

 ( حسب مهنة ارباب االسر6شكل )

 (2المصدر: باالعتماد عمى جدول ) 
 ق العشوائية في مدينة الزبير.( مستوى الدخل الشهري ألسر المناط7جدول )

 % العدد مستوى الدخل )دينار(
 24.5 22 052222أقل من 
052222 - 522222 22 52 
522222 - 022222 22 20.5 

 222 02 المجموع
 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان.     

 كاسة
77% 

 موظف
٥% 

 عاطم
١8% 
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 الزبير.( مستوى الدخل الشهري ألسر المناطق العشوائية في مدينة 7شكل )

 (5المصدر: باالعتماد عمى جدول ) 
 الخصائص السكنية  -4
 مساحة قطع األرض السكنية العشوائية:   - أ

لقد تم تصنيف الوحدات السكنية العشوائية إلى عدة فئات حسب مساحة قطعة     
 – 252(، إذ شكمت الوحدات السكنية التي تبمغ مساحتيا ),األرض كما في الجدول )

%( من 50,5( اسرة، اي ما نسبتو )20االولى فييا إذ بمغ عددىا )( المرتبة 0م 052
 252إجمالي حجم العينة، وتأتي بالمرتبة الثانية اعداد االسر التي تقل مساحتيا عن )

%(، بينما احتمت المرتبة الثالثة اعداد 22( اسره، اي ما نسبتو )00( إذ بمغت )0م
 %(.20,5( اسره ، أي ما نسبتو)22) (، 0م 052االسر التي تبمغ مساحتيا اكثر من )

يالحظ من خالل ذلك أن الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة ىي التي       
تحتل النسبة األكبر من حجم العينة ولذلك تأثير كبير عمى حياة الساكنين فييا 

 ومستواىم االقتصادي.

٣7% 

٥٠% 

١٣% 

 8٠٠٠٠٠ - ٥٠٠٠٠١ ٥٠٠٠٠٠ - ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠أقم مه 
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 مدينة الزبير. ( مساحة قطع األراضي لموحدات السكنية العشوائية في8جدول )   
 % عدد الوحدات السكنية (0مساحة قطعة األرض ) م

 25 00 252أقل من 
252 - 052 20 50.5 

 20.5 22  052أكثر من  
 222 02 المجموع

 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان.            
 دينة الزبير.( مساحة قطع األراضي لموحدات السكنية العشوائية في م8شكل )    

 (,المصدر: باالعتماد عمى جدول ) 
 نوع مادة البناء: -ب

( نوع مادة البناء المستخدمة في تشيد الوحدات 4( والشكل )4يبين الجدول )      
السكنية, حيث شكمت الوحدات السكنية المبينة من مادة البموك المرتبة االولى إذ بمغ 

%( من إجمالي حجم العينة، والسبب 02( وحدة سكنية، اي ما نسبتو )0,عددىا )
يعود إلى رخص ىذه المادة ووفرتيا وتأتي بالمرتبة الثانية الوحدات السكنية المبنية من 

١٢% 

٥٣% 

٣٥% 

 ١٥٠أقم مه  ٢٥٠ - ١٥٠  ٢٥٠أكثر مه  
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( وحدة سكنية عمى التوالي، 5, 4مادة، الطابوق، والبموك والطابوق، حيث بمغ عددىا )
 ينة. %( عمى التوالي من الوحدات السكنية حسب الع2,,, 0,4اي ما نسبتو )

يالحظ مما سبق أن مادة البناء المستخدمة في تشيد الوحدات السكنية العشوائية ىي    
مواد ذات نوعية متدنية وليست من النوعية الجيدة, وىذا يدل عمى ضعف المستوى 

 االقتصادي لسكان العشوائيات .
 ( مادة البناء المستخدمة في بناء الوحدات السكنية العشوائية9جدول )

 دينة الزبير.في م 
 % عدد الوحدات السكنية نوع مادة البناء

 05 0, بموك
 0.4 4 طابوق

 2., 5 طابوق وبموك
 222 02 المجموع

 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان.        
 ( مادة البناء المستخدمة في بناء الوحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير.9شكل )

 (4باالعتماد عمى جدول ) المصدر:
 

8٥% 

9% 
٦% 

 طاتوق وتهوك طاتوق تهوك
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  عدد الغرف في الوحدات السكنية العشوائية: -ج
( ان الحدات العشوائية التي ضمت 0( والشكل )0تبين من خالل الجدول )     

%( بينما الوحدات التي 5,ثالثة او اقل غرف تمثل المرتبة األعمى وبنسبة بمغت )
 (.   %25يوجد فييا اربعة غرف او اكثر بمغت نسبتيا )

يالحظ من ذلك ان عدد الوحدات السكنية التي تظم ما بين ) ثالثة او اقل (     
غرفة احتمت النسبة األكبر، وىذا ما يدل عمى ضعف كفاءة الوحدات السكنية 
العشوائية في مدينة الزبير والتي ليا آثارىا السمبية عمى سكان العشوائيات في 

 المدينة.
 السكنية العشوائية في مدينة الزبير. ( عدد الغرف لموحدات0جدول )

 عدد الغرف العدد %
 ثالثة او اقل 50 5,
 أربعة او اكثر 00 25
 المجموع 02 222

 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان.
 ( عدد الغرف لموحدات السكنية العشوائية في مدينة الزبير.:جدول )

 (0المصدر: باالعتماد عمى جدول ) 

٦٥% 

٣٥% 

 أرتعة او اكثر ثالثة او اقم
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 نيًا/أسباب ظهور السكن العشوائي في مدينة الزبير.ثا
( أن ىناك خمسة أسباب أدت إلى ظيور السكن 3( والشكل )3يوضح الجدول )    

العشوائي في مدينة الزبير، حيث يتضح أن عدم الحصول عمى قطعة سكنية ىو السبب 
ت الرئيسي في ظيور السكن العشوائي ويحتل المرتبة االولى ويشكل نسبة بمغ

%( من حجم العينة, ويأتي بالمرتبة الثانية تنامي حجم االسرة وزيادة عددىا 00,3)
%( من حجم العينة, بينما تتباين النسبة في بقية االسباب األخرى، ,,02وبنسبة بمغت )

%(، وادناىا التقميل من 20,2إذ بمغت اعالىا في االيجارات المرتفعة وبنسبة بمغت )
 %(. 2,4بمغت ) االنتقال السكني وبنسبة

 ( أسباب ظهور السكن العشوائي في مدينة سفوان. ;جدول ) 
 % العدد السبب ت
 00.3 22 عدم الحصول عمى قطعة ارض سكنية 2
 ,.02 22 تنامي األسرة وزيادة عددىا 0
 20.2 05 االيجارات المرتفعة 2
 22.0 23 القرب من المدينة لمعمل 2
 4.0 22 طع السكنيةالحصار وتأثيراتو في بيع الق 5
 2.2 , ضعف اإلمكانيات المادية ,
 0.2 2 غياب األسكان الحكومي 4
 2.4 2 التقميل من االنتقال السكني 0

 222 220 المجموع
 المصدر: باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان.      
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 ( أسباب ظهور السكن العشوائي في مدينة سفوان. ;شكل ) 

 (0تماد عمى جدول )المصدر: باالع 
 

 المبحث الرابع
 آثار السكن العشوائي في مدينة الزبير ووضع الحمول

 اواًل/ اثار السكن العشوائي:
ولدت الوحدات العشوائية اثار ومشاكل عمى جميع القطاعات في داخل المدينة     

التي لم تصمم المرافق الخدمية عمى استيعاب ىذا العدد من السكان وتشغل ىذه 
ساحات أدى الى االضرار بالتصميم األساس بالمدينة وما نتجو عن تشوىات عمى الم

  -شكل المدينة والتي تتمثل باآلتي:
تؤثر العشوائيات عمى المشيد الحضري لمبيئة المحيطة كمت تتأثر العالقات   -2

االجتماعية بين سكان العشوائيات والوحدات السكنية المجاورة من غير العشوائية 
 (. 0220الفارق الطبقي)البمداوي، مجمة المخطط والتنمية،  وذلك بسبب

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

عدو انحصول عهى قطعة   %
 ارض سكىية

تىامي األسرة وزيادة  
 عددها

 االيجارات انمرتفعة

 انقرب مه انمديىة نهعمم

انحصار وتأثيراته في تيع  
 انقطع انسكىية

 ضعف اإلمكاويات انمادية

 غياب األسكان انحكومي

 انتقهيم مه االوتقال انسكىي
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الضغط الكبير عمى القطاعات الخدمية وفي مقدمتيا الصحي والتعميمي والماء  -0
والكيرباء فضال عن زيادة شدة التموث في تمك المناطق من انتشار النفيات والبرك 

جاوز عمى ممتمكات االسنو عالوة عمى المشكالت االقتصادية واالجتماعية كذلك الت
 . الدولة والساحات العامة التي شوىة مورفولوجية المدينة

تؤثر المناطق العشوائية عمى المدينة وسكانيا, وذلك ألنيا تؤدي إلى ظيور  -2
شخصيات ذات أشكال ونماذج مختمفة فسكان المناطق المتخمفة من اولئك الذين ال 

ة بيا اما النيم من مستوى ثقافي يرحب بوجودىم في مناطق اخرى إذ انتقموا لإلقام
اقل او النيم يسيرون عمى تقاليد ال تالئم وتساير المناطق األخرى, مما تؤثر عمى 
الواقع الديموغرافي  لممدينة, وكذلك تؤثر عمى النسيج االجتماعي لممدينة ومجتمعيا 
 السكاني من خالل األمراض التي تجمبيا المناطق العشوائية لممدينة وساكنييا،
فضاًل عن ذلك ان ىؤالء السكان اثروا عمى الزيادة السكانية التي تؤثر في مجمل 

 الخدمات العامة في المدينة.
تعاني العشوائيات من نقص أو عدم وجود الخدمات العامة ولذلك فيي تفرز   -2

العديد من المشكالت التي تؤثر عمى المجتمع وأمنو وأمانو, وتنتشر بين سكانيا 
نسبة البطالة واالنحراف والجريمة واإلدمان وتعاطي المخدرات وغيرىا الفقر وارتفاع 

 من المشكالت العديدة.
تتميز المناطق العشوائية بانخفاض المستويات الصحية، وبعدم حرص سكانيا عمى  -5

النظافة وغالبًا ال تصل الخدمات الصحية ليذه المناطق بصورة فعالة, فيي تعاني 
وابرزىا المشكالت الصحية والخاصة بتراكم النفايات من تراكم المشكالت البيئية 

 الصمبة والسائمة فيي من اىم مصادر التموث في المدن ومصدر األمراض.



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

 25 

تكون المنطقة العشوائية مكانًا مزدحمًا بالمباني ومزدحمًا بالسكان ايضًا وكمما تقادم  -,
ا السكان العيد عمييا اصبحت المنازل متآكمة آيمة لمسقوط ومع ذلك يظل يشغمي

 معرضين حياتيم لمخطر.
  -ثانيًا/ معالجة مشكمة السكن العشوائي:

أن المجنة  من الجدير بالذكر قبل الدخول بالمعالجات ان نضع بعين االعتبار     
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية شةددت عمى أن جميع األشخاص 

يكفل ليةم الحمايةة مةن اإلخالء القسري   ينبغي أن ينعموا بمقدار من أمن الحيازة
والمضايقات وما إلى ذلك من التيديدات, وكانت لجنة حقوق اإلنةسان، في قرارىا 

،)حثت بدورىا الحكومات عمى توفير أمن حيازة قانونيةًا لجميع  2( الفقرة 2332/44
لجات , وبعد ذلك يمكن وضع المعا(5)األشخاص الميددين حاليًا باإلخالء القسري

 -باالتي:
 ,تنشيط األجيزة الحكومية اليندسية في إعداد مخططات سريعة لمتجمعات العمرانية -2

بما يتضمن تنفيذ التوجيات  ,والعمل عمى تطوير التشريعات العمرانية الحالية
وازالت التجاوزات  ,وتفعيل القوانين التي تحد من ظاىرة البناء العشوائي الحكومية

 .ع أراضي عمى المتجاوزين من قبل الجيات المعنيةبالتوازي مع توزيع قط
تشجيع االستثمار في مجال بناء السكن من خالل شركات اجنبية واالستفادة من  -0

عن طريق إجراءات  ,الحد من اليجرة الوافدة الى مدينة الزبيرو  خبرات تمك الشركات
داخمية( لمشروع تبني الحكومة المركزية )وزارة البمديات ووزارة الو إدارية وقانونية 

 .وقف انتشار ظاىرة العشوائيات
تشكيل لجنة من الجيات المعنية لدراسة المساحات واألراضي وافراز ما ىو صالح  -2

نظرًا لتدني مستوى التعميم وانتشار االمية عمى الجيات المعنية إقامة و  ،لمسكن
 .داتلتعميم أبناء تمك الوحلمحو االمية مدارس  تشييددورات تعميمية سريعة و 
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تفعيل دور الرقابة البمدية في التشريعات الخاصة بالبناء, حيث تكون أكثر فعالية  -2
لمحد من االستمرار في أنشاء المباني المخالفة ألحكام التنظيم ومتطمبات تراخيص 

 البناء.
لممدينة  غة والمفتوحة ضمن التصميم األساستشديد الرقابة عمى المساحات الفار  -5

طق عشوائية جديدة ) سكني, صناعي, تجاري ....الخ( مما وذلك لتالفي نشوء منا
 يعوق النمو الطبيعي لممدينة.

تحديد المناطق التي يمكن أن تصمح لمسكن, واستبعاد المناطق التي ال تصمح  -,
 لالستعماالت السكنية والتي تتعارض مع الواقع العمراني لممدن.

التوزيع العادل ليا عمى إقامة المشاريع اإلسكانية من قبل الدولة مع مراعاة  -4
 المواطنين وبأسعار رخيصة التكاليف.

تطوير اماكن السكن العشوائي ورفع مستواىا المعاشي من خالل توفير البنى  -0
التحتية والخدمات العامة فييا كمد شبكات جديدة لمماء والمجاري والكيرباء وطرق 

 نقل بما ينسجم مع عدد سكان كل منطقة.
ئية التي أدت الى خمق بؤر غير نظامية وصحية وخمقت ازالة المساكن العشوا -3

بصري اثر في جمالية المدينة، وبناء وحدات سكنية رخيصة تستفاد منيا  يوتشو 
 األسر التي شممتيا االزالة.

بناء وحدات سكنية تتالءم مع النسيج العمراني لممدينة وبما يحقق بنية صحية  -22
 وآمنة ضمن التخطيط العام لممدينة.

ور المؤسسات الحكومية في مواجية مشكمة السكن العشوائي من خالل تفعيل د -22
إيجاد قوانين تتناسب مع المشكمة دون الرجوع إلى القوانين القسرية التي تيين كرامة 
االنسان وتمنعو في الوقت ذاتو من التجاوز عمى الممتمكات العامة والخاصة، مثل 

معينة تتناسب مع حاجة وطبيعة  الشروع ببناء وحدات السكن العمودي وبارتفاعات
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التي من الممكن ان توفر مساحات كبيرة في المدينة وتولد ة االنسان في المدين
تجمعات سكنية باإلمكان خدمتيا والسيطرة عمييا، فضاًل عن ذلك تخصيص 
الجيات الحكومية جزء من ميزانيتيا في توفير السكن المالئم والبنى التحتية وتنمية 

 من المياجرين في توفير فرص العمل ورفع من مستواىم االقتصادي   الكادر البشري
 

 المصـادر : 
أسس وتطبيقات في الجغرافية  –الشريعي, احمد البدوي محمد, الدراسة الميدانية  – 2

 .0222ار الفكر العربي, القاىرة، , د2البشرية , ط
المجمة العممية الشريف, محمد بن مسمط, المناطق العشوائية بمكة المكرمة,  – 0

لعدد األول,  لجامعة الممك فيصل ) العموم األساسية والتطبيقية ( المجمد الرابع, ا
 ( . 0222ىة )  2202

البمداوي، زينب راضي عباس، المناطق العشوائية بين الواقع والطموح نحو بيئة  -2
(، 20التنمية، العدد )حضرية مستدامة، حالة دراسية )ام الورد(، مجمة المخطط و 

0220 . 
 .0202، , بيانات غير منشورة الزبيرمدينة  مديرية بمدية -5
 شبكة المعمومات الدولية االنترنيت، منظمة األمم المتحدة.  -,
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 (2ممحق رقم )
 استمارة استبيان

 اخي المواطن....         اختي المواطنة....        
تعاونكم معنا خدمًة لصالح البحث  نرجو االجابة عمى االسئمة المدونة ادناه، راجين

 مع جزيل الشكر والتقدير. 22222العممي
 مكان السكن الحالي.......... -2
 مكان السكن السابق.......... -0
 مساحة المسكن.......... -2
 عدد الغرف في المسكن.......... -2
  بموك.......  طابوق.......   طابوق وبموك....... -نوع مادة البناء: -5

 فرمستون.......   صفيح .......    اخرى تذكر رجاٍء.......
 عدد افراد األسرة.......... -,
 مستوى الدخل الشيري لألسرة بالدينار العراقي.......... -4
 كاسب.......   موظف....... عاطل.......  متقاعد....... -مينة رب األسرة: -0
  -المستوى التعميمي لرب األسرة: -3

.....  يقرأ ويكتب.......  ابتدائي.......  متوسط.......  اعدادي.......  امي..
 .......  بكالوريوس وعالي.......دبموم
 -ماىي اسباب اختيارك لممسكن: -22

االيجارات المرتفعة.......  عدم الحصول عمى قطعة سكنية........  الحصار 
لقرب من المدينة لمعمل........  وتأثيراتو في بيع قطع االراضي السكنية........  ا

تنامي االسرة وزيادة عددىا........  التقميل من االنتقال السكني........  غياب 
 ضعف االمكانيات المادية.........االسكان الحكومي........  
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(*)
هى يٍ انىحذاث  Hectareانهكتار : يٍ انىحذاث انحذيثت يُشأها بفرَسا يعرف بانفرَسيت  

  يتر يربع. 01.111انًساحيت يساوي 

, 0أسس وتطبيماث في انجغرافيت انبشريت , ط –احًذ انبذوي يحًذ انشريعي, انذراست انًيذاَيت  -0

 .23, ص2114كر انعربي, انماهرة، دار انف

انُعيى ، عبذهللا انعهي، االحياء انعشىائيت واَعكاساتها االيُيت ، َذوة) االَعكاساث االيُيت ولضايا  2-

 .2، ص2114انسكاٌ وانتًُيت (، انماهرة 

حيذر رزاق يحًذ أل شبر انًىسىي ، تحذيذ يمترحاث نحم يشكهت انسكٍ انعشىائي يُطمـت  3-

يذيُـت بغـذاد ، دبهىو عاني ، يعهذ انتخطيظ انحضري وااللهيًي نهذراساث انعهيا ، جايعت  انذراسـت

 .00، ص  3101بغذاد ، 

,يركس  7, انعذد  3انكردي , يحًىد ,"ظاهرة انعشىائياث في يصر " ,أحىال يصريت , انسُت  -4

 .7, ص 2112االهراو نهذراساث انسياسيت واالستراتيجيت, انماهرة, 

يٍ جذول األعًال تعسيس  3يجهس حمىق اإلَساٌ انذورة انثاَيت وانعشروٌ انبُذ يى انًتحذة, اال -5

وحًايت جًيع حمىق اإلَساٌ، انًذَيت وانسياسيت وااللتصاديت واالجتًاعيت وانثمافيت، بًا في رنك انحك 

  .05, ص2102في انتًُيت, 


