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الملخ�ض

ُتعدُّ ظاهرة االنشطار يف الوحدات السكنية من الظواهر العمرانية التي برزت يف اآلونة االخرية يف مدينة 
كربالء نتيجة العديد من األسباب أبرزها مشكلة ازمة السكن، اذ اخذت هذه الظاهرة تشكل حتديا واضحا 
للبنية السكنية من حيث الزيادة الكبرية يف الكثافات السكانية والتي أدت بدورها إىل الضغط يف كفاءة تقديم 

خدمات البنى التحتية هلذه االحياء.

لقد تم يف هذا البحث اعتامد أسلوب املسح امليداين يف مجع البيانات املتعلقة بالوحدات السكنية املنشطرة، 
فضال عن االستعانة باملرئيات اجلوية والفضائية للمنطقة لعام 2019م، لقد بلغ عدد االحياء السكنية املشمولة 
بالدراسة )15( حيًا من أصل )25( حيًا سكنيا نظاميا يف قطاع اجلزيرة )أحد القطاعات السكنية الرئيسية يف 
مدينة كربالء(، اذ تم احتساب عدد الوحدات املشيدة يف كل حي سواء كانت منشطرة او غري منشطرة فضال 
عن القطع السكنية غري املشيدة لغاية عام 2019. لقد بلغ عدد الوحدات السكنية املنشطرة يف منطقة الدراسة 
الوحدة  السكنية وهي مساحة  الوحدات  تم دراسة عدد من اخلصائص هلذه  اجلزيرة. كام  )6822( يف قطاع 

السكنية، عدد الطوابق، تاريخ بناء الوحدة السكنية، حديقة املنزل، نوع االنشطار.

الكلامت املفتاحية: )االنشطار السكاين، نظم املعلومات اجلغرافية، خدمات البنى التحتية(.
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 Abstract
The phenomenon of fission in housing units is one of the urban phenomena that have 

emerged recently in the holy city of Karbala as a result of many reasons، most notably the 
housing crisis، as this phenomenon has taken a clear challenge to the housing structure in terms 
of the large increase in population densities، which in turn led to pressure in the efficiency of 
the infrastructure services provided to these neighborhoods.

In this research، the field survey method was adopted in collecting data related to split 
housing units، as well as using aerial and satellite visuals of the region for the year 2019 AD. 
The number of residential neighborhoods covered in the study reached (15) out of (25) regular 
residential neighborhoods in Al-Jazeera sector (one of the main residential sectors in the city 
of Karbala)، as the number of constructed units in each neighborhood was calculated whether 
they were split or not split، as well as housing plots not constructed until 2019. The number of 
split housing units in the study area (Al-Jazeera sector) reached (6822). A number of properties 
of these housing units were also studied، which are the area of   the housing unit، the number of 
floors، the date of building the housing unit، the garden of the house، and the type of fission.

Key words: (population fission، geographic information systems، infrastructure services)
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المقدمة
يعد االستعامل السكني واخلدمي من االستعامالت 
يمكن  ال  بدوهنام  اذ  املدينة،  ضمن  املوجودة  املهمة 
صحيحة.  بصورة  اليومية  النشاطات  ممارسة  يتم  ان 
السكنية  االحياء  يمثل  السكني  االستعامل  عــادة 
تتكون من عدد  بدورها  املدينة وهي  املنترشة ضمن 
القطاعية  التصاميم  يف  املثبتة  السكنية  الوحدات  من 
معايري  وفق  املعنية  اجلهات  قبل  من  املعدة  السكنية 

ختطيطية مدروسة. 

الوحدات  مساحة  عىل  باالساس  تعتمد  وهذه 
تغيري حيصل  اي  وان  السكانية،  والكثافات  السكنية 
يف  ــاك  ارب حــدوث  إىل  سيؤدي  املعايري  هذه  ضمن 

اخلطط والربامج التخطيطية للمدينة)1(.

السكنية  الوحدات  توفري  يف  السكني  العجز  ان 
اجلهات  قبل  مــن  املــعــدة  )التصاميم  النظامية 
السكنية  االرايض  اسعار  وارتــفــاع  التخطيطية( 
إىل  الزمن  بمرور  سيؤدي  احلكومي،  الدعم  وقلة 
عىل  التجاوز  حيث  من  السكن  مشكالت  تفاقم 
االستعامالت االخرى من جهة وعىل تغيري مساحات 
الوحدات السكنية النظامية )موضوع الدراسة( وهذا 
ضمن  السكانية  الكثافات  زيــادة  إىل  يؤدي  بــدوره 
االحياء السكنية والتي سيكون تأثريها واضحًا عىل 

مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني)2(.

ان جلغرافية املدن دورًا واضحًا وملموسًا يف تنظيم 

استعامالت االرض احلرضية والتي تعتمد باألساس 
عىل دراسة الظاهر احلرضية والتجمعات العمرانية ملا 
يف  املوجودة  لألرس  واالستقرار  الراحة  بتوفري  خيدم 

االحياء السكنية. 

املختلفة  بأنواعها  احلرضية  اخلدمات  توفري  وان 
تعد من الرضوريات االساسية التي البد من توفريها 
للحفاظ عىل النشاط واملامرسات اليومية للمواطنني 

وبام حيقق اخلصوصية هلم)3(.

ان تغري الظروف السياسية واالقتصادية ألي بلد 
يؤثر بشكل مبارش او غري مبارش عىل جممل العوامل 
التنموية فيه، وقد حيصل تطور يف بعض االنشطة او 
قد حيصل تدهور يف البعض اآلخر جراء ذلك، فمثاًل 
بذلك  سيؤدي  لألرس  املعايش  املستوى  حتسن  عند 
إىل حتسني الوضع السكني سواء كان ذلك يف تطوير 
مناطق  عن  البحث  او  وحتديثها  السكنية  وحداهتم 
سكنية افضل وبام يتالءم مع مستوى الدخل هلم)4(. 

وفعاًل تم اجراء تغيري يف العراق بصورة عامة ويف 
اذ   )2003( عام  بعد  خاصة  بصورة  كربالء  مدينة 
ان التغيري السيايس الذي حصل يف نظام احلكم ادى 
عموم  يف  واملعايش  االقتصادي  الوضع  حتسني  إىل 
السكنية  الوحدات  بناء  عىل  الطلب  زاد  مما  البلد، 
تتالءم  ال  كانت  الزيادة  هذه  ولكن  حتسينها(  )او 
مركز  العقارات خصوصًا يف  اسعار  الزيادة يف   مع  
القريبة  السكنية  واالحياء  املقدسة  كربالء  مدينة  
االحياء  إىل  التوجه  االرس  اصحاب  جعل  مما  منها، 
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بدوره  ادى  وهذا  املدينة  اطراف  الواقعة يف  السكنية 
ارتفاع اسعار االرايض يف تلك االحياء مما  ايضًا إىل 
إىل  السكنية  االرايض  قطع  بتجزئة   املواطنني  دفع 
مساحات معظمها )100م2( اقل من مساحة القطعة 
يف  املثبتة  )200م2(  تكون  ما  غالبا  والتي  االصلية 
مع  يتناسب  وبام  هلا  السكنية  القطاعية  التصاميم 

مستوى الدخل هلم. 

واسع  بشكل  باالنتشار  اخذت  الظاهرة  هذه  ان 
عدد  ازداد  بحيث  كربالء  ملدينة  السكنية  االحياء  يف 
 )%30( بنسبة  االحياء  بعض  يف  السكنية  الوحدات 
عن العدد الكيل املثبت يف التصاميم القطاعية السكنية 

هلا. 

السكنية  الــوحــدات  عــدد  يف  الــزيــادة  هــذه  وان 
أدت بدورها إىل زيادة يف عدد السكان هلذه االحياء 
التحتية،  البنى  خدمات  عىل  الطلب  زيادة  وبالتايل 
وان هذه الزيادة اثرت بشكل واضح عىل كفاءة هذه 
استخدام  تم  والنوعية.  الكمية  حيث  من  اخلدمات 
برنامج نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد الوحدات 

السكنية املنشطرة.

اأهداف البحث
عن  النامجة  اخلصائص  معرفة  إىل  البحث  هيدف 
إنشطار الوحدات السكنية يف منطقة الدراسة وإجياد 
جغرايف  بأسلوب  الظاهرة  ملعاجلة  الناجحة  احللول 

ختطيطي.

م�شكلة البحث

البحث بسؤال مفاده، ما هو نمط  تتمثل مشكلة 
التوزيع اجلغرايف للمساكن املنشطرة؟ 

وماهي اخلصائص املتعلقة بتلك الوحدات؟ 

وما هو حجم هذه الظاهرة وبعدها املكاين؟ 

اذ اخذت هذه الظاهرة تشكل حتديا واضحا للبنية 
الوحدات  جعل  مما  اخلدمية  ومنظومتها  السكنية 

السكنية تفقد بعض من مميزاهتا البيئية واالجتامعية.

فر�شية البحث

واهلجرة(  الطبيعي  )النمو  السكانية  الزيادة  إن 
التي شهدهتا مدينة كربالء يف اآلونة األخرية والعجز 
املعايري  ذات  السكنية  الوحدات  توفري  يف  الكبري 
ظاهرة  إنتشار  يف  كبري  بشكل  ساهم  التخطيطية 

اإلنشطار السكني يف مدينة كربالء.

منهجية البحث

التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الباحث  يعتمد 
لبيان  والتخطيطية  اإلحصائية  باألساليب  مستعينًا 

حجم الظاهرة وخصائصها.

الدرا�شات ال�شابقة

 Residential( السكني  بــاالنــشــطــار  يقصد 
)او  السكنية  االرض  قطعة  جتزئة  هو   )subdivision

ثانوية اخرى قد تكون مناصفة  تقسيمها( إىل اجزاء 
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سكنية  وحــدة  من  أكثر  ينتج  بحيث  ذلــك،  غري  او 
ملساحة االرض نفسها)5(. 

بينام يرى بعض الباحثني بان االنشطار السكني هو 
حتويل قطعة االرض السكنية الواحدة إىل عدة قطع 
ألغراض السكن ليسهل عملية البيع او التطوير)6(. 

وتعد هذه الظاهرة من الظواهر التي هلا اثار اجيابية 
مستوى  او  السكنية  االحياء  مستوى  عىل  وسلبية 
البلدان بسبب  يندر حدوثها يف معظم  املدينة، وهي 

السكنية  الوحدات  معظم  لبناء  فيها  املتبع  النظام  ان 
هو البناء العمودي )العامرات السكنية( واملجمعات 
دراسات  احلصول عىل  عملية  وهذا جعل  السكنية، 
مشابه قليلة جدا فضاًل عن ان هذه الظاهرة جديدة 
يف العراق وقد اغفلت الدراسات مدى امهيته. ولكن 
وان  منها  يسري  جزء  عىل  احلصول  تم  فقد  ذلك  مع 
معظمها تتعلق بداخل العراق والتي تناولت الظاهرة 

بطرق واساليب وادوات خمتلفة. 

جدول )1( الدرا�شات التي تناولت ظاهرة الن�شطار ال�شكني

ت
اسم 

الباحث
عنوان الدراسة

المتغيرات 
المستخدمة في 

الدراسة
أهم ما توصلت إليه الدراسات

1

غانـم 
صـاحب 

عبـد 
الكابي

التحليل المكاني 
النشطار الوحدات 
السكنية وأثره في 

الخدمات العامة مدينة 
الكوفة انموذجًا

أطروحة دكتوراه 
2019/ جامعة 

الكوفة/ كلية االداب

-مدينة الكوفة 
القديمة

- الشوارع 
التجارية

1- بلغ معدل االنشطار في مدينة الكوفة نسبة 54% خصوصا في 
االحياء الحديثة

2-برز االنشطار السكني بشكل كبير بعد عام 2003 

3- كان االنشطار له تأثير على نقص في خدمات البنى 
االجتماعية والفنية المتمثلة برياض األطفال والمدارس بأنواعها 

المختلفة والمراكز الصحية، والماء والمجاري

4- العامل االجتماعي واالقتصادي له دور في عملية االنشطار

2
أ. د. سناء 

ساطع 
عباس،

 بحث مؤثرات إعادة 
اإلفراز السكني دراسة 
تحليلية لمنطقة شارع 

فلسطين 2006-
2010 المجلة العراقية 

للهندسة المعمارية، 
العدد22 /2011

 منطقة شارع 
فلسطين

1- إعادة إفراز األراضي وتوزيع القطع السكنية لسد حاجة 
الطلب السكني

2- إن االنشطار السكني لم يهتم بإبعاد ومساحات القطع 
السكنية

3- العديد من االفرازات ليست أصولية ومخالف لضوابط 
التخطيط العمراني

4- حصول ارتفاع واضح في الكثافات السكانية

5- تغيير صنف بعض القطع من سكني إلى تجاري
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3

م.م سالي 

عدنان عبد 

المنعم،

 بحث إعادة فرز 

وتقسيم الوحدات 

السكنية وأثرها 

االجتماعي 

والعمراني(، مجلة 

المخطط والتنمية، 

العدد 37 /2018

محلة سكنية 

نموذجية

تأثير ايجابي:

1- تمكن األسر من ذوي الدخل المحدود من بيع جزء من 

عقارهم لتحسين مستواهم المادي او لتحسين المنزل

2- االنشطار السكني يؤدي إلى ظهور وحدات سكنية ذات 

مساحات أصغر تساعد األسر ذوي الدخل المحدود على 

شراءها

تأثير سلبي:

3- الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة تؤثر سلبًا 

على الجانب النفسي لأفراد 

4- االنشطار السكني يؤدي إلى زيادة الكثافات السكانية 

والضغط على خدمات البنى التحتية

4
أ.م. د جمال 

باقر مطلك

بحث دراسة تحليلية 

في ظاهرة تقسيم 

الوحدة السكنية محلة 

409 الكاظمية، مجلة 

المخطط والتنمية، 

العدد 28 في 2013 

محلة سكنية في 

بغداد الجديدة

1- ان االنشطار السكني يساهم في زيادة الرصيد السكني

2- انخفاض مساحات البناء للوحدات السكنية

3- زيادة غير محسوبة في عدد السكان

4- حصول تغيرات في مستوى البيئة السكنية

5

  Erin A.

 Hopkins،

 Assistant

Professor

  The Impact

 of Community

 Associations

 on Residential

 Property

Values

  November

2015

 An

 analytical

 study of

  Community

Associations

الجمعيات المجتمعية لها دور ايجابي ومهم في:

1- توفير السكن المائم لُاسر 

2- تقليل كلف البناء المؤثرة على االُسر 

3- المحافظة على خدمات البنى التحتية

المصدر: الباحث اعتمادًا على الدراسات المذكورة أعاه
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يمكن  ما  اهم  اجيــاز  يمكن  ــدول  اجل خالل  من 
التوصل اليه هو ان:

ان ظاهرة االنشطار السكني يف العراق ازدادت . 1
بشكل واضح بعد عام )2003(

كفاءة . 2 يف  سلبي  تأثري  له  السكني  االنشطار 
)رياض  املتمثلة  والفنية  االجتامعية  اخلدمات 
واملراكز  املختلفة  بأنواعها  واملدارس  األطفال 

الصحية، املاء واملجاري، الكهرباء( 
يف . 3 سامهت  واقتصادية  اجتامعية  عوامل  هناك 

عملية االنشطار السكني 
لضوابط . 4 خمالف  السكني  االنشطار  معظم 

التخطيط العمراين املتعلقة باملساحات
االنشطار السكني يساهم يف سد العجز السكني . 5

وخصوصا لاُلرس ذات الدخل املحدود
مهم . 6 دور  هلا  التعاونية  االسكانية  اجلمعيات 

املطابقة  النظامية  السكنية  الوحدات  توفري  يف 
لضوابط التخطيط العمراين

الكثافات . 7 زيادة  يف  يساهم  السكني  االنشطار 
مدروس  غري  بشكل  السكنية  لالحياء  السكانية 

مما يولد ضغطًا عىل خدمات البنى التحتية.

خ�شائ�ض الوحدات ال�شكنية المن�شطرة في 
مدينة كربالء

اول: طبيعة الموقع

بعد  وعىل  العراق  وسط  يف  كربالء  حمافظة  تقع 
بغداد،  مدينة  غــرب  جنوب  تقريبًا  كم   )100(
مدينة  اما  االدارية.  الوحدات  من  عدد  من  وتتكون 
كربالء املقدسة فيحدها من الرشق قضائي احلسينية 

واهلندية ومن الغرب واجلنوب: االرايض الصحراوية 
املدينة  تعد   ،)1( خارطة  احلر،  قضاء  الشامل:  ومن 
بنشاط  وتتمتع  املحافظة  يف  الرئيس  االداري  املركز 
ارتفاع  عىل  ساعد  وهذا  سياحي   - ديني  اقتصادي 
وتبلغ  فيها.  السكنية  والوحدات  االرايض  اسعار 

مساحتها )12117.8( هكتار)7(.

ثانيًا: الأحياء ال�شكنية في مدينة كربالء

بلغ عدد األحياء السكنية يف املدينة بحدود )80( 
حي سكني )إفراز رسمي وغري رسمي( لعام 2019 
وهي موزعة ضمن ثالثة قطاعات سكنية رئيسية يف 

املدينة )خريطة ملحق1( وهي:

قطاع املدينة القديمة )مركز املدينة(. 1
قطاع احليدرية. 2
قطاع اجلزيرة. 3

اجلزيرة  قطاع  عىل  الرتكيز  سيتم  البحث  هذا  يف 
لكونه أكرب القطاعات السكنية يف مدينة كربالء فضاًل 
من  أكرب  فيها  السكني  االنشطار  حاالت  ظهور  عن 

القطاعني السكنيني اآلخرين.

اجلنوبية  ــزاء  االج يف  السكني  القطاع  هذا  يقع 
هذا  ويضم  كربالء،  مدينة  من  الغربية  واجلنوبية 
البلدية(.  القطاع )25( حيا رسميا )املفرزة من قبل 
السبعينيات  يف  السكنية  القطع  بتوزيع  البدء  تم 
آنذاك،  املايض  القرن  من  والتسعينيات  والثامنينيات 
املنشطرة  السكنية  الوحدات  عدد  حتديد  ايضًا  وتم 
جدول   .)2( خريطة  املشيدة  وغري  املنشطرة  وغري 

.)2(
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خارطة )1( خارطة العراق الدارية لعام 2019

المصدر: جمهورية العراق، وزارة البلديات واالسكان، المديرية العامة للتخطيط العمراني، مديرية التخطيط العمراني في 
كرباء
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خريطة )2( التوزيع المكاني لالأحياء ال�شكنية في قطاع الجزيرة لعام 2019

المصدر: الباحث باإلعتماد على خريطة القطاعات السكنية لمدينة كرباء لسنة 2001
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جدول )2( الحياء ال�شكنية �شمن قطاع الجزيرة لعام 2019

الحي السكنيت
الكثافة السكانية

)فرد/هكتار( *
الحي السكنيتالماحظات 

الكثافة 
السكانية

)فرد/هكتار(

الماحظات

222.3الكرار14خارج عّينة الدراسة264.2البناء الجاهز1
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

88.4الرسالة 15خارج عّينة الدراسة45.7الفارس2
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

145.3الوفاء16خارج عّينة الدراسة25.3السجناء3
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

51.7المياد17خارج عّينة الدراسة21.2الشهادة4
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

18خارج عّينة الدراسة23.4القدس 5
االسكان 
العسكري

34.7
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

36.2االطارات 19خارج عّينة الدراسة25.6ملحق الفارس6
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

289.3شهداء الموظفين20خارج عّينة الدراسة21.1النضال7
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

118.1السام 21خارج عّينة الدراسة24.6المهندسين8
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

281.0االطباء22خارج عّينة الدراسة56.2االمن الداخلي9
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

104.2التحدي23خارج عّينة الدراسة11.4البلديات10
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

259.6االمام علي11
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة
122.3الصمود24

187.4ملحق التعاون12
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة
119.2التعاون25

ضمن عّينة منطقة 
الدراسة

141.9النصر13
ضمن عّينة منطقة 

الدراسة

بيانات محافظة كرباء، قائممقامية قضاء كرباء، قائمة المخاتير2019،  الباحث باالعتماد على  )*( المصدر من عمل 
بيانات غير منشورة
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يف  سكنيًا  حيًا   )15( اختيار  تم  البحث  هذا  يف 
االحياء  وهــذه  حيًا   )25( جمموع  من  القطاع  هذا 
اإلسكان  )امليالد،  القطاع  جنوب  منها  البعض  يقع 
يف  يقع  وبعضها  اإلطـــارات(  الــوفــاء،  العسكري، 
ملحق  التعاون،  الرسالة،  )النرص،  القطاع  وسط 
يقع  االخري  واجلزء  عيل(  االمام  الكرار،  التعاون، 
الصمود،  التحدي،  املوظفني  )شهداء  القطاع  شامل 

السالم، االطباء(. 

هلذه  السكنية  الــوحــدات  مساحات  اغلب  ان 
منها  البعض  وان  مربع،  مرت   )200( هي  االحياء 
حيتوي عىل مساحات أكثر من )200( م2 والتي غالبا 
عىل  التفصيل  من  بيشء  نقف  وسوف  ركنية.  تكون 
ظاهرة االنشطار السكني يف بعض االحياء السكنية 

هلذا القطاع.

تم االعتامد عىل الصورة اجلوية لعام 2019 ملنطقة 
الدراسة يف حتديد الوحدات السكنية املنشطرة وغري 
شمل  وقد  امليدانية،  املسوحات  عن  فضاًل  املنشطرة 
البحث الوحدات السكنية مجيعها يف منطقة الدراسة 
أي نسبة )100%( جدول )3(، جدول )4( يتضح 
املشيدة  السكنية  الوحدات  من   )%50.6( ان  منه 
وان )%16.5(  منشطرة،  اجلزيرة هي غري  قطاع  يف 
التصميم  يف  املثبتة  السكنية  الوحدات  جمموع  من 
بلغت  بينام  منشطرة.  السكنية هي  القطاعي لألحياء 
السكنية هي  الوحدات  نسبة )32.8%( من جمموع 

غري مشيدة. خريطة ملحق)2(

ثالثًا: خ�شائ�ض الوحدات ال�شكنية المن�شطرة 

في منطقة الدرا�شة

يمثل السكن املرتكز الثالث لالنسان بعد متطلب 
املكان  عىل  السكن  مفهوم  يطلق  وامللبس،اذ  املأكل 
الذي يوفر الراحة واهلدوء واخلصوصية واالستقرار 
اخلصائص  هذه  حيقق  ال  الذي  املكان  لسكانه،اما 
شكل  االحــوال.لــذا  من  حال  بأي  مسكنًا  يعد  ال 
ابعادًا  ودالالته  معانيه  بكل  احلديث  السكن  مفهوم 
املالئمة  السكنية  للبيئة  جديدة  خدمية  ومتطلبات 
خصائص  وفق  السكنية  واالحياء  املباين  وتصميم 
مضامني  ذات  اجتامعية  وحتى  وهندسية  جغرافية 

تتعلق بالسكان ومتطلباهتم احلرضية)8(.

صفة  باتت  املالئم  املسكن  خصائص  فقدان  ان 
مرافقة هلذا النوع من السكن الذي سنحاول الوقوف 
عىل خصائصه يف هذا البحث، لقد تم توزيع استامرات 
استبانة بنسبة )10%( من جمموع الوحدات السكنية 
هي  اخلصائص  وهذه  الدراسة.  منطقة  يف  املنشطرة 

كالتايل:

مساحة الوحدة السكنية املنشطرة. 1

ــادة  وزي السكنية  الــوحــدات  اسعار  ارتفاع  ان 
العجز السكني جعل االرس تلجأ إىل بناء الوحدات 
السكنية حتى لو كانت مساحاهتا صغرية )منشطرة( 
تكون  ان  املهم  املالئمة،  السكنية  املعايري  إىل  وتفتقر 
لدهيا وحدة سكنية تسكن فيها وهذا ما تم مالحظته 
نسبة  ان  منه  يتضح   .)5( الدراسة،جدول  منطقة  يف 



283

اأ .د. ريا�ض كاظم الجميلي؛ اأ. زهير عبد الوهاب الجواهري

جدول )3( عدد الوحدات ال�شكنية الناتجة من الن�شطار لكل حي �شكني في قطاع الجزيرة 
وبح�شب الحياء ال�شكنية المختارة لعام 2019م

اسم الحي السكنيت

الوحدات السكنية 
المصممة حسب 
التصميم القطاعي

الوحدات السكنية المبنية حاليا التي 
مساحتها حسب المخطط القطاعي

غير المنشطرة

الوحدات السكنية 
المنشطرة حاليا من 

المصممة

القطع السكنية غير 
المشيدة )الرصيد 

السكني(
%العدد%العدد%العددالعدد

)26.8%(540)29.4%(43.8592%2013881الوفاء1
)30.1%(510)31.2%(38.7529%1696657السام2
)56.2%(1202)20.1%(23.7429%2140509االطارات3
)59.8%(1317)18.9%(21.3417%2201467المياد4
)46.0%(679)23.1%(30.9340%1475456الرسالة5
)73.8%(1489)11.7%(14.5236%2018293االسكان العسكري6
)21.3%(195)22.6%(56.1207%916514االطباء7
)7.3%(83 )12.5%(80.2141%1132908النصر8
)35.0%(288)16.0%(49.0131%823404الصمود9

10
الكرار )شهداء سيف 

سعد(
19851822%91.8107)%5.4(56)%2.8(

)2.0%(21)9.8%(88.1105%1065939سيف سعد )االمام علي(11
)16.8%(227)7.2%(76.097%13501026التحدي12
)12.7%(27 24.6%(62.752%212133ملحق التعاون13
)7.8%(73)1.6%(90.615%948860شهداء الموظفين14
8.9%2.156%89.013%626557التعاون15

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية .

جدول )4(  عدد الوحدات ال�شكنية الكلية الناتجة من الن�شطار والر�شيد ال�شكني في قطاع 
الجزيرة لعام 2019

ت
اسم 

القطاع

الوحدات السكنية 
الكلية المثبتة في 
التصميم القطاعي

الوحدات السكنية المبنية حاليا 
التي مساحتها حسب المخطط 

القطاعي )غير المنشطرة(

الوحدات السكنية 
الكلية المنشطرة من 
التصميم القطاعي 

الوحدات السكنية 
الكلية الناتجة من 

االنشطار

الوحدات غير 
المشيدة )الرصيد 

السكني(

العدد العدد
النسبة 
المئوية

العدد 
النسبة 
المئوية

العدد العدد
النسبة 
المئوية 

32.8%16.568226763%50.63411%2060010426الجزيرة 1

المصدر: الباحث اعتمادا على المسوحات الميدانية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
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سكنية  وحــدات  يف  تسكن  االرس  من   )%91.6(
منشطرة مساحتها )100 م2( فام دون  وهذه منترشة 
املوجودة يف قطاع  السكنية  االحياء  بشكل واسع يف 
امليالد(كون  االطــارات،  السالم،  )الوفاء،  اجلزيرة 
هذه االحياء السكنية فتية وحديثة مقارنة مع االحياء 
تسكن   )%7.9( احليدرية،وان  قطاع  يف  السكنية 

بني  مساحتها  ترتاوح  منشطرة  سكنية   وحدات  يف 
حي  يف  اكرب  بشكل  ترتكز  وهي  )101-200م2( 
)احلسني، املعلمني، االمام عيل( كون املساحة االصلية 
هلذه الوحدات السكنية اكرب من )400م2(،اما النسبة 
من  اكرب  سكنية  وحدات  يف  تسكن  فهي   )%0.5(

)200 م2(، الشكل )1(.

المصدر: الباحث اعتمادًا على تحليل بيانات المسوحات الميدانية.

جدول )5(  ت�شنيف م�شاحات الوحدات ال�شكنية المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

اسم الحي السكنيت
عدد الوحدات السكنية )عدد االستمارات( 

المشمولة بالمسح الميداني )%10(

مساحة الوحدة السكنية )م2(

اكثر من 101200-100200 فما دون

686530الرسالة1

11911180الوفاء2

221750الكرار3

111010ملحق التعاون4

282440النصر5

413830االطباء6

221462سيف سعد )االمام علي(7

3111التعاون8

1069970السام9

262420الصمود10

191810التحدي11

3300شهداء الموظفين12

837940المياد13

474250االسكان العسكري14

868240االطارات15

684المجموع
627

%91.6

54

%7.9

3

%0.5
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المصدر: الباحث اعتمادًا على تحليل بيانات جدول 
.)5(

�شكل )1( ت�شنيف م�شاحات الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

عدد الوحدات السكنية املنشطرة. 2

ــداين يف االحــيــاء  ــي وجــد مــن خــالل املــســح امل
التي  السكنية  الوحدات  ان  الدراسة  ملنطقة  السكنية 
وكل  جزأين  إىل  انشطرت  قد  م2(   200( مساحتها 
جزء مساحته  )100 م2( حيث بلغت النسبة املئوية 
مساحاهتا  التي  السكنية  الوحدات  بينام   ،)%98.9(
ثالثة  إىل  انشطرت  قــد  )600،400،300م2( 

اقسام  بلغت نسبتها )1.1%( وهذه ظهرت بشكل 
 ،)6( جدول  والتعاون،  عيل  االمام  حي  يف  اوضح 
املساحة  كامل  استغالل  بسبب  وذلك  شكل)2(. 

للوحدة السكنية الرتفاع اسعارها. صورة )1(.

جدول )6( عدد الوحدات ال�شكنية المن�شطرة 
من القطعة ال�شلية في منطقة الدرا�شة لعام 

2019

التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

عدد الوحدات 
المنشطرة من 
القطعة االصلية

ثاثةاثنان

68680الرسالة1
1191190الوفاء2
22220الكرار3

4
ملحق 
التعاون

11110

28280النصر5
41410االطباء6

7

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22184

312التعاون8
1061060السام9

26260الصمود10
19190التحدي11

12
شهداء 

الموظفين
321

83830المياد13
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14
االسكان 
العسكري

47470

86860االطارات15

المجموع
684677

%98.9

7

%1.1

المصدر: الباحث اعتمادًا على تحليل بيانات المسوحات 
الميدانية.

�شورة )1( ان�شطار الوحدة ال�شكنية ال�شلية 
اإلى ثالث وحدات �شكنية من�شطرة في حي 
�شباط ال�شرة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصورة بتاريخ 2019/11/15

عدد الطوابق. 3

نظرا لصغر مساحات الوحدات السكنية املنشطرة 
افراد  اعداد  وارتفاع  100م2(  اغلبها  يرتاوح  )التي 
اسعار  وارتــفــاع  تقريبًا(  ــراد  اف  6 )املعدل  االرسة 
القطع السكنية شجع اصحاب االرس من بناء طابق 
نسبة  ان  نجد  لذا  العدد،  هذا  يستوعب  بحيث  ثاين 
تم  قد  املنشطرة  السكنية  الوحدات  من   )%60.8(
فيها بناء طابق ثاين وهذه احلالة واضحة ملعظم احياء 
الوحدات  من   )%39.2( نسبة  الدراسة،اما  منطقة 
السكنية فهي ذات طابق واحد حاليًا، جدول )7(، 

شكل )3( صورة )2(، صورة )3(.

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)6(

�شكل )2( عدد الوحدات ال�شكنية المن�شطرة 
من القطعة ال�شلية في منطقة الدرا�شة لعام 

2019
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التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

عدد الطوابق

اثنانواحد

682840الرسالة10
1194970الوفاء11
22913الكرار12

13
ملحق 
التعاون

1147

28721النصر14
411625االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22715

303التعاون17
1064165السام18
26917الصمود19
19811التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
312

833251المياد22

23
االسكان 
العسكري

471928

863848االطارات24

المجموع
684268

%39.2

416

%60.8

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)7(

جدول )7( عدد الطوابق في الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

�شكل )2( عدد الطوابق في الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019
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�شورة )2( وحدات �شكنية ذات طابق واحد في حي الميالد لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/15.

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/4.

�شورة )3( وحدات �شكنية ذات طابقين في حي الر�شالة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019
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تاريخ بناء الوحدة السكنية املنشطرة. 4

هناك اسباب متعددة جتعل االرُس تنتقل من مكان 
إىل آخر ضمن املدينة، ومن هذه االسباب هو العامل 
عملية  يف  االسباب  اهم  أحد  يعد  اذ  االقتصادي 
مع  السكنية  الوحدات  أسعار  يتالءم  وبام  االنتقال 

االمكانيات املادية هلذه االرُس)9(. 

 )%92.6( ان  الــدراســة  منطقة  يف  وجــد  فقد 
اجلديدة  السكنية  الوحدات  ببناء  قامت  االرُس  من 
ان  اذ  اليها،  وانتقلت   )2003( عام  بعد  املنشطرة 
بمستوى  يكن  مل  لاُلرس  الدخل  التحسن يف مستوى 
ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بحيث يستطيع بناء 
وحدة سكنية ذات مساحة أكرب )غري منشطرة(، بينام 
كانت هذه الظاهرة قبل عام 2003 قليلة )بسبب قلة 
نسبتها  بلغت  اذ  ُاخــرى(  واسباب  الدخل  مستوى 
دراسة ظاهرة  لقد وجد يف  )7.4%(، جدول )8(، 
ان   2019 عام  الكوفة  قضاء  يف  السكني  االنشطار 

هذه الظاهرة ايضًا انترشت بعد عام 2003)10(.

جدول )8( تاريخ بناء الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد 
الوحدات 

السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

تاريخ االنشطار

قبل 
عام2003

عام 
 2003
وبعدها

68365الرسالة10
1197112الوفاء11
22418الكرار12

13
ملحق 
التعاون

1147

28523النصر14
41041االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22220

303التعاون17
1061591السام18
26224الصمود19
19415التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
303

83281المياد22

23
االسكان 
العسكري

47047

86284االطارات24

684المجموع
50

%7.4
634

%92.6

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.
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حديقة املنزل. 5

تعد احلديقة يف املنزل إحدى العنارص األساسية، إذ 
تتميز بالعديد من الفوائد البيئية والرتوحيية واجلاملية، 
اذ تساهم يف تنقية اجلو من امللوثات واالتربة وتقليل 
شدة الرياح فضاًل عن توفري اماكن هادئة وآمنة للعب 
االطفال، كام اهنا تساهم يف اضافة مجالية للمنزل)11(. 

السكنية  ــدات  ــوح ال مــســاحــات  لصغر  نــظــرًا 
االرُس  اصحاب  جعل  اسعارها  وارتفاع  املنشطرة 
تستغل  كل مساحة الوحدة السكنية يف البناء وعدم 
توفري حديقة للمنزل مما جعل هذه الظاهرة تنترش يف 
االحياء السكنية احلديثة وحتى القديمة،اذ يتضح ان 
االحياء القديمة التي فيها حدائق مثل حي )احلسني، 
معظمها  ازالة  تم  قد  االرسة،املوظفني...(  التعاون، 
وبناء وحدات سكنية بدالً عنها، ومن خالل عملية 
املنشطرة  السكنية  الوحدات  ان  وجد  امليداين  املسح 
التي ال حتتوي عىل حديقة بلغت نسبتها )%99.7( 
اجلديدة  السكنية  االحياء  يف  اكــرب  بصور  وترتكز 
)امليالد، االسكان العسكري، االطارات،...( جدول 
)9(، شكل )3( من هنا نستنتج اختفاء الغطاء النبايت 
بشكل كبري عن الوحدات السكنية مما له من تأثريات 

بيئية ايضًا. صورة )4(.

جدول )9( عدد الحدائق في الوحدات 
ال�شكنية المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 

2019

التسلسل
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

هل توجد حديقة 
في المسكن

كانعم

68068الرسالة10

1190119الوفاء11

22022الكرار12

13
ملحق 
التعاون

11011

28028النصر14

41041االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22121

312التعاون17

1060106السام18

26026الصمود19

19019التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
303

83083المياد22

23
االسكان 
العسكري

47047

86086االطارات24
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المجموع
6842

%0.3

682

%99.7

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.

�شكل )3( عدد الحدائق في الوحدات ال�شكنية 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

نوع االنشطار. 6

)أي  االفــقــي  السكني   االنــشــطــار  ــاع  ش لقد 
اكثر   او  جزأين  إىل  االصلية  السكنية  القطعة  جتزئة 
منطقة  يف  متجاورتني(  سكنيتني  وحدتني  وبناء 
نسبته   ان  امليداين  املسح  خالل  من  وجد  اذ  الدراسة 
بلغت)96%( من جمموع الوحدات السكنية املنشطرة 
االرُس  اصحاب  من  الظاهرة  هلذه  االستفسار  وعند 
ملكية  يف  القانونية  حقوقهم  لضامن  هو  أوضحوا 
الوحدة السكنية حيث يتم ادراج اسم مالك الوحدة 
يف  االصلية  الدار  مالك  اسم  مع  املنشطرة  السكنية 
جهة  من  جهة،اما  من  هذا  العقاري  التسجيل  سند 
اخرى هو لسهولة وافضلية ان يكون مدخل الوحدة 
السالمل  خالل  من  وليس  مستقاًل  ارضيًا  السكنية 
ذلك،  يؤيد  الباحث  وان  الثاين  الطابق  إىل  املؤدية 
خالله  من  يظهر  حيث   )4( شكل   ،)10( جــدول 
ان االحياء السكنية التي ظهر فيها االنشطار االفقي 
بشكل كبري هي )احلسني، املعلمني،الرسالة، الوفاء، 

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)9(

�شورة )4( اختفاء الحدائق المنزلية من الوحدات 
ال�شكنية في حي الن�شر لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/15.
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العسكري،  االســكــان  املــيــالد،  الــســالم،  االطــبــاء، 
االطارات( حيث بلغت نسبتها)96%(، صورة )5(، 

صورة )6(، صورة )7(.

جدول )10( نوع الن�شطار ال�شكني في منطقة 
الدرا�شة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

ت
اسم 

الحي 
السكني

عدد الوحدات 
السكنية )عدد 
االستمارات( 

المشمولة 
بالمسح 
الميداني 
)%10(

نوع االنشطار

عموديافقي

68662الرسالة10
1191154الوفاء11
22211الكرار12

13
ملحق 
التعاون

11110

28262النصر14
41401االطباء15

16

سيف 
سعد 

)االمام 
علي(

22202

330التعاون17
1061015السام18
26251الصمود19
19190التحدي20

21
شهداء 

الموظفين
330

83812المياد22

23
االسكان 
العسكري

47452

86815االطارات24

684المجموع
657
%96

27
%4

المصدر: الباحث اعتمادًا على المسوحات الميدانية.

�شكل )4( نوع الن�شطار ال�شكني في منطقة 
الدرا�شة لعام 2019

جدول  بيانات  تحليل  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
.)10(
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�شورة )5( ان�شطار عمودي للوحدة ال�شكنية في حي البلدية لمنطقة 
الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/4.

�شورة )6( ان�شطار عمودي للوحدات ال�شكنية في احياء )الوفاء، الميالد، الر�شالة( لمنطقة الدرا�شة 
لعام2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/4.
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�شورة )7( ان�شطار افقي للوحدات ال�شكنية في حي الر�شالة لمنطقة الدرا�شة لعام 2019

التقطت الصور بتاريخ 2019/11/15.

ال�شتنتاجات والتو�شيات

ال�شتنتاجات:

الوحدات . 1 ببناء  ان )92.6%( من االرُس قامت 
 )2003( عام  بعد  املنشطرة  اجلديدة  السكنية 
وانتقلت اليها، مما يدل عىل ان ظاهرة االنشطار 
عام  بعد  جدًا  كبري  بشكل  ازدادت  السكني 

.)2003(
السكنية . 2 الوحدات  من   )%60.8( نسبة  ان 

بناء طابق ثاين وهذه احلالة  فيها  املنشطرة قد تم 
نسبة  اما  الدراسة،  منطقة  أحياء  ملعظم  واضحة 
ذات  فهي  السكنية  الوحدات  من   )%39.2(

طابق واحد حاليا.
حتتوي . 3 ال  التي  املنشطرة  السكنية  الوحدات  ان 

وترتكز   )%99.7( نسبتها  بلغت  حديقة  عىل 
بصور اكرب يف االحياء السكنية اجلديدة )امليالد، 

االسكان العسكري،االطارات،...(.
التي . 4 املنشطرة هي  السكنية  الوحدات  اغلب  ان 

إىل  انشطرت  قد  م2(   200( مساحتها  بلغت 
حيث  م2(   100( مساحته   قسم  وكل  قسمني 
بينام الوحدات  النسبة املئوية )%98.9(،  بلغت 
 600،400،300( مساحاهتا  التي  السكنية 
بلغت نسبتها  اقسام   انشطرت إىل ثالثة  م2( قد 

)%1.1(
ان النسبة الغالبة من االنشطار السكني املوجودة . 5

االفقي  النوع  من  هي  الدراسة  منطقة  ضمن 
الوحدات  جمموع  من   )%96( بلغت  حيث 
انشطار  هي   )%4( نسبة  بينام  املنشطرة  السكنية 
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هلم  يكون  ان  اصحاهبا  لرغبة  وذلك  عمودي، 
مدخل خاص اريض.

التو�شيات:

هنائيا . 1 االصولية  املوافقات  واعطاء  السامح  عدم 
السكنية  السكنية يف االحياء  الوحدات  بانشطار 
م2(   200 من  )اكرب  كبرية  مساحات  تضم  التي 
للوحدات السكنية من اجل احلفاظ عىل احلدائق 

املوجودة فيها وبيئة احلي السكني. 
الوحدات . 2 بمساحات  النظر  اعادة  رضورة 

قبل  من  مستقباًل  توزيعها  يتم  التي  السكنية 
املساحة )200 م2(  ان تكون  فبدال من  الدولة، 
وبأبعاد  )150م2(  إىل  يقلل  )10*20م(  بأبعاد 
ألهنا  املساحة  تقسيم  من  للحد  )7.5*20م( 
لصعوبة  )3.5م(  إىل  الواجهة  شطر  من  متنع 

االيفاء بمتطلبات الوحدة السكنية.
السكنية . 3 االرايض  بتوزيع  املعنية  اجلهات  قيام 

باستمرار للحد من ظاهرة االنشطار السكني اذ 
اهنا ختضع ملبدأ العرض والطلب.

قيام احلكومة بتوفري او دعم أسعار املواد االنشائية . 4
السكنية من اجل  الوحدات  بناء  التي تدخل يف 
يف  سابقًا  به  معمول  كان  كام  البناء  كلف  تقليل 

السبعينات والثامنينات من القرن املايض.
االفقية . 5 السكنية  الوحدات  ببناء  احلكومة  قيام 

والتي  السكن  ازمة  من  تقلل  لكي  العمودية  او 
االنشطار  ظاهرة  من  احلد  يف  لتسهم  بدورها 

السكني.

الملحق )1(:

خريطة القطاعات ال�شكنية الرئي�شية في 
مدينة كربالء لعام 2019
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الملحق )2(:

خريطة الوحدات ال�شكنية المن�شطرة وغير 
المن�شطرة في منطقة الدرا�شة لعام 2019

الميدانية  المسوحات  على  اعتمادًا  الباحث  المصدر: 
وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية.
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