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منطقة الدراسة -مجمع البياع الصناعي الخدمي
Appropriate spatial industrial complexes service

The study area - Baya complex industrial service
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-:المستخمص
الد ر اعية اللدميررة وهررو اسررمو حررديث يررؤمن ت ميررل

فك ررا البحررث تت رراول توميررا المجمعررا

. التكاليف االمتدادية واالجتماعية ألي مجما بما يعزود بالفائدا عمى مستهمك اللدمة

ومرردظ مطاب تهررا لظررروف بغررداد كمدي ررة ح ررية واسررعة

اللدميرة يرؤدي الرى لسرارا كبيررا وال
 وان وجرود توزيرا عشروائ.المومرا

االرض

لمد اعا

فد ارسررة معررايير توميررا هررذا المجمعررا

روري يو ح ل ا ان التوميا غير الم اس

أمر

سيما اذا كان هذا التوميرا ال يسرت د الرى د ارسرة وافيرة لمتطمبرا

غي ررر مر ر ظم لمم رراطق الدر ر اعية اللدمي ررة رراتا ع ررن ع رردم االلتر رزام ب ر روابط اس ررتعماال

. اللادة بالملطط االساس

الدر اعية اللدميررة مررن

أسررت د البحررث الررى المر ها التحميمر ال ررائم عمررى تو رريح اهميررة المجمعررا

وت رمن البحرث ظريرا الوظيفرة الدر اعية فر المدي رة
.اللدمي ررة

الد ر اعا

عررن تمبيررة الم رراطق

االرض دالل المدي رة

ت ظيم استعماال

واسررس التيررار مومررا المجمررا الدر ر اع ومعايير توزيررا وت ظرريم مجمعررا

هررو وجررود عجررز ف ر الطم ر

وتودررل البحررث الررى مجموعررة مررن االسررت تاجا

الد اعية اللدمية الحالية والم ط ة المركزية وبام م اطق المدي ة االمر الذي ادظ الى محدودية
رررورا

العامررة مررن اهمهررا

د ر اعية

الم ط ررة والحاجررة الررى التوسررا ف ررع عررن مجموعررة مررن التودرريا

اللدميررة وتدررميح السرريا ار عمررى شرركل مجمعررا

تلدرريص م رراطق جديرردا لمد ر اعا

.لدمية كما ف مجما البياع اللدم لتمبية جزء من حاجة المدي ة الى هذا ال وع من الد اعة
Abstract: Idea of research dealing with the signing of industrial parks service is a modern
style believes in reducing the economic and social costs of any complex including
Aazzod the benefit of the consumer service.
Studies of the signing of these complexes standards and the extent of compliance with
the conditions of Baghdad as a large urban city , is essential shows us that the
signature is not appropriate for the service industries lead to a big loss , especially if
this signature is not based on a thorough study of the requirements of the site . And
that there is a random distribution unstructured service of industrial zones resulting
from non - compliance controls land uses for the basic outline .
The research was based on the analytical method based on clarifying the importance
of SOA industrial complexes regulate land uses within the city, and ensures Find
theoretically industrial job in the city and the foundations of the industrial park site
selection , and criteria for the distribution and organization of complexes service
industries . The research found a set of conclusions is a shortfall in demand to meet
the industrial zones service current and the central region and the rest of the city ,
which led to the limited area and the need for expansion , as well as a set of general
recommendations, the most important of the need to allocate new areas of industry
and service auto repair in the form of industrial parks service as in Baya complex
service to meet part of the need for the city to this kind of industry.

1

حدود وحجم منطقة الدراسة -:
تم التيار م ط ة الدراسة ف اطراف مدي ة بغداد ف االتجاا الج روب الغربر مرن المدي رة و رمن

مطر رراع  )8جا ر ر
م ترحررا

معر ررارض السر رريا ار وجر رراء االلتير ررار

الكر رررخ البير رراع حالير ررا ) بجا ر ر

ر ررمن

الملطررط اال مررائ الش ررامل لمدي ررة بغررداد  )3111وهر ر احرردظ الم رراطق الدر ر اعية

اللدمية من الملطط االساس الجديد آ ذاك والمعد من مبل مؤسسة بول سيرفس البولو يرة عرام
 )20هكت ر ر ر ر ررار وب بع ر ر ر ر رراد

 . )0792وتش ر ر ر ر ررغل الم ط ر ر ر ر ررة مومع ر ر ر ر ررا مس ر ر ر ر ررتطيع تبمر ر ر ر ر ر مس ر ر ر ر رراحت

011م× 0011م) وم سمة الم ط ة الى  )8شوارع متوازيرة وبعررض 31م) عردا الشرارع المرامن

فيكون م ابل لشارع دعح الدين لممرور السريا المواجهة لمعما ار السك ية ح ددام ساب ا) .

هدف البحث-:

محاولة الودرول الرى ا شراء والمعئمرة المكا يرة لممجمعرا

الععمررة بررين اسررتعماال

االرض الملتمفررة والدر اعا

مشكمة تدالل استعماال

االرض العشوائية لم شاطا

مشكمة البحــث -:

الدر اعية اللدميرة وتوزيعهرا بمرا يلردم

اللدميررة وو ررا الم ترحررا

التر تحررد مررن

الملتمفة .

وج ررود توزي ررا عشر روائ غي ررر مر ر ظم لمم رراطق الدر ر اعية اللدمي ررة ج ررم م ررن ع رردم االلتر رزام

ب وابط استعماال

االرض اللادة االملطط االساس وال مو العشوائ غير الملطرط لمم راطق

الد اعية اللدمية.
فرضية البحث -:

ان ا شاء الد اعا

اللدمية وتوزيعها المكا
المع ية .

االساسية المعد من الجها
هيكمية البحث -:

ف المدي ة تتم من لعل االلتزام بالملططا

ت اول االمحوراالول االطار ال ظري) الذي يت من الوظيفة الد اعية ف المدي ة واسس التيار

موما المجما الد اع

اللدم

المدي ة ف ع عن المتطمبا
بي ما يت اول المحورالما

معايير توزيا وت ظيم مجمعا

المومعية لممجمعا

الد اعا

اللدمية دالل

الد اعية اللدمية .

ت ويم كفاءا اداء المجمعا

الد اعية اللدمية استعراض لمملططا

االساسية لمدي ة بغداد فيما ت اول المحور المالث الدراسة الميدا ية تحميل م ط ة الدراسة مم
التحميل والم امشة لمو وع البحث

م ها البحث وتوديا

مم بعدها التودل الى مجموعة من االست تاجا

بم ط ة الدراسة.
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الت لرج

المقدمة -:
كا ر ر

ان الد اعا

اللدمية الم فردا والدغيرا الموزعة والم تشرا ف أ حاء ملتمفة لممردن سرواء

كبير ررا أم د ررغيرا له ررا اهمي ررة فر ر اي مدي ررة اال ان المعئم ررة المكا ي ررة لمموم ررا الدر ر اع

اللدم لر أهميرة أكبرر الن الدر اعا
اذاماكا

الدرغيرا والم تشررا مرد ترؤدي الرى لسرائر اليسرتهان بهرا

غير معئمة مكا يا بال سبة لمومعها سبة الى برام الفعاليرا

تحتاجها المدي ة حتما باال افة الى اال رار بمستهمك اللدمة .
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وال شراطا

االلررظ التر

المحور االول  :االطار النظري لمدراسة

1-1التأثير الوظيفي لممجمعات الصناعية الخدمية عمى استعماالت االرض
تمهيد:

من بين استعماال

الد اعية اللدمية فه تشكل جزء

االرض المهمة جدا ه االستعماال

مهم وان توظيفها غير الملطط ل مد افرز الكمير من المشاكل لممدن والم اطق الد اعية مما
ا عكس عمى كفاءا استعماال

االرض الح رية .

 2-1الوظيفة الصناعية في المدينة
ان واحدا من اهم الفعاليا

ف المدي ة والت تعد ف احيان كميرا االساس الدافا ل مو حركة
اذ يعد

المدي ة هو ال شاط الد اع

رورا من

تكون أي مدي ة و شوئها.

رو ار

ان الذي يحكم هذا الت وع هو الوظيفة االساسية لممدي ة وطبيعة شوئها معتمدا عمى أي من

ال شاطا

االمتدادية الت تؤمر بدورا وا حة ف توزيا موارد المدي ة االمتدادية ومن مم

ا عكاسها عمى ا ماط استعماال

االرض الوظيفية دالل المدي ة.

كمررا ال يفوت ررا الت كيررد عمررى ان ال شرراط الدر اع يسررت ر أساسررا فر المدي ررة اعتمررادا عمررى

الوفو ار الح رية الت تح ها المدي ة فيمكن ال ول ان الد اعا
مساحا

ه وليدا التح ر

. )1

ان حجررم ال شرراط الد ر اع دالررل المدي ررة يتحرردد ب رروع هررذا الد ر اعة ومررا تحتاج ر مررن
ف ع عن ما توفرا تمك المدي ة من تسهيع

االيدي العاممة)

ل مو هذا ال شاط اعتبا ار السوق وعية

.)3

وه رراك ارتبرراط وميررق بررين حجررم المدي ررة وطبيعررة ال شرراط الد ر اع الموجررود دالم ر فمررن

ال واعررد االساسررية ا ر كممررا زاد حجررم المدي ررة ازداد تبعررا لررذلك عرردد سرركا ها وتررزداد حدررة ال شرراط
الد اع اكبر من اغم
مررن جا ر

ال شاطا

االمتدادية االلرظ.

الررر رررظ ان هررذا ال شرراط يتجر فر تلددر الررى مررط الدر اعا

هررذا ال يم ررا وجررود د ر اعا

م يمررة م تش ررا دالررل المدي ررة لكررن مررط الحيرراا دالررل المرردن الكبرررظ

والطبيعررة االسررتهعكية لمجتمعاتهررا بدررورا عامررة ف ررع عررن الت يررا

مجاال

)1

اللدميررة

حياا اال سان اليومية حتم

الحديمررة الت ر دلم ر

وجود ا شطة ت وم عمى لدمة وتمبية احتياجا

اال سان

فر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
الهيت

دبري فارس حسن دالح فميح جغرافية المدن و ازرا التعميم العال والبحث العمم

جامعة بغداد مديرية دار الكت

لمطباعة وال شر جامعة المودل  0780ص.000-001
(2) Ranyer, Wendg W.J Government Of Connections Information Technology Strategic Plan, Www.
Stating. U.S., 2000,P.23.
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اليومية ف مراف كافة الت تعتمد بدورا اساس عمى ديا ة ممتمكا

المدي ة ب وعيتها العام

واللاص ف ع عن ادارا التشغيل ا ظمة الحركة والمرور الت تعد بدورها شرايين الحركة دالل

المدي ة

.)0

 1- 2 -1الصناعات الخدمية
وه ر مررن الد ر اعا

الت ر ت ررتبط حجمررا وكمررا بحجررم سرركان المدي ررة وحجررم امتدررادياتها
غي ررر األساس ررية دال ررل المدي ررة عم ررى ال رررغم م ررن

وسررعة ش رراطاتها الملتمف ررة اذ تع رردمن ال شرراطا

أهميتهر ررا لمفادرررل الحركر ررة ف ر ر المدي ر ررة اذ تت ر ررمن الد ر ر اعا

الت ر ر توفرهر ررا لر رردما

الدر رريا ة

 )Maintenanceوالتدميح واإلدامة  )Repairوكل ما يتعمق باجهزا ومرافق المدي ة.

فمذلك راها تتلذ عدا ا ماط واشركال ملتمفرة م هرا المتجمرا والم تشرر ف رع عرن اتلاذهرا

لمواما متباي ة فم هرا مرا تفر ر آليرا
من الملططا

السروق وامتدراديا

االرض فر المدي رة وم هرا مرا يلطرط

االساسية تبعا ل وع الوظيفة ومدظ ت مير لدمتها وحس

التطور التاريل ل مو

المدي ة فه اك موامرا األطرراف وم اركرز المردن ف رع عرن الموامرا الم تشررا برين المحرع
او

.)2

من مراكز الح

السرك ية

 2-2-1أسس اختيار موقع المجمع الصناعي الخدمي
ه رراك معمررة

المدي ة ه :
 -1يج ر

روابط تسرراعد الملطررط عمررى التيررار مومررا المجمررا الد ر اع اللرردم دالررل

ان يكررون المجمررا الد ر اع اللرردم ذا تلدررص وا ررح ل ررمان وجررود لاد ررية

الت وع والتلدص ف آن واحد وتح يق تكامل اللدمة الم دمة

 -2د ارسررة التركي ر

من تلدص ذلك المجما.

االمتدررادي لسرركان المدي ررة مررن المسررتهمكين لممررل هررذا اللرردما

والتيار موما المجما الد اع اللدم و وعية اللدمة الت ي دمها.

 -3م ارعرراا امرراكن ال شرراطا
الملررازن او م ارئ ر

الرئيسررية ف ر المدي ررة كمجمعررا

الد ر اعا

لتحديررد

الم يمررة ومجمعررا

السرريا ار وععمتهررا ب رروع شرراط المجمررا الد ر اع اللرردم بهرردف ايجرراد

تكامل وظيف ي من لممجما اللدم ال مو والتطور

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

. )3

) )(1

Uni Do, Industry And Sustainable Development In Tunisia, 2001, U.S. A, P.2-3.

) )(2

Committee, Montreal Transition, The New City Of Montreal, Organization Plan, 2001, P.7

(3

) United Nation Industrial Development In The Middle East, 1966, P.143.
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 3-2-1التكامل الوظيفي لمجمع الصناعات الخدمية -:
ان من أهم موجبا

التكامل الوظيف لممجما الد اع يتممل بما يم

-:

 .1تكامل خدمات ورش الصناعات الخدمية :
ه اك ت وع شامل لجميا ا واع الفعاليا
متعددا من الورش ومحع

الم افسة وشدا الطم

بيا المواد اذ تركز هذا الورشة ف المدي ة وبمرور الزمن وبفعل

عمى استعماال

 .2التنوع في النشاط الصناعي

ف ع عن الت وع ف

الت تتطمبها هذا اللدمة يتجسد ذلك ف وجود ا واع

لدما

االرض ف المدي ة.

الورش الملتمفة فان ه اك ت وعا كبي ار ف

واللدمية م ها بشكل لاص وهذا ل دور مهم ف

تح يق التكامل الد اع

الد اعا

لمعديد من فعاليا

اال تاج الت تتم ف المدي ة اذ يعتمد ا تاج العديد من السما عمى مجمل الد اعا

وان وجود م ط ة محددا لمد اعا

التكاليف السيما ان اغم

الد اعا

االلرظ

ف آن احد.

اللدمية يؤدي الى سهولة ف العمل واال تاج والى لفض ف
اللدمية تابعة لم طاع اللاص وذا

مم اليمكن ان تح ق لدمة متكاممة ف اغم

راس مال محدود ومن

االحيان اال باالعتماد عمى غيرها من الد اعا

.)0

 4-2-1معايير التنظيم الداخمي لمجمعات الصناعات الخدمية داخل المدينة

ان توزيععو وتيمععيف الياتليععتت ال عتىيععم قى ع ال و ععو ي كععن تيديععد أه يتهععت داععدد ععن
ال اتيير الوميييم والتص ي يم ض ن ال يتور اآلتيم .

 .1العالقة بين المجمعات الصناعية الخدمية وانماط استعماالت االرض المجاورة

ان تيديععد يدياععم اماععتا تمت اليتليععم لمراضعع ال ةععتوري اعع لم ااتاععيم
لغععرت تيقيععس اياععةتف وقم ععم يتاععدم دييه ععت لتلياتليععتت الصععيتقيم ات الضععةي
الاععتل م ععيمب ييدغ ع ان يكععون لهععت ييععتس دايععد قععن اماععتا تمت الاععكييم ال ةععتوريم
المعام ررل وال ررورش الملتمف ررة ي بغر ر ان تر ررتبط بشر رركل م اسر ر
االستعماال

بط رررق مش رراا وا ررحة مباشر ررا مر ررا

السك ية الت تساهم بشكل مهم ف حجم العمالة ف الم ط ة الد اعية

.)2

 .2العالقة الوظيفية  Functional Relationلمفعاليات الصناعية ضمن المجمع

الصناعي الخدمي-:
الفعاليا

وععماتهررا فيمرا بي هررا لهررا دور حاسررم فر توزيررا

ان درجرة الت ررار الرروظيف بررين الفعاليررا

وت ظيمها ف الموما وان الععمة الوظيفيرة برين الفعاليرا

يمكرن ان تردرس

رمن ال راط

اآلتية-:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Uni Do, Ibid, P.12.
)3الك ررا

كام ررل ك رراظم آلي ررا

تحج رريم الترك ررز الدر ر اع لمدي ررة بغ ررداد بح ررث م ش ررور فر ر مجم ررة الملط ررط والت مي ررة ع0778 9

ص.30
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أ-مقـــدار الخصوصـــية المطمـــو  :لرربعض الفعاليررا
حاجتها الى هذا العامل وبشكل عام فان اغم

اذ تتفرراو الفعالي ررا
الفعاليا

الملتمفررة ف ر م رردار

من المجما ه مترابطة وظيفيا

و اد ار ما يكون ه اك حاجة لعزل تام لبعض الفعاليا

ب -العالقــة بــين الفعاليــات والفضــارات الخارجيــة فه رراك امتررداد وظيفر لم شرراطا
الدالمرة احيا را الرى الف راءا

ا ر رواع ال ررورش او فر ر الفعالي ررا
مجرراورا لمفعاليررا

والفعاليررا

اللارجيرة  )Out Door Spaceكمرا هرو موجرود فر بعرض
العام ررة والل رردما

كوج ررود مس رراحا

االلرررظ الممكررن االسررتفادا مررن هررذا الف رراءا

تجم ررا مفتوح ررة لارجي ررة

المفتوحررة يجعمهررا م ط ررة

ل راء تتوسطها افو ار مائية مما يساعد عمى تمطيف الجو والسيما الم اخ الحار

.)0

5-2-1المتطمبات الموقعية لممجمعات الصناعية الخدمية
ه اك ابعاد مكا ية تو ح أسبا
 -0معرف ررة مكو ررا
واالمكا ا

التوزيا المكا

لم شاطا

الدر ر اعة اللدمي ررة بغي ررة تحدي ررد الم ط ررة المطموب ررة ود ررفاتها ومس رراحتها

العزمة الواج

توفرها ل مو تمك الد اعة و جاحها ومعرفة الت مي ار المتومعة ف

الهيكل الد اع اللدم مست بع.

 -3معرفة االهداف الت ت ف وراء ا شاء تمك المجمعا
لها.

 -2تحديررد الموامررا المعءمررة لممجمعررا
المترتبة من جرراء توميرا در اعا

ترحيل د اعا

الد اعية اللدمية م ها:

لدمية الرظ.

 -4تحديد امكا ية ايجاد ععما
ف الم ط ة.

الدر ر اعية اللدميررة

ررمن الم ط ررة وال تررائا واآلم ررار

لدميرة جديردا او توسريا در اعة لدميرة مائمرة ف رع عرن

د اعية لدميرة مرا در اعا

 -0تحديد م دار الحاجة واالهمية لذلك ال وع من المجمعا
الحاجررة الحاليررة والمسررت بمية لمتطمبررا
الحاجة المتزايدا من اللدما

الدر اعية اللدميرة والتوميرا المكرا

الررظ يمكرن مسرت بع توميعهرا

الد اعية اللدميرة لغررض تحديرد

اسررتمرارها ومعرفررة معرردل وسرررعة موهررا ليتس ر ى ترروفير

ومساحة االرض

. )2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)3

(1) BACK, William, The Industrial park, John Willey and son's, 6td, new york, 1980, p.292
شيحان شها حمد تلطيط اال ماط المكا ية العادا التوميا المكا لمد اعا التحويمية ف مدي ة بغداد والم اطق

المحيطة بها اطروحة دكتوراا م دمة الى مركز التلطيط الح ري واالمميم غير م شورا  3111ص.00
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6-2-1عناصر انشار مجمع صناعي خدمي في منطقة حضرية -:

أوال :الموارد الطبيعية :وتشمل المكو ا

لممروا الموجودا ف الطبيعة وه :

 -1االرض :ان كمفة االرض تلتمف بشكل كبير من مكان الى الر ف المدي ة فشكل االرض
يج

ان يؤلذ ف الحسبان.

فرران الشرركل المع ررد لررعرض يكررون غيررر معئررم ف ر اغم ر

االحيرران ال شرراء المجمعررا

الد ر اعية

اللدمي ررة وميم ررة االرض تح رردد وف ررا لممتغير ر ار االمتد ررادية المتعم ررة ب ررالعرض والطمر ر
ال طاعين اللاص والعام والمذين يشكعن الع در االساس ف زيادا كمفتها.

ان التغي ار الم تظمة والوا حة ف تكاليف االرض
يؤدي الى ارتفاع سعرها

من م ط ة معي ة من المدي ة دون الرظ

.)1

 - 2المياه :ان حاجة الماء تلتمف حس
والمياا ف كل االحوال

الوظيفة الم دمة ف المجما الد اع اللدم

ئيمة التكاليف اال ان المجما الد اع اللدم اليمكن ان ي ام بعيدا

عن موارد المياا وال سيما اذا تطمب

عمميا

وتلتمف اهمية الماء الى الد اعة حس

توفير اللدمة كميا

كبيرا م ها.

وع تمك الد اعة فع دما تكون الحاجة الى الماء

اللام غير الم ى يكون دور الماء ما ويا وسوظ ذلك تكون الحاجة ذا اهمية مدوظ
 -3المنــــا :ان لمم رراخ تر ر مي ار كبير ر ار فر ر التي ررار موام ررا المجمع ررا
الد اعا

الت تتطم

لك ررل م ررن

أجواء معي رة كالدر اعا

.)2

الدر ر اعية اللدمي ررة والس رريما

الغذائيرة او تمرك التر تتر مر مكائ هرا بالغبرار

بدرجة شديدا او لحاجتها الى ط س معتدل يساعد عمى ميام الد اعة.
فه اك د اعا

الرظ تتطم

هو الحال ف د اعا

مؤم ار ولو بدرجة

ظروف عممها ان يعمل سبة من عمالها ف م اطق مكشروفة كمرا

تدميح السيا ار

ئيمة اال ا يج

لذا يكون دور الم راخ فر تحديرد موامرا هرذا الدر اعا

ان يؤلذ ف الحسبان

.)3

 -4مصادر الطاقة والوقود :ان لمطامة مدادر واشكال ملتمفة فم ها الح اررية مدرا محركة او
مدرا ح اررية ومحرك وب ي شكل من االشكال فه اساس مددر الحركة فع بد ان ي وم ارتباط

بين مواما الوحدا

الد اعية بدورا عامة واللدمية بدورا لادة ومدادر الطامة والومود.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

() 1

 Ching, Stephen, Examing Competition In Land Market & Application Of Event Study To Land
Auction In Hongkong, Department Of Economic And Finance Facult Of Business City University Of
Hongkong, 2001, P.4-5.
)2(Smith, D.M., Industrial Location, P.367.
)3(Ching, Stephen, Ibid, P.13-14.
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اللدمية تلتمف من اذ احتياجاتها لمومود تبعا لطبيعة اللدمة الت ي دمها ومن مم

ان الد اعا

ت عكس عمى م دار مساهمتها ف كمفة الوحدا

مد تحتاج الى مها ار

عمى العكس من لدما

الم تجة الت تح ق لدما

يدوية اكمر من كو ها مد ار

التدميح والديا ة

ميكا يكية فع تحتاج الى طامة كهربائية

البعض الت تعتمد مدادر الطامة الكهربائية اساسا ف تح ي ها

ثانيــا :المـوارد البشــرية :يعررد السرركان مررن اهررم المروارد التر تعتمررد عميهررا ال شرراطا
وأن االي رردي العامم ررة وباللد رروص الم رراهرا م ه ررا م ررن المتطمب ررا

.)1

االمتدررادية

االساس ررية لمدر ر اعا

اللدمي ررة

ويعتم ررد حجمه ررا عم ررى حج ررم الس رركان فر ر المدي ررة بالدرج ررة االس رراس ام ررا مس ررتوظ الكف رراءا فيعتم ررد
بالدرجررة االولررى عمررى المسررتوظ االمتدررادي العررام لممدي ررة والت رردم الد ر اع الررذي ي ر عكس عمررى
الف ر لمعمررال ومهرراراتهم والب يررة الدر اعية المتاحررة .ومررد يكررون ه رراك الررتعف ف ر

درجررة الترردري

االجررور لعيرردي العاممررة فسررترتفا معرردال
ت لفض هذا المعدال

ان الد ر ر اعا
بااللتعف ررا

اذا كا

االجررور اذا كا ر

االيرردي العاممررة المرراهرا مميمررة ومررد

سبة االيدي العاممة الماهرا والمتلددة ف العمل عالية .كما

اللدمير ررة الت ر ر تعتمر ررد عمر ررى االير رردي العاممر ررة غير ررر المر رراهرا تت ر ر مر بدرجر ررة كبي ر ررا

الموج ررود ب رراالمور ب ررين م ط ررة وال رررظ وكمم ررا كا ر ر

االي رردي العامم ررة التر ر تتطمبه ررا

الد اعة ماهرا و ادرا وتتركز ف م اطق معي رة فر ن لهرا تر مير كبيرر فر تحديرد المومرا الدر اع

لهذا الد اعة .)3

ثانياً:الموارد المادية :وتت من الع ادر اآلتية:

-0

رأس المـــال :ان مفهرروم راس المررال ف ر مع رراا الواسررا يشررير الررى كررل االشررياء الت ر يد ر عها

اال سان الستلدامها ف عممية اال تاج والت تت من كع من رأس المال المترداول الجراري)
ورأس المال الماب

والذي يتممل بالمؤسسة العم ار ية.

ان رأس المال المابر

يكرون

رروريا المامرة المجمرا او المدر ا ممرل االرض او أي مرن

الدلول االلرظ الت يمكن الحدول عمي .

وفيما يلص الد اعا

اللدمية فان مفهوم رأس المال ي ا ف جا

اذ ه ر ر الت ر ر ت ر رروم بتحدير ررد مومر ررا المجمعر ررا

الد ر ر اعية اللدمير ررة ف ر ر المدي ر ررة حس ر ر

التلطيط وحاجة المدي ة ومن مم ا شاء هذا المجمعا

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 )0شيحان شها

كبير م عمى عاتق الدولة

حمد تلطيط اال ماط المكا ية العادا التوميا المكا

عمى ا ار

لمد اعا

الم ظر ررور

ممك لمدولة تتحكم الدولة

التحويمية ف مدي ة بغداد والم اطق المحيطة

بها اطروحة دكتوراا م دمة الى مركز التلطيط الح ري واالمميم غير م شورا  3111ص.00
 )3الدوري دباح فيحان معايير توميا المشاريا الد اعية ف العراق رسالة ماجستير غير م شور م دمة الى مركز التلطيط
الح ري واالمميم

غير م شورا  0780ص.01-48
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عمى وفق تشريعا

اللدما

معي ة وغاية تلطيطية ف كيفية تمميكها لممستممرين واسمو تجهيزها

التحتية والف ية ال روري لك يمكن عد هذا المجمعا
المحطة الت

-2السوق :وه

ا واع م ها اسواق ذا

متكاممة الظروف التشغيمية.

تحدد حجم العوائد وتدريف اللدما

واالسواق عمى عدا

طابا احتكاري او م افسة احتكارية ف ع عن ذلك فان االسواق متعدد

وف ا لتعدد السما اال تاجية م ها واللدمية واالستهعكية وغيرها

وتررؤدي السرروق دو ار اساسرريا ف ر عمميررة ت ميررة المجمعررا

.)0

الد ر اعية اللدميررة وتبرررز اهميتهررا ف ر

مجررال الد ر اعة مررن لررعل الععمررة المتبادلررة بررين حجررم اللدمررة الد ر اعية و طرراق السرروق فكممررا
اتسررا طرراق السرروق كممررا اتسررا اال ترراج الدر اع وبررالعكس فرران

ال مو الد اع .

ان كمفة ا شاء لدما

ف م اطق المجمعا

رريق السرروق يحررد مررن امكا ررا

الد اعية اللدمية يمكن اعتمادها عمى ما يحتاج

الكيمومتر الواحد) من كمفة ا شاء بال سبة لشبكة الطرق ومد لدما

الماء المجاري ….الخ).

الب ى التحتية الكهرباء

وتكون هذا الكمفة اعمى م ها بال سبة الي مجما د اع الر عمى اعتبار ان ب ية المجمعا

الد اعية غير اللدمية يتم توميعها وا شائها ف اطراف المدن او لارج حدودها مما يتطم

شبكا

جديدا لملتمف اللدما

)2

.

 .ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

( )0السماك محمد ازهر الج اب

هاشم ل ير الج اب

جامعة المودل و ازرا التعميم العال والبحث العمم

دعح مجيد استلداما

 0780ص.072-073

االرض بين ال ظرية والتطبيق

Leggat, John Technology Investment strategy for the next two decades, Candex, 2000, P.25.

Gibberd, Frede rick, John Design, 5th Ed.U.S.A. Praeger Pub, 1976, P.230.
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مد

)(2
)(3

 7-2-1تأثير الصناعات الخدمية عمى استعماالت االرض
ان زيادا ال شاطا

مررن تر مي ار سررمبية ا عكسر

الد اعية اللدمية وال مو غير الملطرط فر المردن ومرا دراح
عمررى ال سرريا الح ررري واسررتعماال

االرض الملتمفررة ومررد ادظ الررى

زيادا مشاكل الم اطق الد اعية اللدمية باعتبارها تشركل جرزءا مهمرا فر اسرتعماال
المدي ة مما وج

الد اعة هذا
ان

اعادا ال ظر ف توزيا الد اعا

ذلرك

االرض فر

الملتمفة و رورا االهتمام لتلطريط م راطق

.)1

رورا و ا

وابط لتوزيا الد اعا

كان وال يزال احد االهداف الرئيسية لمملططا

اللدميرة فر المدي رة وم را توميعهرا العشروائ

االساسرية الحديمرة لممدي رة والتر تحردد باال رافة

ال ررى ذل ررك مس رراحة االرض الملدد ررة لعس ررتعمال الدر ر اع الل رردم وععمته ررا م ررا اس ررتعماال
االرض والفعاليا

االلرظ كاالستعماال

السك ية التجارية ال ل والم اطق المفتوحة.

ان مرحمة توزيا وتحديد االستعماال

الد اعية اللدمية

من الملطرط االساسر يمكرن

عدها المرحمة االولى ف تلطيط م اطق الد اعة والمدي ة
ّ
تميل الكمير من الد اعا اللدمية الى التجما معا ف م ط ة محددا كما ان الكمير م ها يميرل
.)2

الررى تشرركيل م رراطق د ر اعية وسررك ية مدموجررة معررا ف ر حافررا
عحظ ر بو رروح ف ر تجمررا الد ر اعا

اجزاء الم ط ة المركزية.
والفعاليا

وحي ما تركز هذا الد اعا

وحررول م اركررز االعمررال وهررذا مررا

الدررغيرا المتشررابهة مررا الد ر اعا

اللدميررة ف ر بعررض

اللدميرة فا هرا ستسريطر تردريجيا عمرى اسرتعماال

االرض

االلرظ وستزال اال واع االلرظ من االب ية كالسرك ية مرمع وتتحرول الم ط رة الرى طراق

د اع لدم دغير .

لررذا ف رران المررزج والت رردالل غيررر المر ر ظم ف ر اس ررتعماال

المدي رة وامترداد المحررع

الدر اعية اللدميررة والدر اعا

االرض ادرربح س ررائدا ف ر مرك ررز

الدررغيرا الملتمفرة عمررى الشروارع وعمررى

االزمة التغطية العالية لعرض وا عدام الم اطق المفتوحة مما ادظ الى تكوين م ط ة غير معئمة

اطعما لمركز المدي ة من جهة او لم ط ة د اعية ح رية من جهة الرظ

.)3

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
)3

Ching, Stephen, Ibid, p.17.
دررفر زيررن العابرردين عم ر

واالمميم

)0

تلطرريط الم رراطق الد ر اعية ف ر المرردن العراميررة رسررالة ماجسررتير م دمررة الررى مركررز التلطرريط الح ررري

غير م شورا بغداد  0784ص.80-08
Back, p.william, The industrial park, John willey and son’s/ ltd, new york, 1980, p.291.
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)2

المحور الثاني :

 1-2تقويم كفارة أدار المجمعات الصناعية الخدمية -:
ان عممية ت ويم االداء يتطم

تح يق مجموعة من المعايير والسب

لممجما الد اع اللدم والوموف عمى مستوظ تطور أي جا
الفعاليا

دراسة المعايير وتحميمها حس

هو حسا

من جوا

مستوظ االداء

شاط لذا يج

الملتمفة .وان عممية و ا المعايير يل ا العتبا ار

عديدا وان االلذ بهذا المعيار أو ذاك يل ا ألسب يا

مد تلتمف ما تبدل ظروف العمل وتغير

التك ولوجيا وتبدل حالة السوق وغير ذلك.

ان عمميرررة ت ر ررويم التير ررار مومر ررا المجمر ررا الد ر ر اع اللر رردم وسر رريمة يمك ررن مر ررن لعلهر ررا

المفا ررمة ب ررين ع رردا موام ررا لممجمع ررا

الدر ر اعية اللدمي ررة الم ترح ررة ودر روال ال ررى التي ررار الب ررديل

االف ل الذي ي من تح يق االهداف المحددا

.)1

وعمى هذا االساس يمكرن ال رول بران جروهر عمميرة ت رويم التيرار مومرا المجمرا الدر اع

اللدم يتممل ف المفا مة بين المواما الم ترحة اللتيار البديل االف ل من لعل مايم -:
 -1المفا مة بين توسيا المجمعا
 -2المفا مة بين المجمعا

اللدمية ال ائمة وامامة مجمعا

جديدا.

اللدمية است ادا الى االهداف المحددا لكل مجما.

 -3المفا مة بين المواما البديمة لممجمعا

 -4المفا مة بين االحجام الملتمفة لممجمعا

الد اعية اللدمية الم ترحة.
الد اعية اللدمية.

 -5المفا مة بين البدائل الت ية.

 2-2أسس معايير تقويم المجمعات الصناعية الخدمية

من االسس التي تستند عميها عممية تقويم المجمعات الصناعية الخدمية هي كما يأتي:
الد اعية اللدمية عمى ايجراد روع مرن التوافرق برين

 -1البد ان ت وم عممية ت ويم المجمعا

المعايير الت تت م ها تمك العمميرة وبرين اهرداف المجمعرا
الذ ف الحسبان ان المعيار الذي يستلدم او ي اس

هدف آلر.

 -2البد ان ت من عممية ت ويم المجمعا
بررين اهررداف المجمعررا

الدر اعية اللدميرة الم ترحرة اذ

ل ياس هدف معين مد ال يت اس

الد اعية اللدمية مستوظ من التوافرق واال سرجام

الد ر اعية اللدميررة المتكاممررة والمترابطررة والت ر تعتمررد بع ررها عمررى

الرربعض اآللررر وا ازلررة التعررارض بررين أهرردافها الملتمفررة وهررذا يع ر
الحس رربان فر ر عممي ررة ت ررويم المجمع ررا

الم ترح والمجمعا

الدر ر اعية اللدمي ررة الععم ررا

ا ر البررد ان يؤلررذ ف ر

الترابطي ررة ب ررين المجم ررا

الد اعية ال ائمة الت يمكن ان يعتمد عميها او تعتمد عمي .

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 )1العيساوي كاظم جاسم دراسا

ل ياس

الجدوظ االمتدادية وت ييم المشروعا
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 -3ومن اجل

رمان جراح عمميرة ت رويم المجمعرا

البد من توافر المستمزما

الدر اعية اللدميرة فر تح يرق اهردافها

العزمة ل جاحها لادة ما يتعمق م ها بتوافر المعموما

الدمي ة والشاممة.

 -4كما البد من االلذ ف الحسبان ان عممية ت ويم المجمعا
من عممية التلطيط.

 -5ان عممي ررة ت ررويم المجمع ررا
مجمعا

والبيا ا

الدر اعية اللدميرة هر جرزء

الدر ر اعية اللدمي ررة ت رروم عم ررى اس رراس المفا ررمة ب ررين ع رردا

لدمية وبدائل ودوال الى البديل الم اس

.)1

 3 -2تعريف المخطط االساسي -:

الومي رة الرئيسررية فر ب راء المرردن وعمرى أساسر

ع ّررف الملطرط األساسر لممردن عمرى ا ر
يجررري إعررادا تلطرريط وتطررور المدي ررة) وهكررذا فررلن الملطررط األساس ر يشرركل الهيكررل التلطيط ر
وهيبة المدي ة المعماري

(.)2

العامررة التر توجر الت ميررة

كمررا عر ّررف الملطررط األساسر عمررى ا ر عبررارا عررن السياسررا
الطبيعيرة لممدي رة ) وان الملطرط األساسر يرتم اإلعرداد لر لمرردا تترراوح مرن  25- 21سر ة ) وهر
أطول مدا يمكن لمملطط أن يب

فيها تدورا لمراحل التطور المست بمية ألي مدي

 4-2المخططات االساسية لمدينة بغداد وتحديد المناطق الصناعية :
ف بداية العشري يا

وبعرد االحرتعل البريطرا

ة(.)3

سر ة  )1917وفر مطمرا الحكرم الروط

بررادر الحكومررة الررى اعررداد اول ملطررط اساس ر لمدي ررة بغررداد وأ اط ر

مسررؤولية ذلررك بالمعمررار

اإل كميزي ج -ام ولسن) ومد مام ولسن بو ا تداميم لم راطق معي رة مرن المدي رة ممرل م ط رة
السكك ف الدالحية الت اعتمد ف تلطيط الشوارع المحورية العري رة ذا

الت ت ته بدريا بعما ار

فر العشرري ا

دبية م فردا ولكن هذا ال وع من التلطيط لم تستفد م بغداد كمي ار

واوائررل المعمي ررا

ال ر ب ر محررددا ب طرراق

فعرراال ف ر الم رراطق الت ر اسررتحدم

فيمررا بعررد

والدراسا

رريق فر ذلررك الومر

اال ان امررا ب ر

تررع ذلررك الملطررط االساس ر لمدي ررة بغررداد عررام

)4

 )1936الررذي اعرردا األلما يرران برريكس وبرراد فيررز ومررد كا ر

لعدم توافر البيا ا

االبعراد الم ظوريرة

محاولررة اوليررة لررم يكتر

لهررا ال جرراح

العزمة لو ا الملطط فف عام  )1947تجاوز فوس بغداد

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
 )1الك ا

كامل كاظم .ال عيم

دبري ت ييم اداء المشروعا

الملطط والتمية ع 3111 7مركز التلطيط الح ري واالمميم
 )2كمو

حيدر عبد الرزاق

الد اعية بين التلطيط وامكا يا

التطبيق بحث م شور ف مجمة

جامعة بغداد ص. 01

التداميم األساسية لممدن العرامية ف ال رن الحادي والعشرين ومائا بحوث المؤتمر العمم المالث

اتحاد مجالس البحث العمم العربية بغداد  2111ص.91
 )3اال باري محمد مدي ت أجمل وحدا التلطيط العم ار
 )4فتح

مطبعة الرسول العرب

كربعء  1987ص.29

احسان وجب ار ابراهيم جب ار بغداد بين االمس واليوم مطبعة اما ة بغداد  0789ص.32
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ال د ررف ممي ررون س ررمة التر ر و ررا الملط ررط الس ررتيعابها وفيم ررا يمر ر الملطط ررا
و ع

لمدي ة بغداد .

االساس ررية اتر ر

 -1الملطط االساس لمي وبريو

 -2الملطط االساس لشركة دوكسيادس
 -3الملطط االساس لشركة بول سيرفس عام 1965
 -4ملطط بول سيرفس 1973

وسيتم عرض ملطط اساس واحد لمدي ة بغداد لمعرفة كيفية دياغة الملططا
 -الملطط االساس لشركة بول سيرفس عام .1973

االساسية .

المصدر :أمانة بغداد ،قسم التصاميم  ،مطبعة أمانة بغداد

مامر

شررركة بولسرريرفس اعررداد الملطررط التفدرريم لمدي ررة بغررداد ملددررة مسرراحة

ت رردر بحرردود 5و )%6مررن االرض لعسررتعمال الد ر اع معتمرردا عمررى محرراور توجهررا
الت مويررة اذ اسررتطاع

االسررتفادا مررن السررمبيا

الد ر اعية اذ اعتمررد

ف ر توزيررا المجمعررا

لم مررو االمتدررادي لمدي ررة بغررداد كا ر
بال سبة لمد اعا

اللدمية والد اعا

مجدي ر ررة امتد ر رراديا تح ر رردد

السرراب ة وال سرريما

اهررم مي رزا لهررذا الملطررط ه ر معالجررة تد ر يف المجمعررا

اطراف مدي ة بغداد عدا بعض الد اعا
ط ر ررة

الت ر ومع ر

بهررا الملططررا

الدولررة

الد ر اعية عمررى م رراطق الكمافررا

الغذائية اللفيفة ف حين ابعد
الت عد

السررك ية العاليررة

الد اعا

الم يمة الرى

ف حي ها استراتيجية وكمفة تودريمها غيرر

ر ررعف ه ر ررذا الملط ر ررط فر ر ر تحددير ر ر ل س ر رربة مس ر رراحة االرض

الد ر اعية اذ يمتررزم ال طاعرران العررام واللرراص بسررب
14

الحاجررة المت ازيرردا لهررذا المشرراريا ولمررا ترروفرا

مدي ررة بغررداد مررن وفررو ار ح ررية الررذي ا عكررس برردورا عمررى اسررتمرار الهج ررا الررى مدي ررة بغررداد
وودول المساحة الملددرة لمفررد الواحرد بدرورا فعميرة الرى امرل مرن درف المسراحة المطموبرة

فكان المتومرا لحجرم السركان  )3,2مميرون فر عرام  1991فر حرين ماربر

الى ما ي ار ال عف

.

)1

ان مخطــط المرحمــة الثانيــة لبــول ســيرفس حرراول تعررديل س ر

اسررتعماال

المرحم ررة االول ررى ف ررع عم ررى إحساسر ر ب رررورا تدر ر يف االس ررتعماال
المجرراميا اللمررس حسر

الدر ر اعية ف ررد كا ر ر

من الد اعا

الردررافة ومجمررا البيرراع فر جا ر

المكررن

اللدمية لمسكان.

ف ررد حرردد هررذا الملطررط اول مجمعررين لمد ر اعا

عدم الت مير فر امتردادا

االرض المعرردا ف ر

شرردا التمرروث ولررو تررم االطررعع عمررى تفادرريل هررذا الد ر اعا

ال ول بان اممها تموما ه المد فة
وعطررش فر جا ر

الزيرادا فر تمرك المردا

اللدميررة ف ر مدي ررة بغررداد وهمررا كس ررا

الكرررخ) مراعيررا فر تحديرردا هررذين المررومعين

التوسرا لممدي رة مرن جهرة وتركرز الكمافرا

السركا ية لمحدرول عمرى هرذا

المعتمرردا الترحيررل ف ر لطررة لتحويررل موامعهررا الررى م رراطق د ر اعا

لدميررة لفيفررة للدمررة مركررز

اللدمة من جهة الرظ ف

وء شبكة ال ل آ ذاك ف حين كان العديد من الم اطق الد اعية

المدي ة م ط ة الشيخ عمر والشيخ معروف

)2

.

ان التط ر ررور الم ر ررادي والدر ر ر اع السر ر رريا والمف ر رراج وغي ر ررر المحس ر ررو م ر ررن مب ر ررل ه ر ررذا

الملططا

محررددا

الذي حدد بدورا اشكال جديدا الستعماال

اسررتعماال

االرض اجبر متلذ ال ررار بالتجراوز عمرى

االرض المو رروعة مررن مبررل هررذا الملططررا

وامرراكن توميعهررا تلتمررف بدررورا وا ررحة بررين هررذا الملططررا

فكا ر

وان تدر يف هررذا الم رراطق
ررا المتكامررل

مرحمررة ال

ت ريبا ف ملطط عرام  1973لبرول سريرفس الرذي حردد الم راطق الدر اعية اللدميرة حسر
السررك ية ومجتمررا المدي ررة ف ر حررين اكررد ترحيررل الد ر اعا

ال طاعررا

وتحويم الى م ط ة د اعا

الم يمررة مررن مركررز المدي ررة

لدمية لتح يق ال غط المتزايد عمى مركز المدي ة وف

فس الوم

تح يرق اكتفراء هرذا المركرز مرن هرذا اللدمرة فر حرين عامرل اطرراف المدي رة و رواحيها فر
االسمو من لعل توزيع لمم اطق الد اعية اللدمية وتحديد م اطق الدر اعا

م اطق د اعا
فس الوم
)0الك ا

)2

.

لدمية مسا دا لهرا ذلرك ل

راء حاجرة الدر اعا

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
كامل كاظم الملططا

االساسية لمدي رة بغرداد -رد وتحميرل اسرتعماال

الجمعية الجغرافية العدد  0777 )43ص.94

اللفيفرة وحاجرا

 )3الك ا

االساسية لمدي ة بغداد مددر سابق ص. 97-98
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اللفيفرة

فررس
رمن

السركان فر

االرض لعغرراض الدر اعية مجمرة

 )2اما ة بغداد مسم التدميم االساس لمدي ة بغداد مطبعة اما ة بغداد  0790ص.20
كامل كاظم الملططا

حاجرة

المحورالثالث ( -:الدراسة الميدانية )-:
 1-3وصف المجمع -:

اللدمية ف مطاع  – )8م ط ة البياع وهذا المجما ومن

تم التيار مجما الد اعا

لعل مشاهدات ا ول ائت ا المتكررا ما اهال الم ط ة والعاممين فيها من عمال وادحا
ف ع عن المستفيدين من اللدما

الورش

الم دمة من مبل المجما .

ويمترراز المجمررا الد ر اع اللرردم بت ظرريم االداء الرروظيف لهررذا الش روارع وفررق تلدررص

معين اذ جد ان الشوارع اللمسة االولى تت من لدما

السيا ار الدغيرا من م رايا التدرميح

والدرريا ة واالدامررة ف ررع عررن محررع

مطررا الغيررار اللرراص بهررا ي تيهررا بررذلك الشررارع السررادس

هايت تلدص معامل د اعة اللش

وااللم يوم بي ما يكون الشارع المامن والذي يعد اعررض

والذي يت من د اعة الحدادا لعبوا

الشوارع ملتدا بتدميح وت ديم لدما
االحتياطية لمسيا ار .

يحيط بالم ط ة من االربا جها

والشبابيك ممتدا الى بداية الشارع السابا الذي ي اف ف
السيا ار الكبيرا ا افة الى وجرود ورش در اعة االدوا
طرما رئيسية تفدمها عن استعماال

تلدم المجما الد اع اللدمية اربا مدالل رئيسية ه :

االرض المحيطة.

 -1المدلل االول :من جهة الشرق ف شارع المعتز جهة المعارض) دلول ف ط.

 -2المرردلل المررا  :مررن جهررة الشرررق اي ررا فر شررارع المعتررز جهررة المعررارض) دلررول ولررروج
وبعيد عن م ط ة سير الحركة وبعيدا عن االلت اق المروري.

 -3المدلل المالث :من جهة الغر شرارع الرسرالة  )17حر العامرل) دلرول ولرروج وال يرؤمر
ف سير الحركة اي ا.

 -4مررن جهررة الشررمال وهررو اف ررل المرردالل لكو ر مرربمط تبمرريط جيررد ومحرراط باردررفة ظيفررة مررن
شارع  7يسان) وهو لمدلول واللروج.

ي ررم المجمررا اكمررر مررن  )1111محررل ف ر ملتمررف الد ر اعا

بديا ة وتدميح السيا ار عمى وفق التلددا
96م )2ف ر ر حر ررين تكر ررون مسر رراحة الك ارجر ررا

فعاليا

م ررلا

واللرردما

الت ر تتعمررق

الملتمفة وتتراوح مساحة المحل الواحرد بمعردل

بحر رردود 611م )2وعر ررددها  11ك ارجر ررا ) وتوجر ررد

الرظ ممل مطاعم عدد  )2فرن دائرا مجاري تعمل عمى سح
موجررودا دالررل المجمررا وت ررل الملمفررا

ملمفا

المجمرا عبرر

الررى لررارج المجمررا كمررا يوجررد مجمررا طب ر

درغير مررا سريارت اسررعاف تررابا الرى مستشررفى اليرمرروك ف رع عررن وجررود ابرة العمررال المسررؤولة

عن تجديد اجازا المه ة.
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 2-3موقع المجمع من شبكة الطرق الرئيسية -:
تحيط بالم ط ة شبكة من الطرق الرئيسية التر تربطهرا مرا الم راطق المجراورا ومرا مركرز

المدي ة يتوسط المجما شارع المعتز مرن جهرة المعرارض واالتجراا االلرر مرن جهرة م ط رة العامرل
ف شارع الرسالة  )17مرن جهرة الغرر امرا مرن جهرة الشرمال فترربط بشرارع  7يسران) والمحرور
ال اربررا والم روازي لعمررا ار ح ر السررعم السررك ية والررذي يكررون محرراذي لطريررق دررعح الرردين لممرررور
السرريا وبررذلك فرران المجمررا اللرردم ي ررا بررين اربررا شروارع مررن رروع الشروارع الرئيسررية محاطررة فر

جميا االطراف.

 3-3تحميل منطقة الدراسة -:
بعررد عمميررة االسررتطعع الميرردا

لممجمررا الدر اع اللرردم فر م ط ررة البيرراع سرريتم فر هررذا

الفدررل تحميررل م ط ررة الد ارسررة الملتررارا عمررى وفررق م هجيررة احدررائية بهرردف تشررليص مكررامن
ال جاح أو ال عف ف هذا الم ط ة ومحاولة االستفادا م ها كتجربة وامعية عمى درعيد التلطريط
الد اعية اللدمية ف محافظة بغداد أو غيرها من المحافظا

المست بم لممجمعا

 1-3-3عينة الدراسة

.

ت ررم التي ررار عي ررة الد ارس ررة باس ررمو العي ررة العشر روائية م ررن م ط ررة الد ارس ررة بوام ررا )311

ش ررلص وان االس ررئمة الموجهرررة ش ررمم
وادررحا

محررع

معظر ررم افر رراد العي ررة الم تلب ررة وه ررم لمر رريط م ررن عر رراممين

ف ررع عررن المسررتفيدين مررن اللرردما

لهذا الغرض.

 2-3-3نتائج االستبيان -:

س ركز عمى تائا االسئمة االساسية الت طرح

مو وع بحم ا .وجاء

الم دمررة لهررم عمررى وفررق اسررتمارا أعررد

ف االستبيان والت

عت د ا ها تدلل ف دميم

ال تائا كما يم -:

بالنسبة لمسؤال االول  ( :بخصوص محل سكن العاممين في المجمع ) وكانت االجابة
ف الجدول رمم  )0يعحظ بان العاممين من الذين ي ط ون ف العما ار السك ية ساب ا عما ار
ح ددام السك

) هم ب سبة  )%23يميها  )%08من العاممين الذين ي ط ون ف ح العامل

فيما يسكن  %09ف م ط ة البياع ويسكن  %01ف ح الجهاد فيما يسكن  %8من

العاممين ف الدورا و %8يسك ون ح تبوك و %4ف مدي ة الددر والبام  %2يسك ون
ف م اطق متفرمة من مدي ة بغداد  .فاالجابا

ومجموع ال س

المبي ة اععا تظهر ان االغمبية

من العاممين هم من سك ة الم اطق ال ريبة وهو عامل مهم لتغذية حاجة المجما ومن مم ت ميل

كمفة االيدي العاممة ل ر مواما سك هم من م ط ة عممهم.
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جدول( )1يمثل نس سكن العاممين في المناطق القريبة من المجمع الخدمي
التسلسل

النسبة المئوية
()%

مناطق سكن العاملين
العما ار السك ية ساب ا عما ار ح

1

23

ددام)

2

ي الات ل

08

3

الديتع

09

4

ي الةهتد

01

5
6
7
8

الدورا
ي تدوك
دييم الصدر
يتيس تير م
ال ة وع

8
8
4
3
111

المددر :الباحث باالست اد الى استمارا االستبيان
السؤال الما

كان بلدوص ( مدى مالئمة موقع المجمع لمعاممين واصحا المحالت فضال

عن المستفيدين من الخدمة المقدمة ) حيث اجا
ف حين اجا

 %82من افراد العي ة ان الموما معئم

 %01من افراد العي ة بان الموما غير معئم والسب

المرورية الت دائما ماتعيق الودول ولدودا ف الس وا

با غير معئم والسب

ان المجما ادبح اليستوع

كما افادوا ه االلت اما

االليرا فيما افاد  %9م هم بان

االعداد الكبيرا من المركبا

عن اللدمة وكمرا اعمال الحدادا دالل المجما ويرظ البحث بان اجابا

مطاب ة الى المشاهدا

ارائهم .

والم اءا

الت اجري

الت تبحث

افراد العي ة جاء

دالل المجما ولارج من كل الفئا

المستطمعة

جدول () 2مدى مالئمة موقع المجمع لمعاممين واصحا المحالت فضال عن المستفيدين من
الخدمة المقدمة

التسمسل

معئمة موما المجما

ال سبة المئوية
%

0

موما معئم

3

موما غير معئم

01

2

موما غير معئم

9

المجموع

82

011

المصدر :الباحث باالستناد الى استمارة االستبيان
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السؤال المالث كان بلدوص تاثير الوقت المستغرق لموصول الى المجمع )
من تائا المسح الميدا

وجد ان اكمر من  )89%يدمون الى المجما ب مل من دف ساعة

وبالتعف وسائط ال ل وهذا يع

ت مير لموم

ان موما المجما معئم ومري

من محل سك هم واليوجد

المستغرق لمودول الى المجما بال سبة لمعظم العاممين ف معءمة الموما أي ان

العاممين ف المجما ال يهمهم وم

الودول الى المجما وهذا طبيع ولادة ا ال يوجد وم

محدد لمدوام كما ان مر سكن العمال من المجما يؤدي الى ان الوم

المجما مدير وال يؤمرعميهم فيما افاد  %00بان الوم

المستغرق اكمر من دف ساعة

وهؤالء يسك ون ف م اطق بعيدا وعا ما عن موما المجما وبسب

الحادمة  .والجدول  )2يو ح ذلك.

المستغرق لمودول الى

االزدحاما

المرورية

جدول ()3

يوضح تاثير الوقت المستغرق لموصول الى المجمع

ت
-1
-2
-3

النسبة %
89
11
111

الوقت المستغرق للوصول
أقل من نصف ساعة
اكثر من نصف ساعة
المجموع

المددر  :الباحث باالست اد الى استمارا االستبيان

بالنسبة لمسؤال الرابع بخصوص (( عدد العاممين من داخل منطقة البياع وعددهم من خارج
المنطقة (داخل مدينة بغداد)  ،فضال عن عدد العاممين من خارج مدينة بغداد )) .
من لعل توزيا العاممين ف مجما البياع اللدم

البياع والم اطق المحيطة و سربتهم بمغر

جد ان معظم العاممين هرم مرن سرك ة

 )%82مرن المجمروع الكمر بي مرا بمغر

ممررن هررم لررارج الم ط ررة دالررل مدي ررة بغررداد ) بحرردود  ) %02فر حررين بمغر

سربة العراممين

سرربة العرراممين

ممررن هررم مررن لررارج مدي ررة بغررداد  ) %4مررن المجمرروع الكمر لمعي ررة و عت ررد برران تيجررة وامررا حررال
العرراممين واجابرراتهم جرراء

طبيعيررة ب رراءا عمررى مومررا المجمررا وسررهولة الودررول الررى المجمررا مررن

الذين هم من سك ة الم ط ة والكمافة السكا ية الفعمية ف الم ط ة  .الجدول  )4يبين ذلك.
جدول ( )4يمثل عدد العاممين من داخل المنطقة وخارجها

التاىال
.1
.2
.3

اماكن العاملين
داعل ييقم الديتع.
ال ييقم ال يييم د ييقم الديتع
عترج دييم دغداد

المصدر  :الباحث باالستناد الى استمارة االستبيان
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النسبة المئوية
()%
%83
%13
%4

السؤال الخامس حول ((ماهية المشاكل التي تعيقك في الوصول الى مكان العمل بسب بعد
السكن أو بسب وسائل النقل  ،وكأن يكون بدون مشاكل ) .

الج رردول  )0يظه ررر اس ررتما ار المس ررح المي رردا

الد ارسررة ليس ر

ب رران  )91%م ررن الع رراممين فر ر م ط ررة

لررديهم مشرراكل ف ر الحركررة والت ررل بررين مومررا السرركن ومومررا العمررل بسررب

ترروفر

وسائط ال ل الملتمفة الحاطرة الم ط رة بشربكة جيردا سربيا مرن الطررق ف رع عرن وموعهرا برال ر
البياع لم ل الدالم

من مرائ

ومن جهة الرظ فان اغم

العاممين ف م ط ة الد ارسرة هرم مرن

سك ة الم اطق المجاورا وال ريبة لم ط ة الدراسة فر حرين اجرا

بعض المشاكل التر تعيرق ودرولهم الرى مومرا المجمرا وتفاوتر

 %7مرن افرراد العي رة بران لرديهم
هرذا المشراكل برين بعرد سرك هم

عن الموما او ظروف البعض اللادة وارتباطاتهم العائمية االلرظ .

جدول (  ) 5يمثل ماهية المشاكل التي تعيق العاممين من الوصول الى المجمع

التاىال

ماهية المشاكل

.1
.2

قدف وةود شتكل ل التيقل
لديهف شتكل

النسبة المئوية
()%
%91
%9

المصدر  :الباحث باالستناد الى استمارة االستبيان

السؤال السادس بخصوص (اسبا

اجابا
بسب

اختيار مجمع البياع لتصميح سيارتك ) ،حيث كا

افراد العي ة  ،حيث عحظ بان اعمى سبة حول سب

سهولة الودول الى المجما وكا

تيجة

التيار المستفيد لهذا المجما كان

تشكل  )54%من حجم العي ة ف حين بمغ

سبة

اجابة افراد العي ة بعدم وجود ازدحام ف الطريق لمودول الى المجما  )10%كما بمغ

سبة

االجابة بعدم وجود ازدحام دالل المجما الد اع اللدم كا
وجود معرفة شلدية ما داح

بالمرتبة االليرا اذ حدم

 )16%ف حين بمغ

الورشة  )14%من حجم العي ة وجاء

جودا التدميح

عمى سبة  )6%وكما مو حة ف جدول رمم . ) 0

جدول (  ) 6سب اختيار المستفيد لمجمع البياع الصناعي الخدمي

التسمسل
1

النسبة المئوية ()%

سب اختيار المستفيد

%04

سهولة الودول الى المجما .

2

عدم وجود ازدحام ف الودول الى المجما

%01

3

عدم وجود ازدحام دالل المجما

%00

4

وجود معرفة شلدية ما داح

5

الورشة

جودا التدميح

%04
%0

المصدر  :الباحث باالستناد الى استمارة االستبيان
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سبة

 التحميل والمناقشـةبعررد االطررعع اآلراء اللادررة بالعرراممين وادررحا

المحررع

والمكات ر

عررن معءمررة مومررا المجمررا الد ر اع اللرردم ف ر م ط ررة البيرراع كا ر

والمسررتفيدين مررن اللدمررة
ال تررائا تؤيررد برران مومررا

المجما الد اع اللدم معئم ب سبة جيدا.

وان م ط ة البيراع اللدميرة امتردادا لمرورش والمحرال اللدميرة المرحمرة مرن م ط تر الشريخ

عمر والشيخ معرروف سرهل عمميرة ا شرائها مرن جديرد وزاد مرن سررعة موهرا وتطورهرا لتروفر رأس

المال الت سيس من موجودا

الت ر تتطم ر

ومكان ف ع عرن الزبرائن وطرالب اللدمرة وال سريما لمتلددرا

لب ررا ومهررارا ف يررة عاليررة الررذي ا عكررس برردورا عمررى حجررم م ط ررة سرروق اللدمررة ف ر

الم ط ة كون الم ط ة

رأس الم ررال المس ررتممر بر ر

رمن اطرراف مدي رة بغرداد ذلرك الرذي سراعد عمرى تطروير المجمرا وزيرادا
ال ررذي ا عك ررس عم ررى ارتف رراع اج ررور العم ررال المهر ررا وغي ررر المهر ررا م ررا

ا لفاض كمفة ت ديم اللدمة وعا ما م ار ة بمميعتها ف الم اطق االلرظ.
م ر ررن جا ر ر ر

السررتعماال

ال ر ررر ف ر رران الم ط ر ررة الدر ر ر اعية اللدمي ر ررة فر ر ر البي ر رراع تمت ر رراز بع ر ررزل وا ر ررح

االرض عررن مجاوراتهررا ف ر الم رراطق السررك ية عمررى الرررغم مررن لموهررا مررن االحزمررة

الل راء وم اطق التشجير لادة وان تم االلذ ب ظر االعتبار شبكة الشروارع المحيطرة بهرا مرن

الجها االربعة الت يمكن ع ّردها محرددا ل موهرا وتوسرعها فر حرين ترم تلدريص م ط رة التوسرا
باتجرراا شررارع المعتررز الم ابررل لم ط ررة معررارض السرريا ار ذلررك الررذي ا ش ر الععمررة الوظيفيررة بررين
م ط ررة المجم ررا م ررن جه ررة وم ط ررة المع ررارض وم ارئر ر

فادرربح

الم ط ررة ككررل وحرردا وظيفيررة متكاممررة اللرردما

البي رراع لم ررل ال رردالم م ررن جه ررة ال رررظ
معررز از م ررار توميررا المجمررا الد ر اع

بعدا معئما وجيدا.
اللدم ف هذا المكان ّ
امررا مررن احيررة تمرروث الم ط ررة بسررب توميررا المجمررا الد ر اع اللرردم فرران المجمررا ال يمفررظ أي
تموث وهو يعد من الد اعا

بدرجرة درفر) أي مرن روع الدر اعا

الرردهون الررذي يمفررظ فر دالررل المجرراري وهررذا مررا يولررد ا سررداد فتحررا

المجاري دالل المجما يعمل عمى ديا تها دائما.



حس

تد يف الملطط اال مائ الشامل لبول سيرفس )1973
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غيرر الممومرة عردا بعرض

المجرراري اال ان وجررود دائررا

االستنتاجات:

اهررم االسررت تاجا

المدي ة .

 -1وجررود عجررز ف ر الطم ر

الت ر لرررج بهررا هررذا البحررث والت ر مررن الممكررن ان تسرراهم عمميررا ف ر لدمررة
عررن تمبيررة الم رراطق الد ر اعية اللدميررة الحاليررة والم ط ررة المركزيررة وبررام

م اطق المدي ة.

 -2الهدف االساس من ا شاء هذا المجمعا

الد اعية اللدميرة كران بترحيرل هرذا الدر اعا

الى الم اطق الجديدا وليس ا شاء م اطق مكممة لمم راطق ال ائمرة لكرن بسرب
استمرار الم اطق ال ديمة وتطور المجمعا
 -3ان الطم ر

الطمر

اللدميرة

المت ازيرد ادظ الرى

الد اعية اللدمية.

عم ررى در ر اعة تد ررميح الس رريا ار وت رروفير اللدم ررة فر ر مجم ررا البي رراع الدر ر اع اللرردم

متزايد ب سبة كبيرا االمر الذي ادظ الى محدودية استيعابية الم ط ة والحاجة الى التوسا.

 -4مررن العوامررل المررؤمرا ف ر

شرراط الم رراطق الدر اعية اللدميررة هر سررهولة الودررول وكفرراءا اللرردما

الموجودا بها.
 -5ات ررح

عمميررة التلدررص ف ر ت ررديم اللدمررة ف ر الم ط ررة الد ر اعية اللدميررة عمررى جررذ

طررالب

اللدمة وزيادا مو وتطور الم ط رة وذلرك مرن لرعل وجرود عامرل الت رافس فر ت رديم اللدمرة فر تح يرق
مستوظ اعمى وبكمفة امل.

التوصيات
-1

يمك ررن اعتبر ررار تجربر ررة مجمر ررا البي رراع الد ر ر اع اللر رردم تجربر ررة ش ررب موذجير ررة فباالمكر رران ا شررراء

مجمعا

د اعية لدمية ف م اطق الرظ.

 -2امامة م اطق ل راء ف الم ط ة المحيطة بالمجما الد اع اللدم
لممرررور الس رريا) لعررزل توسررعاتها عررن االسررتعماال

ولدودا الجهرة المو ازيرة

المجرراورا لهررا وايجرراد معالجررا

بيئيررة طبيعيررة لمحررد

م ررن تر ر مي ار التم رروث الدر ر اع لمم ط ررة الدر ر اعية اللدمي ررة فر ر البي رراع م ررن ل ررعل ت ظ رريم الف رراءا

المفتوحة والم اطق الل راء وم اطق واسالي

التلمص من ال فايا .

 -3ت ظيم عممية الدلول واللروج الرى الم ط رة الدر اعية اللدميرة وحسر

اتجاهرا

الحركرة ومحاورهرا

مررن لررعل الشروارع االربعررة المحيطررة بهررا وكررذلك لتوزيررا ال ررغط المتولررد عررن الم ط ررة والمسرراهمة ف ر

ت ميل االلت اما

المرورية الت مد تحدث.

 -4رفررا المتجرراوزين ف ر شررارع الرسررالة شررارع  )17ف ر م ط ررة ح ر العامررل وتلدرريص م رراطق لهررم
من الم ط ة الد اعية اللدمية او ترحميهم الى م ط ة الرظ لعستفادا من اال ار

 -5الت كيد عمى تلدص اللدمة الم دمة حس
 -6وتوفير م ط ة موامف السيا ار

 -7ت وية الععمة الوظيفية بين مرائ

الشاغرا.

ال وع والوظيفة دالل المجما الد اع .

للدمة المجما الد اع اللدم .

ال ل الدالم ف م ط رة البيراع ومجمرا المعرارض لمسريا ار مرن

لررعل ايجرراد طرررق مباش ررا لمحركررة بررين الم ط ررة الد ر اعية وهررذا الم ارفررق لتح يررق االسررتفادا ال درروظ
م ها.
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المصادر بالمغة العربية
 )0الهيت
العمم

دبري فارس حسن دالح فميح جغرافية المدن و ازرا التعميم العال

جامعة بغداد مديرية دار الكت
كامل كاظم آليا

 )3الك ا

ف

لمطباعة وال شر جامعة المودل 0780

تحجيم التركز الد اع لمدي ة بغداد بحث م شور ف مجمة

الملطط والت مية ع0778 9
 )2شيحان شها

والبحث

لمد اعا

حمد تلطيط اال ماط المكا ية العادا التوميا المكا

التحويمية

مدي ة بغداد والم اطق المحيطة بها اطروحة دكتوراا م دمة الى مركز التلطيط الح ري

واالمميم غير م شورا 3111
)4

شيحان شها

لمد اعا

حمد تلطيط اال ماط المكا ية العادا التوميا المكا

التحويمية ف مدي ة بغداد والم اطق المحيطة بها اطروحة دكتوراا م دمة الى مركز التلطيط
الح ري واالمميم غير م شورا 3111

) 0الدوري دباح فيحان معايير توميا المشاريا الد اعية ف العراق رسالة ماجستير غير

م شور م دمة الى مركز التلطيط الح ري واالمميم
هاشم ل ير

)0السماك محمد ازهر الج اب

غير م شورا 0780

الج اب

دعح مجيد استلداما

بين ال ظرية والتطبيق جامعة المودل و ازرا التعميم العال والبحث العمم
)9د ر زين العابدين عم

تلطيط الم اطق الد اعية ف المدن العرامية رسالة ماجستير

م دمة الى مركز التلطيط الح ري واالمميم
)8العيساوي كاظم جاسم دراسا
)7الك ا

وامكا يا

كامل كاظم .ال عيم

 )01كمو

دبري ت ييم اداء المشروعا

جامعة بغداد

حيدر عبد الرزاق

والعشرين ومائا بحوث المؤتمر العمم

. 3111

غير م شورا بغداد 0784

الجدوظ االمتدادية وت ييم المشروعا

التطبيق بحث م شور ف

الح ري واالمميم

 )03فتح

3110

الد اعية بين التلطيط

مجمة الملطط والتمية ع 3111 7مركز التلطيط
التداميم األساسية لممدن العرامية ف
المالث اتحاد مجالس البحث العمم

 )00اال باري محمد مدي ت أجمل وحدا التلطيط العم ار

0789

0780

.

االرض

ال رن الحادي
العربية بغداد

مطبعة الرسول العرب

كربعء

احسان وجب ار ابراهيم جب ار بغداد بين االمس واليوم مطبعة اما ة بغداد 0789
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االرض

 د وتحميل استعماال-االساسية لمدي ة بغداد

كامل كاظم الملططا

)الك ا02

0777 )43 لعغراض الد اعية مجمة الجمعية الجغرافية العدد

0790 ) اما ة بغداد مسم التدميم االساس لمدي ة بغداد مطبعة اما ة بغداد04
المصادر بالمغة االنكميزية
1- Ranyer, Wendg W.J Government Of Connections Information Technology
Strategic Plan, Www. Stating. U.S., 2000
2-Uni Do, Industry And Sustainable Development In Tunisia, 2001, U.S. A, 
3- Committee, Montreal Transition, The New City Of Montreal, Organization Plan,
2001
4-United Nation Industrial Development In The Middle East, 1966, 
(1) BACK, William, The Industrial park, John Willey and son's, 6td, new york,
1980, 
5- Ching, Stephen, Examing Competition In Land Market & Application Of Event
Study To Land Auction In Hongkong, Department Of Economic And Finance Facult
Of Business City University Of Hongkong, 2001
6-Smith, D.M., Industrial Location,
7-Leggat, John Technology Investment strategy for the next two decades, Candex,
2000
8-Gibberd, Frede rick, John Design, 5th Ed.U.S.A. Praeger Pub, 1976.
9-Back, p.william, The industrial park, John willey and son’s/ ltd, new york, 1980.

24

Appropriate spatial industrial complexes service
The study area - Baya complex industrial service
Appropriate spatial industrial complexes service
The study area - Baya complex industrial service
Keywords:
convenient location, a job in the industrial city, a
service-industrial complex, the standards, the basic
outline.
Assistant teacher
Hashim Jaafar Abdul Hassan
University of Baghdad
Center for Market Research and Consumer
Protection

2013

25

