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ABSTRACT:   
    Where ever the life is found it's very likely to find a river or water in any form, 
people connected more and more with rivers, streams and canals and working hard to 
rehabilitate these waters' sources . 
The research problem is "there is a knowledgeable gap about the role of waters' 
canals in the morphological urban development of the cities ".While the aim of the 
research is to Diagnosis the waters' canals which embody the greatest importance in 
the morphological urban development of the city. 
The main research hypothesis is " canals vary in their importance or role in the 
morphological development of the cities ". 
The area of study is represented by city of Basrah because it has a network of waters' 
canals consolidated with the main streets' network in which every canal is parallel to 
one of city streets. The research studied the spatial organization of Basra city using 
the Arc View GIS 3.3 to see the canals that deserves rehabilitation within the city. 
and Studied lands' uses which align the important   waters' canals by field survey. 
Also built a questionnaire  about the character of urban development and its 
mechanism.  
      The research reached in its practical study to diagnose the main waters' canals in 
the city which have the more importance in the morphological development of Basrah 
city ,  where its result come from the integration and the access to those canals by 
using major ways of transportation . 
The results of the program are about twelve canals which gained high values, those 
canals are " Sarraji River , Al Khora River , Alashar River , Alkhandag River , Rebat 
River , Jubailah River , Shatt al-Turk river , the vertical canal on the Shatt al-Turk 
river , Baghdad's streets' Canals beside Aljameyaaat district ,  the canals which 
paralleled Baghdad's street beside Alsma'i and Alaaleya districts ,alsheeaba's drainage 
canal and the vertical canal between  Al-Sarraji and Al-Khora River) ,the research 
diagnoses and concentrates on the main lands' uses on the Both bankes of those 
Canals and they are (governmental , commercial and residential and mixed) . 
Research recommended that the focus should be on those important canals in the new 
developments.  
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 ً  حالة دراسیةمدینة البصرة – دور القنوات المائیة في تنمیة المدن مورفولوجیا

    
 خالصة:ال

فالناس یرتبطون  نھر او ماء بأي شكل من االشكال ,حیثما وجدت الحیاة , من المحتمل جدا وجود      
مشكلة البحث أكثر وأكثر باألنھار والجداول والقنوات المائیة ویعملون جاھدین لتحسین إعادتھا . تمثلت 

 ھدف البحث اما  في " وجود فجوة معرفیة حول دور القنوات المائیة في تنمیة المدن مورفولوجیا"
القنوات  ان افترض البحث.ینة مورفولوجیاً تشخیص القنوات المائیة األكثر أھمیة في تنمیة المدب فیتعلق
 . في اھمیتھا و دورھا في تنمیة المدن مورفولوجیاً  متباینة المائیة
كونھا تحتوي على شبكة من القنوات المائیة المدمجة مع شبكة بمدینة البصرة  منطقة الدراسة تمثلت

تحلیل  التنظیم الفضائي لھذه القنوات الشوارع الرئیسیة حیث أغلب القنوات موازیة لشوارع المدینة . تم 
 لتحدید القنوات االكثر تكامال في المدینة )Arc View GIS 3.3المائیة  باستخدام برنامج (

. كما قام البحث بدراسة استعمال واالكثراھمیة في تنمیة مدینة البصرة من الناحیة المورفولوجیة 
ن بناء استمارة استبیان تعلقت بخصائص التنمیة على امتداد ھذه القنوات المائیة, فضال ع االراضي

 الحضریة وجوانبھا والیاتھا.
توصل البحث في دراستھ العملیة الى تشخیص القنوات المائیة األكثر اھمیة في بنیة المدینة 
المورفولوجیة حیث تأتي نتائجھا من تكاملھا و إمكانیة الوصول لتلك القنوات بإستخدام طرق النقل 

كانت نتائج البرنامج نحو إثنا عشرة قناة مائیة تمكنت من الحصول على قیم عالیة متباینة الرئیسیة .و
, نھر الجبیلة , نھر الرباط , نھر الخندق  ,نھر العشار , نھر الخورة  ,فیما بینھا وھي (نھر السراجي 

قنوات موازاة شارع  ,قنوات شارع بغداد جھة الجمعیات  ,القناة العمودیة على شط الترك  ,شط الترك 
 والقناة العمودیة بین نھر السراجي والخورة ). أوصى , مبزل الشعیبة ,بغداد جھة األصمعي والعالیة 

 البحث في إن یتم التركیز على تلك القنوات المھمة في التنمیات الجدیدة .
 

 المقدمة: 
, یتناول البحث دراسة القنوات المائیة في مدینة البصرة ودورھا في تنمیة ھذه المدینة مورفولوجیاً      

اال ان ھذه القنوات تعاني من االھمال ولم  قناة مائیة أثرت في نموھا  635فمن ممیزاتھا إحتواءھا على 
من ازدواجیة وجود  بحثمشكلة التبرز .  تستغل في تنمیة مدینة البصرة من الناحیة المورفولوجیة

المتفرعة من ضفتي  جود عدد كبیر من القنوات المائیةمشكلة وظاھرة في مدینة البصرة وھي ظاھرة و
كان لھا أدوارا حقیقیة منھا  , والتي صنعھا اإلنسان نتیجة لنمو المدینة, شط العرب الشرقیة والغربیة 

ولكن المشكلة ھي إنھ عند نمو  . النھريالنقل و , سقي المزروعات اء الصالح للشرب ,ایصال الم
 ھاوتحول معظم منھابسبب إنحسار البساتین التي كانت تحتاج الى سقي  ھذه القنوات المدینة إنتفى دور

, القنوات بشوارع نفت دورھا في النقل النھري ھذه بموازاة  المدینةرصف الى مناطق سكنیة مع 
عف قدرتھ في إرضاع القنوات المائیة  جعل ھذه انخفاض منسوب میاه شط العرب و ض اضافة الى

وبسبب ضعف الخدمات البلدیة المقدمة للمواطنین فقد استخدم الناس  . القنوات فارغة طیلة ایام السنة
ھذه القنوات كمركز لرمي الفضالت والنفایات وتصریف میاه الصرف الصحي مما أضاف مشكلة 

 أخرى ھي مشكلة التلوث البیئي.
مائیة في تنمیة المدن وجود فجوة معرفیة حول دور القنوات ال "فيمشكلة البحث تمثلت       

 ."مورفولوجیا
 "تشخیص القنوات المائیة األكثر أھمیة في تنمیة المدینة مورفولوجیاً . " في ھدف البحثتمثل و

في اھمیتھا و دورھا في تنمیة المدن  القنوات المائیة  " تتباین فھي فرضیة البحث الرئیسیة اما 
 ".مورفولوجیاً 

 لذلك كانت منھجیة البحث :
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 الحضریة.     توضیح مفھوم  كل من التنمیة الحضریة والقناة المائیة والمورفولوجیة   -
الخصائص التركیبیة للتنظیم الفضائي للقنوات المائیة  ضمن تقنیة نظام المعلومات الجغرافیة  دراسة  -

لمدینة البصرة لمعرفة القنوات التي  لھا دور في  )Arc View GIS 3.3(باستخدام الحقیبة البرمجیة 
 تنمیة المدینة  مورفولوجیا. 

 . لھذه القنواتریق مسح میداني دراسة إستعماالت األرض بمحاذاة القنوات المھمة عن ط -
وانب والیات تنمیة القنوات المائیة  خصائص وجعمل إستبیان لذوي اإلختصاص لقیاس  -

 .والمورفولوجیة الحضریة لھذه القنوات 
 التوصل الى النتائج واالستنتاجات و التوصیات . -

 :التنمیة الحضریة
التنمیة من وجھة نظر حضریة بأنھا تشیر الى تحقیق زیادة سریعة وتراكمیة ودائمة یمكن تعریف       

عبر فترة من الزمن في مختلف جوانب الحیاة , كما یمكن القول بأنھا مجموعة من األنشطة ضمن نظام 
سواء كان موقعاً أو مدینة (ما یھدف الى تلبیة بعض اإلحتیاجات وحل بعض المشكالت وتعمیر مكان ما 

, حیث یتم تحدید المشكالت كبدایة وتحدید األھداف كنھایة , ثم توضع  ), سواء كان مكانا جدیدا أو قائما
ویمكن تعریف التنمیة من , المخططات العمرانیة الالزمة لتحقیق ھذه األھداف على مدى زمني معین

المتواصلة في الكم والكیف , "نشاط إنساني للعمل من أجل الزیادة وجھة نظر حضریة ایضاً على إنھا 
, ص  9[" وھي عملیة تلبیة لإلحتیاجات وحل للمشاكل وتحقیق الھداف السكان من خالل نظام معین

244,243[. 
من المفاھیم القلیلة التي تجمع بین البعد النظري والجانب التطبیقي  تعد "التنمیة"في الواقع       

وقد تناولت أحدى أدبیات جامعة الملك ت ومقاصد تطورھا. الشاملة للمجتمعا اوتستدعي دراستھا الرؤی
) مفھوم التنمیة وقد أسمتھ بالمفھوم اإلسالمي للتنمیة 2006عبد العزیز في المملكة العربیة السعودیة (
بحیث یشمل الجوانب المادیة  والتوازن خصائص الشمولیةمشیرة الى إن المفھوم اإلسالمي للتنمیة لھ 

 .]60, ص  8[یلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم والروحیة معاً , و
 :]20, ص  10[ یأتيما عناصر تمثلت ب لتنمیة الحضریةل) 2010ذكرت عفانة (

: وھو المنظومة الطبیعیة , وإطار البیئة الفطریة التي أوجدھا هللا سبحانھ وتعالى ,  المحیط الطبیعي
النظام الحیوي بشقیھ من نبات وحیوان طبیعي )  ,النظام الجوي , النظام األرضي  , تضم (النظام المائي

 وھي جزء من النظام الكوني الذي ال یخضع إلرادة اإلنسان وال الى تحكمھ .
: یتكون مما أنشأه اإلنسان في البیئة , وبناه وشیده مثل مراكز  ( البیئة العمرانیة) المحیط المصنوع

لمستشفیات , شبكات المواصالت , شبكات الري , مراكز الطاقة , الصناعة , المدارس , الجامعات , ا
النظام صنوع یتكون من النظام السیاسي , وبصفة عامة یمكن القول أن المحیط الم .المزارع .. إلخ 

 التكنلوجي , والنظام اإلقتصادي , وھي أقسام النظام الحضاري في البیئة .
: وھو ماوضعھ اإلنسان من مؤسسات وقواعد یعتمد علیھا في إدارة العالقات  المحیط اإلجتماعي

عالقات الخارجیة مع سائر الداخلیة بین أفراد المجتمع والمنظومات األخرى الطبیعیة والمصنوعة , وال
لكنھ تطور على مدى قرون من تاریخ اإلنسان , وبصفة عامة یمكن القول بأنھ یجمع المؤسسات  العالم .

وبعض ھذه المكونات یرجع تاریخھ الى الماضي  .سیاسیة واإلجتماعیة والثقافیة السائدة في المجتمع ال
 إلخ ) –التراث الثقافي  –الدستور  –التقالید  –العادات  –(القیم 

" إنعكاس الفكر التنموي على التنظیم المكاني الحضري " بوجود  فھيإستراتیجیة التنمیة الحضریة أما 
وبشكل ومواقع التنمیة الجدیدة على المستوى الحضري  ھابلیة لحدود التنمیة ومحاوررؤیة مستق

 .]5, ص  7[مستدام
المجال العمراني أو الفیزیقي الذي یھتم  إعتمدت برامج التنمیة الحضریة في مدن العالم النامي على      

بإدخال مجموعة من التحسینات المادیة على البیئة المحلیة وتتمثل في تحسین وتطویر المباني ورصف 
الشوراع وتشجیرھا مع توفیر البنیة األساسیة من شبكات التغذیة بمیاه الشرب والصرف الصحي 

 .]3, ص  13[واإلنارة وتنسیق الفراغات الحضریة 
) (على العالقة بین الحضارات والتنمیة المستدامة مشیرة الى الحضارات Moughtin )2005ركز 

األولى , مع طرح مفردات التنمیة الحضریة (كالشكل الحضري والمدینة المتضامة والفضاءات 
)  على اإلستعمال المختلط والكثافات الواطئة سكني الحضري والبلوك السكني مؤكداالمفتوحة والحي ال
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و ذكرت الدراسة إن الفكرة الرئیسیة للتنمیة المستدامة ھي المشاركة المجتمعیة حیث إن مشاركة 
 .]180, ص  20[المجتمع یجب أن تكون أكثر من مجرد مبادرة فالمكونات البد إن تنظم ھذه العملیة 

التنمیة الحضریة حیث وصفتھا الدراسة بإنھا عملیة معقدة ومتداخلة مابین ) 2010می�ا (تناولت دراسة 
التنمیة األجتماعیة والثقافیة والنفسیة , وتعتمد التنمیة الحضریة على دراسات السكان واإلقتصاد 

 . ] 276,ص 12[وإستخدامات األراضي والنقل والخدمات والمرافق الحیویة ووسائل اإلنتاج 
بینما ربطت الدراسة تعریف التنمیة الحضریة بمعاییر عدیدة تتعلق بتوافر امدادات المیاه , ونقاوة 
الھواء والماء والتربة وتوفیر المقومات البیئیة األساسیة للمرافق الصحیة وإدارة النفایات والنقل , 

تشریعیة جذریة والیمكن لكل ھذا أن یتحقق دون وجود إرادة سیاسیة قویة وإصالحات ھیكلیة و
 . ] 276,ص 12[

عرف البحث التنمیة الحضریة إجرائیاً بأنھا ( حالة من التنمیة تطبق عبر مناھج طویلة المدى تترجم 
الى خطط عمل تمتاز بالمرونة والتفكیر المستمر والتوجھ لألمام وتعبر عن فھم الترابط بین الجانب 

 العمراني والبیئي) .
 :القناة المائیة

وغالبا ما تصل القناة ما بین  . ممر مائي صناعي یشق عادة للربط ما بین بین مسطحین مائیینھي      
التي تربط ما بین البحر  قناة السویسومن أبرز القنوات المائیة  , والمحیطات واألنھار البحیرات

التي  قناة بنما, و  قناة الدانوب التي تربط نھر الدانوب بالبحر األسوداألحمر والبحر األبیض المتوسط , 
 .] 23[المحیط الھاديتصل بین المحیط  األطلسي و

وقد وردت عدة تعاریف للقنوات المائیة منھا بانھا شرایین مائیة تم انشائھا بغرض الري او      
و بعبارة اخرى فان القنوات المائیة ھي انظمة مائیة من صنع االنسان الستعمالھا  الصرف او المالحة

و اھم ھذه االغراض حالیا ھي النقل و خصوصا نقل السلع  . في العدید من االغراض التي تھم االنسان
وھنا تظھر اھمیة القنوات المائیة بالنسبة  ,  ومن دولة الى اخرى  و المنتجات من مكان الى اخر

و تعتبر . للتجارة العالمیة الن القنوات تختصر المسافات وبالتالي تختصر الوقت و المجھود والتكلفة 
ا اھم القنوات المائیة العالمیة على مستوى العالم بل تعتبران من اھم المنشآت التي قناة السویس وقناة بنم

 ] 22[عرفتھا البشریة
عن أرتباط مدینة البصرة بأنھارھا وقنواتھا المائیة وتأثیرھا على تطویر  )1996تیتینجي ( كشفت      

 . ]3, ص  2[المدینة نفسھا وأن ھذه األنھار أثرت في شكل المدینة وتأثرت بالمقابل 
فقد إھتمت بدراسة العالقة المتبادلة بین مالمح البیئة الحضریة ومالمح  )1990مصبح (أما دراسة 

ه البیئة من ناحیة فیزیائیة وحضاریة , ومدى تأثیر تلك المالمح في تكوین الموقع الذي یحتوي ھذ
 . ]6, ص  4[شخصیة تلك البیئة التي ترتبط بالتالي في ذھنیة قاطنیھا

مدینة البصرة كمثال تطبیقي كونھا تتمیز بمالمح حضریة خاصة جاءت  مصبحأخذت دراسة      
إلضافة الى تمیزھا بوجود شبكة نھریة كثیفة أثرت على تعبیرا واضحا عن ذلك التأثیر المتبادل , با

طبیعة وشكل المستوطن البشري الحالي والمتأثر بتلك الشبكیة والذي تعززت مالمحھ بعوامل حضاریة 
 .]6, ص  4[مساعدة بحیث إرتبطت تلك المالمح بذھنیة أھل المدینة 

بإنھا ممرات مائیة صناعیة تشق عادة للربط ما بین مسطحین  عرف البحث القناة المائیة اجرائیا     
ویتم انشائھا بغرض الري او  والمحیطات واألنھار البحیراتمائیین، وغالبا ما تصل القناة ما بین 

الصرف او المالحة , وممكن أن تشق القناة من المصدر المائي بدون الحاجة لربطھا مع مصدر مائي 
لغرض تمكین الماء في األرض . یمكن تصور القنوات المائیة كمعلم من معالم المدینة وتمثل آخر 

سمة غالبة في بعض المدن وتمثل حافة من حواف الكتل الحضریة إن حدتھا من الخارج أو إقتطعت 
 الكتلة الحضري في جزء من أجزاءھا وھي بحركتھا داخل المدینة تعتبر مسارات مائیة ممكن لو كانت

 صالحة إستخدامھا للنقل النھري أو السیاحة النھریة .
 :اھمیة القنوات المائیة  في التشكیل الحضري

یعرف التشكیل الحضري بأنھ نتاج لتفاعل مجموعة من العناصر والمكونات تعمل داخل حیز      
حضري وتحكمھا مجموعة من العالقات المكانیة المتبادلة والتأثیرات الذاتیة المباشرة 

 اتؤثر القنوات المائیة  في تشكیل الواجھات النھریة في المدن التي تحتویھ  ] 119,ص11[.والمتغیرة
من حیث تأثیرھا في العالقات والخصائص التشكیلیة لالبنیة والشوارع وساحات المدن المتشكلة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8_-_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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.یتجاوب اي تشكیل حضري عقالني مع الخصائص الطبیعیة المحلیة ] 173-172,ص 21[،اعلیھ
تمثل دراسة القنوات المائیة في تشكیل المدن أحد المواضیع المھمة كل حالة بصورة خاصة. وبتناغم مع 

التي تھملھا الجھات التخطیطیة والتصمیمیة، وتحتاج الى إعادة دراسة من نواحٍ بصریة، وموقعیة 
ضري یجب أن یحاول إبراز العناصر الجمالیة، والطبیعیة لھا، وتحقیق أكبر فائدة دقیقة، فالمصمم الح

 .]364,ص 17[إجتماعیة) لسكان المدینة -(إقتصادیة
 :الموروفولوجیة الحضریة

 علم الشكلالى إن المورفولوجیة الحضریة ھي دراسة  )Carmona  ,2003 (أشارت دراسة      
. حیث إن اإلعتبارات المورفولوجیة تساعد المصممین لیكونوا على  والھیئة للمستقرات الحضریة

الھدف األساسي في ھذا المجال ھو التركیز على  ان درایة باألنماط المحلیة للتطویر وعملیات التغییر .
تناولت الدراسة العناصر األربعة األساسیة في التحلیل تغییر في الفضاء الحضري التقلیدي. التطور وال

ولوجي وھي إستعماالت األرض وھیكل المباني وأنماط قطع األراضي وانماط الشوارع المورف
 .] 61,ص 14[وإعتبرت الدراسة شبكة الشوارع ھي العناصر األكثر تأثیرا في مورفولوجیة المدینة

) المورفولوجیة الحضریة بإنھا دراسة المدینة كمستقرة بشریة , حیث كان 1997( (Moudon)عرف 
إھتمام المورفولوجیین الحضریین ینصب على تحلیل تطور المدینة من سنواتھا التكوینیة الى نقالتھا 

یة الالحقة , مع تعریف وتمییز وشرح لمكوناتھا المتنوعة . فالمدینة ھي تراكم وتكامل عدة فعالیات فرد
وأخرى ذات تجمعات صغیرة تكون محكومة بتقالید ثقافیة تتشكل بواسطة القوى اإلجتماعیة 
واإلقتصادیة عبر الزمن . یركز المورفولوجیون الحضریون على النتائج الملموسة من القوى 
اإلجتماعیة واإلقتصادیة , ویدرسون مخرجات األفكار والنوایا التي تشكل أرض وقالب 

 .] 2,ص19[المدینة
تعتبر البنایات والحدائق والشوارع ومواقف السیارات والنصب التذكاریة من أھم العناصر في      

,  التحلیل المورفولوجي , حیث تعتبر ھذه العناصر كائنات حیة تُستخدم بإستمرار لذلك تنتقل عبر الزمن
ً موجودات في حالة ترابط وحركة . قادت حالة الترابط الحركیة الواسعة الى  إنتشار وتعتبر أیضا

في  تمتلك ھذه العناصر القدرة العالیة على التحول اذ ,  ] 2,ص 19[ المدینة من خالل عناصرھا
 .] 3,ص 5[ تلیھا العالقات المدینة

       ً على إنھا دراسة عملیة تشكل المستقرات البشریة  یمكن تعریف المورفولوجیة الحضریة إجرائیا
وتحلیلھا مورفولوجیاً عبر عناصرھا المتمثلة بالبنایات والحدائق والشوارع ومواقف السیارات 
ً كائنات حیة تُستخدم  والنصب التذكاریة التي تعتبر موجودات في حالة ترابط وحركة وتعتبر أیضا

إقتصادیة وتضاف لھا مكونات أخرى طبیعیة أو بشریة  بثبات عبر الزمن تحكمھا قوى إجتماعیة و
 حسب خصوصیة كل مدینة .

في ھذا التعریف فإن القنوات المائیة تمثل عنصر من عناصر التحلیل المورفولوجي في المدینة      
التي تقع فیھا ھذه القنوات یمكن من خالل دراستھا معرفة تأثیر ھذه القنوات على تنمیة المدینة 

 مورفولوجیاً .
 :مستلزمات الدراسة العملیة 

 :المشكلة البحثیة 
  ً  .توجد فجوة معرفیة عن دور القنوات المائیة في تنمیة المدن مورفولوجیا

 :فرضیات البحث
 .  "تتباین القنوات المائیة في اھمیتھا و دورھا في تنمیة المدن مورفولوجیاً  "الفرضیة الرئیسیة:

ً من خالل تنظیمھا  ": االولى الثانویة الفرضیة للقنوات المائیة دور في تنمیة المدن مورفولوجیا
 ".الفضائي وإستعماالت األرض على جانبیھا

 . "تؤدي القناة المائیة االكثر تكامالً دوراً في تنمیة المدن مورفولوجیاً " : الثانیة الثانویة الفرضیة
 :وسیلة القیاس 

التركیبیة للتنظیم الفضائي للقنوات المائیة  ضمن تقنیة نظام المعلومات یعتمد البحث قیاس  الخصائص 
)إلكتشاف القنوات األكثر أھمیة في Arc View GIS 3.3الجغرافیة باستخدام الحقیبة البرمجیة (

 مورفولوجیة المدینة , مع القیام بمسح میداني للقنوات المھمة وعمل إستبیان لذوي اإلختصاص لقیاس
 ب والیات تنمیة القنوات المائیة  والمورفولوجیة الحضریة لھذه القنوات .خصائص وجوان
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 الخصائص التركیبیة للبنیة الحضریة :
) , 1984) في عام (Hillier & Hansonقواعد تركیب الفضاء ھي وسیلة قیاس وضعھا كل من (     

الخصائص التركیبیة للبنیة الغایة منھا اكتشاف الخصائص اإلجتماعیة ألي مجتمع من خالل قیاس 
 الحضریة.

عدم اإلنتشار ,  –عدم التناظر واإلنتشار  –یتم قیاس الخصائص التركیبیة نسبة الى خاصیة التناظر      
عدم التناظر الى التمییز بین األماكن التي یتم الوصول الیھا بشكل غیر  –حیث تشیر خاصیة التناظر 

إلنتشار , فتشیر الى التمییز بین العالقات الفضائیة مع اكثر من عدم ا –مباشر , أما خاصیة اإلنتشار 
مكان أو مع مكان یسیطر على الحركة للوصول الى مكان آخر . إذ یكون الفضاء منتشراً في عالقاتھ 

. تھ لدى وجود طریق واحد یؤدي الیھعندما یوجد أكثر من طریق للوصول الیھ , وغیر منتشر في عالقا
 .] 15,ص 15[ھاتین الخاصیتین في التوصل الى ضحالة المكان أو عمقھ حیث یمكن إستخدام

یھدف ھذا التحلیل الى تحدید طبیعة تأثیر اإلرتباطات الشمولیة والموضعیة للفضاءات الخارجیة في      
ویتم إعتماد المخطط المحوري في تحلیل الخصائص التركیبیة للفضاءات  ھیكلة النظام الفضائي .

إن الغایة من إستخدام .] 182,ص 6[الخارجیة لما تمتلكھ من خصائص شمولیة وموضعیة في آن واحد
ھذا القیاس ھو الوصول الى القنوات المائیة األكثر تكامالً والتي یمكن إن تخدم تنمیة المدینة 

 مورفولوجیاً 
 :س الشموليالقیا

 : حساب درجة التكامل الشمولي
یتم حساب درجة التكامل الشمولي من خالل خاصیة عدم التناظر النسبي المعدل التي تعبر عن      

), وذلك بواسطة المعادلة اآلتیة , Carrierعمق الفضاء او ضحالتھ نسبة الى الفضاء الخارجي (
 ] 108,ص 15[) 0 - 1وتتراوح قیم عدم التناظر النسبي بین (

RA = 2(MD -1)/(K-2)                                          .....................(1) 
 

 حیث إن 
RA عدم التناظر النسبي = 
MD         معدل العمق النسبي = 
K           عدد الفضاءات في النظام = 

یتم تعدیل قیم عدم التناظر النسبي لكل فضاء مع قیمتھا في العمق الفضائي ذو الشكل الماسي , وذلك 
 ] 110-109,ص 16[ألغراض المقارنة بین فضاءات النظم الفضائیة المختلفة 

ً الى المعادلة اآلتیة  تقاس درجة عدم التناظر النسبي المعدلة نسبة الى الفضاء الخارجي وفقا
 ] 113,ص15[

RAA = RA/Dk                                                         .................  (2) 
 

 = عدم التناظر النسبي المعدلة RAAحیث 
RA           عدم التناظر النسبي للفضاء = 
Dk          والتي  , الماسي= درجة عدم التناظر النسبي للفضاء األساسي في مخطط العمق ذو الشكل

 .] 112,ص 15[) 0.352 – 0.038تتراوح قیمتھا بین (
 

 : إیجاد قیم نواة التكامل المحوري
 % 10الشمولي والعالي واألوطأ وبالنسب ( ل المحوري عن توزیع قیم التكاملتعبر قیم نواة التكام     

. تمثل ھذه النسب الفضاءات األكثر تكامالً في  االولى من الفضاءات المحوریة  )25% , 15% ,
یتم إسقاط ھذه القیم على   , فتكون معزولة من ھذه الفضاءات  % ) األخیرة50النظام الفضائي . أما (

 .] 115,ص 15[الخارطة المحوریة , والتي تعبر عن الھیئة التي تكون علیھا الفضاءات المتكاملة 
 :درجة الخیار

ونواة السیطرة القویة  )%25(یمكن إكتشاف درجة الخیار من خالل دمج مخططات نواة التكامل      
وبذلك یمكن  تصنیف  )%50(مع نواة السیطرة الضعیفة  )%50 (أو فضاءات نواة العزل )50%(
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الفضاءات المحوریة الى اربعة اصناف حسب عالقاتھا الشمولیة والموضعیة بالشكل 
 : ]55,ص15[اآلتي

مع فضاءات نواة  )%25(إن تطابق فضاءات نواة التكامل الشمولي ءات نواة السیطرة الشمولیة: فضا -
ھذا یشیر الى توفر درجة عالیة من ویشیر الى وجود نواة سیطرة النظام ,  )%50(السیطرة القویة 

 الخیار في اإلنتقال الى جمیع فضاءات النظام .
ع فضاءات نواة م )%50(ت نواة التكامل العالیة إن تطابق فضاءافضاءات ذات سیطرة منتشرة:  -

ضاءات , یجعل منھا فضاءات ذات سیطرة منتشرة وھذا یعني ان تلك الف )%50السیطرة الضعیفة (
 الى الفضاءات المجاورة لھا فقط ولیس الى جمیع فضاءات النظام . توفر درجة عالیة من الخیار

مع فضاءات نواة السیطرة  )%50(إن تطابق فضاءات نواة العزل فضاءات ذات سیطرة غیر منتشرة:  -
 القویة

یجعل منھا فضاءات غیر منتشرة , أي وجود طرق قلیلة للوصول الیھا من فضاءات النظام  %)50( 
األخرى . وبذلك تعبر ھذه الفضاءات عن توفر درجة قلیلة من الخیار , إال إنھا في نفس الوقت تسیطر 

 لفضاءات المجاورة لھا .على الحركة الى ا
ع فضاءات نواة السیطرة م )%50إن تطابق فضاءات نواة العزل (فضاءات ذات سیطرة غیر فعالة:  -

یجعل منھا فضاءات معزولة وغیر منتشرة , إذ یصعب الوصول الیھا من جمیع  )%50الضعیفة (
 الى الفضاءات األخرىفضاءات النظام ,إن ھذه الفضاءات التوفر اي درجة من الخیار في اإلنتقال 

 :القیاس الموضعي
وتشیر ھذه  الخاصیة الى درجة انتشار الفضاء نسبة الى فضاءات النظام : درجة اإلرتباطیة الموضعیة  -

,ص 16[االخرى وتحسب قیم االرتباطیة لفضاء ما من مجموع الفضاءات المرتبطة بھ بصورة مباشرة 
237 [. 

السیطرة الموضعیة عن درجة الخیار التي یوفرھا الفضاء موضعیاً تعبر خاصیة السیطرة الموضعیة :  -
تتراوح قیم  للفضاءات المجاورة لھ بصورة مباشرة في الحركة وتعبر عن انتشار الفعالیات الموضعیة للساكنین

) الى سیطرة موضعیة عالیة ، 1) اذ تشیر القیم التي تزید عن (1السیطرة الموضعیة حول العدد (
 .]16,ص 18[ ) الى سیطرة موضعیة ضعیفة 1التي تقل عن ( وتشیر القیم

 :قواعد تركیب الفضاء ضمن تقنیة نظام المعلومات الجغرافیةوصف البرنامج المعتمد  لقیاس 
) وھو احد البرامج التي تصدرھا شركة Arc view GIS 3.3تم إستخدام الحقیبة البرمجیة (     

)ESRI انظمة البیئة (), إختصاراً لعبارة معھد ابحاثEnvironmental System Research 
Institute وھي شركة تقوم بتطویر نظام المعلومات الجغرافیة , وتغطي كافة المجاالت , كالمھام , (

المكتبیة إلعداد الخرائط فضالً عن التطبیقات الكثیرة المستعملة في األبحاث العلمیة . من السمات 
) ھو انھ من السھل تحلیل البیانات المجدولة وتنظیم ھذه Arc view GIS 3.3الرئیسیة لبرنامج (

البیانات جغرافیاً بحیث یمنح الباحث القدرة على تصور وإستكشاف وتفسیر وتحلیل البیانات المكانیة , 
) Arc view GIS 3.3كما یسمح بعرض البیانات كخرائط وجداول ومخططات بیانیة كما یضم (

) من أجل امكانیة اإلستفادة من قابلیتھ التحلیلیة في Extensions( العدید من الوظائف المضافة
)الذي تم إعتماده في تحلیل الخصائص التركیبیة لمنطقة Ax womanالدراسات الحضریة ومنھا (

)أو من اي Google Earthالدراسة العملیة وذلك بعد إدخال خارطة الموقع المطلوب دراستھ من (
 .] 18,ص 18[المحوري لشبكة الحركة بإستخدام الفأرة مصدر آخر , ثم رسم المخطط 

 :رسم الخارطة المحوریة
تم رسم الخارطة المحوریة للمنطقة المحددة للدراسة بمركز المحافظة وبما إن الشوارع موازیة      

) 4رقم ( الشكلللقنوات المائیة فقد إفترض البحث إن محور التكامل ینعكس على القناة المائیة كما في 
التي توضح شبكة القنوات مع شبكة طرق النقل الرئیسیة داخل المدینة وبالتالي سیفید البحث إن ھذه 

 القناة المائیة متكاملة وتمتلك أھمیة في تنمیة المدینة مورفولوجیا والتي البد الحقاً من إعادة تأھیلھا .
 :إستمارة اإلستبیان 

رة إستبیان عن تنمیة القنوات المائیة في مدینة البصرة مورفولوجیا إعداد إستماتم خالل ھذا البحث       
وذلك وصوال الى معلومات الیمكن الوصول الى نتائجھا بإستخدام وسیلة قیاس قواعد تركیب الفضاء . 
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خصائص تنمیة القنوات المائیة , جوانب تنمیة القنوات تضمنت اإلستمارة مجموعة فقرات خصت ( 
ات تنمیة القنوات المائیة, ووجود القنوات ضمن بنیة المدینة ھل ھي (معلم أو مسار المائیة, تقییم آلی

 ) في الملحق 1كما تظھر اإلستمارة في الجدول رقم ( أو حافة أو عالمة دالة)
 :عینة المستبین 

 : االتیةمستبین وحسب التفاصیل  )31من خالل في مدینة البصرة بحدود (عینة المستبینین   تم تحدید
 )3(و الماجستیر )26: البكلوریوس( , الشھادةمن الذكور  )16) من اإلناث, (15(الجنس : 
  ).2(والدكتوراه 

), 5), شركات مقاوالت اھلیة : (11(: كادر قسم الھندسة المعماریة في جامعة البصرة :  الوظیفة
 ).2(, غیر موظفین :  )4(, بلدیة البصرة : )8(, مشاریع نفط الجنوب : )1مجلس المحافظة : (

 :منطقة الدراسة 
)  التي 1تم تحدید منطقة الدراسة في مركز محافظة البصرة في العراق كما في الشكل رقم (      

توضح الھیكل اإلقلیمي لمنطقة الدراسة وتفصیل حدودھا مع شبكة الطرق الرئیسیة للمدینة في الشكل 
نوات المائیة التي حددت نمو المدینة وقسمت ھذه القنوات ) كونھا تحتوي على شبكة كبیرة من الق2رقم (

ولغرض دراسة ھدف البحث في دراسة مدینة تحتوي على  .المناطق فیما بینھا الى أنطقة حضریة 
حث دراسة ھذه المدینة و دراسة إي القنوات أكثر أھمیة في مورفولوجیتھا اقنوات مائیة , إرتأى الب
 التنمیات الجدیدةلغرض إعادة تأھیلھا في 

 :نظام القنوات المائیة في مدینة البصرة
دراسة البحث ھي للقنوات المائیة التي تقع ضمن المنطقة اإلداریة لمركز المدینة كما تظھر في       

ً وفرصة ممتازة للنشاطات الترفیھیة 3صورتھا الحالیة في الشكل رقم ( ). وھي تؤدي دوراً حیویا
سلیة , والنشاطات التجاریة ذات الحجم الصغیر . ومن المفھوم التاریخي فإن شط الجدیدة والسیاحة والت

العرب والقنوات واألنھار كانت بمثابة مكونات حیویة لرفاھیة المدینة , لیس فقط كوسیلة للنقل المائي 
 .] 1ب ,ص -1[وكأساس ألعمال الري ,لكن أیضاً كمصدر للفخر المدني 

 )470(نھرا كبیرا رئیسیا متصال بشط العرب مباشرة یوازي احدھما اآلخر منھا  )635 (كما ان ھناك
نھرا في الجانب الغربي من شط العرب (أي من بدایة ملتقى نھري دجلة والفرات في القرنة الى منتھى 

 ] 336,ص 3[نھرا في الجانب الشرقي من شط العرب الى الحدود اإلیرانیة "  165) (الفاو) ومنھا
 :الدراسة العملیةنتائج 

 :للتنظیم الفضائي نتائج تحلیل الخصائص التركیبیة 
 .مع بیان القنوات المائیة ضمن شبكة الطرق الرئیسیة ) المخطط المحوري4الشكل رقم ( یظھر في

 :نتائج تحلیل الخصائص التركیبیة الشمولیة للبنیة الحضریة
 :درجة التكامل الشموليأوالً : 
التكامل المؤشر على  مركز الحركة الشمولیة في البنیة الحضریة و الذي  یحدد مناطق یعد متغیر       

التفاعل االجتماعي، حیث أظھرت نتائج التحلیل المتعلقة بمتغیر التكامل بأن مقدار معدل التكامل 
ت للقنوات وقد كان .)2.386( –) 1.975) وان محاور التكامل الشمولي تنحصر قیمھا بین (1.379(
قنوات شارع بغداد جھة الجمعیات , مائیة نھر الخورة , نھر العشار , نھر الرباط , مبزل الشعیبة , ال

 .وقنوات األصمعي جھة العالیة بموازاة قنوات شارع بغداد  
 –) 1.1) و بین (1.975( –) 1.529أما المحاور ذات التكامل العالي والتكامل فتراوحت قیمھا بین (

) قد توزعت على شكل شبكة بین 1.1( -) 0.672قیم المحاور المعزولة بین ( ) في حین بلغت1.529(
 ).6تكامل كما ھو موضح في الشكل (رقممحاور ال

 :ثانیاً :  درجة الخیار
والتي تمثل مؤشرا لدرجة السیطرة التي یحققھا الفضاء على نفاذیة الفضاءات المجاورة لھ وانتشار      

 :  وتقسم الى) 7ضریة شمولیا وتظھر جمیعا في الشكل (الحركة بین أجزاء البنیة الح
والتي تشیر الى توفر درجة عالیة من الخیار في اإلنتقال الى جمیع فضاءات نواة السیطرة الشمولیة : - أ

قنوات شارع بغداد جھة الجمعیات , وقنوات األصمعي ,  وقد ظھرت في نھر الخورةفضاءات النظام  
 جھة العالیة بموازاة قنوات شارع بغداد 
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ھذه الفضاءات توفر درجة عالیة من الخیار الى الفضاءات المجاورة فضاءات ذات سیطرة منتشرة :  - ب
ى شط البصرة من الغرب ومن األعلى احد لھا فقط ولیس الى جمیع فضاءات النظام , وقد ظھرت في 

قنوات العمودیة على شط الترك , نھر الجبیلة , نھر الرباط , العشار , القناة العمودیة بین الخورة 
 والسراجي  وجزء من شط العرب ,

تعبر ھذه الفضاءات عن توفر درجة قلیلة من الخیار , إال إنھا في فضاءات ذات سیطرة غیر منتشرة :  - ت
وقد ظھرت في جزء من نھر الكرمة لمجاورة لھا .نفس الوقت تسیطر على الحركة الى الفضاءات ا

 , على الجھة المقابلة لجامعة البصرة 
إن ھذه الفضاءات التوفر اي درجة من الخیار في اإلنتقال الى فضاءات ذات سیطرة غیر فعالة :  - ث

بعض قنوات  و بعض قنوات شط الكرمة , بعض قنوات شط الترك , في ظھرت وقدالفضاءات األخرى 
 .  شط العرب ما بعد نھر السراجي

حیث أعاله ھي القنوات المھمة في تنمیة البصرة مورفولوجیاً  )أ و ب(وتعتبر القنوات في الفقرتین      
نھر الرباط نواة , نھر العشار نواة سیطرة منتشرة , ظھر في نھر الخورة نواة سیطرة شمولیة 

القناة العمودیة على شط الترك نواة سیطرة , یطرة منتشرة نھر الجبیلة نواة س, سیطرة منتشرة 
قنوات األصمعي نواة سیطرة  و جھة الجمعیات نواة سیطرة شمولیة ,قنوات شارع بغداد , منتشرة 
 .والقناة العمودیة بین نھر السراجي والخورة نواة سیطرة منتشرة   , شمولیة

 :للبنیة الحضریةمؤشرات الخصائص التركیبیة الموضعیة  نتائج
 :درجة اإلرتباطیة: أوال

أن المحاور و)، 3.901أن معدل االتصالیة ھو (, أظھرت نتائج التحلیل المتعلقة بمتغیر االرتباطیة       
) و تتوزع على نسبة قلیلة وأوضحت النتائج بان 19-11ذات قیم االتصالیة العالیة تتراوح قیمھا بین (
) وقد شكلت النسبة العظمى من مجموع المحاور 10(-)1محاور السیطرة األوطأ تتراوح قیمھا بین (

وقنوات , الجمعیات  قنوات شارع بغداد جھةشط الترك ,  ,قناة الخورة  في وقد ظھرتالحركیة 
 ).8كما ھو موضح في الشكل ( األصمعي جھة العالیة بموازاة شارع بغداد بأعلى قیم إرتباطیة .

 ً  :مؤشر السیطرة الموضعیة:  ثانیا
) ، وان 1.00حیث أظھرت نتائج التحلیل المتعلقة بمتغیر السیطرة  بأن معدل السیطرة ھو (      

ً داخل  محاور السیطرة العالیة التي تعبر عن الفضاءات األكثر سیطرة على حركة الساكنین موضعیا
 ) و تتوزع بنسبة قلیلة و أوضحت النتائج بان محاور5.933( -)2.993النظام تتراوح قیمھا بین (

) وقد شكلت النسبة العظمى من مجموع 2.993( –) 0.053السیطرة الواطئة تتراوح قیمھا بین (
,  وقد ظھرت في نھر السراجي , نھر الخورة , شط الترك , جزء من نھر الكرمةالمحاور الحركیة 

م قنوات األصمعي جھة العالیة بموازاة شارع بغداد بأعلى قیقنوات شارع بغداد جھة الجمعیات , و
 ) 9كما ھو موضح في الشكل ( سیطرة .

 :ثالثاً: نواة التكامل الموضعي
موضعیا , أظھرت  للفضاءات التركیبیة العالقات التناظرفي عن الموضعي التكامل تعبرخاصیة      

) وان محاور التكامل 2.32نتائج التحلیل المتعلقة بمتغیر التكامل الموضعي بأن مقدار معدل التكامل (
نھر  , نھر الخورة ,نھر السراجي لوقد كانت  )5.07( –) 3.86العالیة تنحصر قیمھا بین (الموضعي 

قنوات  , جھة الجمعیات من قنوات شارع بغداد ,شط الترك , نھر الرباط  ,  الخندقنھر , العشار
 وجزء من شط العرب . , جزء من شط الكرمة , األصمعي جھة العالیة بموازاة قنوات شارع بغداد 

) و بین 3.86( –) 2.64أما المحاور ذات التكامل الموضعي األقل والتكامل فتراوحت قیمھا بین (
 و) 1.43(  -) 0.21) في حین بلغت قیم محاور التكامل الموضعي المعزولة بین (2.64( –) 1.43(

 )6توزعت على شكل شبكة بین محاور التكامل الموضعي العالیة كما ھو موضح في الشكل رقم (
 :لقنوات المھمة والمؤثرة في تنمیة المدینةا
) الذي یبین نتائج القنوات األكثر أھمیة في 1ظھرت إثنا عشر قناة مائیة موضحة بالجدول رقم (       

مورفولوجیة مدینة البصرة . وذلك من حیث كونھا  قنوات مھمة شمولیا فھي متكاملة وذات درجة 
, كما انھا مھمة موضعیا من حیث  كن والغریباالس بینسطح التقاء  كما انھا تمثل,   ةخیار عالی

نھر  ,نھر الخورة  ,وھي (نھر السراجي  كونھا ذات ارتباطیة عالیة وذات سیطرة على حركة الساكنین
, القناة العمودیة على شط الترك , قنوات شط الترك , نھر الجبیلة , نھر الرباط , نھر الخندق , العشار 



ً د                 2014، 6.العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد   – ور القنوات المائیة في تنمیة المدن مورفولوجیا
 مدینة البصرة حالة دراسیة                                                                                                                                   

 

174 
 

والقناة  ,مبزل الشعیبةألصمعي , العالیة , قنوات موازاة شارع بغداد جھة اشارع بغداد جھة الجمعیات , 
 العمودیة بین نھر السراجي والخورة ).

    
 المصدر نتائج الدراسة العملیة -) قیم الخصائص التركیبیة القنوات المھمة1الجدول رقم (

 
 Index Connectivity Control Integration Integratio- 3 األنھار

 4.48456 1.86119 4.06216 14 114 نھر السراجي
 5.05064 2.06397 5.88521 19 115 نھر الخورة
 4.36957 1.96946 2.80187 13 122 نھر العشار
 4.48456 1.86119 2.88521 14 121 نھر الخندق
 3.87303 2.04803 1.19632 8 125 نھر الرباط

 3.42899 1.88993 0.63874 5 127 نھر الجبیلة
 4.77306 1.68394 3.86944 15 149 نھر المعقل

قناة المعقل العمودیة 
 3.80409 1.76813 1.51710 9 148 على نھر المعقل

قنوات موازاة شارع 
 4.63834 2.23187 3.95599 15 21 بغداد

قنوات موازاة شارع 
بغداد من جھة 

 العالیة والصبخة
126 19 4.78194 2.38579 5.07081 

 3.71438 2.19190 1.30263 7 128 مبزل الشعیبة
القناة العمودیة  بین 

 السراجي والخورة
137 5 1.45739 1.61228 3.17468 
138 2 0.25263 1.55251 2.41779 

 
 

 نتائج المسح المیداني الستعماالت االرض لبعض االنھار المتكاملة :
 :نھر العشار  -

إستخدامات ترفیھیة من منبع نھر العشار من شط العرب والمنبع واسع والماء نوعیتھ جیدة كما توجد     
) ثم ما یالحظ على إستخدامات األرض بعد المنبع والى ان یدخل النھر الى 11یظھر في الصورة (

ي داخل منطقة البصرة القدیمة ھو اإلستخدام التجاري والحكومي والمدارس وحسینیات والوقف السن
حیث باإلستخدام الحكومي نجد مكتب المفتش العام ومقر مجلس المحافظة والبلدیة والبلدیات والمحكمة 
القدیمة التي تقع على رأس القناة قبل توغلھا في منطقة البصرة القدیمة ومقر إسناد الشرطة . أما 

المنبع تبدأ حالة القناة  اإلستخدام التجاري فھناك عدة مراكز تجاریة وصالونات حالقة نسائیة ولكن بعد
بالسوء وتصل الى مستوى تلوث عالي جدا والمیاه آسنھ جداً و القناة  مرصوفة من الجانبین بشارع 

  .عشار وھناك كراجات عادیة وكراجات متعددة الطوابق –رئیسي یسمى شارع بصرة 
بناء شناشیل قدیمة كما في  عند دخول القناة الى منطقة البصرة القدیمة تبدأ بمناطق تراثیة وكلھا     

أ ) وتقع مباشرة على القناة  وھناك مدارس منھا إعدادیة البصرة للبنات وإعدادیة البصرة  -11الشكل (
من  تلوث عالي جدا وتصل القناة قریبا للبنین وھي من أشھر مدارس البصرة وأقدمھا وحالة القناة ذات

وصلة عمودیة بینھما وذلك لغرض تدویر  وساطةبنھر الخندق حیث قامت المدینة بربطھما مع بعض 
ً وإستخدامات  Uالماء بین شط العرب والقنوات بشكل حرف  رأساه ھما منبعا القناتین المذكورتین آنفا

 األرض ھي سكنیة متھرئة جداً .
وتقوم الحكومة اآلن بضح الماء الى نھر العشار وذلك لتدویره ویرجع الماء الملوث كلھ الى شط العرب 

 كما ذكرنا . مرتبطان بھن طریق نھر الخندق لكونھما ع
 :نھر الخندق  -

, اء من شط العرب الى القناة مغلققناة نھر الخندق ضحلة جدا من منبعھا ألن السد الناظم لدخول الم     
فالقناة ضحلة من منبعھا والناظم تغلقھ المدینة لكي الیرجع التلوث الى شط العرب ولكن اآلن في ھذا 

دویر یفتح الناظم لتدویر الماء وتسمى العملیة بضخ التالماء في نھر العشار وعند ملئھ  الوقت یتم ضخ



ً د                 2014، 6.العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد   – ور القنوات المائیة في تنمیة المدن مورفولوجیا
 مدینة البصرة حالة دراسیة                                                                                                                                   

 

175 
 

ر وتنتش تلوث شط العرب لرجوع تلوث النھرین الى شط العرب)المعاكس لتنظیف القناة (وھذه العملیة 
لمفرد وتنتشر عند المنبع ب المنبع المخازن الغذائیة واإلنشائیة ومحالت كبیرة للجملة واعلى ضفتیھا قر

السفن القدیمة والمتھرئة والمتآكلة أما حالة الطرق الموازیة للنھر فھي ترابیة ضیقة وھناك سكن 
شارع أبو األسود التجاري على الجھتین الذي یقع بین منطقتي العشار بموازاة بمناطق شعبیة یقع 

 12رقم ( ینھ مساكن متھرئة جدا ًإنظر الشكلوالتمیمیة ثم یدخل الى البصرة بحالة غیر جیدة وتنتشر علی
 .حالة القناة  انیبین للذانا أ ) -12و

 :نھر الخورة  -
یقع على منبع نھر الخورة المستشفى التعلیمي وھو من أكبر مستشفیات البصرة وعلى الجھة      

المشاتل ویكثر اللون المقابلة للمستشفى تقع كلیة الطب لجامعة البصرة وعلى طول ضفتي القناة تنتشر 
األخضر على ضفة ھذه القناة الموازیة لشارع الخورة وھو شارع رئیسي . وتوجد ثالث متنزھات 
الخورة والبجاري ومقابیلھم حدائق الجزائر ومقاھي للشباب ومطاعم وبعض اإلستخدامات التجاریة , 

رة النزاھة وعلى ضفة وتوجد معارض سیارات ودوائر حكومیة منھا فرع من وزارة التخطیط ودائ
 .حالة القناة  انیبین اللذان أ )-13و13رقم ( یناألخرى تنتشر البساتین المأھولة بالسكان إنظر الشكل

 :نھر السراجي  -
قناة مائیة حالتھا جیدة جدا وتنتشر على ضفافھا البساتین والمناطق الزراعیة وتعتبر ھذه القناة       

دأ بعدھا منطقة ابو الخصیب التي تعتبر من خارج المدینة .وتنبع مدخل مدینة البصرة من الجنوب وتب
منھ قناة على شكل مربع وتصل الى نھر الخورة ولكنھا متعشقة بالبساتین ویصعب الوصول الیھا من 

 .حالة القناة  انیبین اللذان أ )-14و 14رقم ( ینشوارع المدینة الرئیسیة. إنظر الشكل
 :)2-للقنوات المھمة كما في(الجدولرض تحلیل إستعماالت األ

 
 ) تحلیل استعماالت االرض للقنوات المھمة / المصدر :نتائج المسح المیداني2-(الجدول

 
 دیني حكومي ترفیھي زراعي  صحي تعلیمي صناعي مختلط تجاري  سكني  األنھار

    *       نھر السراجي

  * * * *    *  نھر الخورة

 * * *   *   * * نھر العشار

         * * نھر الخندق

 * *     *   * نھر الرباط

    *   *  * * نھر الجبیلة

   *   * *  * * شط الترك
قناة المعقل العمودیة 

   *  * *   * * على شط الترك

قنوات موازاة شارع 
     * * *   * بغداد

قنوات موازاة شارع 
بغداد من جھة العالیة 

 والصبخة
* * * * * *     

          * مبزل الشعیبة
القناة العمودیة  بین 

    *       السراجي والخورة 

 
 :نتائج اإلستبیان 

 :نتائج  خصائص تنمیة القنوات المائیة
اإلشراف على النشاطات المالمسة للقنوات المائیة في  فيكانت نتائج اإلستبیان حول اإلستمراریة  •

), دمج الصیانة واإلدارة على المدى 15كما في الشكل رقم ( %)64.51المستقبل لإلجابة بنعم بنسبة (
البعید في خطط مشروع القناة المائیة عن طریق تشكیل دائرة عمل بعیدة المدى للمحافظة على القناة 



ً د                 2014، 6.العدد  )A،الجزء ( 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد   – ور القنوات المائیة في تنمیة المدن مورفولوجیا
 مدینة البصرة حالة دراسیة                                                                                                                                   

 

176 
 

), واإلعتناء بالموقع 16%) كما في الشكل رقم ( 87ت نسبة اإلجابة بنعم (المائیة بشكل مستدام فكان
األراضي  ) , وأخیرا تشجیع مشاركة مالكي17(%) كما في الشكل رقم 84فكانت نسبة اإلجابة بنعم (

 )18كما في الشكل رقم (%) 54.83( القریبة من القناة  فكانت نسبة اإلجابة بنعم
 :المائیةنتائج جوانب تنمیة القنوات 

الجوانب المادیة بإعادة إحیاء القنوات نفسھا كما في عن %) 80بنسبة ( كانت تبین أن اإلجابة بنعم •
 ).19الشكل رقم (

%) كما في 84أما الجوانب المعنویة فكانت نسبة اإلجابة بنعم على تحسین الرؤیة للقناة المائیة بنسبة ( •
 ). 20الشكل رقم (

 :القنوات المائیة نتائج تقییم آلیات تنمیة
كانت نسبة اإلجابة بنعم على التنمیة بحسن توظیف الموارد بإعتبار القنوات المائیة ھي من موارد  •

 ).21%) كما في الشكل رقم (48المدینة المائیة بقیمة (
 %) واإلجابة 48بة اإلجابة بنعم (أما التنمیة بالتنوع من خالل إحیاء دور القنوات السیاحي فكانت نس •

 ).22كما في الشكل رقم ( على التوالي %)26والالرأي بنسبة (ال ب
حصلت التنمیة بالمشاركة من خالل مشاركة المجتمع بتغییر نظرتھم للقنوات المائیة على نسبة إجابة  •

). أما نشر مفاھیم الحفاظ على مصادر 23%) كما في الشكل رقم (32ال بنسبة (بة ب%) وإجا45بنعم (
%) أما اإلجابة بال لھذه 48.38ھا القنوات المائیة فكانت النسبة لإلجابة بنعم (الثروات الطبیعیة ومن
 ).24%) كما في الشكل رقم (32الفكرة فكانت النسبة (

أما التنمیة بتعظیم أنساق التفاعل باإلستفادة من اإلفكار الحدیثة والمتطورة سواء في مجال التكنلوجیا أو  •
 ).25%) كما في الشكل رقم (64.51فكانت نسبة اإلجابة بنعم ( اإلدارة والتنظیم للقنوات المائیة

 
 :القناة المائیة  و بنیة المدینة

%) كما في الشكل 61كانت نتائج اإلستبیان حول تصنیف القناة المائیة كمعلم نسبة اإلجابة بنعم (     
ة نسبة اإلجابة بنعم ) و حاف27%) كما في الشكل رقم (71و مسار كانت نسبة اإلجابة بنعم ( )26رقم (

) وأخیراً عالمة دالة بنسبة إجابة بنعم 28%) كما في الشكل رقم (39%) و إجابة بال بنسبة (41(
 )29%) كما في الشكل رقم (55(
 
 :إستنتاجات الدراسة العملیة  

) لشبكة القنوات Arc View GIS -3.3قام البحث  بتحلیل مورفولوجي بإستخدام  الحقیبة البرمجیة ( -
المائیة مدمجة مع شبكة الطرق الرئیسیة للمدینة حیث كان ھدف البحث التوصل الى أي القنوات أكثر 
اھمیة في بنیة المدینة المورفولوجیة حیث تأتي نتائجھا من تكاملھا و إمكانیة الوصول لتلك القنوات 

 بإستخدام طرق النقل الرئیسیة .
تمكنت من الحصول على قیم عالیة متباینة فیما بینھا(نھر  كانت نتائج البرنامج نحو إثنا عشر قناة مائیة -

,نھر العشار , نھر الخندق , نھر الرباط ,  نھر الجبیلة ,شط الترك , القناة نھر الخورة ,السراجي 
قنوات موازاة شارع بغداد جھة العمودیة على شط الترك , قنوات شارع بغداد جھة الجمعیات , 

 القناة العمودیة بین نھر السراجي والخورة ).عیبة , األصمعي والعالیة ومبزل الش
القنوات سھلة الوصول وتقع أغلبھا في مناطق سكنیة تجاریة معا والباقي على شوارع رئیسیة كانت  -

 .مھمة تربط المدینة مع بعض كشارع بغداد وشارع الشعیبة 
تجمع لمیاه الصرف الصحي إن حالة القنوات متدھورة جداً ومائھا عبارة عن اشارت الدراسة الى    -

للمجمعات السكنیة التي تقع علیھا و ھي موقع رمي النفایات داخل المدینة , وھذه من مآسي مدینة 
 البصرة نحو قنواتھا .

القنوات مسدودة منابعھا من شط العرب وسبب ذلك ھو إن القنوات ان  تبین من المسح المیداني أیضاً   -
 ملوث الى شط العرب النھر األصلي المغذي لتلك القنوات .ملوثة تماما ولعدم رجوع الماء ال
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قیم المتغیرات إیجابیة عالیة نحو الحفاظ على تلك القنوات بشكل عاٍل من قبل  اشارت الدراسة الى ان -
المحافظة بالتعاون مع ساكنیھا لعدم تعطیل العمل في كري القنوات وعدم تلویثھا بعد تنظیفھا , وإن 

ت نفسیة مھمة لدى السكان بإرتباطھم بھا ولو في الذاكرة الن حالتھا متدھوة من القنوات لھا متغیرا
 .سنین طویلة  
 التوصیات :

یوصي البحث في تشكیل ھیئة تضم ممثلین من فئات معینة إلعادة إحیاء األنھار في البصرة , ألن      
إتصال فعال بین جمیع الفئات  تحسین أوضاع القنوات المائیة وفھم التأثیرات البیئیة یجب أن یصل الى

من ( الحكومة المحلیة , مالكوا األراضي , المجتمع , العلماء والمھندسین ) , اذ ان تحسین القنوات 
 المائیة لھ منافع بیئیة وإقتصادیة إجتماعیة.

 
 المصادر:

 :أوالً: المصادر العربیة
المرحلة ستراتیجیة تطویر مدینة البصرة وتحدیث تصمیمھا األساس إ), 2009تقریر البصرة,( [1]

 منشورات دائرة  بلدیة محافظة البصرة , العراقالثانیة الفصل الثاني 
 أ تقریر البصرة المرحلة الثانیة الفصل الثالث -1 •
 ب تقریر البصرة المرحلة الخامسة الفصل الخامس-1 •

, رسالة  شبكة األنھار على الھیكل العمراني لمدینة البصرةتأثیر ), 1996تیتینجي , سناء جابر , ([2]
 ماجستیر , جامعة بغداد , المعھد العالي للتخطیط الحضري واإلقلیمي , بغداد

التحفة اإلیقاضیة في الرحلة الحجازیة , الروایة اإلیقاظیة , ), 1965فیضي , باسل سلیمان ,([3]
 بیروت لبنان), 1998, طباعة دار الساقي(  البصرة العظمى

أنھار مدینة البصرة وأثرھا على المكونات الحضریة والمعماریة ),  1990مصبح, زكي كاظم , ([4]
 , رسالة ماجستیر , الجامعة التكنلوجیة , قسم الھندسة المعماریة , بغداد للمدینة 

یلیة لتھوید ),مورفولوجیة مدینة القدس والستراتیجیات اإلسرائ2001,( مؤمل عالء الدین إبراھیم[5]
 الجامعة التكنلوجیة,  –المجلة العراقیة للھندسة المعماریة , تصدر عن قسم الھندسة المعماریة المدینة ,

التغیر في النمط الجیني للمناطق التراثیة القدیمة دراسة تحلیلیة ),2008عباس , د. سناء ساطع , ([6]
بحث منشور في المجلة العراقیة للھندسة المعماریة , السنة  بإستخدام تقنیة نظام المعلومات الجغرافیة ,

 العددان الرابع والخامس عشر , تشرین األول,  –الرابعة 
 :ثانیاً: المقاالت العربیة من اإلنترنت 

یة التخطیط كل, قسم التنمیة االقلیمیة,استراتیجیات التنمیة االقلیمیة , ابتھال احمد عبد المعطي[7]
 مصر العمراني,جامعةالقاھرة,االقلیمي و 

http://xa.yimg.com/kq/groups/22428854/666793245/name/UNKNOWN_PARAM
ETER_VALUE 

مة في الوطن العربي .. بین الواقع التنمیة المستدا) ھـ," 1427,(2006جامعة الملك عبد العزیز ,[8]
"سلسلة أدبیات یصدرھا مركز اإلنتاج اإلعالمي , اإلصدار الحادي عشر ,وكالة الجامعة  والمأمول

لألدبیات العلیا والبحث العلمي , فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر ,جدة 
eyadaoffice.com/PDF/11.pdfhttp://r 

تمر األزھر , مؤ ستراتیجیات وآلیات تنمیة المدن الجدیدة بمصر), 2007سید عباس علي ,([9]
 , القاھرة الھندسي التاسع,مصر ,

http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7
D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%%D8%B1%

-D8%A9
%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%

D8%AA_/1.pdf 
إستراتیجیات التنمیة المستدامة لألراضي ), "2010عفانة , لمیس دمحم ممدوح عبد الرؤوف ,([10]

رسالة  ماجستیر في التخطیط الزراعیة في الضفة الغربیة محافظة طوباس كحالة دراسیة ", 

http://xa.yimg.com/kq/groups/22428854/666793245/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE
http://xa.yimg.com/kq/groups/22428854/666793245/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE
http://reyadaoffice.com/PDF/11.pdf
http://reyadaoffice.com/PDF/11.pdf
http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_/1.pdf
http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_/1.pdf
http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_/1.pdf
http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_/1.pdf
http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_/1.pdf
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العلیا في جامعة النجاح الوطنیة فیي نابلس ,فلسطین  الحضري واإلقلیمي بكلیة الدراسات 
-http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all

thesis/sustainable_development_strategies_of_agricultural_land_in_the_west_
bank_tubas_governorate_as_a_case_study.pdf 

 وانعكاسھا غزة قطاع في اإلسكان لمشاریع التخطیطیة لقیما),2011, (  حسن عبدالكریم محسن[11]
مجلة الجامعة , "ھوا تالل إسكان مشروع دراسیة حالة" المستقبلیة اإلسكان مشاریع على

, فلسطین  غزة ،الجامعةاإلسالمیة  , ,Vol.19, No.2اإلسالمیة
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/articles/%D8%AF.%20%D9%85%D8

A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%
D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84.pdf 

التخطیط الحضري في سوریة والتوجھات المعاصرة نحو التنمیة ), 2010می�ا , د. روال احمد ,([12]
العدد األول  –, مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة المجلد السادس والعشرون  الحضریة المستدامة

295.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/eng/images/stories/269 
ھبة عبد الرشید سید , أ .د.عبد الرؤوف علي حسن , د. دمحم أیمن عبد المجید , د. ممدوح علي [13]

) تطویر مدینة قنا كنموذج بین 1وأنماط التنمیة المستدامة للمدن المصریة (مالمح ) ,"2005یوسف,(
", بحث منشور في المؤتمر المعماري الدولي السادس "الثورة الرقمیة وتأثیرھا على التجربة والنتائج

جامعة أسیوط  –كلیة الھندسة  –العمارة والعمران ", قسم العمارة 
http://www.edlal.com/upload/NewsImages/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7

88%D9%84%D9%8A%%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%
-D8%A9

%20%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%
D8%AA_/1%20(14).pdf 
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 :رابعاً: مواقع النت 
منتدیات الھندسة البحریة , طرق النقل البحري والموانئ , القنوات المائیة المالحیة  .1
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 الویكیبیدیا قناة بنما .2
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مشروع إحیاء 
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اإلشراف على النشاطات المالمسة 
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الصیانة 
واإلدارة 
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تشكیل دائرة عمل 
بعیدة المدى للمحافظة 
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    اإلعتناء بالموقع 

تشجیع مشاركة مالكوا 
األراضي القریبة من 
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جوانب تنمیة القنوات 
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    إعادة إحیاء القنوات نفسھا ھل ممكن  

المعنویة في الجوانب 
    تحسین الرؤیة للقناة المائیة ھل ممكن

ألیات تنمیة القنوات 
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إمكانیة التنمیة بحسن 
 توظیف الموارد 

بإعتبار القناة من موارد المدینة المائیة 
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 بالمشاركة 

من خالل مشاركة المجتمع بتغییر 
    نظرتھم للقناة المائیة
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المورفولوجیة 
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 المائیة
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)الھیكل اإلقلیمي لمنطقة الدراسة 1شكل رقم (

 ]2, ص  1[المصدر في محافظة البصرة 
 

) حدود منطقة الدراسة في 2شكل رقم (
 ]2أ , -1[ -مدینة البصرة المصدر 

 
 
 

 
 بلدیة البصرة –)خارطة انھر البصرة الحالیة المصدر 3شكل رقم (
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التكامل) نواة 5قم(ل رشك ) القنوات ضمن المخطط 4شكل رقم ( 
 المحوري

  

) درجة الخیار7شكل رقم ( ) التكامل الموضعي6شكل رقم (   

  

) درجة السیطرة الموضعیة9شكل رقم ( ) درجة االرتباطیة8شكل رقم (   
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 ) مخطط القنوات المائیة المھمة مع اسمائھا10شكل رقم (

  
أ )نھر العشار في البصرة -11رقم (شكل 

 القدیمة المصدر الباحثة
 

)نھر العشار من المنبع 11شكل رقم(
 المصدر الباحثة
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 العشار المصدر الباحثة
)نھر الخندق من 12شكل رقم (

 المنبعالمصدر الباحثة
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