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   سباب واالثارالمدن، اال في وتغير استعماالت االرض التبدل الوظيفي 

 خالد أحمد عيدان  سرى طه يونس 
 جامعة الموصل، كلية التربية االساسية  جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم االنسانية 

(  2022/  9/  9قبل للنشر في  2022/  8/ 8)قدم للنشر في   

 المستخلص

يم في التبدل الوظيفي من الظواهر المعاصرة التي تشهدها كثير من المدن خصوصاً المدن في الدول النامية التي تفتقر الى اساليب التخطيط السل    

، وقد نتجت هذه الظاهرة عن سوء التخطيط االداري مراكز المدنتنظيم المدن والمراكز الحضرية، وتبدو هذه الظاهرة واثارها بشكل واضح في  

التصاميم االساسية، وهذه كلها دفعت اصحاب االمال القانونية والتجاوز على  الرقابة  الحضرية وغياب  استعماالت االرض  ك والحكومي في تنظيم 

ذ عن  فنتج  عشوائي  بشكل  الحضرية  االستعماالت  أنماط  في  والتبديل  التحوير  الى  من  والمستثمرين  لكثير  العمراني  النسيج  في  تشوه  مناطق  اللك 

وساهم ذلك بحدوث تلوث بصري في واجهات الشوارع التي امتدت عليها المباني العالية نتيجة التبدل الوظيفي كما تركت  المدن    واألحياء السكنية في

 . الحضري  ت على حياة السكانأثر هذه الظاهرة آثار ومشاكل متعددة ومنها مشاكل خدمية واقتصادية واجتماعية وغيرها
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Abstract 

   functional change is one of the contemporary phenomena that many cities are witnessing, 

especially cities in developing countries that lack proper planning methods in organizing cities 

and urban centers. Urban and the absence of legal oversight and abuse of basic designs, all of 

which prompted property owners and investors to randomly modify and switch patterns of urban 

use, resulting in a distortion in the urban fabric of many residential areas and neighborhoods in 

cities, and this contributed to the occurrence of visual pollution in the street facades on which the 

buildings were extended This phenomenon also left multiple effects and problems, including 

service, economic, social and other problems that affected the lives of the population
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البحث:  االساسية    مشكلة  والتصاميم  المخططات  تحددها  التي  الحضرية  االرض  استعماالت  ان  من  البحث  مشكلة  تتلخص 
تتعرض في بعض المدن الى التجاوزات فيتم تغيير نمطها وهذا التغير قد يتم بموافقات رسمية او بطرق غير قانونية مما يؤدي 

فت والمرورية(  العمرانية  و  المدن)البيئية  مشاكل  من  التغيرات  لكثير  هذه  فان  ولذلك  وسكانها  المدينة  على  واضحة  اثارًا  ترك 
والتبدالت الوظيفية هي بحاجة الى سياسات تنظم ادارتها ونموها لتالفي التخطيط العشوائي الذي ينعكس على تنظيم واستغالل  

 ارض المدينة

اط استعماالت االرض وتحليل اسباب هذا  يهدف البحث الى دراسة التبدل الوظيفي وتأثير ذلك على تغير انم  -:هدف البحث
التغير والعوامل المؤثرة في تبدل نمط االستعمال وابراز اهم المشكالت التي تترتب على هذا التغير والتي تؤثر بشكل او بآخر  

 على تنظيم المدينة وحياة السكان 

دل الوظيفي الحضري داخل مراكز المدن، اذ  تأتي اهمية البحث من خالل االهمية المتعاظمة التي يحتلها التب  -أهمية البحث:
يعد التغير في نمط استعماالت االرض الحضرية احد اهم العوامل او الظواهر البارزة في المدينة وهذا نابع من كون استخدامات 

 االرض هي في تطور مستمر اذ يتطور بعضها ويتوسع، بينما يتقلص بعضها االخر بفعل منافسة االستخدامات االخرى 

الفروض العلمية هي اجابة محتمله او تخمين علمي يستند على اسس ومتغيرات تساهم في تفسير مشكله    -رضية البحث:ف
 -البحث ومن ابرز فرضيات هذا البحث ما يلي :

  الحضريةكثير من المدن والمراكز ه جغرافية تتصف بها التبدل الوظيفي ألنماط استعماالت االرض للشوارع السكنية هي ظاهر  .1
 في بروز ظاهره التبدل الوظيفي   ساهمتهناك عوامل اقتصادية واجتماعية  .2
 يترتب على التغير الوظيفي اثار ونتائج متعددة سواء كانت ايجابية ام سلبيه   .3

بدل ، ودراسة االسباب والعوامل التي تساعد الت يتكون البحث من مبحثين، تناول المبحث االول مفاهيم عامة  -: هيكلية البحث
ام المدن،  داخل  االرض  استعماالت  أنماط  وتغيير  التبدل   االوظيفي  يسببها  التي  واالثار  النتائج  تناول  فقد  الثاني  المبحث 

 الوظيفي 
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 المبحث االول 

 مقدمة 

الوظائف    دراسةوهي االساس في قيام وتشكيل المدن ولذلك البد من    ،ومحدد نمط الحياه فيها  المدينةمبرر وجود    الوظيفة     
  ت هي مدن تعقد   ة ان المدن المعاصر   ، اذ تشابك وتتداخل مع بعضها البعض ت وان هذه الوظائف  ة،  تفصيليه وافي  دراسة  الحضرية

نوع  لذلك تت  ،(1) االخرى   ةاالجتماعية والحياتي و   االقتصاديةتعدد الوظائف واالحتياجات التغيرات    ةنتيج  ةفيها انماط الحياه الحضري
وان    ،تخصص في استعمال معين يميزه عن انماط االستعماالت االخرى م ويبدو كل جزء منها    ةاستعماالت االرض داخل المدين

تساهم في    ةفي الذي يرتبط بمجموعه متغيرات وعوامل رئيسلوظيوتركيبها ا  ةعماالت يشكل الهيكل العام للمدين مجمل هذه االست
 وتختفي وظائف اخرى   ةجديد  ةتظهر وظيف  ةففي كل مرحل، استمرار نمو المدن

 مفاهيم عامة   -اوالا 

 -: من ابرزهاو  تشكل رديفُا لهذا المفهوم   هناك العديد من المفاهيم التي ترتبط بالتبدل الوظيفي والتي      

االرض-1 متعدد هناك    -:استعماالت  ديفيد   ةتعاريف  عرفها  فقد  االرض  الطرائق  )بانها    David son  سون   الستعماالت 
السكان    المتبعة المتطلبات    إلدارةمن  على  الحصول  اجل  من  البيئي  ع  (الضروريةالنظام  الجنابي كما  صالح  الدكتور  رفها 

  ة( معين  ةمساح  ةعلى وحد   ةالنشاط هو الفعاليات الممارس  اوهذ   مباشراً   ارتباطاً نشاط االنسان على االرض الذي يرتبط بها  )نهاأب
  ، والصناعة،  السكن  ألغراض   الحضريةمثل توزيع االراضي    للمدينةالتوزيع الفراغي    )نهاأمن يعرف استعماالت االرض ب  وهناك

 (2) (واالدارية وغيرها ة،لثقافيوا ة،والصحي، ة والخدمات التعليمي ،والتجارة

ر الحال من  ر وهو يدل على تغيُ ي  الفعل غ    يث المفهوم اللغوي )تغير( ومصدرهالتغير من ح   -:تغير استعماالت االرض-2
الى حال اخر الى حال  ،حال  الشيء  ايعني    ةوتغير  ما كان عليه  وتبدله عكس  التحوله  بدون  فهتغير اصطالحا  ما  تحول  وى 

 
 59، ص 1990خطاب، جغرافية المدن، مطابع التعليم العالي، جامعة الموصل،   عادل عبدهللا (1)
، رسالة دبلوم عالي، كلية التربية  GISعبد السالم عسكر معروف الزراري، التوزيع المكاني الستعماالت االرض الحضرية في مدينة برطلة باستخدام (2)

 5، ص 2016للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل، 
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شيء من حال الى  يقصد به تحويل ال  (التغير)ن  أ   اذ   ،ك فرق بين التغير والتغييروهنا  (تغيير)او من خالل اضافه    (تغير)  ةاضاف
هو التحول القائم  ف   (تغيير)ال  اما  ، به  ة من اوضاع محيط  يحالفه  فما سو تلقائي وقاطع وتترتب نتائجه على  حال بشكل مفاجئ و 

المتابع   ،تدبر مسبقعلى فكر و  تكون سلبيأ يخلف    ر(التغي)ولذا فأن  ،  بالتنفيذ   ةفيه تخطيط وتدريج بوجود  مما    أكثر  ةثارًا  قد 
 (1)من االول أكثر ةيخلفها التغيير فتكون نتائج الثاني محسوب

  ،التصميم االساسحد جوانب استعماالت االرض بشكل مخالف لما مخطط له في  أهو تحول وتبدل في    -:التبدل الوظيفي-3
 الحياه داخل المدن  ةضاع ال تتالءم مع نوعيتؤثر في السكان وقد يوجد او   ةغير محسوب  ثاراً أويخلف 

االستعمالتغ-4 صنف  المساح-:ير  لصالح    ةالمستقطع  ةهو  االساسي  التصميم  اقره  ما  بحسب  االصلي  االستعمال  من 
   االستعماالت االخرى 

على االراضي    الدولةالمواطنين او مؤسسات    ستيالءامن خالل    الحضريةهو التغير في انماط استعماالت االرض   :_التجاوز-5
قانوني  المملوكة بموافقه رسميه او مسوغ  او  بدون وجه حق  العاملما    خالفاً   للعموم واستغاللها  التخطيط  التصميم  )جاء به 

  (2)(االساسي

عد التحول الحضري واحد من اهم المفاهيم التي يخضع لها السياق الحضري والذي يطرأ على شكل  ي  -:  التحول الحضري -6
التبدل  المدينة التحول الحضري عده   الوظيفي  او طبيعتها او سماتها ونمط استعماالتها وهو مفهوم قريب من  الحضري ويتخذ 

 -: انماط ومنها 

 عمارها أ لم يسبق بنائها او  ةراضي خاليأى عل الجديدة الحضريةالمكونات  ةقامأاي  -:التطوير .1
 بهدف حشو فراغ محدود ضمن سياق مترامي  ةمكونات حضري ةاقام -:االمالء .2
 والطراز   الكتلةحداث تغيير في التكوين الفيزياوي للمنشأ كتغيير إ -:التحوير .3

 
 155، ص  1959جمال الدين محمد االنصاري، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر،  (1)
،  2019شيماء رزاق فاضل، تغير استعماالت األرض في بلدية الغدير عن التصميم األساسي، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد،  (2)

   9ص 
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 مختلفةاو  ةمماثل ةجديد  ةموقع محدد بوظيف ألعمارمنشأ معين   ةزالإ  -:اعاده التطوير .4

 ية للمنشأ االستخدام ةتغيير الوظيف  -:تغيير االستخدام

 

 تغيير انماط استعماالت االرض و  التبدل الوظيفي  االسباب التي تساعد على-ثانياا 

تغيرت هذه    ذافإ  ة،فعاليات وانشط   ة تنعكس على صور   ةداخل المدين   ةواقتصادي  ةاجتماعي  ي عالقات هاستعماالت االرض         
  ية الوظيفوان التبدالت    ،اي تغير نمط استعماالت االرض   ،والفعاليات   األنشطةالعالقات فسوف يكون هناك حاجه لتغيير هذه  

  االقتصادية يناميكي يتغير بتغير النواحي  د   مخطط  وه كون المخطط االساس  ل  طبيعيةهي حالة    وتغير انماط استعماالت االرض 
كون  وقد ي  ،يؤثر على راحه االنسان وفعالياته  عشوائياً   وهذا التغير قد يكون تغيراً   ،وتغير سلوك االنسان  ةوالتكنولوجي  واالجتماعية

والتحكم بتوزيع وتخطيط استعماالت    ةفي السيطر   ةوهذا ينبع من دور الدول  ،االنسان وسعادته  ةتغير مخطط يهدف لتحقيق رفاهي
وم التجاوزات  منع  خالل  من  االمالن االرض  اصحاب  وتفضيالتهم  ع  رغباتهم  حسب  االرض  استعماالت  بتغيير  قيامهم  من  ك 

 (1) على االرباحأ للحصول على 

ببعضها البعض وفق   ةمرتبط   ة تكوينات حضري  ؤلف منض هي عباره عن تشكيل بنيوي مالتغيير في استعماالت االر   عملية ان  
من   تجعل  والتي  وظيفيه  )  المدينةعالقات  قابل  المتأثرةكلها  غير  كاًل  )المؤثر(  والمجتمع  عن    المدينةان    اذ ،  للتجزؤ(  عباره 

لحضري العام  وهي الهيكل ا  ةناصرها وعالقتها ضمن منظومه واحد لعمليات التحوير والتغيير لع  المستمرةمجموعه من الدورات  
ان يؤكد  للفرد   ةالمدين  الذي  المجتمعي  واالدراك  للوعي  نتاج  استجاب  ،هي  للضرورات    ة اي    االقتصادية و   االجتماعيةالمكان 

 : يما يل برز االسباب التي تؤدي بشكل او بآخر لتغيير استعماالت االرض وتبدل وظائفها أومن ، (2) ةوالسياسي

 
العمرانية للتحول في استعماالت األرض السكنية الى تجارية )منطقة الدراسة ، شارع فلسطين في بغداد(  جنان مرزوك فليح حسن العبيدي، اآلثار و  (1)

 36، ص 2013رسالة دبلوم عالي، مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا، جامعة بغداد، 
 60، ص  1988عة األولى،  غيث محمد عاطف، علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، لبنان، الطب (2)
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ينتج عن ذلك الجزء ل الوظيفةهي تفاعل الشكل مع  المدينة مورفولوجيةبيقصد  -:المدينة ونموها العمراني  مورفولوجية -1
الى   انظم   المدينة المرئي  من  تحتويه  واشكال  ال  ةوما  والشوارع  تتقاسم    األبنيةطرق  التي  االخرى  واالستعماالت  وقطع االراضي 

ال  جازأيويمكن    ،(1) المدينةارض   داخل  االراضي  استخدامات  تعقد الحديث عن  والتي  الحيا  ت مدن  الوظائف   ة نتيج  ةفيها  تعدد 
المتغيرات   والحياتيو   االقتصاديةبسبب  ممارس  ةاالجتماعية  في  ساهمت  تقليدي   ةتقليدي  ةانشط  ةالتي    الصناعات ف  ة،وغير 

والخدمات   النقل  طرق  تقبواستعماالت  غير  انشطه  تعد  من    ةليدياختالفها  حيزًا  المدينأاحتلت  اد   ةالمعاصر   ة رض  الى  مما  ى 
المدين  ةضرور  اليه سكان  يحتاج  اساسي  ةما  تحتاج    ة،من متطلبات  المتطلبات  بها  تجاريه  ألسواقوهذه  ترك  ،للتداول  ان  ز  كما 

  عواتسا  ةالمركزي  ة التجاري  ةوغيرها وضيق الشوارع في المنطق  الهجرة  بتأثيرالسكان    ةوتزايد كثاف  ةالنشاط التجاري في مركز المدين
التي    ةنحو االحياء السكني  ةال النشاط التجاري من قلب المدينكل هذه المتغيرات تساعد على انتقوالمساحي،  العمراني    المدينة

 (2) ة مواقع معين ةوتتخذ من واجهات شوارع السكني ةتنمو عبر تاريخ المدين

الحكومي   -2 السلطات    -:ةاالجراءات  تتخذ  االجراءات    المدنية  الحكوميةقد  واصناف    التشريعية بعض  انماط  بتغيير  فتقوم 
  ة الى شوارع تجاري  ة تحويلها من شوارع سكنيو   الرئيسة   المدينة لبعض شوارع    الحضريةعلى االرض    ةبعض االستعماالت السائد 

مختلط) نتيج  (استعمال  الجهات    ةوذلك  تقوم  حيث  االستعمال  لهذا  المالئم  التخطيط  الضوابط    الرسميةعدم  بعض  بوضع 
وقد يفرض على    ، األساسيةل تصحيح بعض االخطاء والهفوات التي وضعت في بعض مخططات التصاميم  والتشريعات من اج

التغيير    المسؤولةالجهات   االمالك    انذلك  اصحاب  الشوارع    الواقعةيقوم  واجهات  استعماالت   الرئيسةعلى  وتحويل  بتغيير 
التجاري  االستعمال  الى  السكني  االستعمال  نمط  من  است د   ،امالكهم  الرسميحون  الموافقات  الدول  ،  (3)ةصال  تدخل  ان    ة كما 

مكن من خالله تحقيق توازن مثالي الستعماالت  يعد عاماًل مهمًا ي  الحضريةوالوظائف    ةاالنشط   ةفي ادار   ةوسياساتها التخطيطي 

 
 195، ص    1986صبري فارس الهيتي، صالح فليح حسن، جغرافية المدن، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  (1)

اسط، العدد  يوسف حران فارس، اسباب تغير استعمال األرض السكنية الى االستعمال التجاري في مدينة النعمانية، مجلية كلية التربية، جامعة و  (2)
 275، ص 19

 يوسف حران فارس ، نفس المصدر  (3)
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  ة لغرض تحقيق اعلى كفاء   ةاو دولي  ةمعايير محلي  ةمجموع  وفق  لكل استعمال  ةاي بمعنى تخصيص مساح  ة،االرض الحضري
 . (1)الستعمالالك لذ 

  كبيراً   اثراً   الحضريةمن حيث زياده معدالت نمو السكان داخل المدن المراكز    السكانيةتلعب المتغيرات    -:حجم السكان  -3
تمارس   ةمحدود   ةطر مساحي كبيره ضمن أُ   السكانيةلتجمعات  وتعد المدن مراكز    ،آلخرعلى تغيير استعماالت االرض من نمط  

و  نشاطات  والموضع  الموقع  اطاري  متنوعضمن  وفعاليات  السكانل  ة،وظائف  العنصر  يعد  ا  يذلك  كونه  كبيره  اهميه  لعامل  ذو 
  يعد مقياساً   المدينةنمو السكان وتوزيعهم في    ةدراس  ، كما(2)الحضريةهو اساس قيام تلك المراكز  و   ، المستفيد من تلك الوظائف

من المفترض ان يوازي النمو السكاني داخل مراكز المدن ف  ،  المدينةالخدمات التي تقدمها استخدامات االرض في    ألداءمهما  
فضاًل    ،مع توزيع السكان مكانياً   ة بالمدين  ةان يتناسب توزيع المراكز الخدمي  كما البد   ،نمو مماثل في انماط استخدامات االرض 
للسكان في   االقتصادي  التركيب  ان  ب   دينةالمعن  او  بالآيرتبط بشكل  عامل رئيسي  لساف  ،(3) ذاتها   للمدينة  الداخلية  ةبنيخر  كان 

  ى لد   ةبالغ  بأهميةالسكان تحظى    ةن دراسأو   ،المستهلكون لتلك المواردالموارد فهم المنتجون الصانعون والموزعون و يشكلون جميع  
  تأثير معدالت نموهم لها   ةالتوزيع الجغرافي للسكان وزياد   ةدراس  ان  اذ   ،لعلم الجغرافيا  االً فعو   هاماً   الجغرافيون النهم يمثلون عنصراً 
  ة يمكن معرفه طبيع  ةل معرفه توزيع السكان في المدين ومن خال  نةالحضرية التي تحتاجها المديمباشر على مستوى الخدمات  

  ل وعدد سكانها ولع  ةحجم المدينمع    يتالءمبما    مستقبالً التخطيط لها    ة وامكاني  ةلوظائف التي تسد طلباتهم المتنوعالخدمات وا 
ومظهرها    ةالتي تعمل على اظهار شكل المدين  للسكان  ةوالمتطلبات االساسي  ابرز تلك االحتياجات   التجاريةو   السكنيةالستعماالت  ا

  (4) العمراني والوظيفي 

 
لوم االنسانية، اياد نعمان فهد عبد العامري، التحليل المكاني للوظيفة التجارية في مدينة هيت وافاقها المستقبلية، رسالة ماجستير، كلية التربية للع (1)

 31، ص  2021جامعة تكريت، 
 حسن عبد الحسين عبد الكريم العبدلي، التحليل المكاني لتغيير استعماالت االرض السكنية في مدينة النجف االشرف، اطروحة دكتوراه، كلية (2)

 19، ص 2021اآلداب ، جامعة الكوفة، 
 30، ص 2012اآلداب، جامعة االسكندرية، عبدالرحيم عبدهللا فرج الغيثي، التغير الحضري لمدينة شحات، دراسة جغرافية، رسالة ماجستير، كلية  (3)
 31اياد نعمان فهد عبد العامري، نفس المصدر، ص  (4)
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للوحدات    -:السكنية  الوحدةعمر    -4 التشييد  سنه  العوامل    السكنيةتعد  من  المدن  مراكز  الوحد داخل  عمر  في   ة المؤثرة 
الوحدات    السكنية انشاء  بتاريخ  عنها  يعبر  تحديد   السكنيةوالتي  يمكن  التشييد  سنه  معرفه  خالل  لتلك    ومن  االفتراضي  العمر 

من  وعلى مورفولوجيتها اذ ان ُقدم المساكن يدفع كثير    ةالمدين  في  ةالسكنية على انماط البناء السائد   الوحدةيؤثر عمر  و   ،الوحدات 
القديم منازلهم  لتحديث  بمواصفات    ةالسكان  حديثه  منازل  بناء  الوحدات    عالية او  تلك  العمر    ،(1)القديمةبعد هدم  تقدم  ان  كما 

زاد قدم المساكن والوحدات   ماوكل  ،ذي يطرأ على استعماالت االرض يؤثر ايضًا على التغير الوظيفي ال  السكنيةالزمني للوحدات  
اذ يعمد   ،لسكان تلك الوحدات   ةلظهور العديد من مستجدات الحيا   وذلك  ،عليها  مستمرةفان ذلك يتطلب اجراء تغيرات    السكنية

ى لتهروء وتآكل مواد البناء فيها وعدم صالحيتها لالستعمال السكني الالتي تعرضت ل  ةالسكنية القديمكثير من اصحاب الوحدات  
او قد    ،التجاريةمن المواقع    القريبةتلك الوحدات    خصوصاً   الجملةاو جعلها محالت لبيع مواد    ةتأجيرها كمخازن للمواد الغذائي
وانشاء محالت   القديمةم بهدم تلك الوحدات  وهؤالء يقومون بدوره   ،ببيعها الى المستثمرين  المتهرئةيقوم اصحاب تلك الوحدات  

وذلك   بدلها  التجار   لالستفادةتجاريه  موقعها  قريبمن  كانت  اذا  تجاري  ةي  مناطق  تف  ة،من  الى  االجراء  هذا  صنف  يؤدي  غيير 
  الحكوميةمن الجهات    الرسميةصال الموافقات  حوهذا قد يتم بعد است   ،خرآوحدات الى صنف  ال  د في تلكاالستعمال القديم السائ

 (2) التجديد  عمليةاثناء  المسؤولةات الجهات قفاو بدون موا

  ةمن الدول النامي  ةكبير   ةظواهر الحضرية التي تتصف بها نسب : يعد التجاوز من ال  ظاهره التجاوز على استعماالت االرض   -5
لمجتمع معين من    االجتماعية و   االقتصاديةيصعب فصلها عن الظروف    ةعمراني   ةوهي مشكل  ة،فضاًل عن بعض الدول المتقدم

 -:منهاو داخل مركبات المدن  المشكلةمتغيرات اسهمت في اتساع اطار هذه  ةعد   الظاهرةوتقف وراء هذه  ،البشريةالمجتمعات 

قوانين تمنع او تحد عدم وجود  من الريف للمدن مع    ةالحضرية وتدفق تيارات الهجر لمراكز  افي اعداد سكان    المستمرة   الزيادة .1
 (3)اضافه الى ارتفاع اسعار االراضي وااليجارات داخل المدن ة،من تلك الهجر 

 
ابن   -هدى مالك اسماعيل يوسف الحسيني، النمو الحضري وانعكاساته البيئية على مشكلة السكن في مدينة بغداد، اطروحة دكتوراه، كلية التربية  (1)

 93، ص 2019رشد، جامعة بغداد ،  
 282ف حران فارس، مصدر سابق، صيوس (2)
 139، ص 2013حسن محمد حسن زنكنه، العشوائيات السكنية، )دراسة في جغرافية المدن(، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد،   (3)
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التصاميم   .2 في  له  يخطط  ما  تنفيذ  في  يحدث  الذي  مخططات   ضريةالح  اإلدارةسوء    نتيجة  األساسيةالتلكؤ  وجود  عدم  مع 
 على التوسع السكني  ةوالمتزايد  ةالمستمر  ةلسد الحاج  ةتنظيمي

  الفقيرة خصوصًا لذوي الدخل المحدود والفئات    السكن  ةفي وضع معالجات وحلول لمشكل  اإلسكانية  الحكوميةاخفاق السياسات   .3
 (1) داخل المجتمع

كبيرًا في  اطق االخرى اثرًا  للمن   بالنسبة  الحضرية  المنطقةاو موقع    السكنية  الوحدةان لموقع    -:  السكنية  الوحدةموقع    -6
او المناطق االخرى    المدينة من مركز    قريباً   الحضرية   المنطقةموقع    كلما كانر، فخآ تغيير استعماالت االرض الى نمط    ة عملي

تكون    القريبة والتي  بين    مرتفعةفيها    السكانية  الكثافةمنه  تنافس  بحدوث  ذلك  تسبب  كلما  العمل  الخدمات وفرص  توفر  بسبب 
لصالح االستعمال التجاري على حساب االنماط االخرى    المنافسةعلى االرض والتي غالبًا ما تكون تلك    الحضريةاالستعماالت  

 . (2)فيؤدي ذلك الى تغيير في نمط وصنف استعماالت االرض   المنافسةالتي ال تقوى على 

الفعاليات في المدن والمراكز    تخطيط وتوافر الخدمات   ةمن بين المشكالت التي تواجه عمليان    -:التخطيطية لخبرات  ا  -7
والجهات    ةضريحال السلطات  او  االداري  الجهاز  خبرة  قلة  التخطيط  ةالمتخصص   المحليةهو  مجال  إن    ،في  توفير    عمليةاذ 

وتوفر   المدن  ساكني  تخطيطي  االنشطةاحتياجات  خبرات  الى  تحتاج  محدد   ةوالخدمات  معايير  على  في    ةومعتمد   ةتستند  دوليًا 
بتلك المعايير    ةالكافي  ةبمجاالت التخطيط المعرف  ة المختص  ة السلطات المحلي  ةفعندما ال تمتلك اجهز   ،توفير اي نوع من الخدمات 

فما يحدث   (3)ويترتب على ذلك كثير من المشكالت   ،والخدمات   االنشطةعلى تخطيط وتوفر تلك    لباً او االسس فان ذلك يؤثر س
شاكل خر يمثل انقالب على التخطيط السليم مما يؤدي الى مآ ن نمط الى  في كثير من المدن من تغيير الستخدامات االرض م

الى جهود كبير  تحتاج  الحسابات لكل اجراء تخطيطي ولكل قرار هي حسابات    ،لمعالجتهاة  عديده  بشكل   محسوبةفكلما كانت 

 
ابن رشد للعلوم االنسانية، -انتصار جبار كاظم، المناطق العشوائية وأثرها على الخدمات المجتمعية في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، كلية التربية (1)

 137، ص 2011جامعة بغداد، 
 282يوسف حران فارس، مصدر سابق، ص (2)
لتحتية) أسس ،معايير، تقنيات(، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، الطبعة الثانية  خلف حسين علي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنيه ا  (3)

 46، ص  2015
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اذا كان القرار التخطيطي    السلبيةبينما تزداد التكاليف واالثار    ،وغيرها قليلة  االقتصادية   السلبية دقيق ومتكامل كلما كانت االثار  
 . (1)المدروسة العلمية لألسسيفتقر 

8-  

ا  -:االقتصاديةالدوافع   الدوافع  االسباب  تعد  احد  تساهم في    المهمةو   الرئيسةالقتصادية  وان  عمليةوالتي  ماط  تغيير اصناف 
الى محالت    السكنيةاصحاب االمالك الى تحويله زامل وحداتهم  كثير من السكان و اذ يعمد    خر،استعماالت االرض من نمط آل

اجل   من  تجاري  الستعمال  تستغل  وحدات  او  مثال  خالل    االستفادةتجاريه  من  الماليه  المردودات  المحالت   تأجيرمن  هذه 
بقائهم في    يبذلك من جانبين وه   فستفادون لسكن اسرهم    السكنية  الوحدةعن استفادتهم من    فتكون لهم عوائد ماليه فضالً   ،التجارية

للسكن   واسرهم  مردوداً منازلهم  ظاهر   ،(2) لهم   اضافياً   اقتصادياً   وتحصيل  برزت  من    ة وقد  اجزاء  بتحويل  االمالك  اصحاب  قيام 
 -: ومنها متعددة ألسباب لتحديد وذلك امالكهم من االستعمال السكني الى انماط اخرى ومنها االستعمال التجاري على وجه ا

 الطلب على خدمات التجارة والتسوق تبعًا لزياده الطلب على السكن  ةعدد السكان وما رافق ذلك من زياد ازدياد  .1
رات التخطيطية لتحديد مناطق االسواق ضمن مخططات التصاميم االساسية لكثير من المدن وعدم كفاءة المنفذ ضعف الخب .2

 منها 
وهذا ما دفع اصحاب االمالك الى تحويل اجزاء ،  مع االستعمال السكني  ةلالستعمال التجاري مقارن  ةالمردودات االقتصادي .3

وهذا    الرسمية،الجهات    ةاو عدم موافق  ةسواء كان ذلك باستحصال الموافقات الرسمي  ،من امالكهم لنمط االستعمال التجاري 
وظهور الكثير من المشاكل الحضرية كما    ،الستعماالت االرض   مدروسةغير    عشوائيةما ادى الى انتشار وحدوث تغييرات  

 المتعددة المترتبة على ذلكسنرى الحقا كمشاكل االزدحام المروري واالثار 

 الثاني  المبحث

 
هد علي حسون علي، أثر تغير استعماالت األرض للشوارع السكنية الى تجارية على البنية التحتية الفنية في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، مع  (1)

 52، ص2011د، التخطيط الحضري واالقليمي ، جامعة بغدا
   278يوسف حران فارس، مصدر سابق، ص (2)
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 النتائج واآلثار المترتبة على التبدل الوظيفي 

لما تتركه العوامل   نتيجةالى التغيير المستمر في انماط استعماالت االرض فيها وذلك    الحضريةتخضع المدن والمراكز         
  ة التطورات الجديد   ةمن اجل مواكب  ،لسكان المدن  ةمن متطلبات جديد   ةوالديموغرافي  ةاالجتماعية والسياسيو   االقتصاديةوالمتغيرات  

وهذا مما يؤثر على    ،لتغيير المظهر المورفولوجي والمعماري للمدن  بعاً ت تفاعل هذه العوامل والمتغيرات مع بعضها البعض  ،وت
وهذه التغيرات ،  (1) فيه  الحضريةصنف او نمط الوظائف  تغيير  و في المدن وتركيبها الداخلي    الحضريةانماط استعماالت االرض  

اقتصادية   كثيرة  نواحي  من  متعددة  ونتائج  اثارًا  تترك  الحضرية  واالنشطة  الوظائف  في  تحدث   ،وبيئية  ، واجتماعية،التي 
 والتي سوف نتناولها في هذا الفصل  برز تلك االثار والنتائج المترتبة على تغيير اصناف الوظائف الحضريةأومن    ،ومورفولوجية

 :  يما يل

   ةجتماعيثار اآ .1
 ثار اقتصاديه وخدمية آ .2
 آثار عمرانية  .3
 آثار بيئية  .4
 آثار مرورية  .5

يلج  البيئةتعد    -:االجتماعية االثار  -1 الذي  المستقر  هي  والراحاليها    أالسكنية  الهدوء  على  للحصول   ة،سكين وال  ةالسكان 
ابرز اآل  ،الخاصه  االجتماعية  همطلباتمتعن    فضالً  فقدان   االجتماعيةثار  ومن  التغير في استعماالت االرض هو  يتركها  التي 

عد   ،االجتماعية  الخصوصية اجتماعي   ةوبروز  خصوصيأ  اذ   ة،مشاكل  استعمال  لكل  م  ةن  باقي    عينة ومتطلبات  عن  تميزه 
ومنها    ة،ظهور مشكالت اجتماعي  يؤدي الى  ةالسكنية الى تجاريتغير نمط استعماالت بعض الشوارع    فانولذلك    ،االستعماالت 

  ة منآو   هادئة  ةالشوارع من العيش في حيا  لكمن ت   ةالسكنية القريباصحاب الوحدات    الذي حرم  ،السكنية  ةاضمحالل االستقاللي
وال  ةلكثر   نظراً  االفراد  من  أنكم  ،(2)والمركبات   ةاشمالمترددين  اهم    االجتماعية  الخصوصيةفقدان    ا  من  واحد  اآليعد  ار  ثوابرز 

 
 200حسن عبد الحسين عبد الكريم العبدلي، مصدر سابق، ص  (1)
 199شيماء رزاق فاضل، تغير استعماالت األرض في بلدية الغدير عن التصميم األساسي، مصدر سابق، ص  (2)
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السماح بتغيير االستعمال    أن  اكم  ،االستعمال المختلط  ةالحضرية نتيجالمدن    ةتعرض لها التنظيم االجتماعي لبنيالتي    السلبية
أدى قد    ةذلك من تغيرات في البنيه المكانيواطالق االستعمال التجاري وما رافق    السكنيةالسكني لبعض شوارع المدن واالحياء  

عدم وجود مساحات او مواقف اضف الى ان  ،مرور المركبات و   ألفراد المترددين  بااحتشدت تلك الشوارع  ف  ة،المشكلروز هذه  الى ب
اختناقات  المرور وحصول    ةوهذا يؤثر على انسياب حرك  ،السكنيةالمركبات امام الدور    إليقافذلك  فقد أدى  خاصه لتلك الشوارع  

 (1) ة وتلوث بيئيمروري

كل طاقاته وامكاناته    لذا سخر  ،ً ارئيس  هدفاً و االنسان    ةفي حيا  اساسياً   تمثل الخدمات عنصراً   -:  وخدمية  ةاقتصادي  ثارآ-2
  ة ي تتوفر فيها معظم متطلبات الحياالت  األمنهو   ةالمريح   ةنسان منذ القدم على توفير البيئوقد عمل اال  ،في تطوير تلك الخدمات 

الزمن    ة،االساسي  بمرور  توفير  يتطو   علىوقد ركز  تسهم في  التي  االدوات  الخدمات    المالئمة  البيئةر  تضم  في   المختلفةالتي 
  ،بعد اخر ن الطلب على الخدمات يتزايد بشكل مضطرد يوماً أو  ة،للعيش والذي تمثل بالمدن والمراكز الحضري أختاره المكان الذي

خدمات البنى    ءالمجتمعات زادت احتياجاتها من الخدمات بكافه انواعها سواكلما تطورت  ، فاالنسان وسد حاجاته  إلشباع رغبات 
كثير من    على  متعددة  ثاراً أانماط اخرى يترك  الى    السكنيةتغير استعماالت االرض الشوارع    ن، أ (2)المجتمعية والخدمات    التحتية

البنى   خدمات  الشرب   ةخاص   ،التحتيةجوانب  مياه  الصحي  ،خدمات  الصرف  انالكهربائي وشبكات    ،وشبكات  اذ  تركز    ة، 
ارتفاع    التجاريةاالستعماالت   الى  يؤدي  الشوارع  بعض  مناطق    السكانية  الكثافةفي   المتعددة  األبنيةانشاء    نتيجة  ،معينةفي 

  ، شبكات ضخ المياه  ة خاصفي تلك المناطق و   التحتية وهذا ما يؤثر على شبكات البنى    ةذات المساحات الكبير   واألبنية الطوابق  
ما  مر الضغط المناسب في تلك الشبكات  بسبب عدم توف  ،العاليةفهي ال تستطيع توفير المياه لساكني الطوابق العليا في البنايات  

شبكات الصرف على    تغير استعماالت االرض   كما يتضح اثر  ة لها،التصميمي  ةلك الشبكات وعلى القدر ت  ةعلى كفاء  يؤثر سلباً 
عديد و   الصحي اضرار  خدماتها    ةالحاق  تقديم  بمعايير  واالخالل  الشبكات  هذه  التخطيطي  الناتجةفي  االسس  تغيير    ة عن 

، كما ان القرارات الخاصة بتغير استعماالت الشوارع السكنية الى  خدمات هذه الشبكات   توقيعالتي تم اعتمادها اثناء    ةيوالتصميم
تجارية يؤدي الى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، الن المناطق التجارية تحتاج الى تيار كبير من الطاقة الكهربائية وكل  

 
 204المصدر، ص حسن عبد الحسين عبد الكريم العبدلي، نفس  (1)
نية،  خلف حسين علي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، )اسس معايير تقنيات(، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الثا (2)

 31، ص  2015
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ولذا فان هذه   ،(1) معينة  وبأحمال  ةالسكاني  الكثافةممت بشكل مسبق على اساس  ُص   ألنها  ذلك يؤدي الى تضرر شبكات التوزيع
انشاء شبكات اخرى    أو  ة هذه الشبكات،بصيان  ة خاصةتكاليف اقتصادي  االختناقات والضغط الحاصل على هذه الشبكات يتطلب 

تتحملها الدولة فتؤثر بذلك على االقتصاد    ةضافي إ  ةتكاليف اقتصاديمما يعني خسائر و   وهذاة،   من الشبكات القديم  ةاكبر سع
وتباين ذلك   ،ارتفاع اسعار االراضي وااليجارات من خالل  الوظيفي    بدلعلى الت  ةالمترتب  االقتصاديةاالثار    تتضحكما  ،  (2) الوطني

  ة سبب عدم قابليب  ةالمتحقق   االقتصاديةوهذا ما ينعكس على الجدوى    ،الوظيفيةوالممارسات    ،المستخدمة  المساحةحسب الموقع  
  االنشطةلذا تضطر تلك    ،تحت ضغط اصحاب االمالك  ةيفاء بما لديها من التزامات مالي من اال   االنشطةالكثير من الفعاليات و 

او   ،المتقاربةوالوظائف    االنشطةدى ذلك الى عدم التناسق بين  فأ  ة،حيويقل  أفي مواقع اخرى  أنشطتها    ةممارسو من ترك اماكنها  
 ( 3) ةالمدين ةعلى الجانب المعماري ومورفولوجي توازن الهيكل الوظيفي الذي ينعكس بدورهي لعدم ؤد ي

االثار    -: العمرانيةاالثار  -3 االحياء  للتب  العمرانيةتتمثل  شوارع  اجزاء  لبعض  االرض  استعماالت  انماط  في  الوظيفي  دل 
  ، المدينةلكل حي من احياء    ة القطاعي  ةل المخطط له في التصاميم االساسيالى فقدان التوافق واالنسجام في النمط والشك  السكنية

تغير انماط استخدام االرض  ل   ةا وانشطتها ونتيجفي تغيير اصناف استعماالته  ةالمدينة وعشوائي  ةلبني  رياً حض  وهذا يعتبر تشويهاً 
  ةيدل على عدم وجود تصاميم معماري  مام  ،البنايات وتفاوت ارتفاعاتها   ة البناء وكثر في طرازات    ينتج عن ذلك تباين وتنوع كبير

النات تدل  عوضع عالمات دالله وا ب  التجاريةكما يقوم اصحاب المؤسسات والمحالت  ،  (4) والفعاليات   االنشطة بسبب تعدد    ةموحد 
بسبب بقاء   ،هاالسكنية وشوارعصري في العديد من االحياء  ب  هينتج عن ذلك تشو ف  التجارية  اتهممؤسسو على تخصص محالتهم  

 
سالة ماجستير، معهد ، ر في مدينة بغداد الفنيةعلي حسون علي، أثر تغيير أستعماالت األرض للشوارع السكنية الى تجارية على البنية التحتية  (1)

 69، ص 2011التخطيط الحضري واالقليمي، جامعة بغداد، 

ة ماجستير، حيدر قاسم حامد، االثار السلبية لتغيير الشوارع السكنية الى شوارع تجارية، منطقة الدراسة جزء من شارع الربيع في مدينة بغداد، رسال (2)
 88-84، ص 2005غداد،  المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي، جامعة ب

يوسف حران فارس، التحليل المكاني لتغير استعماالت األرض السكنية الى تجارية في مدينة النعمانية )دراسة في جغرافية المدن(، رسالة   (3)
 147، ص 2014ماجستير، كلية التربية، جامعة واسط، 

 200حسن عبد الحسين عبد الكريم العبدلي، مصدر سابق، ص  (4)
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الدور   من  مشيد كثير  نصف  مشيد   ةالسكنية  جزئي  ةاو  وهذا    ،بشكل  االستعماالت  انماط  تغير  أدىبعد  االتصال   مما  لفقدان 
 . (1) او مبنى مع ما يجاورها ةبط البصري لكل وحده سكنيوالترا

انماط استعماالت االرض بمظاهر التلوث البيئي    ة فيالتي تخلفها التبدالت الوظيفي  ةاالثار البيئيتتمثل    -ة:االثار البيئي -4
وغيرها الضوضائي  التلوث  من  الهواء  أن  وتلوث  أذ  البني   ةالكبير   التبدالت ،  تخطيط    السكنيةللمناطق    ةالوظيفي  ةفي  وسوء 

صاحب ذلك تكدس كميات  في  ،ات واختالطها بمختلف صنوفهاوالفعالي  االنشطةتل  كاالت االرض يؤدي ذلك الى تركز وتاستعم
والقاطنين على   ةى سكان تلك االحياء وحركه السابلعل  ةلشوارع وما يصاحبها من اثار بيئي من النفايات التي تتراكم في ا  ةكبير 

مسببات االمراض    انتشار، و عوض انتشار الحشرات والقوارض والذباب والب ةتلك االثار بكثر  ةتمثلم  ،السكنيةاالحياء    ة من تلكربقم
 فضالً   ة،اصحاب العيادات والمجمعات الطبي  المطاعم والمخابز واالفران وملوثات   ةمن انشط  ةوالملوثات الناتج   ةوالروائح الكريه

ينتج عن حركعن   الذي  بالضجيج  النقل والمعدات وغيرها  ةالتلوث  الرئيس  ،وسائط  الشوارع  من   ةتستقطب اعداد كبير   ةكما ان 
ختناق المروري مشاكل اال  ث يؤدي ذلك لحدو ف  ، منها  ة من سكان المناطق القريب  وا المتسوقين سواء كانوا من سكان تلك االحياء  

تطاير    ةزياد   نتيجةخر الى تلوث الهواء  آيؤدي ذلك بشكل او بمما    ،الجذب التي تتمتع بها تلك المناطق  ةوالتزاحم بسبب حال
النقل  الملوثةوالمواد  الذرات   بها  ، كما ان(2) من عوادم وسائط  متنوعه وحدثت  تجاريه  بها محالت  تتركز  التي  تبدالت    الشوارع 

في    إيقافهاب  اصحاب المركبات فيقوم  لعدم وجود مواقف وساحات خاصه للسيارات    ةلسكان نتيجلتسبب بعض االزعاجات    ةوظيفي
طر اغلب سكان االحياء الى ضي ماسبب ازعاج لساكني تلك المناطق موهذا مما ي ،السكنيةامام المنازل والوحدات  الداخليةاالفرع 

تم   ةكتاب  المركبات    نععبارات  الباب   )عبارات   لمثايقاف  امام  السيارات  ايقاف  الدار  )او  (الرجاء عدم  امام  الوقوف    او   (ممنوع 
  ة المروري والتلوث البيئي المترتب  االختناق  ةكلوان مش  ،رات مثل االحجار وغيرهابعض المعوقات التي تحد من وقوف السيا  عضو 

وافتتحت عمارات ومحالت   ة جديدةجزت مؤسسات تجاريبعد يوم كلما انُ   سوف تتضاعف يوماً   ةهي مشكل  يعلى التبدل الوظيف 
تجاري  مرافق  اي  او  مطاعم  او  مكاتب  واثارها    ،اخرى   ةاو  بظاللها  ستلقي  االحياء    بيةالسلوهذه  سكان    تلك   من  ةقريبالعلى 

، كما تتضح االثار البيئية المترتبة على تغيير استعماالت االرض من خالل مظاهر الزحف العمراني باتجاه االراضي  (3)الشوارع
 

 45ان مرزوك فليح حسن العبيدي، مصدر سابق، ص جن (1)
 198شيماء رزاق فاضل، تغير استعماالت األرض في بلدية الغدير عن التصميم األساسي، مصدر سابق، ص (2)
 75، مصدر سابق، ص حيدر قاسم حامد (3)
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الزراعية والمناطق الخضراء وتنحصر هذه المشكلة من خالل عدم قدرة المدينة على توفير المساكن لألعداد الهائلة من السكان  
ضياع مساحات كبيرة من األراضي الزراعية والمناطق الخضراء التي تشكل متنفسًا    فيبدأ التوسع نحو االطراف وهذا ما يسبب 

 .  (1) للمدينة فيؤدي ذلك الى طغيان حركة البناء في هوامش المدن وانتشار العشوائيات مما اسهم في زيادة تلوث البيئة

  ة لمشاكل في كثير من المدن العراقيبرزت هذه ا  اذ   ،االزدحام المروري ثل هذه االثار بمشاكل االختناق و تتم  -ة:اثار مروري-5
خر بعد استيراد السيارات  أبعد    واخذت بالتزايد يوماً   ،ومدن اخرى   ،بغداد والموصل  ةل االقتصادي والسكاني مثل العاصم ذات الثق

المدينة،  ها خارج  لمرور   ةللمركبات الكبير   ةطرق خارجي  بأنشاءوالتي تتمثل    ةجود حلول لهذه المشكلو   عدم  مع   جداً   ة كبير   بأعداد 
او المرور   ةللسابل  ةجاذب  ةاشرط  فأصبحت ،  ة ظيفياالختناق المروري في الكثير من الشوارع التي تشهد تبدالت و   ةوتبرز مشكل

  ة ي الى صعوبد ؤ تف   ،من تلك الشوارع  ةسكان االحياء القريب  على سكان المدن خصوصاً   ةديد ع  أثاراً وهذه تترك    ،االلي والمركبات  
الحوادث    ةالى كثر   ةاضاف  ،  ةنيضوم  ةشاق  اليوميةالعمل    ة، وتصبح رحلةالمحدد   باألوقات وصول المواطنين الى اماكن عملهم  

وما يرافق    ،وغيرها وهدر الوقت المستغرق للوصول الى اماكن العمل  ،اإلعاقةمثل    المؤلمةواالصابات    للوفاةالتي تؤدي    ةالمروري
 االزدحام المروري هي عدم وجود تدرج في مستوى الخدمات التي   ةمن ابرز االسباب التي تؤدي لمشكلو   ةنفسي  تأثيرات ذلك من  

واالشرط الشوارع  من  كثير  الشوارع    ،ةتقدمها  بعض  استيعاب  عدم   ةدار أسوء    نتيجة  ،فيها  خدمةالمستالمركبات    ألعداد كذلك 
في   االرض  استعماالت  الخدمات    اذ المدينة،  وتنظيم  حساب  احياء    واإلدارية  والثقافية  التجاريةيتم  اعداد   المدينةلكل  بحسب 

ذا  ، ولةالمراكز الحضري  ةكل متكافئ على رقعوزع تلك االستعماالت والخدمات بشت بحيث ت  األساسيةعند اعداد التصاميم    ،السكان
، مما يؤدي ةمات لم تكن متوقعزدحاشكل كثير وامرور ب  ةاالرض سوف يؤدى الى ان تقوم حرك  ن اي تغيير في استعماالت أف

عرقل الشوارع    ،المرور  ةحرك  ةالى  بعض  ان  وخاصكما  االحياء    ةالموقع  تلك  ةالتجارية  من تش  السكنيةداخل  كثير  وقوف  هد 
مركبات  وقوف تلك ال  لبضائع وانباالتجارية  لغرض تجهيز المحالت    ،وتفريغ السلع والبضائعتحميل  الخاصه ب   ة المركبات الكبير 

  (2)حركه المركبات ايضاً و  بلةالسا ةحرك قليعر   ةلفترات طويل

 -:االستنتاجات 

 
 197شيماء رزاق فاضل، نفس المصدر، ص  (1)
   78، مصدر سابق، ص حيدر قاسم حامد (2)
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 -يلي :  من ابرز االستنتاجات التي يمكن ايجازها من خالل الدراسة الحالية ما

جغرافية تعاني منها المدن والمراكز الحضرية وهي في تزايد مستمر نتيجة الزيادة المطردة في نمو  التبدل الوظيفي ظاهرة   .1
توفير وتلبية متطلبات السكان من مختلف الخدمات والفعاليات داخل المدن  معدالت سكان السكان والتي تتطلب تلك الزيادة

 ماالت االرض ومنها الخدمات التجارية والتي تساهم بدورها بتبدل نمط استع
هناك جملة من العوامل التي تقف وراء تفاقم هذه الظاهرة ومنها عوامل سياسية تتمثل بسوء التخطيط االداري والحكومي  .2

وعوامل اقتصادية تتمثل بدافع الربح المادي الذي يدفع كثير من اصحاب االمالك الى تحوير وحداتهم السكنية فيساهم ذلك 
 ت بتبدل وظيفي لتلك االستعماال

نمط   .3 وتغيير  الوظيفي  التبدل  في  هامًا  دورًا  العمرانية  والوحدات  المباني  بعمر  تتعلق  والتي  المورفولوجية  العوامل  تلعب 
 استخدامات االرض 

للتبدل الوظيفي اثار متعددة تترك اثرها علال البنية الحضرية والنسيج العمراني فتسبب مظاهر للتلوث البصري كما تؤثر   .4
 الحضري تأثيرات اجتماعية تتمثل بفقدان االستقاللية السكنية والتمتع بحرية الفرد العامة على حياة الساكن 

للتبدل الوظيفي اثار مرورية تتمثل بمشكلة الزخم المروري لكون االشرطة التي يحدث فيها تبدل وظيفي تصبح شوارع ذات   .5
للسكان   وظيفي  الطاقة  جذب  قطاع  على  الخدمي  تأثيرها  عن  فضاًل  والبشري،  االلي  المرور  انسيابية  على  يؤثر  مما 

 ايات المتكدسة على امتداد الطرق والشوارعالكهربائية والماء وتأثيرها البيئي المتمثل بالنف

  -: المقترحات

 -ومنها :تقلل من آثار التبدل الوظيفي   هناك بعض المقترحات التي من شأنها أن 

يكون هناك  .1 المواقع االنسب لكل نمط من استعماالت االرض حتى ال  السليمة وتحديد  التخطيطية  أتباع االسس  ضرورة 
 استخدامات االرض مما يؤثر على منظر المدينة ونسيجها الحضري عشوائية وتداخل في 

استعمالها   .2 نمط  وتبدل  السكنية  الوحدات  في  التحويرات  بإجراء  يقوم  ممن  واالفراد  الجهات  على  القانونية  والرقابة  المتابعة 
 بشكل غير قانوني مخالف لما مخطط له في التصاميم االساسية  
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ظ على الهدوء واالستقرار  تخطيط المراكز التجارية ذات الثقل االقتصادي والخدمي بعيدًا عن االحياء السكنية وذلك للحفا .3
التي  الشوارع  النقل على  ناتج عن وسائط  الوظيفية من ضوضاء وضجيج  التبدالت  تسببه  ما  نتيجة  للسكان  االجتماعي 

 تتبدل فيها استعماالت االرض 
السكانية   .4 الزيادة  االعتبار  بنظر  االخذ  معين  الستعمال  قطاعية  تصاميم  لوضع  التخطيط  عند  الحكومية  الجهات  على 

 لمستقبلية وما تتطلبه من توفير احتياجات تلبي الوظيفة السكنية والتجارية وغيرها  ا
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