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تقييم كفاءة الوظيفة التجارية في قضاء الدجيل
د .طه مصحب حسين الخزرجي

م.م .قاسم نصيف جاسم الحداد

جامعة تكريت /كمية التربية
المقدمة

إن كل دراسة لمنطقة أو إقميم البد إن تستند عمى دراسة جغرافية تقدم واقعا ممموسا وميما عن تمك المنطقة أو

اإلقميم ،ومن ىذا المنطمق جاء اختي ار ىذا البحث لما لو من دوافع كثيرة كون إن المنطقة تتمتع بأىمية اقتصادية بالنسبة
لباقي وحدات العراق اإلدارية وكذلك إعطاء صورة طبيعية لموقع المدينة التجاري ومكانتيا ،الن المدينة عبارة عن كائن
حي ،يولد وينمو ويموت بفعل عوامل طبيعية أو عوامل بشرية تؤدي إلى فرض واقع جديد.

إن الدراسة الجغرافية أكدت عمى استعمال األرض الحضرية حيث اعتبرتو حي از من ارض المدينة يشغل بإحدى

لوظائف المدن األساسية مثل الوظيفة التجارية أو السكنية والصناعية والنقل والترقية وفقا لضوابط طبيعية أو بشرية أو
كمييما حيث من المعروف إن حجم االستعما ل في المدينة يتباين طبقا لنوع االستعمال فكمما كانت المدينة ذات وظيفة
رئيسية كمما انعكس ذلك عمى مساحة ىذا االستعمال.
أما منطقة الدراسة فأنيا تتمتع بارتفاع المستوى المعيشي ،وذلك الن اغمب الساكنين في المنطقة يشتيرون بزراعة
بساتين العنب والرمان مما يدر عمييم بأرباح كثيرة تساعدىم عمى شراء اغمب احتياجاتيم من السوق ،مما جعل انتشار
المحالت التجارية بشكل مضطرد وسريع إضافة إلى موقع المنطقة القريب من العاصمة جعميا مركز تجاري ميم ووقوعيا
عمى الشارع العام الرابط بين محافظتي بغداد – الموصل ،وان زيادة األعمال التجارية يأتي من خالل حركة األشخاص مع
والتبادل التجاري مع المناطق القريبة منيا.
أوال - :االستعماالت التجارية في مدينة الدجيل :

ان االستعمال التجاري ألي منطقة يأتي من خالل زيادة االعمال التجارية عمى أي عمل اخر من االعمال تسمى

بالمنطقة التجارية وىذه المناطق تتميز بتركيز كثيف لممحالت التجارية حيث ان ىذه المناطق التجارية تتعامل بمختمف
السمع والبضائع وكذلك تظم بعض الصناعات الخفيفة والحرف اليدوية إضافة الى انيا تشمل بعض الخدمات مثل خدمات
البنوك والوسطاء والوكالء ومكاتب المحامين وعيادات االطباء وغيرىا من الخدمات العامة التي تيدف من استثمار نشاطيا

إلى الربح وزيادة الدخل في ظل معياري الربحية التجارية والربحية االجتماعية(.)1

والوظيفة التجارية ىي من الوظائف الرئيسية التي مارستيا المدينة منذ نشأتيا وحتى الوقت الحاضر حيث لعبت
دو ار تجاريا ميما السيما في القرن العشرين وذلك الن مدينة الدجيل تقع عمى الشارع العام الذي يربط(بغداد -الموصل)
حيث تعد منطقة استراحة بين بغداد والمحافظات الشمالية وكذلك محطة استراحة لطرق سكك الحديد بقصد لتغذية المدينة

واقميميا والمناطق المجاورة األخرى من السمع التجارية التي تحمميا( ،)2وذلك حاجة الناس الساكنين في ىذه المنطقة.

حيث تحتل االستعماالت مساحات مختمفة حسب نوع االستعمال اذ بمغت مساحة االستعمال التجاري ( )41دونم وبنسبة

مئوية ( )% 1‚9فقط من االستعماالت األخرى في المدينة وان السبب في صغر ىذه المساحة يعود ذلك الى طبيعة

االستعمال التجاري الذي ال يحتاج اال الى مساحات صغيرة تتالئم مع أحجام السمع والبضائع واألشخاص .وكما ىو
معروف ان االستعماالت التجارية تحتل افضل المواقع في منطقة الدراسة حيث تحتل المناطق المناسبة التي يكون فييا
عامل الجذب أكثر من بقية االستعماالت او النشاطات األخرى مثل االستعماالت السكنية والصناعية والخدمية بسبب
العائدات االقتصادية العالية التي تجمبيا إلى أصحابيا وتتركز ىذه المواقع في حي الزىراء وحي االنتصار وحي الوحدة
وفي الشوارع الرئيسية والتفرعات المتصمة بيا مثل الشارع الرئيسي المركزي الذي يمتد في وسط المدينة من مدخميا من
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الشارع العام الى نياية المدينة في حي الوحدة بالقرب من محطة ضخ المياه العذبة الى المناطق السكنية .ومن المالحظ
ان ىذه االستعماالت التجارية تحتل الشارع الرئيسي ومن كال الجانبين والشوارع الرئيسية االخرى داخل االحياء السكنية
ذات الدخل المحدود مما يؤدي الى سيولة الوصول الى ىذه المحال التجارية وان اتساع الشوارع الفرعية داخل االحياء

السكنية يساعد عمى ظيور محال تجارية فييا

()3

الخارطة رقم( )1ان االستعماالت التجارية في المدن قد صنفت الى عدة

تصانيف من قبل دراسات)سابقة مثل تصنيف بريدفوت ) Proud footلتجارة المفرد التي تعني بيع السمع

()5

والعائدات االستيالكية او استعماليا( .)4وتصنيف ميرفي) ) (Murphyلتجارة المفرد والجممة .وتصنيف برنس

)Burnsالذي اعتمد عمى اساس التسوق لتصنيفو

()6

لالفراد

وان ىذه االنماط التجارية قد تباينت في ىذه التصانيف حسب االساس

المحتمل في التصنيف وكذلك حسب حجم المدينة ونوعيا عموما ان اكثر التصانيف التي تتالئم مع دراستنا ىو تصنيف

بريد فوت(foot

 )Proudحيث ميز وجود خمسة مناطق تجارية رئيسة ىي

 - 1المنطقة التجارية المركزية.

()7

:

 - 2المناطق التجارية الخارجية الثانوية.
 - 3الطرق التجارية المركزية.
 - 4شوارع األحياء التجارية.
 - 5تجمعات المخازن المعزولة.

ومن خالل الدراسات الميدانية لمدينة الدجيل تبين ان ىناك ثالثة انواع من التصانيف التي ذكرناىا سابقا موجودة

في منطقة الدراسة مما يؤكد عدم وجود المنطقتين المتبقيتين من تصنيف ( )Prod footفي نفس المنطقة وذلك بسبب
صغر مساحة المنطقة اما المناطق الموجودة في منطقة الدراسة ىي :
 - 1المنطقة التجارية الرئيسية المركزية.
 - 2المنطقة التجارية الثانوية.
 - 3الشوارع التجارية الرئيسية.

()8

ان أسباب توزيع االستعماالت التجارية في المدينة يعود إلى حاجة الفرد لمسمعة كما يراىا الجغرافيين  .أي ان
األسواق التجارية تقسم حسب متطمبات اإلنسان لمسمع وبذلك نالحظ -:
 - 1ان الحاجات اليومية يكون روادىا كثيرون والتي تتمثل بالخضروات والمواد الغذائية والصمون والمحوم.
 - 2الحاجات االعتيادية الشائعة مثل المواد اإلنشائية واألقمشة واألحذية والمواد الكيربائية.
 - 3الحاجات الترفييية والكمالية مثل األثاث المنزلي والصياغة واألجيزة المنزلية المعمرة.
 - 4ىناك حاجات اخرى كالحاجات الدورية مثل الحمويات والكماليات من المالبس النسائية والرجالية لكن ىذا ال
يمكن تطبيقو عمى مدينة الدجيل ألنو فييا ثالث مناطق تجارية ،المنطقة التجارية الرئيسية التي تحتل المنطقة المركزية
التي تمثل بالشارع الرئيسي والمنطقة التجارية في الشوارع الفرعية القريبة من الشارع الرئيسي وان المنطقة الثانوية في بداية
تكوينيا كانت منطقة تجارية واحدة وىذه تتمثل بالمنطقة التجارية وان ىذه المنطقة توسعت مع توسع وزيادة عدد سكانيا
والبد من ىذا التوسع ان تحتل احسن المواقع لذلك فان الشارع الرئيسي في المدينة تكون بسبب توسع المنطقة التجارية
ويمكن معرفة ذلك من خالل ما يأتي:
 - 1وجود تشابو في المنطقة التجارية والشارع الرئيسي من حيث نوعية المحالت
 - 2ان المنطقة التجارية في الشوارع الرئيسية بدأت حديثا.

232

العدد7/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آيار0220/م

وىذا ما يدل عمى انيا وجدت بسبب توسع المنطقة التجارية .اما المنطقة التجارية الثانوية فانيا تعود الى طبيعتيا
حيث توجد فييا مساحات واسعة اكبر لوقوف المركبات القادمة من االقميم الزراعي والسمع المتمثمة ببيع الفواكو
والخضروات بالجممة والبد من دراسة كل نوع من ىذه األنواع وكما يمي:
 -1المنطقة التجارية المركزية:

تتمثل المنطقة التجارية المركزية في مدينة الدجيل في االسواق الموجودة في حي الوحدة وحي الزىراء وفي الشارع

الرئيسي الذي يربط بينيما وتفرعاتو التي تتصل بو مباشرة وعمى كال الجانبين ويظير ان جذب ىذه المنطقة الى االعمال

التجارية المركزية في مدينة الدجيل يعود الى اسباب تاريخية وموقعية يضاف الى ذلك ان الشارع الرئيسي في المدينة
يتصل بالطريق الخارجي الذي يربط بغداد بالموصل والمحافظات االخرى الذي تقع شمال القطر ىذا وقد يتصل الطريق
الرئيسي في المدينة بالطرق التي ت ربط المدينة بإقميميا من شان ذلك ان يسيل وصول سكان اقميم المدينة وروادىا بصورة
افضل وكذلك يتصل بالطرق الرئيسية االخرى .ان المنطقة التجارية المركزية تحدد عمى اساس سعر االرض الذي يتميز
باالرتفاع عن غيره مقارنة مع المناطق التجارية االخرى وكذلك االستعماالت االخرى وارتفاع االيجارات فييا ووجود محالت
بيع الجممة والتخصص في بيع المواد يضاف الى ذلك تتركز فييا عدد من دوائر الدولة التي تتمثل (بالمصارف والمحامين
وعيادات االطباء) مع ارتفاع سعر االرض في ىذه المنطقة

()9

وقد نالحظ وجود بعض االختالفات في مدينة الدجيل فسعر

المتر المربع الواحد من االرض يصل الى ( ) 84888الف دينار عراقي بينما في المناطق البعيدة عن المركز التجاري
يصل سعر المتر المربع الواحد من االرض الى ( )14888الف دينار عراقي ىذا وان مستوى االيجار يرتفع كمما اتجينا
نحو مركز المدينة حيث يصل الى ( 138الف د.ع) في الشير وتحتوي منطقة الدراسة عمى بعض المطاعم والمقاىي
والخدمات االخرى اما عدد السكان المارة فيم يزدادون يوما بعد يوم اذا ما قارنا منطقة الدراسة مع المناطق االخرى وان
سبب ازدياد السكان القادمون الى المدينة ىو انتعاش المدينة التجاري واصبحت تحتوي عمى كل ما يحتاجو القادمون الييا
من بضائع وحاجات يومية .إضافة الى ذلك فيي بيا شيء من التخصص وىذا يكون عمى شكل تجمعات وفييا محالت

بيع الجممة(.)18

ان عدد المحالت في المنطقة التجارية بمغت ( )419محال منيا ( )185محال لبيع المواد الغذائية وبنسبة تصل الى
( )%25و( )27محال لممنتوجات الكيميائية وبنسبة تصل الى ( )%6‚4و( )66محال لممواد الكيربائية وبنسبة مئوية تصل
الى ( )%15‚7اما المواد االنشائية فقد بمغ عدد المؤسسات ( )15مؤسسة وبنسبة تصل الى ( )%3‚6و( )58محال

لممكائن ووسائط النقل وبنسبة تصل الى ( )%11‚9اما االخشاب ومنتوجات االثاث فقد بمغ عددىا ( )32محال وبنسبة

( )%7‚6و( ) 45محال لممنتوجات والمالبس الجاىزة وبنسبة تصل الى ( )%18‚7و( )22محال لمكماليات وبنسبة تصل
الى ( )%5‚4اما الساعات والصياغة ولوازميا فقد بمغ عددىا ( )17محال وبنسبة تصل الى ( )%4و( )48محال لممواد
االخرى وبنسبة تصل الى ()%9‚7وىذا واضح من خالل الجدول رقم( )12ومن المالحظ ان المحالت الموجودة في
المنطقة التجارية المركزية اغمبيا مخصصة لمبيع بالمفرد رغم ان ىناك عدد قميل من المحالت لبيع الجممة وىي نسبة قميمة
حيث يبمغ عددىا ( ) 57محال فقط ويرجع سبب ذلك كما ذكرنا سابقا الى سيطرة المدن ذات الحجم الكبير مثل (بغداد
وقضاء بمد وقضاء سامراء ذات المكانة التجارية الميمة وان نشاط المنطقة التجارية ال يقتصر عمى محالت منظمة بل ان
ىناك الباعة المتجولين الذين يحتمون اماكن غير مسموح بيا قانونا لبيع سمعيم الخفيفة والسمع المستعممة ونرى ان انتشارىم
حول الم نطقة التجارية المركزية وىذا ما يؤثر عمى انخفاض سرعة المركبات المارة بمختمف أشكالو .وان المنطقة التجارية
المركزية تكون عمى جانبي الطريق الرئيسي وتفرعاتو الجانبية ومن المعروف ان أي تجمع لألنشطة التجارية سوف يؤدي

الى زيادة حركة السكان من خالل التسوق لمختمف ال مواد والحاجات ضمن ىذا التجمع التجاري ان المستفيدين من ىذه
الميزة التي حققيا ىذا التجمع الذي يجمع األسواق الصغيرة مثل البقالين وبائعي األقمشة والحاجات المنزلية واإلنشائية
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إضافة الى مجموعة من المطاعم والمقاىي وبعض الصناعات الخفيفة وان التي يتصف بيا السوق عبارة عن محالت تمتد
عمى جانبي الشارع الرئيسي وان الصورة ( )4توضح ذلك.
ان السكان الذين يأتون الى المنطقة التجارية ىو نتاج تفاعل اىل القرى واألرياف (اقميم المدينة) مع اىل المدينة

وذلك بحكم موقعيا كظيير لممنطقة الزراعية فان اسواقيا سوف تزدحم صباحا بأىالي القرى واالرياف وعمى وجو
الخصوص في المناطق التي ليا صمة ببيع محاصيميم من الخضر والفواكو والحبوب وكذلك بيع حيواناتيم لغرض تزويد
المدينة بالمحوم ىذا وان سكان االرياف يشترون ما يحتاجونو من بضائع التي ليا صمة بإدامة حياتيم اليومية حيث يشترون
البذور واالسمدة والمبيدات التي يستخدمونيا في زراعتيم وكذلك يشترون المواد المنزلية واألثاث الخاص بيم فضال عن
وجودىم في المقاىي لغرض راحتيم ويترتب عمى ذلك دور المقاىي في توطيد وربط الصمة االجتماعية بين سكان المدينة
واقميميا.
جدول رقم ()1
توزيع مؤسسات تجارة المفرد في الدجيل لعام 2883
نوع المحل

عدد المؤسسات

النسبة المئوية

المواد الغذائية

185

25

المنتوجات الكيميائية

27

6‚4

الكيربائيات

66

15‚7

المواد اإلنشائية

15

3‚6

المكائن ووسائط النقل والموازم المنزلية

58

11‚9

األخشاب ومنتوجات األثاث

32

7‚6

المنسوجات الجاىزة

45

18‚7

الكماليات

22

5‚4

الساحات والصياغة ولوازميا

17

4

أخرى

48

9‚7

المجموع

419

188

المصدر :مديرية البمديات العامة مديرية بمدية الدجيل قسم المعمومات(غير منشورة)
إن بعض السكان يرتادون المطاعم وبعض ال مؤسسات اإلدارية كذلك تتصف بعض المحالت بحاجة الى من
يمتمكون السيارات مثل بيع المواد المنزلية والمواد االنشائية والحبوب مما يدل عمى انيا ترتبط بطرق النقل وانيا ال يمكن ان
توجد في ال مناطق البعيدة عن طرق النقل وكذلك المناطق المزدحمة .ان تمويل المنطقة التجارية المركزية من السمع
والبضائع مثل(الخضروات والفواكو والمحوم) تأتي من المنط قة التجارية الثانوية التي ىي بدورىا تجمبيا من اإلقميم الزراعي
التي يحيط بيا وقد يسر ىذا التبادل او وصول السمع الى المنطقة التجارية ىو عامل القرب الذي يمعب دو ار ميما في تقميل
تكاليف النقل حيث ان طبيعة بعض المنتجات الزراعية تتسم بسرعة التمف.

اما منتوجات اال ثاث وبعض المواد الغذائية فان اغمب سمعيا تأتي من داخل المدينة حيث تتواجد الصناعات التي
تيتم باألثاث في حي الوحدة نواة المدينة القديمة وان ىذه الصناعات تعود الى معامل أىمية .اما المواد الغذائية ومحالت
بيع الطحين فان سمعيا تأتي من معمل طحين الدجيل وبعض المطاحن الصغيرة .أما المواد االنشائية والمواد الكيربائية
والمالبس والصياغة ووسائط النقل والمواد المنزلية والكماليات والمواد االخرى فإنيا تأتي من اسواق بغداد التجارية المركزية
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وبعض االسواق القريبة مثل اسواق قضاء بمد وقضاء سامراء( .)11ان ىذا الزخم المتزايد لمفعاليات الراغبة في استثمار
ارض المركز الحضري يجعل المنافسة حادة األمر الذي يترك جميا عمى نوعية االستثمار القائم والمتحرك كما ويترك أثره
عمى التغير السريع في مورفو لوجية المنطقة بما يتناسب والقدرة عمى سد متطمبات الفعاليات الحضرية ضمن ىذا الحيز

المحدود( .)12ىذا وان المنطقة التجارية المركزية تعتمد عمى سكان المدينة في تصريف سمعيا وان تصريف ىذه السمع

يعتمد عمى سكان المدينة والقوة الشرائية إضافة إلى سكان إقميميا .إن سمع المحالت الغذائية تعتمد في تصريفيا عمى
سكان المدينة دون غيرىم ألن سكان إقميم المدينة يميمون إلى شبو االكتفاء الذاتي من ىذه السمع وذلك لطبيعة عمميم ألنيم
قادرون عمى إنتاج مثل ىذه السمع .أما سمع المنسوجات والمالبس الجاىزة والصياغة والساعات والكماليات فإن تصريف
ىذه السمع يعتمد عمى سكان المدينة وسكان إقميميا وبيذا يكون سوقيا أكبر من سوق المواد الغذائية مع االختالف في
أنواعيا بين المدينة واإلقميم حسب العادات والتقاليد المختمفة بين االثنين .أما الموازم المنزلية ومنتوجات األثاث والمواد
اإلنشائية والكيربائيات فيي تمثل خصائص جميع األبنية سواء كانت سكنية أم تجارية أم صناعية وسواء كان ىذا البناء
في منطقة الدراسة(مدي نة الدجيل) أم في إقميم المدينة المرتبط بيا وبذلك فيي تعتمد في تصريفيا الذي يحصل نتيجة
التوسع العمراني وكذلك عمى صيانة وتجديد المؤسسات القديمة من المعروف ان المنطقة التجارية المركزية ال تبقى

بمساحة ثابتة عمى طول الزمن ولكنيا تتغير كمما زاد عدد سكان المدينة واقميميا ومن الطبيعي كمما زاد عدد السكان زادت

المنطقة السكنية وتتعدى ذلك عمى المنطقة الصناعية والخدمية كذلك إذا كبرت عالقة المدينة بالمدن المجاورة ويعتقد ان
ىذا التبدل سوف يكون في المستقبل نوعيا قبل ان يكون مكانيا حيث في بداية التوسع سوف تزداد كثافة المحالت التجارية
حيث تحل محالت جديدة بجانب القديمة ويزداد حجم المحالت وتصبح محالت بيع الجممة ويزداد التخصص الخاص لكل
نوع من المؤسسات وتتطور المحالت الصغيرة الى محالت كبيرة وبذلك تتخمص المنطقة التجارية لمدينة الدجيل من القيود
التي فرضتيا المدن االكبر منيا مثل اسواق (بغداد وبمد وسامراء) وكمما تخمصت من القيود زادت سيطرتيا عمى القرى
واألرياف وبعد ان يحصل ىذا التطور في المنطقة التجارية المركزية الذي يصاحبو كثافة في عدد المحال التجارية سيبحث
التوسع الحاصل في المنطقة التجارية المركزية عن أماكن جديدة تتوفر فييا الظروف المكانية لمحالت المنطقة التجارية
المركزية من سيولة الوصول وكثرة الزبائن وكذلك الموقع المتميز القريب من المؤسسات األخرى وىذه األماكن ىي حافات

المنطقة التجارية

()13

اما في مدينة الدجيل حيث بدا التوسع من حي الوحدة باتجاه حي االنتصار متخذا الشارع الرئيسي

اساسا لم توسع وكذلك اطراف الشوارع الفرعية التي تتصل بالشارع الرئيسي لممدينة وان ىذا التوسع الذي يكون في أطراف
المنطقة التجارية الرئيسية بالتأكيد سيواجو أراضي مشغولة لالستعمال السكني وسوف تبدا المنازلة مع االستعمال السكني
وستكون االرجحية لالستعمال التجاري والسبب في ذلك كونو يجمب ايرادات اقتصادية ال يستطيع االستعمال السكني
توفيرىا .وسوف تستمر المنطقة التجارية بيذا التوسع ونتيجة ذلك سوف يحصل انتقال بعض مؤسسات التجارة من مواقعيا
االصمية الى الشارع الرئيسي وكذلك تنتقل بعض دوائر الدولة الى االماكن الجديدة مثل انتقال مركز شرطة الدجيل من حي
الوحدة في الدجيل القديمة الى حي الزىراء وكذلك مركز ناحية الدجيل انتقل من حي الوحدة الى مكانو الحالي في بناية
القائمقامية عمى الشارع الرئيسي في المدينة وضمن الرقعة الجغرافية لحي الزىراء وان ىذا التوسع يصحبو عوامل طاردة

التي تتمثل بارتفاع سعر االرض وكذلك ارتفاع ايجار المحالت وصعوبة الوصول والحصول عمى ار ٍ
اض كافية لمتوسعات

إضافة الى ذلك مشكمة المرور التي تعتبر مشكمة العصر في الوقت الحاضر .ىذا وان ىناك عناصر جاذبة في اماكن

اخرى مثل توفر مساحات واسعة من األرض الشاغرة في المناطق االخرى يصاحب ذلك سيولة الوصول ورخص
األراضي .ىذا ويالحظ ان منطقة التجارة المركزية تمتاز بعدم التجانس في خصائصيا وطبيعة النشاطات التي تقدميا
واستعماالت األرض الوظيفية بداخميا ونوع المؤسسات التجارية ومستوياتيا

()14

وتمثل منطقة التجارة المركزية القمب

التجاري والبؤرة التي تجمع ا ىم المؤسسات واألعمال التجارية سواء كانت قديمة أم حديثة صغيرة أم كبيرة(.)15
235

العدد7/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آيار0220/م

 -2المنطقة التجارية الثانوية :

تعد ىذه المناطق بمثابة مخازن تعرض فييا بضائع التسوق وىي ال تقل اىمية عن المنطقة المركزية من حيث

تقديم خدماتيا التجارية لمسكان سواء كانوا من اىل المنطقة او من المناطق المجاورة فيي تساىم في تقميل الضغط الذي
يحدث في المنطقة التجارية المركزية وقد ظيرت مثل ىذه المناطق نتيجة لزيادة حجم السكان وتوسع المدينة

()16

كذلك ىي

منطقة التقاء بين اىالي القرى واالرياف الذين يقدمون الى المدينة لتصريف منتجاتيم وبعض اىالي المدينة الذين يشترون

منتجاتيم ثم يقومون بتصريفيا الى اىالي المدينة( . )17وفي منطقة الدراسة تحتل ىذه المنطقة مكانا خارج المدينة حيث تقع
في الجزء الجنوبي من الحي العسكري حيث تختص ىذه المنطقة ببيع الفواكو والخضر بالجممة اما بيع الحيوانات فيكون

في الجزء الشمالي الغربي من حي الوحدة حيث يكون قريب من المجزرة لكي يتم نقل لحوم ىذه الحيوانات الى محالت بيع
المحوم في المدينة اما محالت بيع األسماك فيي تحتل أماكن في المنطقة المركزية وىذه األماكن غير رسمية حيث
يفترشون األرصفة لبيع سمعيم .ىذا ومن المعروف ان بيع وشراء الحيوانات يتم من قبل أىالي المدينة أو من جاءوا من
مناطق أخرى لتمبية حاجاتيم من المحوم وبعض لوازميم من أسواق المدينة .ان المناطق التجارية الثانوية قد تكون صورة
مصغرة لممنطقة التجارية المركزية في المدينة وتعرض نفس األنواع من البضائع وربما تنمو بصورة تمقائية حول نواة قديمة
كانت إحدى ضواحي المدينة الكبيرة أو توابعيا (.)18
 -3الشوارع الرئيسية:

يحتل الوسط التجاري في المدينة قمبيا نظ ار ألىميتو الوظيفية باعتباره قطب جذب إلى الكثير من الفعاليات الوظيفية

األخرى سواء المكممة لو أو المستفيدة منو( .)19بالرغم من ان االستعمال التجاري ال يحتل سوى مساحات متواضعة من

الحيز الحضري تبمغ ( )%5في الكثير من األقطار المتطورة وقد تنخفض الى ( )%3في مدن أخرى( .)28إال انو يسيطر
عمى أعمى قيمة لألرض الحضرية وترتفع أسعار ىذه األرض عمى الشارع الرئيسي الذي يتوسط المدينة من بداية التقائو
في الشارع العام الذي يربط العاصمة بغداد مع بعض المحافظات الشمالية مثل نينوى والتأميم وكذلك محافظة صالح الدين
الى ان ينتيي ىذا الشارع في نياية المدينة في الجزء الشمالي الغربي ويسمى الشارع الرئيسي بشارع الدجيل النو يتوسط
المدينة وان ىذا الشارع لو عدة ميزات حيث يرتبط بالشارع العام الذي مر ذكره من طرفو الجنوبي الشرقي وىذا سيل من
دخول المركبات واألشخاص القادمين من خارج المدينة اما من طرفو الشمالي الغربي حيث يتصل بعدة شوارع تسيل عممية
دخول المركبات والسكان القادمين من اقميم المدينة الزراعي إضافة الى ذلك تقع عمى ىذا الشارع (أي الشارع الرئيسي)
عدد من مؤسسات الدولة اإلدارية والخدمية وكذلك قربو من المنطقة السكنية فضال عن ان موقعو مرن إضافة لو ميزة
اخرى الن توسطو يزداد مركزية كمما توسعت المدينة من الجية الغربية والشرقية واحيانا تكون مدينة الدجيل منطقة استراحة

لسائقي الشاحنات الت جارية الن الشارع العام يمر قريبا من مدينة الدجيل .تقع في الشارع الرئيسي كثير من المؤسسات
التجارية حيث بمغ عدد المحالت الخاصة بالمواد الغذائية ( ) 48محال وعدد المحالت الخاصة بالمواد الكيربائية ()28
محال و( )9محالت لممواد اإلنشائية يتصف شارع الدجيل الرئيسي بأنو يجمع بين االستعماالت التجارية والصناعية
والسكنية وان استعماالتو التجارية حديثة العيد ىذه حصمت بسبب توسع المنطقة التجارية وان االستعماالت التجارية نتجت
بسبب توسع المدينة ذاتيا وحصل تنافس بين االستعمال السكني واالستعمال التجاري وبما ان االستعمال التجاري لو
إيرادات وأرباح إذا يحل االستعمال التجاري محل االستعمال السكني الذي يفتقر الى مثل ىذه اإليرادات .ان االستعمال
التجاري في منطقة الدراسة يكون بشكل امتداد طولي مع الشارع الرئيسي وان السبب في ذلك يرجع إلى القوة الشرائية
العالية الموجودة عمى طول الشارع الرئيسي ويمكن الوقوف عمى سبب ارتفاع القوة الشرائية في الشارع الرئيسي وذلك النو
يتوسط المدينة وسيولة الوصول إلى مثل ىذه المراكز التجارية أما المحالت التي يكون نمط انتشارىا مبعثر فان القوة

الشرائية في ىذه األماكن تكون قميمة ألنيا تعتمد فقط عمى أىل الحي السكني وان ا لنمط المبعثر ينتشر في حي كريجي
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(حي االنتصار) وان المحالت الموجودة في ىذه المناطق ىي محالت المواد الغذائية ومحالت الفواكو والخضر وان
المناطق التجارية في الشارع الرئيسي تحتوي عمى جميع الموازم التي يحتاجيا المواطن وبذلك يسيل عميو التبضع من مكان
واحد عكس المحال ت ذات االنتشار المبعثر حيث ال تستطيع ىذه المحالت ان تفي بحاجة المواطن وليذا نالحظ أن كثير
من السكان الذين يسكنون داخل األحياء السكنية يفضمون الذىاب إلى المناطق ذات المحالت الكثيفة لكي يستطيعوا

الحصول عمى جميع لوازميم.
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