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 التجاريةاستعماالت األرض : 4محاضرة 
في المدينة لتشمممع ىلممس االسممتعمان السمم ني   Land useتتعدد استعماالت األرض   

والتجممممارل واليمممممناىي والترفيامممممي واسممممتعماالت األرض االمممممراض الن مممممع واسمممممتعماالت 
دمات كممماادارل والتعليممممي والممممالي والمممديني واليمي.وتشممم ع  مجم ىاممما األرض للخممم 

 التركيب الداخلي للمدن .
 Commercial land usesاستعماالت األرض التجارية    -1
يمممممذتي الممممملا االسمممممتعمان فمممممي اليعمممممة اسمممممتعماالت األرض الم مممممر ة  ات األالميمممممة    

الم ممر ة فممي العممال  فممي  المركز ممة كوكممان لل  يلممة التجار ممة مسمماالمة كبيممر  فممي  امم ر
مرحلممة التممم ن مممن سممما االسممتي ان الر لممي المبعثممر للممس االسممتي ان المتجممم   مممن 
سممم ر مركز ة.و عمممد النشممما  التجمممارل ممممن  الممم  األسشممم ة التمممي ت مممدماا المدينمممة لسممم اساا 
وس ان المنااق الممي ة بامما .وال تخلمم  مدينممة ماممما كممان حجمامما لال وتشممغع ال  يلممة 

 م اسيا فياا كبع يتعدر  لك للس مراكز االستي ان الر لي .التجار ة حيزا 
والناك ىالقة ى   ة بين استعاش ال  يلية التجار ة و الميتاا  النسممبة للمدينممة وبممين  

فكلممما كممان اممما    حجمم  وتنمم ع وسممعة األقممالي  التممي تتيمممع  و تتعامممع معامما المدينممة ك
ع س فكلممما كاسممت العالقممات ممليممة العالقات ىالميا كلما ارتلعت ال يمممة التجار ممة كوبممال
 الن اق وال ا   كلما تدال رت ال  يلة التجار ة .

و رتبا باله ال  يلة الكثير من اللعاليات كالنشا  المالي وإدار  الشممركات واألىمممان   
فإسامما تختممار  ف ممع الم اقمم  فممي المدينممة لتشممغع مركزالمما  يكداللممة ىلممس  الميتامما وبالتممال
وتجمعممات الممممالت التجار ممة فممي المراكممز الثاس  ممة .ولمميس  الممرسيس ف ممال ىممن الشمم ارع

سظممرا لممما تتمتمم   مم  الممله  تشممغع األممماكن  ات األسممعار المرتلعممة  ممدا لممك فمسممب بممع 
ال  يلمممة ممممن دفممم   ىلمممس اايجمممارات كو لمممك  ل بيعتاممما التنافسمممية العاليمممة .ل  الالبممما مممما 

ف   ع مماا  عيممدا ىممن تنممافس ال  مماسخ األخممرر وتز مامما  و تامميمن ىلممس م اقعامما  و تممد



الم اق  المركز ة .وال  يلة السمم نية تممذتي فممي م دمممة ال  مماسخ استسممالما  لامما ل ممعخ 
 ق تاا التنافسية .

ومن خياسص ال  يلة التجار ة  ساا تشغع حيزا م اسيا صغيرا من مساحة المدينممة    
اسممة % من مساحة المن  ة المعم ر  في المدن األمر  ية كما  و مممت در 5ال يتعدر  
% مممن 40.لال  سامما ت مم  سسممبة ىاليممة مممن العمماملين فيامما تيممع للممس Murphy ميرفممي

 ن الله   1964ف د  و ح  في دراست  ىام   Manvelال  ر العاملة في المدينة.  ما  
سسممممممة  100000% ممممممن الممممممدن األمر  يمممممة التمممممي يبلممممم  حجماممممما 4.1ال  يلمممممة تشمممممغع 

 سسمة .   250000ن فذكثركولكن  يزداد في المدن التي يز د حجماا ى
تجممدر اارممار  للممس  ن مسمماحة الممله االسممتعمان تممزداد فممي المممدن التممي تتمتمم   عالقممات 
تجار ة ىالمية كالم اسئ ىلس و   الخي ص ك ما ىن المدن العراقيممة فمميم ن مرا عممة 

 ( .7الجدون رق  )
  ىلس  ية حان كال تعني الله النسب ال اائة قلة  الميممة المملا النشمما  كبممع الع ممس فامم   

المسؤون ىن األساس االقتيادل للمدينة كوىلس تشغيع  كثممر مممن الممى ال مم ر العاملممة 
 الم ر ة كاللا للس  اسب حا ة الناس الي مية لاا .

 

 تصنيف المؤسسات التجارية  
التممي اىتمممدت فممي المملا التيممنيخ منامما  Standards النمماك ىممدد كبيممر مممن المعممايير  

وىممدد الزبمماسن المملين يتعممامل ن معامما  تجار ممة كوسممعة الممممالت ال سمم ع الممم اد التجار ممة ك
و اممر مممن خممالن  ك و ىلممس  سمماس البيمم   الجملممة والبيمم   ممالملرد ك و مجممان خممدمتاا ك

 الله األسس األصناف اآلتية:
)مرتبمممة  ولمممس( وتشممممع المؤسسمممات  Many reviewالمؤسسمممات الكثيمممر  المرا عمممة -

التبمم  واللممم م واألسممماك المختية ببي  الخ راوات والمب ب الغلاسية والخبز و 
. 

)مرتبمممممة ااسيمممممة ( وتشممممممع  Regular reviewالمؤسسمممممات المنتظممممممة المرا عمممممة -
المؤسسات المختية ببي  المال ممس الجديممد  والمسممتعملة واألدو ممة )اليمميدليات 



(وكممممم ل المال مممممس وتيمممممليح األدوات الكارباسيمممممة وتيمممممليح األحليمممممة والمالقمممممة 
 والسم ر  .  

)مرتبممممممة االثممممممة  Common needsالشمممممماسعة  المؤسسممممممات  ات الما ممممممات -
(كالخياامممممة وبيممممم  األقمشمممممة والكتمممممب وبيممممم  الخرد )السممممم راب (واألحليمممممة وبيممممم  
وتيليح األدوات المعدسيممة كوتيممليح السمميارات وبيمم  األدوات الكارباسيممة الحمم  

 (.  10الش ع )

 ر )مرتبة را عممة (كالم بيليممات والتيمم   Eentertainmentالكماليات ووساسع الترفي  -
وممممم اد الز نممممة والندافممممة والدرمممممة وبيمممم  السمممماىات و  اممممز  الراديمممم  والمشممممروبات 

 الغاز ة والكم لية وصياالة اللالب والل ة .
 

 Patterns commercial useأنماط االستعمال التجاري 
  ر ت  م ث ىديد  لتمديممد اسممتعماالت األرض التجار ممة فممي المممدن سمملكر  المامما  

ك  1937لمدينمممة فيالدلليممما وسشمممرالا ىمممام  M.J.proud foot: دراسمممة بر مممد فممم ت 
( 11وت صممع للممس تمديممد  سممما  اسممتعماالت األرض التجار ممة للبيمم   ممالملرد )الشمم ع

 كما يذتي:
 من  ة األىمان المركز ة . -1
 المن  ة التجار ة الثاس  ة الخار ية . -2

 الش ارع التجار ة الرسيسة . -3

 ر ارع األحياء التجار ة . -4

 زولة .تجمعات المخازن المع -5
فلن تختلخ كثيرا ىن   Raymond Murphy ما  دراسة ر م سد م رفي  

الدراسة السا  ة س ر اس  دمج اللعالية التجار ة بن ىياا )الجملة والملرد (  من  
( وتمثع التركيب التجارل في المدينة ىند  12التركيب التجارل للمدن )الح  الش ع 

 م رفي كما يذتي : 
 C.B.D ة المركز ة .من  ة األىمان التجار -
 المراكز التجار ة الخار ية)الثاس  ة(الت ليدية . -



 المراكز التجار ة الخار ية المخ  ة . -

 األرراة التجار ة المملية . -

 الش ارع التجار ة المملية . -
 تجمعات المخازن المعزولة .-

 مراكز التس  ق ااقليمية المخ  ة )خارج حدود المدينة(. -

 جملة ىلس ا ن الس ك المديد . منااق تجار  ال-

 منااق تجار  الجملة ىلس ا ن ال رق العامة . -

 وفيما يذتي سبمى تلاصيع الله األسما  : 
    .Centerl Business District(  C.B.D)  منطقة األعمال المركزية  - وال

تمثمممع النممم ا  األولمممس للمدينمممة ك و عمممد م قعاممما ممممن  ف مممع الم اقممم  المرال بمممة فمممي     
مممن خممالن ممما لمم  مممن م اسممة تار خيممة  تممذاير خياسيمم  المل مملة لالسممتثمار كب  المدينممة

اسممت ر واستشممر ومممارس  ممغ ا ىلممس اسممتعماالت ارض المدينممةك فتشممتت ىنمم  متباىممد  
بنظام تراكمي  و رعاىي  و مم رل , وتتمت  من  ة األىمان المركز ة بمملات األالميممة 

 (.13ح  الش ع )الم اسية داخع لاار الميز المستثمر في المدينة ال
وسظمممرا لك ساممما  ات اسمممتثمارات ىاليمممة ال يممممة تسممما  ت   مممزاء المدينمممة األخمممرر فمممي 
ال ص ن للياا  ذيسر و ساع ال رق كاألمر اللل  علاا مشدود  للمدينة ب اس ة رب ة 

 degree of centralizationمن ىممة مممن خ مم   الن ممع مممما زاد فممي در ممة مركز تامما 
من  ة األىمان المركز ة م  اة خدماتاا لكع   زاء المدينممة كوم  اتساع المدينة تب س  

 واقليماا .  
تتركمممز فمممي من  مممة ااىممممان المركز مممة م اتمممب ااىممممان التجار مممة الكبمممرر ورمممركات 
التممامين والممممالت التجار ممة وبيمم ت المممان واللنممادق كوتممزداد كثافممة الممممالت التجار ممة 

فمممي  سممعار األرض و مممنع س  لمممك ىلمممس فيامما ازديمممادا كبيمممرا ينمممتج ىنمم  ارتلممماع ملمممم س 
كولك ساا تمثع بؤر  النشا  الداخلي للمدينة فإسامما  صممبمت ملت ممس   ارتلاع المباسي فياا.

ألالمم  رمم ارع المدينممة و كثرالمما سشمماااكوت  م الممله الشمم ارع م ممام الشممرايين لل لممب تممدف  لامما 
 المركة والنشا .



ينممم  ممممارك ال ليمممت وممممن خمممالن مالحظمممة مخ ممما التركيمممب الع ممم ل للمدينمممة كمممما ب 
Mark Hewlett ( سجممد  ن من  ممة ااىمممان المركز ممة فممي المدينممة تشممغع 14الشمم ع )

مؤسسممات التجار ممة الع ممع الملكممر فيامما  ممما تم  مم  مممن مؤسسممات  دار ممة ىممن ار ممق ال
 المتمركز  فياا .

 وباختيار يم ن تمديد خياسص من  ة األىمان المركز ة  ما يذتي:
 تباااا بناايات الش ارع العامة في المدينة.سا لة ال ص ن للياا الر -1
ارتلاع قيمة األرض ل   در ال لب المتزايد للخدمات المختللة في قلب المدينة للس -2

منافسة رديد  في المي ن ىلس مساحات من األرض في اللا ال لب ممما  در للممس 
 ارتلاع سعر األرض في .

الكثيمممر ممممن المبممماسي لخدممممة قلممة السممم ان الم يممممين فياممما  يممملة ىاممممةكحيى تركمممزت -3
 األسش ة المختللة التي يؤدياا اللا المي المركزل.

قلممممة اليممممناىاتكل  ليسممممت اليممممناىات ااستا يممممة مامممممة فممممي وسمممما المدينممممة تماممممما -4
 كالس ان الم يمين ولكن م   لك ت  د  عض اليناىات الخليلة .

ز ممممممة التخيممممممص الممممممداخلي شتميممممممع  عممممممض الشمممممم ارع المتلرىممممممة مممممممن المن  ممممممة المرك-5
بتخيياا في سشا  معممين سمم اء تخيممص تجممارل  م رمم ارع البنمم ك و خممرر للمسممار  
واالثممة لممةدار  الم  ميممة ودواسرالمما .ومممن  مثلممة رمم ارع المن  ممة المركز ممة لمدينممة  غممداد 
رمممارع الررممميد ورمممارع المستنيمممر ورمممارع األممممين . الممملا ف مممال ىمممن التجمعمممات  ات 

اق األلبسمممة الجممماالز  و سممم اق األقمشمممة ال بيعمممة المتخييمممة كذسممم اق المجممم الرات و سممم  
 وس ق السرال لبي  ال رااسية وس ق اللالب .  

 

 أساليب تحديد منطقة األعمال المركزية
 ممممالنظر لخي صممممية من  ممممة األىمممممان المركز ممممة و الميتامممما اسممممتدىت ال ممممرور  للممممس   

و مممرت ممممماوالت ىديمممد  اسمممتعملت فياممما متغيمممرات  تمديمممدالا ومالحظمممة صمممي  سم الممما ك
 س  حدودالا وكاالتي :ممدد  لر 

 Block –Frontage-value ofار  ممة احتسمماب حجمم  البيمم  لجاممة البلمم ك    -1

sales   



اتب  الله ال ر  ة بر د ف ت واب اا ىلس مدينة فيالدلليا و ساساا  ي  م ىلممس احتسمماب 
مجم ع البي  السن ل لكممع  اممة مممن  اممات البلمم ك ىلممس مسممت ر المخممازن التممي تشممرف 

دوالر كمممد  دسممس لمبيعممات البلمم ك ال احممد سممن  ا حتممس  300000وحممدد  ىلممس الشممارع .
دوالر كممممد  دسمممس لمبيعمممات البلممم ك  75000يمممدخع  ممممن من  مممة األىممممان المركز مممة و 

ىنمممد الممم امط المن  مممة وممممن ميخمممل المممله ال ر  مممة  ن النممماك  عمممض المؤسسمممات  ممممن 
يممة ووكمماالت المن  ة المركز ة ال تيدر ىناا مبيعات كممالبن ك وبعممض الممدواسر الم  م

وممممن الميخمممل األخمممرر الممم  ممممدر صمممدق  صمممماب المممممالت التجار مممة الممملين  التمممامين .
 الالبا ما يمجم ن من لى اء الرق  الم ي ي لمبيعاتا .

 

 height of buildings        ىلس  ساس ارتلاع المباسي-2
تتسمم  من  ممة األىمممان المركز ممة  ذسامما  ات كثافممة اسممتثمار ة ىاليممة كممرد فعممع ىممن   
يمة األرض المرتلعة ك ومن ا  ي  ن خا سماء ) فق( المدينة  كثممر ارتلاىمما وتشمم  اا ق

وىلممس المملا األسمماس تسممي ر من  ممة األىمممان كفي اللا الن مماق مممن  مماقي   ممزاء المدينممة 
المركز ة ىلس  ىلس مست ر للمبمماسي فممي المدينممة .لكممن ممما يؤخممل ىلممس المملا المعيممار المم  

لمن  مممة تسمممتغع ألالمممراض تجار مممة كمبنمممس البنمممك اسممم  ليسمممت كمممع المبممماسي العاليمممة فمممي ا
المركزل في  غداد ومبنس االتياالت وبعض المباسي الم  ميممة .ي مماف للممس  لممك  ن 
 مماالر  االسممتثمار العممم دل  مماالر  اغممت ىلممس الكثيممر مممن مممدن العممال  وباام ممان لن 

 سجده في الي ع المدينة العام  و في  ارافاا .

 

       population densityىلس  ساس كثافة الس ان -3
تعتمد خراسا ت ز   الس ان في المدينة  عد  ن تمثع دورال  الس نية ىلممس رمم ع س مما    

ىلممس الخر  ممة .وبممالنظر ل لممة و مم د الممدور السمم نية فممي المن  ممة المركز ممة فإسامما تبممدو 
لكن ما يؤخل ىلس الله ال ر  ة لن الناك منااق كثيممر  فممي   وكذساا خالية من الس ان .

تخل  من الس ان كالمتنزالات واألرا ي اللارالة ومنااق التجمعممات اليممناىية   المدينة
 .كما ال  حان المن  ة اليناىية في ال ز ر ة ببغداد

 

 Land price andتمديممد المن  ممة ىلممس  سمماس سممعر األرض وم ممدار ليجارالمما  - 4

rent 



 ممة  اممر لنمما سمما  ا  ممان  ىلممس قيمممة لممجرض الم ممر ة ت  ممد فممي المن  ممة المركز   
بتمممممذاير ىاممممممع المنافسمممممة اممممم  تذخمممممل  االسخلممممماض  اتجممممماه األامممممراف كف مممممد و مممممد مممممم رفي 

% ممممن م قممم   ىلمممس سمممعر حيمممى 40لن  سمممعار األرض تامممبا بنسمممبة  Vanceوفممماسس
 كوان سعر اليارد  المربعة لم اسية ال ص ن ال ي ر وىلس مسافة ماسة يارد
 نيمممم   7500وسمممم   لمممخ دوالر  40ال احمممد  فمممي ارض البنممماء فممممي سي  ممم رك قمممد يبلمممم  

لسترليني في لندن.ولكن  ينخلض  االبتعاد ىن قلب المدينة اسخلا ا كبيرا كفعلممس  عممد 
ال احد من ارض البناء للممس اقممع مممن   ك  ىن قلب  ار س ينخلض امن المتر المرب   8
 من امن  في الشاسزلز  . 1/200
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كثافممممة الن ممممع كل  لن ازدحممممام حركممممة المممممرور يع ممممس فعاليممممة وتشمممممع حركممممة المممممار  و   
المن  مممة التجار مممة كفممممن الملمممروض  ن تتلمممق بمممؤر  المن  مممة التجار مممة مممم   ىلمممس سسمممبة 

% ممممن حركمممة الممممرور تتمممدرج حركمممة 100لممممرور النممماس كوممممن المممله البمممؤر  التمممي تمثمممع 
فمممي  وقمممات المممرور  ال لمممة للممس الجامممات األخممرر .و عممممد البممماحث ن للممس حسممماب المممار  

متعممدد  مممن سمماىات الناممار ىنممد األركممان لمممد  سمماىة كامم  تمممل ن األرقممام الم ل ممة للممس 
سسب مئ  ة ا  للس خ    متساو ة للمرور .وما يؤخل ىلس الممله ال ر  ممة المم  صممع بة 

كما  ن حركة الس ان ووساسا الن ممع  تغ يتاا لال ىن ار ق فر ق ىمع يت ن العملية .
قاصمممد  من  مممة ااىممممان المركز مممة ف مممد تكممم ن للنزالمممة  و  ال تمممدن  ال مممرور  ىلمممس  ساممما

 .مرا عة دواسر الدولة  و  ن تك ن ىابر  لاله المن  ة
 

 تمديد المن  ة ىلس  ساس  سما  استعماالت األرض-6
يممت  فممي الممله ال ر  ممة  ممرد اسممتعماالت األرض المختللممة فممي المدينممة وس لامما للممس   

جار ة المركز ة الي التي تستذار  ممذىلس سسممبة خراسا استعماالت األرض ك فالمن  ة الت 
 من االستعمان التجارل .
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الله ال ر  ة ابتكرالا ر م سد ميرفي وفاسس  عد  ن ا ر ا دراستاما ىلممس مجم ىممة   
 وتعتمد الله ال ر  ممة ىلممس العمممع الم لممي  ساسمما ك (20)1954من المدن األمر  ية ىام 

ع ال يممام بامما خر  ممة   سمماس  وليممة لمن  ممة ااىمممان المركز ممة تمتمم ل ىلممس وتت لممب قبمم 
كافة ر ارىاا وال    األر ية فياا .وىلس الباحى اللل يروم ت بيق الممله ال ر  ممة  ن 
يميممممز بممممين المؤسسممممات التممممي تنتمممممي للممممس المن  ممممة المركز ممممة  و اللعاليممممات التممممي مممممن 

.يشمع الن ع األون ىلممس المؤسسممات اختياصاا وبين المؤسسات التي ال تنتمي للياا 
المالية ودواسر األىمان والمخازن التجار ممة   افممة  س اىاا. ممما النمم ع الثمماسي فيشمممع ىلممس 
المبممماسي العاممممة اادار مممة والممممدارس والمؤسسمممات اليمممناىية والمخمممازن الشممماالر  وق ممم  
دا األرا ممي اليممر المسممتغلة .وان التمييممز بممين المملين النمم ىين مممن  المؤسسممات مامم   مم 

و لممك الن تمديممد من  ممة األىمممان المركز ممة ياممدف  وال و خيممرا للممس معرفممة المممدود بممين 
 المؤسسات التي ت   م قعا مركز ا والتي ليس  ال رور   ن ت    من المن  ة.

يسمممتخدم الباحمممى  كثمممر ممممن خر  مممة لمختلمممخ ال  ابمممق التمممي تتكممم ن مناممما  بنيمممة   
لالسممممتعمان  Aرممممم زا مميممممز  فيسممممتخدم المن  ممممة المركز ممممةكوفي الممممله الخممممراسا يسممممتخدم 

لل رااسممممية وال مممملا كوكممممللك األبنيممممة  ات ال  ابممممق المتعممممدد   Cللبنمممم ك و  Bالتجممممارل و 
للمبنممممممس  ات ال ممممممابق األر ممممممي  مشممممممغ ن  االسممممممتعمان التجممممممارل  x/x/cفتتمثممممممع ب 

وال ابق األون والثمماسي  اسممتعماالت  خممرر . عممدالا يممت  حسمماب مجممم ع مسمماحة األرض 
 لمؤسسات التجار ة والمساحة التي تشغلاا المؤسسات الير تجار ة .التي تشغلاا ا

وبعد  ن يلرغ من  لك يعد الباحممى اللارسممت  و )دليممع االرتلمماع (ع كو ممت  ب اسمم ة 
 الت سي  اآلتي :

 
 1دليع االرتلاع =     مساحة ال  ابق      =   ع

 مساحة ال ابق األر ي                      
  

 ع المباسي في المن  ة المركز ة فيت  حسا   كاآلتي: ما معيار ارتلا
 

 معيار ارتلاع المباسي =  ملة مساحة ال  ابق المستعملة في ال  اسخ المركز ة 



                              
________________________________ 
 مساحة ال ابق األر ي                                                 

 
 حساب معيار الكثافة للمن  ة المركز ة  الش ع اآلتي:  ا 
 

 100معيار الكثافة للمن  ة المركز ة = المساحة المشغ لة  ااىمان المركز ة×
                                          
__________________________ 

 ل  ابق  مساحة ا                                                         
 
 

ولكممن يعممد البلمم ك داخممال  مممن من  ممة األىمممان المركز ممة مممن حيممى االسممتعمان و 
% . وال ممملا 50يجمممب  ن ال ي مممع فارسمممت االرتلممماع ىمممن واحمممد وفارسمممت الكثافمممة ىمممن 

يم ممن التعممرف ىلممس البل كممات التممي تممدخع  مممن المن  ممة التجار ممة  المركز ممة ىلممس  ن 
مممن  اممة واحممد  مممن البلمم ك كوالمممله  تؤلممخ كتلممة متيمملة  ع مماا  ممالبعض اآلخممر ولممم  

ال ر  مممة يم مممن للبممماحثين ت بي اممما ىلمممس مختلمممخ الممممدن فمممي العمممال  ك وخاصمممة   ا مممما 
 ت فرت الخراسا الم ل بة لللك .

 

 المناطق التجارية الثانوية  -ااسيا
تممممع الممله المن  ممة صمملات من  ممة األىمممان المركز ممة سلسمماا لكنامما اصممغر منامما   

 ا ك وت س  للس صنلين الما :حجما وسشااا وت   خار ا
 المنااق التجار ة الثاس  ة ال ديمة)الت ليدية( -1
 المنااق التجار ة الثاس  ة المخ  ة . -2

ومممن  مثلممة األولممس المنممااق التجار ممة فممي الكا ميممة واالىظميممة والكممراد كومن  مثلممة 
 الثاسية األس اق المركز ة في المني ر والشعب وز  سة .

 



 Commercial main streets  ية الرئيسةالشوارع التجار  -االثا
تلك التي تتلرع من المن  ة المركز ة  و  ساا امتدادا لاا كشممارع السممعدون والررمميد  

 والمستنير في  غداد كورارع ال اني في البير  يلي  رارع الك  ت .
 

 Commercial tapesاألشرطة التجارية     -رابعا
ع التجار ممة الرسيسممة كشممارع الكممراد  ورممارع الممي الشمم ارع اللرىيممة المنبث ممة مممن الشمم ار 

م سس الكا   واامام األىظمم  ىنممد تلرىممة مممن  مماب المعظمم  . والممله الشمم ارع الممي ا عممد 
 مسافة من المن  ة المركز ة .

 

 Local commercial streets الشوارع التجارية المحلية .  -خامسا
منلممرد  ومتلرقممة بممين  والله الش ارع تمتد بين األحياء السمم نية والتممي بممد ت كممممالت

األحيمماء السمم نية ممما لبثممت  ن سمممت واسممت  بت للممس  اسبامما ممممالت  خممرر متخممله مممن 
فممي البيمماع ورممارع العمممع الشممعبي  20وا اممات الشمم ارع السمم نية م قعمما لامما مثممع رممارع 

فمممي العامر مممة والشمممارع الرسيسمممي فمممي حمممي الجامعمممة ك فيمممما اتخممملت الكثيمممر ممممن الشممم ارع 
 عممد  ن كاسممت مخ  ممة كشمم ارع سمم نية كشممارع ىممدن فممي حممي  التجار ممة صمملة رسمممية

 الشعب ورارع  ور ررق  غداد .

 

تجمعااات المزااالم المعزولااة ومزااالم التسااويق الواسااعة عنااد أطاارا   -سادسااا
ومخازن بي  الجملة المديثة والدكاكين المبعثر  . والله فممي االلبامما اسشممات ىنممد   المدينة

مخممازن بيمم  الجملممة المديثممة فممي حممي  ميلممة  اممراف المدينممة كممما فممي حممي األىممالم ك و 
والممدور  . وقممد اسممت  بت الممله المخممازن روادالمما مممن مممالكي السمميارات تمارمميا لالزدحممام 

 اللل يتس     مركز المدينة .
 


