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ABSTRACT  
       The planning processes are, need information and spatial data are based to 
achieve the goals of planner. This information and can be summarized in the 
information regarding studies Urban including how the spatial distribution of 
land uses  as well as the information of other social and economic ..This 
information enables the planner to achieve specific targets, including identify 
the problems of land use and knowledge of the needs of the land necessary to 
meet the needs of population growth. This research are  aims to use the 
techniques of spatial analysis as in the  software of  geographic information 
systems depending on the tool of  Spatial analysis Extension in locating areas 
with most suitable to accommodate expansions who arise due to increased 
population growth in the Iraqi cities. Fallujah was taken as a case study in this 
subject adopted the methodology of this research. on the composition of a 
number of layers of spatial retinal default (Rasters), based on the concept of 
the area adjacent Buffer and by layer virtual each layer (Vector) of Substrates 
For a map of roads and green areas and built-up areas and bodies of water, 
wells, and the type of soil and the city center and then the modeling processes  
are develop a set of relations, mathematical and logical, which result in them 
after the implementation of this model (Model) and within the program Arc 
GIS has been obtained for the class that represents the candidate regions to 
accommodate population growth (Suitability Map For Urban Growth) and by 
priority polygon format radiography (Vector Polygon) which can be provided 
to outline a new approach to take maximum advantage of geographic 
information systems (GIS) software for better planning of the so-called 
required maps of the Master plan. 
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العمراني  اعتماد  مؤشرات الجیومعلوماتیة للحفاظ على المدینة العراقیة من النمو
  دراسة منطقة حضریة المتزاید

              
 الخالصة

ان اي عملیة تخطیطیة تحتاج أثناء التخطیط لھا الى معلومات  وبیانات مكانیة  تستند الیھا لتحقیق         
ایجاز ھذه المعلومات في معلومات تخص الدراسات العمرانیة  اھداف  العملیة التخطیطیة  ویمكن 

ومنھا كیفیة التوزیع المكاني لكافة استعماالت االرض فضال عن معلومات اجتماعیة واقتصادیة اخرى 
وتمكن تلك المعلومات المخطط من تحقیق اھداف معینة منھا تحدید مشاكل استعماالت االرض ..

ویھدف البحث إلى استخدام .زمة لمقابلة احتیاجات النمو السكاني ومعرفة احتیاجات االراضي الال
 Arcبرنامج  ((تقنیات التحلیل ألمكاني المتقدمة والمرفقة في برامجیات أنظمة المعلومات الجغرافیة 

GIS ((  اعتمادا على األداةSpatial analysis Extension  في تحدید مواقع المناطق األكثر مالئمة
سعات اللي تنشأ نتیجة زیادة النمو السكاني في المدن العراقیة وقد أخذت مدینة الفلوجة الستیعاب التو

كحالھ للدراسة في ھذا الموضوع اعتمدت منھجیة ھذا البحث على تكوین عدد من الطبقات المكانیة 
بقة وبواقع ط  Bufferوذلك باالعتماد على مفھوم المنطقة المحاذیة ) Rasters(الشبكیة االفتراضیة 

من الطبقات األساسیة للخارطة كالطرق والمناطق الخضراء ) Vector(افتراضیة لكل طبقة شعاعیھ 
والمناطق المبنیة والمسطحات المائیة واآلبار ونوع التربة ومركز المدینة وبعد ذلك تمت عملیة النمذجة  

Modeling )   ( منھا بعد تنفیذ ھذا بوضع مجموعة من العالقات الحسابیة والمنطقیة والتي یتمخض
 تم الحصول على الطبقة التي تمثل المناطق المرشحة  Arc GISوضمن برنامج )  Model( النموذج 

وحسب األولویة بصیغة )   Suitability Map For Urban Growth(الستیعاب النمو السكاني  
ا في االستفادة والتي یمكن أن تقدم للمخطط أسلوبا جدید)  Vector Polygon(المضلع ألشعاعي 

القصوى من برامجیات نظم المعلومات الجغرافیة من اجل تخطیط أفضل لما یسمى بتحدید خرائط 
  التصمیم األساس 

  
   :المقدمة

إن النمو العمراني  في المدینة العراقیة لعصرنا الحالي  والناتج عن النمو السكاني المتزاید وعن قلة      
ھذه األسباب كلھا أدت إلى تزاید , نیة وكذلك زیادة الدخل إلى العوائلاالستثمارات في القطاعات اإلسكا

النمو والتوسع العمراني  خارج الضوابط التخطیطیة التي صممت من خالل خرائط المخطط األساس 
فضال عن تزاید المناطق العشوائیة التي بدأت یوما بعد یوما  باقتناص األراضي ,لكافة المدن العراقیة 

وجعلھا مناطق سكنیة غیر مخططة وغیر مصممة للعیش وھذا ما أدى  إلى تغیر في الزراعیة  
استخدامات األراضي والغطاء األرضي حیث تتأثر البیئة والموارد الطبیعیة فقد تأثرت كل مدن العراق 
جراء االمتداد العمراني الحالي، تھدف ھذه الدراسة إلى فھم نمو ھذا النسیج العمراني وتحدید أكثر 

ألراضي مالئمة للتوسع العمراني المستقبلي ضمن مخطط شامل یأخذ بعین االعتبار العوامل ا
سیتم في ھذا البحث التطرق إلى مفاھیم التخطیط المستدام ضمن مایسمى  .االقتصادیة واإلنسانیة والبیئیة

وسیتم . ة المحلیة بالتنمیة المستدامة ومن خالل  التعاریف النظریة واألطر التخطیطیة للحفاظ على البیئ
فیما سیتم , ھیكلة البحث من خالل اعتماد إطار نظري لدراسة البیئة المستدامة وكیفیة الحفاظ علیھا

الدراسة لعملیة في كیفیة  إعداد نموذج لتوزیع استعماالت األراضي المستقبلي  المستدام باعتماد تقنیات 
الحدیثة  لكیفیة  الزحف أو النمو العمراني  لمنطقة الجیومعلوماتیة والمتمثلة في إظھار الصور الفضائیة 

فضال عن كیفیة استخدام  أسلوب التحلیل المكاني المستدام  لمعرفة إیقاف النمو العمراني , الدراسة 
وصوال إلى تحدید خارطة المخطط األساس المستدام لمنطقة الدراسة  لضمان وجود االعتبارات البیئیة 

  .ني المستقبلي في التخطیط للنمو العمرا
  

  -:البیانات المستخدمة وتضمنت ما یلي 
  صورة فضائیة لمنطقة الدراسة مدینة الفلوجة والمناطق المحیطة بھا       -1

  )1(حسب المواصفات الفنیة في الجدول 
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  یمثل خارطة مصورة لمنطقة الدراسة )1(شكل 
  

 
 

  خدمة في الدراسةیمثل المواصفات الفنیة للصورة الفضائیة المست) 1(جدول 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Quick bird  نوع القمر
  2007  تاریخ التصویر
  ملونة  3  عدد القنوات

     Cm 60   دقة التمییز المكانیة 
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  )2(كما في الشكل رقم ) الفلوجة(لمنطقة الدراسة 1:100000خرائط طوبوغرافیة مقیاس  -2
  

 
  طقة الدراسةلمن)  1990المساحة العسكریة (خارطة طوبوغرافیة) 2(شكل 

  
حسب المواصفات المبینة ) 3(كما في الشكل رقم   Land sat 7صورة فضائیة من القمر الصناعي  -3

  )2(بالجدول رقم 
  

 
  یمثل المواصفات الفنیة لنوع  اخر من الصورة الفضائیة المستخدمة في الدراسة) 2(جدول 

 Land sat 7  نوع القمر

 +ETM  المتحسس

  2003  تاریخ التصویر
   قنوات  3  دد القنواتع

 m 14  دقة التمییز المكانیة 
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  متر 14الندسات  صورة فضائیة  لمنطقة الدراسة) 3(شكل 

  
  2012وزارة الموارد المائیة /الھیأة العامة للمساحة/المصدر

  الحدود الزمانیة والمكانیة لمنطقة الدراسة  -3
أما  3موضحة إحداثیاتھا الجغرافیة في الجدول تتحدد الحدود المكانیة للبحث ضمن ابعاد المنطقة ال

وتجدر أإلشارة إن  25-20الستشراف نمو سكني مستقبلي بحدود  2007الحدود الزمانیة فتبدأ من عام 
فترة التنبؤ ھذه ھي تقریبیة وإلبراز فكرة البحث األساسیة في تحدید المناطق األكثر المالئمة الستیعاب 

  .التوسعات الحضریة 
 

  )ْدرجة(یمثل الحدود المكانیة لمنطقة الدراسة مقاسة باالحداثیات الجغرافیة ) 2(جدول 
Top  33.502585 DD  
Left  43.726625 DD  

Right  43.956508 DD  
Bottom  33.240103 DD  

  
  البرامجیات المستخدمة  -4

 Arc( قة ببرنامج والملح  Spatial analysisتم استخدام ایعازات التحلیل المكاني  المتقدمة الموسومة 
GIS 9.2 ( من انتاج شركةEsri     أألمیركیة المتخصصة ببرامجیات نظم المعلومات الجغرافیة  
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المبادئ أالساسیة في التخطیط الحضري للمدن وتحدیث خرائط التصمیم االساس تقدم مجموعة من  -5
  للمدنالتعریفات األساسیة وفقا للمصطلحات المتداولة في مجال التخطیط الحضري 

و ,ھي مستقرة حضریة ذات كثافة سكانیة  ولھا أھمیة معینة تمیزھا عن المستقرات االخرى   المدینة 
یختلف تعریف المدینة من مكان ألخر ومن وجھة نظر ألخرى  في العصر الحدیث قامت العدید من 

  .الدول بوضع شروط معینة لتحدید ما إذا كانت المستقرة مدینة أم ال 
ان اھم مایھدف الیھ التخطیط الحضري من ناحیة الحفاظ  :یط الحضري والتنظیم العمرانيأھداف التخط

  :على النمو العمراني یكمن في
  :تھدف الدول بإعداد سیاسة تخطیط وتنظیم عمرانیة لتامین متطلبات المجتمع -
اإلمداد بكافھ  یؤدي إلي الحاجة إلى مساكن جدیدة وتبدیل ما تلف مع) الدیموغرافي( النمو السكاني -

  .التجھیزات الالزمة لالكتفاء بالحاجة السكنیة
مما یؤدي إلي خلق . النمو السكاني یؤدي إلي طلب المزید من فرص العمل خاصة للطبقة الشابة -

  .قطاعات توظیف جدیدة واعاده تنظیم المناطق وتطویر قطاع الخدمات
فع إلي وضع المزید من التجھیزات العلمیة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي لدي السكان ید -

  .والتكنولوجیة والثقافیة والتربویة
إعداد شبكھ مواصالت تغطي كافھ إحیاء المدینة وتنظم النقل الفردي والجماعي علي اعتبار سالمھ  -

  .المواطن وحمایة البیئة وتقلیل زمن الرحلة
لحفاظ علي التراث العمراني نظرا لما یمثلھ من تراث تاریخي، یتطلب اعاده إحیاء الوسط القدیم ا -

  .للمدنیة االبنیھ االثریھ
  منھجیة ألعمل 

المحاور الرئیسیة التي تضمنھا ألعمل في ھذا البحث ) 4الشكل (یوضح المخطط الكتلي   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحاور الرئیسة في البحث) 4(شكل 
 

والذي یمثل عملیھ أعداد طبقات الخرائط حیث )  4(من المخطط في الشكل  1في الجزء رقم         
لرسم الطبقات التي سوف نستخدمھا في بناء النموذج لغرض التحلیل  digitizeتمت عملیة الرقمنة 

االراضي  -الطرق(وھذه الطبقات ھي )  Vector  (المكاني وتكون ھذه الطبقات بالصیغة الشعاعیھ  
 19لغایة  5واالشكال  من ) مركز المدینة –االبار –المسطحات المائیة  –المناطق المبنیة  –الزراعیة 

توضح آلیة عمل التحلیل المكاني بأستخدام قواعد البیانات المكانیة المتوفرة والصور الفضائیة لمنطقة 
  .الدراسة

  
  

أعداد طبقات 
 ألخرائط

بالصیغة 
 ألشعاعیھ
Vector 

  

 

1 

انتاج طبقات 
 Rasterشبكیة 

   
 طبقة لكل

 باستخدام
 مفھوم
 المناطق
 المحاذیة

2  

  

وضع النموذج 
 الریاضي

الذي یتضمن 
ات مجموعة العالق
  الحسابیة

والمنطقیة الستنباط 
طبقة المناطق األكثر 
 مالئمة للتوسعات

  )التقاطعات(

3  

تنفیذ النموذج 
الریاضي 

)Model(  

والحصول على 
طبقة المناطق 
األكثر مالئمة 

  التوسعاالستیعاب 

4  
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  اعداد الباحث/لمصدرا طبقة المناطق الزراعیة لمنطقة الدراسة) 5(شكل 

  

  
  اعداد الباحث/المصدر طبقة المناطق المبینة لمنطقة الدراسة) 6(شكل 
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  اعداد الباحث/المصدر طبقة الطرق لمنطقة الدراسة) 7(شكل 

  
  اعداد الباحث/المصدر طبقة المائیات لمنطقة الدراسة) 8(شكل 
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  اعداد الباحث/المصدر طبقة المركز المدني لمنطقة الدراسة) 9(شكل 

 
 

 
 

 اعداد الباحث/المصدر طبقة آبار الماء في منطقة الدراسة) 10(شكل 
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افتراضیة باستخدام مفھوم المناطق   Raster  طبقات شبكیة 7والخاص بتولید  2أما الجزء رقم       

  Euclidean Distance للمعلم الخرائطي وعملیا تستخدم الدالة المسافة التقلیدیة   Bufferالمحاذیة 
والتي من الممكن  وھي المسافة العادیة بین نقطتین التي یكون من الممكن قیاسھا باستخدام المسطرة

حیث یتم قیاس ھذه المسافة من مركز الطبقة إلى مراكز الخالیا   .برھانھا باستخدام مبرھنة فیثاغورس
  المبینة ادناه المجاورة لھا والتي تستخدم في التحلیل المكاني كما في االشكال 

  

 
    

  اعداد الباحث/المصدر الطرق لمسافة Bufferطبقة ) 12(شكل 
  

  

  
  اعداد الباحث/المصدر لمسافة المركز المدني Bufferطبقة ) 12(شكل 
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 اعداد الباحث/المصدر لمسافة المنطقة المبینة Bufferطبقة ) 13(شكل 

 
 

  اعداد الباحث/المصدر لمسافة المناطق الزراعیة Bufferطبقة ) 14(شكل 
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  اعداد الباحث/المصدر طبقة اعادة تصنیف الطرق) 15(شكل 

 
وبعد ھذه العملیة ھناك مرحلة مھمة ھي مرحلة اعادة تصنیف ھذه المسافات باستخدام تقنیة 

Reclassify  حیث یتم تحویل ھذه المسافات المستخرجة من الخطوة السابقة الى فترات متساویة  
مصنفة وفق تباعد المسافات فیما بینھا كما في   Rasterي الى انتاج طبقات شبكیة جدیدة مما یؤد

  -:االشكال المبینة ادناه 
  
  
  

 
  اعداد الباحث/المصدر طبقة اعادة تصنیف المركز المدني) 16(شكل 
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  اعداد الباحث/المصدر طبقة اعادة  تصنیف المناطق الزراعیة) 17(شكل 

 

 
 
 

 اعداد الباحث/قة اعادة تصنیف المنطقة المبنیة المصدر طب) 18(شكل 
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  اعداد الباحث/المصدر  طبقة اعادة تصنیف المائیات) 19(شكل 

 
  

وبالنسبة للجزء الثالث من المخطط الكتلي فقد تم فیھ وضع مجموعة من العالقات الحسابیة والمنطقیة ما 
ع أوزان خاصة للمدخالت المختلفة حیث ھذه األوزان بین المدخالت المختلفة وتمت ھذه العملیة بوض

تبین مدى أھمیة مدخل عن مدخل أخر وتكون ھذه األوزان على شكل وتمثل ھذه األوزان بقیم عددیة 
  ,متمثلة بنسب مئویة

  -:ووضع شروط للمنطقة التي نرید أن تظھر لدینا كأفضل منطقة نمو عمراني 
  .عن األراضي الزراعیة یجب أن تكون المنطقة ابعد ما یمكن -1
  .یجب أن تكون قریبة على شبكة الطرق -2
  .یجب أن تكون بعیدة عن المسطحات المائیة  -3
  . یجب أن تكون قریبة عن المنطقة المبنیة -4
  .یجب أن تكون قریبة عن مركز المدینة  -5
  .یجب أن تكون قریبة عن اآلبار  -6
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  .العمراني  یجب أن تكون نوعیة التربة مالئمة للنمو -7
واخیرا فان الجزء الرابع تم بموجبھا الحصول استحصال الطبقة التي یحدد فیھا المناطق المؤھلة 
الستیعاب التوسعات في النمو السكاني وحسب اولویاتھا وحسب ما یوضح الشكل فان مجموعة من 

 Polygon(الشعاعیة  العملیات الحاسوبیة  المتمثلة بعزل ھذه المناطق وتحویلھا الى صیغة المضلعات 
Vector ( كما مبین في االشكال ادناه:  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  اعداد الباحث/المصدر طبقة المنطقة االكثر مالئمة للنمو الحضري) 20(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعداد الباحث/المصدر طبقة المنطقة المالئمة للنمو الحضري) 21(شكل 
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  اعداد الباحث/المصدر  ل مالئمة للنمو الحضريطبقة المنطقة االق) 22(شكل 

  
  

  
  

  المناقشة واالستنتاج 
  

بعد عملیة التحلیل المكاني التي أجریت على مجموعة الطبقات التي تم إدخالھا في النموذج من المالحظ 
ظھور عدة طبقات تمثل مدى مالئمة ھذه المناطق للنمو العمراني وفق الضوابط والشروط التي تم 

مسبقا في النموذج ظھرت لدینا عدة مناطق مالئمة للنمو العمراني من دون المساس بالبیئة  تحدیدھا
وتتفاوت ھذه المناطق في مالئمتھا وقد ظھرت لدینا اربعة مناطق تتدرج بمالئمتھا من األقل إلى 
المناطق األفضل مالئمة للنمو العمراني حیث ان المنطقة االفضل ظھرت مطابقة للشروط 

)conditions  ( بعیدة عن المناطق الزراعیة وھذا جزء مھم حیث ان النمو العمراني یجب ان ال
یتجاوز على المناطق الزراعیة وتكون ھذه المناطق ایضا بعیدة عن مواقع المسطحات المائیة وقریبة 
ار عن المناطق المبنیة وقریبة على شبكة النقل المواصالت وقریبة عن مركز المدینة وقریبة عن االب

وھذه المناطق االكثر مالئمة من الممكن استخدامھا كطبقات جدیدة في بناء نموذج جدید یتم ادخال 
شروط ومواصفات علیھا واستخدام تقنیة تحلیل متطور ومتقدم یؤدي الى ظھور نتائج اكثر دقة كما 

مو الحضري وتلیھا المنطقة الملونة باللون االحمر تمثل اكثر المناطق مالئمة للن)   23(موضح بالشكل 
  .الطبقات التي اقل منھا مالئمة
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  اعداد الباحث/المصدر  طبقة اكثر المناطق  مالئمة للنمو الحضري) 23(شكل 
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