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  الخالصة
اإلكتظاظ السكاني والذي يدفع بها الـى اإلمتـداد أفقيـا    تعاني المدن الكبرى من مشاكل      

وتجابه المدن الممتدة أفقيا مشكلة إستعمال أراض جديدة حولها، والتي ال تخلو فـي  . وعموديا
كثير من األحيان من المحددات العمرانية التي تعيق ذلك التوسع أو تصعبه، مقللة من الطاقـة  

وهذه المحددات كانت موضـوع هـذا البحـث وخصوصـا     . اإلستيعابية لهذا اإلمتداد المكلف
اإلصطناعية منها والتي تحيط مدينة السليمانية عموما ومنطقة الدراسة التي هـي جـزء مـن    
اإلمتداد األساسي لمدينة السليمانية بشكل خاص مسببة سلسلة من المشاكل التخطيطية، ولم يكن 

حث أن تأثير المحددات اإلصطناعية يفوق تأثير وظهر في الب. تقليل الطاقة اإلستيعابية إال إحداها
وظهر أن لقلـة خبـرة   . المحددات الطبيعية رغم كون المنطقة معروفة بالثانية أكثر من األولى

الجهات المختصة في التخطيط واإلستثمار أثر كبير في زيادة التأثير السلبي لهـذه المحـددات   
 .  اإلصطناعية

 
The Effect of Planning Limitations on Minimizing the 

Holding Capacity of Cities Extension   
(Case Study: Sulaimaniyah City) 

 
Abstract 
       Big cities suffered from overcrowding problems which push them to grow 
horizontally and vertically. The extended cities will face the use of new land 
problem around them, which not vacant from the physical limitations that 
constraint that extension and make it difficult which minimize the holding 
capacity for that costly extension. These limitations was the topic of this research 
especially the artificial ones which surrounded the Sulaimaniyah city especially in 
the study area which regard as a main direction for its extension and caused a 
series of planning problems and minimizing the holding capacity is one of them. 
The research showed that the effect of artificial limitations was exceeded than 
natural limitations in spite of that the area is known with the second is more than 
the first one. And showed that the maximizing of the passive effect of artificial 
limitations was caused by littleness of directorates, experiment in the planning and 
investment.   
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