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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.   

 
  المقدمة 1-

تقف المحددات العمرانية بوجه المسـتقرات  
البشرية أثناء عملية نموها العمرانـي فـي   
المستقبل، وهذا النمو ليس ذا طبيعة مطلقة 

بل أن تجاوزهذه المحددات يتطلب إمكانيات 
  والمحددات . وقدرات عالية

المحددات الطبيعية : يطية على نوعينالتخط
التضاريس وعدم صالحية التربـة  : وتشمل
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واألنهار والمسطحات المائيـة والعوامـل   
البيئية المتمثلة بالتصـحر وحقـول الـنفط    

أما المحددات اإلصطناعية فانها . ومشاريعه
التلوث بأنواعـه الرئيسـة كتلـوث    : تشمل

الهواء والمياه والتربة وكـذلك محرمـات   
ــدم ــة خ ــة والمتمثل ــى األرتكازي ات البن

باألراضي المحاذية لخطوط النقل والطاقـة  
وشبكات الماء والمجاري وأنابيـب الـنفط   
فضال عن المواقـع األثريـة ومحرماتهـا    
والمحرمات العسكرية ومحرمات شـبكات  

  .[1]الري والبزل 
تسبب الجبال والهضاب مشـاكل متعـددة   

ـ   د للمدن الواقعة في المناطق الجبليـة عن
احاطتها بالمستقرات البشرية عندما تتوسع 
المدينة باتجاهها، مما يتطلب كلفا اضـافية  
لجعل تلك المناطق مالئمـة لألسـتعماالت   

إذ توصي المعايير التخطيطية . [1]المختلفة 
بأن ال تتجـاوز نسـبة   ) على سبيل المثال(

. [2] (15%)انحدار المناطق السكنية عن 
ألرض عـن  وتعد زيادة نسـبة انحـدار ا  

في حين . [3]تحديا أساسيا للتطور  (%15)
التوسع العمراني غير  (Keeble)عد كيبل 

مقبول عندما تقع في مناطق تتراوح نسـبة  
بسب  (7.5:1)الى (10:1) انحدارها بين 

زيادة كلف انشاء الطـرق واألبنيـة وقلـة    
مرونة توقيـع األبنيـة وخطـورة التنقـل     

فضـال   بالمركبات وصعوبة مرور السابلة،
  عن كون بعض األستعماالت تتطلب أراض 

  
منبسطة مثـل المالعـب الرياضـية، وأن    

التخطيطية  إبعادها بمسافة تتجاوز المعايير
  . [4]يؤثر سلبا على المناطق التي تخدمها 

أما المحددات اإلصطناعية فإنها تحرم     
األراضي من اإلستعماالت الحضرية عنـد  

دات إعداد المخططـات األسـاس كمحـد   
الكهرباء فتحرم مقطع عرضـي بمسـافة   

على طول المسار التـي تقطـع   ) م 100(
األراضي الموسعة، أما محـددات أنابيـب   

) م 15(الماء الناقلة فإنها مقطع محرمهـا  
  .[5]وهكذا) م 150(والطرق الرئيسة 

 
 

                :مشكلة البحث 1-1
تفــاقم تــأثير المحــددات التخطيطيــة  )1

هير مدينة السليمانية على اإلصطناعية في ظ
  .إستيعاب تلك المناطق لتوسعات المدينة

عدم وضوح نظام توزيـع المحـددات    )2
اإلصطناعية في المناطق الواقعة في مـدى  
توسعات مدينة السليمانية والتي تزيـد مـن   

  .صعوبة اإلمتداد العمراني للمدينة
  :هدف البحث2-1 

احتساب مدى تأثير كل من المحـددات   )1
ية الطبيعيـة واإلصـطناعية   التخطيط

المتواجدة في ظهير المدينة على الطاقة 
األستيعابية لتوسعات مدينة السـليمانية  

  .بصورة كمية
اظهار مـدى سـلبية التعامـل مـع       )2

المحددات اإلصطناعية فـي المنـاطق   
المجاورة لمدينة السليمانية مـن قبـل   

 .السلطات التخطيطية
 وضع مبادىء إلستراتيجية التعامل مع  )3

المحددات التخطيطية عند اعداد المخطط 
األساس لتوسعات المدينة لغرض زيادة 

 .طاقتها اإلستيعابية
  :فرضية البحث3-1

زيادة تأثير المحددات اإلصـطناعية         
على المحددات الطبيعية قي تقليل الطاقـة  
األستيعابية لمناطق توسعات مدينة السليمانية 

قـة  رغم كون المدينة واقعـة ضـمن منط  
  . تأثيرات كبيرة للمحددات الطبيعية

  :منهجية البحث4-1 
اسـلوب  الوصفي وإسـتخدام  تبنّي المنهج 

العمل المكتبي في جمع ودراسـة البيانـات   
فضال عن الزيارات الميدانيـة   والمعلومات

والدراسة المسحية للمنطقة الموسعة والواقعة 
  . في غرب المدينة

ــة  2- ــي لمدين ــع العمران ــل التوس مراح
  :لسليمانيةا

, 1784ُأنشأت مدينة السليمانية سـنة        
) 1شكل (ومرت بمراحل نمو متعددة كاآلتي 

  :[7]و [6]
تعود نواة المدينة الى قرية ملكندى الواقعة  •

الحالية ثـم  ) CBD(في المنطقة المركزية 
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اتجه العمران نحـو محـالت كانيسـكان    
وجوارباخ وسرشقام بإعتبارهـا محـالت   

أريخها الى بـدايات نشـوء   عريقة وتعود ت
  .المدينة

انشىء الطريق الحلقي لمدينة السـليمانية   •
شارع الملـك  (والمعروف بـ1983 سنة 

ــروري ) محمــود ــادي االجتيــاز الم لتف
(Through Traffic)   للمدينة وتسـهيل

حركة المركبات الثقيلة من حولها بإتجـاه  
 .المستقرات البشرية ضمن المحافظة

السـاس المعـدل   وكان حدود المخطـط ا   
المحدد بالطريق الحلقي 1981 للمدينة سنة 

والذي اعد من قبل المديريه العامة للتخطيط 
العمراني، بمثابة تعديل المخطط االسـاس  

. 1958لشركة دوكسيادس اليونانية سـنة  
وقد بلغت مساحة المدينة المحاطة بالشارع 

  ).هكتاراً 2700(الحلقي حوالي 
طط األساس اضيف حي سرجنار الى المخ •

والواقعة في  1986لمدينة السليمانية سنة 
االتجاه الشمال الغربي والذي كان مركـزا  

ثم أنتقل مركز الناحية الى . لناحية سرجنار
 .بكرجو منذ ذلك التأريخ 

توسعت المدينة في االتجاهـات الشـمالية    •
الشرقية والشمالية والشمالية الغربية بعـد  

ــنة   ــة س ــة الجماهيري ، 1991االنتفاض
وتشكلت محالت سكنية جديدة مثل إبراهيم 
أحمد وكوردسات وكاني سـبيكة وكـاني   
كوردة، فضالً عن إنشـاء مجمـع طبـي    
بالقرب من مستشفى الصـدرية ومكافحـة   
التدرن، والواقعة في مقاطعة قركـة فـي   
االتجاه الشمالي الشرقي للمدينة، ليتم النمو 

 .العمراني للمدينة في ذلك اإلتجاه ايضا
) قلريسـي (وبذلك تصبح منطقة الدراسة     

إمتدادا عمرانيا جديداً لمدينة السليمانية بعد 
زحفها نحو اإلتجاهين الشـمالي الغربـي   
والغربي؛ وعبور المجرى المائي المتمثـل  
بالرافد قلياسان لملىء الفراغات الحضرية 
. الواقعة بين الرافد قلياسان ومنطقة الدراسة

السليمانية أكثر عندئذ تصبح مساحة مدينة 
إذا أضيفت لهـا أراضـي   ) 2كم 50(من 

منطقة الدراسة وتصبح جزءاً ممتداً للمنطقة 

في المستقبل، ) Built-up Area(المشيدة 
وخصوصا بأن مدينة السليمانية تعد مـن  
المدن المكتظة والتي تعاني من عجز شامل 
لمجمل استعماالت األرض فيها وخصوصا 

بت فـي دراسـة   وقد ث. اإلستعمال السكني
متخصصة حول نمو مدينة السليمانية بـأن  
المدينة بحاجة الى اضافة مساحة قـدرها  

الى مخططها األسـاس   )هكتارا (6,944
وتفتقـر المدينـة   . [7] 2020حتى سنة 

وظهيرها وكذلك المناطق المجاورة لها أو 
إقليمها الى مخطط شامل، فضال عن عدم 

وزيع وجود خطة إقتصادية أو إستثمارية لت
اإلستثمارات وامتدادها لمنطقـة الدراسـة   

[8]    .  
  موقع منطقة الدراسة   3-

والمعروفة محليا بمنطقة (تقع منطقة الدراسة 
شرقا ) 21' 45°(على خط طول ) قولريسي

شـماال وتبلـغ   ) 34' 35°(وخط عـرض  
وتم ). هكتارا 945(مساحتها الكلية حوالي 

ـ   ة إختيار منطقة الدراسة من قبـل المديري
العامة لإلستثمار في محافظـة السـليمانية   
بهدف إنشاء مدينة جديـدة ممتـدة لمدينـة    
السليمانية وفقا للمعايير التخطيطية، بحيـث  
توكل مهمة انشاء نسبة كبيرة من المنطقـة  
الى الشـركات اإلسـتثمارية وخصوصـا    

) بنوعيها األفقي والعمودي(الوحدات السكنية 
توى المحالت والخدمات المتعلقة بها على مس

وتتصف منطقة الدراسة بأنها ذات . السكنية
شكل شريطي غير منتظم طول ضلعها أكثر 
من ضعف عرضها، ويبلغ أقصى بعدها في 
االتجاه الجنوب الشرقي نحو الشمال الشرقي 

أما أقصى بعدها فـي االتجـاه   ) كم 5.8(
 2.3(الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي 

الظواهر المادية وتحيطها من جوانبها ). كم
 على النحو اآلتي ) طبيعية أو اصطناعية(

[9]  :  
مدينة السـليمانية فـي االتجاهـات     •

الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية 
ويحـدها كـذلك   ) 1شكل (الشرقية 

حي سرجنار السياحي هـو أقـرب   
حي سكني لمدينة السليمانية والذي 
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يفصله عن منطقة المشروع الواقعة 
) Hinterland(ينة في ظهير المد

  .تقريبا) م 600(مسافة 
المسافة الفاصلة للمشـروع عـن    •

ــليمانية  ــق الس ــوك  –طري كرك
الوطني ) 4(والمعروف بطريق رقم 

 .تقريباً جنوبا) م 750(هي 
مجمع جامعة السليمانية الجديد في  •

قلياسان مالصق لمنطقة المشروع 
 .في االتجاه الجنوب الشرقي 

ـ    • ة تالصق قصـبة رابـرين منطق
المشروع في االتجـاه الجنـوبي   

 .الغربي 
تتوسط قريـة قلريسـي منطقـة     •

المشروع ويخترقها شارع مـبلط  
يربط قرية قلريسي ) م 7(بعرض 

بالمنطقة السياحية فـي سـرجنار   
 . ومدينة السليمانية

سلسلة من التالل الممتدة واقعة في  •
االتجــاهين الشــمالي والشــمالي 

) كـم  2(الشرقي وتفصلها مسافة 
منطقة المشروع لتصبح حدوداً عن 

طبيعيا ألراضيها عند امتدادها نحو 
 .هذين االتجاهين في المستقبل

  :      إنحدار األرض في منطقة الدراسة4-
يبلغ معدل األنحـدار العـام لمنطقـة    

ويـزداد  , تقريبـاً  %)  2.5(الدراسة 
انحدار األرض في االتجاهين الشمالي 

ق ويصل أكبر فـر . والشمالي الغربي 
في االرتفاعات داخل منطقة المشروع 

وتتسم ). 2شكل (تقريباً ) م 120(الى 
منطقة المشـروع بـأراضٍ متموجـة    

)Rolling Land(ــالل  ، ووجــود ت
منفصــلة تتباعــد بمســافات متباينــة 
لتجــزيء مورفولوجيــة األرض فــي 
منطقة الدراسـة الـى ثالثـة أنطقـة     

)Zones (رئيسة جدول)شـكل  (و ) 1
        :[10]كاألتي ) 3
األراضي شديدة االنحدار بنسـبة   •

وتقع في %) 15أكثر من (انحدار
األغلب فـي الجهـات الشـمالية    
ــة الشــرقية والشــمالية  والجنوبي

ومجموع مساحاتها ضمن . الغربية
 93.5(منطقــة المشــروع هــي 

مـن  %) 9.9(وبنسـبة  ) هكتارا
مجمل المساحة الكليـة لمنطقـة   

  ). هكتارا 944.6(الدراسة والبالغ 
راضي ذات إنحدار متوسط بنسبة أ •

وتقع %) 10و % 15بين (انحدار 
قريبة من مناطق شديدة االنحـدار  
ومجاورة لها، ومجموع مساحاتها 

ــي  ــارا 90.0(ه ــبة ) هكت وبنس
من مجمل مساحة منطقة %) 9.5(

 .الدراسة
األراضي قليلة اإلنحـدار ونسـبة    •

 وواقعة%) 10أقل من (إنحدارها 
تقريبا في منتصف منطقة الدراسة 

وتحيطها األراضـي بانحـدارات   
ــوع   ــطة ومجم ــديدة ومتوس ش

) هكتـارا  761.1(مساحاتها هي 
مـن مجمـوع   %) 80.6(وبنسبة 

 .المساحة الكلية لمنطقة الدراسة

 
 
  

ــار  5- ــاه االمط ــارات مي ــات مس محرم
 ):األودية(

وتقع هذه المناطق في األودية التـي تنتشـر   
بشكل عشوائي في الجانب الغربـي مـن   

ة عموما وبشكل اقل فـي الجانـب   المنطق
الشرقي لها،  ومن المعلوم ان مناطق أعماق 

األودية التي تكون منحدرات تسلكها ميـاه  
االمطار والسيول هـي منـاطق يصـعب    
استيطانها وابتناءهـا حيـث ان معـدالت    
االمطار المفاجئة العالية والتي بلغت شـدة  

سنة ) ساعة 24(خالل ) ملم 120(تساقطها 
ورغم قلة حـدوثها تشـكل     [11] 2006

محددا مهما ينبغي اخذها بنظر االعتبار من 
وبذلك فـإن   ). 4(الناحية التخطيطية شكل 

مجموع  االراضي التي تحرمهـا أوديـة   
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) هكتـارا  16(السيول المطرية تبلغ حوالي 
عندما يكون معدل المقطع العرضي للوديان 

  ).م 15(مسافة 
قة توصيف المحددات الصناعية في منط6-

  :      الدراسة
لكون منطقة المشروع كانت منطقـة غيـر   
مستثمرة فيما مضى ولكونها غير مشـمولة  
باية خطط انمائية او تطويرية او مخططات 

فان هذه المنطقة تقـع  , اساس كالً او جزءاً 
في مسار عدد كبير نسـبياً مـن خطـوط    
الخدمات الرئيسية التي تقطع المنطقة ذهاباً 

وفيمـا  . ها الى اجزاء متباينةوايابا مجزءةً ل
يلي تفصيل لكل نوع من انواع الخـدمات  
التى تقطع المنطقة او تمر بمحاذاتها وتؤثر 

  : فيها
 :خطوط الماء الرئيسية 1-6

تمر في المنطقة اربعة خطوط مياه رئيسـة  
تجتاز المنطقة عموما من الشرق الى الغرب 

وتتباين هذه ) حسب مسار الماء(او بالعكس 
( ط من حيـث اهميتهـا وحجمهـا    الخطو
) 2(ومسارها وهي كما يأتي جدول ) قطرها
  ):5(وشكل 

السـليمانية   –خـط مـاء دوكـان    1-1-6
 :الرئيسي

وهو خط ناقل رئيسي و يعد الخط المغذي 
الرئيسي لمدينة السليمانية بالماء الصـالح  
للشرب ويدخل المنطقة في الجانب الجنوبي 

مسـتقيم   الغربي منها ويمتد في مسار شبه
ليخرج منها في الجانب الشمالي الشـرقي  
. لينتهي خارج منطقة الدراسة بخزان رئيس

وطول مساره في ) ملم 800(ويبلغ قطره 
امـا عـرض   ) كم3.3 (منطقة الدراسة هو

في كل )م 7.5(أي ) م 15(محرماته فهي 
جانب وبذلك يكون مجموع االراضي التي 

 ) .هكتارا 5.0(يحرمها في االستعمال 
  -:طاسلوجة  –خط سرجنار-2-1-6

وهو ايضاً خط ناقل رئيس يقوم بتغذية مدينة 
طاسلوجة بالماء الصالح للشرب الذي تجلبه 
من منطقة سرجنار في مدينـة السـليمانية   
ويدخل المنطقة من جانبها الشرقي ويمتـد  

بمسار شبه مستقيم خارجاً من المنطقة فـي  
ة الجانب الغربي منها باتجاه مدينة طاسلوج

 (وطول مسـاره  ) ملم 200(ويبلغ قطره 
ويبلغ مجمـوع  ) م 15(ومحرماته ) كم1.7

 2.5(المساحة التي يحرمها من المشـروع  
 ). هكتار

  :خط دوكان سليمانية الثاني-3-1-6
هذا األنبوب هو انبوب ناقل رئـيس وقـد   و

خطط له منذ سنوات وال يزال تحت التنفيـذ  
له أن ولم يكتمل انجازه بعد،  ومن المخطط 

يسد العجز الحاصل في إمدادات المياه لمدينة 
السليمانية،  ويدخل المنطقة مـن الجانـب   
الجنوبي الغربي ليخرج منها مـن الجانـب   
الشمالي الشرقي ويقطع مساراً يبلغ طولـه  

أما قطره فهو ) م 15(ومحرماته ) كم 3.0(
ومجموع االراضـي التـي   ) ملم1,400 (

  ).هكتار 4.4(يحرمها فهي 
  :السليمانية المقترح -خط دوكان-4-1-6

وهو الخط الثالـث الـذي يغـذي مدينـة     
السليمانية ويمر في الجـزء األعلـى مـن    
المنطقة قاطعاً إياها من الغرب إلى الشرق 

 2.5(وطول مساره) ملم700 (ويبلغ قطره 
داخل المشروع ومحرماتـه المقطعيـة   ) كم
ويكون مجموع ما يحرمه من ارض ) م 15(

 ).هكتار 3.8(المشروع 
المـاء الناقلـة    من مالحظة شبكة أنابيـب 

الرئيسية في المنطقة، يظهر ان هذه الشبكة 
ولكونها قد وضعت فـي المنطقـة دون اي   

والتي تقع ضـمن االقلـيم   (تخطيط مسبق 
فأن هذه الخطـوط توجِـد   ) الظهير للمدينة 

اذ ان . مجموعة من اإلشكاالت التخطيطيـة 
 10.5(يبلـغ  مجموع مساراتها في المنطقة 

وتحرم هذه المسارات مـا مجموعـه   ) كم
، والتي يمنع اقامة اي نـوع  )هكتار 15.7(

وبـذلك فانهـا تقلـل    . عليها تمن المنشآ
المساحة القابلة لالستخدام في المنطقة فضالً 
عن ذلك فان هذه الخطوط ولكونهـا تقطـع   
المنطقة بشكل عشوائي فانها تسبب تقطيعـاً  

وتؤثر بشكل سـلبي  حضرياً سلبياً للمنطقة 
على التخطيط المستقبلي للمنطقة بشكل مؤكد 
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  ).6(شكل 
ومن الجدير بالذكر، ان الدوائر ذات العالقة 
قد اكدت عدم امكانية اجراء اي تغيير فـي  
اي من هذه الخطوط او طاقاتها االسـتعابية  

كما انها منعـت  . او مساراتها كالً او جزءاً
هـذه   باى شكل من االشكال االستفادة مـن 

( الخطوط في تغذية المنطقة بشكل مباشـر  
ومما سبق . [5] )لكونها خطوط ناقلة رئيسية

يتضح ان هذه الشبكة ليس لهـا اي تـاثير   
ايجابي في المنطقة، وان تاثيرها هو سـلبي  
صرف علـى جميـع مجريـات العمليـة     
التخطيطية، فضالً عن المشاكل المسـتقبلية  

 . ذ التي ستتسبب بها عند مراحل التنفي
  : خطوط الطاقة الكهربائية الرئيسة -2-6

يقطع المنطقة عدد من الخطوط الكهربائيـة  
الرئيسية الناقلة، وتتمركز في ثالث مسارات 

  :كاألتي) 6(وشكل ) 3(رئيسة جدول 
  : المسار الشمالي-1-2-6

ويقطع المنطقة في الجـزء الشـمالي منـه    
ويتكون من مجموعتين شبه متوازيتين مـن  

الطاقـة  (المتباينة في الحجم والقوة االعمدة 
  :،  إذ أنها بنوعين)المنقولة

األول هو الخط الناقل الرئيسي وهو بضغط 
أما الخط الثاني الموازي له ) كي في 132(

ويسير بمـوازاة  ) كي في 33(فهو بضغط 
الخط األول ويخرج من المنطقة في جانبها 

) كم 3.0(الشمالي الشرقي ، قاطعا مسافة 
طقـة الدراسـة وتبلـغ محرماتـه     داخل من

أمـا المسـاحة التـي    ) م 100(المقطعية 
 30.1(يحرمها من منطقة الدراسـة فهـي   

  ). هكتار
  :المسار الرئيسي الجنوبي الغربي 2-2-6

ويتكون من سلسلة من اعمدة الضغط العالي 
التي تقطع الموقع من طرفه ) كي في 132(

 1.9(الجنوبي الغربي لمسافة قصيرة تبلـغ  
خارجة منه في الجزء الشمالي الغربي  )كم

وبذا يكون مجموع ) م 100(بمحرم مقداره 
  ).هكتار 19.3(ماتحرمه من المنطقة 

  :المسار الثالث 3-2-6
ويتكون من سلسلة من ابراج الضغط العالي 

تـنفصل عن الخـط  ) كي في 33(بضغط 
اي انها تبدا داخل ) المسار الشمالي(االول 

الجانـب الجنـوبي    المنطقة وتخرج منه في
الغربي ويبلغ طول مسـارها فـي منطقـة    
الدراسة بعد ان تنفصل من المسار الشمالي 

ومحـرم  ) كم 2.0(حتى تخرج من المنطقة 
ومجموع محرماته هـو  ) م 100(الخط هو 

  ). هكتار 20.2(
تنتشر في المنطقة خطـوط تغذيـة    4-2-6

فـي منـاطق   ) كي في 11(ثانوية بضغط 
،  لغرض توصـيل  متعددة ضمن المشروع

الطاقة الى مبان او منشآت مؤقتة او دائمية 
  .في المنطقة 

ومما مر يتبين ان منطقة المشروع تخترقة 
وباتجاهات مختلفة مجموعة مـن خطـوط   
الكهرباء الضغط العالي والمتوسط وتمر في 
غيــر نســق مصــمم او دون أي اعتبــار 

تخطيطي، أي إنها عشـوائية في مسـاراتها  
ولكـون تلـك الخطـوط    ) للمنطقةبالنسبة (

كي  33 -132(الكهربائية هي عالية التوتر 
فانها تحتاج الـى محرمـات واسـعة    ) في

، علـى طـول خطـوط    )م 100(بعرض 
مساراتها الهوائية بغض النظر عن امـاكن  
تواجد ابراجها، وعنـد احتسـاب مجمـوع    
اطوال خطوط التوتر العالي الكهربائية فـي  

لتشـكل  ) كـم  6.9(المنطقة نرى انها تبلغ 
  ).هكتار 69.6(محرمات يبلغ مجموعها 

ولكون هذه المسارات تسير بصورة عشوائية 
في المنطقة وبشكل غير منتظم او متناسـق  
فانها  وفضال عن المساحة التي تسـتهلكها  

دون فائدة فإنها تشكل خطوط قطع ) تحرمها(
حضرية فاصلة شديدة التاثير على مجمـل  
التخطيط الحضري للمنطقة ، حيث ان هذه 

تخدام المحرمات ال يمكن استثمارها ألي اس
ــرق  ( ــناعي، ط ــاري، ص ــكني، تج س

حتى ان اسـتخدامها  , ) الخ... ومواصالت،
وذلك . كمناطق خضراء يكون بتحفظ وحذر

بسبب ماقد تسببه من مخـاطر مباشـرة او   
يكون ) ما(غير مباشرة محتملة على كل من 

  .قريباً من مساراتها 
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ومن الجدير بالذكر ان جميع هذه الخطـوط  
مخاطر وتـاثيرات  مع ماتسببه للمنطقة من 

تخطيطية سلبية فانهـا وحسـب تعليمـات    
 [5]الجهات ذات العالقة في حكومة اإلقليم 

مشـروع  ( ال يمكن االستفادة منها للمنطقة 
اذ انها خطوط ناقلة تعبـر  ) المدينة الجديدة 

كما ان الجهات ذاتها افـادت  , المنطقة فقط 
بان هذه الخطوط ال يمكن ازالتها او تحويل 

ويسـتنتج  . ا باى شكل من االشكالمساراته
من هذا كله ان خطوط الطاقـة الكهربائيـة   
الموجودة في المنطقة هي محددات سـلبية  
رئيسية ينبغي اخذها بنظر االعتبار وايجـاد  

  .الحلول التخطيطية المناسبة لها 
قرية قُلريسي والمناطق الخضـراء   -3-6

  : القريبة منها في منطقة الدراسة
الدراسة على أية تجمعات  ال تحتوي منطقة

حضرية كبيرة سوى قرية قولريسي شـكل  
 )هكتـار  14.5(والتي تبلغ مساحتها ) 7(

ومربوطة بمدينة السليمانية بطريـق   [12]
ومسـاحته داخـل   ) م 7(معبد وحيد بعرض

، وهي عمومـاً  ) هكتار 0.4(المنطقة تبلغ 
قرية زراعية و مستوى الخدمات فيها شديد 

مما أدى إلى تقليل االهمية التدهور والدنو،  
الحضرية و االقليمية لها فجعلها اشبه بتجمع 

  .    سكني ضعيف التأثير فى الوقت الحاضر
وتحتوي المنطقة على عدة مناطق خضراء 

) هكتار 35.6(بمساحة مجموعها ) 8(شكل 
مسيجة لكونها بساتين فواكه ، إال أنها فـي  

ـ   ة اغلبها بساتين فتية وال زالت غيـر منتج
علماً إن هـذه البسـاتين ال يمكـن    , عموما

ملـك  (تغييرها لكونهـا منـاطق مملوكـة    
وهذه المناطق الزراعية المستثناة ). صرف

من الخطط تزيد من الجوانب السلبية فـى  
الممطقة و تسبب المزيد من التقطيعـات و  
الفجوات الحضرية التى تؤثر و بشكل اكيد 

  . سلباً على المخطط العام للمنطقة
 
 
ثيرات المحددات الطبيعية واإلصـطناعية  تأ

  :على منطقة الدراسة

بـأن مسـاحة قـدرها    ) 4(تبين من جدول 
أي أكثر من ربع المسـاحة  ) هكتارا 245(

لمنطقة الدراسـة غيـر   ) % 26.0(الكلية 
صالحة لإلستعمال الحضري بفعل التأثيرات 
السلبية لكـل مـن المحـددات الطبيعيـة     

ر المحـددات  والصناعية إال أن نسبة تـأثي 
 14.4(الصناعية هي أكثر إذ تشكل نسبتها 

بالمقارنة مع نسبة المحددات الطبيعيـة  ) %
في منطقة متموجة كان يفترض ) % 11.6(

ويعزى السبب . أن يحدث عكس ذلك تماما
الى ضعف الجهاز التخطيطي لإلقليم عموما 

لعدم أخـذهم بنظـر   . والمحافظة خصوصا
وقيـع خـدمات   اإلعتبار البعد المكاني في ت

البنى اإلرتكازية بهدف إيصالها الى المدينة 
بصورة مخططـة بحيـث تحقـق الكفـاءة     
اإلقتصادية وتقلل كلف ضياع األراضي في 

  .ظهير المدينة
بـأن المحـددات   ) 8(ويظهر من شـكل  

التخطيطية لم تكتف بتقليل مساحة األراضي 
الصالحة لإلستعماالت الحضرية فقط بـل  

قة الدراسة وتقطيعها ساعدت في تهشيم منط
الى أجزاء متقطعة غير مترابطة فيما بينها 
ومتباينة في مساحاتها، وشـكلت فراغـات   
حضرية غير مجدية ضمن المنطقة بحيـث  
من الصعوبة بمكان التعامل معها عند إعداد 
المخطط األساس لها وتقسيمها الى قطاعات 
وأحياء ومحالت سكنية بموجـب المعـايير   

ن هرميــة تخطيطيــة التخطيطيــة وتكــوي
  .[14]و [13]فيها

تقليل الطاقة اإلستيعابية بفعل المحـددات   
  :الطبيعية واإلصطناعية في منطقة الدراسة

ــن   ــرف هانس ــة  (Hansen)ع الطاق
كميـة األرض غيـر   :" اإلستيعابية بأنهـا 

المستثمرة والمالئمة لتطويرها لإلسـتعمال  
وعندما يراد تقسـيم مـن   . [15]" السكني

ساس لمنطقـة الدراسـة فـإن    المخطط األ
المحددات التخطيطية تؤثر في تقليل أعـداد  
الطاقة اإلستيعابية لمستويات التدرج الهرمي 

) قطاع، حي ،محالت سكنية(والمتمثلة بـ 
وبالتالي إنخفاض عدد السكان واألسر التي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  المحددات التخطیطیة في تقلیل الطاقة األستیعابیة أثر                    2010 ،19العدد  ، 28المجلد ،مجلة الھندسة والتكنولوجیا  
  )ة السلیمانیةمدین: الحالة الدراسیة(لتوسعات المدن                                                                                                 

                       
 

 
 
 

940

  .تستوعبهم المنطقة عموما
وقد أظهرت المعايير التخطيطية بأن حصة 

ت الموجودة فـي مراكـز   الفرد من الخدما
أمـا حصـة   ) 2م 9.8(المدن الجديدة هي 

الفرد من الخدمات في مراكز القطاعات فهي 
فيكون مجموع حصة الفرد مـن  ) 2م 4.2(

خدمات في مركز المدينة والقطاع السـكني  
وإذا إعتبرنـــا أن المســـاحة ). 2م 14(

اإلجمالية المخصصة للحي السكني بمجمل 
خدمـه هــو  خـدماتها والشـوارع التـي ي   

للسكن األفقـي  ) هكتارا 138.4 -106.6(
محالت   4-3(بحيث يضم كل حي سكني 

وبمـا أن مجمـل مسـاحة    .  [15]) سكنية
عندئذ يكون ) هكتارا 245(المحرمات يبلغ 

مجموع عدد األحياء الذي يتم تقليلها بتأثير 
حيـين سـكنين   (المحددات التخطيطية هو 

تـم   إذا) أفقيين وست محالت سكنية تقريبا
للخـدمات  ) هكتارا 42(تخصيص مساحة 

وعند ترجمة المساحات الى عدد . المركزية
السكان والوحدات السكنية التي تسـتوعبها  
منطقة الدراسة، فنجد بـأن عـدد سـكان    

 30,000(المخطط األساس ينخفض بمقدار 
تقريبا عند ) وحدة سكنية 6,000(و ) نسمة

/ شخص 5(إفتراض أن معدل حجم األسرة 
ومن جانب آخر فإن أثر هـذه  . [8] )أسرة

المحددات اإلصطناعية ال يقتصر على تقليل 
المساحات فحسب، بل أن التـأثير اآلخـر   

تقليـل  (والذي ال يقل أهميـة عـن تـأثير    
هو التـأثير التخطيطـي لهـه    ) المساحات

المحددات إذ أن كونها تشكل فراغات خطية 
ة تقلل مـن  عشوائية تشكل فجوات حضري

  .اطق األخرىكفاءة المن
إسـتراتيجية التعامــل مــع المحــددات  7-

التخطيطية عند إعداد المخطـط األسـاس   
  :لمنطقة الدراسة

من خالل عرض مجمل المحـددات        
التخطيطية في المنطقة وتحليليهـا وتبيـان   
تأثيراتها السلبية، يمكن طـرح سـتراتيجية   
لكيفية التعامل مع تلك المحـددات بهـدف   

داد المخطط األساس للمنطقة، تحقيقها عند إع

وخصوصا إذا علم بأن الدوائر الحكوميـة  
ذات العالقة أجابت رسـميا علـى أسـئلة    

بعدم إمكانيـة تغييـر مسـارات    ) الباحثين(
خدمات البنى اإلرتكازية ألن ذلك يتطلـب  
تخصيصات مالية باهضة، وطالبوا بإبقـاء  
الوضع الحالي على ما هوعليه فيما يتعلـق  

وبناءا على . ط تلك الخدماتبمسارات خطو
  :على ما ورد تتضمن اإلستراتيجية اآلتي

تخصيص أجزاء لمناطق شديدة اإلنحدار  .1
كمناطق مفتوحة أو منـاطق خضـراء   
بحيث يمكن إدارتها بصورة كفوءة مـن  

أمـا األجـزاء   . قبل الجهات التنفيذيـة 
األخرى فيمكن توقيع الخـدمات علـى   

ة مستوى القطاع أو على مستوى المدين
شريطة أن ال تتطلب تلك الخدمات مواقع 
مركزية في ممارسة أنشطتها، وتستوجب 
مراعاة الجانب التصميمي مـن حيـث   
الطرق والشوارع التي تربطها بالمنطقة 
فضال عن مراعاة طوبوغرافية األرض 
عند تصميم األبنية والمرافـق الخدميـة   

 .التي يحتويها ذلك النشاط
ية ضـمن  إزدياد مساحة المحالت السكن .2

المخطط األساس عند إحتوائها على تلك 
األراضي الوعرة لكي ال تسبب في تقليل 
عدد ساكنيها مما يزيد من كلفة الخدمات 
التي يستوجب توقيعهـا فـي المحلـة    

 .  السكنية
تخصيص األودية الرئيسة للحركة وعدم  .3

توقيع البلوكات السكنية عليها فضال عن 
يـة  اإلستفادة من مسـارات تلـك األود  

الفرعية للشوارع الداخليـة ومسـارات   
 ).قنوات صرف(خدمات 

محاذاة مسارات خطوط الطاقة الكهربائية  .4
لمسارات الطرق الموزعة أوالتجميعيـة  
بهدف إبعادها عن المنـاطق السـكنية   

 .بسبب خطورتها
وضع مسارات خطوط الماء الناقلة في  .5

أحد جوانب الطرق الموزعة أوالتجميعية 
ط عليهـا مـن قبـل    لكي ال يتم الضغ

المركبات حمل فضال عن مرونة موقعها 
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للصــيانة أو إمكانيــة زيــادة طاقتهــا 
 .اإلستيعابية في المستقبل

تخصيص أراض إضافية لقرية قلريسي  .6
بهدف سد إحتياجاتها مـن إسـتعماالت   
األرض الحضرية والتعامل معها كمحلة 
سكنية أفقية فيما يتعلق بحجـم سـكانها   

 .ي تخصص لهاومساحة األراضي الت
إستمالك المناطق الخضراء الموجـودة   .7

بصورة فعلية لتخلـيص المنطقـة مـن    
ظهور فجوات حضرية غيـر مجديـة   
وعدم السماح بإنشاء حقـول وبسـاتين   

إال في المناطق التـي تحـدد    –جديدة 
وذلـك  إلعطـاء    -كمناطق خضراء 

المرونة للمخطط في كيفيـة إسـتخدام   
. ساألرض عند إعداد المخطط  األسـا 

وعند تعذر ذلك يستوجب إجبار أصحاب 
البساتين على تسييج بساتينهم واإلهتمام 
بها بهدف إبقائها كمناطق خضراء فـي  

 .المنطقة
اإلستفادة من مسارالطريق المعبد الوحيد  .8

بصورة كلية أو جزئية وفق ما تقتضـيه  
الحاجة ألهمية الطريق والـذي يـربط   
المنطقة بمدينة السـليمانية ومـن ثـم    

يض مقطعها بهدف توظيفها ضـمن  تعر
 .المخطط األساس بصورة إيجابية

 
  :اإلستنتاجات 8-
تزداد حدة التأثيرات السلبية للمحددات  )1

اإلصطناعية على المحددات الطبيعية 
في المناطق المعينة لتوسعات مدينـة  
السليمانية في كثيـر مـن الجوانـب    
وأهمها الطاقة اإلستيعابية خصوصا في 

الغربي والغربي رغم ظهيرها الشمالي 
كون المنطقة تعج بالمحددات الطبيعية 
كالتالل والوديان وغيرها مما يثبـت  

  .فرضية البحث
عدم علم الدوئر التي تضـع الخطـط    )2

ــة (اإلســتثمارية اإلســتراتيجية  كهيئ
) اإلســتثمار فــي إقلــيم كوردســتان

بالمشاكل التخطيطية في المناطق التي 

 تنوي اإلستثمار فيهـا ممـا يوقعهـا   
فــي مشــاكل عمرانيــة ) وأوقعهــا(

وإقتصادية كبيرة تحول دون تنفيذ تلك 
المشاريع وتعمل على إجهاضها كمـا  

  .حصل في أكثر من حالة
إن إختيار منطقة الدراسة لإلستثمار قد  )3

ال يكون صائبا بسبب كثافة المحددات 
الطبيعية واإلصطناعية وتقليلهـا مـن   
  .كفاءة المنطقة لغرض توسعات المدينة

وبة تغيير المحددات اإلصطناعية صع )4
وتعديلها لتواكب المخططات العمرانية 

وإن أمكن تغييرهـا فـإن   . المستحدثة
كلف التغيير ستكون مضاعفة وكبيـرة  
جدا، مما يؤثر سلبا على تنفيـذ تلـك   

  .الخطط العمرانية
إن المحددات التخطيطية المتواجدة في  )5

ظهير المدينة ال تقلل فقط كمية مساحة 
ــ ــتعمال األراض ــالحة لإلس ي الص

الحضري بل تكون عامال في تقطيـع  
أراضي المنطقـة وظهـور فجـوات    
حضرية فيها مما يقلل مـن مرونـة   
التعامل معهـا عمليـا عنـد إعـداد     

  .المخططات األساس لها
تزداد كلفة إقامة توسعات المدينة فـي   )6

األراضي الجديدة التي تحوي الكثيـر  
  من المحددات

  
  :التوصيات9-
خطط إقليمية وهيكليـة لتجـاوز    إعداد 1)

الفوضى المكانية، التي تمر بها المستقرات 
  .البشرية في إقليم كوردستان العراق

توثيق التعاون والتنسيق ما بين األجهزة  2)
التنفيذية في اإلقليم من خالل زيادة تفعيـل  
وزارة التخطيط لتلعب دورها بصورة أكثر 
فاعلية من قبـل، لكـي ال يـتم إسـتخدام     

ألراضي بصورة عشـوائية مـن خـالل    ا
  .قرارات فردية وإرتجالية

مراجعة المخططات األسـاس للمـدن    3)
والقصبإت بهدف إختبار إمكاناتها في خدمة 
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ساكنيها ومن ثم إختيار إتجاهات مالئمة لها 
  .عندما يراد توسيع حدودها

إجراء دراسات مستفيضة للمناطق التي 4) 
لشروع يراد ضمها لتوسعات المدن قبل ا

بتخطيطها وذلـك لمعرفـة اإلمكانـات    
والمحددات الموجودة وتحديد آلية كفوءة 
للتعامل معها وتقليص األضرار والكلف 

  .التي يمكن أن تنتج عنها في المستقبل
  

  :المصادر والهوامش-10
وزارة التخطــيط، هيئــة التخطــيط  [1] 

مشاكل توسعات المدن " ،)1988(األقليمي، 
ى التوزيـع األقليمـي   العراقية وأثرها عل

، ) 759(،  دراسـة رقـم   "للمستوطنات 
  .39-54 :27-37: 27 :بغداد

[2] Chapin, F. Stuart Jr, (1972), ”  
   Urban Land Use Plannin ”,    
University of Illinois Press, Inc., 
2nd Edition, 8th Printing, 

USA:375. 
[3] Planning Commission, , 

(2002), ” Custer County Master 
Plan ”, Colorado, USA:7. 

[4] Keeble, Lowis, (1972), ” 
Principles of Town and Country 
Planning ”, The Estates Gazette 
Limited, Inc., 2nd Impression, 
London:73 

مقابلة الباحثين مع منـدوبي الـدوائر    [5]
الحكوميــة ذات العالقــة فــي محافظــة 

  ).2008(ة، السليماني
[6] Doxiadis Document, (1958), 

”The Future of Sulaimaniyah;A 
Long Term Program and a 
Master Plan for the 
Development of the City and its 
Region”, DOX- QA78: 23. 

 

" ،)2000(شازاد جمال جالل فتح اهللا، [7]) 
تحليل استعماالت األرض ضمن المخطـط  

ديد اتجاهات النمـو العمرانـي   األساس لتح
، رسالة ماجسـتير غيـر   "لمدينة السليمانية

ــز التخطــيط الحضــري  منشــورة، مرك
  .98 46-50:واإلقليمي، جامعة بغداد، 

جامعة السليمانية، كلية الهندسة، المكتب [8]
المخطط الهيكلي األسـاس  "اإلستشاري، 

، "لمشروع المدينة الجديدة في السليمانية
ديرية العامة لإلستثمار في مقدمة الى الم

  .76 ):2008(محافظة السليمانية، 
من عمل الباحثين باإلعتمـاد علـى   ج [9]

الخريطة الطوبوغرافية لقرية قولريسـي  
والمعدة مـن قبـل المديريـة العامـة     
لإلستثمار فـي محافظـة السـليمانية،    

)2008.(  
المديرية العامة لإلستثمار في محافظة  [10]

طــة الطوبوغرافيــة الســليمانية، الخري
  ).2007(لمنطقة الدراسة، 

بيانات غير منشورة لـدائرة األنـواء    [11]
 ). 2008(الجوية في محافظة السليمانية، 

من عمل البـاحثين باإلسـتفادة مـن     [12]
الخريطة الطوبوغرافية لقرية قولريسـي  
والمعدة مـن قبـل المديريـة العامـة     
لإلستثمار فـي محافظـة السـليمانية،    

)2008.( 
إعــداد " ،)1983(وزارة التخطــيط، [13] 

،  دراسة "وتنفيذ التصاميم األساسية للمدن
  .38 :، بغداد) 71(رقم 

المبادىء " ،)1983(وزارة التخطيط،  [14]
ــاء   ــميم األحيـ ــة لتصـ التخطيطيـ

  .8 :،بغداد) 73(،دراسة رقم "السكنية
[15] Biassoulis, Helen,2000 , ” 

Analysis of Land Use Change: 
Theoretical and Modeling 
Approaches”, Web Book:95 

.  
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  *نسب إنحدارات االرض في منطقة الدراسة) 1(جدول 

  (%)النسبة   )هكتار(المساحة   نسبة إنحدار األرض

  80.6  761.1  %10أقل من  -1

  9.5  90.0  %15و % 10بين  -2

  9.9  93.5  %15أكثر من  -3

  100.0  944.6  المجموع

  .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر* 

  *خطوط الماء الرئيسة وأطوالها ومساراتها ومحرماتها) 2(جدول 

  اسم الخط
  
  

طول الخـط  
  )كم(
  

محرمات الخط 
  )م(
  

مساحة محرمات الخط 
  )هكتار(
  

قطر االنبـوب  
  )ملم(
  

  800  5.0  15  3.3  السليمانية الحالي -دوكان ) 1
  1400  4.4  15  3.0  مانية الثانيالسلي -دوكان  )2

ــان 3)  ــليمانية  -دوكــ الســ
  األتراك/الثالث

2.5  15  3.8  700  

  200  2.5  15  1.7  طاسلوجة -سرجنار4) 
  - 15.7  -  10.5  المجموع

  .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر* 
  خطوط الكهرباء واطوال مساراتها ومحرماتها) 3(جدول 

ه طول مسـار   اسم الخط
فى المشـروع  

  )كم(

  محرمات الخط
  )م(المقطعية 

مساحة محرمـات الخـط     مجموع
  )هكتار(

  قوة توتر الخط
 )كي في(

  132  30.1  100  3.0  المسار الرئيسي الشمالي
  33-132  19.3  100  1.9  المسار الرئسي الجانبي

  33  20.2  100  2.0  المسار الثالث
  -   69.6  -  6.9  المجموع

  .[10]حثين باإلعتماد على من عمل البا: المصدر •
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  *محرمات المحددات الطبيعية واإلصطناعية في منطقة الدراسة )4(جدول 

  (%)النسبة   )هكتار(المساحة   نوع األرض المحرمة  ت

  9.9  93.5 %15المنحدرات أكثر من  1

  1.7  15.9  مسارات األودية 2

 (11.6) (109.4) مجموع محرمات المحددات الطبيعية

  1.7 15.7  خطوط الماء اتمحرم 3

  7.4 69.6 خطوط  الطاقة الكهربائية محرمات 4

  3.8 35.6 المناطق الخضراء المخرجة من الموقع 5

  1.5 14.5 )الحدود الحالية(قرية قولريسي   6
  0.0 0.4 الطريق المعبد الوحيد 7

 (14.4)  )(135.8 مجموع محرمات المحددات اإللصطناعية
ــ ــي لمحرم ــوع الكل ــة المجم ــددات الطبيعي ات المح

  )(26.0 (245.2)  )غير صالحة لإلستعمال السكني(واإلصطناعية 

 74.0 699.4  المجموع الكلي المتبقي ألغراض التخطيط
 100.0 944.6  المجموع الكلي لمنطقة الدراسة

  .[12]و  [10]من عمل الباحثان باإلعتماد على : المصدر* 
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*مراحل النمو العمراني لمدينة السليمانية وتوسعها بإتجاه منطقة الدراسة) 1(شكل   
   [7].و [6]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل النمو العمراني لمدينة السليمانية وتوسعها باتجاه منطقة الدراسة) 1(شكل 
  . [7]و  [6]لى من عمل الباحثين باالعتماد ع: المصدر* 
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 *الخريطة الطوبوغرافية لمنطقة الدراسة) 2(شكل 
 .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر
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  *نسب االنحدار في منطقة الدراسة تتدريجا)  3(شكل     

  .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر*
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  *األودية في منطقة الدراسة  )4(شكل 

  .[10]من عمل الباحثان باإلعتماد على  :المصدر* 
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 *مسارات خطوط الماء الرئيسة في منطقة الدراسة) 5(شكل 

 [10] .من عمل الباحثين باإلعتماد على: المصدر* 
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 *مسارات خطوط الكهرباء الرئيسة في منطقة الدراسة) 6(شكل 
 .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر* 
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 *قرية قلريسي والمناطق الخضراء في منطقة الدراسة) 7(شكل 

 .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر* 
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 *صالحية األرض لإلستعمال الحضري في منطقة الدراسة) 8(شكل 

 .[10]من عمل الباحثين باإلعتماد على : المصدر* 
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