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 الممخص 

اىتؼ البحث بجراسة عاىخة نسؾ الدكؽ العذؾائي في العخاق متخح مؽ مجيشة كخكؾك انسؾذجًا مكانيًا تظبيقًا،و قج استخجام 
اليجف  م و سشة2997تسثمت في سشة االساس   7وسائل و ادوات الحكاء االصظشاعي باعتساد مخئيات فزائية عجد 

م ، كان الغخض مشيا ىؾ ترشيف استخجامات االرض في فتخة قجيسة واخخى حجيثة لغخض السقارنة بيشيسا  7227
سشة مزت مع  72لسعخفة التغيخات عمى اصشاف استخجام االرض الحزخية وقياس مداحة تؾسع السجيشة خالل 

ستخجام مجسؾعة مؽ الخؾارزميات التحميمية عؽ حداب نريب مداحة السشاطق العذؾائية مؽ ىحا التؾسع ، اضافة الى ا
( و التؾصل الى مجسؾعة مؽ الشتائج الخقسية الختالف مداحات Arc Map.v.10.7طخيق البخنامج السعتسج )

االصشاف االرض السدتخجمة بيؽ الفتختيؽ، كسا تؼ اعتساد مجسؾعة مؽ االحرائيات الخقسية السدتحرمة مؽ جيات 
 ات الدكشية العذؾائية عمى مدتؾى العخاق .رسسية اعيخت حجؼ التجسع

 الكممات االفتتاحية او الدالة: الدكن العذهائي , الذكاء االصطناعي , ادوات الخهارزميات , نمه الدكان 
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The growth of random housing in Iraq, the city of Kirkuk 

as a model using artificial intelligence for the period 

between 1997-2017 

Dr. Mohamed Noah Mahmoud Addo 

Kirkuk University, College of Arts, Department of Applied Geography 

Abstract 

The research is concerned with studying the phenomenon of random housing growth in 

Iraq, taking the city of Kirkuk as a spatial model for application, and using the means and 

tools of artificial intelligence by adopting satellite visuals number 2 represented in the base 

year 1997 AD and the target year 2017 AD, the purpose of which was to classify the uses 

of the land during Old and recent for the purpose of comparison between them to find out 

changes in the categories of urban land use and measure the area of the city’s expansion 

over the past 20 years with calculating the share of slum areas from this expansion, in 

addition to using a set of analytical algorithms through the approved program (Arc 

Map.v.10.7) And reaching a set of numerical results for the difference in the areas of the 

types of land used between the two periods, and a set of numerical statistics obtained from 

official authorities was also adopted that showed the size of the random housing 

settlements in Iraq. 

Opening or key words Random housing, artificial intelligence, algorithmic tools, population growth 

 

 المقدمة 

ت بذكل واسع وسخيع في معغؼ السجن العخاقية تعج مذكمة الدكؽ العذؾائي  مؽ الغؾاىخ  التي انتذخ 
م ، وذلػ بكيام شخائح مؽ السجتسع بالتجاوز عمى االراضي الغيخ مخررة لالستخجام  1001بعج عام 

الدكشي وبشاء وحجاتيؼ الدكشية عمييا ، و تعتبخ احج السذكالت الدكانية التي تعاني مشيا تمػ السجن 
بمو اي تشسية اسكانية ،وان ىحا الشسؾ كان مخافق مع التؾسع نتيجة لمشسؾ الدكاني الدخيع الحي ال يقا

السداحي مشغؼ مؽ ما تبقى مؽ خارطة الترسيؼ االساس او خارجيا و الستسثمة بغيؾر احياء كاممة 
مؽ الدكؽ العذؾائي عمى شكل بشاء فؾضؾي وتخاكسي احيانا ومبعثخة احيانا اخخى ،او قج تكؾن احياء 
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حجيث لكؽ السذكمة تكسؽ في انيا بشيت في استخجام غيخ مخرص  مشغسة و مباني ذات ترسيؼ
لمدكؽ، وىحا ادى الى تذؾه شكل السجن نتيجة الى تجاوز استخجام عمى اخخ و طبعا ىشا كان التجاوز 
الدكاني ىؾ االكثخ مقارنة بتجاوز االستخجام التجاري او الرشاعي،و نتيجة لغياب الخجمات 

سكانيا الى االتجاه لألحياء الدكشية الؾاقعة ضسؽ الترسيؼ االساس السجتسعية ليحه االحياء دفع 
لمسجيشة مسا ادى الى نتائج سمبية تسثمت في ارباك الخجمات داخل ىحه االحياء الشغامية كحلػ، وقج 
كان دور التقشية الجغخافية حاضخه في اعجاد ىحا البحث التي استخجمت ادوات الحكاء االصظشاعي 

ك كسدخح جغخافية لمجراسة اذا عسل البحث عمى اعيار التؾزيع السكاني ليحه متخحه مجيشة كخكؾ 
الغاىخة عمى شكل خخائط مكانية كسا تؾصل البحث الى مجسؾعة مؽ السعمؾمات التي استشجت عمى 

 االحرائيات الخسسية الحكؾمية .

او صشاعي ادت تتسثل مذكمة البحث في ان العذؾائيات سؾاء كانت سكشي او تجاري مذكمة البحث : 
الى تذؾه شكل السجيشة بسعشى انيا ادت الى التجاوز عمى استخجامات في خارطة الترسيؼ االساس 

 لمسجيشة وبالتالي اثخت عمى فعالية التفاعل بيؽ استخجامات االرض الحزخية السختمفة داخل السجيشة.

وتحجيج ندبيا مؽ التؾسع ييجف البحث الى رسؼ خخائط تؾزيع مكاني ليحه العذؾائيات ىدف البحث : 
السداحي لسجيشة كخكؾك و معخفة الشدب االحرائية ألعجاد الدكان الستجاوزيؽ ، اضافة الى قياس 
التؾسع السداحي بيؽ فتختي سشة االساس و سشة اليجف مع حداب ندبة التجاوز العذؾائي لمبشاء مؽ 

الخؾارزمات التي يسكؽ ان ترشف  خالل السخئيات الفزائية السعتسجة و تحميميا بسجسؾعة مؽ ادوات
االستخجام الحزخي عمى اساس االنعكاس الظيفي لمغاىخة وليحا سيتؼ تقديسيا الى ثالث اصشاف مؽ 

 االراضي )مباني ، زراعي ، جخداء( .

 فرضية البحث 

  ان ندبة العذؾائيات الدكشية داخل مجيشة كخكؾك تحؾلت الى عاىخة قج ال يكؾن الدكان
ؽ عؽ نذؾئيا بدبب ضعف الظخف االخخ لمسعادلة و الستسثمة بزعف وحجىؼ السدؤولي

 م لتبجء عاىخة الشسؾ العذؾائي .7222التشسية االسكانية التي يسكؽ ان نقؾل انيا تؾقفت بعج 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

2211 
 

  ان سبب انتذار العذؾائيات كان بدبب انتياء قانؾن الترسيؼ االساس ألغمب السجن العخاقية او
 يشة كخكؾك التي تعسل حاليا عمى اصجار اول ترسيؼ اساس ليا .لعجم وجؾدىا اصال كسا في مج

 . يسكؽ اعتساد الحكاء االصظشاعي في دراسة عاىخة العذؾائيات 

اعتسج البحث عمى السشيج االستقخائي التحميمي الحي يعتسج عمى تحميل السعظيات منيجية البحث: 
ئية لمؾصؾل الى نتائج نيائية تسثل الكميات وىى السخئيات الفزااالولية الستسثمة بسجسؾعة مؽ االحرائيات و 

 الى اي حج وصمت ىحه الغاىخة و ما الشدبة التي تذكميا مؽ مجسؾع السداحة الكمية مؽ السجيشة و مؽ التؾسع .

م كدشة 7227كدشة اساس و سشة  2997اعتسج البحث عمى سشة الحدود الزمانية و المكانية لمبحث: 
اما مكانيًا فتقع محافغة كخكؾك في الجدء االوسط مؽ شسال شخق  ىجف لكياس التغيخ الحاصل ،

العخاق اما السجيشة فسؾقعيا ىؾ قمب السحافغة تعتبخ السحافغة بؾابة مؽ السشظقة الديمية الجشؾبية بتجاه 
السشظقة الجبمية في الذسال كسا انيا الخابط الحي يرل السحافغات الجشؾبية و العاصسة بغجاد مع اقميؼ 

العخاق اذ يحج السحافغة مؽ الذسال الذخقي محافغة الدميسانية ، ومؽ الذسال الغخبي  –تان كخدس
محافغة اربيل و المتان اصبحتا عاصسة الدياحية الريفية في العخاق ، اما مؽ االتجاه الجشؾبي و 

( تؾضح السؾقع  2الجشؾب الغخبي محافغة صالح الجيؽ ، ومؽ الذخق محافغة ديالى. خارطة )
 فمكي و الجغخافي لسشظقة الجراسة .ال
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 ( اىَىقغ اىجغشافٍ و اىفينٍ ىَْطقح اىذساعح1خاسطح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السرجر : مؽ عسل الباحث

 مفيهم ظاىرة العذهائيات وعهامل النذأة في المدن العراقية و دول العالم الثالث  -2

عذخ في أعقاب الثؾرة الرشاعية التي عيخ مفيؾم الدكؽ العذؾائي ألول مخة ، في القخن التاسع 
شيجتيا مجن عجيجة في العالؼ كا مجيشة لشجن ومجيشة نيؾيؾرك ، وذلػ نتيجة لمشسؾ الحزخي، ولكشيا في 
الؾقت الحاضخ تؾقفت في ىحه السجن لتغيخ في مجن الجول الشامية وال سيسا التي تذيج نسؾاً  

اليشج الكبيخة ، مثل بسؾمباي ، ومجراس ، ونيؾدليي ،  اقترادياً  واسعاً ، كسا ىؾ الحال في أغمب مجن
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وفي الجول العخبية مثل القاىخة والسسمكة العخبية الدعؾدية ، والعجيج مؽ مجن العخاق ومشيا مجيشة كخكؾك 
وقج انتذخت عاىخة العذؾائيات تحت عشاويؽ متعجدة ، مجن األكؾاخ ، مجن  ( 2) محظة الجراسة .

الرفيح ، مجن الكارتؾن ، العذؾائيات ، السجن غيخ الشغامية ، التجسعات سكشية غيخ القانؾنية ، 
فالدكؽ العذؾائي ىؾ ذات نديج عسخاني غيخ متجانذ فاقج لميؾية العسخانية ال  ( 7) والدكؽ الدخطاني 

ط ليا ، لؼ يقع ضسؽ نسط البشاء الخيفي وال الشسط  الحزخي السشغؼ، بل شيج عمى أسذ غيخ مخظ
اما السعيج العخبي إلنساء السجن  ( 2) تخاع فييا ضؾابط وشخوط الترسيؼ الرحي في الؾقت الخاىؽ . 

فقج عخف ىحه الغاىخة بأنيا اماكؽ أقيست عمييا تجسعات سكشية او تجارية او صشاعية دون مؾافقة 
اما حدب تعخيف مخكد  ( 4) حكؾمية  وليحا فييا ال تخزع لخجمات البمجية لعجم اعتخاف الخسسي بيا  

األمؼ الستحجة لمسدتؾطشات البذخية ، فقج عخفتيا انيا مجسؾعة مؽ السداكؽ تزؼ أسخة وحجة او اكثخ 
سا يمي : إسكان دائؼ ، اقيست ضسؽ تجسع عذؾائي في مشظقة حزخية ما ،وتفتقخ إلى واحج أو أكثخ م

يسكؽ (  5) مداحة كافية لمسعيذة ، الحرؾل عمى مياه صحية ، وجؾد صخف صحي ، وحيازة مأمؾنة.
اعتبار ان عاىخة العذؾائيات احج سسات السجن الجول الشامية نتيجة لمشسؾ سكانيا الستدارع ال يقابمو 

مدبق لمتشسية،وىحا يجفع الدكان إلى سكشيؼ في اماكؽ غيخ نغامية تسثمت بالعذؾائيات) تخظيط 
Slums ( أو تدسى أحياناً أخخى بسجن األكؾاخ )Shanty Towns  تستاز بتخدي نؾعية السداكؽ )

وتعج عاىخة  ( 6) واألوضاع االقترادية والرحية والتعميسية ومختمف الخجمات االجتساعية األخخى 
العذؾائيات عاىخة عالسية وخاصة مجن الجول الشامية وقج يرل ندبة سكان في السشاطق العذؾائية في 

                                                           
2  )

ٍ ، اىَؼهذ اىؼاىٍ ىُْا ػثذ األٍُش فاخش ، اىغنِ اىؼشىائٍ ٍْطقح اىذساعح أً اىىسد فٍ اىجادسَح ، دتيىً ػاى 

 . 10، ص  2002ىيرخطُظ اىحضشٌ واإلقيٍَُ ، جاٍؼح تغذاد ، 

1  )
 2002األسدُ ،  –، داس اىَغُشج ىيْشش واىرىصَغ ، ػَاُ  1هْاء دمحم اىجىهشٌ ، ػيٌ االجرَاع اىحضشٌ ، ط 

 .  340، ص 

1  )
دمحم تِ ٍغيظ اىششَف ، اىَْاطق اىؼشىائُح تَنح اىَنشٍح اىخظائض واىَشنالخ واىحيىه ، اىََينح اىؼيَُح 

 . 32، ص2003اىؼذد األوه ،  –جاٍؼح اىَيل فُظو ىيؼيىً االعاعُح واىرطثُقُح ، اىَجيذ اىشاتغ 

1  )
ُْح ، ّذوج االّؼناعاخ األٍُْح وقضاَا اىغناُ ػثذ هللا اىؼيٍ اىْؼٌُ ، األحُاء اىؼشىائُح  واّؼناعاذها األٍ

 . 2ً ، ص2004واىرَُْح ، اىقاهشج ، 

1  )
 .  10ىُْا ػثذ األٍُش فاخش ، ّفظ اىَناُ ، ص 

6  )
Arthur Getie , Judith Getis and Jerome Dfllmann , Introduction To Geograpny , 

11
th

ed ,, mc Graw – Hill , New York , 2008 , P. 205 .                          
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( 7ب مؽ )و يتؾقع ان ما يقار  ( 7) % مؽ إجسالي الدكان. 22 -%  74الشامية ما بيؽ مجن الجول 
.و يسكؽ تعميل ( 8) م (7222مميار ندسة في العالؼ قج يدكشؾا في مداكؽ عذؾائية بحمؾل عام ) 

استسخار تدايج العذؾائيات إلى ارتفاع أسعار األراضي و قمة تؾزيعيا مؽ قبل أغمب حكؾمات الجول 
. وما يجسع  ( 9) الشامية ، وغالباً  ما يدكؽ ىحه االحياء أصحاب الجخؾل السشخفزة ججاً  مؽ الفقخاء 

الدكان ، أو ربسا ندسيو شعاراً ً ليؼ ، وىؾ " قؼ بالبشاء بسكان ال أحج يخغب أن يبشي فيو " ىؤالء 
فغالباً  ما تكؾن ىحه العذؾائيات في أماكؽ غيخ مخغؾبة بالدكؽ ، مثل قشؾات الرخف الرحي ، 

 . ( 22) وحؾل سكػ الحجيج ، وقخب مكبات الشفايات ، او حؾل مذاريع السياه 

 الدكنية و المداكن العذهائية حدب المحافعات العراقية االىمية الندبية لمتجمعات -1

ان عاىخة العذؾائيات لؼ تقترخ عمى مجيشة كخكؾك فقط بل كانت عمى الرعيج الؾطشي اي انيا شسمت 
كل او اغمب السجن العخاقية نتيجة عجد مؽ العؾامل التي ال يسكؽ ان نخجح بعزيا عمى البعض االخخ اي 

نت اجتساعية او اقترادية او تخظيظية او سياسية مداىسة في نذؾء ىحه ان جسيع العؾامل سؾاء كا
م ،اي انيا كانت مؾجؾدا اصال لكؽ يسكؽ القؾل 7222الغاىخة ، كسا انيا لؼ تكؽ مقترخة في نذؾئيا بعج 

برؾرة سخيعة وممفتة لمشغخ عمى اثخ االنفالت األمشي وضعف الجور اّرششخ انيا بعج ىحا التاريخ 
جيدة البمجيات لتتحؾل الى عاىخة ،حيث قام العجيج مؽ السؾاطشيؽ بالتجاوز عمى ما تؾفخ مؽ الخقابي أل

ساحات فارغة ودوائخ ومداكؽ حكؾمية ، لتتحؾل الى عاىخة تكاد ان تكؾن الحل الؾحيج لسعالجة ضعف 
الييا سابقًا . التشسية االسكانية و تأخخ تحجيث التراميؼ االساسية لمسجن العخاقية نتيجة لغخوف السذار 

وحدب االحرائيات الخسسية السأخؾذة مؽ وزارة التخظيط العخاقية بمغ عجد تجسعات الدكؽ العذؾائي في 
                                                           

1  )
ّؼَاخ دمحم ّظٍَ وآخشوُ ، ذطىَش وذَُْح اىَْاطق اىؼشىائُح مَْىرج ىإلعناُ اىَرىافق فٍ ٍظش دساعح  

 . 152،ص  2002حاىح ٍْشأج ّاطش تاىقاهشج ، تحث أىقٍ فٍ ٍؤذَش األصهش اىهْذعٍ اىذوىٍ اىراعغ ، 

8  )
Dumashie , Diane " informal Housing in East Africa " Lessans Learenend from 

Cross Country Borders ( Part II ) Athens , Greece , May 22 – 27 , 2004 . P . 1 . 

9  )
 http: / eau . Sagepub . Com / Environment and Urbanization . 

10 )
Berner  , Erhard " Learning From informal markets in hovative approaches to land 

housing provision " Paper to be presented at the ESF / N – AERus and Vnrisd 

workshop Cities of the South : Sastainable for whom? Geneva 3 – 6 May , 2000 . p . 5 

. 
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( فقج كانت مجيشة  1111محافغات العخاق عجا اقميؼ كخدستان ومحافغات نيشؾى وصالح الجيؽ واالنبار) 
اىخة حيث كانت محافغة بغجاد االعمى) بغجاد العاصسة االدارية لمعخاق في السخكد االول في بخوز ىحه الغ

% وقج جاءت 28.4( تجسع و بشدبة  111% مؽ الحجؼ الكمي تمتيا البرخة ) 77.7(تجسع بدشبة  2011
اٍا ٍْطقح اىذساعح  ( ،1111كل مؽ محافغتي الشجف وكخبالء االقل في عجد تجسعات الدكؽ العذؾائي) 

% اي انيا تحتل السختبة الخابعة 7.6وبشدبة وصمت الى  ( 222فقذ شنيد حجٌ اىرجَؼاخ اىؼشىائُح )
حدب السخاتب الشدبية .اما عجد الؾحجات الدكشية العذؾائية في محافغات العخاق عجا اقميؼ كخدستان 

( وحجة سكشية بشدبة  112111والسحافغات التي تعخضت الى االرىاب نيشؾى صالح الجيؽ واالنبار بمغ ) 
%  1 11يث شكمت محافغة بغجاد ندبة قجرىا % مؽ مجسؾع الؾحجات الدكشية في العخاق ح 1 21قجرىا 

% في حيؽ شكمت محافغتي ميدان  21مؽ مجسؾع السداكؽ العذؾائية تمتيا محافغة البرخة بشدبة قجرىا 
% مؽ مجسؾع السداكؽ العذؾائية عمى التؾالي 2.4% 2.7والجيؾانية اقل ندبة في عجد السداكؽ العذؾائية 

 يغيخ التبايؽ في اعجاد وندب كل مؽ التجسعات و الؾحجات الدكشية العذؾائية  (2). و الججول( 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22  )

اىجهاص اىَشمضٌ ىإلحظاء ، ذثثُد ٍىاقغ ذجَؼاخ اىغنِ اىؼشىائٍ ، االداسج وصاسج اىرخطُظ اىؼشاقُح ،  

 .   10ً ، ص 2012اىرْفُزَح العرشاذُجُح اىرخفُف ٍِ اىفقش ، عْح 
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 رجَؼاخ اىغنُْح و اىَغامِ اىؼشىائُح حغة اىَحافظاخ اىؼشاقُح ٍقاسّح ٍغ ٍحافظح( االهَُح اىْغثُح ىي1جذوه )

 مشمىك 

وصاسج اىرخطُظ اىؼشاقُح ، اىجهاص اىَشمضٌ ىإلحظاء ، ذثثُد ٍىاقغ ذجَؼاخ اىغنِ اىؼشىائٍ ، االداسج اىرْفُزَح المردر : 

 .ً 2012العرشاذُجُح اىرخفُف ٍِ اىفقش ، عْح 

 لدكان العذهائيات في العراق و مدينة كركهك االىمية الندبية  -1

تؼ تقجيخ اعجاد الدكان القانظيؽ في السداكؽ العذؾائية بافتخاض ان كل مدكؽ عذؾائي تدكؽ 
فيو اسخة وان عجد الؾحجات الدكشية العذؾائية يداوي عجد االسخ باستخجام متؾسط حجؼ االسخة 

وحدب  1021سخة في العخاق لدشة حدب نتائج مدح تقييؼ االمؽ الغحائي واليذاشة لأل
 1 21( ندسة يذكمؾن ندبة قجرىا  111101السحافغات يقجر حجؼ سكان العذؾائيات في العخاق ) 

% مؽ السجسؾع الكمي لمدكان ، وكانت العاصسة بغجاد قج تخبعت عمى القسة مؽ خالل حرؾليا 
خة % اما السختبة الثانية فقج كانت محافغة البر 1 12عمى الشدبة االعمى في عجد الدكان 

% مؽ مجسؾع سكان العذؾائيات في العخاق في حيؽ تذكمت محافغتي ديالى والجيؾانية اقل 1 21



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

2212 
 

اما محافغة كخكؾك فقج كانت ضسؽ , % عمى التؾالي  1 1 % 1 1ندبة حيث بمغت كل مشيسا 
( يسثل الشدب الدكانية لمعذؾائيات 2و الذكل ) ( 12) % .22.7السختبة الثالثة بشدبة وصمت الى 

 حدب كل محافغة . 

 ( اىْغة اىغناُّح ىيؼشىائُاخ حغة اىَحافظاخ اىؼشاقُح1شنو )

ذثثُد ٍىاقغ ذجَؼاخ اىغنِ اىَظذس : تاالػرَاد ػيً وصاسج اىرخطُظ اىؼشاقُح ، اىجهاص اىَشمضٌ ىإلحظاء ، 

 ً. 2012اىؼشىائٍ ، االداسج اىرْفُزَح العرشاذُجُح اىرخفُف ٍِ اىفقش ، عْح 

 التهزيع الجغرافي لدكان العذهائيات حدب االحياء لمدينة كركهك  - 4

( ندسة مؽ اجسالي مجسؾع سكان 228782بمغ حجؼ سكان العذؾائيات في مجيشة كخكؾك )
% مؽ سكان 22م وىؼ بيحا يذكمؾن ما ندبتو 7227( ندسة لدشة 949657السجيشة البالغ )

التي تكاد ان تشتذخ في جسيع ( تؾضع التؾزيع السكاني لمعذؾائيات 7و الخارطة ) ( 13)  السجيشة .
 احياء السجيشة ،

                                                           
21  )

ىاقغ ذجَؼاخ اىغنِ اىؼشىائٍ ٍظذس عاتق وصاسج اىرخطُظ اىؼشاقُح ، اىجهاص اىَشمضٌ ىإلحظاء ، ذثثُد ٍ 

 .   10ً ، ص 2012، عْح 

21  )
وصاسج اىرخطُظ اىؼشاقُح ، اىجهاص اىَشمضٌ ىإلحظاء ، اىغناُ و اىَغامِ و اىرؼذاد اىؼاً  ، ذقذَشاخ اىغناُ  

 .   255ً ، ص 2012، عْح 164جذوه 
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 ( اىرىصَغ اىَناٍّ ىيؼشىائُاخ فٍ ٍذَْح مشمىك2خاسطح )

السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى بيانات محافغة كخكؾك ، التقخيخ الثالث لسذخوع ترسيؼ و تحجيث االستخاتيجي 
 . 7227ة ، لخارطة الترسيؼ االساس لسجيشة كخكؾك ، بيانات غيخ مشذؾر 

( يؾضح حجؼ وندبة الدكان و السداحة التي يتؾزعؾن عمييا و ما يسكؽ مالحغتو 7و الججول )
ان عاىخة الجراسة كانت قج ساىست بغيؾر احياء ججيجة تسثمت باألحياء في اطخاف السجيشة 

ي وخاصة وبذكل واضح حي) شؾراو و بشجو عمي و الجروازة  و بارود خانو و الريادة ( اما باق
الغاىخة فقج تؾزعت داخل االحياء او ضسؽ محيظيا، كسا يسكؽ تؾضح بعض الفخوقات التي 

 تسيدت بيا بعض العذؾائيات في مجيشة كخكؾك ،
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 ( اىحجٌ اىغناٍّ و اىَغاحٍ ىيَْاطق اىؼشىائُح ٍغ اىنثافح اىغناُّح2جذوه )

حجم الدكان  اسم الحي
 ندمة

الندبة % من مجمهع سكان 
 العذهائيات

المداحة 
 7كم

ندبتيا % من مداحة 
 العذهائيات 

 الكثافة الدكانية

 7ندمو /كم 

 226 72 7 7 7422 شهراو

 277 72 7 72 77554 بنجة عمي

 222 27 4 42 44725 الفيمق

 266 6 7 2 2225 بارود خانو

 592 6 7 22 22824 دروازة

 245 22 2 4 4257 الريادة

 297 6 7 7 7859 رحيم اوه

 96 72 7 6 6779 االحياءباقي 

 228 222 24 222 228782 المجمهع

السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى بيانات محافغة كخكؾك ، التقخيخ الثالث لسذخوع ترسيؼ و تحجيث 
 . 7227االستخاتيجي لخارطة الترسيؼ االساس لسجيشة كخكؾك ، بيانات غيخ مشذؾرة ، 

انيا مرسسو بذكل جيج اضافة الى وصؾل و تؾفخ خجمات وىؾ ان بعض االحياء الججيجة 
البمجية و طخق وشؾارع معبجة ،و تسيدىا بالدسو الحزخية لترسيؼ السشازل و كبخ حجسيا التي قج 
تعظي نؾع مؽ الجحب الدكاني الييا كسا في حي شؾراو الؾاقع شسال السجيشة الحي تسيد بعسارة 

بعكذ باقي السشاطق التي تعاني الشقص ( ، 2صؾرة )  ةحزارية ويسكؽ ترشيفو مؽ االحياء الجيج
 ،الكبيخ مؽ الخجمات مع بشاء يكاد ان يكؾن مذؾه لذكل السجيشة مع شؾارع ضيقة و طخق عسياء

( تؾضح الحجؼ السداحي لمغاىخة السجروسة التي كانت ما بيؽ احياء كبيخة و 2و الخارطة )
مية او محالت متشاثخة صغيخة داخل االحياء ، ىحا مدتقمة او مشاطق عذؾائية داخل االحياء الشغا

ويسكؽ التحكيخ بان عاىخة العذؾائيات لؼ تقترخ عمى التجاوز الدكشي فقط وانسا تؾزعت عمى 
استخجامات اخخى ) التجاري ، الرشاعي ( لكؽ كان نريب التجاوز الدكشي ىؾ االكبخ الحي 

 . %49شكل ما ندبتو 
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 طق اىؼشىائُح فٍ ٍذَْح مشمىك( حجٌ اىَغاحح ىيَْا3خاسطح )

 

السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى بيانات محافغة كخكؾك ، التقخيخ الثالث لسذخوع ترسيؼ و تحجيث 
 . 7227االستخاتيجي لخارطة الترسيؼ االساس لسجيشة كخكؾك ، بيانات غيخ مشذؾرة ، 
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 تيذَح وخذٍاخ طحُه ٍْضىُح واخشي ذفرقش اىُها( َّىرج ٍِ اىؼشىائُاخ اىرٍ ذرىفش فُها خذٍاخ 1طىسج )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .7272/5/25( السثبتة عمى الرؾرة بتاريخ X Yالسرجر : مؽ السدح السيجاني لمباحث حدب االحجاثيات السكانية )

 انماط استخدامات االرض و نمه المناطق العذهائية لمدينة كركهك قياس التغيرات في  - 5

تعج عاىخة التؾسع السكاني وال سيسا في مجن الجول الشامية عاىخة معقجة لتعجد أنساطيا واختالف 
أسبابيا وأثخىا عمى الشغام البيئي، وأن التؾسع في السكان ىؾ عاىخة حيؾية تشتج مؽ مجسؾعة مؽ 

و االقترادية والجيسؾغخافية السختمفة ، مسا يمدم الباحثيؽ والسخظظيؽ األسباب االجتساعية 
وصشّاع القخار إيجاد أفزل الدبل لتكيسيا مؽ أجل وضع سياسات حزخية مدتقبمية لمحج مؽ 
اثارىا الدمبية ، إذ أدى تكامل تظبيقات االستذعار عؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية الى تدويج 

مة الدارة البيئة و كذف تغيخ أنساط الغظاء األرضي واستعساالتو ، حيث الباحثيؽ بأدوات متقج
يتؼ مخاقبة ورصج التغيخات التي تحرل في السكان الجغخافي اعتسادًا عمى السخئيات الفزائية 
والسدجمة بؾاسظة السدتذعخات التي تحسميا االقسار الرشاعية طبقا لحجؼ االشعة السشعكدة 

35°31'06.9"N 44°22'51.9"E 
 

11°11'10.1"N 44°21'22.1"E 

 Aصورة 
 Bصورة 
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و تكؾن قادره عمى تسيد االختالفات لمسعالؼ االرضية وبرفو  ضسؽ مجاالت طيفية مختمفة
دورية، إذ يشتج عشيا كؼ كبيخ مؽ السعمؾمات السدتخمرة مؽ بيانات االستذعار عؽ بعج والتي 
يسكؽ مؽ خالل بخامج نغؼ السعمؾمات الجغخافية التعامل معيا بغية بشاء نساذج وصيغ رياضية . 

 (14 )
يسة لسخاقبة التغيخات تعتبخ دراسة تغيخات أنساط الغظاء االرضي واحجة مؽ الؾسائل السو  

الظبيعية و البذخية في استخجام االرض في عل تدايج الدكان و تدايج الظمب عمى االراضي ، و 
ان ىحه التغيخات و مخاقبتيا تعتبخ عسمية شاقة و صعبة ان اتبعت الظخق التقميجية ، لكؽ بتظؾر 

لبخمجيات السكؾنة مؽ التقشيات و عيؾر مرظمح "الحكاء االصظشاعي" الحي ابخز العجيج مؽ ا
مجسؾعة مؽ الخؾارزميات سيمت عسل الكثيخ مؽ الجراسات البحثية و مشيا الجراسات الجغخافية 
في مخاقبة التغيخات في الغظاء االرضي الحي اعتسج عمى طخق الحكاء االصظشاعي تسثمت في 

ر الداعة حؾل السخئيات الفزائية التي تمتقط مؽ خالل االقسار الرشاعية التي تجور عمى مجا
االرض ، ومؽ خالل االعتساد او اخح صؾر لفتختيؽ مختمفتيؽ او متباعجتيؽ في الدمؽ، و بعج 
السعالجة و التحميل يسكؽ التؾصل الى الفخوق التي حجثت خالل ىحه الفتخة اي ان ىحه التظؾرات 

عج الخابع و الستسثمة باستخجام الحكاء االصظشاعي ساعجت عمى دراسة السكان اعتسادا عمى الب
( أي خظؾط الظؾل و دوائخ  T , Z,Y , Xالتي تدسى "الدمكاني" و البعج الخابع يتسثل في ) 

( 15)  العخض و قيسة االرتفاع و الؾقت "الدمؽ" .
و اعتسادًا عمى ما ذكخ عسل البحث عمى  

استخجام معظيات التحدذ الشائي و بخمجيات نغؼ السعمؾمات الجغخافية كأحج اوجو استخجام 
الحكاء االصظشاعي في دراسة ىحه التغيخات و مظابقة السشاطق العذؾائية عمييا لسعخفة 

شكمتيا مؽ ىحا التغيخ عمى مجة عذخيؽ سشة مزت و الستسثل في استحرال السداحات التي 
مؽ ىيئة م السأخؾذة  7227م والسخئية الثانية  2997مخئيتيؽ فزائيتيؽ لفتختيؽ االولى سشة 

                                                           
14  )

 Abubakr A. A. Al-sharif, Biswajeet Pradhan, Spatio-temporal Analysis of Urban 

and Population Growths in Tripoli using Remotely Sensed Data and GIS, Indian 

Journal of Science and Technology,2013,pp 5135-5142 

15  )
 Dhinwa.P,SPathan ,S.K,Land use changing analysis of 13 Bharatpur District using 

GIS,Journal of Indian society of Remote sensing,1992.Vol 20.No.4.pp238-247. 
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( 16) ( عؽ طخيق السؾقع الخاص بيا في شبكة االنتخنت USGSالسداحة الجيؾلؾجية االمخيكي )
 

، وكانت ىحه السخئيات جسيعيا التي تؼ تحسيميا مؽ السؾقع السحكؾر مرححة جغخافيا عمى وفق 
و بعج (، UTM – WGS 84 – ZON 38 Nالشغام االحجاثي العالسي ومدقط ماركيتؾر )

قسية اعتسج الترشيف السؾجو الحي عسل عمى اجخاء عسمية الترحيح اليشجسي و السعالجة الخ 
(  في Arc Map 10.7اختيار انعكاس الظيفي حدب المؾن و تؼ تؾجيو البخنامج السدتخجم )

اختيار ثالث انعكاسات مثمت تحجيج السشاطق السبشية و الدراعية و الجخداء في كال الرؾرتيؽ 
اعيخت نتائج التغيخ كسا في صؾرة ومؽ ثؼ حداب التغيخات الخقسية في قاعجة السعمؾمات التي 

( التي تسثل حداب قيسة السداحة الستخجامات االرض 7الججول السأخؾذ مؽ البخنامج صؾرة )
 م و يشظبق نفذ العسل عمى مخئية الفتخة الثانية السقارنة 2997سشة 

 1222ً( اَّىرج ىقاػذج اىثُاّاخ الحرغاب ٍغاحاخ اعرخذاٍاخ االسع ىَذَْح مشمىك عْح 2طىسج )

 

  

 

 

 

 

 

 السرجر : مؽ عسل الباحث

( التي تغيخ 5( و الخارطة )4وقج تؾصل البحث لسجسؾعة مؽ الشتائج تتسثل في الخارطة )
( 2التغيخات الكبيخة التي حرمت خالل مجة عذخيؽ سشة في السجيشة ،وحدب معظيات الججول )

الترشيف تبيؽ ان ىشاك تغيخات السدتخخج مؽ قاعجة البيانات لمبخنامج السعتسج نتيجة لعسمية 
                                                           

16  )
 http://erathexplorer.Usgs.Gov  

http://erathexplorer.usgs.gov/
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كبيخة قج حرمت عمى صشف االراضي مع زيادة واضحة و ايجابية في حرة السباني و تخاجع 
 سمبي في حرة االراضي الدراعية بالجرجة االولى و تخاجع سمبي في االراضي الجخداء ،
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 1222ًسع اىحضشَح عْح ( ذظُْف اىَشئُح اىفضائُح ىَذَْح مشمىك ألَّاط اعرخذاٍاخ اال4خاسطح )

اىَظذس : ٍِ ػَو اىثاحث تاالػرَاد ػيً اىَشئُح اىفضائُح اىرٍ ذغطٍ ٍْطقح اىذساعح ىيقَش االططْاػٍ 

(Landsat 5( ىيَرحغظ )Tm ىغْح )1222.ً 
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 م7227ذظُْف اىَشئُح اىفضائُح ىَذَْح مشمىك ألَّاط اعرخذاٍاخ االسع اىحضشَح عْح  (5خارطة )
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اىثاحث تاالػرَاد ػيً اىَشئُح اىفضائُح اىرٍ ذغطٍ ٍْطقح اىذساعح ىيقَش االططْاػٍ  اىَظذس: ٍِ ػَو

(Landsat 8( ىيَرحغظ )Tm ًىؼا )2012ً 

 

 م لتؾسع السداحي لسجيشة كخكؾك7227-2997( نتيجة الترشيف لمسخئية الفزائية لمفتخة 2ججول )

 

 7مداحة الرنف كم صنف االرض
 7991سنة 

 7مداحة الرنف كم
 7171 سنة

 7الفرق في المداحة كم
 + -سنة  71لمدة 

 27.5 - 59.7 72.7 اراضي جرداء

 27.2- 22.6 52.9 ارضي زراعية

 52+ 225.9 55.9 اراضي مبنية

السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى معظيات قاعجة البيانات لمبخنامج السدتخجم بعج ترشيف و تحميل 
 م 7227-2997البيان الفزائي لمفتخة 

(  7كؼ24( شغل التجاوز العذؾائي مداحة )7كؼ278م )7227وقج بمغت مداحة السجيشة سشة 
م فقج بمغت مداحة 2997% مؽ مداحة السجيشة الكمي ، اما سشة 29أي بشدبة وصمت الى 

(الى السجيشة حدب السداحة لدشة  7كؼ95.9( ىحا يعشي انو تؼ اضافة)  7كؼ87.2السجيشة) 
( سشة  72% وىحا يسثل ضعف حجسيا قبل) 52.8ان التؾسع قج شغل ما ندبتو  اليجف ، أي

% مؽ مجسؾع الكمي لمتؾسع السداحي ، و 24.4مزت ،اما العذؾائيات فقج شكمت ما ندبتو 
( تغيخ تظابق االراضي التي تسثل العذؾائيات مع مداحة السجيشة حدب االحياء 6الخارطة )

ه ، عمسًا ان جسع السداحات تؼ استخخاجيا مؽ خالل البخنامج الدكشية بالشدب السئؾية السحكؾر 
السدتخجم وىى عبارة عؽ نتيجة عسميات تحميمية اجخيت بؾاسظة مجسؾعة مؽ ادوات التحميل 

( احج نتائج استخخاج مجسؾع 2السكاني و ادوات الترشيف الرؾري كسا في صؾرة البخنامج ) 
ىحه العسميات التحميمية و الترشيفية احج ابخز ما تؼ  السداحة الكمية لمتؾسع العسخاني ، وتعتبخ
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ذكخه في مظمع البحث وىؾ استخجام الحكاء االصظشاعي الحي قج اعظى نتائج دقيقة و استخخج 
البيانات مؽ الرؾر الفزائية و اعظانا ترؾر عؽ فتخة زمشية قج مزت وكيف كانت السجيشة قبل 

 سشة و كيف اصبحت في سشة اليجف . 72

 

 

 م7227( انسؾذج عسل البخنامج في استخخاج السداحة السزافة لمسجيشة نتيجة التؾسع السداحي سشة 2ة )صؾر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السرجر : مؽ عسل الباحث 
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 م7227( التظابق السكاني لمسشاطق العذؾائية مع التؾسع السداحي لدشة 6خارطة )
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االصظشاعي )استخجام السخئيات الفزائية و السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ادوات الحكاء 
 خؾارزميات التحميل السكاني لمبخنامج السعتسج(

 -االستشتاجات و التؾصيات:

عمى الحكؾمة السخكدية او السحمية االلتدام بسا جاء وفق الجستؾر العخاقي الحي نص عمى  -2
يتؼ تؾزيع  وجؾب تحسل الجولة العخاقية مدؤولية تدكيؽ السؾاطشيؽ ، في ىحا الرجد لؼ

م سؾى بعض السجسعات الدكشية الخجؾلة في عجد 7222اراضي سكشية لمسؾاطشيؽ بعج 
وحجتيا الدكشية مقارنة بالظمب عمى الدكؽ مسا اضظخ الكثيخ مؽ السؾاطشيؽ الى 
التجاوز عمى االراضي لتؾفيخ سكؽ ليؼ مع دفع سياسي قج يكؾن مشغؼ في كثيخ مؽ 

 اع عجد الستجاوزيؽ .السجن العخاقية التي شيجت ارتف

يسكؽ لمحكؾمة ان تتجخل ألجل ايقاف التجاوزات العذؾائية مؽ خالل تؾزيع اراضي  -1
 سكشية مع دعؼ عقاري لمسؾاطؽ .

يجب اعتبار بعض التجسعات الدكشية العذؾائية امخ واقع مع اعادة تشغيسيا و ايرال  -1
او مجدخات او  كل اشكال الخجمات ليؼ ، ان لؼ تتجاوز عمى مشذأة حيؾية او طخق 

ضفاف الشيخ او انابيب نقل الشفط و ابارىا وفي ىحه الحالة يجب تعؾيض سكان ىحه 
 الؾحجات الدكشية و تؾفيخ مدكؽ بجيل ليؼ قبل الذخوع باإلزالة. 

العسل عمى ايرال خجمات السجتسعية و البمجية الى ىحه االحياء التي تدسى  -1
رىا لؼ يكؽ بدبب السؾاطؽ فقط وانسا بالعذؾائيات عمى اعتبار ان التقريخ في عيؾ 

 تتحسل الحكؾمات السخكدية و السحمية الستعاقبة السدؤولية االكبخ .

ىشاك تبايؽ مكاني ممحؾظ في نؾع السدكؽ و تؾفيخ خجمات البمجية في بعض االحياء  -1
العذؾائية في مجيشة كخكؾك اذ تغيخ سسات السجن الستحزخة عمى بعزيا و البؤس 

 خ .عمى بعزيا االخ
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م وصمت 7227-2997شيجت مجيشة كخكؾك تؾسع مداحي كبيخ خالل الفتخة ما بيؽ  -1
م يقابل ىحا نسؾ سكاني 2997الى نرف السداحة عسا كانت عمييا السجيشة سشة 

 متدارع .

مؽ خالل استخجام ادوات الحكاء االصظشاعي يسكؽ ادخال البعج الخابع في الجراسات  -1
دقة نتائج الجراسة لتحميل الؾضع الحالي و  الجغخافية مسا يديل عسل الباحث و

 السدتقبمي .
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