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 التىجهات املستقبلية للتىسع العمراني ملذينة عامرية الفلىجة  
       املىىلأ. د مشعل فيصل غضيب    الفهذاوي          حسني سعيذ عراك الباحث

 كلية الرتبية للعلىم االنسانية _جامعة األنبار 
 املستخلص

السداحات تشاولت ىحه الجراسة الشسؾ الدكاني السدتقبمي لسجيشة العامخية ومجى وفخة   
مع بيان محجدات  2041السظمؾبة مؽ االرض لتؾسع السجيشة السدتقبمي حتى سشة اليجف 

التؾسع العسخاني لمسجيشة  فزال عؽ دراسة امكانيات التؾسع داخل وخارج السخظط االساس 
مع وضع عجة بجائل لمتؾسع مؽ خالل اتباع أساليب جغخافية تخظيظية كاألسمؾب  ،لمسجيشة
ومؽ ىحه االساليب اسمؾب دلفي واسمؾب الكمف  اإلحرائيوالعسل  االستشتاجيو  االستقخائي

وقج عيخت  ،االقترادية واالوزان التخجيحية وبعض مؽ االساليب الخياضية واالحرائية
 ،الغخب ىؾ البجيل السفزل لمتؾسع السدتقبمي لمسجيشة باتجاهالشتائج الشيائية بأن البجيل االول 

يق مبجأ السجاورة الدكشية عمى البجيل السفزل مؽ اجل خمق نديج وبشاءا عمى ىحا تؼ تظب
 حزخي في ىحا البجيل وفقا لمسعاييخ التخظيظية الجغخافية.

 عامرية الفلوجة ،العمران ، توسع،الالتوجهات المستقبلية  الكلمات المفتاحية :
Future directions for the urban expansion of Amiriyat al-Fallujah 
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Abstract: 
This study addressed the future population growth of the city of 

AL-Ameria and the availability of required areas of the land for the 
future expansion of the city until the year of goal 2041 with a 
description of the limits of the urban expansion of the city as well as 
study the possibilities of expansion inside and outside the master plan 
of the city, with the development of several alternatives for expansion 
through the use of geographic planning methods, Inductive methods 
and statistical work. These methods include the Delphi method, the 
method of economic costs, weights, and some mathematical and 
statistical methods. The final results showed that the first alternative 
to the West is the preferred alternative for expansion Future of the 
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city. Based on this, the principle of residential proximity was applied to 
the preferred alternative in order to create an urban fabric in this 
alternative according to geographical planning standards. 

Key words: future directions, expansion, urbanization, 
Ameriyat al-Fallujah 
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يا اال ان ،مؽ اجل تشغيؼ استعساالت االرض داخميا ةبجأت معغؼ السجن بؾضع بخامج تخظيظي

الى  اليجخةاو  الظبيعية لمديادة نتيجةكثيخا ما ترظجم بسعجالت الشسؾ الدكاني غيخ الستؾقع 
السيسا مشيا  السجيشةمسا يديج في ذلػ الزغط عمى مجسل االستعساالت في  الحزخيةالسخاكد 
ان تفقج تؾازنيا بيؽ امكانياتيا وقجرتيا وبيؽ متظمبات الدك السجيشةاالمخ الحي يجعل  الخجمية
عسخانيا ومداحيا  العامخيةومؽ اجل تحجيج االتجاه السخغؾب فيو تؾسع مجيشة ، (1)الستدايجة

 مختبظةبالتؾسع السدتقبمي وفق معاييخ وضؾتبط  الخاصةيجب التعخف عمى السداحات 
 ومشيا. والبيئية البذخيةبالجؾانب 

 .الستؾقعة الدكانية والديادةالتي تشاسب  الكافيةمجى وفخة االراضي 

 السدتظاع.والبداتيؽ قجر  الدراعيةان تكؾن بعيجه عؽ االراضي 

 .والسجتسعية العامةتؾفيخ الخجمات 
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 لمسياه.االىتسام بشغام الرخف الرحي 

 بعشرخ سيؾلة الؾصؾل. االىتسام

 (. 2)العاممةلمقؾى  السحميةتؾافخ السؾارد 

في فيؼ العالقات  جغخافيةة ان لمجغخافي دور فعال في عسمية تخظيط السجن بسا لجيو مؽ معخف
تشغخ الييا مؽ الجانب الشغخي فمدفو  ألنيا والبذخية الظبيعيةفي مختمف الغؾاىخ  السكانية

(. لحلػ ان التخظيط الدميؼ 3تشغخ الييا عمى انيا ىشجسة السكان) العمسية الشاحيةمكانيو ومؽ 
ع الؾضع العسخاني الحالي لمسجن يعتسج عمى تخظيط نسؾ الدكان السدتقبمي ومالو مؽ عالقو م

التي  الييكميةوالسدتقبمي. حيث ان اعجاد الدكان الحالي والسدتقبمي يؾضح لشا الستغيخات 
 (.4)السجيشةستذيجىا 
 بجائل التؾسع

 .لمسجيشةالتؾسع العسخاني داخل الترسيؼ االساس 

 .لمسجيشةالتؾسع العسخاني خارج الترسيؼ االساس 

وىي  السقتخحةالبجائل  أفزلالختيار  جغخافيةعجة نساذج والحي سيؾضح باالعتساد عمى 
  -كاالتي: 
اسمؾب . 3البديظة                   اسمؾب الكمف . 2                 اسمؾب دلفي. 1

 التخجيحيةاالوزان 
 نسؾذج االساس االقترادي. 5                   نسؾذج التفاعل السكاني. 4

 .العامخيةجيشة الشسؾ الدكاني السدتقبمي لس
حيث تعتسج عمى  الحزخيةتسثل نقظة البجء لمتخظيط العسخاني لمسخاكد  الدكانيةان الجراسات 

تقجيخ عجد الدكان الستؾقع في سشؾات محجده مدتقبال لسا لو مؽ اىسيو في اتجاىات التؾسع 
عمى طخديو اي كمسا زاد عجد الدكان ازداد الظمب والتي تكؾن عالقة  والحاجةالعسخاني 

 .(5) ججيجهإيجاد وضائف السداكؽ والخجمات او 
اذ ان اعجاد الدكان اخحت بالتدايج  العامخيةسابقو لسجيشة  سكانيةلقج عيخت عجة تعجادات 

 (.3) ججول 2016( ندسو عام 21855)الى  1947( ندسو عام 300السمحؾظ مؽ )
( 2041الى سشة اليجف ) السدتقبمي اي السجيشةسكان  بأعجادعشجما نزع تقجيخاتشا ونتشبأ 

 بأذن هللا. القادمة الدمشية الفتخةونأمل ان تكؾن الغخوف تداعج عمى الشسؾ الدكاني خالل ىحه 
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وبسعجل نسؾ  العامخية( كدشة اساس لمتعجاد الدكاني في مجيشة 2016وباالعتساد عمى سشة )
( ندسو 32500( والحي سيربح )2041( ندسو لحلػ مؽ الديل تقجيخ عجد سكان سشو )1.6)

الستيعاب ىحه  السجيشة(* لحا مؽ الزخوري تخظيط 25614)( 2026بعجما كان سشو )
 السجيشةاالعجاد سؾاء كان داخل الترسيؼ االساس او في مؾاقع اخخى مختاره الحي يجفع 

 التؾجو الييا مدتقبال.
 2041حتى سشة  العامخيةمؽ االرض لتؾسع مجيشة  السظمؾبةالسداحات 

الحزخي لمسجن بشسؾ الدكان الحي ىؾ بحاجو الى اراضي ججيجه مؽ اجل تمبية  يختبط الشسؾ
وباقي االستعساالت االخخى في  متؾفخةاحتياجات ىحا الشسؾ مؽ وحجات سكشيو وخجمات 

لحا يتظمب تؾفيخ مداحات مؽ االراضي حتى سشو  مدتسخة الدكانية الديادة. وبسا ان السجيشة
ا لمسعيار الستبع لجى التخظيط العسخاني العخاقي الحي ىؾ اليجف والتي سيتؼ تقجيخىا تبع

 السظمؾبة السداحة( تكؾن 2016( لمذخص الؾاحج وباالعتساد عمى عجد سكان سشة )2م100)
 (.1( كسا تغيخ في الججول )2041حتى سشة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 خاٌزب١ٌ اٌّؼبدٌخثبالػزّبد ػٍٝ  2041ٚ 2026*/ رُ اعزخشاط ػذد عىبْ ػبَ 

 

Pa=po(1+r÷100)ᴺ ْؽ١ش ا 

Paػذد اٌغىبْ اٌّزٛلغ ٌغٕخ اٌٙذف = 

Poػذد اٌغىبْ فٟ عٕخ االعبط = 

Rِٕٞٛؼذي إٌّٛ اٌغ = 

Nٓػذد اٌغٕٛاد ث١ٓ اٌزؼذاد٠= 

 اٌغىب١ٔخ اٌض٠بدحؽغت عٕٛاد اٌٙذف ِغ  ٌألسع اٌّغزمج١ٍخ اٌؾبعخ( 1عذٚي سلُ )

 

 2و /نألسض انحاجحيمذاس  انسكاَيح انضيادج انضيُيح انفتشج خ

1 2016 - 2026 25614 2561400 

2 2026 - 2041 32500 3250000 
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 4911400 انًجًىع

100َاٌّظذس/ ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ ِؼبدٌخ ّٔٛ اٌغىبْ ٚاٌّؼ١بس اٌؼّشأٟ)
2

 )

 ٌٍشخض اٌٛاؽذ

ؽزٝ عٕخ اٌٙذف ثؾذٚد  حاٌٝ اساع عذ٠ذ اٌّذ٠ٕخ( ٔشٜ اْ ؽبعخ 1ِٚٓ خالي اٌغذٚي )

 ىزبسا.( 491.1٘)

 انعايشيحيحذداخ انتىسع انعًشاَي في يذيُح 

 ٚاٌّزّضٍخ. ؽج١ؼ١خ فمؾ اٌؼبِش٠خ ِؾذدادرٛعذ فٟ ِذ٠ٕخ 

ٔٙش  .1

 اٌفشاد.

ػٍٝ ػفخ ٔٙش  اٌّذ٠ٕخػّشا١ٔب ؽ١ش رمغ  اٌّذ٠ٕخ٠ؼذ ٔٙش اٌفشاد ػبئمب ؽج١ؼ١ب اِبَ رٛعغ 

اْ رزٛعغ ثٙزا  ٓال ٠ّىٚاٌزٟ  اٌشّب١ٌخ اٌغٙخِٓ  اٌّذ٠ٕخاٌفشاد ا١ٌّٕٝ اٞ اْ إٌٙش ٠ؾذ 

االخشٜ ٌٍٕٙش ٚرٌه ثغجت  اٌغٙخاالرغبٖ ٌٛعٛد ٘زا اٌّؾذد اٌطج١ؼٟ ٚال ٠ّىٓ اٌمفض اٌٝ 

 ثغذاد.ِغ ِؾبفظخ  اإلداس٠خاٌؾذٚد 

االسا .2

 ٚاٌجغبر١ٓ. اٌضساػ١خػٟ 

 اٌّذ٠ٕخٚاٌزٟ رّضً رؾذ٠ب اِبَ رٛعغ  ٌٍّذ٠ٕخ اٌششل١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌشّب١ٌخاٌزٟ رشغً اٌغٙبد 

اخز٘ب اال ثزذخً لبْٔٛ ِٓ لجً  ٓال ٠ّى صساػ١خ١ب ثٙزٖ االرغب٘بد ثبػزجبس٘ب ػمٛد ػّشأ

 . ٌٍجٍذ٠خِبٌى١ٙب ٚرىْٛ اؽم١زٙب  ٚثزؼ٠ٛغٚػغ ا١ٌذ  ع١بعخثبرجبع  اٌذٌٚخ

 .نهًذيُحانتىسع انعًشاَي ضًٍ انًخطظ االساسي 

 زشحاٌفػّشا١ٔب فٟ ثذا٠خ رخط١طٙب االعبعٟ خالي  اٌؼبِش٠خٌمذ رٛعؼذ ِذ٠ٕخ 

اٌغٕٛة ِٓ  ثبرغبٖاٞ  اٌٛاعؼخ اٌظؾشا٠ٚخاٌضؽف ٔؾٛ االساػٟ  ( ثطش٠مخ2016 – 1978) 

االٌٚٝ ِٓ ؽٟ اٌفشاد ثبرغبٖ اٌششق ِٓ ؽٟ اٌش١ٙذ ٚاٌغالَ ١ٌشًّ ِغبؽبد  اٌّذ٠ٕخٔٛاح 

ِشٖ صب١ٔٗ ثظٙٛس ٔٛاح صب١ٔٗ ٌٙب ِٓ خالي  اٌّذ٠ٕخ. ّٚٔذ ٌٍّذ٠ٕخ اٌضب١ٔخ ثبٌّشؽٍخٚاعؼٗ رّضٍذ 

ػّشا١ٔب ٚاٌزؾّذ ِغ إٌٛاٖ االٌٚٝ  اٌّذ٠ٕخء ِغّغ ؽٟ االخبء اٌغىٕٟ ِّب صاد فٟ رٛعغ أشب

 ٚاٌض٘ٛس ٚاٌٍّؼت. اٌؾش٠خاالٌٚٝ ٚثشٚص اؽ١بء عذ٠ذٖ ِضً ؽٟ 

ِغبؽبد ِٓ االساػٟ داخً رظ١ّّٙب االعبعٟ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ رزٛعغ  اٌؼبِش٠خرّزٍه ِذ٠ٕخ 

ُ ا٠ؼب ِغبؽبد ٠ّىٓ اْ ٠غشٞ ػ١ٍٙب رجذي ثطش٠مخ االِالء اٌؾؼشٞ. ٚرؼ اٌّذ٠ٕخف١ٙب 

اٌؾٟ اٌظٕبػٟ خبسط ؽذٚد اٌزظ١ُّ االعبط  ثؤخشاٞٚظ١فٟ ِضً االعزؼّبي اٌظٕبػٟ ٚرٌه 

٠ؼذ  ٚاٌؼٛػبء اٌزٞٚاٌخذِبد ػٍّب ثبٔٗ ِظذس ٌٍزٍٛس  اٌغى١ٕخ ثبٌٛظ١فخٚاعزجذاٌٙب  ٌٍّذ٠ٕخ

ه اٌّغبؽبد ٚالبِٗ ِغبوٓ ف١ّىٓ اعزغالي رٍ اٌّذ٠ٕخاٌؾؼشٞ داخً  ٌإلِالءؽش٠مٗ  أعًٙ

 .ب  وؤْ رىْٛ ّٔؾ ػّٛد٠

 نهًذيُحانتىسع انعًشاَي خاسج حذود انتصًيى االساط 

ٚفمب ٌٍّؼ١بس  ٟػّشا١ٔب داخً رظ١ّّٙب االعبع اٌّذ٠ٕخثؼذ اْ اعزٕفزد اِىب١ٔخ رٛعغ 

ب١ٔخ فؤْ اِىب١ٔخ اٌزٛعغ ف١ٙب ػؼ١فب  اال ٟٚ٘ اِى اٌؼشال١خاٌزخط١طٟ ١ٌٙئخ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ 

اٌزٛعغ ثطش٠مٗ االعزجذاي اٌٛظ١فٟ فٟ اٌؾٟ اٌظٕبػٟ ٚثطش٠مخ االِالء اٌؾؼشٞ ػّٓ 

رؾزبط اٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ االساػٟ ِٓ اعً اٌزٛعغ  اٌّذ٠ٕخٌزا فؤْ  اٌّذ٠ٕخفٟ  اٌّزٛاعذحاالساػٟ 

اٌؼّشأٟ ِغزمجال ِٓ اعً البِخ اؽ١بء عى١ٕٗ عذ٠ذٖ رؾغجب ٌّٕٛ اٌغىبْ اٌّغزمجٍٟ ٌزا رؾزبط 
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ؽؼش٠ٗ ِزٛافش ف١ٙب وبفخ  ث١ئخثذائً رٛعغ خبسط رظ١ّّٙب االعبعٟ ِٓ اعً خٍك  اٌٝ

 ِٕٚٙب وّب ٠ٍٟ. ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزخط١ط١خاٌّؼب١٠ش 

انثذيم  .1

ؽ١ش ٠ىْٛ ِزّبش١ب ِغ اٌطش٠ك اٌشئ١ظ اٌزٞ ٠شثؾ  اٌّذ٠ٕخاٌٝ اٌغشة ِٓ  االول:

ِٓ خالي اعٍٛة اٌضؽف ػٍٝ  ٌهاٌشِبدٞ ٚرصُ ِذ٠ٕخ  اٌفٍٛعخثّذ٠ٕخ  اٌّذ٠ٕخِشوض 

ٚاٌزٟ ٌٙب ِؤ٘الد اٌزٛعغ اٌؼّشأٟ  اٌّغبٚسح اٌظؾشا٠ٚخؽغبة االساػٟ 

 .(1)خبسؽخ اٌّغزمجٍٟ أظش 

انثذيم  .2

ِغ اٌطش٠ك اٌزٞ  اٌظٕبػ١خإٌّشآد  ثبرغبٖاٞ  اٌؼبِش٠خاٌٝ اٌغٕٛة ِٓ ِذ٠ٕٗ  انثاَي:

 طؾشا٠ٚخش اْ رشثزٙب االثبس( ؽ١ )ؽش٠ك اٌظٕبػ١خثبٌّٕشآد  اٌّذ٠ٕخ٠شثؾ ِشوض 

 ٠ّىٓ اْ رظٍؼ ٌٍؼّشاْ. اٌغٛف١خثب١ٌّبٖ  ِزؤصشحغ١ش 

انثذيم  .3

اٌغىٕٟ ثبٌمشة ِٓ ؽٟ االخبء  اٌّذ٠ٕخاٌٝ اٌغٕٛة ٚاٌغٕٛة اٌششلٟ ِٓ  انثانث:

ثٙزا  اٌّذ٠ٕخِغ اِىب١ٔٗ رٛعغ  اٌّذ٠ٕخششق  اٌضساػ١خػٓ لشثٗ ِٓ االساػٟ  فؼال

 .اٌغٛف١خثّشىٍخ ا١ٌّبٖ  رؤصش٘بذَ ٚػ اٌظؾشا٠ٚخاالرغبٖ ٌٛفشح االساػٟ 

 اٌؼبِش٠خ( ثذائً اٌزٛعغ فٟ ِذ٠ٕخ 1سلُ ) خبسؽخ

 
 gisٚثشٔبِظ  1998ِٓ اػذاد اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ خبسؽخ اٌزظ١ُّ االعبعٟ 

 انعايشيحانثذائم نهتىسع انعًشاَي نًذيُح  أفضماسانية اختياس 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (77(  
 

 -دنفي: اسهىب . 1

 ِٓ األِش٠ى١خ( rand) لجً ششوخ اٌؼشش٠ٓ ِٓبد اٌمشْ رشعغ عزٚس ٘زا االعٍٛة اٌٝ خّغ١ٕ

صُ اعزخذَ ثؼذ رٌه ِٓ اعً إٌشبؽ اٌزغبسٞ ٚاٌزخط١ؾ  اٌؼغىش٠خ ثبألغشاعاعً اٌزٕجؤ 

وْٛ رؤخز اساء ِغّٛػٗ ِٓ اٌخجشاء ٌٍٛطٛي اٌٝ اعّبع ؽٛي  اٌىج١شح االلزظبد٠خٌٍّشبس٠غ 

 .خِٛػٛػ١ ٚأوضشٔزبئغٙب ل١ّٗ ٚدل١مٗ  سأٞ عذ٠ذ اػزّبدا ػٍٝ خجشرُٙ ٚؽذعُٙ ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ

األعٍٛةِٚٓ ِضا٠ب ٘زا 
(6)

. 

  ٗاربؽ

 ػذد ِٓ اٌخجشاء فٟ طٕغ اٌمشاس. ألوجش اٌفشطخ

  ٞرفبد

 اٌٍغبْ.ػٍٝ اٌّٛاعٙبد اٌزٟ رؾذس داخً  اٌّزشرجخ اٌغٍج١خاٌىض١ش ِٓ اٌغٛأت 

  ٠غبػذ

ٛعٙبد ٚاٌز اٌّذسٚعخ اٌخطخاٌزٟ رؼغ  اٌّذ٠ٕخفٟ  ِخزظخػٍٝ رى٠ٛٓ وٛادس 

 اٌّطٍٛثخ.

٠ّىٓ رطج١ك ٘زا االعٍٛة ؽٛي اٌجذائً اٌّشغٛة ف١ٙب ٚاالفؼً فٟ  كِب عجٚثٕبءا ػٍٝ وً 

 (.2أظش عذٚي ) اٌؼبِش٠خ.رٛعغ ِذ٠ٕخ 

 ( رم١١ُ اٌجذائً ِٓ لجً اٌخجشاء ؽغت اعٍٛة دٌف2ٟعذٚي سلُ )

 اعزج١بْ اعزّبسحِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ 

اٌجذائً  أفؼًاٌجذ٠ً االٚي ِٓ ث١ٓ  دٌفٟ اْ( ثبعزخذاَ اعٍٛة 2ج١ٓ ٌٕب ِٓ خالي عذٚي )٠ٚز

ِٚٓ صُ ١ٍ٠ٗ اٌجذ٠ً  اٌؼبِش٠خ(اٌغشة ِٓ ِذ٠ٕخ  )ثبرغبٖثٙزا االرغبٖ ٚاٌّزّضً  اٌّذ٠ٕخٔؾٛ رٛعغ 

ِٓ رٛػؼ ٌٕب ٔزبئظ رم١١ُ االعزج١بْ  (5 -4 -3 -2 -1اٌضبٌش صُ اٌجذ٠ً اٌضبٟٔ. ٚاْ االشىبي )

 ِغزمجال. اٌؼبِش٠خلجً اٌخجشاء ؽٛي رٛعغ ِذ٠ٕخ 

 

تسهسم 

 انثذيم

 

جغشافيى 

 انًذٌ

انتخطيظ 

انحضشي 

 وانعًشاَي

تهذيح 

 انعايشيح
 انمائًماييح

يهُذسيٍ 

 يعًاسييٍ

يجًىع 

 انُسة

تسهسم 

 انثذيم

 االول 250 %70 %40 %40 %40 %60 االول

 انثانث 110 %20 %20 %20 %30 %20 انثاَي

 انثاَي 140 %10 %40 %40 %30 %20 انثانث

حجى 

 انُسة
100% 100% 100% 100% 100%   
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*/ رُ اعزخشاط اعزج١بْ سأٞ اٌخجشاء )اعزج١بْ اٌٟٚ اعزمشائٟ ؽٛي اٌجذائً( ِٚٓ صُ اعزخشاط   

ِٕٙذع١ٓ  –اٌزخط١ؾ اٌؾؼشٞ ٚاالل١ٍّٟ  –اعزج١بْ رم١١ُ اٌجذائً ٚصػذ ػٍٝ عغشاف١ٛ اٌّذْ 

 ٍذ٠خ اٌؼبِش٠خ.ث –لبئّمب١ِخ اٌؼبِش٠خ  -ِؼّبس١٠ٓ 

 االعزج١بْ ٌذٜ عغشاف١ٛ اٌّذْ ( ٔزبئظ1) شىً سلُ

 

 
 (1)عذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ 

 

 ( ٔزبئظ االعزج١بْ ٌذٞ اٌّخطط١ٓ اٌؼّشا2ٓ١١ٔ)سلُ شىً 

 
 (1) ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي

60% 20% 

20% 

  

 البديل االول

 البديل الثاني

 البديل الثالث

40% 

30% 

30% 

 البديل االول

 البديل الثاني

 البديل الثالث
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 اٌؼبِش٠خ( ٔزبئظ االعزج١بْ ٌذٜ ثٍذ٠خ 3) شىً سلُ

 
 (1)عذٚي ؽش ثبالػزّبد ػٍٝ ِٓ ػًّ اٌجب

 

 ( ٔزبئظ االعزج١بْ ٌذٜ إٌّٙذع١ٓ اٌّؼّبس4ٓ١٠شىً سلُ )

 
 (1) ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي سلُ

 

 اٌمبئّمب١ِخ( ٔزبئظ االعزج١بْ ٌذٜ 5شىً سلُ )

40% 

20% 

40% 

 البديل االول

 البديل الثاني

 البديل الثالث

60% 

20% 

10% 

 البديل االول

 البديل الثاني

 البديل الثالث
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 (1) ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي سلُ

ِغزمجال ؽغت اعٍٛة دٌفٟ ٌزٌه ع١زُ  ؼبِش٠خاٌٚثّب اْ اٌجذ٠ً االٚي ٘ٛ اٌّششؼ ٌزٛعغ ِذ٠ٕخ 

رٛػ١ؼ ػذد اٌذسعبد اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌخجشاء ٚفك رم١١ُ اعزّبسح االعزج١بْ اٌزٟ 

 .وبالرٟ(  10-1وبٔذ )

 ( رؾ١ًٍ ِؼط١بد اخز١بس اٌجذ٠ً االٚي ِٓ لجً اٌخجشاء1) عذٚي سلُ

 يجًىع انذسجاخ انًعاييش خ

 39 ِغبؽخ اٌجذ٠ً 1

 40 سععؼش اال 2

 36 اٌؾبٌٟ اٌّذ٠ٕخِزغبٔظ ِغ شىً  3

 34 ِغ خٍٛ٘ب ِٓ اٌزٍٛس ِٕجغطخاسع  4

 35 لشثٗ ِٓ إٌشبؽ اٌضساػٟ  5

 28 اٌّذ٠ٕخلشثٗ ِٓ ِشوض  6

 37 عٌٙٛخ اٌٛطٛي اٌٝ اٌؼًّ 7

 34 ِٚشبوٍٙب اٌغٛف١خ٠خٍٛ ِٓ ا١ٌّبٖ  8

 45 ٍِى١خ االسع 9

 47 لشثٗ ِٓ اٌطش٠ك اٌشئ١غٟ 10

 48 ىب١ٔخ اٌزٛعغ ِغزمجالاِ 11

 ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ االعزج١بْ

 

ؽغت خِغزمجال ٘ٛ اٌؼبًِ االوضش ا١ّ٘ اٌّذ٠ٕخ( اْ اِىب١ٔخ رٛعغ 3ِٓ خالي ِالؽظٗ عذٚي )

١ٍ٠ٗ ثؼذ رٌه لشثٗ ِٓ اٌطش٠ك اٌشئ١ظ اٌزٞ ٠شثؾ  خ،( دسع48سأٞ اٌخجشاء ؽ١ش ؽظً ػٍٝ )

صُ ٍِى١خ  دسعخ.( 47صُ ِذ٠ٕخ اٌشِبدٞ. ٚلذ ؽظً ػٍٝ ) اٌفٍٛعخثّذ٠ٕخ  اٌؼبِش٠خِذ٠ٕخ 

ِٚٓ صُ عؼش االسع ِٚغبؽخ اٌجذ٠ً ٚعٌٙٛخ  خ،( دسع45) ٚلذ ؽظٍذ ػٍٝ ٌٍذٌٚخاالسع 

اٌؾبٌٟ ِٚٓ صُ لشثٗ ِٓ إٌشبؽ  اٌّذ٠ٕخاٌٛطٛي اٌٝ اٌؼًّ ٚاٌشىً اٌّزغبٔظ ِغ شىً 

ٚلذ  اٌّذ٠ٕخٚلشثٗ ِٓ ِشوض  اٌغٛف١خاٌضساػٟ ِٚٓ ٔٙش اٌفشاد ِغ خٍٖٛ ِٓ ِشبوً ا١ٌّبٖ 

 (.28()34()35()36()37()39()40) اٌزٛاٌٟ ثذسعخؽظٍذ ع١ّؼٙب ػٍٝ 

40% 

20% 

40% 

 البديل االول

 البديل الثاني

 البديل الثالث
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 انثسيطح االلتصاديحاسهىب انكهف . 2

رّبِب ِٓ  ِخزٍفخٚرىْٛ  خثبٞ ارغبٖ ِشغٛة ف١ٗ ٠زشرت ػ١ٍٗ وٍفٗ الزظبد٠ اٌّذ٠ٕخاْ رٛعغ 

ػٍٝ ثذائً رٛعغ ِذ٠ٕخ  اٌجغ١طخ ٠خااللزظبد. ٌزٌه ٠ّىٓ رطج١ك ّٔٛرط اٌىٍف أخشِٜٕطمٗ اٌٝ 

 .ٌٍّذ٠ٕخ( اٌز ٠زُ رشش١ؼ اٌجذ٠ً االفؼً ٔؾٛ اٌزٛعغ اٌؼّشأٟ 4ٚفمب ٌٍغذٚي ) اٌؼبِش٠خ

 اٌجذائً ٌٍزٛعغ اٌّغزمجٍٟ أفؼًٌزشش١ؼ  االلزظبد٠خ( رطج١ك اعٍٛة اٌىٍف 4عذٚي )

 

 في تىسع انثذيم انًؤثشجانًتغيشاخ  خ

 / ٘ىزبس2عؼخ اٌجذ٠ً َ 1

 ١ٔخ اٌزٛعغ ِغزمجالاِىب 2

 اٌّذ٠ٕخاٌجؼذ ػٓ ِشوض  3

 ٚاٌغطؾ١خ اٌغٛف١خِشبوً ا١ٌّبٖ  4

 خاٌّؼٛلبد اٌّٛلؼ١ 5

 اٌطج١ؼ١خِخبؽش اٌىٛاسس  6

 ٌٍغىبْ االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ 7

 األسعوٍفخ ر١ٍّه  8

 اٌؾؼشٞ اٌّذ٠ٕخاٌزغبٔظ ِغ ٔغ١ظ  9

 االسرىبص٠خرٛفش اٌخذِبد  10

 اٌزشف١ٙ١خاٌمشة ِٓ إٌّبؽك  11

 ِشبوً اٌضٍٛس اٌج١ئٟ 12

 عٌٙٛخ اٌٛطٛي اٌٝ اٌؼًّ 13

 سلُ اٌجذ٠ً ِٚٛلؼٗ 14

 ،ػّبْ ٚإٌشش،داس طفبء ٌٍزٛص٠غ  اٌّذْ،رخط١ؾ  اٌذ١ٌّٟ،اٌّظذس/ خٍف ؽغ١ٓ ػٍٟ 

 .194ص ،2115

 

 

 (ة)اٌذ٠ٕبس اٌؼشالٟ االلزظبد٠خث١ٓ اٌجذائً ثبعزخذاَ اٌىٍف  ٌٍّفبػٍخ( رطج١ك ػٍّٟ 5عذٚي )

 

 انثذيم
انسعه 

 (هكتاس)

 كهفح انتىفيش تانذيُاس انعشالي
انًجًىع انكهي 

 نهكهف

كهفح 

انهكتاس 

 انىاحذ

تشتية 

 طشق هاتف كهشتاء ياء انثذائم

 

 االول

400 650 

ْٛ١ٍِ 

130 

ْٛ١ٍِ 

 600 

ْٛ١ٍِ 

125 

ْٛ١ٍِ 

1505000000 4037500 2 

 500 300 انثاَي

ْٛ١ٍِ 

100 

ْٛ١ٍِ 

400 

ْٛ١ٍِ 

100 

ٍِْٛ١ 

110000000 3666666 1 

 700 350 انثانث

ْٛ١ٍِ 

140 

ْٛ١ٍِ 

550 

ْٛ١ٍِ 

  170 

ْٛ١ٍِ 

1560000000 4400000 3 

 :ػٍٝ دثبالػزّباٌّظذس ِٓ ػًّ اٌجبؽش 



 الباحث سعود عراك الفهداوي

 املوىلفوصل مشعل ا.د.
 

للتوسع العمراني ملدينة التوجهات املستقبلوة 

 عامرية الفلوجة

 

)75 ) 
 

 ثزبس٠خ اٌؼبِش٠خ)ٚداد ؽّبد ؽغٓ( ِذ٠ش ارظبالد  إٌّٙذعخٌمبء اٌجبؽش ِغ  -1

22/4/2112.  

 ثزبس٠خ اٌؼبِش٠خ( ِذ٠ش رٛص٠غ وٙشثبء ػ١ٍٛٞ ؽٕؼً )ػٛدٌٖمبء اٌجبؽش ِغ إٌّٙذط  -2

31/4/2112. 

 ثزبس٠خ خرخط١ؾ اٌّذْ ِٕٙذط فٟ اٌجٍذ٠ ٌمبء اٌجبؽش ِغ إٌّٙذط )اؽّذ ػٛدٖ طبٌؼ( -3

3/5/2112 

 .31/4/2112 ثزبس٠خاٌؼبِش٠خ ِذ٠ش ِبء  ؽغ١ٓ(ػٍٟ  )ػّشٌمبء اٌجبؽش ِغ إٌّٙذط  -4

اٌّؾبفظخ فٟ  إٌٙذع١خس٠غ اٌّشب ِشؼً(اٌغزبس ؽشط  إٌّٙذط )ػجذٌمبء اٌجبؽش ِغ  -5

 .6/5/2112 ثزبس٠خ

 

ٌٍجذائً ارؼؼ ٌٕب ِٓ خالي ِالؽظخ  االلزظبد٠خثبٌىٍف  اٌخبطخِٓ خالي اعزؼشاع إٌزبئظ 

صُ ١ٍ٠ٗ اٌجذ٠ً االٚي  االلزظبد٠خاٌجذائً ِٓ ؽ١ش اٌىٍف  أفؼً( اْ اٌجذ٠ً اٌضبٟٔ ٘ٛ 4عذٚي )

 صُ اٌجذ٠ً اٌضبٌش.

 انتشجيحيحاسهىب االوصاٌ . 3

ث١ٓ اٌجذائً اٌّشغٛة ف١ٙب رٛعغ ِذ٠ٕخ  اٌّفبػٍخفٟ  االلزظبد٠خاْ اعزخذاَ ّٔٛرط اٌىٍف 

ال ٠ؤخز ثٕظش  ألٔٗٚرٌه  ،االفؼً ٌٍزٛعغ اٌجذ٠ًاٌخ١بس إٌٙبئٟ فٟ اخز١بس  ٟال رؼط اٌؼبِش٠خ

٠ٗ رم١١ّٙب ثىٍفٗ ٔمذ ٓال ٠ّىار اْ ٕ٘بن ِزغ١شاد  ،فٟ اٌجذ٠ً اٌّؤصشحاالػزجبس وبفخ اٌّزغ١شاد 

 ،ػؼ١ف ،ِزٛعؾ ،ع١ذ ،عذا ع١ذ ،غ١ش ِٕظٛسٖ ٌٚىٓ ٠ّىٓ رمذ٠ش٘ب ثم١ُ ِضً ) ِّزبص ألٔٙب

ِزٛفش  ،ِزٛفش ،ثؼ١ذ ،لش٠ت ،ذال ٠ٛع ،ػؼ١ف عذا( اٚ ِؤششاد اخشٜ ٚدال١ٌٗ ِضً ) ٠ٛعذ

 اٌزشع١ؾ١خغ١ش ِّىٓ( ٚػٕذ اعزخذاَ اعٍٛة االٚصاْ  ،ِّىٓ و١ٍب، ِّىٓ ،ِزٛلش و١ٍب ،عضئ١ب

ٓ اٌجذائً ٠ّىٓ اْ رؤخز وبفخ اٌّزغ١شاد ثبٌؾغجبْ ٚرىْٛ ٚفك ؽغبثبد دل١مٗ ث١ ٌٍّفبػٍخ

 ٠ّٚىٓ اعزخذاَ ٘زا االعٍٛة وبالرٟ. ،ٚثؼٛاثؾ ػ١ٍّٗ ٚػ١ٍّٗ

 

 ( دسجاخ10)                                           طشق انُمم   .1

 250 َ–  500           َ                  10 دسعبد 

 500  َ-  1              ُدسعبد 9                  و 

 1   ُدسعبد 8                          وُ    2     -و 

 2   ُدسعبد 6                وُ              3     -و 

 3   ُدسعبد 4                  وُ            4     -و 

 4  ُدسعٗ 2                     وُ          5     -و 

 5                 دسع1ٗ                    وُ فؤوضش 

 

 دسجاخ(10)                                     االستكاصيحانخذياخ  .2

                 ٗدسعبد 10                       ثذْٚ وٍف 

    ِٓ ًدسعبد  9                     ١ٍِْٛ        99ال 
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 100  - 199         ْٛ١ٍِ                   8   دسعبد 

 200  -  299         ْٛ١ٍِ                  7 دسعبد 

 300 -  399         ْٛ١ٍِ                   6 دسعبد 

 400 – 499          ْٛ١ٍِ                  5 دسعبد 

 500  -  599       ْٛ١ٍِ                    4 دسعبد 

 600 ْٛفؤلً دسعبد 3                          فؤوضش ١ٍِ 

 

 دسجاخ( 10)                 انهكتاس( )سعشحساب كهفح االسض  .3

     ٗدسعبد 10                                   ثذْٚ وٍف 

   ْٛدسعبد 9                                 الً ِٓ ١ٍِ 

 1 – 2   ْٛ١ٍِ                                 8 دسعبد 

 3  -  5   ْٛ١ٍِ                                7 دسعبد 

 6  -  8     ْٛ١ٍِ                              6  دسعبد 

 9  -  11  ْٛ١ٍِ                               5 دسعبد 

 12  -  15   ْٛ١ٍِ4                             دسعبد 

 16 – 18   ْٛ١ٍِ                             3 دسعبد 

 19 – 20   ْٛ١ٍِ                             2 ٗدسع 

 21    دسعٗ 1                            ١ٍِْٛ فؤوضش 
 

 دسجه( 1)            هكتاس(   200 )كم انًساحححساب  .4
 

 دسجه( 1انف َسًه(           )  20 )كمحساب انسكاٌ  .5

 

 حساب انًتغيشاخ                             .6

       دسعبد 10               ِّزبص 

      دسعبد 9              ع١ذ عذا 

          دسعبد 7 – 8               ع١ذ 

      دسعبد 5 – 6               ِزٛعؾ 

      دسعبد فّب دْٚ 4               ػؼ١ف 
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 انتمذيشاخ     .7

       دسعبد 5 الً ِٓ          ثؼ١ذ 

      دسعبد 5ِٓ  اوضش         لش٠ت 

     دسعبد 5 ِٓ اوضش           ٠ٛعذ 

  دسعبد 5الً ِٓ            ال ٠ٛعذ 

      دسعبد 8    ِّىٓ و١ٍب 

   دسعبد 5اوضش ِٓ     ِّىٓ عضئ١ب 

     ٓدسعبد 5الً ِٓ     غ١ش ِّى 

( ٠ّىٓ رطج١ك ٘زا االعٍٛة ٌّؼشفخ ٔزبئظ اٌجذ٠ً االفؼً 5)ٚ ( 4ِٓ خالي ِالؽظخ عذٚي )

االٌٚٝ صُ  اٌّشرجخ( اْ اٌجذ٠ً االٚي اؽزً 5. ٠ٚزج١ٓ ٌٕب ِٓ خالي عذٚي )اٌؼبِش٠خ ٌزٛعغ ِذ٠ٕخ

 اٌجذ٠ً اٌضبٟٔ رُ اٌجذ٠ً اٌضبٌش.

 (2اٌزشع١ؾ١خ)( ل١ُ ٚرمذ٠ش ِٚؤششاد ِزغ١شاد اٌجذائً ؽغت االٚصاْ 6عذٚي )

 

 انثانث انثاَي األول يمانثذ خ

 ِّىٓ ِّىٓ ِّىٓ و١ٍب رغبٚص اٌّؾذداد 1

 350 300 400 جذ٠ً / ٘ىزبسعؼخ اٌ 2

 4 6 4 اٌّذ٠ٕخاٌجؼذ ػٓ ِشوض  3

 700ْٛ١ٍِ 500ْٛ١ٍِ 650ْٛ١ٍِ وٍفخ رٛف١ش اٌّبء 4

 140ْٛ١ٍِ 100ْٛ١ٍِ 130ْٛ١ٍِ وٍفخ رٛف١ش اٌىٙشثبء 5

 550ْٛ١ٍِ 400ْٛ١ٍِ 600ْٛ١ٍِ وٍفخ رٛف١ش اٌٙبرف 6

 170ْٛ١ٍِ 100ْٛ١ٍِ 125ْٛ١ٍِ وٍفخ رٛف١ش اٌطشق 7

 لش٠ت عذا لش٠ت لش٠ت اٌزشف١ٙ١خػٓ اٌّشاوض  اٌجؼذ 8

 ذال رٛع رٛعذ عضئ١ب ذال رٛع ِشبوً اٌزٍٛس 9

 ع١ذ ع١ذ ع١ذ عذا اٌّذ٠ٕخاٌزغبٔظ ِغ شىً  10

 رٛعذ عضئ١ب رٛعذ عضئ١ب رٛعذ عضئ١ب ِشبوً ِٛلؼ١ٗ 11

 ِزٛفشحغ١ش  ِزٛفشحغ١ش  عضئ١ب  ِزٛفشح االعزّبػ١خاٌخذِبد  12

 ِّىٓ و١ٍب ِّىٓ ِّىٓ و١ٍب غزمجالاِىب١ٔخ اٌزٛعغ ِ 13

 ع١ذ عذا ع١ذ ع١ذ عذا عٌٙٛخ اٌٛطٛي 14

 35000 30000 40000 االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ 15

 (4عذٚي سلُ ) ػٍٝ دثبالػزّباٌّظذس ِٓ ػًّ اٌجبؽش 
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 (8)اٌّجغؾ ثبألعٍٛة اٌزشع١ؾ١خ( ثذائً اٌزٛعغ ؽغت االٚصاْ 2) عذٚي سلُ

 انثانث انثاَي األول انثذائم خ

 7 5 8 رغبٚص اٌّؾذداد 1

 1.5 1.5 2 عؼخ اٌجذ٠ً/ ٘ىزبس 2

 4 6 4 اٌّذ٠ٕخاٌجؼذ ػٓ ِشوض  3

 2 4 3 وٍفخ رٛف١ش اٌّبء 4

 8 8 8 وٍفخ رٛف١ش اٌىٙشثبء 5

 4 5 3 وٍفخ رٛف١ش اٌٙبرف 6

 8 8 8 وٍفخ رٛف١ش اٌطشق 7

 7 6 5 اٌّذ٠ٕخاٌجؼذ ػٓ ِشوض  8

 4 6 4 ِشبوً اٌزٍٛس 9

 8 7 9 اٌّذ٠ٕخٔظ ِغ شىً اٌزغب 10

 5 5 5 ِشبوً ِٛلؼ١ٗ 11

 2 2 4 االعزّبػ١خاٌخذِبد  12

 8 6 8 اِىب١ٔخ اٌزٛعغ اٌّغزمجٍٟ 13

 7 8 9 عٌٙٛخ اٌٛطٛي 14

 1.5 1.5 2 االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ 15

 77 79 82 اٌّغّٛع 16

 3 2 1 رشر١ت اٌجذائً 17

  (6لُ )عذٚي س اٌّظذس ِٓ اػذاد اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ

 .ًَىرج انتفاعم انًكاَي. 4

ٚاٌزٟ  أعب١ٌت ّٔبرط اٌغبرث١خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب ِخططٛ اٌّذْ أؽذاْ ّٔٛرط اٌزفبػً اٌّىبٟٔ ٘ٛ 

، ِٚٓ االعزخذاِبد اٌزخط١ط١خ اٌّذ٠ٕخ٠زُ ل١بعٛ رؾ١ًٍ ِخزٍف ِغز٠ٛبد اٌفؼب١ٌبد اٌجشش٠خ فٟ 

غ اٌؼّشأٟ اٌّمزشؽخ ٚلطبػبد اٌّذ٠ٕخ ٌّٕبرط اٌغبرث١خ ٘ٛ ل١بط لٛح اٌغزة ث١ٓ ِٕبؽك اٌزٛع

٠ٚىْٛ لبْٔٛ لٛح اٌغزة  ٌٍّذ٠ٕخ،اٌمبئّخ ٚاٌزٟ عزشىً فٟ اٌّغزمجً اٌشىً اٌّزشٚثٌٛزبٟٔ 

 اٌزٕبفغٟ ث١ٓ ثذائً اٌزٛعغ ِٚشوض اٌّذ٠ٕخ ٚفك اٌظ١غخ ا٢ر١خ.

                                             

 أْ،ؽ١ش 

Pj ٌ ٍجذ٠ً = اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ 

dij ؽغُ عىبْ اٌّذ٠ٕخ = 

b   ( 2= ػبئك اٌّغبفخ ) ِمذاسٖ صبثذ 

ث١ٓ ثذائً اٌزٛعغ ٌٍّذ٠ٕخ ٚأوضش االرغب٘بد رغبرثب   اٌؼبِش٠خٚػٕذ رطج١ك اٌمبْٔٛ ػٍٝ ِذ٠ٕخ 

 ٚلذ أظٙشد ٔزبئظ رطج١ـــك األفؼً،٠ىْٛ ٘ٛ اٌجذ٠ً 
           

(   ) 
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 4.3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = اٌجذ٠ً االٚي = ـــــــــــــــــــ
     

(   ) 
  +

     

( ) 
 +

     

(   ) 
 

 =
   

     
  =19.8% 

 

 
              

 ( )
 

 10اٌجذ٠ً اٌضبٟٔ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 
       

( ) 
 +

      

(   )  
  +

     

(   ) 
  

 =
   

    
  =46% 

 

 
           

(   ) 
 

 7.4اٌجذ٠ً اٌضبٌش = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 
     

 (   ) 
  +

       

(   ) 
  +

     

( ) 
  

 =
    

    
  =34,1% 

 اٌّذ٠ٕخرغبرثب ِغ  أوضش( اْ اٌجذ٠ً اٌضبٟٔ 6)ٚاٌشىً ( 2)٠ٚزؼؼ ٌٕب ِٓ االخزجبس ٚاٌغذٚي 

 ١ٍ٠ٚٗ اٌجذ٠ً اٌضبٌش صُ اٌجذ٠ً االٚي.

 

 

 (7.4+10+4.3رؼٕٟ ِغّٛع إٌزبئظ ) 21.7*/ 

 ( ثذائً اٌزٛعغ ؽغت ّٔٛرط اٌزفبػً اٌّىب8ٟٔعذٚي )

سلى 

 انثذيم

يساحح 

 انثذيم/هكتاس

 االستيعاتيح انطالح

 نهسكاٌ

عائك 

 انًسافح

انجزب لىج 

 انًذيُحيع 
 %انُسثح

1 400 40000 3.5 3.4 19.8 

2 300 30000 2 10 46 

3 350 35000 2.5 7.4 34.1 

 ٛرط اٌزفبػً اٌّىبّٟٔاٌّظذ/ ِٓ اػذاد اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ ٔ
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 ( ثذائً اٌزٛعغ ؽغت ّٔٛرط اٌزفبػً اٌّىب6ٟٔشىً )

 
 (2ِٓ اػذاد اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌغذٚي سلُ )

 

 ًَىرج األساط االلتصادي . 5

٠ؼزّذ ٘زا إٌّٛرط ػٍٝ ِب ٠ّىٓ أْ ٠ٛفشٖ اٌجذ٠ً ِٓ فشص ػًّ أعبع١خ ٚغ١ش أعبع١خ ؽغت 

 ا٢ر١خ: ـاٌظ١غخ 

 اٌّذ٠ٕخػذد عىبْ                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        اٌّؼبػف اٌغىبٟٔ ٌٍّذ٠ٕخ =    

 +األعبع١خ  األٔشطخػذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ                                                     

 )خذِبد( األعبع١خغ١ش  األٔشطخػذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ   

           

                     

 ٠ؤرٟ: ـاٌؼبٍِخ اٌّزٛلؼخ فٟ وً ثذ٠ً ٚوّب  ِٚٓ خالي ٘زا اٌّؼبػف ٠ّىٓ ِؼشفخ األ٠ذٞ

 انثذيم األول:. 1
   1.7اٌّؼبػف اٌغىبٟٔ ٌٍّذ٠ٕخ =       ــــــــــــــــــــــــــــ     =  

                                            1876+5604*
(9)

 

400                             

 ػذد األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ  137ـــــ                  = اٌجذ٠ً األٚي = ــــــــــــــــــ

                       1.7 

أْ وً ػبًِ أعبعٟ فٟ األٔشطخ االلزظبد٠خ ٠مبثً صالصخ ػّبي غ١ش أعبع١١ٓ  افزشػٕبإرا 

 ( *.4)خذ١١ِٓ( ٌزا ٠زُ رمغ١ُ ػذد األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ فٟ وً ثذ٠ً ػٍٝ )

                           23529 

 ػّبي اعبع١١ٓ 5882=   ــــــــــــــــــــ =                  

4                              

19 

46 

34 

  

 البديل االول

 البديل الثاني

 البديل الثالث
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 ٚوب٢رٟ: 3× أِب غ١ش األعبع١١ٓ ف١ؼشة ػذد اٌؼّبي األعبع١١ٓ 

 أعبع١١ٓ.ػّبي غ١ش  17647=  3×                         5882

 

 انثاَي:انثذيم . 2

 

                          30000 

 اٌؼبٍِخػذد اال٠ذٞ  17647= ــــــــــــــــــــــــــــ  =                 

                            1.7 

 

                           17647           

 ػبًِ   اعبعٟ  4411= ــــــــــــــــــــــــ  =                   

    4                           

 

 غ١ش أعبع١١ٓ ػّبي 13233=  3×  4411=                   

 

 

 

 

 اٌزغبسحفٟ  ٓػذد اٌؼب١ٍِ+770 اٌظٕبػخفٟ  ٓػذد اٌؼب١ٍِ( رُ اعزخشاعٙب ِٓ عّغ )1876*)

1106.) 

 انثانث:انثذيم . 3

                             35000 

 اٌؼبٍِخػذد اال٠ذٞ 20588ــــــــــ     = =   ـــــ                      

                               1.7 

 

                              20588 

 أعبع١١ٓػّبي  5147=    ــــــــــــــــــ =                     

 

 ػّبي غ١ش أعبع١١ٓ  15441=  3×  5147=                      

 

يميو  أفزل،ه أن البجيل االول ىؾ أكثخ البجائل سكانًا وفخ  عسل يغيخ مؽ الشتائج أعال
 البجيل الثالث ثؼ الثاني.

بيؽ البجائل  السفاضمةوبشاءا عمى كل ما تقجم ونتائج تحميل خسدة اساليب مؽ اساليب 
لحا نجج  األولؾيةالبجائل حدب  أفزلمدتقبال وحؾل تختيب  العامخيةفي تؾسع مجيشة  السخغؾبة
( ثؼ البجيل الثاني ثؼ لمسجيشةمع الظخيق الخئيذ  العامخيةجيل االول )باتجاه غخب مجيشة ان الب
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التي تبيشت مؽ  السجيشةالبجيل الثالث والحي جاء ت نتائجيا حدب رأي الخبخاء ورغبات سكان 
فزال عؽ انو يؤمؽ  السجيشةلحا نجج ان البجيل االول متجاندا مع شكل  ،خالل نتائج االستبيان

  لمسجيشة. والتخظيظية الؾعيفية فاءةالك
ؽغت  اٌؼبِش٠خث١ٓ اٌجذائً ٌٍزٛعغ اٌّغزمجٍٟ ٌّذ٠ٕخ  اٌّفبػٍخ( رشر١ت ٔزبئظ 9) عذٚي سلُ

 اٌّفبػٍخؽشق ٚاعب١ٌت 

 تشتية انثذائم                      

 انًفاضهحطشق   
 انثذيم انثانث انثذيم انثاَي انثذيم االول

 2 3 1 اعٍٛة دٌفٟ

 3 1 2 االلزظبد٠خاٌىٍف اعٍٛة 

 3 2 1 اٌزشع١ؾ١خاعٍٛة االٚصاْ 

 2 1 3 ّٔٛرط اٌزفبػً اٌّىبٟٔ

 2 3 1 ّٔٛرط االعبط االلزظبدٞ

 اٌّفبػٍخِٓ اػذاد اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ ؽشق 

 

 لمسفاضمةالشتائج  أفزل( ان البجيل االول قج حرل عمى 9ويتبيؽ لشا مؽ خالل الججول )
( مخات يميو البجيل الثاني بسعجل 3االولى ) السختبةحرل عمى تكخار  إذابسعجالت التكخار 

لحا نجج  ،( مخات3) الثانية لمسختبةاالولى مختيؽ ثؼ البجيل الثالث بسعجل تكخار  لمسختبةتكخار 
حتى سشة  الستبعةان البجيل االول ىؾ االفزل لمتؾسع العسخاني السدتقبمي وحدب االساليب 

 .2041اليجف 
 لحضري المقترح للبديل المفضل وكيفية توزيع استعماالت األرضالنسيج ا

ان السشاطق ذات األولؾية تعج امخا ضخوريا في التشسية الحزخية طالسا انيا لؼ تتسكؽ مؽ 
تشسية كافة السشاطق في السشظقة دفعة واحجة وانسا مؽ خالل انتحاب مؾقع محجد ضسؽ 

ىا باالعتساد عمى أساليب وطخق السفاضمة السشظقة السجروسة التي تؼ استعخاضيا وتحجيج
بيشيسا، وىشا يتؼ تحميل وتقجيؼ سبل التظؾر العسخاني بعج ان حجدنا السؾاقع ذات األىسية وفق 

 االتي.
 المجاورة السكنية أسلوب مقترح للتنمية العمرانية

يؼ نتيجة الزدياد الظمب عمى األرض بفعل الديادة الدكانية أصبح ىشاك ضخورة دراسة تشغ
استخجامات األرض بسا يؤمؽ تمبية احتياجات الدكؽ وتقميل السذاكل التي يسكؽ ان تتعخض 
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ليا حاضخًا ومدتقبال، كحلػ بخزت العجيج مؽ األساليب والشغخيات التي تختكد عمى عجد مؽ 
 السعاييخ االقترادية واالجتساعية والبيئية.

ومؽ خالل دراسة لؾاقع حال مشظقة الجراسة وبشاءًا عمى كل السعاييخ تؼ اعتساد أسمؾب 
 )السجاورة الدكشية(.

 والفكخة 1910تخجع بجاياتيا لمسخظط االمخيكي بخي عام  الدكشية السحمةان مفيؾم      
ولحلػ  االجتساعي.ىي حساية السجتسع مؽ التفكػ  الدكشية السحمةمؽ استخجام  األساسية
الى سشة اليجف عمى مختمف  العامخيةؾف تتؾزع السداحة العامة السقتخحة في مجيشة س

بحدب الحاجة التي تجدجىا السجيشة مؽ خالل  ،استعساالت االرض وبسداحات وندب متبايشة
وججنا ان السجاورة الدكشية ىي العشرخ الؾحيج  ،استعخاض االفكار الشغخية في تخظيط السجن

عمييا في  وضع السعاييخ مؽ خالل حرة الفخد مؽ مداحة الحي يسكؽ االعتساد 
لمذخص الؾاحج وبكثافة سكانية مقجارىا  2م100والتي معجليا  الحزخيةاالستعساالت 

عميو يسكؽ تقديؼ الييكل العسخاني لمسجيشة في ضؾء نغخية السجاورة  ،شخص/ىكتار100
 (.7قؼ )كسا في الذكل ر  ،الدكشية التي تقبميا االندان وتفاعل معيا

 تؾزيع مباني الخجمات العامة بيؽ القظاع والحي والسحمة الدكشية (7) شكل رقؼ

 
اإلسكان  كخاس معاييخ لإلسكان، العامة السؤسدة واإلسكان، االعسار وزارة السرجر:
 .7 2717الحزخي 
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بؾل  دراسةان تخظيط االسكان العام في العخاق معتسجا عمى جسمو مؽ السعاييخ ومشيا      
)معجل  في تحجيج مدتؾيات التجسع الدكشي عمى ثالث عشاصخ اساسيو وىي السعتسجة سيخفذ
 ( الدكشيةعجد الؾحجات  –معجل حجؼ التجسع الدكشي  -األسخةحجؼ 
وىي اول مدتؾى مؽ مدتؾيات التجسع الدكشي  السجيشةتعج نؾاة لتكؾيؽ الدكشية  السجاورةان 

 -األتية: والتي تتؾزع وفقا لمسعاييخ 
 انًحه

 انسكُيح:ج 

 أشخبص. 6 األعشح:ِؼذي ؽغُ 

 ٔغّخ.  3600-2400ِؼذي ؽغُ اٌّؾٍخ اٌغى١ٕخ:   

 ٚؽذح عى١ٕخ. 600 -400ػذد اٌٛؽذاد اٌغى١ٕخ فٟ اٌّؾٍخ اٌغى١ٕخ:   

  اٌغـــى١ٕخ:اٌخذِبد االعزّــبػ١خ اٌؼبِـــخ ٌٍّؾٍـــخ 

  2/ػذد طف( 12-9ِذسعخ ِزٛعطخ / صب٠ٛٔخ )/ 1طف( / ػذد  18ِذسعخ اثزذائ١خ )

 . ٚؽؼبٔخسٚػخ / ثٕب٠خ إداسح/ ِشوض طؾٟ/ عبِغ/ عٛق ِؾٍٟ 

   

 انسكُي:انحي 

 ِؾالد عى١ٕخ ٚوبالرٟ: أسثغ٠زشىً اٌؾٟ اٌغىٕٟ 

 أشخبص 6األعشح: ِؼذي ؽغُ 

 ٔغّخ. 14400 -9600 :ِؼذي ؽغُ اٌؾٟ اٌغىٕٟ

 ٚؽذح عى١ٕخ. 2400-1600:ػذد اٌٛؽذاد اٌغى١ٕخ فٟ اٌؾٟ اٌغىٕٟ 

 -ا٢ر١خ: اٌخذِبد االعزّبػ١خ اٌؼبِخ ٌٍؾٟ اٌغىٕٟ: رؼبف اٌخذِبد االعزّبػ١خ 

 عٛق/ ِشوض ششؽخ/ ِشوض إؽفبء/ ِىزت ثش٠ذ

مجرسة إعجادية ميشية يسكؽ إن تخحل بعض ىحه الخجمات إلى )القظاع الدكشي(     
 وتعتسج السداحات السبيشة في السعاييخ الخاصة بالقظاع الدكشي.

 العسخية وفية ومتشدىات ومالعب أطفال حدب الفئات يتؼ تاميؽ ساحات خزخاء عام
 .الدكشية(كل السدتؾيات التخظيظية )ابتجاء مؽ السحمة 

فزاًل عؽ اختيار نسط اإلسكان )عسؾدي أو أفقي( وعجد الظؾابق والكثافة اإلسكانية 
 والترسيؼ القظاعي. األساسي لمسجيشةاعتسادا عمى القخارات السدتشجة لجى السخظط 

( ىكتار ليحا يسكؽ ان 477ن البجيل السقتخح لمتشسية والتظؾر ترل مداحتو )ولسا كا
( ويتؼ تقديؼ كل حي الى أربعة B( وحي )Aيشقدؼ الى حييؽ سكشييؽ يسكؽ ان ندسييسا حي )

(. إذا 2محالت سكشية تتؾزع فييا جسيع استعساالت األرض السختمفة كسا تغيخ في الخخيظة )
خاصة بيا تجتسع وسظيا مع وجؾد خجمات لكل حي التي نجج ان كل محظة تزؼ خجمات 
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تحيط بيا الذؾارع التي تديج مؽ التخابط الؾعيفي بيؽ أجداء السحمة وبقية السحالت األخخى 
وصؾال الى االحياء مع وجؾد حدام اخزخ يحيط بيا وذلػ تبعا لمتخظيط الستبع لمسحمة ضسؽ 

 السشاطق الرحخاوية.
 لحزخي السقتخح لمبجيل السفزل( الشديج ا2خخيظة رقؼ )

 
( ومعاييخ السجاورة الدكشية وبخنامج 1مؽ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الخخيظة رقؼ )

 االوتؾكاد.
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 االستنتاجات: 
 تقجيخ سكان السجيشة السدتقبمي حتى سشة اليجف. .1

 وضع عجة بجائل مؽ اجل تؾسيع السجيشة مدتقباًل. .2

ة مؽ اجل معخفة أي اتجاه مخغؾب فيو تؾسع اعتساد عجة أساليب ونساذج جغخافي .3
 السجيشة.

استحؾاذ البجيل األول عمى السختبة األولى حدب نتائج االستبيان )اسمؾب دلفي(  .4
وأسمؾب االوزان التخجيحية ونسؾذج األساس االقترادي. كسا واستحؾاذ البجيل الثاني عمى 

لتفاعل السكاني. واستحؾاذ السختبة األولى حدب نتائج أسمؾب الكف االقترادي ونسؾذج ا
البجيل الثالث عمى السختبة الثانية حدب أسمؾب دلفي ونسؾذج التفاعل السكاني ونسؾذج 

 األساس االقترادي.

اعتساد مبجا السجاورة الدكشية وتظبيقيا عمى البجيل السخشح مؽ اجل خمق نديج  .5
 حزخي لمسجيشة.

 التوصيات:
ترسيؼ االساس لمسجيشة عؽ طخيق االىتسام بدياسة االمالء الحزخي داخل ال .1

 استغالل األرض بالبشاء العسؾدي.
 االىتسام بالبجيل السخشح لتؾسيع السجيشة عسخانيًا حتى سشة اليجف. .2

اعتساد مبجا السجاورة الدكشية في التخظيط لإلسكان الحزخي لمبجيل السخشح مؽ  .3
 األساسية. اجل ضسان حساية السجتسع مؽ التفكػ االجتساعي ومجى تؾفيخ الخجمات

 

 انًصادس:لائًح 

اٌغ١ٍّٟ، س٠بع وبظُ عٍّبْ اٌغ١ٍّٟ، اٌٛظبئف االعبع١خ فٟ ِذ٠ٕخ اٌؾّضح  (1)

ٚػاللبرٙب اإلل١ّ١ٍخ، سعبٌخ ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح( ِمذِخ اٌٝ ِغٍظ و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ 

 ، ص.2111اٌمبدع١خ 

 اٌؾذ٠ضٟ، ؽٗ ؽّبدٞ، عغشاف١خ اإلعىبْ، داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، (2)

 .2111اٌّٛطً، 

اٌذ١ٌّٟ، خٍف ؽغ١ٓ ػٍٟ، اٌزخط١ؾ اٌؾؼشٞ، أعظ ِٚفب١ُ٘، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش  (3)

 .152-151، ص2112ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 

اٌذ١ٌّٟ، ِبٌه اثشا١ُ٘ اٌذ١ٌّٟ، د. دمحم اٌؼج١ذٞ، اٌزخط١ؾ اٌؾؼشٞ ٚاٌّشىالد  (4)

 .192، ص 1991اإلٔغب١ٔخ، داس اٌؾىّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ثغذاد، عٕخ، 
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١ٌّٟ، دمحم دٌف، فٛاص اؽّذ ِٛعٝ، االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌجؾش اٌغغشافٟ اٌذ (5)

، 4ثبعزخذاَ ؽش٠مخ دٌفٟ فٟ ثؾٛس اٌغغشاف١خ اٌزطج١م١خ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌّغٍذ/

 .6-5، ص 2119، 3اٌؼذد/

اٌشاٚٞ، ػجذ إٌبطش طجشٞ شب١٘ش، اعزشار١غ١خ رط٠ٛش ِذْ ِؾبفظخ االٔجبس،  (6)

 .21، ص2111بس ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌؼذد االٚي، اراس، ِغٍخ عبِؼخ االٔج

اٌؼٍٛأٟ، ٘ذٜ ؽغ١ٓ ػٍٟ، ارغب٘بد اٌزٛعغ اٌؼّشأٟ ٌّذ٠ٕخ فٍٛعخ، سعبٌخ  (7)

 .2119ِبعغز١ش )غ١ش ِٕشٛسح(، و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ االٔجبس، 

ٍف، ِٙب عؼذٞ، اٌزظ١ٕف اٌٛظ١فٟ ٌٍّشاوض اٌؾؼش٠خ فٟ ِؾبفظخ االٔجبس، خ (8)

 .28، ص2111جبس، اٌؼذد اٌشاثغ، ِغٍخ عبِؼخ االٔ

طبٌؼ، ا٠بد ع١ًّ اؽّذ، ارغب٘بد اٌزطٛس اٌؼّشأٟ فٟ ِذ٠ٕخ ؽٛثبط، دساعخ  (9)

 .2، ص2119فٟ ِٛسفٌٛٛع١خ اٌّذ٠ٕخ، عبِؼخ إٌغبػ اٌٛؽ١ٕخ، فٍغط١ٓ ،

غ١ُٕ، ػضّبْ دمحم، رخط١ؾ اعزخذاِبد األسع اٌش٠فٟ ٚاٌؾؼشٞ، عبِؼخ اٌجٍمبء  (11)

 .231، ص2111، 1ؽ اٌزطج١م١خ، اٌغٍؾ، األسدْ،

 

 

 

 

 
 


