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دراسة التنمية الحضرية من خالل تطبيقات نظم المعلومات ألجغرافيه وتقنيات 
  ) دراسيةة كحالةمدينة الفلوج(االستشعار عن بعد 

  
  قسم هندسة السدود والموارد المائيه -  كلية الهندسة   -  جامعة االنبار  -  خميس نبع صايل

   الخالصة
وتطور   االصطناعية األقمارواستخدام بيانات    األرض في مجال مراقبة     يالتكنولوجلتقدم  ا أدى

بوقت وجهـد قليـل      األرضفي مجال مراقبة التغير في استعماالت       التطور   إلىبرامجيات الحاسوب   
  وفي هذا البحث تم    . االصطناعية لألقمار للبيانات الصورية    األرضييز  يوخصوصا بعد زيادة دقة التم    

 الحقيقيـة   ت باالعتماد على واقع حـال االسـتعماال       النشؤمنذ  التنمية الحضرية لمدينة الفلوجه     دراسة  
 واتخـاذ    كبيرة في دعم   أهمية لما لهذين االتجاهين من      ألمدينه لنمو المستقبليةجهات  ودراسة الت و للمدينة
 المدن والـتحكم بـالعمران مـن        إدارة في مجال    الحكومية واإلداراتالمحافظات والبلديات   في  القرار  
 إلىتوصل البحث   وقد  . ألمستخدمة تستطيع التعامل مع البيانات والخرائط       جديدة  تقنيات استخدامخالل  
 والنماذج الرياضية فـي مجـال       عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية      استخدام تقنيات االستشعار   أهمية
  . عاليةبكفاءة للمدن األساسية التصاميم إعداد

  
   ةنظم المعلومات الجغرافياالستشعار عن بعد ، ، التنميه الحضرية :رئيسيةكلمات 
  المقدمة
 في التخطـيط    األساسية من المتطلبات    لها ووضع المخططات    األرضعد تخطيط استعماالت    ي
 وذلك من خـالل تحليـل الواقـع الحـالي لهـذه             الناجمة المشكالت البيئية والعمرانية      لحل الحضري

ارات التخطيطيـة والتنميـة      ولهذه المخططات اثر كبير على متخـذي القـر         ،االستعماالت ومستقبلها 
إذ يمثل التوسع الجديد مجرد حشد استعماالت متنوعة سـكنية           . المختلفة واألقاليماالقتصادية في المدن    

تنظـيم المدينـة   ل  تؤخذ بنظر االعتبـار وصناعية من غير معرفة األسباب والدوافع التي من شانها إن      
 لتطوير المدينة وزيادة تنظيمها ووضـع حـد         وتحويل التوسع الحالي من مشكلة تعاني منه إلى وسيلة        

 إن. لتوسعها العشوائي واختيار محاور التوسع األكثر مالئمة من الناحيـة التخطيطيـة واالقتـصادية             
مشكلة زيادة السكن وكذلك الموارد الطبيعية الناضبة والتي تجابه كل الدول المتطورة منهـا والناميـة                

  . بأقل وقت وجهدللمدنلتوسع العمراني الكبير اتحتاج إلى أساليب سريعة التعامل مع 
 الحصول على البيانـات     إمكانية األرض جعل  التطور الكبير الذي حصل في مجال مراقبة         إن

 يـسيرا   أمـرا  األرض التغيرات التي تحدث في أي بقعه على سـطح           ومتابعة األرضالمتعلقة بسطح   
 مفهـوم المعلومـات معروفـا     أصبحولقد  . قبةوبكلفة قليلة وذات استمرارية تناسب متطلبات هذه المرا       
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 من المعلومات المستحـصلة مـن    متعاظمة حجوم   مهمة تقييم     نيواجهو الذينومقبوال بين المخططين    
 االستشعار عن بعد وكذلك لكي يكون خزنها بشكل فاعل واسـترجاعها            أجهزة بضمنهامصادر مختلفة   

  .ي يريدها المستخدموالتداول بها وتحليلها وعرضها حسب المواصفات الت
 بهـا مثـل   األخـذ  حديثة تقرر   وأساليب هذا البحث في استخدام  تقنيات        أهمية نومن هنا تكم  

 واختيـرت مدينـة     الحضرية التنمية دراسة  في تقنيات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية      
لحجم المناسب لمـا تحتويـه    تحمل صفات المدن ذات اأنها إلى إضافة ألهميتهاالفلوجه منطقة للدراسة    

 دراسات معمقة   إلى ذلك لحاجه المدينة الماسة      يأتيووحدات معمارية مختلفة كما     الت ارض   امن استعم 
 منه فـي    االستفادة يمكن   إطاريوفر  و الفعلية  االحتياجات المستقبلية  بهدف تقدير  أيضاومسوحات شاملة   

 الفلوجـه منـذ النـشوء    لمدينةر التاريخي  البحث دراسة التطووسوف يتم في هذا    ىأخرتطوير مدن   
 دراسـة   وودراسة التغير الحضري فـي هـذه المراحـل          تحليل   وكذلك مراحل   أربعة إلىوتقسيمها  

 ألـصوره علـى    األرضحال من خالل استعماالت     الالتوجهات المستقبليه للمدينه باالعتماد على واقع       
فة إلى استخدام معادالت االنحدار التـي تعتمـد          إضا  واستخدام معادلتي النمو المركب والتنبؤ     الفضائية

وقـد   ، للمدينـة  ألمعـده  ومن ثم مقارنتها مع المخططات االساسيه        على العالقة بين السكان والمساحة    
   .توصل البحث الى مجموعه من االستنتاجات والتوصيات 

  
 ةموقع مدينة الفلوج. ١ 

   شـماال وخطـي   )"47  '17  °33-"9  '21  °33 (  دائرتي عرض تقع مدينة الفلوجه بين
شرقا وهي بذلك تمثل موقعا مركزيا بالنسبة لعموم العراق ) "58  '44  °43-"33  '49  °43( طول 

يحدها من الشرق خط المرور السريع ومن الـشمال سـكة            من نهر الفرات     األيسروتقع على الجانب    
فرات امـا مـن الجنـوب فناحيـة     القائم ومن الغرب اراض زراعية هي سهل نهر ال  _ الحديد فلوجه   

  .)1(خارطة رقمانظر الخارطة  .العامرية 
  
  االستشعار عن بعد. ٢

يعد االستشعار عن بعد احد فروع العلوم ألتطبيقيه ويعرف بأنه علم الحصول على المعلومات              
حول األهداف والظواهر من خالل تحليل البيانات ألمكتسبه بواسطة أجهزة تحـسس ليـست بتمـاس                

  .[1]سة مع الهدف أو الظاهرة تحت الدرامباشر 
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  الجغرافيةنظام المعلومات . ٣
هي طريقه أو أسلوب لتنظيم المعلومات الجغرافية وغير الجغرافية بواسطة الحاسوب 

ونظم المعلومات الجغرافية مكونه من ثالثة . وربطها بمواقعها الجغرافية اعتمادا على إحداثيات معينه 
 و. المرتبطة بهوالبرمجياتوالتي هي عبارة عن تكنولوجيا الحاسوب )  System(أجزاء هي نظم 

وهي عبارة عن البيانات التي تتكون منها هذه النظم وطرق إدارتها )  Information(المعلومات 
وهي تمثل العنصر المكاني في  )Geographic(وتنظيمها واستخدامها والجزء الثالث هو الجغرافية 

  .[3] والعالم الحقیقي الذي توجد فیھ تلك المعلومات ي عبارة عن األرضهذه النظم والتي ه
  
 Arc View – GISبرنامج  .٤

وهو نظام مكتبي مزود بواجهة رسوميه سهلة ،هو احد برامج نظام المعلومات الجغرافي 
مما يسمح بعرض ) Tabular (لجدوليه أو) Spatial( االستخدام يسمح بتسجيل البيانات ألمكانيه 

وهي )  ESRI( من شركة  ArcViewيأتي برنامج . لبيانات كخرائط وجداول ومخططات بيانيه ا
شركه تقوم بتطوير برامج نظام معلومات جغرافيه تغطي كافة المجاالت بدا بالمهام ألمكتبيه ألعداد 

تحرير والذي يتميز بإنشاء و .رة ألمستعمله في األبحاث ألعلميه بالتطبيقات الكبيءالخرائط وانتها
) Geocoding(الخرائط الموضوعية وإنشاء وتحرير البيانات والتحليل المكاني والتشفير الجغرافي

  .[4] للعناوين
  

   مراحل نمو المدینة. ٥
إن دراسة استعماالت األرض لكل من المراحل الحضارية التي مرت عليها المدينة تكشف عن 

 كأبرز المساحةتؤثر  إذ [2]،يل تركيبها الداخليهيكلها العام، ويعرف بالعوامل التي أسهمت في تشك
 دالتوالتب األرض نمط استعماالت  فضال عناألبنية وطراز وأنظمتهامتغير وكذلك نمط الشوارع 

 هذه التبدالت والتغيرات في متابعة عليها ولكي يتم فهم الواقع الحالي للمدينة ال بد من طرأتالتي 
تم تقسيم مراحل النمو للمدينه في هذا البحث الى وقد  للمنطقة عاقبةتركيبها الداخلي خالل الفترات المت

 الحصول عليها من دراسات سابقة تم  التياالعتماد على البيانات الجدولية والخرائطب  مراحلأربعة
 توفر الصور الفضائية مللمدينة ومن الدوائر الحكومية التابعه للمدينة للمراحل الثالثة االولى وذلك لعد

 فهم وتحليل في تقنيات االستشعار عن بعد أدخلتد  فقةينة في المراحل السابقة اما المرحلة الرابعللمد
   .األخيرةمرحلة النمو 

 )1870-1934           (              مرحلة النشوء  1-5
 عند نشأت فقد [5] ، لمدينة الفلوجه تم اختياره تحت تاثير عامل التضاريساألولى النواة إن

فة الشرقية لنهر الفرات للتخلص من ضم فوق مستوى سطح البحر على ال) 46 (بمنسوب موضع
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محطة لقوافل بوصفها اخطار الفيضانات واخذت المدينة تتوسع بعد ان تم السيطرة على الفيضانات 
  الثاني  في النصف انشأ عند بداية الجسر الذي رمهمركز للجند) مدحت باشا( الوالي أانش اذ ،التجار
 على غرار الخانات التي انتـشرت       مو خان عويد ص   انشأ) 1870(  القرن التاسع عشر وفي سنة       من

واخـذت المدينـة تتوسـع      ) جامع الفلوجه الكبيـر حاليـا        ( انشأ) 1897(وفي سنة   . في تلك المده  
ثم اعقبه فتح طريـق     ) 1918(من قبل المحتلين االنكليز في سنة       وخصوصا بعد انشاءالجسر الخشبي     

 حل عـام  أن فما  والذي ساهم في نموها وتوسعها،     بالمدينةالذي يمر   ) 1923( دمشق في سنة     – بغداد
حتى اصبحت مدينة الفلوجه المركز الحضري االول في االقليم بعـد ان اكتـسبت الـصفة                ) 1926(

 الفلوجـه القـديم     - وقد توسع طريق بغـداد     . )15( االدارية كمركز للقضاء بموجب االدارة الملكية       
وبلغت مساحة المدينة حتى نهاية هـذه المرحلـة   ) 1932(تبدل الجسر الخشبي بجسر حديدي سنة   واس

مـن المـساحه   %22.6(سبة ن االستخدام السكني اخذ     إنوفيه نجد   ،)1( انظر الجدول    ) هكتارا92.6ً(
امـا  ) مـن المـساحه الكليـة    %13.7(اما االستعمال المخصص الغراض النقل مثل بنـسبة    ) الكلية
من المساحه الكليـة وقـد اتـصفت اسـتعماالت االرض           %) 2.1(خدام الخدمي فقد مثل بنسبة      االست

وقـد   . الحاراتالتجارية والصناعية بصغر مساحتها وتداخلها وقد اعتمد في هذا المرحلة على نظام             
 انظر الخارطة رقم  ) الجزء الغربي من حي المعتصم حاليا       (االتجاه الشمالي    استمر التوسع ببطيء في   

 هذه المرحلة بغياب الممارسات التخطيطية المقدمه من جهات رسمية مختـصة بتخطـيط       وتتميز ،)2(
 ها شكلها ومساحتها فضال عـن تـداخل        في منتظمة غير   األراضيقطع   في ان تصبح     أسهم مماالمدن  

از  وطـر  التـصميم في  التقليدي الشرقي   وي اما االبنية فقد اتبع النمط       الشوارع العض تحت تاثير نظام    
  .[6]العمارة 

  
   )1967-1935         (ة الثانية              المرحل 2-5

جد في هذه المرحلة ان محاور التوسع اشتملت ثالث محاور وهي االتجاه الشمالي الذي ن
مثل في الجزء الجنوبي من حي الجوالن واالتجاه الشرقي الذي يمثل التوسع في الجزء الشرقي من تي

 في استحداث  يتمثل في والجمهوري وجزء من حي الوحده وفي االتجاه الجنوبيحي المعتصم والرصا
و المدينة من خالل ق الدولي في نميولقد ساهم الطر. ة حي االندلس  والجزء الشمالي من حي الرسال

 الى تشييد جسر من الكونكريت سنة هالشبكة الداخلية للشوراع داخل المدينة اضافب  زيادة االهتمام
 اما المساحه المعمورة فهي ، )هكتارا483ً(بلغت المساحه الكلية في نهاية هذه المرحلة  . )1963(
لعشوائي الستعماالت  النمو اتأثير تحت فيظيالوومن سمات هذه المرحلة ظاهرة الخلط  ) هكتارا476ً(

 األرض أما ، الكليةالمساحة من )%34.7( السكينة قلت بنسبة األرض استعماالت إن جدن. [5]األرض
 الرئيسية وبعض بداية الشوارع اخذت تتوسع على مركز المنطقة التجارية القديمة  تحتلفإنهاالتجارية 
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 لصناعية ا  االستعماالتأما . الكليةالمساحةمن  % )1.2( نسبة مثلت القديم وقد واجهات الشارع العام
كما برزت في هذه المرحلة ، [7] تشارك استعماالت االرض التجارية  الحرفيةه  الصناع فقد استمرت

  %) 1.5( بنسبة مثلتنمو الصناعات المتعلقة بخدمة السيارات على الشوارع الرئيسية اذ 
 البنـاء   نتاجـا النمـاط    النقل فكانـت     إلغراض المخططة   األرض استعماالت   أما. الكلية المساحةمن  

 الشبكي في نهاية    النمطذات   التطور حصل مع ظهور الشوراع الواسعة        إن إالالعمراني داخل المدينة    
 والتعليمية والـذي فقـد      اإلدارية االستعماالت   أما ،%)26.8(هذه المرحلة بلغت نسبة هذه االستعمال       

  .))1(رقم  لو جدانظر( [9] الكلية المساحةمن %) 7.8(شغلت نسبة 
 قطاعيـا لمنطقـة     سيمار تنظيمية ووضعت وزارة البلديات تق     بواد ظهور   المرحلةتميزت هذه   

السوق وتميزت هذه المرحلة بتوسيع الشوارع الى النظام الشبكي لتنسجم مع زيادة استعمال الـسيارات         
  .[8] المحورة العربية ظهور البيوت كذلكو

  
   )1990-1968 (                     المرحلة الثالثة 3-5

اء احي استحداث شهدتتميزت هذه المرحلة باتساع رقعة الحيز الحضري توسعا كبيرا اذ 
اليرموك والحي ، خظراء ال ، التأميم، البعث، القادسية، الشرطة، الظباط، المعلمين(جديدة كحي 

                .)2(انظر خارطة رقم  ) الرسالة والجوالن ، الوحده ( هذا فضال عن استكمال حي ) الصناعي
اجهات الشوارع تميزت هذه المرحلة بالتوسع العامودي الذي دخل بشكل كبير وخصوصا مع و

الرئيسية ومنطقة االعمال المركزية وان القامة المشاريع الصناعية الكبيرة في اقليم الفلوجه مع بداية 
 في زيادة رقعة الحيز يساعدالى المدينة مما الهجرة السبعينات دورا مهما في زيادة اعداد 

 البلدية وتوفير المنح  من الجهاتاألراضيقطع  توزيع و  وذلك من خالل زيادة فرز[7]الحضري
البناء وكذلك نشاط جمعيات بناء المساكن في هذه المرحلة جميعها ساهمت في  إلغراضوالقروض 

مثلت نسبة ) هكتارا1597.4ً(مساحة االرض المعمورة  اتساع رقعة الحيز الحضري للمدينة اذ بلغت
ه المرحلة شهدت حركة تبدل في هذ ) هكتاراً 3000(من مساحة المدينة الكلية والبالغة %) 53.2(

وظيفي في استقطاب استعماالت االرض التجارية والصناعية بدال من استعماالت االرض السكنية 
 الرئيسية ومنطقة الشوارع شهدت عن مواقها وانتقلت الى االحياء السكنية الجديدة كما تخلتالتي 

ماالت االرض التجارية والصناعيه  استع فيهااالعمال المركزية ظهور مبان متعدده الطوابق تتداخل
وان استعماالت االرض المخصصة الغراض النقل شهدت . األرضالخدمية وذلك الرتفاع قيمة و

تطورا ملحوضا نتيجة النتشار الشوارع الواسعه وايصال هذه الخدمات الى االحياء الجديدة اذ 
لقد ظهرت في هذه ) . 1(ل من المساحه الكلية انظر الجدو% ) 25(تصدرت حد االستعمال بنسبة 

لتوجيه نمو المدينة المرحلة مخططات اساسية اخذت بنظر االعتبار حاجه المدينة الستعماالت االرض 
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ساسية تتناسب مع التطورات االدمت الجهات التخطيطية على اعداد المخططات ق اذا عمرانيا
جوهرية في النسيج المعماري  تغيرات التصاميم هذه أحدثتقد ل .رزتها المرحلةفية التي االحضار

 المساحة من حيث ملحوظا كما سجلت انماط قطع االراضي خالل هذه المرحلة تطورالقديمة لمنطقة ل
  التي واالنتظام 

 انماط االبنية انتـشارا واسـعا للوحـدات         شهدت  تنسجم مع تخطيط الشوارع ذات النمط الشبكي كما         
  .[8]عمارية ذات الطراز العربي المحورمال

  
  )2004-1990          ( الرابعة       المرحلة   4-5

ومن خـالل  ) مصححة( والتي هي صوره رقميه      )3( شكل   ألفضائيه ألصورهتم االعتماد على    
وبعد تحديد كل استعمال تم حساب المساحات الخاصة بكل استخدام ) ArcView 3.2(برنامج استخدام 

  ).2( الجدول رقم المبينة فيو
 من التوسع   التوسع مثلت باتجاهين هما الشرقي الجنوبي فضالً        نجد ان محاور   في هذه المرحلة    

 اما االتجاهين الشمالي والغربي فقـد توقـف         قديمهالضمني في االرض غير المعمور داخل االحياء ال       
 بوجود سكة حديد بغداد عكاشات في الجانب الشمالي         متمثلهالتوسع الحضري باتجاهما لوجود عوائق      

ت في الجانب الغربي وقد شهدت هذه المرحلة استحداث احياء جديدة في الجـزء الجنـوبي    ونهر الفرا 
 تميزت هذه المرحلة عن سابقتها      . هي حي االمين والمامون والسالم والمنصور      ةالشرقي لمدينة الفلوج  

 الـذي اثـر     األمريكيف سياسي وهو الحصار االقتصادي على الشعب العراقي والعدوان          ظربوجود  
 هكتـاراً )3089.8 ( الكلية األرض بلغت مساحة استعمال     .والخدميةعلى النشاطات االقتصادية    بدوره  

 أمـا  ،%)1.4 ( احتـل نـسبة     االستعمال التجـاري   أما) 43.5%(احتل فيها االستعمال السكني نسبة      
 فقد احتلـت  ةألعام الخدمات أما،%)19.1 (نقل  نسبة استعمال ال  إنفي حين    ،%)4.2(فكان  ناعي  الص
 الجوامع فهـي    أما . عامه وخدمات صحية   ةوخدمات سكني  وتمثلت بالخدمات التعليمية     ،)%3.3( سبةن

 توجـد   كما ،وهي جميعها مشغلة  ) جامعا   54( السبب انها تسمى بمدينة المساجد اذا يوجد          لهذا   كثيره
 فتح  مت ة الفلوج بي حصار وحر  وففي حي الجوالن    ه  مقبرة ابو حلبوس وهي ممتلئة ومقبرة ابو نوش       

 مـع مقبـرة     %)0.43(وجميعها شغلت نسبة   الرياضي   ة وهي في ملعب الفلوج    ة الفلوج لشهداء مقبرة
 وبعضها مبعثـر    متجمعة وجزء منها    %)0.12(شغلت نسبة  دوائر ومؤسسات الدولة فقد      أما .الشهداء

 والكهربـاء  الماء والمجـاري أما البنية االرتكازيه والتي تمثل  .تقديم الخدماتمرونه لذلك فهي تعطي  
 وهذا ناجم مـن   %)0.27(فقد شغل نسبة   االستعمال المختلط    أما.  %)0.15(فقد شغلت نسبة    والهاتف  

تجاري ، صناعي  (  من استعمال في مكان واحد       أكثر يوجد   إذا األرض قيمةكثافة االستعمال وارتفاع    
تـم التجـاوز علـى       أن بعد    %)2.23( شغلت نسبة  فقد   الزراعية األرض استعماالت   أما .)إداري و
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ي وكذلك ضفاف االنهار اليمنـى       وتحولت الى استعمال سكني وتجار     البوعريم بساتين   أراضياغلب  
 ألصوره وبعد مقارنة    %)25.6(بنسبة  فشغلت   المفتوحة المناطق   أما. [10]القوات المحتلة فقد جرفتها   
وجـد   ،)4شكل رقم ( 2004 لعام ة لمدينة الفلوجاألساسيمع مخطط التصميم  ) 3(شكل رقم    الفضائية

  .والباقي هي ابنيه خدمية وخدمات عامه ومناطق خضراء سكنيه أراضيهي )%14( إن
  
   التطبيقيلجانب ا. ٦

 ةعلـى ألـصور    ) ArcView 3.2( من مراحل النمو باستخدام برنـامج        ةتم تمثيل كل مرحل     
لسكان والمساحة التي يغطيها     متمثله بعدد ا    من المراحل  ةوإدخال البيانات الخاصة بكل مرحل     الفضائية

كقاعدة بيانات وكمـا مبـين فـي        كل استخدام والنسبة التي يشغلها ذلك االستخدام من المساحة الكلية           
أضـافه   ،يمكن عرضها والرجوع إليها وتحليلها وتحديثها في أي وقت  ) 8 ( و )7(،) 6(، )5(اإلشكال  

 للمدينـة  االربعـه  كما تم تمثيل مراحل النمو    ،  للمدينةلتوجه المستقبلي   ا  لدراسة إلى استخدامها كأساس  
 .)9(في الشكل رقم وكما موضحه 

  
   ةالتوجهات المستقبلية لمدينة الفلوج. ٧

 عدد السكان في سنوات محدده لتقدير حجـم الـسكان   اساساً على تقدير نمو يعتمد التخطيط السكاني      
ثير عدد السكان في التخطيط العمراني بكل ابعاده  الخطة المستقبلية وترجع اهمية هذا التقدير الى تا      مدةخالل  

لمتغيرات المتداخلة التي تسهم با دقيقا الماماً في مجال استعماالت االرض والعمارة والمخطط مما يتطلب ذلك     
تغيرات التي تساعد في استكشاف متغير السكان من اهم الميعد  تغيرات الجغرافية في منطقة الدراسة لذا   الفي  

ـ دلة الن االل استعمال مع  اتضح من خ  . تقبلي الستعماالت االرض في مدينة الفلوجه وتوسعها        التوجه المس  و م
 ) 210000( هو   1997بلغ عددهم عام     في تقدير حجم السكان لمدينة الفلوجه الذين         *ومعادلة التنبؤ المركب  

ية حجم المدينة نسمة وبذلك يمكن ان ندرك ما سوف يصل إل) 247000( ليصل إلى 2003ارتفع عام ونسمه 
 2024 وبحلول عـام    2003بالقياس الى عام    % 2.9نسمة بنسبة نمو بلغت     ) 338272( ليصبح   2014عام  

نسمة وتبعاً لذلك فإن النمو في اعداد سكان مدينة الفلوجة يتجـه          ) 450215 (إلى  ليصل حجم مدينة الفلوجه     
والـصناعية    الـسكنية  ال سـميا  مدينـة   الفي  االستعماالت المستقبلية   نحو الزيادة األمر الذي يبين توسع في        

  . الالزمةد البناء وتوفير الخدمات والتجارية وغيرها لسد متطلبات ذلك العدد المتزايد من ناحية موا
  

)1(100   معادلة النمو المركب  *       ×−= n

Q

O

P
PR        التنبؤومعادلة   nRYY )1(01 +=    

R:  معادلة النمو المركب  
OP : سنة أخرقيمة الظاهرة في   
qP: األساس( سنة أولقيمة الظاهرة في(  
n :عدد السنوات  
1Y : في اخر سنةقيمة الظاهر  
oY :قيمة الظاهرة في سنة األساس  
n :المدة الزمنية تبين الهدف وال  
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المختصين تهيئـة    على هذا يملي   فان  )2024( توقعات سكان مدينة الفلوجه عام       أساسوعلى  
لقد اعتمد   .ةستعماالت في مدينة الفلوج   لكافة اال  المتزايدةعداد  ألالستيعاب هذه ا   الضروريةالمستلزمات  

 التخطـيط  هيئـة المعتمد فـي  ) لكل شخص  ٢ م100( استعمال المعيار التخطيطي   علىاغلب الباحثين   
للمدن  مختلفة االستعماالت ال   توقعات ا في  أساس  معادلتي النمو المركب والتنبؤ     واستخدام [11]العمراني  

 2014عـام  قبلي السـتخدامات األرض لمدينـة الفلوجـه    وقد استخدم هذا األسلوب في التنبؤ المـست     
يتميز به هذا األسلوب من صعوبة التعامـل معـه    إن ما .)3(الجدول رقم وكما مبين في   2024وعام

  وفق األساليب ألحديثه في دراسة التوجهات المستقبلية المتمثلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
مبنية أساسا على    توقع استعماالت األرض ألنها    االنحدار الخطي في  لذلك تم استخدام طريقة معادالت      

 المراحـل   وبسبب كونها معتمده على طبيعة نمو هذه االستعماالت خالل         العالقة بين السكان والمساحة   
إن الغرض من بناء نماذج االنحدار الخطي هو ليس قياس مدى العالقة بين المتغيرات              . [11]الماضية

 ثابتة لكي تـسهل عمليـة   ة رياضيةالرئيسي منه هو تقييس هذه العالقة وفق معادلفقط بل إن الغرض   
  .ي من المتغيرين التابع والمستقلاستخدامها في التنبؤ المستقبلي والتوقع أل

   :هي الخطية للمعادلةإن ألصيغه الرياضية 
                        

                                                                                                                                
                                                                                (1)              baXiYi +=   

  االنحرافات اصغر ما يمكـن     وباستخدام أسلوب اصغر المربعات الذي ينص على إن مجموع مربع         
  : تم تكوين المعادلتين التاليتين  a,bواخذ المشتقات الجزئية بالنسبة إلى كل من ،
  

                                                                                                                              
                                                                                  (2)∑ ∑∑ =+ XiYiXibiXa 2  

 
(3)  

  
 :إنحيث 

Xi = عدد السكان.  
Yi=لكل استخدامالمخصصة المساحة .  
n=عدد المرحل.  

اسـتعمال مـن    تم بناء النماذج الرياضيه الخاصه بكـل         )3(و  ) 2 (وعن طريق استخدام المعادلتين   
   :وكانت كاألتي لمدينة الفلوجه استعماالت األرض

  معامل االرتباط                        ة  المعادل                       االستخدام
87.4000546.0السكني                  -1 −= XY                 0.99 

∑ ∑=+ YibnXia
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35.200017.0                التجاري -2 −= XY                   ٠,٧١  
29.900055.0              الصناعي -3 −= XY                    ٠,٩٤  
10.3700241.0                 النقل -4 += XY                    ٠,٩٧  
96.1500041.0               الخدمي -5 += XY                    ٠,٩٢  
47.0000389.0             المختلط -6 −= XY                     ٠,٧٩  
26.700052.0             الخضراء -7 += XY                     ٠,٨٧  

ـ  لمدينة ا  المستقبلية األرض استعماالت   توقع تم   أعاله  معادالت االنحدار  ومن خالل تطبيق    ةلفلوج
  ).5( كما مبين في الجدول رقم 2024لعام 

  
  تحليل النتائج. 9

 إلى ما كان عليه قبل       زيادة نسبة االستعمال الصناعي    يتبين) 2 (و) 1(ين الجدول إلى النظرمن  
 تطـور   وان .ألمعاشـي  بسبب ظرف الحصار االقتصادي الذي اثر على مستوى الفـرد            1990عام  

ـ   ة في الجانب االقتصادي للمدينه فالصناع      اثر واضح  اه ل الصناعية الوظيفة  ة تحقـق زيـاد   ة في المدين
كما تنعكس اثارها ايضا على نمو المدينه الداخلي وزيادة عالقاتهـا            في متوسط نصيب الفرد      ةملحوظ

  االقليميه وهذا 
 عن  الفائضة العاملة األيدي كالنقل لتشغيل    ةواضحا عن طريق التاثير على الجوانب االقتصادي      

أما زيادة نسبة األراضي غير      .ا من الوضائف كاالستعمال التجاري     وعلى نمو غيره   ةفي المدين العمل  
 األخـذ من قبل ألدوله بـدون    العشوائي لألراضي التخصيص  فيعود ذلك إلى   1990المعمورة في سنة    

ة مقارنـة  الحاجة الفعلية للسكان وما يشكل ذلك من أعباء على الدوائر الخدمية في المدينبنظر االعتبار   
للمراحـل االربعـه     نسبة االستخدام الـسكني      إن انه نجد    إلى اضافه. مع إمكانياتها الفنية واالقتصادية   

-50( وهذا اليتوافق مع المعايير العالمية التي تحـدد االسـتعمال الـسكني مـن              % 43.5التتجاوز  
 يعطـي  مـا ة للمدينـة م  انه اليتوافق مع ما مخطط فعال في التصاميم االساسيه ألمعد       أضافه إلى )60%

  .  للمدينةمؤشر على ضعف تقديم الخدمات 
فـي التنبـؤ     إن استخدام معادلتي النمو المركب والتنبـؤ       ،نالحظ   )3(من خالل الجدول رقم     

 تم االعتماد في الحسابات على المساحات التي يغطيها التصميم االساسي           إذاممكن استخدامها   المستقبلي  
لعـام   %51.5نسبه  وجود نسبه كبيره من المساحات المفتوحه والتي تشكل         وليس الواقع الفعلي وذلك ل    

 إال إذا تم معرفة نوع استخدام هذه األراضي المفتوحة والـذي يجـب    2004 لعام % 25.1 و 1990
تتراوح  والتي من المفترض تكون معده إلى فتره زمنيه          األساسيةالرجوع في هذه الحالة إلى التصاميم       

هـذه  على الرغم من إن     . يمكن على أساسها االعتماد عليها في التوقع المستقبلي         م  عا) 20-30( بين  
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متوافقة مع الحاجة   تكن   في توزيع النسب إال إنها لم        العالمية المعايير    باالعتبار بعض  التصاميم  أخذت  
 فـي   نـي وهذا ما أكده مدير التخطـيط العمرا      في هذا المجال     سياسة ألدوله ل وإنما كانت رهينة     الفعلية

قـد   ألدولـه  إن نسبة المناطق الخضراء قلت وذلك بسبب     إن)  2(و)1(ويظهر من الجدولين    .المحافظة
 وجود  إن )3( الجدول رقم     من ويظهر. ةوزعت المناطق المخصصة كمناطق خضراء كأراضي سكني      

 األسـلوب  هذا   إنلذلك   ورة قد اثر على التوقع المستقبلي لبقية االستعماالت        غير المعم  األراضينسب  
اليفضل استخدامه مع الوسائل الحديثه المتمثله بوسائل االستشعار عن بعد والتي تمثل الواقـع الفعلـي            

فـي التوقـع     ) 4(ورقم   ) 3(هر ذلك من خالل المقارنه بين الجدولين رقم         ظوياألرض   تعماالتالس
 الموجـودة   تالفروقا أن يتبين) 6( الجدول رقم    إلىومن خالل النظر      .2024المستقبلي للمدينه لعام    

. اآلخـر  األسـلوب  الواقع عما هي عليه فـي        إلى استخدام معادالت االنحدار اقرب      أسلوبقليلة وان   
المتوقعة لسنة   يستوعب الزيادة في السكان      أن يمكن   2004 المعد لعام    األساسي التصميم   أن إلى إضافة

 د في الهيئة العامة للتخطيط العمرانـي      يتماشى مع المعيار التخطيطي المع     ال ، وكذلك    )2024(الهدف  
  . في سنة الهدفإال
  االستنتاجات والتوصيات . ١٠

 من خالل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية       ة لمدينة الفلوج  الحضرية التنمية دراسة   أدت لقد    
  :وتقنيات االستشعار عن بعد الى عدة استنتاجات وتوصيات هي 

خاذ القرار بالبلديات واإلدارات الحكومية  في مجـال ادارة  ر عملية اتي في دعم وتطو  تؤثرانها   -١
المدن والتحكم في العمران من خالل استخدام تقنية متطورة تستطيع التعامـل مـع البيانـات                

  . عاليةة وسرعبكفاءةوالخرائط المستخدمة في عملية التخطيط والتنمية 
مـات الجغرافيـة والنمـاذج      ضرورة تشجيع استخدام بيانات االستشعار عن بعد ونظم المعلو         -٢

ـ  شلما تمتاز به من سرعه و     الرياضية بشكل مكمل لبعضها البعض للمدن العراقية          ةموليه وكلف
  .ةواطئه مقارنة بالطرق التقليدي

إن تخصيص قطع األراضي للمواطنين لم يتم وفق ما مخطط ومدروس في التصاميم األساسية               -٣
 .لفعلية للتوسع السكانيالمعدة للمدينة ولم يكن يتالئم مع الحاجة ا

قد أخذت بنظر االعتبار بعض المعايير العالمية في توزيع          للمدينة المعدة األساسية التصاميم   إن -٤
 .نسب استعماالت األرض

 .المدينة اقل من القياسيه مما يبين ضعف الخدمات في ألعامه أالبنيه تشغلها التي المساحة -٥

 ومواقع قـوى العمـل وملكيـة        السكنيةواقع  مق بال ا يتعل مضرورة بناء قاعده بيانات واسعه في      -٦
 للـسكان   لعامهاع هذه البيانات عن طريق التعدادات       ي تجم باالمكانط الرحالت و  نمالسيارات و 
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وهذه المعلومات تشجع الباحثين في دراستهم عن بناء نماذج رياضية دقيقـة وشـاملة وغيـر              
 .مكلفة 

 . للعمرانرشدلما التوسع غير الحد منحماية المناطق الخضراء و -٧

عدة بـدائل لمخططـات التنميـة        توفيرإن دراسة التنمية الحضرية باستخدام الوسائل ألحديثه         -٨
  .وبالسرعة التي تناسب مسيرة التطورواالستثمار 

 . خرائط تصنيف موحده لعموم القطر وتحديثها بشكل دوري وخزنها بشكل رقميإعداد -٩
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  )1990-1967-1934 (ةلحضرية لمدينة الفلوجيبين استعماالت االرض ا) 1(جدول 
  

  استعماالت االرض  ١٩٩٠  ١٩٦٧  ١٩٣٤
   %ةالنسب  )هكتار(ةالمساح  %النسبه  )هكتار (ةالمساح   %ةالنسب  )هكتار (ةالمساح

 22.1 662 34.7  167.6 22.6 22.9  استعماالت االرض السكنية

 0.5 15.3 1.2 5.7 1.0 0.7  استعماالت االرض التجارية

 2.1 64 1.5 7.1  0.2 0.2  عماالت االرض الصناعيةاست

 15 451.2 26.8 129.5 13.7 18.7  استعماالت االرض الغراض النقل

 3.3 98.4 7.8 37.7 2.3 2.1  استعماالت االرض الغراض خدمية

 0.2 6.5 - - -  -  استعمال مختلط

 5.2 157 - - - -  خضراء

 51.5 1445.6 28 135.4 60.2 55.8  ارض غير معمورة

 100 3000 100 483 100 92.6  المجموع

  
  : باالعتماد على [9]المصدر 

  34 ص1999 ة الدليل التعريفي لقضاء الفلوجةقضاء الفلوج–وزارة الداخلية محافظة االنبار 
 1000:1 مقياس 1992 لسنة ةالشعبة الفنية التصميم  االساسي لمدينة الفلوج/ مديرية بلدية الفلوجه 

 10000:1 مقاس 1934 لسنة 19 خارطة تفصيليه لمقاطعة ة العامةمديرية المساح/ وزارة الري 
  100000:1 مقاس 1987 سنة ة العامة خارطة طوبوغرافية لمدينة الفلوجالمساحة مديرية /وزارة الري

  
  2004  الفضائية لعام ة باالعتماد على الصوراألرضيمثل نسبة استعمال )2(الجدول 

  
   %النسبة  )هكتار( ةالمساح  االستعمال
 43.5 1343  السكن

 1.4 44.6  تجاري

 4.2 130  صناعي

 19.1 590  نقل

 3.3 102.3  خدمات

 3.1 97.2  مناطق خضراء

 25.1 775  مفتوحه

  3٠. 8.4  مختلط
 100 3089.8  المجموع

 

  المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 
      2004 لعام ةالصورة الفضائية لمدينة الفلوج -١
 2004 ة التصميم األساسي لمدينة الفلوج-ةية بلدية الفلوج مدير -٢
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  ةيوضح استعماالت االرض المستقبليه لمدينة الفلوج) ٣(جدول 
  

  2024عام   2014عام   2004عام   

  %ةالنسب  )هكتار (ةالمساح  %ةألنسب  )هكتار (ةالمساح  %ةألنسب  )هكتار (ةالمساح  االستعمال
  53.4  6432  53.3  3295.4 43.5 1343  السكن
  9.7  1168.3  5.3  326.4 1.4 44.6  تجاري
  23.8  2865.5  15.2  936.7 4.2 130  صناعي
  7.8  945.2  12.2  760.6 19.1 590  نقل
  0.9  108.3  1.8  105.3 3.3 102.3  خدمات
  0.5  61.5  1.4  81.0 3.1 97.2  خضراء
  3.8  460.8  10.6  657.8 25.1 775  مفتوحة
  0.1  13.1  0.2  107  0.3 8.4  مختلط
  100  12054  100  6173.9 100 3089.8  المجموع

  :المصدر من عمل الباحث باالعتماد على
   . أساس سنة 1990 والنمو المركب واعتبار سنة ؤالتنبمعادلتي و.)2(والجدول رقم ) 1(الجدول رقم -١

             
  2004يمثل استعماالت االرض حسب التصميم االساسي لعام ) 4(جدول 

  
   %النسبة  )هكتار (لمساحةا  االستعمال

  53.1  2272.5  السكن
  1.5  64.2  تجاري
  6.8  290.5  صناعي
  22.9  981.5  نقل
  9.5  405.2  خدمات
  5.9  252.2  خضراء
  0.3  11.9  مختلط
  100  4278  المجموع

  
  :المصدر من عمل الباحث باالعتماد على

  . 2004لعام  ة التصميم األساسي لمدينة الفلوج-ةمديرية بلدية الفلوج -١
  

  
  

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

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٨)/ 2(، العدد)1( ،المجلد AJES  ©مجلة االنبار للعلوم الھندسیة 
 

- ١٥٦ - 

  م معادالت االنحدار باستخدا2024يبين استعماالت األرض المتوقعة لمدينة الفلوجة لعام ) 5(جدول 
 

  

  %النسبة   )هكتار(المساحة   االستعمال

  56.0  2417.3  السكن
  1.8  76.4  تجاري
  5.5  239.3  صناعي
  26.0  1122.3  نقل
  4.6  200.5  خدمات
  5.6  241.4  خضراء
  0.5  17.1  مختلط
  100  4314.3  المجموع

      
  المصدر من عمل الباحث باالعتماد على معادالت االنحدار            ا

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   (%)2004التصميم االساسي عام    (%)2024المتوقعة عام   االستعماالت

  53.1  56.0  سكني

  1.5  1.8  تجاري

  6.8  5.5  صناعي

  22.9  26.0  نقل

  9.5  4.6 خدمات

  5.9  5.6  خضراء

  0.3  0.5  مختلط

   مع نسبة استعماالت األرض حسب التصميم 2024المتوقعة لعام تمثيل مقارنة بين نسبة استعماالت األرض ) 6(جدول 
  2004األساسي لعام 

 

 )5( و الجدول رقم 4( من عمل الباحث باالعتماد على الجدول رقم :مصدرال
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  ةج يوضح أحياء مدينة الفلو:)2(شكل رقم 

  
  

  

   یوضح حدود منطقة الدراسة من صورة فضائیة:)1(شكل رقم
 

 االندلس

 الجوالن
 الشرطة

  الضباط

 البعث
 الرسالة

 التأمیم

 الصناعة

 القادسیة

 الیرموك

 المعتصم

 األمین

 المعارض

 الرصافي

 المعلمین

 المأمون

N 

 المعلمین
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 [12]  2004  یمثل صوره فضائیھ لمدینة الفلوجة التقطت عام :3)(شكل رقم 

N 
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    [14]  1/50000 مقیاس الرسم 2004 مثل التصمیم االساسي لمدینة الفلوجة لعام  ی: ) 4(شكل رقم 

N 
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   يوضح المرحلة األولى من مراحل التوسع مع قاعدة البيانات الخاصة بها:)5(شكل رقم 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ات الخاصة بها من مراحل التوسع مع قاعدة البيانالثانية يوضح المرحلة :)6(شكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   من مراحل التوسع مع قاعدة البيانات الخاصة بهاالثالثةيوضح المرحلة :) 7(شكل رقم 
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   من مراحل التوسع مع قاعدة البيانات الخاصة بهاالرابعة يوضح المرحلة :)8(شكل رقم 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  یمثل مراحل نمو مدینة الفلوجة: ) 9( شكل رقم
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STUDY OF URBAN DEVELOPMENT BY APPLYING GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS AND REMOTE SENSING TECHNIQUES 

(FALLUJA CITY AS A CASE STUDY) 
 

Khamis N. Sayle 
 Dams and Water Resources Engineering 

University of Anbar 
  

 
ABSTRACT 
               The progress in technological earth observation field , using of satellite data and the 
development of computer software, lead to reduce effort and time to control the change in 
land uses especially after the increases in both accuracy and resolution of image data. This 
paper studies the urban development of falluja city since its construction (depending on the 
fact of land uses) and future directions for the development of the city. The above two trends 
are very important in supporting decisions of governorates, municipalities  and government 
departments in the land uses management and control of building by using a new technique 
which treated with data and uses  maps. The present study concluded that the use of remote 
sensing, geographic information system and mathematical models are very important to 
prepare master plan of cities with high efficiency.   
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