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 Urban land use mapsخرائط استعماالت األرض الحضرية   :  3محاضرة 
هةةةةةة اداغ الجغرافةةةةةة الرليسةةةةةة  لل ةةةةةيلته فةةةةةة   ا لةةةةةه  ةةةةة  ال ةةةةة اهر  Mapالخريطةةةةةة   

فةةة  ال  ةةيماا ل حليل ةةا  الجغرافية  ن حيةةت  ر يب ةةا ل  اي  ةةا للةةة  سةة س هليةةه د ا ةةت 
المنةةةةالح الح ةةةةرية التةةةةة  ت ةةةةدد في ةةةةا ال ةةةة اهر ل تةةةةدا س ل ت ةةةة    مةةةةا   ةةةةب   ةةةةن 

 ال   بة بمكان ضبط ا دلن ان   ض  هلى الخريطة .
 ق م بإهداد الخرالط ج ات  ت ددغ لالتة غالبا  ةةا  لةة ن  ةةرالط ها ةةة ال ا  ةةا  خةةدم   

الةةةةةةف ن  رل ةةةةةة ن  لةةةةةةى  قسةةةةةةيم  غرضةةةةةةا   ينةةةةةةا  لهةةةةةةفا  ةةةةةةا ال  ةةةةةةرل  لجغرافيةةةةةةة المةةةةةةدن
اال ت ماالت الرليسة  لةةى ا ةةرن يا  يةةة  ل بمةةا فرهيةةة .فيةةتم  قسةةيم اال ةةت ما  التجةةا   
 لى ا ت ماالت  جا ية لبي  الجملة لا رن لبي  المفةةرد لا ةةرن للتخةةقين  لقةةد  لحةةح بةةه 
 اال تخدام المالة ال ا تخدام  جا   للقطةةاا ال ةةام لل ةةر للقطةةاا الخةةال ال المخةةتلط
. لقةةةد   ةةةس اا ةةةر كمةةةا  ةةةنرن  لةةةى  ح يلةةةه  لةةةى ا مةةةا  ا  ا ةةةت ما   جةةةا   ضةةةمن 
المنطقةةة المركقيةةة لل ةةر هلةةى عةةكس عةة ا ا  جا يةةة ال  رايةةق  جا يةةة  ا جيةةة لا ةةرن 

  ب ثرغ.
لكفلك اال ت ما  السكنة فقد  قسم  لى  ساين ا رغ لاحدغ ال  ساين ا ةةر ين ال   

تخدام ال ةةناهة قةةد  قسةةم  لةةى فةةناهات  فيفةةة همةةا ات  ةةكنية  ت ةةددغ اا ةةر .لاال ةة 
 لا رن يقيلة ال  ح يلية لغير  ح يلية لا ا ية لغير ا ا ية لهكفا .

لبمةةةا  ن لفةةةالن المةةةدن  تغيةةةر ل تبةةةد  با ةةةتمرا  فةةةان جغرافيةةةة المةةةدن بحاجةةةة  لةةةى   
 هةةداد  ةةرالط لمةةدد ا نيةةة  جةة   ن ال  لةة ن ل يلةةة .لقةةد   تمةةدلن فةةة  هةةدادها هلةةى 

دغ  ةةلفا   ال ا  ةةم   مةةدلن هلةةى التهيةةد  ةةن فةةحت ا لا طباق ةةا هلةةى  ريطةةة ا ةةا س   ةةة
ال اق  .للغرض النجاح فة   مت م فةةان جغرافيةةة المةةدن  جةة  ان  تلقةة ا  ةةد يبا  افةةا 
 يدا يا كة   كل   ا حس  اغراض د ا ا  م  ذ  ن  لك الخبرغ   ف  ج ل م  طل ةةة ن 

 . هلى كثير  ن دقالح ل ف يالت ل  كالت  هدادها
 بالمرايق الح رية ل ا   اففات  افة  فكر  ن ا : مت لقةان الخرالط ال

لإلهةةةداد  ريطةةةة  1/600ل  1/500ا  ةةةا ذات  قةةةا يك   ةةةم كبيةةةرغ  تةةةرالح  ةةةا ين -1
  فةةة  1للمنطقةةة المركقيةةة فيجةة  ا تيةةا   قيةةاس   ةةم ايبةةر  ةةن ذلةةك كةةان  كةة ن 



  ل ةةغر المسةةاحة قةةدم لت ضةةي   ف ةةيالت اد  600قةةدم ال ا ةةح لاحةةد الةةى  50 لى  
 التة   غل ا لفالن هفه المنطقة .

 حتةةةار  ريطةةةة ا ةةةت ماالت اا ض الح ةةةرية  لةةةى   ةةة ا دالةةةة ال الةةة ان   ينةةةة ال -2
  ليةةس  ةةال   ةةير  لةةى  فتةةاح الخريطةةة   ضةة ح  ةةام .لقةةد ا فةةح الجغرافيةة ن هلةةى ان 
  لةةةة ن  ةةةةرالط ا ةةةةتخدام اا ض الح ةةةةرية فةةةةة االةةةةالك لالخةةةةرالط اا ةةةةرن بةةةةاال ان

لالمنالح ال ا ة المك  فة بالل ن اا  ةةر   اآل ية: السكن بالل ن البنة المالس للحمرغ 
  لالمنالح الخافة المك  فة بالل ن اا  ر المالس  لى ال فرغ 

 لالمبةةا ة ال ا ةةة بةةالل ن ااحمةةر  لالمص سةةات ال ةةناهية بةةالل ن اا جةة ا ة  لالمبةةا ة 
ل ن ااا   الفا   لح ا يةةةةم المفةةةةرد بةةةةالل ن التجا يةةةةة بةةةةالل ن الر ةةةةاد   لالمكا ةةةة  بةةةةال

 (.9ل   8ااا   الغا ح لاا ض الف اء بالل ن ااففر ا  ر ال كس )
 مشكالت خرائط استعماالت األرض  

 ت ةةدد  ةةةرالط ا ةةةت ماالت اا ض فةةةة المةةةدن  ن ةةا  ةةةرالط   ضةةة  الرقةةة  الم ةةةغ لة    
حسةة  اال ةةت ماالت .ل ةةرالط  للس ا ت ما  لا رن ا  اا اا نية ل ثل ا للثافةةة اا نيةةة

ا ةةةةة ا  اا ض لقيمةةةةةة اإل جةةةةةا  ل ةةةةةرالط ال ةةةةةت ماالت اا ض حسةةةةة   راحةةةةةس  مةةةةة  
 المد نة  لهناك  رالط للبل كات كفلك.

لهلةةى ا ةةاس هةةفا الت ةةدد    ةةر   ةةكالت كثيةةرغ  ن ةةا :  ذا كا ةةم هنةةاك همةةا غ  تل  ةةة 
التجةةا   الطةةا ح  ن هدغ ل ا ح لفة كس لا ح ا ت ما    ةةين فقةةد   ةةغس اال ةةت ما  

اا ضة لهيادات االباء ل كا ةة  المحةةا ين الط ا ةةح اال  لالثةةا ة لالثالةةت لالطةةا ح 
الرابةة    ةةغله الحرفيةة ن كالخيةةالين ال ب ةة  ال ةةناهات الخفيفةةة كالحيايةةة لالتطريةةق  
فيمةةا   ةةغس الط ا ةةح اا يةةرغ عةةقح  ةةكنية   ف ةةس ان الخريطةةة  مثةةس الط ا ةةح اا ضةةية 

ط ا ةةةح حللحةةةس هةةةفه الم ةةةكلة   مةةةد البةةةاحث ن  لةةةى ا ةةةتخدام  ةةةرالط فقةةةط ام لجميةةة  ال
 ت ددغ كس  ريطة  مثس لابقةةا  ةةن الط ا ةةح فخريطةةة الطةةا ح اا ضةةة  مثةةس كةةس ا نيةةة 

 المد نة ل ريطة ا رن للطا ح اال  ليالثة للطا ح الثا ة لهكفا.
ل   مةةد  حليلةةه هلةةى الطةةا ح اا ضةةة الال ا ةلقةةد   مةةد الباحةةت  لةةى ان  قت ةةر فةة    

 لةةةى ا ةةةتخدام الغالةةة  فةةةان كةةةان ايثةةةر  ةةةن   ةةةن  سةةةاحة الط ا ةةةح   ةةةغل ا ال فيفةةةة 
 التجا ية في تبر ضمن اال تخدام التجا   بغ  الن ر هن اال تخدا ات اا رن .



التةةةةة  حةةةةيط باا نيةةةةة كحةةةةدالح  Gardensل ةةةةن الم ةةةةكالت اا ةةةةرن هةةةةة الحةةةةدالح   
  تبةةر ضةةمن المسةةاحات الخ ةةراء ام  المست ةةفيات لالجا  ةةات لالةةدلالر الحك  يةةة ف س

ضمن هفه اال ةةت ماالت التةةة   جةةد في ةةا .لفةةة  ثةةس هةةفه الحالةةة  ةةا  لحةةح باال ةةتخدام 
الرليسةةةة   تبةةةر ضةةةمنه .فحةةةدالح الجا  ةةةات  ةةةثال   تبةةةر ضةةةمن اال ةةةت ما  الت ليمةةةة 

ضمن هةةفه اا نيةةة   سلحدالح المست فيات هة جقء  ن اال ت ما  ال حة .لقد  ما  
  ةةالات ا ةةرن كمحةةةالت  يةة  الحل يةةةات فةةة المةةدا س ال دا  لسةةةكن الحةةا س  لحةةةح 

 بالمد  ة .ف فه ا  ا  لحح باال ت ما  الرليك .
 

 نسب استعماالت األرض الحضرية  
 ختلن  س  ا ت ماالت اا ض  ين المدن لالتة  ةةتم   اي  ةةا هلةةى الخةةرالط لذلةةك    

ة للةةةس  د نةةةة هةةةن اا ةةةرن   ذ  ةةة فر لنةةةا هةةةفه الخةةةرالط ال ةةةتالف الخ ةةةالا المكا يةةة 
  كا ية المقا  ة  ين  دن اإلقليم ال البلد ال هلى  ست ن دل  ال الم لم رفة  ةةا   ةةغله 
يةةس ا ةةت ما   ةةن الحيةةق الح ةةر . لهلةةةى ا ةةاس  قا  ةةة  سةةبة  عةةغا  كةةس ا ةةةت ما  

خلةةس للةةةس هلةةى  سةةت ن هةةدد  ةةةن المةةدن  كةة ن حينوةةةف الل ةةن هةةن  ةةة الن القةة غ ال ال
 ا ت ما  ال للمد نة ككس .

التةةة   ةةرها فةةة كتابةةه  Barthelmao لاللى الد ا ةةات المقا  ةةة هةةة د ا ةةة بةةا يلمي    
  لالتةةة الضةة  في ةةا النسةة  التةةة   ةةغل ا ا ةةت ماالت اا ض فةةة المةةدن  1955 ةةنة 

 د نةةةة ا ريكيةةةة  ن ةةةا  97اا ريكيةةةة ب ةةةد ان د س  ةةةرالط ا ةةةت ماالت اا ض لحةةة الة 
 (.6 نطقة ح رية  الجدل  )  11 د نة  اب ة ل  33نة  ركقية )هافمة ( ل  د   53

 
 
 
 
 

 
 :  س  ا ت ماالت اا ض فة المدن اا ريكية .6جدل   

 



 

 استعماالت األرض

 

 

 % من الرقعة المبنية  

 

 

 % من المساحة الكلية 

 مساكن ألسرة واحدة  

 مساكن ألسرتين  

 مساكن متعددة األسر 

 استعمال تجاري  

 ناعة الخفيفة الص

 الصناعة الثقيلة 

 سكك حديد وملحقاتها  

 متنزهات ومالعب  

 ملكية عامة وشبه عامة  

 شوارع  

 جملة المنطقة المبنية  

ارض فضاء يدخل فيها 

 األراضي الزراعية 

 مناطق مائية  

     31.81 

     4.79 

     3.01 

     3.32 

     2.84 

     3.60 

     4.86 

     4.74 

     10.93 

     28.10 
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  لى حقالح ها ة  ن ا :  Barthelmaoلقد   فس با يلمي   

  ناقا ح ة الفرد  ن الرق ة المبنية    ايادغ حجم المد نة .-1
ا بالنسةةبة للرق ةةة المبنيةةة يبةةات  سةة  ا ةةت ما  اا ض لمسةةاين اا ةةرغ ال احةةدغ  قريبةة -2

   ما  با ن حجم المد نة .

 ض ن ال القة  ين  سبة اا اضة للمساين ذات اا ر ين لبين  ساحة المد نة .-3



يلمةةةةا ااد حجةةةةم المد نةةةةة اادت  سةةةةبة المسةةةةاحة لل حةةةةدات السةةةةكنية الم ةةةةغ لة به ةةةةر -4
  ت ددغ .

 ااد حجم المد نة .   قداد  سبة المساحة الم غ لة باال ت ما  التجا   كلما-5

 ةةةةقداد  سةةةةبة المسةةةةاحة الم ةةةةغ لة باا اضةةةةة الخ ةةةةراء لالمالهةةةة  كلمةةةةا ااد حجةةةةم -6
 المد نة .

  تنا    سبة المساحة المخ  ة للخد ات هكسيا    حجم المد نة .-7

 التنا   هكسة  ين حجم المد نة ل س  اا اضة غير المبنية .-8

ة اا اضةةة المخ  ةةة لل ةةناهة فةةة التنا   هكسة  ةةين حجةةم المد نةةة لبةةين  سةةب -9
 الن فهيثر . 50المدن  ن فوة  

لهنةةد  قا  ةةة  سةة  ا ةةت ماالت اا ض  ةةين المةةدن اا ريكيةةة لالمةةدن ال ربيةةة كمد نةةة  
   ةةر  ن السةةكن فةةة  د نةةة بغةةداد   ةةغس  سةةبة  فةة   كثيةةرا  بغةةداد هلةةى  ةةبيس المثةةا  

فيفة التجا يةةة التةةة   ةةغس  سةةبة النسبة التة   غل ا فة المدن اا ريكية  قا  ة    ال  
اقس فة  د نة بغداد    ا بالنسبة لل ناهة فتلاد  ت ابه النس   ين الحةةالتين فةةة حةةين 

 (.7 قس  سبة اا اضة الم غ لة بالمنالح الخ راء فة  د نة بغداد )الجدل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ات:  س  ا ت ماالت اا ض للمنطقة المبنية لب   المدن ال راقية لسن 7جدل  



 مختلفة.  

 

 االستعماالت 

 بغداد 

1972 

بغداد  

1977 

بغداد  

2000 

جلوالء   

2003 

الفلوجة 

2003 

النجف  

1973 

الحلة 

2003 

 السكنية 

 التجارية  

 الصناعية

الخدمات 

 والمرافق العامة  

 النقل  

المناطق  

 الخضراء 

 والمفتوحة  

االستعماالت  

 األخرى  

60.2 

1.8 

6.1 

4.4 

14.2 

3.8 

 

9.5 

 

62.6 

1.7 

6.5 

0.5 

2.9 

15.7 

2.9 

 

9.1 

 

 

53.6 

2.4 

7.7 

1.0 

15.9 

14.9 

 

4.5 

57.6 

2.6 

2.8 

9.5 

27.5 

6.6 

 

- 

40.9 

1.4 

5.8 

7.3 

44.0 

5.6 

 

- 

36.7 

0.43 

0.8 

3.4 

16.4 

35.6 

 

5.9 

30.7 

2.3 

14.1 

4.6 

14.3 

33.0 

 

1.0 

 الم اد : 
بغةةةداد اللبةةةرن  بغةةةداد  فةةةباح  حمةةة د  حمةةةد  التحليةةةس المكةةةا ة للم اقةةة  ال ةةةناهية فةةةة  د نةةةة -1

 .54 ل 1978  طب ة اإل عاد  
جا م ع الن الغقالة  الب د الجغرافة لل فيفة السكنية فة  د نة الحلةة  الرلحةة دكتة  اه غيةر -2

 .89 ل 2007 ن   غ  جا  ة المستن رية 
 حمد فال   بية  ال جيلةة  التحليةس المكةا ة ال ةت ماالت اا ض إلغةراض النقةس فةة  د نةة   -3

 .38 ل 1995د  الرلحة دكت  اه غير  ن   غ جا  ة المستن رية  بغدا
 حسن   راهيم التميمة   د نة جل الء د ا ة فة جغرافية المدن    الة  اجستير غير  ن   غ   -4

 149 ل 2005جا  ة د الى  
 


