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 الخالصة :

انمشاكم انخي حعاوي مىها مذيىت كشكىك كحانت دساسيت , حخهخص هزي انذساست في ضشوسة ححذيذ 

ورنك مه خالل االسخبيان انخي اجشيج نعيىاث مخفشقت مه ابىاء مذيىت كشكىك وباألخص 

انمىظفيه انعامهيه في دوائش مخخهفت في انمذيىت , مه اجم محاونت وضع سياساث واطش عامت 

مسخذاو , ورنك مه خالل خهق انخىاصن وانعذل نخطىيش مذيىت كشكىك وفق االطاس انعاو نهخخطيط ان

السخعماالث االساضي وانمىاصالث انعامت وحىصيع انمباوي انخذميت وفق انكثافت انسكاويت نهمذيىت 

 هً فً طور تزاٌد ونمو سكانً ملحوظ . وانخي

كما وترمً الدراسة الى ضرورة المحافظة على البٌبة والموارد والثروات التً تتمٌز بها مدٌنة  

كركوك وضرورة الحد من التلوث من خالل تحدٌد المناطق التً باإلمكان اغنابها بالمساحات 

 الخضراء لتكون بالتالً حزاما اخضرا تحٌط بالمدٌنة لما لها دور مهم فً المحافظة على البٌبة

. 

ومن خالل المؤشرات التً تم استخالصها والتً تمثلت كمجموعة من النقاط المتعلقة بأهم  

المشاكل التً تعانً منها المدٌنة ومن ثم الخروج بتوصٌات ذات نظرة شمولٌة متناغمة مع 

 سٌاسات التخطٌط المستدام وفً اطار التنمٌة المستدامة التً تعنى بمختلف مناحً الحٌاة . 

 

 

 الكلمات الدالة : )التنمٌة المستدامة , التخطٌط المستدام , البٌبة ( 
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Abstract  

      This study is the need to identify the problems of the city of Kirkuk as 

a case study, Through a questionnaire conducted sporadic samples from 

residents of the city of Kirkuk and in particular working in different 

departments of the city staff, In order to try to put public policies and 

frameworks for the development of the city of Kirkuk according to 

sustainable planning general framework, And through the creation of 

balance and fairness to land use and public transportation and 

distribution services buildings in accordance with the population 

density of the city, which is in the process of increasing population 

growth significantly. The study also aimed to the need to preserve the 

environment, resources and wealth that characterizes the city of Kirkuk 

and the need to reduce pollution by identifying areas that could be 

enriched by green spaces to be thus a green belt surrounding the city 

because of its important role in the preservation of the environment. 

Through indicators that have been drawn from a set of points on the 
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most important problems of the city and then come up with 

recommendations with a holistic view consistent with sustainable 

planning policies in the framework of sustainable development involved 

in different walks of life. 

Key Words : (Sustainable Development – Sustainable Planning – Environment)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المقدمة -1

 توطئة : 1-2

ان فكرة التنمٌة المستدامة ٌمكن ان تطبق فً تطوٌر وتنمٌة المدن من خالل عدة محاور من     

ضمنها اسلوب االستغالل االمثل لألراضً من خالل توفٌر البٌبة المالبمة للمعٌشة , حٌث 
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عملٌة توفٌر الخدمات فً المدٌنة عن طرٌق التوزٌع العادل للدوابر الحكومٌة وحسب الكثافة 

نٌة لكل مناطق المدٌنة , وعملٌة المحافظة على البٌبة من خالل تحدٌد المناطق التً ٌمكن السكا

استغاللها كمساحات خضراء تحٌط بالمدٌنة والمناطق السكنٌة , وتشجٌع المواطنٌن على 

استخدام المواصالت العامة فً التنقل وتحدٌث طرق المشاة من اجل التقلٌل من الضوضاء 

وٌذكر ان مفهوم االستدامة والنابعة من المفهوم الشامل للتنمٌة المستدامة , لها  والتلوث البٌبً .

ارتباط وثٌق بالتركٌبة الوظٌفٌة واالجتماعٌة ضمن النسٌج الحضري فً المدن , ومن خالل 

ذلك ٌمكن التوصل الى مؤشرات ومفاهٌم نابعة من الفكر المستدام ٌمكن توظٌفها فً تطوٌر اي 

 مدٌنة . 

 

هنا كانت عٌنة الدراسة متمثلة بمدٌنة كركوك لما لهذه المدٌنة من اهمٌة فً العراق ومن 

والمنطقة من خالل الثروات التً تتوفر فٌها والكثافة السكانٌة المتزاٌدة بشكل ملحوظ فً اآلونة 

االخٌرة مما ولدت مشاكل عدٌدة تطلب ضرورة معالجتها ووضع معاٌٌر وخطط من اجل خلق 

 رٌة التً تتماشى مع مفاهٌم ومبادئ التنمٌة المستدامة . البٌبة الحض

   المشكلة البحثٌة واهمٌتها : 1-3

لقد كان االوضاع السٌاسٌة ومنها الحروب والحصار االقتصادي الذي جثم على االرض     

العراقٌة والسٌاسات الخاطبة من الناحٌة التخطٌطٌة الستخدامات االراضً ومدى تحقق التنمٌة 

اكبر االثر فً ظهور العشوابٌة فً التوسع العمرانً وسوء استخدام , المستدامة لعقود خلت 

ٌار مدٌنة كركوك كحالة دراسٌة تظهر فٌها مشاكل جمة فً اسلوب تخطٌط االرض وتم اخت

كونها تبحث فً هذا الموضوع وتحاول تقٌٌم  , المدٌنة . ومن هنا تبرز اهمٌة هذه الدراسة

الواقع الحالً الستخدامات االراضً والمشاكل والصعوبات التً تواجهها ومدى االستفادة من 

الدراسات السابقة فً تطوٌر مدٌنة كركوك , كما وتقترح الدراسة بعض المقترحات للتغلب على 

ما للوصول الى االستخدام االمثل تلك المشاكل والعمل على تخطٌط االراضً تخطٌطا مستدا

 لألرض وفق مبادئ التنمٌة المستدامة . 

   : اهداف البحث 1-4

ان الهدف العام لهذه الدراسة هو وضع سٌاسة واطار عام للتخطٌط المستدام المتوازن    

والعادل الستخدامات االراضً والمواصالت فً مدٌنة كركوك وكٌفٌة تطبٌق مبادئ التنمٌة 
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ة للوصول الى تطوٌر المدٌنة ومن خالل وضع المقترحات التً تساعد على التطور المستدام

 بهذا االتجاه مستقبال .

 وان من اهم االهداف التً تسعى الٌه هذه الدراسة لتحقٌقها تتمثل بـ : 

 التركٌز على اهمٌة المحافظة على البٌبة والموارد والحد من التلوث . -1

العمرانً لمدٌنة كركوك لتحدٌد اهم العوامل والمبادئ التً  التعرف على مراحل التطور -2

 المدٌنة وفق مبادئ التنمٌة المستدامة .             تصب فً تطوٌر 

التعرف على اهم المشاكل المتعلقة بشبكة المواصالت واالزدحام والتلوث ومواقف  -3

 السٌارات ومشاكل المشاة والعمل على تطوٌر تلك الشبكة .

ق مفاهٌم البٌبة المستدامة فً الجانب العمرانً والعمل على تطوٌر ونشر الوعً الثقافً تحقٌ -4

 فً هذا الجانب .

   : خطة ومنهجٌة البحث 1-5

من اجل تحقٌق االهداف المرجوة , فان منهجٌة الدراسة تتمركز بثالثة محاور ربٌسٌة     

 تتلخص بما ٌلً :

لوماتً لمدٌنة كركوك من خالل التعرف على الخلفٌة المحتوى االول : تتضمن االطار المع -1

التارٌخٌة للمدٌنة , وواقع حال المدٌنة من خالل تقسٌم االراضً وعملٌة توزٌع االستخدامات 

 وتصنٌفها .

المحتوى الثانً : وهً المحتوى النظري التً تمثلت بالتعرف على الدراسات السابقة حول  -2

من حلول وتوصٌات ومدى االستفادة منها فً الواقع الحالً  تخطٌط المدٌنة واهم ما جاء فٌها

 للمدٌنة .

المحتوى الثالث : فٌتضمن الجانب التحلٌلً ومن خالل تحدٌد المشاكل التً ٌعانً منها  -3

السكان فً الجانب التخطٌطً للمدٌنة واستعماالت االراضً والمواصالت من خالل اجراء 

 االستبٌانات لشرٌحة متنوعة من

ان المدٌنة , ووضع معاٌٌر ومقترحات تعمل على وضع االستراتٌجٌات التخطٌطٌة سك 

 المستدامة للمدٌنة من خاللها فً ضوء التطور العمرانً .

   : ماهٌة المدٌنة المستدامة  -2

لقد مر تخطٌط المدن بالعدٌد من المراحل والتطورات المتسارعة فً محاولة جاهدة لمواكبة 

تسارع نمط الحٌاة وتطورها العلمً والتكنولوجً , ففً السابق لم تكن الحاجة ملحة لتخطٌط 
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المدن فالعناصر محدودة والوظابف واالنشطة كذلك . ومع التطور العلمً والتكنولوجً والذي 

تطور فً اغلب نواحً الحٌاة وتعددت االنشطة والوظابف التً تؤدٌها المدٌنة وبالتالً واكبه ال

 , وقدظهرت الحاجة الى عملٌة تخطٌط جٌد ومدروس للمدن بشكل ٌواكب التطور التكنولوجً 

ٌسبقه تالفٌا للعشوابٌة التً قد تنتج عن النمو غٌر المدروس او المخطط له . ومن هنا ظهرت 

خطٌط المدن بأسلوب علمً وعملً مدروس وموجه نحو المستقبل لحل المشاكل الحاجة الى ت

فٌتم وضع خطة واقٌة واضحة للعمل ٌتم تنفٌذها بشكل مرحلً  , ولتالفً نشوء مشاكل جدٌدة

الحاجة الملحة لتحقٌق عدد من االهداف  تظهربحث تحقق االستدامة والتكامل والشمولٌة , و

  -:التً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً 

تحقٌق العدالة االجتماعٌة عن طرٌق التوزٌع االمثل والعادل للدخل وعوابد النمو بٌن االفراد  -1

 والطبقات المختلفة .

 االستغالل االمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة . -2

 تحقٌق معدالت نمو اقتصادي عالٌة وتحسٌن مستوى معٌشة السكان . -3

 بة للمشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة المختلفة .المساهمة فً وضع الحلول المناس -4

وتعتبر المدٌنة مجتمعا مستقرا ذات كثافة سكانٌة وعمرانٌة عالٌة غالباً , حٌث تتنوع انشطة 

سكانه االقتصادٌة واالدارٌة والخدماتٌة كما انها على مستوى التحضر والتنظٌم , وهً متغٌرة 

 [1]فً الحجم والشكل والوظٌفة .

وٌذكر انه من اجل تنسٌق عام بٌن اسس االستدامة للموقع العام ألي مدٌنة كانت ال بد من تحقٌق 

والتوافق مع  –القابلٌة للصٌانة الذاتٌة  –الوظٌفة  –كفاءة التكلفة  –: ) المردود الجمالً 

 [2]التصمٌم البٌبً  والنظام الجٌولوجً ( . 

   : استراتٌجٌات التخطٌط المستدام الستعماالت االرض والمواصالت  2-1

ٌضم تخطٌط استعمال االرض التوجهات التً تمثل بعدي تخطٌط استعمال االرض ) التخطٌط 

 ,الفٌزٌابً والمخططات المعدلة ( واالستدامة ) االستدامة البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ( 

 -وٌضم التخطٌط المستدام استعمال االرض لكل من :

 السٌاسات المتعلقة باستعمال االرض . من خالل وضعالتخطٌط الفٌزٌابً  -1

 .وطبٌعة اشغالها التخطٌط الستعماالت االرض المتنوعة واماكنها  -2

 .المتوفرة مخططات لتحسٌن الفراغات  -3
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ل واالستخدام االمثل لها وهً )االستدامة البٌبٌة( وذلك لتحقٌق حماٌة المصادر على المدى الطوٌ

احتٌاجات وطموحات االجٌال  على ان تتوافق مع, اضافة لالستدامة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 [3]الحالٌة .

   : اهم السٌاسات المتبعة لتحقٌق االستدامة فً مجال التخطٌط الحضري 2-2

 [4]كل من السٌاسات التالٌة :  انتهاج  لتحقٌق االستدامة فً مجال التحقٌق الحضر ٌمكن

تقلٌل التشتت الحضري : )عن طرٌق التنظٌم وتقلٌل االزدحام داخل المدن وزٌادة معدل 1-

 الكثافة فً ضواحً المدن والبلدات الصغٌرة( .

التقلٌل من المسافات : )عن طرٌق التوزٌع المنظم للدوابر المحلٌة وتقلٌل المسافة بٌن البٌت  -2

والعمل وزٌادة التنمٌة فً البلدات الصغٌرة لتقلٌل االعتماد على المدن الكبٌرة , الى جانب اٌجاد 

 مجتمعات جدٌدة متوازنة( .

السعً إلٌجاد مواصالت عامة جذابة واقتصادٌة : )عن طرٌق التركٌز على زٌادة التنمٌة  -4

والتوافق بٌن استعمال  لالستعماالت المختلطة فً مراكز وتقاطعات المواصالت العامة ,

االرض التً تقع ضمن الحدود االدارٌة للمدٌنة  والمواصالت العامة , لتحقٌق توازن اكثر فً 

 التدفق( .

تقلٌل حركة مرور الطرق : )عن طرٌق اعادة تشكٌل المناطق الحضرٌة بحٌث تقلل من  -5

الت العامة الجماعٌة الرحالت فً المواصالت الخاصة ضمن حدود البلدة واستبدالها بالمواص

 وتقنٌن المواقف فً اماكن العمل( .

ونجد االرتباط الوثٌق بٌن التطور فً التكوٌن الشكلً والنسٌجً فً المدن مع العوامل المؤثرة 

وتوجهاتها لتلبٌة االحتٌاجات المرتبطة بالنمو السكانً , حٌث الحالة المكانٌة والعمرانٌة 

احة المدٌنة وتوسعاتها والتطور االقتصادي , اضافة الى والنفسٌة واالجتماعٌة مرتبطا بمس

 [5]الجانب الثقافً الخاص بمجتمع المدٌنة .

وان التصمٌم المستدام هو ببساطة المرادف للتنمٌة المستدامة , وعند تكوٌن فكرة واضحة 

 لماهٌة التنمٌة المستدامة ٌنتج بالضرورة اسس تخطٌطٌة سلٌمة , والبد من ان تكون مواجهة

لالحتٌاجات المعاصرة دون االخالل بإمكانٌات االجٌال القادمة فً مواجهة احتٌاجاتهم , 
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والتخطٌط المستدام ٌتمٌز بالتشكٌالت العمرانٌة والفراغٌة التً تساهم فً التنمٌة العمرانٌة والتً 

 [6]تحقق التوافق المستمر لالحتٌاجات المتغٌرة ونظم العمران.

 ركوك( الموقع الجغرافً واهمٌتها التارٌخٌة والتراثٌة :عٌنة الدراسة )مدٌنة ك-1

من اجل دراسة شاملة لمدٌنة كركوك كان ال بد التعرف على الخارطة الجغرافٌة لمدٌنة كركوك 

 من خالل :

 – 42 – 23 43تقع مدٌنة كركوك فً شمال جمهورٌة العراق ما بٌن خط طول ) الموقع : -أ

( شمال خط االستواء . وٌحد المحافظة 1 34 – 53  35( شرقا خط غرٌنٌتش وخط عرض )45

من الشمال محافظة اربٌل , ومن الشرق محافظة السلٌمانٌة ومن الغرب محافظة صالح الدٌن 

ومحافظة نٌنوى , ومن الجنوب محافظة دٌالى . وتبتعد مدٌنة كركوك عن مركز مدٌنة اربٌل 

 [7]كم .  215كم وعن دٌالى  225كم وعن العاصمة بغداد  102كم وعن السلٌمانٌة  22

تضم المحافظة ضمن حدودها اإلدارٌة تنوعا غنٌا من العناصر الطبٌعٌة  الحدود االدارٌة : -ب

وتتطابق الحدود االدارٌة  –والطبوغرافٌة والجٌولوجٌا ومن التنوع البشري العرقً والدٌنً 

للمحافظة بشكل واضح مع المعالم الطوبوغرافٌة الممٌزة للمنطقة , حٌث تتطابق الحدود 

  [8](1الشمالٌة الشرقٌة للمحافظة مع هضبة كركوك ومرتفعات شوان وجبال حمرٌن . شكل )

 

تقع مدٌنة كركوك الحالٌة على اطالل المدٌنة االشورٌة القدٌمة  تارٌخ المدٌنة وتراثها : -ج

سنة بسبب اهمٌة موقعها الجغرافً بٌن اهم  5000ارانجا )عرفة( التً ٌقدر عمرها بحوالً 

مركزٌن حضارٌٌن وسٌاسٌٌن فً تارٌخ العراق )بابل ونٌنوى( , باإلضافة الى تأثٌرات اٌران 

زاكاروس المحاذٌة . كما ان خصوبة تربة كركوك وموقعها الجغرافً جعالها مركزا وجبال 

  

 [8]( موقع مدٌنة كركوك ومجاوراتها من محافظات واقضٌة ونواحً 1شكل )
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للحركة التجارٌة , وقد احتضنت عدة اجناس من المجتمعات البشرٌة تبادلوا العادات والتقالٌد , 

وقد وصلت الى اوج شهرتها فً القرنٌن العاشر والحادي عشر قبل المٌالد وتحت حكم 

لعقود االخٌرة التً عانت اراضٌها من اهمال والتً ولدت نوع من االشورٌٌن  على عكس ا

 (2التصحر وخاصة من الجهة الجنوبٌة المحٌطة بالمدٌنة . شكل)

 

 

 

 

 [7]( اماكن المواقع التارٌخٌة فً كركوك 2شكل )   
 

 نبذة عن الهوٌة العمرانٌة لمدٌنة كركوك :3-1

ان مدٌنة كركوك تتضمن نمطٌن حضرٌٌن احدهما عفوي تقلٌدي فً الوسط القدٌم للمدٌنة 

واالخر ٌمتاز بحداثته فً المناطق التً تبتعد عن مركز المدٌنة . وهنالك عامالن مؤثران فً 

تواجد نمطٌن من المشهد الحضري لمدٌنة كركوك اولهما العوامل التارٌخٌة التً خلقت معالم 

وجودها على اشكال الفضاءات وهٌبة المبانً والتً كان لمركز القلعة االثر  تراثٌة حضرت

االكبر على التكوٌن المورفولوجً لشكل المشهد الذي تبلور عبر التطور التارٌخً والجانب 

الثانً هً عوامل الحداثة وتطور االستعماالت وتعاظم النشاطات وتزاٌد الوظابف وضغط 

لمبانً التراثٌة على استٌعاب هذه المتطلبات , كل ذلك ادى الى ان السكان المرتفع وعدم قدرة ا

تفرض هذه العوامل نوعا من االشكال المعمارٌة ونظم اخرى من الفضاءات مما ادى الى 

 التحول فً المشهد الحضري خاصة فً المناطق الجنوبٌة والغربٌة من المدٌنة . 

ونجد المشهد الحضري التقلٌدي واضحا فً الجزء القدٌم من المدٌنة من خالل الوحدات السكنٌة 

المتالصقة , واما المبانً الحدٌثة فإنها تمٌزت بارتفاعها كما هو الحال فً بعض المبانً التً 

اتخذت نمطا عمودٌا وقد تركزت فً مدٌنة كركوك فً الشوارع الربٌسٌة على شكل مبانً ذات 
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تعمال مختلط حٌث السكن مع التجارة حٌث ٌسكنها بعض العوابل والعاملٌن فً المدٌنة حٌث اس

ظهر هذا النمط نتٌجة لزٌادة الحاجة فٌها للسكن العمودي والخدمات والمرافق االخرى . 

 ( 3شكل )[7]

 

 

 

 الدراسات التخطٌطٌة السابقة لتطوٌر مدٌنة كركوك : 3-2

  مخطط دوكسٌادس لتطوٌر مدٌنة كركوك : 3-2-1

بدراسة المخطط العام لمدٌنة  بدأ االستشاري الٌونانً فً شركة دوكسٌادس 1293فً عام 

 كركوك حٌث تضمنت الدراسة : 

 المحددات الطبٌعٌة ومنها جغرافٌة المنطقة , المناخ , المناطق الخضراء . -1

 المالمح االقتصادٌة للمدٌنة . -2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 القرٌبة من المركز ( نالحظ الفوضى البصرٌة فً شوارع المدٌنة وخاصة فً المناطق3شكل )

  ]الباحث[حٌث التداخل بٌن الوظابف الخدمٌة وحركة المرور للسٌارات والمشاة .
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 المالمح الفٌزٌابٌة للمدٌنة وتشمل )استعماالت االراضً , النمو والكثافة السكانٌة . -3

 الحٌاة االجتماعٌة والدٌمغرافٌة .مالمح  -4

 شكل النقل وعالقاتها وتشمل المواصالت العامة وحركتها واماكن وقوف السٌارات . -5

 المبانً اإلدارٌة العامة واالماكن االجتماعٌة والفراغات المفتوحة . -7

 السكن وعدد الطوابق المتوفرة وحالتها . -8

ه ونظام التصرٌف الصحً )الذي لم ٌنفذ بمنظومتها المرافق العامة وتشمل امدادات المٌا -9

المتكاملة لحد اآلونة( االخٌر وتصرٌف مٌاه االمطار باإلضافة الى شبكة الكهرباء واالتصاالت 

. 

ان برنامج التطوٌر مٌز بٌن المتطلبات الحالٌة والمستقبلٌة وعمل على االستفادة من مقومات 

شبكة الطرق الخارجٌة التً تربط بٌن كركوك وكافة  المدٌنة الجغرافٌة والتارٌخٌة من خالل

 محافظات العراق , والتطوٌر

الخاص بضفاف نهر الخاصة المهملة حالٌا, والحفاظ على القلعة كمركز ترفٌهً وتارٌخً .  

كما تضمن برنامج التطوٌر توزٌع استخدامات االراضً بحٌث ان كل منطقة تصنف حسب 

التً تؤثر فً تكالٌف البناء والنمو العمرانً المتوقع فٌها .  مالبمتها من حٌث طوبوغرافٌتها

وتصنف اٌضا بناءاً على جاذبٌة المنطقة وقربها من المناطق الخضراء ومصادر المٌاه , 

 (4شكل ) [9]الظروف المناخٌة وبعدها عن مصادر التلوث االساسٌة . 
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 عل الطرق الربٌسٌة الرابطة بٌن المدٌنة ومجاوراتها من  ( ٌوضح تركٌز دوكسٌادس4شكل )

 [9]محافظات واقضٌة ونواحً باإلضافة الى اسلوب توزٌع الطرق الداخلٌة عبر النظام الشبكً .
 

 وقد تم اقتراح تطوٌر اراضً المدٌنة على ثالث مراحل :

وقد تم فٌها اقتراح انشاء منطقة صناعٌة ومركز للنقل فً الناحٌة الغربٌة  المرحلة االولى : -

 النتهاء هذه المرحلة . 1296من المدٌنة , وقد اقترح المخطط عام 

وقد اقترح النمو فٌها فً الجهة الشرقٌة من المدٌنة وقد كانت السنة الهدف  المرحلة الثانٌة : -

 . 1220لهذه المرحلة هً 

 , وقد شمل التطوٌر شرق وغرب المدٌنة . 2000و 1220بٌن عامً  ثالثة :المرحلة ال -

وبمالحظة الهٌكل الذي بنً علٌه مخطط المدٌنة فقد تم اعتماد النظام الشبكً كنمط للعالقة بٌن 

 شوارع المدٌنة.

  : 2022-2002مخطط بٌل فرشمان  3-2-2

اما الدراسة الثانٌة لمدٌنة كركوك فٌعرف باسم مخطط بٌل فرشمان حٌث ٌعرض خطة العمل 

.  2029الربٌسٌة للمدٌنة وتنظٌم تخصٌصات استخدام االراضً بحٌث تستوعب النمو حت عام 

بناءا على تحدٌد اهداف مستقبل قٌود ومعوقات  2009وقد تم اعداد الخطة الربٌسٌة فً عام 

 [10]ى تلك المعطٌات افتراضات السعة ومتطلبات االرض التنمٌة وبنت عل

اهداف مخطط بٌل فرشمان : تم اعداد مجموعة من االهداف التً سعت الدراسة لتحقٌقها  -

 ومنها:

 ان ٌتم تشجٌع الدمج المجتمعً بما فً ذلك جمٌع فبات السكان الموجودة فً المدٌنة . -1
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اد فرص عمل لسكان هذه المدٌنة فً الوقت الحالً ان ٌتم تشجٌع التنمٌة االقتصادٌة واٌج -2

 وفً المستقبل فً القطاعً الحكومً وغٌر الحكومً .

 تشجٌع انشاء بٌبة خضراء عن طرٌق انشاء شبكة متصلة من الطرق  المشجرة. -3

 تشجٌع التنمٌة عالٌة الجودة وانشاءات جذابة مع الحفاظ على هوٌتها وشخصٌتها المتمٌزة . -4

 نمط فعال للتطوٌر الحضري بحٌث ال ٌتم تخرٌب االرض والبنٌة التحتٌة . تعزٌز -5

 تشجٌع التطوٌر المستقبلً وتطوٌر مركز المدٌنة والخدمات التجارٌة . -7

 مقترحات بٌل فرشمان حول التصمٌم الحضري للمدٌنة : -

غرافٌة , اشارت الدراسة على ضرورة االستدالل بالظروف االرضٌة وانواع التربة , الطوبو

المناخ العام والعوامل المناخٌة على مستوى منطقة التصمٌم , نوعٌة الهواء , الزراعة , التراث 

والمحافظة علٌه وٌشتمل ذلك على الموارد االثرٌة , البٌبة والمناظر الطبٌعٌة والمشاهد والمعالم 

ً واالماكن العامة باإلضافة الى ضرورة تنمٌة االستخدام المشترك لكثافة ومساحة قطع االراض

 (5المفتوحة . شكل )
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 ( ٌوضح تركٌز بٌل فرشمان فً تطوٌر مدٌن كركوك على مخطط الطرق الحولٌة 5شكل )

 [10]انتقاال الى المركز وبأربع مراحل.

 

 الجانب التطبٌقً للدراسة : 3-3

 استبٌان اراء لشرائح مختلفة من سكان مدٌنة كركوك : 3-3-1

تم اجراء استبٌان لشرابح مختلفة من سكان مدٌنة كركوك من اجل التعرف بشكل مباشر حول 

آرابهم تجاه ما ٌعانونه من مشاكل فً حٌاتهم الٌومٌة وفق ما تقدمه ادارة المدٌنة من خدمات 

ى المستوى المطلوب لٌواكب مدن العالم وهل ان هذه الخدمات تعنً بالغرض وترتقً ال

 الحضارٌة لما ٌتمتع به سكان مدنهم وخاصة اذا 

 

ما قارنا مدٌنة كركوك بمدن العالم فنجد ان االمكانٌات المادٌة والثروات التً تتمتع بها مدٌنة 

كركوك اعلى بكثٌر من اٌرادات تلك المدن , ولكن نجد ان هنالك مؤشرات تدل على عدم توفر 

ٌبة المستدامة فً المدٌنة وفق المعاٌٌر الدولٌة الستراتٌجٌات التنمٌة المستدامة , وجاء الهدف الب

من االستبٌان من خالل التعرف على اهم المؤشرات التً تعطٌنا فكرة عن بعض ٌجري فً 
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اذهان السكان , باإلضافة الى التعرف على العالقات المتبادلة ما بٌن الناس وكل من البٌبة 

ٌعٌة والبٌبة المبنٌة ونظام المواصالت , ومن خالل ذلك تم توزٌع العٌنة )استمارة الطب

 االستبٌان( بشكل طبٌعً ضم كل من الشرابح الخمسة التالٌة :

 موظفً دابرة ماء كركوك . -1

 موظفً واساتذة جامعة كركوك . -2

 معلمٌن مدرسة اٌلري االبتدابٌة .   -3

 مناطق متفرقة من كركوك. اصحاب المحالت التجارٌة فً -4

 موظفً الدابرة الهندسٌة فً مدٌرٌة تربٌة كركوك . -5

الحالة  –علما ان االستبٌان غطت عدد من شرابح المواطنٌن , اخذا بنظر االعتبار )السن 

باإلضافة الى امتالك السٌارة من عدمها( للتعرف على  –السكن  –مكان العمل  –االجتماعٌة 

اء وتوقعات تلك الشرابح من المواطنٌن الساكنٌن فً مدٌنة كركوك . عدد ال بأس من اآلر

 ((1)نموذج استمارة االستبٌان فً الملحق )

ونجد ان غالبٌة العٌنات المختارة هً من الفبة المتمثلة بالموظفٌن كون الدراسة ٌهدف الى جمع 

ٌث ان الفبة الغالبة كانت اراء المواطنٌن الذٌن لدٌهم مواعٌد محددة للدوام فً دوابر الدولة , ح

 (, ومن خالل ما تم اجراءه من استبٌان تم مالحظة ما ٌلً :45-35ما بٌن )

ان طبٌعة الرحالت التً ٌقومون بها ٌومٌا كانت رحالت العمل االعلى نسبة وتلتها الرحالت  -أ

الخاصة بالتسوق ومن ثم الرحالت االجتماعٌة . وكون ان رحالت العمل التً حصلت على 

اعلى نسبة ولها مواعٌد ثابتة من الذهاب واالٌاب , كان ال بد من التركٌز على عمل شًء فً 

واهمها التركٌز على دور المواصالت العامة كون ان النتابج جاءت سلبٌة من قبل هذا الجانب 

 العٌنات حول اداء شبكة المواصالت العامة .

ان اهم المشاكل التً تعانً منها المدٌنة والتً تعٌق نموها وتطورها الحضاري تتمحور  -ب

لكثٌر من الدراسة واعادة بعدد من المشاكل التً تعرقل تطور المدٌنة والتً هً بحاجة الى ا

النظر, حٌث نجد ان الجزء االكبر من العٌنات فضلت المشً بشكل اكبر من الفقرات االخرى , 

مما ٌدل على استعداد المواطنٌن لقطع مسافات مشٌا على االقدام وبالتأكٌد ٌعود السبب لحاجة 

وردت نتابج غٌر ذلك المواطن الى تشجٌع المحافظة على الصحة العامة , ولكن واقع الحال ا

حٌث وجدنا ان نسبة كبٌرة من العٌنات ذكرت بعدم وجود ارصفة امنة للمشاة والتً هً جزء 
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من الشوارع الربٌسٌة داخل المدٌنة , وٌتوقعون ان تزداد هذه المشكلة فً ظل التوسع العشوابً 

 فً المدٌنة واالزدٌاد المستمر فً عدد سكانها .

رى الً ٌعانون منها المواطنٌن فً مدٌنة كركوك , هو التلوث البٌبً اما بالنسبة للمشاكل االخ

% من المشاكل المحددة التً 61والتلوث السمعً والضجٌج حٌث بلغت فً مجموعها ما ٌعادل 

 تعانً منها المدٌنة .

وجاءت النتابج الخاصة بمدى تطبٌق معاٌٌر مفهوم التنمٌة المستدامة بنسب عالٌة جدا من حٌث 

كرو بأن فقرة وجود االماكن الخاصة لرمً النفاٌات القابلة للتدوٌر بأنها معدومة وهذا الذٌن ذ

ٌدل على تدنً مستوى الوعً والخدمات , اذا ما قارناها بمدى التطور الحاصل بالبلدان 

االخرى , اضافة الى عدم وجود احزمة خضراء تحٌط بالمدٌنة للحد من العواصف الترابٌة 

الجنوبٌة والتً تتمثل بنوع من التصحر والحد من التلوث البٌبً الناتج القادمة من الجهة 

 االزدحامات المرورٌة المتولدة من خالل عدم تطوٌر المواصالت العامة . 

اما من ناحٌة نشر ثقافة ترشٌد الطاقة الكهربابٌة فوجدنا بأن نسب كبٌرة من العٌنات الدراسٌة 

دارة المحلٌة للمحافظة والجامعات والمدارس من اشارت الى وجود تقصٌر واضح من قبل اال

خالل تثقٌف الطلبة متمثال بأسلوب نشر التوعٌة السلٌمة الستخدامات الطاقة والتً بدوره ٌوفر 

 لألجٌال القادمة من ثروات طبٌعٌة بدل ما ٌتم من استنزافه حالٌا.

 اهم النتائج المستخلصة االستبٌان : 3-3-2

ل نتابج االستبٌان تحدٌد اهم المشاكل التً تعانً منها المدٌنة حالٌا ومن وٌمكننا من خالل تحلٌ -

 خالل ما عبر عنها سكان المدٌنة وحسب العٌنات الدراسٌة لفبات مختلفة من المواطنٌن منها :

 عدم وجود مواصالت عامة حدٌثة ٌتالءم مع التطور الحاصل فً هذا المجال عالمٌا . -1

 مة وع حجم المرور فً اوقات الذروة خاصة .عدم وجود شوارع متالب -2

عدم وجود ممرات للمشاة امنة فً شوارع المدٌنة ٌتالءم مع عدد السكان المستمرة فً  -3

 التزاٌد .

ان نسبة التلوث البٌبً والسمعً والضجٌج عالٌة فً المدٌنة نظرا لعدم التعامل المثالً مع  -4

, اضافة الى االزدحام المروري الناتج من عدم  النفاٌات المتراكمة فً بعض مناطق المدٌنة

 الدراٌة الكافٌة لحل ازمتها .

ال ٌوجد احزمة خضراء تحٌط بالمدٌنة للحد من العواصف الترابٌة التً تتعرض المدٌنة فً  -5

 اوقات موسمٌة من السنة .
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, مما ولدت  الغالبٌة من الدوابر الحكومٌة والخدمٌة تمركزت فً الجانب الغربً من المدٌنة -6

 ازدحامات مرورٌة فً اوقات بداٌة ونهاٌة الدوام الرسمً فً المدٌنة .

وجود فوضى بصري من خالل االختالط بٌن المحالت التجارٌة والورش الصناعٌة واالبنٌة  -7

 السكنٌة فً ان واحد .

 وفٌما ٌلً الجداول الخاصة باالستبٌان ومؤشراتها : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]الباحث[الجدول الخاص بتوزٌع العٌنة تبعا للمجامٌع المختلفة :  -1
 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات

 ماء كركوك
 موظفً وتدرٌسً

 جامعة كركوك
 معلمً مدرسة

 اٌلري
 اصحاب 

 محالت تجارٌة
 موظفً تربٌة

 كركوك
 مجموع

 المتغٌر الخاص
 بالعمر 

 اقل من 
30 

12% 5% 16% 9% 10% 1002% 

 30-35 20% 16% 30% 25% 31% 2404% 

35-40 26% 26% 20% 35% 35% 2904% 

40-45 30% 30% 19% 21% 15% 2209% 

 اكثر من
45% 

12% 23% 16% 11% 2% 1402% 

 المتغٌر الخاص
 بالجنس 

 %5206 %52 %100 %0 %60 %44 ذكر

 %4904 %41 %0 %100 %40 %56 انثى

 المتغٌر الخاص
 االجتماعٌةبالحالة 

 %6909 %62 %56 %65 %93 %91 متزوج

 %3102 %31 %44 %35 %29 %12 اعزب
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 المتغٌر الخاص
 بالمهنة  

 %90 %100 %0 %100 %100 %100 موظف

 %20 %0 %100 %0 %0 %0 رب عمل 

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 طالب 

 المتغٌر الخاص 
 بمكان العمل )حٌث

 تم التركٌز على 
 مركز المدٌنة  

 المنطقة
 الشرقٌة 

 جهة القلعة

0% 10% 0% 95% 0% 19% 

 المنطقة 
 الغربٌة 

 جهةقورٌة

100% 20% 100% 25% 100% 93% 

 المتغٌر الخاص 
 بمكان السكن

 المنطقة
 الشرقٌة 

 جهة القلعة

35% 25% 20% 30% 15% 25% 

 المنطقة 
 الغربٌة 

 جهةقورٌة

65% 95% 90% 90% 95% 95% 

 المتغٌر الخاص 
 بالدرجة العلمٌة 

 دراسات
 علٌا

2% 50% 0% 
 

0% 0% 1004% 

 %53 %100 %15 %10 %50 %20 بكالورٌوس

 %206 %0 %40 %0 %0 %9 اعدادٌة

 %19 %0 %0 %20 %0 %0 معهد

 %9 %0 %35 %0 %0 %0 متوسطة

 %2 %0 %10 %0 %0 %0 ابتدابٌة

 تملك  المتغٌر الخاص 
 سٌارة 

40% 65% 25% 100% 55% 59% 

 ال تملك
 سٌارة 

60% 35% 95% 0% 45% 43% 

 ]الباحث[ الجدول الخاص بطبٌعة شبكة النقل والمواصالت فً مدٌنة كركوك : -2
 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات

 ماء كركوك
 موظفً وترٌسً
 جامعة كركوك

 معلمً مدرسة
 اٌلري 

 اصحاب 
 محالت تجارٌة

 موظفً تربٌة
 كركوك

 مجموع

 تقٌٌم اداء شبكة 
 المواصالت

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 ممتازة

 %909 %4 %20 %5 %5 %15 جٌدة

 %12 %15 %25 %20 %15 %20 متوسطة

 %9202 %91 %55 %95 %90 %90 ردٌبة

 تقٌٌم عرض 
 الشوارع ومدى 

 مالبمتها مع حجم
 المرور فً اوقات

 الذروة

 %1906 %25 %9 %25 %10 %30 مالبم

 %9004 %95 %22 %95 %20 %90 غٌر مالبم

 اقصى مسافة ٌمكن
 قطعها على االقدام

 باتجاه المنزل

 (4-1) (5-2) (3-1) كم 
 

(3-5) (2-5) (1-5) 

 هل تؤٌد ممرات 
 ممرات للمشاة فً 

 شوارع مدٌنتك

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 نعم

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 ال
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 ]الباحث[ التنقل ووسابل المواصالت :الجدول الخاص بطبٌعة مشاكل  -3
 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات

 ماء كركوك
 موظفً وترٌسً
 جامعة كركوك

 معلمً مدرسة
 اٌلري

 اصحاب 
 محالت تجارٌة

 موظفً تربٌة
 كركوك

 مجموع

 وسٌلة المواصالت
 التً تفضل 
 استخدامها 

 سٌارتك
 الخاصة

30% 40% 20% 25% 30% 22% 

 %10 %10 %10 %15 %5 %10 التاكسً

 %29 %30 %30 %30 %15 %30 الباص

 %36 %40 %35 %35 %40 %30 المشً

 الوقت الذي تضٌعه
 فً رحلتك بالقٌادة

 ٌومٌا 

 معدل (45-25) (40-30) (30-20) (45-30) (30-20) دقٌقة
(20-45) 

 هل تشجع استخدام 
 المواصالت العامة 

 %69 %55 %60 %95 %90 %90 نعم

 %32 %45 %40 %25 %20 %30 ال

 

 

 

 

 ]الباحث[ الجدول الخاص بمقترحات تحسٌن وسابل النقل: -4
 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات

 ماء كركوك
 موظفً وترٌسً
 جامعة كركوك

 معلمً مدرسة
 اٌلري

 اصحاب 
 محالت تجارٌة

 موظفً تربٌة
 كركوك

 مجموع

 اي من المقترحات 
 ذات اولوٌة اكثر 

 لتحسٌن وسابل النقل 
 المتغٌرات

 باصات 
 حدٌثة

20% 30% 35% 40% 25% 30% 

 مواعٌد 
 االنطالق

10% 20% 20% 10% 15% 15% 

 تهٌبة 
 مواقف 
 االنتظار

10% 10% 15% 10% 5% 10% 

 تسعٌرة 
 منخفضة 
 للباصات

20% 15% 10% 20% 20% 19% 

 استخدام 
 الباصات 

 بعد
 تحسٌنها

10% 5% 10% 
 

5% 10% 9% 

 تطوٌر
 مرور
 المشاة

30% 20% 10% 
 

15% 25% 20% 

 

 

 ]الباحث[ الجدول الخاص بمشاكل محددة تعانً منها المدٌنة: -5
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 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات
 ماء كركوك

 موظفً وترٌسً
 جامعة كركوك

 معلمً مدرسة
 اٌلري

 اصحاب 
 محالت تجارٌة

 موظفً تربٌة
 كركوك

 مجموع

 اي من المشاكل 
 التالٌة تعانً منها 

 مدٌنتك

 التلوث
 البٌبً

30% 35% 35% 25% 30% 31% 

 التلوث 
 السمعً 

 والضجٌج

30% 25% 35% 40% 20% 30% 

 الشوارع 
 الربٌسٌة 

 الغٌر امنة 
 للمشاة

30% 15% 20% 20% 25% 22% 

 عدم وجود 
 ارصفة 

 امنة

15% 25% 10% 15% 25% 19% 

 

 

 

 

 ]الباحث[ الخاص بمعاٌٌر تحقٌق مفهوم التنمٌة المستدامة: الجدول -6
 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات

 ماء كركوك
 موظفً وترٌسً
 جامعة كركوك

 معلمً مدرسة
 اٌلري

 اصحاب 
 محالت تجارٌة

 موظفً تربٌة
 كركوك

 مجموع

 هل تم توزٌع عادل 
 لثروات المدٌنة فً 

 تنفٌذ المشارٌع 
 التنموٌة 

 %42 %60 %30 %40 %55 %60 نعم

 %51 %40 %90 %60 %45 %40 ال

 هل ٌوجد اماكن 
 خاصة لرمً 

 النفاٌات القابلة للتدوٌر 

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 نعم

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 ال

 هل توجد احزمة 
 خضراء تحٌط 

 بالمدٌنة للحد من 
 العواصف الترابٌة 

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 نعم

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 ال

 هل تم نشر ثقافة 
 ترشٌد الطاقة 

 وتشجٌع استخدام 
 الطاقة النظٌفة 

 %23 %20 %10 %20 %35 %30 نعم

 %93 %90 %20 %90 %65 %90 ال

 هل تؤٌد اعادة
 تخطٌط المدٌنة  

 إلعادة توزٌع 
 المرافق الخدمٌة 

 %61 %50 %90 %45 %60 %90 نعم

 %32 %50 %20 %55 %40 %30 ال

 

 ]الباحث[ الجدول الخاص بمشاكل استخدام االراضً )العشوابٌات فً المدٌنة(: -7
 موظفً دابرة فبة العمر المتغٌرات

 ماء كركوك
 موظفً وترٌسً
 جامعة كركوك

 معلمً مدرسة
 اٌلري

 اصحاب 
 محالت تجارٌة

 موظفً تربٌة
 كركوك

 مجموع

 %90 %90 %95 %95 %90 %20 نعم هل ٌوجد اختالط
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 بٌن المحالت الحدٌثة
 و االسكان والورش

 فً آن واحد
 

 %20 %30 %25 %15 %20 %10 ال

 هل ٌؤثر االختالط
 )العشوابٌات( بٌن

 االسكان و
 االستعماالت 

 الصناعٌة فً حٌاتك
 الٌومٌة

 %23 %20 %90 %25 %100 %100 نعم

 %9 %10 %20 %5 %0 %0 ال

 

 لٌة تطبٌق معاٌٌر ومبادئ االستدامة فً منطقة الدراسة :   آ -4

بعد ان تم تحلٌل وتقٌٌم اهم مشاكل مدٌنة كركوك من خالل الدراسات السابقة حول المدٌنة 

وعملٌة االستبٌان التً تمت كان البد من الخروج بمؤشرات تساعد فً عملٌة وضع المعاٌٌر 

نطقة, وذلك من اجل تحسٌن الواقع البٌبً والعمرانً , الخاصة بتطبٌق مفاهٌم االستدامة فً الم

الجٌد لالستعماالت الخاصة باألراضً وملا  وال ٌمكن عمل ذلك ال عن طرٌق التخطٌط

 الفراغات الخارجٌة بما ٌتالءم مع التطور العمرانً والخدمً العالمً .

المواصالت  وال بد من تحدٌد المساحات الخضراء وتوفٌر ممرات المشاة وتطوٌر شبكات

واالبنٌة العمرانٌة التً تتحقق فٌها معاٌٌر االستدامة والتً بدورها تخدم اهالً المدٌنة وتحافظ 

 على ثرواتها دون استنزافها .

ومن اجل تحقٌق االهداف المرجوة , كان البد من وضع استراتٌجٌات تهتم بحل المشاكل عل 

ارض الواقع والتً تساعد بدوره فً تطبٌق معاٌٌر ومبادئ االستدامة فً المدٌنة حتى وان كان 

 بنسب ضبٌلة , حٌث ان من 

المدٌنة تعانً من  البدٌهً عدم امكانٌة اجراء عملٌات تصمٌمٌة وتحسٌنات فً فترة قصٌرة كون

 مشاكل متراكمة عبر العقود المنصرمة . 

ومن خالل ما توصلنا الٌها من تحدٌد اهم المشاكل التً تعانً منها المدٌنة , كان ال بد من اعادة 

لألراضً , حٌث ال بد من عملً تنظٌم متكاملة ال تنفصل عن تخطٌط  اعادة توظٌفالنظر فً 

 المواصالت العامة وعملٌة 

تها بحٌث توفر اعلى درجة من االعتماد علٌها لتقلٌل ظاهرة االزدحام المروري الناتج عن ادار

السٌارات الخاصة للمواطنٌن وتشجٌعهم على استخدامهم النقل العام وبالتالً توفٌر البٌبة 

المستدامة من خالل المحافظة على البٌبة واٌضا تساعد على تشجٌع االقتصاد الوطنً والتوفٌر 
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من خالل فهم وتطبٌق اهم مبادئ التنمٌة المستدامة فً الحٌاة خل الشهري للمواطن من الد

 الٌومٌة .

ومن اهم االستراتٌجٌات التً ٌمكن اتباعها من اجل تحقٌق اهداف االستدامة فً مدٌنة  -

 كركوك :

 من خالل النتابج التً تم التوصل الٌها فً الدراسة حٌث االستبٌان ودراسة جغرافٌة وتارٌخ

المدٌنة كان البد من وضع استراتٌجٌات وحلول منم اجل تحقٌق اهداف التنمٌة المستدامة فً 

 تطوٌر المدٌنة حٌث :

البد من اعادة تشكٌل المجاورات والبٌبة السكنٌة من خالل إعادة النظر بتخطٌطها من اجل  -1

على مراحل من التوافق مع متطلبات المجتمع وتحقٌق شروط االستدامة . وٌمكن تحقٌق ذلك 

خالل توظٌف فكر العمارة الخضراء لما له من اثر على االنسان والبٌبة معا ودورها فً اعادة 

تشغٌل الهواء وتحوٌل ثانً اكسٌد الكاربون الفاسد الى اكسجٌن نقً , فالعمارة الخضراء تلبً 

القدرة  احتٌاجات الناس ومتطلباتهم من الراحة والصحة العامة وخفض التكالٌف وتزٌد من

 (6شكل ) [11]االنسانٌة لإلنتاج . 

    

 https://www.google.iq ( نماذج من مدن تتمٌز بمساحات خضراء6شكل )

     

واذا اخذنا بتعرٌف بورتالند لعبارة التنمٌة المستدامة حٌث عرف بانها التنمٌة التً تلبً 

احتٌاجات الحاضر دون ان تنتقص من قدرة االجٌال المقبلة على ان تلبً احتٌاجاتها الخاصة . 

فال بد أن نخلص الى استنتاج مفاده أن المستوطنات البشرٌة ستحتاج الى ان تعمل على تحقٌق 

ستدامة البٌبٌة فً اطار التنمٌة المستدامة , و ان العمارة الخضراء تعتبر من االتجاهات اال

الحدٌثة فً الفكر المعماري والذي ٌهتم بالعالقة بٌن المبنى والبٌبة , وانها المدخل الشمولً 
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لتصمٌم المبانً , كون أن كل الموارد او الطاقات ٌجب اخذها بنظر االعتبار فٌما اذا اردنا 

 [12]تحقٌق العمارة المستدامة . 

كقلعة كركوك والسوق القٌصري واالزقة القدٌمة فً منطقة  تطوٌر المراكز االثرٌة -2

والحفاظ علٌها فً مواقع التراث الثقافً واالحٌاء التارٌخٌة , والتركٌز على اهمٌة  النفطجٌة 

صوى من الموارد الطبٌعٌة المناظر الطبٌعٌة والمساحات المفتوحة بما فً ذلك االستفادة الق

 .التً تعانً من اهمال وجفاف حالٌا وضرورة اٌصال المٌاه الٌها من جدٌد كنهر الخاصة 

اٌجاد حزام اخضر ٌحٌط بالمدٌنة من اجل زٌادة المساحات الخضراء وبالتالً التحكم فً  -3

  .االمتداد العمرانً

نه باإلمكان تحدٌد المناطق المحٌطة ومن خالل دراسة الخارطة االدارٌة لمدٌنة كركوك نجد ا

التً نستطٌع تغطٌته بمساحات خضراء وعبر مراحل مدروسة لتعمل على الحد من التلوث 

حٌث العواصف الترابٌة الموسمٌة التً تعانً منها المدٌنة واٌضا البٌبً التً تعانً منها المدٌنة 

 (7شكل ) .تلطٌف االجواء الحارة تتمٌز بها المدٌنة خالل فصل الصٌف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( المناطق المقترحة لتغطٌتها بمساحات خضراء فً مدٌنة 7شكل )

 ]الباحث[كركوك. 

المناطق الخضراء 

 المقترحة

المناطق القدٌمة فً 

 المدٌنة

 القطاعات السكنٌة 
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التوجه نحو تقلٌل استعمال المركبات من خالل التخطٌط الجٌد للشوارع ومجاوراتها  -4 

بحٌث تساعد المشاة على الحركة بحرٌة اكبر اضافة الى تشجٌع وخاصة فً مركز المدٌنة 

استخدام الدراجات الهوابٌة للحفاظ على البٌبة , وبالتالً تنشٌط التنمٌة المستدامة استنادا الى 

 (8)شكل مثل للشوارع واالرصفة ومناطق التوقف واالنتظار .التصمٌم اال

 

 
 ( النموذج المقترح لتخطٌط شوارع مدٌنة كركوك من خالل مسارات المشاة والسٌارات8شكل )

 [13]والدراجات الهوابٌة والجزرات . 
اعادة توزٌع االبنٌة الخدمٌة وكافة دوابر الدولة على الخارطة االدارٌة لمدٌنة كركوك  -1

حٌث نالحظ ان اغلب الدوابر الحكومٌة قد انتشرت فً الجانب الغربً من المدٌنة دون 

مراعاة الكثافة السكانٌة للمناطق السكنٌة , مما ولد ازدحامات شدٌدة فً مناطق دون 

 (9ة فً اوقات الذروة .شكل )اخرى من المدٌنة وخاص
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 نالحظ تمركز الدوابر الحكومٌة فً الجانب الغربً من المدٌنة( 9شكل )

 ]الباحث[كركوك. 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

ال بد من دراسة شاملة لوضع المخطط االساس لمدٌنة كركوك بحٌث ٌكون فعاال من خالل  -1

ألهالً مدٌنة كركوك من قبل مسؤولً دوابر البلدٌة من خالل اتباع سٌاسات مرنة ومعلنة 

غطاء عام ٌتمثل بقاعدة معلوماتٌة واسعة مرتبطة بالمعاٌٌر الدولٌة للتنمٌة المستدامة , وذلك من 

 اجل الوصول الى تحقٌق االهداف المرجوة وفق مبادئ االستدامة .

مركزٌة والمتمثلة بدابرة محافظة كركوك ان الدور االكبر تقع على عاتق الدوابر الحكومٌة ال -2

فً التنسٌق بٌن الدوابر المختصة إلعادة تصمٌم وتطوٌر المخطط االساس لمدٌنة كركوك 

باإلضافة الى  وباألخص دوابر البلدٌة والتخطٌط العمرانً والماء والمجاري ودابرة الكهرباء

ٌة التصمٌمٌة الشاملة تتطلب , كون ان العمل دوابر وزوارة التخطٌط العمرانً فً المحافظة

 تفاعل هذه الدوابر مع بعضها وبأشراف مركزي .

ال بد من اشراك االكادٌمٌٌن المختصٌن ببرامج التنمٌة المستدامة من اساتذة الجامعات الذٌن  -3

لدٌهم اطالع واسع فً هذا المجال العالمً ولدٌهم ابحاث علمٌة من شانها تطوٌر المدٌنة وفق 

 ة المستدامة .مبادئ التنمٌ

ان اي عملٌة تصمٌمٌة إلعادة تخطٌط مدٌنة كركوك ٌجب ان تتصف بمرونة بحٌث ال  -4

تضٌق الخناق على التوسع والزٌادة السكانٌة المستمرة , وال تستنفذ موارد المدٌنة من اجل 

 الحفاظ علٌها لألجٌال المستقبلٌة.

ال بد من اعادة النظر وبشمولٌة اكثر بفقرة المواصالت سواء من الناحٌة التصمٌمٌة او  -5

الناحٌة االدارٌة , وذلك لوجود عدة مشاكل فً هذا الجانب من حٌث عرض الشوارع ومدى 

استٌعابها لسٌارات النقل الخاص فً اوقات الذروة , مرورا الى الحاجة إلضافة طرق مشاة 

مٌة لتشجٌع المواطنٌن على توظٌفها لما لها من اهمٌة فً المحافظة على وفق مواصفات عال

 الصحة العامة والبٌبة .

ال بد من اعادة توزٌع لمواقع الدوابر الحكومٌة , كون ان الغالبٌة العظمى من مبانً الدوابر  -6

رات تقع على الجانب الغربً من المدٌنة , مما ولدت ازدحامات مرورٌة شدٌدة وخاصة فً فت

الصباح االولى ونهاٌة الدوام الرسمً نتٌجة الزخم الكبٌر على الشوارع من قبل السٌارات 

 الخاصة للمواطنٌن .

تقع على عاتق دابرة بلدٌة كركوك ضرورة دراسة تشجٌر المساحات المفتوحة المتوفرة  -2

ضمن حدود مدٌنة كركوك وبأشجار دابمة الخضر وذلك لتوفٌر حزام اخضر تحٌط 
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ة اسوة بباقً المدن العالمٌة المستدامة وذلك للحد بشكل خاص من العواصف بالمدٌن

 الترابٌة .
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