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 االدماج الحضري الستعماالت األرض الحضرية في مدينة تلكيف 
 

 سعد صالح خضر  
 الجغرافيا / قسم للعلوم االنسانيةجامعة الموصل / كلية التربية 

 ( 9/3/2022، قبل للنشر في  12/2021/ 12)قدم للنشر في  
 

 : ص البحثلخم
فلت ياسيل   العوامل  اليلت ثل     دراسة االدماج الحضرر ال السررالت االر اارح الحضرر ية تالددررة  ترردد  إلىيهدف البحث الحالي  

واخيالسر  سلقدرة علل  ثحمل  ثكلسلاف ال لك بييأ   وهذا اخياسر مكسن اإلقسم  ،  فت  االدمسج الحض ي الييعمسالت األرض فت مدين  ثلكاف
األراسللت ال للكنا  فللت ال للل    ايلليعمسيزيللسدة افسفلل   نأ إللل مملللس ر لل    موقللا القةعلل  ال للكنا  سللم  االيلليعمسي الحضلل ي فللت المدينلل  ،

ثبسي  أصنسف االييعمسالت الحض ي  فت المدين    فضاًل ع   أيعسر األراست ، وثوزيا العمسل  ونظسم النق  ،  فت ي    ين الداخلت م  المد
 ر سر ويع  األرض ف هس.ع قام  اإليسلت ارثفسسلم ا  المدين  ليوف  المنةق  الي سري  وب إل الل و   إل ال كسن  ممس يدفا

 االدماج الحضري ، االستعماالت الحضرية ، الكثافة الحضرية ، االدماج الحضري المستقبلي. الكلمات المفتاحية:
 

Urban Consolidation Of Urban Land Uses In The City Of Tel Kaif 

 
Saad Saleh Khudhuir AL.Ubaid  

University of Mosul / College of Education for Human Sciences / 

Department of Geography 
  

Abstract: 
The current research aims to study the urban integration of urban land uses as a result of the 

multiplicity of factors that affect the policy of urban integration of land uses in the city of Tel Kaif in 

choosing the place of residence , and this is affected by the ability to bear housing costs and the choice 

of the location of the residential plot within the urban use in the city , which indicates that Increasing the 

intensity of the use of residential land in the inner part of the city, and thus affects the prices of land , the 

distribution of labor and the transportation system , as well as the variation in the types of urban uses in 

the city, which leads the population to resort to the city center due to the availability of the commercial 

area, and thus the increase in the value of rent and the price of land in it. 

Keywords: urban integration, urban uses, urban density, future urban integration 
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 المقدمة  -1
د المنلسق  الحضل ي  المودلودة الينمال  والنملو ال لكسنت داخل   لدو  ث ايلد ياسيل  ثق  لد  دمسج الحضل ي االرصف  

زيللسدة الكفسفلل  ال للكسنا   إللل الحضلل ي  االدمللسجر للع   ، إذ  الخللسرج فللت منللسق  الضللوا ت إللل بللداًل ملل  اليويللا  سً م للبق
، وبنس  م افل  دديلدة  سً سنت والقةا المودودة م بق، وإعسدة ثةوي  المب لالعل لمنةق   ض ي  مع ن  م  خالي اليويا 

ثةلوي  الو لدات ال لكنا  فلت  زيلسدةال  ف العم انلت والي ل اا علل    نه ثوقفإلاه عل  أفت الم س ست الميس  . ُينَظ   
ويلسل  النقل   ايةورمكسيب صسفا  فت االزدهسر االديمسعت واالقيصسدي   إل ي دي  ممس  دودة  المنسق  الحض ي  المو 

القلللدرة علللل  ثحمللل  ثكلللسلاف  العلللسم اليلللت ر للله  الوصلللوي إل هلللس ، وااليللليخدام األافللل  افلللس ة للم افللل  العسمللل  ، وزيلللسدة
 .(1)اإليكسن

ست الخضللل ا  الحضللل ي  ومنلللسق  الحضللل ي الحديفللل  دمللل  الم لللس  االدملللسج  لممسريلللست مللل  ال لللمست ال لا للل
اإلعلللدادات الةيا اللل  فلللت ثصلللما  مللل   االدملللسجكلللون رمكللل  أن رُ إذ الم لللس ست المفيو للل  فلللت الي  لللست عسلاللل  الكفسفللل  ، 

هنللسث  ال لل  أنللواع عللل  نةللس  وايللا ملل  ،  (2) ، مفلل  ثقل لل  اإلدهللسد وثقل لل  ثكللسلاف الصللاسن  إر للسبتذا ثللأ    المنلسر  
ييضم  إعسدة ثةوي  الم سا  القسلمل  والذل  و الذي رقوده ال و  للمنسق  ال كنا  الحسلا    االدمسجالحض ي:    االدمسج

المبلسنت ال لكنا   نحلو المودله اليةلوي  ييضلم و  ؛الحضل ي األراست والمبسنت غ   ال كنا  بكفسفل  أعلل  مل  الميويل  
بسيل   سً   العسم ، واليت ر لسر إل هلس غسلبل وي نقسط النق الم سة  والمبسنت ميعددة االييخدامست داخ  منسق  عسلا  الكفسف

م اا  الن لسط. اللنه  الفسللو هلو اطلي اط أن ثكلون دمالا اليةلورات ال ديلدة علل  الحسفل  الحضل ي  للمنلسق  الحضل ي  
 .المدن ليل  الحسلتالحسلا  بكفسف  أعل  م  الميوي  

ُرعلللد اليةلللور الحضللل ي النلللسث  عللل  الي ايلللد ال لللكسنت واليويلللا العم انلللت للملللدن وويلللسل  النقللل  أ لللد األيلللبس   إذ 
ال لا   لإلدمسج الحض ي فت المدن وثةور اييعمسالثهس الحض ي  ، فضاًل ع  أنه أ د الحلوي اليخةاةال  اليلياعس  

قل اف المللدن اليسبعلل  للم االل  سق  الضللوا ت أو أ للف عم انللت نحلو منللال يلسدة المةلل دة فللت ال لكسن ، ومللس اثبعهللس مل  ز 
 الحض ي  الكي  ة.

واليللت  ا للف أصللنسف االدمللسج الحضلل ي اليلليعمسالت األرض الحضلل ي  فللت مدينلل  ثلكاللف إللل ثوصل  البحللو 
أرهلل ت  للالن أصللنسف ملل  عملاللست االدمللسج لاليلليعمسالت الحضلل ي  ث الل ت اعللل  ف لل  سللم  النصللف األوي للمبللسنت 
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ال للكنا  فللت المدينلل  ثليهللس الف لل  الفسنالل  لي للم  المنللسق  ال للكنا  الميويللة  الكفسفلل  وث للك  هللذه الف يلل   دور هسمللًس فللت 
سنل  لاليليعمسي المخليل  واسنلل  ذات افسفل   ضل ي  منخفضل  سللم  عملال  االدملسج لاليليعمسالت املس الف لل  الفسلفل  فك

 االدمسج الحض ي.
 مشكلة البحث: 1-2

المهيمللل   بدرايللل  الملللدن  لللد اي للل  مللل  قيللل   إلللل الحضللل ي لإلدملللسج   اليخةاةالللث سهللل  العواقلللب ثكمللل  فلللت 
م     للمدين  واييعمسالثهساليغ  ات الم يقيلاوسا إقسر ثخةاةت رمكنه معسل     واييعمسالثهس الحض ي  ، ممس ييةلب 

، مللا االيلليم ار فللت ثليالل  األهللداف  هللسوالحفللسع عللل  اإل  للسج بللسلم يما المودللود ف اليةللور الحضلل ي  هللسأدلل  ثع ي  
 .الحض ي  لإلدمسجالي  ا  واالقيصسدر  األويا 

 هدف البحث: 1-3
الثه الحضل ي  الحض ي وايليعمس   االدمسج الحض ي فت ثحق   اليكسم  فت النظسم إل  دراي  أيهدف البحو  
 سرهس الم يقيلا  فت اليخةلا  ليويلا المدينل  مملس ييةللب وسلا نملسذج اللالست االدملسج الحضل ي فت مدين  ثلكاف ، وآ

 واييعمسالثه ليحق   اليوازن ب   االعيبسرات الي  ا  واالقيصسدر  واالديمسعا .
 فرضية البحث: 1-4

 إل   ياسيست اليدخ  الحض ي الذي ر مح بإسسف  أد ا   ض ي  ن االدمسج الحض ي هو ايي اثا ا  سمإ
ًا عللل  ايلليعمسالت األرض اي لل   إ لل اً ن " لإلدمللسج الحضلل ي هللذا المنةللل  دللس ت ف سللا  البحللو بللأ الن للا  القللسل  وملل 

 ليقيلا   سرهس االقيصسدر  واالديمسعا  والي  ال ، مملس ييةللب وسلا خةل  طلسمل  ل اسيل  االدملسج وا سرهلس المالحض ي  وآ
 عند ثويا المدين ". 

 منهجية البحث: 1-5
، رض الحض ي  وثغ  اثهلس الم ليقيلا اعيمد البحو عل  المنه  الورافت فت دراي  وثحل   واقا اييعمسالت األ

 ليحديد ياسي  االدمسج الحض ي للمدين  .
 ومساحة منطقة الدراسة الجغرافي موقعال -2

ا  وبم س   ثيلغ   18ثلكاف طمسي ط   مدين  الموص  وثبعد عنهس  ثقا مدين  ثلكاف الم ا  اإلداري لقضس   
حللدهس بعللوي ة لخلل ا  ، أمللس ملل  ال هلل  ال نوبالل  فيهكيللسر رحللدهس ملل  ال للمسي بسقنسرللس أو بينللسي وملل  الغلل   ق يلل  ا 289

 0"طل قس وبل   دال ثلت عل ض  43° 6´ 30"و  43° 8´ 0"وم  ال ه  ال  قا  بسييوخ . ثقا المدين  بل   خةلت قلوي 
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 ضلل يًس مهمللًس بحكلل  موقعهللس المم لل  ومللس ثميلكلله ملل  معللسل   اً طللمساًل ، ث للك  المدينلل  م الل   36° 29´ 0"و  °36 30´
 (.1 ض ي  مم  ة ثيةلب م اعسثهس فت عملاست االدمسج الحض ي وف  ثةور المدين  الم يقيلت ، ينظ  الخ ية  )

 واالحداثي لمدينة تلكيف ( الموقع الجغرافي 1الخريطة )

 
ي  2009ي  1/500000الباحث باالعتماااع ع ااخ ي ة محااظ  نانوااظ محاااة  ي  نانوااظ محاااة  ي وحاا م ياحااحم محاااة  ي   حااا    اا  

 .2020ي  GISة محظ التصمح  األ ا ي لم ماظ ي كحف ي   م مظ ب  مظ ي كحف ي شعبظ 
 

 مفهوم االدماج الحضري: -3
الحضلل ي" ألوي ملل ة فللت أدباللست العلللوم االديمسعالل  واليخةللا  الحضلل ي فللت أواخلل   االدمللسج رهلل  مصللةلح "

الحض ي ال يما  الحكومال  فلت العلسل   االدمسجبعض أوي ياسيست  إذ ين   ،الق ن اليسيا ع   وأوال  الق ن الع  ي 
، قواي الق ن الع ل ي  .(3) فت ي دنت ومليورن ل يسدة بنس  م سا  ال  فست عسلا  الكفسف  فت أواخ  الق ن اليسيا ع  

مفصلللول  بسل يلللسدات ال لللكسنا  النسدمللل  عللل   أثت علللل  طلللك  "مودلللست" ،ثلللالحضللل ي  االدملللسجييلللدو أن ثنف لللذ ياسيلللست 
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الحضل ي بلسلظهور فلت الوالرلست الميحلدة  االدملسجاأل دان الكي ى مف  الح   العسلما  األول  والفسنا . بدأت ياسيلست 
 ثق يًبس ، واسن أ د أقدم األمفل  هو اقي اح ليو  د خةوط ال ك  الحديدر  فت أيوا وم نا وثس ل يسدة قدرة   هنف فت الوق   

 .(4) وافس ة   ا  ال اس  وال ح  الحسلا 
هلو ويل ل  رمكل  مل  خاللهلس دللب الم يلد نذا  بعض ثعسريفله العلمال  فالحض ي    للوقوف عل  مفهوم االدمسج

ثودللد بسلفعلل  الينال  اليحيالل  الضلل وري  مفلل  النقلل  العللسم والمللدارج والم افلل   إذ المنللسق  ال للكنا  القسلملل   إللل مل  النللسج 
 .(5)المدينللل  يللل ى الكف للل ون أنلله مللل  األفضللل  إن لللس  م لللسريا يللكنا  دديلللدة فلللت سلللوا ت و قيصلللسدر  ، الاو  ديمسعالل اال

ياسيل  ثخةللا  مودهلل  ليحق ل  ايلليخدام أافلل  افلس ة لمللورد محللدود ، أال  نللهبأالحضل ي  االدمللسج  Simpsonوٌيعل ف 
 Christinaامللس ع فلله  .(6)وهللو األراسللت الحضلل ي  الحسلالل  أو المحيمللل  فللت الم لليقي  ، وثنةللوي عللل  افسفلل  مي ايللدة

عللدد ملل  ثللداب    إللل ، بلل  ث لل   ياسيلل  وا للدة إللل وهللت ال ث لل    ، مللسزيللسدة افسفلل  الم للسا  أو ال للكسن أو ال هنلله بأ
 .(7) األراست ذات الصل  ومبسدرات اإليكسن اليت رمك  أن ث يد الكفسف  ال كنا  اييعمسي

عللل  اخياللسر  فللت ياسيلل  االدمللسج الحضلل ي اليلليعمسالت األرض فللت مدينلل  ثلكاللف ثيعللدد العواملل  اليللت ثلل   
خيالللسر موقلللا القةعللل  ال لللكنا  سلللم  وا سلقلللدرة علللل  ثحمللل  ثكلللسلاف ال لللك بييلللأ   وهلللذا األطلللخسم ومكلللسن اإلقسمللل  ، 

ل للكنا  فللت ال لل   الللداخلت ملل  األراسللت ا ايلليعمسيزيللسدة افسفلل   نإللل  أممللس ر لل   . االيلليعمسي الحضلل ي فللت المدينلل  
فلللت  االراسللت كللسن أرخللل  م فضللاًل عللل  ركمللل  فللت أاكللل  أيللعسر األراسلللت ، وثوزيللا العمسلللل  ونظللسم النقللل  ، ينلل المد 

حاةهلس بسليوقعلست الم ليقيلا  معل ف يلكسن المدينل  و أن بعلد رق افهلس يلامس مدينل  وأر ك  عنص  دذ  للممس   األق اف
 ل هس.ة فت اييقةس  أاي  عدد ممك  إلليويا الحض ي ممس ر ك  عنص  قو 
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 استعماالت األرض الحضرية في مدينة تلكيف -4
ذات أهما  اي  ة فت درايل  الملدن ، وهلذا رلأثت مل  مفهلوم   رض األ  اييعمسالت ليخةا     الوراف  األيسج  ثبق 

رعنللت اليصلل ف العلمللت  االرض  ايلليعمسيالمعهللد الكنللدي للمخةةلل   مفلسده أن ثخةللا   ايليعمسالت األرض الللذي قدملله
وال ملللسلت والملللنظ  لوراسلللت والملللوارد والم افللل  والخلللدمست بهلللدف سلللمسن الكفلللس ة المسدرللل  واالقيصلللسدر  واالديمسعاللل  ، 

ن ثخةلا  ايليعمسالت األرض إ .(8) الم يمعلست ال ييال و صح  وال فسأا  فت المنسق  الحض ي  والمنسق  الحض ي   وال
وإدارثهللس ، مللا م اعللسة الظلل وف  رض األ ياليلليعمسالعملالل  اليللت يللي  ملل  خاللهللس ثحديللد األطللكسي المفللل  الحضلل ي  هللت 

اليلأ    أو الليحك  أو ثوداله اليغ  ل ات فلت   بهلدف  ،    وال اسيلا الف  يسلا  الح وي  واليكنولودا  واالديمسعا  واالقيصلسدر
 .(9)األاف  فسلدة وثحسفظ عل  دودة الي     لالييعمسيثكون مخصص   إذ  الحض ي  رض األ اييعمسالت 

 اً هكيلسر  289بم لس يهس البسلغل   مدينل  ثلكالف وفل  اليصلما  األيلسج ثبسين  اييعمسالت األرض الحضل ي  فلت
ن االيللليعمسي ال لللكنت رحيللل  الم ثبللل  ( ، إذ اثضلللح أ1( وال لللدوي )2 يةللل  )صلللنسفهس الموسلللح  فلللت الخأموزعللل  علللل  

ملل  ن للب  م للس   ايلليعمسالت األرض الحضلل ي  وهللو  %48.18ن للب   م للكالً  اً هكيللسر  139.55األوللل  بم للس   بلغلل  
بن لب   اً هكيلسر  83.84النقل  بم لس   بلغل   ايليعمسيحض ي فت المدين  ، يلاه بذل  رحي  الم س   األعل  لالدمسج ال

 اً هكيللسر  23.98ملل  ادمللسلت االيلليعمسالت ، ب نمللس ا يلل  االيلليعمسي الحكللومت الم ثبلل  الفسلفلل  بم للس   بلغلل   28.94%
الحوماللل  مللل  ن لللب م لللس   األرض الحضللل ي  لاليللليعمسي فلللت المدينللل  وييمفللل  فلللت الم ي لللست  %8.28مكونلللًس ن لللب  

ودوال هس ال يما  اسلمدارج والم اا  الصحا  والمحسا  والم اا  األمنا  وغ  هس م  االييعمسالت األخ ى ، أمس الم ثب  
مللل  ادملللسلت ن لللب  م لللس    %5.14مكونللل  ن لللب   اً هكيلللسر  14.9ال ابعللل  فكسنللل  لوراسلللت المفيو للل  وبم لللس   بلغللل  

هسمللًس فللت اليخةللا  الم لليقيلت للمدينلل  وايلليفمسر هللذه األراسللت وفلل   االيلليعمسي الحضلل ي ف هللس وهللت بللذل  ثمفلل  دسنبللسً 
ملللس الم ثبللل  الخسم للل  فكسنللل  مللل  نصللل ب المنلللسق  الخضللل ا  أمخةةلللست ثصلللمامهس يلللي  وسلللعهس ال قلللًس فلللت البحلللو ، 

ن هلللذا  لللب م لللس   االيللليعمسالت الحضللل ي  ، إمللل  ادملللسلت ن %4.82م لللكل  ن لللب   اً هكيلللسر  13.96بم لللس   بلغللل  
رمف  ال ل  الي  ا  للمدين  لمس يوف ه م  عنص  دذ  لل كسن للين ه ؛ فضاًل ع  اونله رمفل  انعسا لًس بصل يًس االييعمسي  

مللس االيلليعمسي الصللنسعت فقللد ا يلل  الم ثبلل  ال سديلل  ملل  بلل   االيلليعمسالت فللت سلاللًس للمدينلل  ومظه هللس الحضلل ي ، أدم
الن للب لاليلليعمسالت ، ويلالله االيلليعمسالت األخلل ى  ملل  ادمللسلت %2.15بن للب   اً هكيللسر  6.23المدينلل  بم للس   بلغلل  

مللللل  ادملللللسلت ن لللللب االيللللليعمسالت وثيمفللللل  هلللللذه الف للللل   %1.40بن لللللب  بلغللللل   ات هكيلللللسر  4.05اليلللللت طلللللكل  ن لللللب  
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مللس االيليعمسي الي للسري فكسنل  للله الم ثبل  األدنلل  بم لس   بلغلل  أبساليليعمسالت المخيلفلل  او المينوعل  سللم  المدينل  ، 
 دمسلت ن ب االييعمسالت الحض ي .إم   %1.09ب  بلغ  بن  ات هكيسر  3.16

 

 ( أصااف ا تعماالت األ ض النض مظ ني   ماظ ي كحف 2الا محظ )

 
 .2020ي GISب  مظ ي كحف ي شعبظ مو  المع ة ات الجغ انحظ    م مظباالعتماع ع خ ي 
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 ف ( مساحة أصناف استعماالت األرض الحضرية ونسبها المئوية في مدينة تلكي1الجدول )
 الاسبظ %   ساحظ/هكتا   الصاف

 48.18 139.55 اسالت ال سكني 

 28.94 83.84 اسالت ال النقل 

 1.09 3.16 اسالت ال  دارال 

 2.15 6.23 اسالت ال صناعي 

 8.28 23.98 اسالت ال حكومي 

 5.14 14.9 منطقة مفالوحة 

 4.82 13.96 منطقة خض اء

 1.40 4.05 اسالت االر أخ ى 

 100 289.67 المجمةع 

 .(2باالعتماد على الخريطة )
 

 تكامل النظام الحضري القائم والمستقبلي لمدينة تلكيف -5
ملللل  عللللدة  مكونل ثعلللد المدينلللل  منظوملللل   ، إذ للمدينلللل   ن مفهلللللوم اليكسملللللل  الحضلللللل ي ورد ا للللللوث منظومللللللسثتإ

مولا  وهلذه طلمل  المدينل  منظومل    عللل مملس رنلللي  عنهلللس ال لللك  النهلللسلت للمدينللل  ي سنويلل  ثللل ثب  بعالقلللست    منظومللست 
.  قةسعلللست المدينللل  ضللللللللس  سللللللللم المنظوملللللللل  الف  يسل لللللللل  : ث للللللللم  عالقلللللللل  الكيللللللللل  بسلف : ضلللالمنظوملللست الفسنويللل  ث

  ، دا  المدينأاخيصسر الوق  والم سف  ممس يو   فت  فلت ث ه منظومل  الح ال  : ث لم  ويلسل  النقل  واالثصلسي اليلت 
ه  للل  ال لللك   . رعكلللل النظلللسم الحضللل ي لمدينللل  ثلكالللف (10)فضلللاًل عللل  منظومللل  اإلنيلللسج ومنظومللل  ال لللا  المع فاللل  

فسل للك   Dimensionالحضلل ي لهللس ملل  النس الل  العم انالل  وث للك   الن للا  الحضلل ي واالخيالفللست ب نمهللس عللل  البعللد 
 واالد سم ر  د ال ك  الحض ي العسم للمدين  ومبسن هس الحض ي  وف  ا  اييعمسي  ض ي . لوبنا الصلد  

 االدماج الحضري لالستعماالت  تصنيف 5-1
، أو ال هملس ال زيلسدة افسفل  الم لسا  أو ال لكسن  كوم  والر  ن و يسون ويل  االنلدمسج الحضل ي بأنله "    ع  ِّف

ذات الصل  ومبسدرات اإليكسن اليلت رمكل   رض األ اييعمسالت عدد م  ثداب    إل ياسي  وا دة ، ب  ر       إل ر     
إمس أطكسي عسلا  الكفسفل  مل  ثةلوي   -  كل   رلا  ، اثخذ الدم  الحض ي طفت الواقا ،  أن ث يد م  الكفسف  ال كنا   

الحقوي الخض ا  ال ديدة عل  الهسمش الحض ي ، أو ثكفاف ال ك  المينت ع  ق يل  إعلسدة ثةلوي  الم لسا  القدرمل  
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 . (11) أو الم   ال كنت للمواقا الم يخدم  يسبًقس ألغ اض أخ ى 
س واليلت ثعلد م لس   األرض ،  إلل بأنهس ن ب  األطلخسم أو الو لدات ال لكنا    الحض ي   الكفسف   إذ ُثع ف دسنبلً

ألنهس ثل    علل  ايليهالث الةسقل  وايليخدامست الملواد وايليهالث األراسلت ال لكنا  مهًمس م  ال ك  الحض ي الم يدام 
س لللل  إللل والللدعوة  ( ، ر للب ثحديللد م للس   األرض 2005) Buxton and Scheurerالينالل  اليحيالل  الحضلل ي . وفقللً

حديلللد دورهلللس ثللل  ثحديلللد افسفللل  المبلللسنت الحضللل ي  وثنصلللافهس لي .(12) الحضللل ي  بوسلللوح قيللل    لللس  الكفسفللل  الحضللل ي 
لك للللف افسفلللل  االيلللليعمسالت الحضلللل ي  فللللت المدينلللل  وفسللللدثهس فللللت م اقبلللل  اليخةللللا  العم انللللت وثق املللله لمدينلللل  ثلكاللللف 

. فللسذ اسنلل  الكفسفلل  الحضلل ي  ثعنللت عللدد ال للكسن الللذي  ر للكون فللت منةقلل  (3الم لليقيلا  ينظلل  الخ يةلل  )وثويللعسثهس 
ثدي عل  افسف  االيليعمسالت الحضل ي  فلت المدينل  وبلذل   نهسفأ ض ي  عل  م س   األراست فت المنسق  الحض ي  

بعلد ثحويل  صلنف  Kernel Densityاييخدم  قاسيلست الكفسفل  فلت ثقسنلست نظل  المعلوملست ال غ افال  ب السج افسفل  
 ال ك  النقةت وم     ري  خ ية  الكفسف  لالييعمسالت . إل ا  اييعمسي 

 النقطي لالستعماالت الحضرية  إلى( التحويل من الشكل المساحي 3الخريطة )

 
ي بحامااات رحاا   ا ااة م ي  Gisالباحث باالعتماع ع خ ة محظ ا تعماالت األ ض النض مظ لم ماظ ي كحفي   م مظ ب  مظ ي كحااف ي شااعبظ 

2021. 
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م لسا  لكل   10 عل إذا زادت الكفسفل  ال لكنا  اإلدمسلال  الحضل ي منسق  النمو   نإل  أ،    Scheurerر     
 للل  هللذه النيللسل  الضللو  عللل  ، ث %33م للكًنس لكلل  هكيللسر ، فللامك  ثحق لل  ثللوف   فللت األرض بن للب   15 إللل هكيللسر 

رمكل  للمخةةل    إذ ر لب م اقييهلس  وم   ل األراست ،  اييعمسيأهما  الكفسف  ال كنا  اإلدمسلا  فت وفورات اييهالث 
 .  (13)حض ي   الحصوي عل  معلومست  وي اليقدم المح ز فت ثحق   نيسل  ياسي  ثخةا  المدن المدم  ال

وليحديللد افسفلل  ايلليعمسي األراسللت الحضلل ي  فللت مدينلل  ثلكاللف ثلل  ثحديللد منللسق  الي الل  فللت االيلليعمسي وفلل  
نلللسق   ضللل ي  موسلللح  فلللت م طللل  الكفسفللل  الحضللل ي  للمبلللسنت وصلللف  االيللليعمسي الحضللل ي ف هلللس وثللل  ثحديلللد  لللالن م

الخ ال  االثا ، مفل  المنةق  األول  الم ا  اليسريخت لمدين  ثلكاف القدرم  ، إذ ثي ا  معظ  االيليعمسالت الحضل ي  
لللل  المنللسق  المفيو لل  اليللت مف إللل صللف  الينللوع فللت ايلليعمسي المبللسنت   للب اللل  ايلليعمسي ملل  ال للكنت  وثأخللذ ف هللس 

و ثةللوي   ضلل ي رخللدم ملل  وث الل  أراسلل هس ملل  دون اهيمللسم ألللب أدلل ا  المدينلل  القدرغالمبللسنت القدرملل  والمهدملل  فللت أ 
 (4المدين  ويكسنهس امس فت الخ ية  )

 لالستعماالت في مدينة تلكيف  العالية مناطق الكثافة الحضرية( 4الخريطة )
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يلليعمسالت الحضلل ي  المينوعلل  مللس المنةقلل  الفسنالل  فمفللل  المبللسنت الحضلل ي  الميويللة  الكفسفلل  ملل    للو االأ
انخفلسض افسفل  االيليعمسي المخليل  فلت  إلل واسن  هذه المنةق  م ا ه فلت االيليعمسي ال لكنت ب لك  اي ل  مملس ر ل   

عملا  االدمسج الحض ي للمبسنت واليت ثيصف بعدم الينوع فت االيليعمسي ومل   ل  ثعلسنت هلذه المنةقل  مل  االيليعمسي 
االييعمسي الي سري المينوع ، وثضل   إذ الم ا  اليسريخت للمدين   إل اليوده  إل المنسق   المخيل  ممس يدفا يكسن هذه  

هلللذه المنلللسق  الم ي لللست الحكوماللل  اليلللت ثخلللدم يلللكسن المدينللل  ، فضلللاًل عللل  المنلللسق  المفيو للل  والخضللل ا  ف هلللس مملللس 
 (.5ر علهس ثيصف بأنواع محددة م  االييعمسالت الحض ي  ينظ  الخ ية  )

 لالستعماالت في مدينة تلكيف  المتوسطة مناطق الكثافة الحضرية( 5)الخريطة 

 
مس المنةق  الفسلف  واألخ  ة مفل  الكفسف  الحض ي  المنخفض  لاليليعمسالت الحضل ي  ذات االدملسج الحضل ي أ

اليعلاما  ا  الحكوما  الصحا  و ابصف  اي  ة ما ودود بعض الم     هذه المنسق  بكونهس مبسنت يكنا المحدود واثصف
ف هس ، فضاًل ع  ودود بعض المنسق  الخض ا  اليت ثعد قل ل  ددًا مقسرن  بم س   هذه المنلسق  وافسفيهلس ال لكسنا  ، 

 (.6ينظ  الخ ية  )
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بنال   لملس ثيلوف  ف هلس مل  د لد ن منسق  الكفسف  المنخفض  والميوية  ثخدم يلكسن المدينل  ب لك  رمك  القوي أ
 المدينل  وم ا هلس الي لسري  إلل إمكسنال  الوصلوي محاة  بوي  المدين  ، محسق  بدورهس بكفسف  عسلا  ملا ثحيا  وم اف   

ثع يل  ودعل   كلومت عيلل   إلل وهلو أ لد أيلسل ب االدملسج الحضل ي لاليليعمسالت فلت المدينلل  ، وبلذل  ثحيلسج المدينل  
يعمسالت الي ف ها  والخدما  بمس رضلم  درمومل  المدينل  فلت إعسدة ثةوي  المنسق  المفيو   واألراست المخصص  لالي

مبسطلل  مللا قلل اف المدينلل  وبيمللسج المنةقلل  الصللنسعا  اليللت ثقللا عللل  أ ، فضللاًل علل  إعللسدة ثةللوي  اليويللا الم لليقيلت
يلامس  لل م ، سرهس ال ليا  فت االدمسج الحضل ي الم ليقيلت للمدينل  واليويلعست الميوقعل  عيل  االمبسنت ال كنا  لي نب آ

ن المدين  ثعد عنص  دذ  للكف   م  يكسن المنسق  األخ ى بحك  موقعهس ال غ افلت ورخل  يلع  األرض ف هلس ، وأ
 اس هس ال كنا  ، إذ ر ب وسا خةل  ف هس ويهول  الح ا  والينق  ب   أفضاًل ثوادد العديد م  الم ي ست الحكوما   

الكفس ة  ليحق   االدمسج الحض ي المالل  ذي ي  وطبك  النق   م يقيلا  لإلدمسج الحض ي ثخدم ثةوي  اليلواست الحض
 العسلا  فت االييعمسالت.

 لالستعماالت في مدينة تلكيف  المتوسطة مناطق الكثافة الحضرية( 6الخريطة )
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 ض صللاسغ  قةسعللست دملل   ضلل ي لغلل اليلللوث الحضلل ي ايلليخدام  إللل   Carlos Discoliث لل   درايلل  
منسق  محددة د ًدا فامس ييعل  بسلكفسف  العم انا  والخدمست القسلم  ثخيلف النةسقست المح وب  للكفسف  ، وثحديد  مخيلف 
 .(14) المينا 

الكفسفللل   أن إذ اثضلللح؛ لمدينللل  ثلكالللف  ثللل  ايللليخ اج افسفللل  االدملللسج الحضللل ي اليللليعمسالت األرض الحضللل ي 
وهللت ثمفلل  األراسللت الكي لل ة الم للس   لالدمللسج  %40.89بن للب   اً هكيللسر  83.83الحضلل ي  المنخفضلل  بلغلل  م للس يهس 

مللل   %34.15م لللكل  ن لللب   اً هكيلللسر  70.26الحضللل ي الكفالللف ، ب نملللس طلللغل  الكفسفللل  الحضللل ي  الميويلللة  م لللس   
لمدينل ، ب نملس اسنل  الكفسفل  العسلال  لاليليعمسالت فلت ادمسلت م س   الكفسف  الحض ي  الدمسج اييعمسالت األرض فت ا

وهللت القةللا ال للكنا  ذات الم للس ست الصللغ  ة مقسرنلل  بسلكفسفللست ال للسبق   اً هكيللسر  51.68م الل  المدينلل  بم للس   ثيلللغ 
الخ يةل   م  ادمسلت م س   افسف  االدمسج الحض ي لالييعمسالت فلت مدينل   ثكلالف ، ينظل   %25.12م كل  ن ب   

 (.2ال دوي )و  (7)
 ( أصناف االدماج الحضري لمدينة تلكيف 2الجدول )

 
 
 
 

 (.7باالعتماد على الخريطة ) 
  UN-HABITATمول   –إذ ر    م ط  ازدهسر المدين  وف  ب نسم  األم  الميحدة للم يوقنست الب  ي   

الينوع الحض ي العم انت الخسم بسالييعمسي المخيل  لوراسلت فلت المدينل  ، فلسذا اسنل    إل سم  العدال  واالندمسج  
ن مدينللل  ثلكالللف افلللس ة االيللليعمسي الحضللل ي ، وأ إلللل الكفسفللل  الحضللل ي  عسلاللل  ي افقهلللس ث اللل  لل لللكسن واألن لللة  ر للل   

ميللداد افللس ة االيلليعمسي ومل   لل  ر لله  فللت بةلل  اال إللل ثيصلف بي الل  يللكسن وافسفلل  يللكنا   ضلل ي  عسلال  ممللس ر لل   
 اي  عدد م  ال كسن سم  المدين .لكفسف  العسلا  ث سعد عل  اث سع أخ  فسن هذه االحض ي للمدين  ، وبمعن  آ

 

 النسبة %  ال ساحة/هكالار  الصنف

 40.89 83.83 حض مظ  اافضظ  اع اج

 34.15 70.26 حض مظ  تة حظ  اع اج

 25.12 51.68 حض مظ عالحظ  اع اج

 100 205.7 المجمةع 
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 في مدينة تلكيف لالستعماالت  الحضرية  اف االدماجأصن( 7الخريطة )

 
 (.5( و)4( و )3)الباحث باالعتماع ع خ ة محظ 
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 االدماج الحضري المستقبلي للمدينة: 5-2  
ال لكسنا  الكفسفل   ال لسبق  بينمال  المخيلفل  اليلت طلُ دت خلالي الفيل ةل  ثيلأ   االث سهلست العسمل  ألنلواع الم لسا   

 لليقيلاًس خللسرج  للدود م سً ن هنللسث ثويللع( أ8، إذ ييضللح ملل  خللالي الخ يةلل  )ال للكنا   المدينلل  دماللا منللسق العسلالل  فللت 
م لللسا  منفصللل  ثعكلللل بنلللس  سلللوا ت دديلللدة اي للل ة بمعلللدي ال ن هلللذهوبسث سهلللست مخيلفللل  وأ للمدينللل  اليصللما  األيلللسج

ا ييةلللب م اعللسة اليةللوي  واليويللا لالدمللسج الحضلل ي لللذ  انخفللض ثللدري اًس مللا انخفللسض المعلل وض ملل  مواقللا اليةللوي 
ن المبسنت الواقع  خسرج  لدود اليصلما  ثل    إذ إ .الم يقيلت لي نب الم سا  اليخةا  فت اليويع  الم يقيلا  للمدين  

الم للسهمست الميغ لل ة ألطللكسي مخيلفلل  ملل  الللدم  ب للك  اي لل  فللت نظللسم اله  لل  الحضلل ي لمدينلل  ثلكاللف ، فضللاًل علل  
المدينلل  وطللمولهس بللسليخةا  الحضلل ي وثعللويض أصللحسبهس  بللأق افب ايلليفمسر هللذه األراسللت ، وملل   لل  ر للالحضلل ي 

وفلل  األيللسل ب الميبعلل  للليك  سللم  م لل وع االدمللسج الحضلل ي للمدينلل  وم اعللسة أصللنسف االيلليعمسالت الحضلل ي  بمللس 
 ييمسط  واليوقعست المة و   .

ضل ي  للمدينل  ثمفلل  بمل  لي   األولل  طلكل  لذا دس  هذا البحو فت وسا ايي اثا است ميوقعله لليويلع  الح
الحضلل ي لاليلليعمسالت الحللسلت بلغلل  نصللف ا لللومي  م بللا ليضلل  اإلدمللسج  س   ثيللدأ ملل   للدود اليصللما  األيللسجم لل

لللل  مللل  نهسرللل  الم  لللل  الفسناللل  قللل اف اليصلللما ، ب نملللس دلللس ت الم  لللل  الفسناللل  بيويلللع  م للليقيلا  ثنةالواقعللل  سلللم  أ
م بللا رقللا نصللفهس سللم  اليويللع  األوللل  والنصللف الفسنالل  ييللدأ ملل  نهسرلل  اليويللع  للم  للل    ميلل    ثيلللغ ا لللوس للوبم

بم اعسة االيليعمسالت الحضل ي  لعملال  االدملسج  ثأثتاألول  ، أن الهدف م  هذه اليويا وف  هذه ال اسيست الم س ا  
للمدينلل   عللت طلل وط اليصللما  األيللسج بللا ، ث ا م ميلل  الحضلل ي وبللذل  ثكللون م للس   اليويللع  االدمسلالل  للمدينلل  ا لللو

ليالفللت أي ث للسوزات ثحللدن عللل  أراسللت اليصللما  األيسيللت الم لليقيلت للمدينلل  اليللت ثيصللف ب للكلهس الللدال ي ، فضللاًل 
 ث سع ال وارع اليت ر ب ان ث اعت ط وط اليويا وافسف  الح ا  للم ابست . اع  م اعسة 
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 إلدماج الحضري لالستعماالت في مدينة تلكيف ية لتوسع اوقعات المستقبلت( ال8الخريطة )

 
 ArcGis 10.7.1، وبرنامج 2021الباحث باالعتماد على خريطة التصميم األساس لمدينة تلكيف والمرئية الفضائية 

 
رمكلل  ايلليخدامهس لإلطللغسي الملل دوج دون  مدينلل  ثلكاللفالم لليم  لوراسللت الحضلل ي  ال ديللدة فللت ن للس  إن اإل

المبلسنت ال لكنا  بسليويلا خلسرج  لدود  ايليم ت فلسذا  األيلسج الم ليقيلت ، حد مل   للوي اليصلما ودود م سا   سلا  ث
ليغ  ات ع والا  رصعب معسل يهلس م ليقياًل للذا ييودلب علل    اليصما  األيسج دون أيسل ب ثخةاةا  ثصبح خسسع

ليفللسدي ث للسوز ايلليعمسي  لمعسل لل  االدمللسج الحضل ي الللذي ين للأ م لليقيال  ال هلست الم لل ول  أن ثيخللذ أيللسل ب ثخةاةالل
 خ  سم  المدين  . ض ي عل  آ



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

746 

 

 ذا؛ يلامس إ علسدة ثةلوي  الن لا  الحضل ي الحلسلتإ  إلل  لد اي ل   إلل االندمسج الحضل ي رعلود ن رمك  القوي أ  
خلسرج  لدود هلت ال لسلدة  - ت المنفل دةالمبلسن –افل  مل  الم لسا  ميويلة  الكفسفل  ا  الحضل ي  الميوقعل   اسن  األطكسي

 اليصما  األيسج للمدين  .
 :االستنتاجات

درايلللل  ثفصلللل لا  اليلللليعمسالت األرض الحسلالللل   إللللل ثحيللللسج مدينلللل  ثلكاللللف الحضلللل ي فللللت  االدمللللسجياسيللللست ان  .1
م ليقيلت عل  بملس رقلدم ثصلور ل كسن والم لسا  ل ج الحض ي سدمث ك   عملاست اال إل النهس ث دي   ،والم يقيلا   

 .دينسماكاست ثةوي  المبسنت اييعمسالت األرض فت المدين  وثأ   هس ب
ا ف البحو عل  ودلود  لالن ف لست مل  االيليعمسالت الحضل ي  ثخضلا لعملالست االدملسج الحضل ي فلت المدينل   .2

 إذ ثي ال  معظل  االيليعمسالت الحضل ي  ف هلس اليسريخت لمدين  ثلكاف القدرمل  ،فت  المنةق  األول  الم ا     ثمفل  
المبللسنت الحضلل ي  الميويللة  الكفسفلل  ملل    للو فللت مللس المنةقلل  الفسنالل  فمفللل  الينللوع فللت ايلليعمسي المبللسنت أذات 

 .االييعمسالت الحض ي  المينوع  واسن  هذه المنةق  م ا ه فت االييعمسي ال كنت 
االييعمسي المخيل  فت عملا  االدمسج الحض ي للمبسنت واليلت  انخفسض افسف  إل االييعمسالت الحض ي        ث  .3

الكفسف  الحض ي  المنخفض  لالييعمسالت الحض ي  ذات االدمسج  ثعنت ، اليت ثيصف بعدم الينوع فت االييعمسي
بصللف  اي لل ة مللا ودللود بعللض الم الل  الحكومالل   ت يللكنا الحضلل ي المحللدود واثصللف  هللذه المنللسق  بكونهللس مبللسن

 .الصحا  واليعلاما  ف هس
مل   %48.18ن لب   م لكالً  اً هكيلسر  139.55ن االييعمسي ال كنت رحي  الم ثب  األولل  بم لس   بلغل  اثضح أ  .4

ن ب  م س   اييعمسالت األرض الحض ي  وهو بذل  رحي  الم س   األعل  لالدمسج الحض ي فت المدين  ، يلاه 
مللل  ادملللسلت االيللليعمسالت الحضللل ي  وبلللذل   %28.94بن لللب   اً هكيلللسر  83.84االيللليعمسي النقللل  بم لللس   بلغللل  

 ييصف االييعمسي ال كنت بسالدمسج العسلت الكفسف  م  ب   االييعمسالت األخ ى.



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

747 

 

 :المقترحات
ييمسطل  واليوقعلست م اعسة االييعمسالت اليت ثظه  فت المدين  لي نب ثغ ل  خصلسل  االيليعمسالت األخل ى بملس  .1

 غلب االييعمسالت الي سري  والخدما  ثقا فت م ا  المدين .لمدين  وال يسدة ال كسنا  ، اون أ الم يقيلا  ل
ن للس  م االل  ث للوي ا  سللم  المنلللسق  ال للكنا  ث اعللت ا ياسدللست ال للكسن بهلللدف ثحق لل  ادمللسج  ضلل ي ي اعلللت إ .2

 ميةلبست ال كسن.
الم لليقيلت للمدينلل  اليللت ث لليقةب  هللس وسللا ثصللسما   ضلل ي  لليويللاوسللا خةلل  وايللي اثا است ثأخللذ عللل  عسثق .3

اي  ة م  يكسن المنسق  الم سورة لي نب الينلس  الع لوالت الم ليقيلت وليقل ل  م لسا  اليويلا الحضل ي فلت   اً عداد أ 
 ثةوي  المدين .

 
 الهوامش

 

 
)1( Shaw, B. J.; Houghton, D. S. , "Urban Consolidation: Beyond the Rhetoric". Urban Policy and 

Research. 9 (2), 1991 ,PP 85–91.  
)2(Byrne, Jason; Sipe, Neil (March 2010). "Green and open space planning for urban consolidation – 

A review of the literature and best practice". Urban Research Program. 11, P. 1–39 . 
(3)  Troy, Patrick Nicol (1996-01-01). The perils of urban consolidation: a discussion of Australian 

housing and urban development policies. Federation. Press. ISBN 97818 

62872110 OCLC 35570982. 
)4( Richard H. Zeitlan, "Prairie du Chien: Urban Consolidation and Decline, 1858-1930," July, 1980, 

unpublished report for U.S. Army Corps of Engineers, St. Paul, p. 8. 
(5)  Stewart Smith, Urban Consolidation: Current Developments, Briefing Paper is published by the 

NSW Parliamentary Library , Nsw Parliamentary Library Research Service, Briefing Paper No 
23/97, https://www. parliament.nsw.gov.au/researchpapers/Documents/urbanconsolidation-current-
developments/23-97.pdf  

(6 )  Simpson,W. Report to the Minister for Local Government and Minister for Planning on an inquiry 

pursuant to Section 119 of the EPAA with respect to REP 12, SEPP 5 and SEPP 25, January 1989, 

p50. 
(7)  Christina Heather , Urban consolidation – Its impact on sense of place , Prepared for Planning and 

Urban Development Program The Faculty of the Built Environment University of New South Wales, 
P.14. : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Troy
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781862872110
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781862872110
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/35570982


 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

748 

 

 
https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/pdf/schoolsandengagement/resources/notes/5
A227.pdf  

(8)   Canadian Institute of Planners, Annul Report , 2011. 
(9)   Savini, Federico; Aalbers , Manuel B. The de-contextualisation of land use planning through 

financialisation: Urban redevelopment in Milan". European Urban and Regional Studies. 23(4), 2016 
, pp. 878–894.  
(10)  PLEA, The 23rd Conference on Passive. and Low Energy Architecture, Geneva , 2006, pp1-3  
(11)  Darren Holloway And Raymond Bunker , Using GIS as an Aid to Understanding Urban  
Consolidation , Australian Geographical Studies , March 2003 , 41(1) , P.46.  
(12)  Thi Hong Thu Phan , spatial analysis of residential urban form changes: adetailed-geography 
approach to monitoring results of urban consolidation policy, exemplified for the Melbourne 
Metropolitan Area , PhD thesis  , School of Geography and Environmental Science, Monash 
University, Victoria, Australia  , 2010 , P .33.   
(13) BUXTON, M. & SCHEURER, J. The Expanding Urban Frontier: Urban Form in Melbourne's 
Growth Corridors, RMIT Publishing PO Box 12058, A'Beckett Street, Melbourne Victoria 8006, 
Australia , 2005 , P.34. 
(14)  Carlos Discoli, Methodology aimed at evaluating urban life quality levels , Sustainable Cities and 
Society 10  , 2014 .P.141. 

https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/pdf/schoolsandengagement/resources/notes/5A227.pdf
https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/pdf/schoolsandengagement/resources/notes/5A227.pdf

