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بسم هللا الرحمن الرحيم
المستخلص
إوّ أَهٗة دساعة ػهلٗة ِضغ األعظ التخطٗطٗة الشانلة بها ٖضهى الهضافظة ػلىٓ
الًهّ ِالتطىّس اقتتاىادٔ‘ دِو الهغىاط بهوّيىاا الئٗ ىة التىٕ ٖضتارُىا الوىايى الضىٕ،
بضٗىىج ٖوىىّو الؼانىىن الضنًىىٕ ضىىهى الؼهلٗىىة التخطٗطٗىىة نضغىىّج ػلىىٓ نشاصىىن نىىى ارىىن
تزًى التىىذافن فىىٕ الاؼالٗىىاا الضضىىشٖة الهختلاىىة ،بغىىئ التّعىىغ ِالتطىىّس الضا ىىن فىىٕ
الهزتهىىىغ  ،إوّ قعىىىتؼهاقا األسة أَهٗىىىة أئٗىىىشي نىىىى أرىىىن تضذٖىىىذ الهًىىىا الهختلاىىىة
ِصغىىاج تّعىىؼاتُا الهغىىت ئلٗة‘ بهىىا ٖئؼىىذيا ػىىى الهشىىاأن الًاتزىىة ػىىى التّعىىغ الغىىوًٕ
ِالىىزٔ ٖتؼىىاسة نىىغ األيشىىطة الاىىًاػٗة فاّ ىا ت تلىىت التىىٕ تغىىتًضد الهىىّاسد الئٗ ٗىىة
ِالئًٓ اقستواصٖة .
صٗج ٖؼذ التخطٗط للهًا الاًاػٗة فاسد صذِد التاهٗم األعاط ِعىٗلة نُهىة للضىذ
نى التىثحٗشاا الئٗ ٗىة لشيشىطة الاىًاػٗة الهختلاىة ِفاّ ىا تلىت التىٕ تًتشىش باىّسي
غٗىىش نخططىىة بىىال شج أِ دافىىن الهض ى ا الغىىوًٗة  .نىىغ األفىىز باألػتئىىاس الضارىىة لىىئؼ
الاًاػاا ال لٗلة التلّث ِالتٕ تتّفش فُٗىا الهؼىذاا ِالتوًلّرٗىا ال صنىة للغىٗطشي ػلىٓ
الهلّحاا الاادسي نًُا
Problem of the Study
مشكلة الدراسة
إو صٖادي الاؼالٗاا الاًاػٗة ِنا ٖااصئُا نى تًّع فٕ الاؼالٗىاا الضضىشٖة غٗىش
الهغٗطش ػلُٗا ٖتشت بغئئُا نشاأن بٗ ٗة ياتزة ػى صٖادي نخلااا الهاايغ ِن الى
ال هانىىة ِصٖىىادي ػىىذد الهشأئىىاا ِغٗشَىىا نىىى الؼّانىىن التىىٕ تى دٔ الىىٓ ىىشس الؼذٖىىذ نىىى
الهلّحاا الٓ الُّاء ِالهاء ِالتشبة َ .زٌ الهشاأن تذ صادا نىى نخىا ش ايؼىذال التىّاصو
الئٗ ٕ لهًط ة الذساعة.

المقدمة
تؼىىذ األعىىالٗ التخطٗطٗىىة الهتئؼىىىة فىىٕ أخٗىىش نىىى الئلىىىذاو الًانٗىىة ,عىىئئا ت قيتشىىىاس
الاؼالٗاا الاًاػٗة باّسي غٗش علٗهة‘ لها لُا نى تثحٗشاا بٗ ٗة ػلٓ الهًا اله انىة
فُٗا تلت الاؼالٗاا،بغئ ػذل األفز باقػتئاس التّعؼاا الغىوايٗة للهىذو الضضىشٖة ػلىٓ
الهىىذْ الئؼٗىىذ ,نهىىا أدْ إلىىٓ ت ىىاسج غٗىىش الهخطىىط بىىٗى الهًىىا الغىىوًٗة ِالهًىىا
الاًاػٗة ِالتزاسٖة ،إو الضارة إلٓ الاًاػة أنش قبذ نًٍ ألٔ نذًٖة تغؼٓ الٓ التطىّس
اقتتاىىادٔ ،صٗىىج تؼىىذ الاىىًاػة الهضىىّس الشيٗغىىٕ للزىىزج ِاقعىىتخهاس لىىشسِط األنىىّا
التٕ تئضج ػى الخذناا الهتوانلة ‘ِالتٕ تتىّفش ػىادي فىٕ نشاأىض الهىذو نىى ارىن ت لٗىن
الولىىو ِصٖىىادي الهىىشدِداا اقتتاىىادٖة،لوى َىىزا أدْ الىىٓ صىىذِث أضىىشاس بٗ ٗىىة بغىىئ
الت ىىاسج بىىٗى تلىىت الاؼالٗىىاا الاىىًاػٗة الئاصخىىة ػىىى فىىذناا الئًىىٓ اقستواصٖىىة الوُشبىىاء
ِالطىش ِشىئوة الهٗىاٌ ِشىئوة الهزىاسٔ ِالهضى ا الغىوًٗة ِبالتىالٕ أ ىئضك الولىىو
أأخش تؼ ٗذات ِاستااػا ت يتٗزة إلتانة الًشا اا الاًاػٗة دافن الهذو بغئ التلىّث الًىاتذ
ػ ىى تلىىت الاىىًاػاا ِ،أ ىىئش الئضىىج ػىىى أنىىاأى بذٖلىىة إلتانىىة الاىىًاػة فىىاسد صىىذِد
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التاىىهٗم األعىىاط للهىىذو َىىّ الُىىذد الىىزٔ تغىىؼٓ لىىٍ الؼذٖىىذ نىىى الئلىىذاو الًانٗىىة ِنًُىىا
الؼشا .
فرضية البحث :
 -1التذافن فٕ الاؼالٗاا الاًاػٗة ِاأليشطة األفشْ فٕ نًط ىة صضىشٖة ٖىًؼوظ عىلئا
ػلٓ أااءي الهًط ة نى الًاصٗة الئٗ ٗة.
ًَ -2ىا ػ تىة تّٖىة بىىٗى ػىذل ى صٗة الهّتىغ الاىىًاػٕ نىى الًاصٗىة الئٗ ٗىة ِ ُىىّس
الهشاأن الئٗ ٗة ِقعٗها نشاأن التلّث الئٗ ٕ فٕ الهذًٖة .
ٖ -3ؼتئىىش التخطىىٗط الئٗ ىىٕ ِافتٗ ىاس الهّتىىغ الاىىًاػٕ اصىىذ اَىىم ػّانىىن الغىىٗطشي ػلىىٓ
التلّث الاًاػٕ ار ٖااص الًهّ الاًاػٕ غٗىش الهخطىط نشىاأن ػذٖىذي تى حش ػلىٓ
الئٗ ة.
-4إرىىشاء ػهلٗىىة الزىىذِْ الئٗ ٗىىة نىىغ ػهلٗىىة الزىىذِْ األتتاىىادٖة للهشىىاسٖغ الاىىًاػٗة
ٖغىىىُم بشىىىون أئٗىىىش فىىىٕ ػهلٗىىىة الغىىىٗطشي ػلىىىٓ الهشىىىاأن الئٗ ٗىىىة الًاتزىىىة ػىىىى َىىىزٌ
الهشاسٖغ ِالت لٗن نًُا إلٓ أديٓ صذ نهوى ار ٖغىاػذ ػلىٓ تضذٖىذ ِالتًئى بالتىثحٗشاا
اقٖزابٗة ِالغلئٗة لتلت الهشاسٖغ نغ اٖزاد الضلّ ِالئذاين اقيغ .

هدف البحث :
تُذد َزٌ الذساعة إلٓ:
 -1نؼشفة أَم التثحٗشاا الئٗ ٗة للاؼالٗاا الاًاػٗة الهًتششي دافن نًط ة صضشٖة .
 -2تضذٖىىىذ التىىىثحٗشاا ػلىىىٓ الئًٗىىىة األعاعىىىٗة لهضلىىىة عىىىوًٗة تتّارىىىذ فُٗىىىا بؼىىى
الًشا اا الاًاػٗة.
-3أَهٗة تزهٗغ الاًاػاا فٕ نًط ة ًاػٗة يهّررٗة لهىا لُىا نىى نضاٖىا لؼىن نىى
أَهُا َّ الهضافظة ػلٓ الئٗ ة.
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المنهجية
اػتهىىذا نًُزٗىىة الئضىىج أعىىلّج الؼهىىن الهوتئىىٕ فىىٕ الضاىىّ ػلىىٓ الهؼلّنىىاا فٗهىىا
ٖخىىا الزايى الًظىىشٔ نىىى الئضىىج  ,أنىىا الزاي ى التطئٗ ىىٕ نىىى الئضىىج ف ىىذ اػتهىىذ ػلىىٓ
الذساعة الهٗذايٗة التٕ تًاِلىك نغىش نٗىذايٕ لهًط ىة الذساعىة الًظانٗىة نضلىة 529
إر تضىىهًك إرىىشاء ن ىىاب ا نىىغ بؼ ى أ ىىضاج الهؼانىىن نهىىى ت ئلىىّا فوىىشي التؼىىاِو نىىغ
الئاصج‘ ِاعت ااء بؼ اله شىشاا نىى فى إرىشاء ػهلٗىة اقعىتئٗاو لىئؼ عىواو
الهًط ىىة‘ للتّ ىىن إلىىٓ ت ىىذٖش ا٘حىىاس الئٗ ٗىىة الًاتزىىة ػىىى الاؼالٗىىاا الاىىًاػٗة ِاأليشىىطة
األفشْ التزاسٖة ِالخذنٗة الهًتشىشي دافىن نضلىة عىوًٗة ،إضىافة إلىٓ صٖىاسي الؼذٖىذ نىى
الذِايش راا الؼ تة بالذساعة لغشة الضاّ ػلٓ الهؼلّناا ال صنة .
صٗىج تضىىهى الئضىىج فىىٕ الااىىن األِ دساعىة الاىىًاػة ِػ تتُىىا بالئٗ ىىة نىىى فى
الهئضج األِ الزٔ تطش الٓ الئؼذ الئٗ ٕ للاًاػة ِالتلّث الاًاػٕ ِالتخطٗط الئٗ ىٕ
للهّاتغ الاىًاػٗة ِنىا َىٕ ال ّاػىذ الئٗ ٗىة فىٕ افتٗىاس الهّاتىغ الاىًاػٗة ِاقػتئىاساا
الئٗ ٗة فٕ تاهٗم الهّاتغ الاًاػٗة ،فٗها تًاِ الهئضج الخايٕ الهًط ة الاًاػٗة ِاَىم
الشىىشِ الّار ى تّفشَىىا إلتانتُىىا ِنئىىشساا أتانىىة الهًىىا الاىىًاػٗة فىىاسد الضىىذِد
الئلذٖىىة للهىىذو ِأٖضىىا تًىىاِ ػانىىن التلىىّث فىىٕ التّتٗىىغ الاىىًاػٕ ِنىىى حىىم اإلشىىاسي إلىىٓ
الهزهىىىغ الاىىىًاػٕ أّعىىىٗلة ل عىىىتاادي نىىىى الّفىىىّساا اقتتاىىىادٖة للاىىىًاػة ِ،تًىىىاِ
الهئضج الخالج ناُّل الئٗ ة ِالتلّث الئٗ ٕ ِأيّاع التلّث ِالتاًٗو الئٗ ٕ ِالتخطىٗط
الاًاػٕ للهضافظة ػلٓ الئٗ ة ،أنىا الهئضىج الشابىغ نىى الااىن األِ ف ىذ تًىاِ نؼىاٖٗش
التطىىّٖش الاىىًاػٕ ضىىهى الهخطىىط األعاعىىٕ لهذًٖىىة بغىىذاد ِالاىىًاػة ضىىهى الهخطىىط
األعاط لهذًٖىة بغىذاد بضغى شىشأة بىّ عىٗشفظ ِِ،اتىغ صىا الئًٗىة الاىًاػٗة فىٕ
نذًٖىىة بغىىذاد ِن تشصىىاا التًهٗىىة الاىىًاػٗة لغاٖىىة ػىىال  2222بىىّ عىىٗشفظ ِبضغى
دساعىىة شىىشأة ) (JCCFالٗابايٗىىةِ،الٗاا التىىّ ٗى اله تشصىىة فىىٕ الهشصلىىة ال ادنىىة
لهذًٖة بغذاد .
أنىىا الااىىن الخىىايٕ ف ىىذ تًىىاِ الزاي ى التطئٗ ىىٕ للذساعىىة نىىى ف ى إرىىشاء الهغىىش
الهٗذايٕ ِإصااء الًشا اا الهًتششي ِنؼشفة أَم التثحٗشاا ألبىشص الًشىا اا الهًتشىشي
دافن نضلة  529الًا هٗة نى ارن الخشِد باقعتًتاراا الُادفىة للضىذ نىى التىثحٗشاا
الغلئٗة للهلّحاا الًاتزة ػى الًشا اا الاًاػٗة ِالتزاسٖة ِأٗاٗىة التّ ىن إلىٓ صلىّ
تثفز باقػتئاس تّتغ الاًاػاا فٕ نًا يهّررٗة ِنخططة.
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ABSTRACT:
The importance of stadying the process of making
comprehensive planning basis which insure maintain the
development and growing of economic without interfere the
invironmental consistency that living creature needs where time
factor is accounted in stages in order to prevent inter lock in
various urban activates as a result to expansion and
development in society .
The lands use has agreat importance to determine the
various areas and measure their future expansions.
That procedure shall prevent the problems resulte from
residential activities specially those depleted the inviromental
resoues and infrastructures .
The industrial areas planning out of fundamental design
considered an important method to limit environmental
effections for various industrial activities specially those
distributed in non planned way areas or within residential
compounds .
As considering the need for som less pollution industries to
control pollution emitted form them .

