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  تخلصــالمس
  
للتنــــوع وممارســــة االخــــتالف فهــــي ســــاحات للتواصــــل االنســــاني  مشــــهدا تمثــــل المــــدن فــــي ماهيتهــــا       

 ،وفكريــة ،وتشــكل مــدن اليــوم قــراءة للحالــة الحضــارية المعاصــرة بكــل مــا تحملــه مــن ابعــاد انســانية .المستمر
تزايــده مجاراتــه وتلبيــة احتياجــات  مختلفــة قــد التمكــن المدينــة مــن تبعــاتوتقنيــة . يعكــس التحضــر المتزايــد 

تحضــر المــدن وتعقــد بنيتهــا الحضــرية افقيــا وعموديــا  تزايــد:"  المشــكلة البحثيــة انطلقــت. مــن هنــا  المتســارع
ـــرات المتنوعـــة المـــؤثرة فـــي التخطـــيط ،والحاجـــة ال ـــة  قـــادرة علـــى اســـتيعاب المتغي ـــة غيـــر تقليدي ســـاليب تقني

ــــتمكن مــــ المليونيــــة  للمدينــــة حضــــريال ن اســــتحداث وتحديــــد توجهــــات المراكــــز الحضــــرية  المســــتقبلية  ، لل
مدينــة لتلعــب نمــاذج محاكــاة الواقــع االفتراضــي ل الفرضــية البحثيــة :"عبــر  ."  فاعليــة باســلوب مرئــي واكثــر

لمدينــة ل راكــز الحضــريةلبنيــة الم حضــريدورا مهمــا فــي برمجــة التخطــيط ال ذات الطبيعة الصنعية المعقــدة ،
المــؤثرة فــي اســتحداث المراكــز التوصــل الــى تقنيــة تســتوعب المتغيــرات المختلفــة  البحــث فاهــدا تتضــمن ."

  .  بغداد لمدينة ستقبلية الستيعاب التوسع الحضري الحضرية الم
    
المحاكــاة الحضــرية لغــة ومصــطلحا  تقنيــةتوضــيح  منها البحث ثالثة فصول تناول الفصل االول شمل     

    .المحاكاة والواقع االفتراضي تقنيةالمختلفة التي تناولت  واستخداما وتطرق الى الطروحات
تنــاول الفصــل الثــاني توضــيح دور التحضــر كظــاهرة تعــاني منهــا المــدن المليونيــة ، وتــاثير زيادتــه فــي و     

تغيــر بنيــة المدينــة ، والمتمثلــة فــي الحاجــة الســتيعاب الزيــا دات الســكانية وتحديــد آليــات التوســع الحضــري 
تتطلب اعتمــاد تقنيــة تســتوعب ومجاالته ، وبالتالي الحاجة الى تقنيات حديثة ومتطورة لحل ابرز اثاره التي 

التخطـــيط الحضـــري للمراكـــز الحضـــرية المســـتقبلية ، تتضـــمن تقنيـــة  ق فاعليـــةالمتغيـــرات المختلفـــة بمـــا يحقـــ
  .النظري المقترح  األنموذج.اوضحها البحث من خالل  المحاكاة الحضرية ونظم المعلومات الجغرافية

ولــة لدراســة واقــع التخطــيط الحضــري لمدينــة وخصــص الفصــل الثالــث للبحــث العملــي التطبيقــي فــي محا   
لمدينــة وعلــى مســتوى مجــاالت توســع ا وضــيحنمــوذج البحثــي المقتــرح  لتبغــداد المليونيــة وكيفيــة تطبيــق اال

نموذج للتوصل الى تحديد المراكز الحضــرية المقترحــة محددا جملة مؤشرات تم اعتمادها في اال،المحافظة 
  مستقبال .

المحاكــاة تقنيــة توصــيات عــن ضــرورة اســتخدام وتطبيــق مــن االســتنتاجات وال وتوصــل البحــث الــى جملــة  
فـــي  و تفعيـــل دور التقنيـــات الحاســـوبيةمدينـــة للفـــي مجـــال التخطـــيط الحضـــري  كتقنيـــة حديثـــة ، الحضـــرية
  .   بغداد ةنيمدستيعاب الضغط المتزايد على الالمراكز الحضرية  استحداث



Abstract 
 

    Cities represent a view for variety & practicing difference. They are 
fields for continues human communication. Today's cities reflect the 
contemporary urban situation with all its human, intellectual, 
technical aspects. The evolutionary urbanization reflects different 
consequences , cities may not cope with its urging needs  .This 
motivated the research problem " The increasing urbanization in 
cities, the vertical and horizontal complexity of its structure, the need 
for applying developed techniques capable of coping with the various 
variables affecting urban planning of the million city, as establishing 
& setting trends for future urban centers in a visual & more active 
method." The research Hypotheses was "Virtual reality simulation 
models play important role in the complex artifact city in 
programming the urban planning of the urban centers " .The reseach 
aimed to explore new techniques capable of studying different 
variables affecting creation of future urban centers to deal with urban 
expansion of Baghdad city . 
 
    The research contained three chapters .The first one dealt with 
clarifying urban simulation technique as a term and usage, with 
different approaches dealt with the subject. The second chapter  dealt 
with urbanization as a phenomena in million cities needing new 
techniques to absorb its effects and variables in a way to achieve 
integration in urban planning for future urban centers. The research 
explained this through the use of  the theoretical suggested model.  
The third chapter included the practical research by applying the 
suggested model in the study of Baghdad urban planning to explain 
the domains of future expansion on the governorate level after setting 
the factors used in the model to define the new suggested urban 
centers . 
 
Finally the research reached some conclusions and recommendations 
regarding the importance of using and applying the new urban 
simulation  technique in urban planning and the necessity of computer 
techniques in planning future urban centers lessening the increasing 
pressure on Baghdad city .  
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