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Abstract 
This study aims to track the 

expansion of the areal of urban centers 

in the Soran district, according to the 

phases of a specific time and analysis it 

and a statement expansion ratio in 

addition to the statement of 

urbanization trends in the urban 

centers of the study area, to develop 

proposals and make appropriate 

recommendations to the relevant 

authorities in order to advancement of 

the urban centers and minimize the 

negative effects on the environment in 

the study area. 

The main importance of the study 

to show the size of urban expansion of 

urban areas in the study area and to 

identify the causes, which requires the 

identification of types of land use and 

optimal to reduce the negative effects of 

the problem of urbanization. 

The study comes in two sections 

as well as the introduction and the 

conclusions and recommendations, 

started the first section to, showing 

urbanization (spatial) of urban centers 

in the Soran district, according to the 

phases of different time. While the 

second on studying the causes of the 

problem of urbanization (spatial) of 

urban centers in Soran and 

environmental effects, and through the 

use of program Arc map in order to 

detect stages urbanization and 

environmental effects. 
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 3112اىل  1891( التوسع احلضري يف ناحية ديانا للفرتة قبل عام 1جدول رقم )

حجم التوسع  الفرتات
 2كم

نسبة 
 الزيادة %

مساحة املدينة 
 2الكلية كم

نسبة مساحة املدينة 
 من مساحة الناحية %

املرحلة االوىل قبل 
 0891عام 

20212 1 20212 10.2 

ْاملرحلة الثانية 
0891-0881 

 10.2 20212 1 صفر

املرحلة الثالثة 
0880-2111 

102.0 228 .01.7 2077 

املرحلة الرابعة 
2110-2102 

2702.2 789 22097. 0107 

الباحثان، باالعتماد على البيانات املستخلصة من قاعدة البيانات يف نظم : املصدر
املعلومات اجلغرافية

 

 
ن باالعتماد على: حكومة اقليم كردستان، وزارة التخطيط، هيئة الباحثااملصدر: 

 .نواحي قضاء سوران(، بيانات عن GISاحصاء االقليم، شعبة )
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املصدر: الباحثني باالعتماد على: حكومة اقليم كردستان، وزارة التخطيط، هيئة 

(، بيانات عن نواحي لقضاء سوران )بيانات غري GISاحصاء االقليم، شعبة )
 منشورة( 
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Comment [D11]: االستنتاجات و التوصيات 



                                                           

 هوامش الدراسة : 
(  االنتروبااان هو  ااا )   تااا اال االن ااانل بأشتااااش طهااا ن  ن ااان((

مح ثن تغهرا فى الالن هنفت الطبهعى, وينات  ننا  الن هانفت متغهار     

او اقاهم متغهار يطااع ناها  ااام اقااهم االنتروبان هو(( الأ.ا              

ف  مهالن فاان و ا      ينبت ااه  ف, الب اناار البغرافهااي فااى  أنيااي 

و لان ار والت ييا    الطبهعي, ترجأي د  طمهو  رب ش, دا  نالءالا ي 

  61, ص6991والترجأي, دم ع , 

 arc gisنااى اااتش ا  بارام  )    بنالنتأاند ( مو نأاال البن اانل   6)

version 61 ) 

 هئاااي اال .ااانء  التشطاااه ,ويا ة  العااارا ,( اقااااهم    دااااتنل 2)

بهنناانع ناا د ال اا نل    ا بهااال,م يريااي اال .اانء محنف ااي    االقاااهم,

 )غهر من   ة(  ,2161االقضهي والن ا ي, 

(مهنااا  منن  هاااال ي ااااش  ,م بااا ا ال نأااا  م يناااي بغااا اد م,مر ااا   3)

61, ص6999التشطه  الحضري واإلقاهأي , جنمعي بغ اد , 
 
   

61) J.Gottmann,and R.Harper, Metropolies on the 

move , geographer lookat urban sprawl , John 

wiley and sons , New York , 6911 , p.23 . 

( امهاال ت مان، , البهئاي و اثر ان نااى الحهانة ال ا ننهي , ترجأاي         61

  639ص, 6912ي رين ا أ  , دا  البهال , القن رة , 

( نأار   او   ااهو الروانا يي , التحاهااال الأ انني و الاا  ه ي     61

لاشاا منع التعاهأهااي فااي م ينااي ااا  ال بناااتش ا  ن اام الأعا ماانع       

ي الاااى   نااااي ق ااام   ( ,  اااانلي منج اااتهر مق مااا  GISالبغرافهاااي )

,  9, ص 2161البغرافهي ب اهي االداب في جنمعي صالح الا يو ,  

 غهر من   ة 

 ااااع ,مطبعااي  الأاا ل,جغرافهااي    ااهو,( نباا  الااريا  نباان،  61

21, ص 6911بغ اد , 
 
  

(تغري   نم  نااي, التحضار ال اري  لاأا ل مد اااي فاي بعا         1)

 2119, اااني22الأاا ل العراقهاايم, مباااي الأشطاا  والتأهااي, ناا د     

    31ص

ط د  اااننء ااان   نباان،, و  أهاااي ط أاا  نب ال ااتن ,       -(ين اار,9)

ديننمه هااي النأاا  الحضااري فااي العاارا , مباااي الأشطاا  والتأهااي,      

  243-242, ص 2162, اني 21ن د

االثان  اججتأننهاي وال يأ غرافهاي     الحها  ي, نب البنقي نب الببن  -

ي العاام اججتأان ,   لانأ  الحضري في العرا , ط رو ي د ت  اه فا 

-2116مقاا   الااي  اهااي العااا   اجن اانل العراقهااي, جنمعااي تاا ن        

    31ص 2112

(ههالل  أها  نبنلقاند , ااثان  االقت.انديي لات اا  الحضاري       61)

(  انلي منج اتهر فاي العاا      2111-6992في م يني ا بهال لاأ ة )

االقت.اانديي مق مااي الااي  اهااي االدا ة واالقت.ااند , جنمعااي صااالح     

 )غهر من   ة(   1, ص 2119 يو, ال

( ويال صبنح ط أ  , التحاهاال البغرافاي لاأ ان ال البهئهاي فاي      66)

اااهال ا بهااال,  ااانلي منج اااتهر مق مااي الااي  اهااي ااداب, جنمعاااي       

 )غهر من   ة(   631, ص 2162صالح ال يو, 
62

ااااتش ا  اال د د ااااي جغرافهااي ,   ال اانمي,( صااالح الاا يو  

    11-11,ص 6991من أة الأعن ف , االا ن  يي , 

                                                                                          
63

( اع  ااهال الق يري , التحضر و التشطه  الحضاري فاي لهبهان     

, من ااا  اع م تااار العأااان ة لالات ااان اع الهن ااااهي , بنغااانيي ,   

 21-23,ص 6994
64

( مقنباي هش.هي م  ال اه  )اااع  نااى م.اط ى(   اه  با ياي        

    21/6/2164 نل بتن يخ اه 
61

( مقنباي هش.هي م  ) ي انل محأا  ( مهنا ، فاي با ياي ااه انل        

    21/6/2164بتن يخ 
61

( ااهال ااأننهال محأ , مؤهراع اهناي التعرير والتهبهر فاي   

اقاااهم    داااتنل العاارا , مطبعااي جنمعااي صااالح الاا يو, ا بهااال,       

    21, ص2116
61

 ي ال ا نهي لأ يناي بغا اد    تط   ال  ه الههتي,( صنلح فاهح   و  

   11ص ,6911دا  ال ال  بغ اد,  , مطبعي6911-6911ال بر  
61

تشطااه  االاااتش ا  اال د الحضااري    غنااهم,( ناأاانل محأاا    

   216-211ص ,2111دا  ص نء  بنني والن ر, والري ي,
69

( التحاهال الأ نني لش مت ال.حهي في جأه  ياي الاهأو )د اااي     

   64ص ,2111جنمعي ن ل,  ااداب, يالش منع(  اهفي جغرافهي 
21

البهني الأر  ي  التشطه ,ويا ة  العراقهي, البأه  يي-( ين ر  

 ا بهاال,  , محنف اي 6911نتن   تع اد العن  لا  نل ل اني   لإل .نء,

  2ص, 6911 بغ اد, لإل .نء,مطبعي جهني الأر  ي 
26

التحاهاال البغرافاي لاأ ان ال البهئهاي فاي       ط أا , (  ويال صابنح   

   631ص ال نبع,الأ.    ا بهال,اهال 
(22

ديأ ااع ,   هاانل,مطبعااي ابااو   الأناان ,جغرافهااي  م اااى,ناااى 

   26ص , 6913
(23

  41ص ال نبع,  ينبت ه  ف, الأ.     ف  مهالن فن و ا     
(24

 طمهو النق بن ي, جغرافهي البهئي, مع  لاطب    آياد محأ 


