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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 
 الناحية %من مساحة 

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 

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

 

 
املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على: حكومة اقليم كردستان، وزارة 

 .(، بيانات عن نواحي قضاء سورانGISالتخطيط، هيئة احصاء االقليم، شعبة )
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املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على: حكومة اقليم كردستان، وزارة 

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



                                                           

 هوامش الدراسة : 
(  أشااا نش نهااان   ( االنتروبااان هو )اااخ ))الااان ب االنفااان  ب  ت ااا

محنثن الغهرا فى الالننشنفت الطبهعى, وينات  ننا  الننشانفت متغهار     

او اق هم متغهار يط اع ن ها  ااام اق اهم االنتروبان هو(( ال .ان             

ف  مهالنخفاان و ا      ينبتهااه خف, البخاناار البغرافهااي فااى   نيااي 

الطبهعي, الرج ي د  أمهو  ربخش, دا  نالءالانيو ل نهار والتخعيا     

  61, ص6991ج ي, دمهع , والتر

(i       (  ماو ن اب البن نان  بنمنت اند ن اى ااات نا  بارام )arc gis 

version 61 ) 

(ii     ( اق ااهم  خ داااتن  العاااراة, وعا ي الت طااهال, )ه ااي اال .ااانء

االق ااهم, منيريااي اال .اانء محنفيااي ا بهااب, بهنناان  نااند الفاا ن         

 , )غهر منهخ ي(  0161االقضهي والنخا ي, 

(iii مهناان مننخ)        هااب يخااا   ,ا باانا ب ن ااخ منينااي بغااناد ا,مر اا

61, ص6999الت طهال الحضري وامق ه ي , جنمعي بغناد , 
 
   

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

move , geographer lookat urban sprawl , John 

wiley and sons , New York , 6911 , p.02 . 

اثر)ان ن اى الحهاني الفا ننهي , الرج اي      ( امهاب الخمان، , البه اي و    61

   629,ص 6910ع رين ا  ن , دا  البهب , القن)ري , 

( ن ار  فاو  فااهو الروانانعي , التح هااب ال  انني و الااخ ه ي     61

ل  اانمن  التع ه هااي فااي منينااي اااخ ا  بنااات نا  نياام ال ع خماان        

( ,  اااانلي منجفاااتهر مقنماااي الاااى   نااااي قفااام     GISالبغرافهاااي )

,  9, ص 0161  هي االداب في جنمعي صالح الانيو ,  البغرافهي ب

 غهر منهخ ي 

( نبن الرعاة نبن،  فاهو , جغرافهاي ال ان  , مطبعاي اااعن ,      61

01, ص 6911بغناد , 
 
  

(viii   الغرين  نمن ن ي, التحضر الفري  ل  ن  اد ااي في بعا)

 0119, اااني00ال اان  العراقهاايا, مب ااي ال  طااال والت هااي, نااند     

    21ص

(ix,ينياار)-     , أ د  اااننء ااان   نباان،, و   ه ااي أ  اان نبنالفااتن

ديننمه هااي الن ااخ الحضااري فااي العااراة, مب ااي ال  طااال والت هااي,      

  042-040, ص 0160, اني 01نند

نبنالبنقي نبنالببن  الحهان ي, االثان  اتجت ننهاي والني خغرافهاي     -

ل ن خ الحضري في العراة, أ رو ي د تخ اه فاي الع ام اتجت ان ,    

-0116لااي   هااي الع ااخ  اتنفاان  العراقهااي, جنمعااي الااخن       مقاان  ا

    21ص 0110

(x   شهال    هن نبنلقند , اآلثن  االقت.نديي ل تخا  الحضاري فاي)

(  ااانلي منجفااتهر فااي الع ااخ    0111-6990منينااي ا بهااب ل  ااني )  

االقت.اانديي مقنمااي الااي   هااي االدا ي واالقت.ااند , جنمعااي صااالح     

  ي(  )غهر منهخ 1, ص 0119النيو, 

(xi      وعا  صابنح أ  ان , التح هاب البغرافااي ل  هان ب البه هاي فااي )

اااهب ا بهااب,  ااانلي منجفاااتهر مقنمااي الااي   هااي اآلداب, جنمعاااي       

 )غهر منهخ ي(   621, ص 0160صالح النيو, 
xii

( صااالح الاانيو الهاانمي , اااات نا  اال ج د ااااي جغرافهااي ,   

    11-11,ص 6991منهأي ال عن ف , االا نن يي , 

                                                                                          
xiii

( اعن   هب الق يري , التحضر و الت طهال الحضري فاي لهبهان    

, منهاااخ ا  م تااار الع ااان ي لالاتهااان ا  الهننااااهي , بنغااانعي ,   

 01-02,ص 6994
xiv

( مقنب ي ش .هي م  الفهن )اااعن ن اى م.اط ى(   اه  ب نياي       

    01/6/0164اهن ن  بتن يخ 
xv

مقنب ي ش .هي م  ) ي ان  مح ان ( مهنان، فاي ب نياي   ه ان        (  

    01/6/0164بتن يخ 
xvi

(   هب اا ننهب مح ن, مؤشرا  اهناي التعرير والتهبهر في  

اق ااهم  خ داااتن  العااراة, مطبعااي جنمعااي صااالح الاانيو, ا بهااب,       

    01, ص0116
xvii

( صنلح ف هح  فو الههتي, الطخ  الخ ه ي الف نهي ل نيني بغناد  

   11, ص6911,مطبعي دا  الفال  بغناد, 6911-6911بر  ال 
xviii

( نن اان  مح اان غنااهم, ال طااهال االااات نا  اال ج الحضااري   

   016-011, ص 0111والري ي, دا  ص نء  بنني والنهر,
xix

( التح هب ال  نني ل نمت ال.حهي في ج هخ يي الاه و )د اااي    

   64, ص0111في جغرافهي ال نمن (  هي االداب, جنمعي نن , 
xx

الب هخ ياااي العراقهاااي , وعا ي الت طاااهال , البهااانع    -( ينيااار  

 6911ال ر ااا ي لال .ااانء , نتااان   العاااناد العااان  ل فااا ن  لفاااني    

,محنفيااي ا بهااب , مطبعااي جهاانع ال ر اا ي لال .اانء , بغااناد ,       

  0,ص 6911
xxi

 وعا  صبنح أ  ن , التح هاب البغرافاي ل  هان ب البه هاي فاي      (  

   621اهب ا بهب, ال .ن  الفنبع, ص
(xxii

ن ى مخاى , جغرافهاي ال نان, , مطبعاي اباو  هان  , دي هاع ,       

   06, ص 6912
(xxiii

   ف  مهالنخفاااان و ا      ينبتهااااه خف,   ال .اااان  الفاااانبع, 

   41ص
(xxiv

 البه ي, معن ل طب   آعاد مح نأمهو النقهبنني, جغرافهي 


