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 الملخص

الترايياة  مثا  الذارورتحيا   تلعب المراكز التقليدية للمدن دوراً حيوياً في التأكيد على البعد الحضاري والتاارييي والتراياي ل اا  

لمذتمعاا  ادية ل اره او انعكاساات  علاى البي اة االجتماعياة والثقافياة واال ت ا لشك  وتكوين المدينة ونسيذ ا العمراني بك  أبعاده

نتقاال مان التشاييد واالونمت واتسعت ر عت ا الذغرافية خالل أجيال متعا باة مان البناا  وان هره المراكز  ،مؤيراً في ا ومتأيراً ب ا

الوظيفياة  زا  م ماة من اا وتفقاد حيويت اا وكفا ت ااصراع ا الطويا  ماا الازمن حيا  تتادهور أجاوأينا  ، مركزها نحو األطراف

مرانية مث  مشكلة عت،وتمتد أيارها الضارة على بقية أجزا  المدينة فتشك  خطرا علي ا وتسئ إلى المنظر العام ل ا، حي  لم تعد 

 .فحسب ب  أن ا مشكلة اجتماعية وا ت ادية ت دد مذتما المدينة

قاا  الذاا  لالرتين والذغرافيين والمعنياين بشاؤون المديناة لدراسات ا وولاا الحلاول والمعلرا نالت هره الظاهرة اهتمام الميطط

 ب ره المناطق والعم  على تنميت ا وتطويرها. 

لتي تعد ،وامة العمراني بولوح داخ  النسج الحضري لألحيا  السكنية القدي اعيوفي مركز مدينة كركوك يظ ر التد      

فرق بين هرا ال الناتذة عن النمو المتزايد للسكان والتطور العمراني غير الميطط ، وما ينتج عنإحدى مشكال  العمران 

ال ميتلفة ر وأشك( تكدس سكاني كبير داخ  المناطق القديمة ومن يم اليروج عن التيطيط ب والسكان و العمرانالمتغيرين )

سة الى  دفت الدرااست الر،دية واالجتماعية حسب نتائج الدراسة .ونتج عن ا العديد من المشكال  العمرانية والسكانية واال ت ا

ادة )اعيطيطةومن يم ولا البرامج الت والعمرانية، على خ ائ  ا االجتماعية واال ت اديية والو وفهره المناطق ح ر 

العم  األحيا  و اك  هرهالتي تساهم معالذة مش وفق نتائج الدراسة التاهي  ، والحفاظ ، واعادة التاهي  ، واالمال  الحضري ( 

 على تنمييت ا وتطويرها. 

 الكلما  الدالة : التذديد الحضري ،الحفاظ ،اعادة التاهلي  ، االمال  الحضري ،اعادة التطوير
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Abstract 

      The traditional centers of cities play a vital role in emphasizing the cultural, historical and 

heritage dimension. They represent the heritage roots of the shape and composition of the city 

and its urban fabric in all its dimensions and its impact on the social, cultural and economic 

environment of these societies. Construction and transition from its position towards the parties, 

and during its long conflict with time, where important parts of the deterioration and lose vitality 

and efficiency of the function, and extends its harmful effects on the rest of the city is a threat to 

them and harm to the As it is no longer a mere urban problem but a social and economic problem 

that threatens the city's society.                   

This phenomenon has attracted the attention of planners, geographers and those concerned with 

the affairs of the city to study them and develop solutions and treatments to upgrade these areas 

and work on their development and development. 

In the center of the city of Kirkuk, the urban deterioration is clearly visible within the urban 

fabric of the old residential neighborhoods, which is one of the problems of urbanization 

resulting from the growing population growth and unplanned urban development. The result of 

this difference between the two variables (population and urbanization) is a large population 

density within the old areas, Out of the planning in different forms and forms and resulted in 

many problems of physical, demographic, economic and social according to the results of the 

study, so the study aimed to identify these areas and to identify their social, economic and urban 

characteristics, and then the development of programs Rehabilitation, conservation, rehabilitation 

and Urban Infill) according to the results of the study, which contribute to the treatment of the 

problems of these neighborhoods and work on their development and development.   

 

                                                               

   المقدمة : 

يعد نمو المدينة واتساع ر عت ا الذغرافية نتاجا لنموها وتطورها خالل أجيال متعا بة من البنا  والتشييد واالنتقال من        

 ،مركزها نحو األطراف ويظ ر للعيان التدرج التارييي )مراح  التطور العمراني للمدن( من القديم إلى الحدي  و األحدث

لتي تترك ب مات ا على المظ ر العمراني للمدن، حي  ان أنماط ا العمرانية عبارة عن ولك  حقبة زمنية خ ائ  ا وسمات ا ا

( تعكس تاريخ المدينة وإ ليم ا وتطورها اال ت ادي والسياسي والحضاري ،وهي شواهد تارييية تحكي موزائيكلوحة )

م مة من ا والتي تفقد حيويت ا وفعاليت ا لألجيال القادمة   ة المدينة وتاريخ صراع ا الطوي  ما الزمن حي  تتدهور أجزا  

وكفا ت ا  الوظيفية  ،وتمتد أيارها الضارة على بقية أجزا  المدينة فتشك  خطرا علي ا وتسئ إلى المنظر العام ل ا ،وتطلق على 

وهي   (Decline areaأو ) (Slum areaهره المناطق تسميا  عديدة من ا االحيا  المتردية أو المتدهورة أو التالفة أو ) 

األماكن التي تمث  النواة األولى للمدينة وأ دم ا نشوً  ، والتي كانت صالحة للسكن في و ت ا ولكن ا تدهور  عمرانياً ما الزمن 

،و د أشار الي ا ك  من ) Michael Pacione ,2002.p.642 (وتعرلت للغزو الوظيفي وتغيير بعض االستعمال

A.Marston ( و)P.Knox بم طلح )( آخر وهو مساكن ال فيحShanty Housingأو المستوطنا  ال فيحية )( (Knox 

and Marston ,2007,pp.447-4520و ( عرف اA.Rapoprt بأن ا المناطق غير المرغوبة بالسكن ويمكن تمييزها عن )

ا عرف  برنامج األمم ،وكم (Rapport,1977,pp98-100 )المناطق المرغوبة بظروف ا المادية و ال ورة االجتماعية للمكان

( الري تسكن  األسر الفقيرة والتي تت ف بواحدة  Slums( الحي الفقير )   UN-HABITATالمتحدة للمستوطنا  البشرية )
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أو أكثر من الظروف المعيشية المتردية من ا )اإلكتضاظ السكاني والسكني والنقص في المساحة المعيشية وخدما  ال رف 

 ) pp.4,2003, Habatit-6(للشرب ،وهياك  عمرانية غير آمنة وفي موا ا غير مأمونة ومرغوبة(ال حي والمياه ال الحة 

حي  لم تعد هره األحيا  تمث  مشكلة عمرانية فحسب ب  أن ا مشكلة اجتماعية وا ت ادية وأمنية ت دد مذتما المدينة  لرا البد من 

أيارها إلى بقية أجزا  المدينة وعلى أن تبدأ بدورة تطويرية مواج ة  مشكلة التداعي العمراني ومعالذت ا حتى ال تمتد 

، لرا تحضى المناطق المتردية باهتمام الميططين والذغرافيين والم تمين  بشؤون المدينة  (87،ص2001ف مي ،(جديده

العم  على التقدير لدراسة هره الظاهرة وما طرأ علي ا من تغيرا  هيكلية واجتماعية وسكانية وا ت ادية على تلك المناطق و

ال حيح  لطبيعة المشكال  ،يم مرحلة ولا اإلطار العام لسياسا  التطوير والمعالذة واالرتقا  ب ره المناطق المتردية والعم  

 .(76،ص2004)عبده،على تنميت ا وتطويرها

 مة  ي تعدلقديمة، وهوفي  مركزمدينة كركوك يظ رالتردي العمراني بولوح  داخ  النسج الحضري لالحيا  السكنية ا  

متردية من اطق الالمشكال  األساسية التي فرلت نفس ا على مذتما المدينة ومظ رها العمراني نظرا لما تمثل  ظاهرة المن

ح  الحيا  وع البمشكلة متشعبة عمرانيا واجتماعيا وا ت اديا وبحاجة إلى دراسة وتحلي  ومعالذة تيطيطية ،وهرا  هو مول

 نة .المدي رة من مركز مدينة كركوك، حي بكلر وشاطرلو في غرب المدينة وحي م لى وبريادي في شرقسكنية  ديمة ميتا

 أوالً /المبحث األول : أساسيات الدراسة  :

 مشكلة الدراسة : -1

ميطط لعمراني الالتطور تعد مشاك  المناطق المتردية في المدن إحدى مشكال  العمران الناتذة عن النمو المتزايد للسكان وا   

ليروج عن امن يم و( تكدس سكاني كبير داخ  المناطق القديمة السكان و العمران، وما ينتج عن هرا الفرق بين المتغيرين )

 .ماعية تج عن ا العديد من المشكال  العمرانية والسكانية واال ت ادية واالجتالتيطيط ب ور وأشكال ميتلفة ون

اركاً تحضرية وان مدينة كركوك واحدة من المدن العرا ية القديمة التي نمت وتطور  كثيرا وتوسعت نحو األطراف ال   

 .األحيا  السكنية القديمة من ا تعاني من التردي العمراني 

 إلجابة على األس لة التالية:ا الدراسة هويحاول هر

 القائمة؟ الت اومشك كركوك ما هي الي ائص العمرانية واال ت ادية واالجتماعية لألحيا  السكنية المتردية في مدينة -1

 ؟ كركوك ما هي األنماط واإلشكال العمرانية التي تتيرها األحيا  المتردية في مركز مدينة -2

يد   التذدلمن برامج  وسياسا كركوك األحيا  السكنية المتردية في مركز في مدينةإلى أي مدى يمكن ح  مشكال   -3

 الحضري .

 

 أهداف الدراسة : -2

 في لو  مشكلة الدراسة المحددة مسبقاً، تسعى الدراسة الى تحقيق مذموعة من االهداف وهي :

 ح ر المناطق المتردية وت نيف ا لمن مركز مدينة كركوك . -1

  التي ف م المشكالساسي لالتعرف على الذوانب العمرانية والبي ية واال ت ادية واالجتماعية ل ره األحيا  المتردية كمدخ  أ -2

 تعاني من ا بغية المساهمة في ولا الحلول التيطيطية ل ا .

شاك  هره مالذة تساهم في مع التوص  إلى انسب الطرق والسياسا  التنموية وخطط التطوير)برامج التذديد الحضري( التي -3

 األحيا   من خالل سكان ا أنفس م والحكومة بما يتناسب ما ظروف م االجتماعية واال ت ادية .

 فرضيات الدراسة : -3

 -ت دف الدراسة إلى التحقق من الفرليا  التالية :      

ساهم    اير سلبيحيا  ذاوالمستيدمة في إنشا  مساكن هره األمواد البنا  غير المقاومة للظروف المناخية الطبيعية السائدة  -1

 في التردي العمراني.

 للعام  البشري دور كبير في تداعي الموجود العمراني ل ره األحيا  السكنية. -2

 ا.كان لية لسة الفعالبنية التحتية الفنية واالجتماعية في األحيا  المتردية دون المعايير التيطيطية وال تغطي الحاج -3
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 مناهج الدراسة : -4

 

 من اج  تحقيق أهداف الدراسة ،تم اعتماد المناهج التالية:         

لفترة لذغرافي واانطا  ا و كركوك من خالل  النمو العمراني لألحيا  المتردية داخ  مدينة الدراسة تالمن ج التارييي: تناول - 1

 التارييية لك  مرحلة من ا .

و  تسليط الض لتي يتمالمن ج اإل ليمي: وي دف هرا المن ج إلى إبراز االختالفا  المكانية لتوزيا الظاهرا  والمشكال  ا –2

 علي ا ، وبالتالي تحديد حذم المشاك  مح  الدراسة .

غرافي البح  الذ اعليةف من ج التحلي  المكاني من اج  تفسير التنظيم المكاني للظاهرة الذغرافية لمولوع الدراسة وزيادة  -3

اخ  األحيا  دوذلك من خالل تفسير تغاير توزيا النمو العمراني  ، (4،ص1990)م يلحي ،على المستوى  التطبيقي الد يق

ية لذغرافاالمتردية والبح  عن مدى االرتباط بين هرا النمو العمراني والعديد من المتغيرا  األخرى ذا  األصول 

تلفة زيعية الميط التوة والسياسية وال ندسية، والتعرف على األسس الرئيسية التي بنيت علي ا األنماواالجتماعية واال ت ادي

 .للظاهرا 

 

 حدود الدراسة : -5

ً بين خطي تقا   ً ودائرتي عرض ) 44ْ 16َ 32ً – 44ْ 25َ 47ًطول )مدينة كركوك فلكيا (  35ْ 21َ 6ً –ْْ 35 30َ 16ً( شر ا

ً .شماالً  ضم منطقة تعراق، في الذز  الشمالي والشمال الشر ي من التقا مدينة كركوك التي تعد )مركز المحافظة(  جغرافيا

وشاطرلو    بكلرالدراسة المناطق السكنية المتدهورة في مركز مدينة كركوك ) حي الم لى وبريادي في شرق المدينة وأحيا

  ضح في الشكما يتك ، المركزية من المدينة أو المتاخمة لمركزها في غرب المدينة( وهي أحيا  سكنية  ديمة تقا في األجزا 

 . ( مو ا منطقة الدراسة لمن مركز مدينة كركوك1)
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 ( مركز مدينة كركوك1شك  )

 

 : منطقة الدراسة/ الخصائص  االجتماعية واالقتصادية لسكان األحياء المتردية   الثانيالمبحث 

 أوالً/ الخصائص االجتماعية  واالقتصادية:

  ة أو خارج اايتميز الع ر الحادي  بسارعة نماو المادن ، مماا يترتاب عليا  إهماال كثيار مان المنااطق األصالية داخا  المدينا      

طياة( فاي حي  تتذما المشكال  )العمرانية والبي ياة واالجتماعياة واال ت اادية واليادما  والتيطي،  (111،ص1997)رشوان،

 .ولعا  مان أبارز هاره الي اائص(164،ص1981)شاو ي، باا ي أجازا  المديناة بعض األحيا  في المدن وتيف عان غيرهاا فاي

 -:لمنطقة الدراسة

 ومن ا:  وهناك أنواع: االزدحام السكاني -1

 ً سكانياً متزاياداً ماا تزاياد معادال   أـ الكثافة السكنية والسكانية العالية  ياساً بوحدة المساحة: تش د االماكن المتردية غالباً إكتظاظا

وخاصاة مان ف اة الشاباب إشغال المسكن الواحد والغرف والكثافا  السكانية العالية، وان نسبة كبيرة مان ساكان ا مان الم ااجرين 

ة . حياا  إن الكثافااة السااكانية العاليااة والزياااد) Brguy,2010,pp560-579)نساابة النااوع ويرتفااا بينااات م القااادرين علااى العماا  

 ) المضطردة في المدن كان ل ا انعكاس كبير علاى مشاكلة اإلساكان لماا يارتبط با  مان زياادة فاي الطلاب علاى الوحادا  الساكنية

ويالحا  (21،ص2008)ريحاان، ويرتبط مف وم النمو السكاني بمف ومي تضايم الساكان وأزماة الساكن ((56،ص1999ريحان،

تبلا  الكثافاة  حيا  مركاز مديناة كركاوك منطقاة الدراساة ذلك بولوح في مراكز المادن وخاصاة فاي األحياا  القديماة من اا،وفي

والمرئية الفضائية  ،2009السكنية لعام  األحيا الباح  باالعتماد على وزارة التيطيط والتعاون اإلنمائي لتر يم الدور و الم در:

(Quick bird لعام )2015، ( برنامجArc Gis 10.0 .)  
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شيص/هكتار ، وهو معادل عاالي جاداً ، ماا وجاود تبااين مكااني مان  234( ،وحوالي 2مسكن/كم 4884السكنية لمن حوالي )

 (.1في الذدول ) ،كما يتضححي سكني آلخر لمن منطقة الدراسة 

 

 2017( الكثافة السكنية لألحيا  السكنية القديمة لمركز مدينة كركوك لسنة 1جدول )

األحيا  

 السكنية

 السكان

 2017سنة 
 األسر

حذم 

 األسرة
 األسرة/المسكن المساكن

 المساحة

 )بال كتار(
 شيص/هكتار

 179 70.7 0.71 4042 4.4 2876 12656 بكلر

 116 36 0.57 1605 4.5 926 4167 شاطرلو

 312 128.8 1.27 5071 6.6 6435 40987 المصلى

 131 26.7 0.41 2079 4.1 851 3490 بريادي

 234 262.2 0.87 12797 5.5 11088 61300 المجموع

يمينااا  . والت  1997الباحاا  اعتمااادا علااى تقااارير الذ اااز المركاازي ل ح ااا  .كركااوك والتعااداد السااكاني لساانة  الم اادر :

 . 2009السكانية لسنة 

 

إن االماكن التي و،  : أي عدد األشياص الساكنين في المسكن الواحد او في غرفة النوم الواحدةغرفةال ارتفاع كثافة اإلشغال -ب

 Soen,1979,p.180)ترتفا في اا تشاير الاى وجاود إكتضااض فاي الساكان والمسااكن مماا يعبار عان حااال  التادهور الموجاودة

 ديناااة.حيااا  تتسااام المنااااطق القديماااة المتردياااة بارتفااااع معااادل إشاااغال الغرفاااة الواحااادة عااان بقياااة المنااااطق الموجاااودة بالم)

ارتفاا   أشياص للغرفة الواحدة  ، وهاي تعاد بارلك مزدحماة  ، ألنا  إذا  4أو  3إلى  ، حي  ترتفا (18-17،ص1998محمود،)

ج أظ اار  نتااائ حياا   .) k.loewen,1971,p.202.(  فاارد للغرفااة ف ننااا حين اار ب اادد مشااكلة إسااكان 1.5معاادل اإلشااغال عاان 

 (2ول )كماا يتضاح فاي الذاد نوم واحدة غرفة صغيرة الحذم تحوي على  % من مساكن منطقة الدراسة 41بان حوالي الدراسة 

كن ا غرفاة ناوم  يسا( 24213مسااكن منطقاة الدراساة حاوالي ) إذ  ادر عادد الغارف فايغرفة نوم/مسكن(، 1.9وبمعدل حوالي )

 شاايص/غرفة( ف ااو معاادل عااالي جاادا مقارنااة بالمعااايير التيطيطيااة المحليااة 2.5شاايص وبمعاادل حااوالي )(  61300حااوالي )

 والدولية . 

 ( أعداد ونسب غرف النوم في مساكن االحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك2جدول )                             

                      

 م .2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة 

 

%( 1.4سة هو )الدرا بان معدل عدد األسر الساكنة في الوحدا  السكنية لمنطقة دراسةتشير نتائج ال كثافة إشغال المسكن: -ج

 (.3ضح في الذدول )يتيشير الى وجود أكثر من عائلة في المسكن الواحد وكما ،ووهو معدل عالي 

 

 

 

 

عدد الغرف 

 السكنية

 الحي السكني
 النسبة% المذموع

 % بريادي % م لى % شاطرلو % بكلر

 41.70 125 73.3 35 66.7 30 49.3 27 70.7 33 غرفة واحدة

 40.60 122 12 29 16 32 30.7 33 10.7 28 غرفتان

يالث غرف 

 فأكثر
14 18.6 15 20 13 17.3 11 14.7 53 17.70 

 75 100 75 100 75 المذموع
 

75 100 300 100% 
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 عدد األسر الساكنة في المسكن لمن األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك ( 3جدول)

 عدد األسر
السكني الحي  

 النسبة% المذموع
 بريادي م لى شاطرلو بكلر

 %63.40 190 48 45 51 46 أسرة واحدة

 %33.30 100 26 27 22 25 أسرتان

 %3.30 10 1 3 2 4 يالث أسر فما فوق

 %100 300 75 75 75 75 المذموع

 1.4 1.37 1.44 1,34 1,44 متوسط كثافة اإلشغال
 

 م 2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة 

 

 : الدخل الشهري -2

فاااع ي في ااا بارتنظارا لو ااوع األحيااا  السااكنية القديمااة بااالقرب ماان منطقااة األعمااال المركزيااة وأطراف ااا لاارا أسااعار األرالاا      

لادخ  إلاى امستمر والناتج عن المضاربة في سوق االساتثمار فاي كافاة المذااال  التذارياة وال اناعية، وياؤدي ارتفااع مساتوى 

 اطق الحديثاةاصة مما يدفا أصحاب الدخ  المرتفا إلى هذرة المناطق القديمة إلى المنالبح  عن مساكن جيدة ذا  مواصفا  خ

ة ات م العلميا،مما يذع  هره المناطق صالحة ومناسبة ألصحاب الدخ  المنيفض من المرتبطين باألعمال التي تتناساب ماا إمكانا

يرة ال تكفي نية بغرف صغلقديمة الم ملة. وأحيانا مباني متدوالدراسية الضعيفة ،مما يدفا ب ؤال  العمال إلى اإل امة في المباني ا

 ينساكانتتميز عادة دخاول ال(. لرا  (Maxwell,1977,pp.114-115على حيات م واسلوب معيشت م ذلك حاجة الفرد ، وتنعكس

 ي  تعما  نسابةحتمر . ،وافتقار معظم سكان ا إلى م در دخ  دائم ومس مقارنة ببقية مناطق المدينة بانيفال اهره المناطق في 

  تحتااج إلاىالبسيطة تتناسب و درات م التاي  وباعمال يومية عالية من سكان هره المناطق في القطاع الياص وبالحرف ال غيرة

 دراساةمنطقاة الباان متوساط الادخ  الشا ري لألسار السااكنة فاي  الدراساةنتاائج  ظ ار م ارا  عالياة وخاصاة اليادما  .و اد أ

باين (دوالر أمريكاي ماا وجاود اختالفاا  مكانياة باين حاي ساكني وأخارى و400يناار عرا اي أي بحادود )( ألف د500بحوالي )

 (.4،كما يتضح في الذدول )أسرة وأخرى لمن هره األحيا  

 

 الدخ  الش ر لألسر الساكنة لمن األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك (4جدول )

 األحيا 

اجمالي  النسبة الم وية )%( للدخ  الش ر لألسر

الدخ  

 الش ري

 مليار دينار

متوسط الدخ  

الش ري 

لالسرة)الف 

 دينار(

أ   من 

ألف  500

 دينار

501- 

مليون 

 دينار

 -مليون 

 مليونين

أكثر من 

 مليونين

 583 7.38 4.3 2.4 18.9 74.4 بكلر

 528 2.2 1.3 3.8 15.6 79.3 شاطرلو

 466 14.38 0.3 2.2 9.3 88.2 م لى

 442 1.54 0.1 1.2 7.1 91.6 بريادي

 498 25.5 6.0 9.6 12.7 88.37 المذموع

 .2017الم در: نتائج المسح الميداني للباح  لسنة 

 

 :ـ عدد العاطلين عن العمل 3

المدينااة بارتفاااع نساابة البطالااة وانيفاااض مسااتوى المناااطق القديمااة ماان  القديمااة لاامن  رديااةتتميااز عااادة األحيااا  المت

. ، وان مؤشر إنيفاض مستوى دخا  األسارة أو (183،ص1980)الحسيني ،سكان ا من ذوي الدخ  المحدودالمعيشة ألن أغلب 
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الفارد وإنيفاااض معاادل االنفاااق األساات الكي يشاايرالى مااا يساامى باالفقر الحضااري والااري عااادة مااا تكااون فااي المراكااز الحضاارية 

 .) (Stanford,1972,pp.176-191 القديمة

ماا وجاود  يعاانون مان البطالاة منطقاة الدراساة ( من سكان هره األحيا  في %27.3الي )بان حوالدراسة وتشير نتائج 

 . (5)ضح في الذدول يتفوارق مكانية بين حي سكني وآخر كما 

 

 عدد العاطلين عن العم  من أفراد األسر القادرين على العم  (5جدول )

عدد 

 العاطلين

 الحي السكني
 النسبة% المذموع

 بريادي م لى شاطرلو بكلر

 72.7 218 50 59 53 56 ال يوجد

1 9 15 11 13 48 16 

2 7 3 3 9 22 7.3 

3 1 3 2 3 9 3 

4 2 1 0 0 3 1 

 %100 300 75 75 75 75 المذموع

 م.2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة    

 

 :ملكية المباني  /4

مالئاام  إن تادني مساتوى الادخ  لادى الفارد يعاد أحاد األساباب األساساية التاي تادفا الساكان إلاى البحا  عان مساكن غيار

، مماا  ليادما االيااث والمو اا واوعمرانيا من حي  البنا  والمسااحة، واجتماعياا ًمان حيا  االلا ة والت وية صحياً  من حي  

واتيااذ  لاب المعالذاةلكية المباني مفتاحاا لعملياة التذدياد الحضاري ، أو عقباة تتطيؤدي إلى االفتقار إلى الي وصية ً، لرا تمث  م

ً  إجارا ا   انونياة معيناة، ف اي  ا  ارارا  وممارسا طااوير . إذ عام  حاسام وركان أسااس لتنفيار سايناريوها  التذدياد والتايضاا

لكياة ( ،بينماا الم%67.5) فقاد بلغات نسابت اراساة سائدة في منطقة الدهي الإلى إن الملكية الياصة المشتركة  الدراسةتشير نتائج 

  (.6كما يتضح في الذدول )( %17.3)ونسب االيذار  در (،%15.1)مثلتالياصة ال رفة 

 ملكية مساكن األحياء السكنية لمركز مدينة كركوك( 6جدول )

 الحي السكني

 النسبة المئوية )%(  لملكية المباني
النسبة 

 الم وية

)%( 
ملكية خاصة 

 مشتركة

ملكية 

 خاصة

مؤجر 

 طاع 

 عام

مؤجر 

 طاع 

 خاص

مؤجر من 

 األو اف

 100 0.7 13.2 1.7 12.8 71.6 بكلر

 100 1.1 15.7 3.6 12.2 67.4 شاطرلو

 100 0.7 10.8 2.4 15.6 70.5 مصلى

 100 0.3 16.7 2.1 20.3 60.6 بريادي

 100 0.7 14.1 2.5 15.2 67.5 المعدل

 م.2017الم در : نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                        

 

 

 

 

 / الخصائص العمرانية لألحياء المتردية / الثالثالمبحث 
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 تت ف األحيا  المتردية بالي ائص العمرانية التالية :       

 مساحة البناء : -1

عباارة عان  مان جمياا المسااكن ( %44.7) المباني الساكنية لمنطقاة الدراساة، وان نسابة أظ ر  نتائج الدراسة ب غر حذم     

اخارى عباارة عان  (41%) نسابة( ،بينماا 2م100)بيو  صاغيرة الحذام تحاوي علاى غرفاة ناوم واحادة وتشاغ  مسااحة أ ا  مان 

ن مبااني عا(  عباارة  7.4%نسبة  ليلة ال تتذاوز) بينام، 2م 200ـ 100تشغ  مساحة من األرض ما بين مساكن متوسطة الحذم 

  (.7كما يتضح في الذدول )  2م 300ـ 200تشغ  ما بين كبيرة الحذم و

 

 (المساحة الكلية لمساكن األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك7جدول )                        

مساحة الوحدا  

 السكنية)متر(

 الحي السكني
 المذموع

إجمالي 

 كنالمسا
 النسبة%

 بريادي م لى شاطرلو بكلر

 44.7 5720 134 42 34 26 32 متر100أ   من 

 41.3 5285 124 25 29 36 34 م200ـ101

 7.4 947 22 4 6 8 4 م 300ـ201

 3.3 422 10 3 2 3 2 م 400 301

 2.3 295 7 1 3 1 2 م 500ـ401

 1 128 3 0 1 1 1 م فأكثر500

 100 12797 300 75 75 75 75 المذموع

إجمالي 

 (2المساحة)م
 مسكن( 12797)عدد المساكن الكلية لمنطقة الدراسة   1809350

 م2017الم در : نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                     

 

 -المستوى العمراني للمباني : -2

عقاادي ل كاناات المباااني التااي انشااا  خااال أعلااى نساابة التااردي العمرانااي فااي منطقااة الدراسااة  أظ اار  نتااائج الدراسااة بااان    

ض المحلااي وذلااك العتماااد البنااا  فااي تلااك المرحلااة علااى مااواد بنااا  ماان الحذاار األبااي ماان القاارن المالااياليمسااينا  والسااتينا  

ة لمنطقا لساكنيةإن ن اف المبااني اوكا  عبار الازمن للذدران والسقف من حديد الشالمان غيار المقااوم للبي اة والمناال وعملياة الت 

( 8ل )كماا يتضاح فاي الذاادو ( ردي اة جاادا%16.6) وان نسابة( ردي اة ،%33من ا )،ردي ااةبحالاة عمرانياة   (%50.4) الدراساة

طااي مناااطق فعاا  تيطي اعتبارهااابحاجااة إلااى اتياااذ  اارار تيطيطااي لمعالذت ااا وفااق سياسااا  وباارامج التذديااد الحضااري و وهااي

(Action Areas ). 

 

 الحالة العمرانية لمبان األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك (8جدول )

 الحي السكني

 الحالة العمراني )%(
النسبة 

 ردئ جدا ردئ جيد الم وية)%(

 100 26.6 26.8 46.6 بكلر

 100 12.2 24.3 63.5 شاطرلو

 100 14.1 41.5 44.4 م لى

 100 13.4 39.5 47.1 بريادي

 100 16.6 33 50.4 المعدل

  2017الم در : نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                         
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  ـ تأريخ البناء : 3

عادة  في الدراسا  الذغرافية والتيطيطية تقسم المناطق السكنية المتردية في المدن من حي  تاريخ نشاأة تاداعي ا العمراناي       

، حيا  يعكاس تاأريخ البناا  المرحلاة التاي  يمار ب اا  (63،ص1999)اساماعي  ، حي  ي بح تااريخ النشاأة هاو معياار الت انيف

( والمساتوى المعيااري المعتماد و ات البناا ، كماا يؤشار مادى (Neighborhood Life Cycleالحاي الساكني فاي دورة الحيااة 

 Keyالحاجة الى الترميم وال يانة والاى درجاة تاداخ  اساتعماال  األرض فاي الحاي الساكني ، وأيضاا يعتماد كمتغيار رئيساي )

Factor( عند رسم سياسة التحساين والتطاوير الساكني )Housing Improvement Polices ).  وان متغيار تاأريخ البناا  ماا

حيا  أظ ار  نتاائج الدراساة باان نساابة ملكياة العقاار يماثالن محاورين رئيسايين يارتبط ب ماا مؤشارا  وا ااا اإلساكان األخارى. 

،والابعض من اا ل اا  يماة تارييياة وترايياة  1950% من مساكن منطقة الدراسة  ديمة ويعود تاريخ بنا ها الى ما  ب  عام 29.8

جب الحفاظ علي ا لمن سياسا  التذديد الحضري، كماا ان  سام مان هاره المبااني الساكنية متادهورة جادا بحاجاة الاى عالية تستو

% مان المبااني هاي االخارى  ديماة ويعاود تااريخ بنا هاا 43.3( ، بينما نسبة 3،2كما يتضح في االشكال ) اإلزالة وإعادة البنا ،

 (.9% كم يتضح في الذدول )4،أما المباني الحديثة النشاة ال تتذاوز 1970-1950للفترة بين االعوام 

  

 النسبة المئوية لتأريخ البناء لمباني األحياء السكنية لمركز مدينة كركوك (9جدول )

الحي 

 السكني

المجموع 

 الفعلي

النسبة  النسبة المئوية لتأريخ البناء

المئوية 

)%( 

قبل عام 

1950 

1951-

1970 

1971-

1990 

1991-

2010 

2011-

2017 

 100 1.4 3.3 17.2 38.5 39.6 4045 بكلر

 100 1.6 2.5 23.6 48.1 24.2 1605 شاطرلو

 100 2.1 2.6 27.4 41.2 26.7 5071 مصلى

 100 0.9 4.2 20.7 45.5 28.7 2079 بريادي

 100 1.5 3.2 22.2 43.3 29.8 12800 المعدل

 2017الميداني للباح  لسنة المسح الم در :نتائج 

 

                   
 ( نماذج من البيو  المتردية في حي الم لى شرق المدينة2) شك                          

                            

                           

 

 

 



 
 

11 

 

 

 

 

 ( بعض نماذج من البيو  المتردية في حي بريادي3شك  )                                     

ا غير المتناساقة اني وأشكال تتميز المناطق السكنية القديمة المتردية بتفاو  فيما بين ا بالنسبة الرتفاعا  المب ـ  أنماط المباني :4

الساكنية لمنطقاة  مسااكن األحياا ( عن أنماط المساكن لمنطقة الدراسة باأن أغلبياة 10ذ يتضح من الذدول )اوأحذام ا الميتلفة . 

%( مان 15,8مساكن ذا  الطابقين عن نسابة )ال, بينما ال تتعدى  ،( %79.1الدراسة عبارة عن مساكن من طابق واحد وبنسبة)

ثاة أنشاأ  وهاي مسااكن حدي،يالث طواباق  مساكن ذا  (  من%1.5مساكن منطقة الدراسة ما وجود نسبة  ليلة جداً ال تتعدى )

 يسي وخاصة فايوحلت محل ا وخاصة تلك المباني التي ل ا واج ا  على الشارع التذاري الرئ المترديةبعض المباني بعد إزالة 

كثار مان أإن نسابة المبااني العاماة والعماارا  ال تسااهم  كمااحي الم لى في شارق المديناة وحاي شااطرلو فاي غارب المديناة، و

 (. 11في الذدول )ضح يت%( من إجمالي المباني لمنطقة الدراسة كما 2)

 2017النسب الم وية لعدد طوابق المباني السكنية لمن األحيا  القديمة لمركز المدينة لسنة  ( 10جدول ) 

 األحيا 

النسبة  النسبة الم وية )%( لعدد طوابق البنا 

 الم وية

)%( 
 أرلي

طابق 

 واحد
 طابقين

يالث طوابق 

 فأكر

 100 0.3 14.8 82.3 2.6 بكلر

 100 1.5 13.6 81.2 3.7 شاطرلو

 100 3.7 17.4 74.3 4.6 م لى

 100 0.7 17.2 78.6 3.5 بريادي

 100 1.5 15.8 79.1 3.6 المعدل

 .2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                 

 2017(النسب الم وية لمباني األحيا  القديمة لمركز مدينة كركوك لسنة  11جدول ) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                                

تتميز األحيا  الساكنية القديماة باساتيدام ا فاي إنشاا  مسااكن ا ماواد بناا  لاعيفة تعرلا ا للتادهور واالن ياار   مواد البناء / -5

.  وان أغلااب هااره المساااكن مت الكااة تالفااة غياار صااحية ماان حياا  وسااائ  الت ويااة واإللااا ة (73،ص1977)أبااراهيم، السااريا

كماا يتضاح  جادران ا اليارجياة عباارة عان اللابخ منطقة الدراسة ( من مساكن%42.8بأن ) الدراسةنتائج  أكد الطبيعية ، حي  

المناخيااة الساائدة فاي البلااد ومن اا للرطوبااة ( عباارة عان مااادة الحذار غياار المقاوماة للظاروف %27،كمااا إن ) (4،5فاي الشاك  )

المسااهمة فااي عمليااة التاداعي العمرانااي ف ااي تضاعف مقاومااة المااواد بطبيعت ااا ،  ابليت اا علااى إذابااة الماواد ، وتعماا  علااى ت كاا  

 الحي

 السكني

النسبة المئوية )%(  لنوعية 

النسبة  المبنى

 المئوية

المجموع 

 الفعلي
 سكني

مبنى 

 عام
 عمارة

 2050 100 1.9 0.7 97.4 بكلر

 625 100 1.5 0.3 98.2 شاطرلو

 2120 100 0.5 0.8 98.7 مصلى

 575 100 1.4 1.2 97.4 بريادي

 5370 100 1.35 0.75 97.9 المعدل
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 على المبنى أو غير ال لب من ا عندما تكون وسطا ً مريبا ً للمواد الكيماوية في التربة أو الذو ، كما أن تأييرها  د يكون مباشرا ً

مباشر على األرلية التي يساتند علي اا المبناى أو علاى ماا يحايط با ، وفاي كلتاا الحاالتين فا ن الرطوباة هاي العادو اللادود للمبااني 

 .( 12)الذدولضح في ايت( عبارة عن االسمنت والبلوك وخاصة للمباني حديثة النشأة، كما %13.5القديمة. وأما نسبة )

  

 2017النسبة الم وية لمواد البنا  للذدران اليارجية لمباني األحيا  السكنية القديمة في مركز مدينة كركوك لسنة ( 12جدول )

    

 

 

 

         

 

 

 

الم اااااااااااادر               

المساااااااااااااااااح  :نتااااااااااااااااااائج 

 .2017الميداني للباح  لسنة 

 

                     
 ادي( البنا  بالحذر األبيض لبعض المساكن المتدنية في حي بري4شك  )                                       

 

 الحي السكني

 النسبة المئوية لمادة الجدران الخارجية
النسبة 

 متباينة حجر طابوق لبخ بلوك-سمنت المئوية

 100 6.5 24.6 6.8 47.5 14.6 بكلر

 100 7.9 22.6 7.3 45.4 16.8 شاطرلو

 100 9.8 27.2 6.3 43.5 13.2 مصلى

 100 12.4 33.3 10.3 34.8 9.2 بريادي

 100 9.1 26.9 7.7 42.8 13.5 النسبة المئوية
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 ( البنا  بالطابوق واللبخ في حي بكلر5شك  )                            

 

 عدد الغرف غير المخصصة للنوم :/6

ي دث كثيرا فالة تححيؤشر وجود غرف غير مي  ة للنوم انيفاض الكثافة السكنية في المبنى أو الوحدة السكنية، وهره        

ال دم د ت  ،اعغم من مراكز المدن وخاصة في األجزا  القديمة من ا وحيثما تتداخ  استعماال  األرض ،لرا فان  مؤشر على الر

 وم وغرفوعند رسم سياسا  التذديد الحضري ،وهكرا فاألمر عند  ياس عدد غرف النان  مستيدم في التيطيط الحضري 

مراكز  كني فيليست للنوم لتأشير الكثافة السكنية ، وتأشير حاال  زحف االستعماال  األخرى على حساب االستعمال الس

مي  ة للنوم،  ي ا غرفة واحدة غير( من المباني في منطقة الدراسة ف%71(على ان نسبة حوالي)13المدن .ويشير الذدول )

ي   األرض ف( من  في ا أكثر من غرفة غير مي  ة للنوم، وهرا مؤشر يعكس تداخ  كبير الستعماال%29وان نسبة حوالي )

 األحيا  السكنية لمنطقة الدراسة ما وجود فرق  لي  بين أحيا  منطقة الدراسة .

 

 2017( النسب الم وية لعدد الغرف غير المي  ة للنوم في األحيا  السكنية لمركز مدينة لسنة 13)  جدول

 الحي السكني

النسبة المئوية )%( لغرف غير مخصصة 

النسبة  للنوم

 المئوية
 غرفتان غرفة واحدة

ثالث غرف 

 فأكثر

 100 17.2 10.4 72.4 بكلر

 100 6.8 25.6 67.6 شاطرلو

 100 15.9 15.8 68.3 مصلى

 100 14.2 11.3 74.5 بريادي

 100 13.5 15.8 70.7 المعدل

 .2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة          

 

ظم مباني األحيا  السكنية القديمة المتداعية بميالفت ا لقوانين المباني و واعد التنظيم فغالبية مالك هره ـ تتسم مع ـ نوع البناء : 7

المبااني ال يساتعينوا بالم نادس لتيطايط وت اميم المبناى وإنماا يعتماادون علاى مقااول البناا  أو علاى أنفسا م  فاي ت اميم مباااني م 

ا ، ليناتج عن اا نسايج عمراناي متشاابك وغيار متذاانس ، يتمياز بالعشاوائية وعادم وبالتالي تبناى جميع اا ميالفاة الشاتراطا  البنا

التنظيم لمباني غير مكتملاة انادمج في اا العماران فأصابحت بادون مالماح عمرانياة ومفتقارة إلاى المرافاق المالئماة، وتكاون بادون 
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ونية أو إنشأة على مناطق لام ياتم تيطيط اا. ترخيص وميالفة لقوانين اإلسكان سوا  كانت أرالي ذا  ملكية  انونية أو غير  ان

% من المباني السكنية لمنطقة الدراساة عباارة عان بناا  عشاوائي غيار ميطاط ، وتيتلاف نسابة  65,3( بأن 14ويشير الذدول )

( فاي حاي بكلار، كماا مولاح بالذادول %57.7(في حي بريادي ،بينماا هاي )%74.7العشوائية من حي آلخر  ف ي حوالي في )

 أدناه.

 (  نوع البنا  في األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك14جدول ر م)

 نوع البنا 
 الحي السكني

 النسبة% المذموع
 % بريادي % م لى % شاطرلو % بكلر

بنا  

 عشوائي
44 58.7 51 68 45 60 74.7 88 196 65.30 

بنا  حسب 

 الميطط
31 41.3 24 32 30 40 25.3 12 54 34.70 

 100 300 100 75 100 75 100 75 100 75 المعدل

 م2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                   

 

 ـ تحوير المبنى : 9

لااى تااي أجريات عوالتارميم ال تشاير نتاائج تحلياا  اساتمارا  االسااتبيان لمنطقاة الدراسااة باان التحااويرا  والتعاديال   وال اايانة   

لنسابة اختلفات مان % ، وان هاره ا27.7المباني السكنية لمنطقة الدراسة بغية تأهيل ا وزيادة عمرها الوظيفي كانت بنسبة حاوالي 

م كانات ( في حي بكلار فاي شارق المديناة ، وأ ا  النساب لل ايانة والتارمي%42.7حي سكني لآلخر، وأعلى نسبة كانت حوالي )

 الذدول  .في ضح يتحي شاطرلو، كما  %( في18.7)

  

 ( ال يانة والترميم والتعديال  على الوحدا  السكنية في األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك15جدول )

إجرا  

التعديال  

 والتحويرا 

 الحي السكني

 النسبة% المذموع
 % بريادي % م لى % شاطرلو % بكلر

 %27.7 83 20 15 29.3 22 18.7 14 42.7 32 نعم

 217 80 60 70.7 53 81.3 61 57.3 43 ال
72.3 

% 

 %100 320 100 75 100 75 100 75 100 75 المذموع

 م2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة                      

 

 / تدهور المباني السكنية: الرابعالمبحث 

 من ا :وتساهم مذموعة من العوام  الطبيعية والبشرية في تدهور المباني السكنية لألحيا  القديمة لمراكز المدن    

،  وطاراز البناا عام  الزمن : يرتبط بعام  الزمن مذموعة من العوام  المتداخلة المكملة لبعض ا الابعض مثا  ماواد البناا ، -1

 ، مو ا الحي السكني من دورة حياة المحلة . والبنى االرتكازية وطا ت ا االستيعابية

ن تباادال  ماـا عاما  المولاا والمو اا:  حيا  ان المديناة عاادة نتااج مو ع اا، أن اا مارآة تعكاس كا  ماا يذاري فاي هارا اإل لايم 2

 ا ت ادية وسياسية واجتماعية. 

د التاأييرا  ول اا دور متعاد  (68،ص1193)نظمي ،ـ الظروف المناخية :وتتمث  في الرطوبة :والتاي تاؤير سالبا ً علاى المبااني3

مت اصاا  علااى المباااني . كمااا يااؤدي وجااود المبنااى بذااوار النباتااا  الزراعيااة إلااى إحااداث تيلياا  فااي أساساايا  المبنااى بساابب ا

ي مراناي الشاك  العفاللرطوبة من المياه التي تروي هره النباتا  وتسرب ا الى  واعد البنا  مما يؤدي عموما ً إلى إحاداث تادهور 

 .(41،ص1997)عالم، للمبنى
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كا  ، كره للمنطقاة ـ عام  اإلهمال: وهو العام  المرتبط بتدخ  اإلنسان في ال يكا  العمراناي وتركيباة وتغيياره لشاكل  أو تغييا 4

 ادياة إلجارا من لعف المردود الماالي لل ايانة فاي حالاة اسات ذار المبناى، أو عادم التفارإل ولاعف اإلمكانياا  الراتياة غيار الم

 .(3،ص2004)كام ، رميما الت

ب ب ا غير مناساسيادة االستعماال  غير السكنية في الشوارع الرئيسية تذع  السكن  رـ عامل التبدل في استعماالت األرض:  5

ي الحاي الساكن للكثيرين ، لرا تزداد حلقا  سلسلة الفراغا  و د تترك بعض المبااني دون إشاغال والتاي تكاون عاائق أماام تطاوير

 لتداعي واإلهمال المتعمد. وتسريا ا

   إ اماة جساورلقارارا  البلدياة دور حاسام لتغييار خارطاة األجازا  القديماة فاي المديناة مثاـ غياب دور التخطيي  العمرانيي:   6

  تسااهم فاي جديدة تربط بين أجزا  المدينة أو طرق سريعة حول مركز المدينة لتيفيف حركة المرور في المديناة ، وهاي عواما

ة جازا  القديماتؤدي عمليا  التذديد الحضري أحيانا سالبا علاى بعاض األ منطقة السكنية و طيا أوصال ا وتذزئت ا. كماتدهور ال

 .(33،ص1996)العمر، وتزيد من تدهورها

ية لساكانن الزياادة اماتساهم األسباب االجتماعية والديموغرافية في ظ ور األحيا  المتردية والناتذاة  ـ العوامل الديموغرافية :7

لساكاني ، بسابب ارتفااع معادال  النماو ا(22،ص1999)هشاام، المضطردة في المدن كان ل ا انعكاس كبير على مشكلة اإلسكان

يدام والتاي بادورها ياؤدي إلاى االسات (65،ص1994)خطااب،وال ذرة الوافادة الي اا تسابب تضايم الساكان وتيلاق أزماة الساكن 

 بالتالي في تدهورها العمراني. المكثف للمساكن أكثر من طا ت ا االستيعابية و

 ( %74,3ن ) أكثار مان ياالث أربااع المبحاويي باانعن أسباب التداعي العمراني ألحيا  منطقاة الدراساة أظ ر  نتائج الدراسة  

زيادة كفا ت اا وذديد البنا  وبالتالي عدم القيام بال يانة الدورية المستمرة لت بأن عام   لة اإلمكانيا  المادية لألسر الساكنة أكد 

ل سابب % مان المبحاويين علاى عاما  اإلهماا19، كما أكد  نسبة (16كانت سبب في التردي العمراني كما يتضح في الذدول )

 ة الدراسة. في تدهور المباني السكنية، ما وجود تباين مكاني بسيط بين حي سكني وآخر لمن منطق

 

 ( أسباب تدهور المباني السكنية في األحيا  السكنية لمنطقة الدراسة16جدول)

أسباب 

تدهور 

 المساكن

 الحي السكني
 المذموع

النسبة 

 % بريادي % م لى % شاطرلو % بكلر %

عام  

 اإلهمال
13 17.3 15 20 15 20 14 18.7 57 19 

عام  

القرارا  

 البلدية

4 5.3 1 1.3 4 5.3 2 2.6 11 3.7 

عام  التبدل 

في 

استعماال  

 األرض

3 4 1 1.3 2 2.7 3 4 9 3 

 لة 

اإلمكانيا  

 المادية

55 73.4 58 77.4 54 72 56 74.7 223 74.3 

 100 300 100 75 100 75 100 75 100 75 المذموع

 م.2017الم در :نتائج المسح الميداني للباح  لسنة 

 

 اإلسكانية  المعتمدة للتطوير والتجديد الحضري:/ السياسات  الخامسالمبحث 

 أوال / المؤشرات العمرانية :
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ذاب ما ة الدراسة باإلي:اشترك التوزيا المكاني لقيم هرا المتغير لألحيا  السكنية لمنطق 1950مؤشر نسبة البناء قبل عام  -أ

جتماعية  ات ا اال ا وعال يم متغير وجود غرفة نوم واحدة في المسكن، مؤكد اتذاه تلك الفترة لبنا  غرفة للعائلة لممارسة نشاط

ن التشاب  في التوزيا )تربيا معام  االرتباط ولرب  بمائة (، وكا( %60داخ  الوحدة السكنية وكانت نسبة االشتراك المكاني )

%( ما نسب 41(، ونسبة )1970-1950( ما نسب البنا  في عقدي اليمسينا  والستينا  من القرن المالي )%68المكاني )

بالحذر  وية للبنا الم  نسبةالمباني التي اعتبر  ردي ة المعمار لتشاب  نسبيا التوزيا المكاني لقيم هرا المتغير ما توزيا ال

(33.)% 

غير  واحدة ويمكن تفسير نسب االشتراك أعاله ب يغة احتمالية الوجود طبقا لنسب االشتراك، هرا يحتم  ان نذد غرفة

احتمالية  درها ( ، ونذد ب0.6مي  ة للنوم في المباني التي بنيت في الن ف األول من القرن المالي باحتمالي   درها )

مبان  ديمة بنيت  ب  عقد ، مما يعني ان المنطقة المعنية تتسم ب1970مباني بنيت في العقود الثالية الالحقة لغاية سنة ( 0.68)

 الثمانينا  من القرن المالي.

ب المباني يفض نسيستدل من هرا ان  حيثما ترتفا نسبة المباني التي بنيت  ب  خمسينا  القرن المالي في الحي السكني تن

عده، ب  وما للسكن ونسب وجود مطبخ واحد في المبنى ونسب غرفتان ليستا للنوم ونسب البنا  في عقد الستينا المي  ة

. ا ذلك الحيتاز ب ول را من خالل م فوفة العال ة يمكن القول بمعرفة  يم مؤشر واحد يمكن تيمين الي ائص األخرى التي يم

ال  ا االستعمات علي نسب البنا  في الن ف األول من القرن المالي  د زحف وتوحي هره النتيذة بان األحيا  التي ترتفا في ا

ة يرة من دور  األخغير السكنية وحور  مباني ا السكنية لتناسب المستذدا  ومتطلبا  السوق، وبعبارة أخرى إن ا في المراح

  (.17)ضح في الذدول يت(. وكما Neighborhood Life  Cycle) حياة المحلة السكنية

 

 ( مؤشر المستوى اال ت ادي لتحديد السياسة اإلسكانية لألحيا  السكنية المتردية لمركز مدينة كركوك. 17جدول )

 )%(  المؤشر ذي العالقة المؤشر
معامل 

 االرتباط

نسبة االشتراك في 

التباين 

 )%(المكاني

النسبة الم وية للبنا   ب  

 1950عام 

 غرفة واحدة ليست للنوم

 1970-1950بين  البنا   

 مباني غير جيدة المعمار

 البنا  بالحذر

0.77 

0.82 

0.64 

0.57 

60 

68 

41 

33 

 % للبنا  باإلسمنت

 شيص 6-4أسرة بحذم 

 غرفتان ليست للنوم

 للمباني السكنية في الحي

 مليون 2-1دخ  بين 

0.42 

0.58 

0.46 

0.55 

17 

34 

21 

30 

% الحالة العمرانية 

 المتردية

 البنا  بالحذر

لروي الدخ  دون ن ف مليون 

 دينار

 1950للمبنى  ب  عام 

 

0.88 

0.70 

0.64 

78 

49 

41 

% االشتراك في ملكية 

 المبنى

 1970-1950للبنا  بين عام 

 مطبخ واحد في المبنى 5

0.72 

0.55 

53 

30.4 

 2-1% لألسر بدخ  بين 

 مليون

 غرفتان ليست للنوم

 مطبخ واحد في المبنى

 مبان سكنية في الحي

0.91 

0.75 

0.72 
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 للبنا  باالسمنت

 شيص 3-1أسرة صغيرة الحذم 

0.55 

0.48 

 3-1أسرة صغيرة الحذم 

 شيص

 مطبخ واحد في المبنى

 مليون دينار 2-1دخ  

37% 

23% 
 

 2017الم در : نتائج المسح الميداني للباح  لسنة             

 

 :مؤشر البناء باإلسمنت -ب

ب األسر لمكاني لنسارتبط التوزيا المكاني لنسب بنا  الذدران اليارجية باإلسمنت ما التوزيا احسب نتائج الدراسة       

وم، ( ما نسب غرفتان في المبنى ليست مي  ة للن%34( وبنسبة)  %17( شيص/أسرة بنسبة )6-4المتوسطة الحذم )

ً   المتوسط أ   من مليون د( ما نسبة الدخ%30( ما نسب المباني السكنية في الحي، وبنسبة )%21وبنسبة ) كما  ينار ش ريا

لة سب تردي الحا، وكان توزيا  يم هرا المتغير متعاكسة ما توزيا نسب البنا  بالحذر ، ون(17اتضح من الذدول السابق )

 نيةلة عمراؤشر حاالعمرانية، ونسب دخ  يق  عن مليون دينار ش ري ، يعني هرا ان ارتفاع نسب البنا  باإلسمنت في الحي ت

 جيدة ، ودخال ش ريا متوسطا وأسرة متوسطة الحذم في الحي. 

 مؤشر الحالة العمرانية : -ج

 الشتراك فيالى إن اختير  الحالة العمرانية الردي ة للمباني لمعرفة خ ائ  ا اإلسكانية، حي  تشير م فوفة العال ا  إ  

من مليون دينار  (، وما ذوي الدخ  الواطئ أ  %78لحذر )التوزيا المكاني لنسب المباني المتردية كان ما نسب البنا  با

سو  ما ت(،أي إن الحالة العمرانية %41(، وما نسب المبنى في الن ف األول من القرن المالي )%49ش ري وبنسبة )

م والترمي نةال يا ارتفاع نسب البنا  بالحذر وما التقادم الزمني للمباني ، وحي يسكن ذوي الدخ  الواطئ حي  تكون عملية

 مكلفة وتفوق طا ة مالك المبنى والمؤجر.

 

 : ثانياً /المؤشرات السكانية

 مؤشر االشتراك في ملكية المبنى : -أ

 1980-1970ن ل عقدييرتبط التوزيا المكاني لنسب االشتراك في ملكية المباني ما التوزيا المكاني لمتغير البنا  خال     

ملكية    يم ال(ما نسب مطبخ واحد في المبنى ، ويتعاكس التوزيا المكاني ل را المتغير ما توزيعا %30(، )%53وبنسب )

،يعني هرا (17،كما اتضح من الذدول السابق )رفة واحدة ليست مي  ة للنوم ما نسب غ 1970-1950الشي ية للفترة من 

ا نسب لمطبخ وإن ااك في إن األحيا  السكنية في منطقة الدراسة التي ترتفا في ا نسب االشتراك في ملكية العقار تمتاز باالشتر

 في الغالب خالل عقدي السبعينا  والثمانينا  من القرن المالي.

 ل الشهري :مؤشر الدخ -ب

ما وجود  لقيم  سذ  متغير الدخ  الش ري بين ا   من ن ف مليون وا   من مليون عال ا  موجبة ما التوزيا المكاني     

السمنت (، واستيدام ا%51(ونسب المباني السكنية )%57( ووجود مطبخ واحد في المبنى )%82غرفتان ليستا للنوم )

ة الحذم ، (، وبالسالب ما نسب األسر المتوسط%23( شيص )3-1ل غيرة الحذم )(ونسب األسر ا %30للذدران اليارجية )

 مما يعني ارتباط هرا المتغير بالي ائص العمرانية أكثر من الي ائص السكانية .

 مؤشر حجم األسرة : -ج

طبخ واحد في ة م(شيص الري اشترك توزيا نسبت ا مكانيا ما توزيا نسب 3-1اختير متغير نسب األسر ال غيرة الحذم )   

وهرا يعني  ،( ، وبالسالب ما توزيا األسر المتوسطة الحذم %23( ما نسب دخ  ا   من ن ف مليون دينار )%37المبنى )

 ان األسر ال غيرة الحذم  يتو ا ان تسكن في مباني أحادية المطبخ وبدخ  متوسط نسبيا.

 العالقات الثنائية : -ح

تمث  التوزيعا  المكانية لقيم متغيارا  الدراساة حااال  مفاردة ولكان بتكارار التوزيعاا  بطريقاة ماا او نساب ماا ف ن اا تشاك      

-Coللقايم –نمطا مكانيا ، ولما كانت البيانا  المعتمدة ذا  ارتباط مكاني فان البح  فاي االشاتراك فاي التبااين المكااني للساما  

variance   يتم باعتماد مع( امال  االرتباط الثنائية البسيطةSimple Correlation Coefficientكما ) فاي الذادول )  يتضاح
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متغير في التحلي  واير م فوفة العال ا  المبينة أدناه ،ومن ا يستشف ان متغيرا  معينة  د حققت اشتراكا  17( حي  اعتمد 18

ة ماان التباااين المكاااني ،سااوا  أكااان هاارا االشااتراك ماان (،مؤشاار عال ااا  واسااعCommunalityفااي التوزيااا أكثاار ماان غيرهااا )

الموجب أو السالب، وباعتماد م افوفة العال اا  يمكان االساتدالل علاى خ اائص الحاي الساكني فاي منطقاة الدراساة مان خاالل 

ال  المتغيار األخارى ذا  ال الة ،وعلاى ساي  المثاال-معرفة احد خ ائ  ، أي معرفة المذ ول من خالل التعرف على المعلاوم

الح ر يمكن اليروج باالستنتاجا  اآلتية على منطقة الدراسة، من خالل النظر إلى عال ا  متغيرات ا )لام يارتبط حذام األسارة 

بعال ا  إح ائية ما مساحة الوحدة السكنية ، وال ما عدد الغرف المي  ة للنوم(، مما يشير الى عدم تناسب مساحة المسكن 

في ا واحتمال ارتفاع الكثافة السكنية مقاس  بعدد شاغلي غرف النوم، كما يرتبط ذلاك بعادد العااملين ما عدد افراد األسرة القاطنة 

فاي األسارة، مماا يفساار الضاعف اال ت اادي لكثياار مان لألسار األحيااا  الساكنية لمركاز المدينااة، وانيفااض مساتواهم ألمعاشااي ، 

 لا المعالذا  التيطيطية لمنطقة الدراسة.تتطلب هره  الحالة االنتباه إلي ا وأخرها في الحسبان عند و

نفة إلاى ويولح الذدول المركور عدد أفراد األسرة م نفة الى أربا ف ا  وتوزيع ا حسب عدد غرف النوم فاي المساكن، وم ا

 يالث ف ا  ،بق د التعرف على مدى تناسب عدد غرف النوم ما عدد الساكنين في المسكن.

 -ويستدل من الذدول على ما يأتي :

ثافااة ( ماان حاجااة ساااكني ا بشااك  سااليم ،بعااد ذلااك ترتفااا ك%33.4(غرفااة نااوم تلبااي حااوالي)2-1المساااكن ال ااغيرة الحذاام ) -1

 اإلشغال في ا مما ل ا نتائج سلبية على األفراد والمذتما.

يار غ( %17.8( من اا، ومن اا حاوالي)%60(غرف نوم، لم تساتيدم بشاك  ساليم باأكثر مان )5-3المساكن المتوسطة الحذم ) -2

 ( مستغلة بكثافة عالية.%22مستغلة بالكام  ، وبنسبة )

اطئ الكثافاة (،وان االستيدام الاو%25غرف نوم فأكثر( مستغلة بشك  يتناسب ما حذم ا بنسبة حوالي ) 6المساكن الكبيرة) -3

 ة .لوحدة السكنيوالكثافة العالية تعمالن بطرق ميتلفة ولكن ما تؤديان الى النتائج نفس ا، وهي تسارع تداعي ا

 ( فقط.%74(شيص ،تشغ  مساكن صغيرة الحذم وبنسبة )3-1األسر ال غيرة الحذم ) -4

 ( فقط.%52(شيص تشغ  مساكن تناسب حذم ا وبنسبة )6-4األسر المتوسطة الحذم ) -5

 (.%53(شيص تعاني كثيرا من إشغال المساكن ال غيرة الحذم وبنسبة )10-7األسر الكبيرة الحذم) -6

ناساب عادد ت( من ا تسكن في وحدا  سكنية ال %97شيص فما فوق( معانات ا كبيرة جدا  حي  ان ) 11األسر الكبيرة جدا ) -7

 أفرادها.

 ( النسب الم وية لعدد الساكنين مقرونا بعدد غرف النوم في األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك 18جدول ) 

عدد 

الساكنين/عدد 

 غرف النوم

)%( لألسر 

الصغيرة الحجم 

 شخص 1-3

)%(لألسر 

المتوسطة الحجم 

 شخص 4-6

)%( لألسر 

الكبيرة الحجم 

 شخص 7-10

)%( لألسر 

 11الكبيرة جدا 

 شخص فما فوق

 المجموع

1-2 33.4 53.3 11.6 1.7 100 

3-5 17.8 60.2 18.8 3.2 100 

شيص  6

 فاكثر
22.5 52.4 22.4 2.7 100 

 100 2.5 17.6 55.3 24.6 المعدل

 .2017الم در : نتائج المسح الميداني للباح  لسنة  

 

 تقدير الحلول الالزمة  للتردي العمراني :   /السادسالمبحث 

 

كثير من الدول ال ناعية والمتقدمة سلسلة من  بغية تذاوز المشكال  القائمة لمن األحيا  السكنية المتردية ج ز        

المعايير والمقاييس لتقييم مستوى البي ة السكنية والبي ة العامة المحيطة ب ا على أساس عناصر المنفعة العامة التي تشم  على 

 Urban Renewalال حة العامة واألمن والراحة واال ت اد والذمال،ومذموعة من االستراتيذيا  )التذديد االحضري 
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 ال ادفة الى إعادة تشكي  المش د الحضري ومعالذة المشاك  اال ت ادية واالجتماعية والبي ية المرتبطة باالحيا  المتردية(

( Gregory,2009,p783 ) وأن المعايير المستيدمة تيتلف من مدينة ألخرى حسب ظروف المذتما المحلية االجتماعية

واال ت ادية وتعطي المعايير الياصة بالحالة العمرانية أهمية كبيرة، وبتطبيق هره المعايير علي أي مدينة ييير ساكني ا بين 

( من المبحويين على تطوير أحيائ م السكنية ،ومن ا %94)عدد من البدائ  والحلول الختيار األفض  من ا . حي  وافقت نسبة 

عن طريق االنتقال ( على المقترح الثاني %10( على المقترح األول الداعي إلى تطوير المكان واإل امة، وبنسبة )%84بنسبة )

ف إعادة تأهي  ( من المبحويين توافق على عمليا  التذديد الحضري والتي ت د%94. وبما إن نسبة )إلى خارج المنطقة

المفردا  المعمارية الترايية في األحيا  السكنية لمنطقة الدراسة واستحضار  يمت ا الحسية في ذهن المتلقي ويحقق المتعة من 

في ضح يتكما هو  -استحضار التراث والشعور بأصالة المكان و يمت  التارييية المتميزة ،وتتضمن هره العمليا  ما يأتي:

 (19)لذدول ا

 ( حلول المشكال  القائمة باألحيا  السكنية المتردية لمركز مدينة كركوك19)جدول 

 

 الحلول للمشاك 

 الحي السكني

 المذموع 
النسبة 

% 
 % بريادي % م لى % شاطرلو % بكلر

عن طريق 

تطوير المكان 

 واإل امة ب 

64 86% 58 78 61 82 66 88 249 84 

عن طريق 

االنتقال إلى 

 خارج المنطقة

6 8% 10 14 8 11 6 8 30 10 

عدم إجرا  أي 

 تعدي 
5 6% 7 8 7 7 3 4 22 6 

 100 301 100 75 100 75 100 75 100 75 المذموع
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 : (Redevelopmentإعادة التطوير ) -1

فاس نوفاق ا مان جدياد عملية إزالة أجزا  من األبنية القائمة في منطقة الدراسة وخاصة من األنواع المتردياة جادا وإعاادة بنائ ا    

ن هاارا ، مااا إعااادة النظاار فااي اسااتعماال  األرض الحضاارية القائمااة ونمااط التوزيااا . وا(  7،6،8الطااراز المعماااري )الشااك  

لحضاري ا( مان المسااحة المطلوباة للتذدياد %19.5(هكتاار تمثا  ) 33ال تتذااوز )  األسلوب يستيدم في حدوده الضيق بمساحة

 ارئ النت اا  وخاصة في المناطق التي ال يمكن ا ت اديا صيانة نسيذ ا الحضري المت ،20ضح بالذدول يتكما ،لمنطقة الدراسة 

 عمرها الوظيفي فضال عن األرالي المفتوحة أو الفراغا  المتروكة.

 سياسا  التيطيط في ميطط  التذديد الحضري لألحيا  السكنية الميتارة لمركز مدينة كركوك( 20جدول )  

 التقسيم المعتمد

مساحة السياسا  في التذديد 

 الحضري لمنطقة الدراسة

التذديد الحضري/ هكتار )نسب 

 السياسا (

 262.2 المساحة اإلجمالية لمنطقة الدراسة

 169 حاجة األرض للتذديد الحضري
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 إعادة التأهي 
 النسبة الم وية

 المساحة بال كتار

45% 

76 

 إعادة التطوير
 النسبة الم وية

 المساحة بال كتار

19.5% 

33 

الحفاظ على الي ائص الترايية 

 للنسيج الحضري

 النسبة الم وية

 المساحة بال كتار

23.1% 

39 

 اإلمال  الحضري
 النسبة الم وية

 المساحة بال كتار

12.4% 

21 
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 ( بعض المعالذا  التيطيطية لألحيا  القديمة بروح الع ر6شك  )                              

 

                   
 المعالذا  التيطيطية لألحيا  القديمة بروح الع ر ( بعض7شك  )                         
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 ( بعض المعالذا  التيطيطية لألحيا  القديمة بروح الع ر8شك  )                            

 

 :(   Rehabilitationإعادة التأهيل) -2

لكثيار مان يتضمن هرا األسالوب تحساين ورفاا المساتوى العمراناي للنسايج الحضاري التقليادي والاري يعااني مان التلاف فاي ا      

توحاة ، مان خ ائ   العمرانية واإلنشائية، وتعويض الانقص فاي مساتوى البنياة التحتياة واليادما  االجتماعياة والفضاا ا  المف

كتاار ه 76غرافياة جشا  أبنية مكان ا أو إلافا  تنق  ا المسااكن الحالياة بمسااحة خالل ال دم الذزئي لبعض األبنية المت رئة وإن

، (21،كما يتضااح فااي الذاادول)% ماان المساااحة المطلوبااة للتذديااد الحضااري لمنطقااة الدراسااة وحسااب األحيااا  السااكنية 45تمثاا  

دة ال ادم وإعااسااكن جديادة واإلساتمالك ووال دف من  رفا مستوى المساكن واألسواق واليدما  وتقلي  الكلف الناتذة عن بنا  م

 البنا ،والمحافظة على الي ائص االجتماعية والفضائية  بقدر اإلمكان.

 ( :Cultural Characteristics Conservation)إدامة الخصائص التراثية للنسيج الحضري  -3

سااحا  مان النسايج يية والحفاظ على منااطق وميتضمن هرا األسلوب سياسة الحفاظ على ألبنية ذا  القيمة التارييية والترا       

اظ حيا  ياتم ، ويرتبط مف وم إعادة االستيدام ماا مف اوم الحفا (9)الشك   الحضري بأكمل  باعتبارها جز  من التراث الحضاري

  روناة باا جراجعا  األبنياة واألحياا  مناسابة لالسااتعمال يانياة ولايس بالضارورة الوظيفااة األصالية ل اا ، وهاو يساامح بقادر مان الم

%( مان 23.1كتار( تمثا  )ه39التعديال ، وتبل  مساحة النسيج الحضري الري يتطلب الحفاظ على هره األحيا  مساحة  درها ) 

ول ضح فاي الذادتيكما ،إجمالي المساحة المطلوبة للتذديد الحضري لمنطقة الدراسة موزعة بين األحيا  السكنية لمنطقة الدراسة 

21 . 

 ( نسب التذديد الحضري حسب األحيا  السكنية لمركز مدينة كركوك21جدول )

الحي 

 السكني

إجمالي 

المساحة 

 بال كتار

 ديد الحضري بالهكتارمساحات التج

 المذموع
النسبة 

 الم وية

()% 

إعادة 

 التأهيل
% 

إعادة 

 التطوير
 % الحفاظ %

اإلمالء 

 الحضري
% 

 80 56 10 7 24 17 16 11 30 21 70.7 بكلر

 78 28 12 4 23 8 14 5 31 11 36 شاطرلو

 51 65 7 8 7 9 8 10 30 38 128.8 مصلى

 75 20 8 2 19 5 27 7 23 6 26.7 بريادي

 65 169 8 21 15 39 13 33 29 76 262.2 المجموع
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 ( نموذج لبيت له قيمة تراثية في حي شاطرلو مركز مدينة كركوك9شكل)                      

 

 ( : Urban Infill) اإلمالء الحضري -4

زة موحدة عملية إمال  الفذوا  الموجودة في النسيج الحضري الري يمتلك ارتباطا  تارييية وخ ائص حضرية مميوهي       

كاون يفتارض أن تومترابطة ترابطاً ب رياً من خالل إلاافة أبنياة جديادة لتشاك  بمذموع اا نسايذاً مترابطااً وظيفيااً وب ارياً ، و

  مااواد البناااتلااة والمقياااس البنااائي وأبعادهااا ومعالذااة الواج ااا  والفتحااا  ومتناغمااة ماان حياا  االرتفاااع وخااط السااما  وحذاام الك

تكااوين ؤيرة فااي الواأللاوان واالرتااداد ، وهااو ياارتبط بمف ااوم إعاادة التطااوير والتأهياا  بحياا  ت اابح هااره األبنياة نقاطاااً للداللااة وماا

 اا ني فاي حالتلدراسة للمناطق الفارغة والمبااالب ري. وان سياسة اإلمال  الحضري سوف تشم  جميا األحيا  السكنية لمنطقة ا

دراسة وموزعة ( من المساحة المطلوبة للتذديد الحضري لمنطقة ال%12.4(هكتار تمث  )  21المتردية جدا والتي تبل  مساحة ) 

 .(12،11،10،13،كما يتضح في االشكال ) حسب األحيا  السكنية

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10شاااااااك  )                            

الحضاااااااااااري  سياساااة التذدياااد 

 المتبعة ما حي بكلر

25.1

22.5
27

18.7

7.5

التجديد الحضري لحي بكلر

اليحتاج

إعادة التأهيل

إعادة التطوير

الحفاظ

اإلمالء الحضري
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 شاطرلو( سياسة التذديد الحضري المتبعة ما حي 11شك  )                   

 الم در: عم  الباح                                            

 

 
 الم لى( سياسة التذديد الحضري المتبعة ما حي 12شك  )                         

 الم در: عم  الباح                                            

 

 

 
 بريادي( سياسة التذديد الحضري المتبعة ما حي 13شك  )                            

                                            

      

 االستنتاجات التوصيات :

22.2

30.6
14

22.2

11.1

التجديد الحضري لحي شاطرلو

اليحتاج

إعادة التأهيل

إعادة التطوير

الحفاظ

اإلمالء الحضري

49.5

29.5

8

7
6.2

التجديد الحضري لحي المصلى

اليحتاج

إعادة التأهيل

إعادة التطوير

الحفاظ

اإلمالء الحضري

25.1

22.5
27

18.7

7.5

التجديد الحضري لحي بريادي

اليحتاج

إعادة التأهيل

إعادة التطوير

الحفاظ

اإلمالء الحضري
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 االستنتاجات :

ة بالمعاايير ف او معادل عاالي جادا مقارنا ،شايص/غرفة 2.5تتميز منطقة الدراسة بارتفاع معدل اشغال الغرفاة الواحادة الاى   -1

 التيطيطية المحلية والدولية ،وهي بحاجة الى معالذة تيطيطية لتقلي  معدل االشغال. 

 234 يبلاا  معاادل الكثافااة السااكنية حااوالي( ،كمااا 2مسااكن/كم 4884تبلاا  الكثافااة السااكنية لاامن منطقااة الدراسااة حااوالي ) -2

 شيص/هكتار ، وهو معدل عالي جداً.

رفااة غ 1.9% ماان مساااكن منطقااة الدراسااة تتكااون ماان غرفااة نااوم واحاادة وبمعاادل عااام حااوالي ) 41تشاايرنتائج الدراسااة بااان -3

 نوم/مسكن(.

باين حاي  ساكان منطقاة الدراساة يعاانون مان البطالاة ماا وجاود فاوارق مكانياة ( مان%27.3تشير نتائج الدراسة بان حوالي )-4

 سكني وآخر.

 (.2م100( تشغ  مساحة صغيرة ال تتذاوز )44.7%تؤكد نتائج الدراسة أن حوالي ن ف مساكن منطقة الدراسة)-5

ا أن ميمااا  وصاايانة ، كماا( مساااكن منطقااة الدراسااة ماان النااوع الااردي  بحاجااة إلااى تر%33تشااير نتااائج الدراسااة ان يلاا  )-6

 الى االزالة واعادة البنا  والتطوير.% من ا بحالة عمرانية متردية جدا بحاجة 16.6

، والابعض  1950( من مساكن منطقة الدراسة يعود تاريخ بنائ ا الى ماا  با  عاام   %30تشير نتائج الدراسة الى ان حوالي) -7

 لحفاظ علي ا.من ا ل ا  يمة تارييية وترايية عالية تستوجب ا

را مؤشار ( من المباني في منطقة الدراسة في ا غرفاة واحادة غيار مي  اة للناوم ، وها%71تشير الدراسة بان نسبة حوالي)-8

 يعكس تداخ  كبير الستعماال  األرض في الدراسة.

 % من المباني السكنية لمنطقة الدراسة عبارة عن بنا  عشوائي غير ميطط. 65,3تشير الدراسة بأن  -9

اع لي ياالث أرباعام   لة االمكاتيا  المالية من أهم أساباب التاردي العمراناي لمبااني  منطقاة الدراساة حيا  أكاد عليا  حاوا -10

 ( حسب نتائج الدراسة . %74,3المبحويين ) 

 % من المبحويين حسب نتائج الدراسة على عام  اإلهمال كسبب في تدهور المباني السكنية.19أكد  نسبة  -11

 (.%78حوالي ) شير الدراسة بان االشتراك في التوزيا المكاني لنسب المباني المتردية كان ما نسب البنا  بالحذر كانت -12

 %(.49تشير الدراسة بان االشتراك في التوزيا المكاني لنسب المباني المتردية وما ذوي الدخ  الواطئ حواي )-13

وبنساابة  ( شاايص تعااني كثيارا ماان إشاغال المسااكن ال ااغيرة الحذام10-7م)تؤكاد نتاائج الدراسااة باان األسار الكبياارة الحذا -14

(53.)% 

د ( من ااا فااي وحاادا  سااكنية ال تناسااب عااد%97شاايص ،تشااغ  ) 10تشااير الدراسااة بااان األساار الكبياارة الحذاام أكثاار ماان  -15

 أفرادها.

 التوصيات :

ائاار بالتنساايق باين ساااكني المنااطق مااا دو، لارورة اجاارا  عملياا  التذديااد الحضاري لذميااا منااطق مركااز مدينااة كركاوك -1

 المحافظة والتيطيط العمراني.

 لرورة األخر براي اصحاب االمالك لمباني مركز المدينة عند اختيار أنواع برامج التذديد الحضري. -2

 لرورة مشاركة ساكني المناطق القديمة المتردية من المدينة بقرارا  برامج التذديد الحضري . -3
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ئار مان  با  دوا الاى المساتثمرين  لغارض اعاادة التطاوير بعاد تحدياد أناواع المبااني وارتفاعات اامناطق المتردياة جادا إحالة ال -5

 التيطيط العمراني.

 لرورة تأمين كافة اليدما  االجتماعية للمناطق المتردية عند ولا سياسا  تطوير هره المناطق. -6

و با  مالكي اا أفي اا مان  يتطلاب ر مناا الت ارف والاري المبااني ذا  القيماة الترايياة ، اتباع سياسة الحفاظ  على الكثير مان  -7

 .ماريازها المعوطر ، بغية الحفاظ علي ا وفق نفس مواد البنا وااليار ، وتحوي  ملكيات ا الدارة المحافظة الساكنين في ا

تيدام ا عااض المباااني وتاهياا  مباااني اخاارى واساالاارورة اعااادة الحياااة الااى المناااطق المترديااة ماان المدينااة باعااادة تاهياا  ب -8

 الغراض سياحية تذلب دخ  لسكان ا.
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