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  السكنية مجمعاتالمؤثرة في اختيار مواقع ال العوامل

  :المقدمة

على الرغم من اختالف االساليب التي اعتمدها الباحثون في تعريف التخطيط العمراني، فأنها 

تتفق على شموليته في دراسة جوانب الحياة المختلفة، و من ثم اهمية خبرة المخطط و جهده 

  .النتاج مشاريع عمرانية سكنية، تخدم متطلبات االنسان للراحة و العمل و الترفيه

زيادة السكانية المستمرة و التوسع االفقي و الشاقولي في المنطقة بشكل عام و في ان ال

السليمانية بشكل خاص، يستدعي من المختصين في مجال التخطيط و البيئة اهتماماً جاداً من 

  .اجل تأمين افضل الشروط السكنية في المواقع الجديدة

 ينالسكنية، ثم يتناول البحث دراسة موقع ي تؤثر في تخطيط المواقعيتناول البحث العوامل الت

محافظة السليمانية لتكون اداة تجريبية و تطبيقية لالفكار المطروحة، و توضيح  يف ينسكني

  .منعكسات هذه العوامل على المواقع رغم اختالفها

ينتهي البحث الى نتائج تهدف الى محاولة استنتاج اهم العوامل التي يجب على المخطط ان 

بالحسبان عند إجراء الدراسات العمرانية و المعمارية للمواقع السكنية في السليمانية و يأخذها 

المخطط االسترشاد بها  على تسليط الضوء على اهم القيم و المعايير التخطيطية التي يجب

  .للوصول الى افضل  تخطيط عمراني للمواقع السكنية

  

  

  

  

  

  

  



 2 
  السكنية مجمعاتالمؤثرة في اختيار مواقع ال العوامل

  :مشكلة البحث

  .السكنيةاالبنية مواقع اختيار عند لعوامل المؤثرة التطبيق االمثل ل وضوحعدم 

  

  :فرضية البحث

تحقيق التطبيق االمثل للعوامل المؤثرة على اختيار المواقع السكنية يؤمن الوصول الى افضل 

  .تخطيط عمراني للمواقع السكنية

  

  :هدف البحث

  .دراسة العوامل المؤثرة في اختيار المواقع السكنية . أ

على مواقع سكنية قائمة حالياً تشترك بمواصفات عمرانية و  تطبيق هذه العوامل . ب

سكانية معينة، لتكون اداة تجريبية تطبيقية لالفكار المطروحة، و من ثم توضيح 

  .العالقة المتبادلة بين هذه المواقع

لالستعانة بها عند اختيار تجمع سكني جديد و تخطيطه، و  معاييرمحاولة استنتاج  . ت

 .د على ارض الواقعتقييم تجمع سكني مشي
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  :Site Analysis Study الدراسة التحليلية للموقع .5

ان . يقودنا تحليل الموقع الى اختيار قطعة االرض المالئمة للمشروع المراد اقامته على الموقع

  :من اهم الواجبات في هذا السياق هي

  جمع بيانات عن الموقع .1

  جمع البيانات عن المشروع السكني الذي سيقام على الموقع .2

  السابقة تحليل البيانات .3

متطلبات المشروع مع ووضع تخطيط يحقق توازناً مثالياً ضمن امكانيات الموقع  .4

  .ق النواحي االقتصادية والجماليةتحقي
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  :Effective Factor on Site Selectionالعوامل المؤثرة في اختيار الموقع  .6

  :كون تجمعات سكنية مستقبليةقع لتفيما يأتي دراسة الهم العوامل التي تؤثر في اختيار الموا

  :Topography – )التضاريس(مظاهر السطح  1.6

يتأثر المخطط العام لمنطقة الدراسة بطبوغرافية االرض، فدرجة انحدار الممرات و البنية 

التحتية و استخدامات االراضي و تكوين االشكال تعتمد على طبوغرافية االرض و نسب 

  .ميول خطوط التسوية المشكلة للسطح

جب ان يكون الموقع خالي من االنحدارات الشديدة حتى تسهل عملية تسوية االرض عند ي

كما يجب ان تكون المساكن التي ستقام في الموقع على مناسيب . البناء دون تكاليف باهضة

كما يستحسن ان . بحيث تسمح بوصول مياه الشرب بضغط مناسب من خالل شبكات المياه

و الشمس فمثال ميل االرض في  ة بحيث تخدم كفاءة التهويةتكون االرض ذات ميول مناسب

 الى داخل المسكن في فصل الشتاء، كما يجب ان تسمح اتجاه الجنوب مرغوب لنفاذ الشمس

تضاريس الموقع بسهولة الوصول اليه سيراً على االقدام، أو بالسيارة حيث يجب ان تسمح 

تطابق ميولها او انحداراتها النسب التضاريس بعمليات التسوية الخاصة بالشوارع حتى 

  .المسموح بها لسير السيارات

تعد االراضي المناسبة للمناطق السكنية تلك التي تكون مختلفة التضاريس حبث نتمكن من 

انشاء ابنية ذات كلفة اقتصادية معقولة عليها، و لكن ذلك ال يمنعنا من التعامل مع االراضي 

  .رتفاع الكلفة االقتصادية للمشروعحاالت خاصة، مع اذات الميول االكثر انحداراً في 

  :Water Resources - المياه 2.6

في الموقع في امكانية تزويد السكان بالمياه الصالحة يؤثر وجود المياه السطحية و الجوفية 

و من ثم توفير في الكلفة . للشرب و ري المساحات الخضراء التي ستقام على الموقع

  .مداد المشروع بالمياه من المناطق المجاورةاالقتصادية الالزمة ال
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، أو تعرض الموقع لمسيالت ...)انهار، بحيرات، (كما ان توافر المياه السطحية في الموقع 

مائية من المرتفعات المجاورة يؤثر في طريقة توزيع الفعاليات و النشاطات العمرانية و 

  .المعمارية في الموقع

فية الرض الموقع منخفض بحيث تسمح بحماية السراديب و يجب ان يكون منسوب المياه الجو

كذلك يجب ان تكون المياه . كذلك خطوط الصرف الصحي و عدم تداخل المياه الجوفية معها

  .الجوفية منخفضة بحيث ال تسبب رطوبة في الحوائط فينتج عنها مشاكل كثيرة

ر و البحيرات أو ظاهرة يجب ان يكون الموقع بعيد عن مناطق الفيضانات السطحية كاالنها

المد، حتى ال تنغمر المنطقة السكنية بالمياه فننوقف حركة االتصال بها و تنعزل عن بقية 

  .المناطق

  :Soil Type - طبيعة التربة 3.6

تؤثر نوعية التربة في تخطيط الموقع لعالقتها باستقرار االراضي و وضع االساسات المناسبة 

  .زراعة النباتات و غيرهاللمباني و انشاء شبكات التصريف و 

تؤخذ عينات التربة بواسطة بغض الحفر تحت االساسات المفترضة لتحديد مقدار تحمل التربة 

  .المكانية البناء عليها و تحديد ارتفاع البناء المسموح

كما يجب ان تكون الطبقات التي تقع . يجب ان تكون التربة مناسبة لعمليات الحفر و التسوية

  .سطحية قادرة علة تحمل االحمال الخاصة بالمباني بطريقة اقتصاديةتحت التربة ال

  :Climate - العوامل المناخية 4.6

يوصف المناخ ببيانات حول درجات الحرارة و الرطوبة و تكاثف الغيوم و سرعة الرياح و 

  .اتجاهاتها و درجة السطوع الشمسي و غيرها

ى قياس و اخفضه لكل منها لتساعده في يهتم مخطط الموقع بقيم هذه البيانات و خصوصاً اعل

و زراعة انواع معينة من تحديد شكل المباني و توزيعها، و اختيار مواد البناء و التغطية، 

  .النباتات اليجاد بيئة مريحة لحياة االنسان
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يجب ان تكون االحياء السكنية مدروسة مناخياً بالنسبة لجميع العوامل المناخية، حيث يجب ان 

طات درجات الحرارة في الفصول المختلفة من السنة، كذلك الرطوبة و سقوط تعرف متوس

االمطار و معدالتها و اوقاتها و كذلك اتجاهات الرياح المختلفة علة مدار السنة و انواعها من 

  .حيث حملها لالتربة و الغبار

المباني و تأثير كما يجب دراسة تأثير الرياح على المباني المختلفة و مدى تأثير الرياح بوجود 

مراعات عدم وجود مباني المباني بها و ذلك يراعى في تصميم الموقع العام فمثالً يجب 

  .مرتفعة في اتجاه الرياح فتحجب الرياح عن المياه المباني المنخفضة خلفها

لذلك عند تخطيط موقع التجمعات السكنية يراعى ان تكون المسافة بين المساكن كافية بحيث 

دورة هواء في كل مسكن و كذلك في الفضاء الموجود حول المساكن و ذلك عن  تسمح بخلق

طريق تخطيط المجموعات السكنية بطريقة تسمح يتشكيل افنية و مناطق مفتوحة مستمرة بين 

هذه المجموعات بحيث تسمح بخلق مناطق ضغط هواء منخفض و اخرى مرتفع فتعمل على 

ت حيث ينتقل الهواء من مناطق الضغط المرتفع الى استمرارية حركة الرياح متخللة الوحدا

  .مناطق الضغط المنخفض و بالسرعة المناسبة

يجب ان يكون موقع المناطق السكنية قريب من مناطق الخدمات و خاصة التجارية و 

  .الترفيهية كذلك يجب ان يكون قريباً من اماكن و مناطق العمل الخاصة بالسكان

االمداد بخطوط و شبكات المياه و الصرف الصحي و الكهرباء و يجب ان تتوافر في الموقع 

و كذلك حدمات امن و حماية ضد الحوادث و الحرائق و كذلك الخدمات الصحية و . الغاز

  .االسعاف و غيرها

  :Pollution - التلوث 5.6

من اهم االعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع سكني، ان يكون الموقع بعيداً عن 

هر التلوث البصري و السمعي و البيئي، أو قد نختار موقعاً اخر بديالً في حال كان مقدار مظا

  .التلوث كبيراً و ال يمكن الحد من اثاره الضارة
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  :Accessibility - سهولة الوصول 6.6

ان تخديم الموقع بطرق السيارات و امكانية ارتباطه بشبكة المواصالت المحلية و االقليمية، 

فان بعد الموقع النسبي عن التجمعات . ارات اختيار الموقع ليكون تجمعاً سكنياًمن اهم اعتب

السكنية المجاورة و صعوبة ربطه بالطرق المحلية و االقليمية يؤدي الى زيادة الكلفة 

  .االقتصادية للمشروع بأنشاء طرقات تخديم و صعوبة نقل المواداالولية للتنفيذ

  

  :Historical Factors - العوامل التأريخية 7.6

تتمتع بعض المواقع بوجود مبان اثرية أو تأريخية فيها، فعند وضع الدراسات التنظيمية يجب 

  .دم تشويه الفراغات المجاورة لهاع و المحافظة عليها

  

  :Social Factors - العوامل االجتماعية 8.6

المتفاعلين  عند اختيار الموقع تتم دراسة العالقة بين الموقع المختار و مستخدميه اي جميع

  ).يعيشون فيه أو يعملون أو يمرون من خالله و ما الى ذلك(معه 

يختلف السكان المتوقعون للموقع في العمر و الجنس و الطبقات االجتماعية و غيرها و على 

  .المخطط ان يصمم الموقع ليالئم مختلف احتياجات مستخدمي الموقع
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  :احسب اهميتهع المؤثرة في اختيار الموق عواملالتقييم  .7

  

  :عالمة على العوامل حسب اهميتها كما يأتي) 100(توزيع ة الدراس تفترض

نظراً الن درجة االنحدار تؤثر في جميع فعاليات المشروع من : العوامل الطبوغرافية .1

 ).20الى  0من : (ابنية و طرقات و غيرها، فيمكن ان تثقل

 

تنخفض كلفة امداد المشروع بالمياه و من  عندما تتوافر المياه في الموقع: نماذج المياه .2

 ).10الى  0من : (ثم يمكن ان تثقل

 

تؤثر نوعية التربة في كلفة االساسات و انواع النبات و من ثم يمكن ان : طبيعة التربة .3

 ).15الى  0من : (تثقل

  

عند تمتع الموقع بمناخ قاس نسبياً فان كلفة انشاء الفعاليات : امل المناخيةوالع .4

 ).10الى  0من : (رية و معالجتها ترتفع، و من ثم يمكن ان تثقلالمعما

  

قد يتم اختيار موقع بديل في حال ارتفاع نسبة التلوث في الموقع و : التلوث في الموقع .5

 ).20الى  0من : (بذلك يمكن ان نثقل هذا العامل

  

 .)15الى  0من : (سهولة الوصول .6

  

  ).10الى  0من : (العوامل التأريخية .7
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 :تطبيق الدراسة على المواقع المختارة .8

 

  :اخترنا في هذه الدراسة ثالثة نماذج مختلفة من التجمعات السكنية

  

  :السكني )Goyzha City( كويزة جمعم

. في سفوح جبال كويزة المطلة على كامل مدينة السليمانيةيقع مجمع شاري كويزة السكني 

  .نةكيلومترات عن مركز المدي 4يبعد المجمع حوالي 

مركز صحي، وسوبر ماركيت يقع شقة سكنية مع مدارس، جامع،  1200المجمع يتألف من  

  .طابقاً 12بناية ذات  25و يتألف المشروع من . داخل المجمع

  ) 1(شكل 

  مجمع كويزة السكني
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  :السكني )Pak City( ستي باك جمعم

المدينة و يرتبط بها عبر  من مركز كيلومترات 5,5ع المشروع في السليمانية على بعد يق

  .الشارع الحلقي

  شقة سكنية 574عدد الشقق 

  

  )2(شكل 

  السكني باك ستيمجمع   
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تتناول الدراسة تحليل كل من الموقعين المذكورين اعاله على اساس العوامل المؤثرة على 

  .حاتولكن تم اختصار الدراسة من اجل التقيد بعدد الصف اختيار مواقع االبنية السكنية

 :)Goyzha City( موقع كويزة ستي 1.7

 

 :العوامل الطبوغرافية 1.1.7

  

الكلفة االقتصادية  لذلك فأننسبياً  معتدل ومنتظم انحداران الموقع يتمتع بطبوغرافية ذات 

، ولكن اختالف نسبة الميول من مكان ليست بالمرتفعة النشاء الفعاليات العمرانية على الموقع

  .ي الى سهولة انشاء شبكات التصريف والتحكم باطاللة المبانيالى اخر في الموقع يؤد

  .)20من اصل  18(: العامل الطبوغرافي  حيث يمكن تقييم

  

 :نماذج المياه 2.1.7

 

ال توجد مياه سطحية في الموقع، ولكن تتوافر المياه الجوفية، حيث تم حفر ابار بغزارات 

  .كن ان تصلح مياهها للري والشربمختلفة  يم

  

  .)10من اصل  5(: هذا العامل  قييميمكن تو 

  

 :طبيعة التربة 3.1.7

  

صخرية صلبة، مما يوفر قاعدة مناسبة الساسات المباني فيها، و لكن هذه الميزة  ربة الموقعت

  .تقابلها كلفة عالية في عملية حفر االساسات

  

  .)15من أصل  12(: هذا العامل  يمكن تقييملذا 



 12   السكنية مجمعاتالمؤثرة في اختيار مواقع ال العوامل

  :العوامل المناخية 4.1.7

  

تجاه التشميس المفضل هو تدلة صيفاً و منخفظة شتاءاً، و اع بحرارة معيتميز مناخ الموق

  .في الصيفنسبياً الجنوبي و الشرقي النه يؤمن تشميساً اكبر في الشتاء و اقل االتجاه 

  

  .االمطار غزيرة شتاًء و تنعدم صيفاً و الرياح السائدة على مدار السنة هي شمالية شرقية

نسبياً، يمكن انشاء ابنية بمواد بناء تقليدية و بمعالجات معمارية مع هذه المواصفات المعتدلة 

) و عدم توجيه المداخل و الفتحات نحو الشمال الشرقي،  يمع مراعات العزل الحرار(بسيطة 

  دون كلفة اقتصادية مرتفعة لتأمين الراحة البيئية لالنسان

  .)10من أصل  8(: هذا العامل يمكن تقييمو من ثم 

  

 :التلوث 5.1.7

  

نظراً الن الموقع بعيد نسبياً عن المدينة، فال وجود فيه للتلوث البيئي و السمعي و البصري، و 

  .من ثم يعد الموقع صالحاً بنسبة جيدة القامة تجمع سكني فيه

  .)20من أصل  15(: هذا العامل  يمكن تقييمو بذلك 

  

 :سهولة الوصول 6.1.7

  

) 4(يبعد عم مركز المدينة حوالي بالمدينة عن طريق الشارع الحلقي، و  يرتبط الموقع

  .كيلومتراً، و بذلك فهو يرتبط ارتباطاً جيداً مع المدينة

  

  ).15من أصل  10(: هذا العامل تقييمفيكون 
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 :العوامل التأريخية 7.1.7

  

ال توجد مباني اثرية في جوار الموقع، حيث تخلو ارض الموقع من اية معالم تأريخية، و من 

  .ة خالية من اي استحدامثم يعد المشروع احياء لمنطق

  

  .)10من اصل  7(: هذا العامل تقييمفيكون 

  

حسب تثقيل العوامل كما ورد سابقاً يمكن استنتاج نسبة صالحية موقع مشروع كويزة النشاء 

  :تجمع سكني عليه

  

  و هي نسبة جيدة%) 75: (فتكون نسبة تقييم اختيار الموقع

  

ختيار الموقع لمشروع كويزة ستي مع القيم المثالية من الجدول ادناه يمكن مقارنة نسب تقييم ا

 :المفترضة بإعتماداً العوامل المؤثرة على اختيار الموقع

  

#

العوامل المؤثرة على

اختيار مواقع االبنية 

 السكنية

كويزة 

 ستي

القيم 

 المثالية

 20 18 الطبوغرافية 1

 10 5 المياه 2

 15 12 التربة 3

 10 8 المناخ 4

 20 15 التلوث 5

 15 10 سهولة الوصول 6

 10 7 التأريخ 7

75100 المجموع
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  :موقع مشروع باك ستي

  

 :العوامل الطبوغرافية 1.2.7

  

غلب اجزاءه، و نظراً لذلك فهو يؤدي الى سهولة في يتميز الموقع بمستوى و احد افقي في ا

ا تحتاج الى نسب ميول انشاء المباني و صعوبة في انشاء شبكات التصريف المختلفة النه

  .بسيطة، و لكن الكلفة االقتصادية للمشروع تكون منخفضة نسبياً

  

  .)20ًمن أصل  15(: العامل الطبوغرافي  يمكن تقييمو 

  

 :نماذج المياه 2.2.7

 

ضاً يافي الموقع، ولكن تتوافر المياه الجوفية، حيث تم  )انهار و بحيرات( ال توجد مياه سطحية

 تكفي لتغذية عدد قد المياهها للري و الشرب، و لكن كمية المياه  حفر ابار يمكن ان تصلح

  .السكان المستقبليين

  

  .)10من أصل  8(: هذا العامل  يمكن تقييمو من ثم 

  

 :طبيعة التربة 3.2.7

  

الى انواع اساسات خاصة يحتاج و هذا النوع من الترب ، رمليةطبيعة و خواص تربة الموقع 

  .المياهو دراسة انزالقها عندما تمزج ب

  

  .)15من أصل  10(: هذا العامل  يمكن تقييملذا 
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  :العوامل المناخية 4.2.7

  

صيفاً و منخفظة شتاءاً، و اتجاه التشميس المفضل هو مرتفعة يتميز مناخ الموقع بحرارة 

  .في الصيف نسبياً االتجاه الجنوبي و الشرقي النه يؤمن تشميساً اكبر في الشتاء و اقل

  

  .تنعدم صيفاً و الرياح السائدة على مدار السنة هي شمالية شرقية االمطار غزيرة شتاًء و

مع هذه المواصفات المعتدلة نسبياً، يمكن انشاء ابنية بمواد بناء تقليدية و بمعالجات معمارية 

  بسيطة ،  دون كلفة اقتصادية مرتفعة لتأمين الراحة البيئية لالنسان

  .)10من أصل  5(: هذا العامل يمكن تقييمو من ثم 

  

 :التلوث 5.2.7

  

الى التلوث  نسبياً إن ذلك يعرضه، فقريب نسبياً من المنطقة الصناعيةنظراً الن الموقع 

  .و بصريامعي ال يالحظ اي تلوث س. بالغازات الضارة التي تصدر عن فعالياتها

  .)20من أصل 10(: هذا العامل  يمكن تقييمو بذلك 

  

 :سهولة الوصول 6.2.7

  

) 5,5(ريق الشارع الحلقي، و يبعد عم مركز المدينة حوالي يرتبط الموقع بالمدينة عن ط

  .كيلومتراً، و بذلك فهو يرتبط ارتباطاً جيداً مع المدينة

  ).15من أصل  10(: هذا العامل تقييمفيكون 
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  :العوامل التأريخية 7.2.7

  

فالمنطقة بشكل عام تعد خالية من اي الموقع، أو تأريخية مهمة في مباني اثريةاية ال توجد 

  .ستخدامات فعلية لهاا

  .)10من أصل  7(: هذا العامل تقييمفيكون 

حسب تثقيل العوامل كما ورد سابقاً يمكن استنتاج نسبة صالحية موقع مشروع باك ستي 

  :النشاء تجمع سكني عليه

  

  و هي نسبة جيدة%) 65: (فتكون نسبة تقييم اختيار الموقع

  

ار الموقع لمشروع باك ستي مع القيم المثالية من الجدول ادناه يمكن مقارنة نسب تقييم اختي

  :المفترضة بإعتماداً العوامل المؤثرة على اختيار الموقع

 

#

العوامل المؤثرة على

اختيار مواقع االبنية 

 باك ستي السكنية

القيم 

 المثالية

 20 15 الطبوغرافية 1

 10 8 المياه 2

 15 10 التربة 3

 10 5 المناخ 4

 20 10 التلوث 5

 15 10 سهولة الوصول 6

 10 7 التأريخ 7

65100 المجموع
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ادناه مقارنة بين قيم العوامل المؤثرة في اختيار مواقع االبنية السكنية لكل من الموقعين 

المختارين كحالة دراسية، و يالحظ تقارب القيم برغم اختالف طبيعة الموقعين من حيث 

  .العوامل المذكورة

  

موقع مجمع كويزة اكثر مالئمة من حيث مدى تطبيق العوامل المؤثرة على اختيار يعتبر 

مواقع االبنية السكنية، على ان غرض الدراسة ليس اجراء مقارنة بين المواقع السكنية 

المختلفة، بل الوقوف على مدى االخذ بنظر االعتبار العوامل المؤثرة في اختيار المواقع 

  .السكنية المختلفة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#

لعوامل المؤثرة علىا

اختيار مواقع االبنية 

 السكنية

كويزة 

 ستي
باك ستي

القيم 

  المثالية

 20 15 18 الطبوغرافية 1

 10 8 5 المياه 2

 15 10 12 التربة 3

 10 5 8 المناخ 4

 20 10 15 التلوث 5

 15 10 10 سهولة الوصول 6

 10 7 7 التأريخ 7

  
 

7565100 المجموع
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  السكنية مجمعاتالمؤثرة في اختيار مواقع ال العوامل

  :االستنتاجات

لعوامل ، تتجلى اهمية التطبيق االمثل لمحافظة السليمانية يف ينسكني يندراسة موقعمن خالل 

  .في الوصول الى سكن صحي و مالئمالمواقع السكنية،  اختيارالتي تؤثر في 

  

  :لتوصياتا

ي ان الزيادة السكانية المستمرة و التوسع االفقي و الشاقولي في المنطقة بشكل عام و ف .1

السليمانية بشكل خاص، يستدعي من المختصين في مجال التخطيط و البيئة اهتماماً 

 .جاداً من اجل تأمين افضل الشروط السكنية في المواقع الجديدة

عند العوامل المؤثرة في اختيار المواقع السكنية بالحسبان  يجب على المخطط ان يأخذ .2

إجراء الدراسات العمرانية و المعمارية للمواقع السكنية في السليمانية للوصول الى 

  .افضل  تخطيط عمراني للمواقع السكنية
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