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 أعادة تقسيم وترقيم مدينة كركوك عمرانيا
 نجاة قادر عمر

 جامعة كركوك-نيةقسم الهندسة المد 
 

 الخالصة
انررق  ع يرر ت سورر   رر   انبحررث ديررأي  أس د قريد   يررأة بي ارر ت نوأياررك ب بررس  س نرر  بديقري  انوأيارركهرر ا يظهر  نارر      

دسحيررأ اق  رر    ررس انوؤققرر ت بس نرر   ه قررك مرر ونكوورر  يبررس  نررأيا    اند ويررل ننوارر عو ساررسا انررق انسحررأات انقرربايك
)  يأة بي ا ت نجوير  انوار عو   دقردخأ  ندينيرف انقرس او انخأويرك انا ورك سانخ ارك بري  جوير  وار عو انوأيارك  انخأويك

ينرق ا  حر ف  ر   اظر   انبنسبر ت هرس  .نند ويرل أاظورك س اندسقا ت انوقديبنيك سها   يأة   واه ة ضال ي  ااقدق أ
وخعرع ااقر د ان   اا ضف سانوا قب نوأياك ب بس  بقبب انديقي  سانق ل انوادظ  نيعر  ااا اضرس سدسا يهر  ور  اناظ

 سقهسنده  ياأ اقدخأا  اظ  انوانسو ت انجغ ا يك. 
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Re-Dividing and Coding of Urbanization Kirkuk City 

Abstract 

       Presented in this paper is a public service data base for Kirkuk city. The data base is 

based on dividing the town into a number of main districts and coding the zones and 

neighborhoods in each of the main distracted. This coding would help in constructing a 

comprehensive indexing system for the available services in the Nations zones of the 

city. The system may then be utilized in the plans of future expansion of the city in 

order to reduce discrepancies in the distribution of public services. It has been found 

that the block system is better and more suitable than other existing methods. It can be 

implemented easily by governmental establishments that are involved in such services 

uses geographical information system (GIS). 

   

 Key words: Data base, Kirkuk city, Dividing, Districts, Coding, zones, Block 

system,  Services geographical information system (GIS). 

 

                                                                     

82 



 (92-82، )2009/حزيران  2/العدد66مجمة تكريت لمعموم الهندسية/المجمد 

 

    

 المقدمة 
إ  يونيررك اناهررسح انحضرر    سدينيررف انقررسا و برري       

انوارر عو انوخدنقررك  ررس انارر او انجأيررأ هررأ  ورر  أهررأا  
اندخعرررريع اناو ااررررس سانرررر   يرررر دس  ررررس بررررف حرررري  وساببرررر  

سنليرررر أة ااهدورررر    ررررس هرررر ا  .نحوررررالت انبارررر ر ساقيورررر  
انرررر   يقرررردق أ واررررل  ررررس داظرررري  انوأياررررك سايرررر أة  انوجرررر ف

حيررث إ  يونيرر ت اندخعرريع انوخدنقررك   الهرر  وقررديب  إيو 
دادوررأ ايدورر أا بنيرر  ينررق جورر  انبي ارر ت سانحاررسف ينررق 

 نرر  وداسيررك  ات اناال ررك س انوانسورر ت ورر  انوؤققرر ت ان
ساندرس دبرس  انوأياك انق  ع ي ت  ئيقك سد  يوه   ديقي ب

ننباررق  سوضررو   ننوأياررك انبي ارر ت  سايررأ أق قرر  ند قرريد
 سب  رررك انهررر د   انوجررر      وررر ران )انبه بررر ر  ك ليررردباا  

  ير  ااقردق أة واهر  ضال اقخ ى ساندقهيالت انخأو ت
 انبنأيرك  ناير    ف ااندقرجي  س أسائر  انأسنرك )اصحار ر 

أ  دبررررررس   آونررررري نررررر ا  اندخعررررريع اناو اارررررس سانضررررر ائب 
وعن  انقدياي ت وا   .انخعسة اقسنق نبا ر وأياك ب بس 

نورررأ  ننديقررري  ساندررر  ي  وسضرررس  اببرررأر ااهدوررر   انودلايرررأ 
  رررررس أ اقررررردل اقو يبرررررس    دهررررر  انبرررررساغانيس رررررأ أمررررر   

 اندخعيعك سخ اك انوقديبنيك 
 

يرر  انررأسف ااس بيررك انوديأوررك بساهرر  ورر  انأ اقرر ت  سبرر ا
ا  يونيرررك  قيدب  هررر  اننبارررك ااسنرررااندرررس يادورررأ ينيهررر  س 

 قرر تايقرردخأا  انديقرري  ساندرر  ي   ررس واظرر  أ   .دخعيعررك
اظ  انوانسورررررر ت نرررررردخأاوه  يرررررر  اقرررررر  ضررررررال اندخعرررررريع
 يرررر  انديقرررري  ساندرررر  ي  سنوليررررأ ورررر  انأ اقرررر ت انجغ ا يررررك
 -اندررررررررررر نس  انوس ررررررررررر  انرررررررررررق ان جرررررررررررس يوبررررررررررر  

http://www.amlegal.com/nxt/gateway.d//?

f=templates&fn=defulf.htm&vid=alp:Alb

uquerque_nm. 
ارسأ انرق انقرباياي ت ورر  دخر  أ اقرك نوأيارك ب برس  سآ  

أ اقرررر ت انانيرررر   انو ضررررس ساندررررس جرررر رت ود خوررررك انررررق 
 اندخعيعيك نم بك أسبققي أد انيسا ايك.

 

 البحثالتي تتر  لها مشكمة ال
هارر    ررسا و ببيرر ة برري  انب يرر  ورر  انوارر عو  ررس      
وخدنقرك  بو احرف قي قريك ياك ب برس  س نر  نو س هر وأ

 س حي  ددار  ب برس  ب اهر  وأيارك حضر  يك ي ييرك 
خرررر  ؤ ي حيررررث نرررر  سغايررررك برررر نوسا أ انعبيايررررك سانبمرررر يك.
  سدر  ي  يديقر رس  باظ  اايدب   اندسقا ت انوقديبنيك

نارأ   س ن  أ ا ر و س ه  بو احف اناوس يو ااي  انوأياك
وورررر   ر اندخعرررريع انوقررررديبنسمرررروسنيده  سو سادهرررر  سقررررس 

 .أأى إنق قسر دسلي  انخأو ت باس ة ي وك
 

 هدف البحث
إ  انديقرررري  ساندرررر  ي  ب نأ جررررك اقسنررررق يادبرررر ا         

ظرررر ه ة حضرررر  يك وديأوررررك داقررررج  ورررر  اندعررررس  انرررر   
  ررررررس ااظوررررررك انوانسو ديررررررك  سابررررررب اندغيرررررر ات اقخيرررررر ة

سيقررررر ه   رررررس دينيرررررف انقرررررسا و بررررري  وخدنررررر  انواررررر عو 
ديررررأي  انخررررأو ت سبرررر ن  دسحيررررأ اق  رررر    ررررس سيقررررهف 

انوؤققرررر ت انخأويررررك نغرررر ح انداقرررريو سليرررر أة بقرررر رة 
  دبسي  أنيف م وف ننوأياك انخأو ت انا وك  ضال ي

سيقرررر يأ أيضرررر  انررررأسائ   كساررررسا إنررررق انررررأا  انقررررباي
 اندجر سلات ظر ه ة اني اسايك سانخأويك  س انيض ر ينرق

 عو نوارررررررن ب  رررررررك انخرررررررأو ت ان ئيقرررررررك  رررررررس انح ارررررررنك
 . انوخدنقك

 
 فرضية البحث

ديقررررري  سدرررررر  ي  انوأياررررررك إنرررررق  ع يرررررر ت  ررررررس  إ      
يقرر يأ  ررس ديررأي  انخررأو ت باررس ة  أ اقرر ت اندخعرريع

نأ اقر ت اندخعريع  ضيك وا قبك سييأ  ا  ي أنك اقبي 
سخ اررررك ياررررأ اامرررر ر   يررررأة بي ارررر ت يرررر   ديبنيكانوقرررر

 .ع يو اظ  انوانسو ت انجغ ا يك
 
 دينةمتقسيم ال 

ديقي  انوأيارك إنرق  ع ير ت  خرالف انير    ي       
نقريع ة نانو ضس ب خ    ارات سوقسح ت  س ي قر ت  
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سداظرررري  اق اضررررس انحضرررر يك سهررررس يبرررر ه  ينررررق أقرررر د 
دهيئررك دارروي  مرر وف ندخعرريع انوأياررك سورر  يالئرر  سيخررأ  

ي  ندخعرررريع انوررررأ  سو ساررررك انس ررررت انح ضرررر  ورررر  انيررررساا
 نحررأ ورر  خعرر  وورر  ياررده ياهرر   سائررأ جوررك ب نوقررديبفن

انح ائررررررو سانحررررررساأث سوا  ررررررك اناوررررررس انقررررررب اس سدسلياررررررل 
انوجدورر   هيالت اند  يهيرك ساندقررسيييك سارحكندقرراسبر ن  

 .)انباق اا دب ليك  [1] ضال ي  خأو ت انو ا و انا وك
 
 واقع حال التقسيم والترقيم في المدينة 

أ اقرررك اندخعيعيرررك نمررر بك أسبققررري أد انيسا ايرررك  إ    
-1972برررس  ساندرررس اقررردغ  ت  رررالث قررراسات نوأيارررك ب  

نرر  دبررس  ساضررحك ورر  ا حيررك انديقرري  اس اندرر  ي    1975
اور   ور  برف انداروي  ااق قرس %25سن  داقر  اا اقربك 

خرررررر  باظرررررر  ؤ ي نرررررر  إ   ت جلئيرررررر ااخرررررر ى  اقرررررر انأ اقررررر ت
 ديقرر  سدرر  ي  انوأياررك ررس  اايدبرر   اندسقررا ت انوقررديبنيك

نجوي  دغعيده  سيأ   سأ ا ر و س ه  بو احف اناو حض ي 
 خ ارر  قررسر اندخعرريع انوقررديبنسبرر ن   س اجررلار انوأياررك

انبحرث  رس ور  أأى إنرق    بف بساأ  انأسائ  انخأويك وو
أنرررررك دسليررررر  انخرررررأو ت بارررررس ة ي ن قرررررينك ا جاررررركس ايجررررر أ 

 .ي نيك ق رةسبب
 
 ماهية التقسيم 
   ررس اندخعرريع انحضرر   zoningواررعن) ) ي خرر      

 -انوأ  ج ابي  وهوي  أس  س وقهس  دخعيع 
يارررررررررر  بيقيررررررررررك انقرررررررررريع ة ينررررررررررق ا دق يرررررررررر ت  :األول 

 .ضو  انوا عو اناو اايك )اناو  ات 
ياررررر  ناررررر  بيقيرررررك دخاررررري  اق اضرررررس إنرررررق  :الثااااااني

 ع ي ت قغ اح انأ اق ت انخ اك ب ندخعيع سه ا ور  
وأياررررك ب بررررس  إنررررق  يهوارررر   ررررس بح ارررر  انخرررر   بديقرررري 

ة نبرررر  س انأ اقرررر ت  ع يرررر ت سد  يوهرررر  نبررررس دبررررس  اناررررسا
 .[1,2]اندخعيعيك اني أوك

 

 أهداف التقسيم
إ  أهررأا  ديقرري  انوأياررك إنررق  ع يرر ت  رر  إنررق      

 -وا عو يدضو  يأة اي ع واه  
باررأ ديقرري  انوأياررك هارر     اررك ساقرراك ندارروي   -1

وارررر ن  انوأياررررك بمرررربف اب رررر  أ ررررك سانس ررررس  ينررررق 
ك يررؤأ  انررق قررهسناندق ارريف انجلئيررك ننوأياررك وورر  

أس  انحاسف ينق اناوس انوقرديبنس سب ندر نس درس ي 
دعسي  انخأو ت سدجهيل انوأياك بوخدن  انسق ئف 

 هس هأ  و  إاج ل انديقي  ننوأياك.
ياعيار  أنريال والئور  نوخدنر  و ا رو انحير ة و ر ف  -2

انع  ررررررك  ارررررر   انويرررررر     نرررررر  دقررررررهيالت انايررررررف 
 انخ و  انخأو ت.…. انبه ب ئيك 

اررنبك ناوررف  سأ ضرريكه ورر   وؤمرر اياعررس انديقرري   -3
 . [2,3]أ  وم س  ا ج) سوقيأ ندخعيع انوأياك

 
 كيفية تقسيم المدينة

يوبررر  إ   اندرررس يررر ت ديقررري  انوأياررركس إ  وررر  أسن     
 -  اايدب   هس ظؤخ  باد

د ديرررررررررب انيع يررررررررر ت  إ  اقاوررررررررر ع اايدي أيرررررررررك  -1
 ت يرررررع   ف يررررر ت يررررر أة دبرررررس  ينرررررق مررررربعنني

نوأيارررررك دابررررر  وررررر  نبليرررررك   انواعيرررررك انو  كدجوايررررر
و بليررررررك س اندررررررس جرررررر رت ورررررر  انانواعيررررررك مرررررربل 

انوقرررررررررررر ح ت انسقرررررررررررريعك س انوقرررررررررررر ح ت غيرررررررررررر  
دبرر  دانوقرردخأوك أورر  برر  س انوارر عو ورر  انوأياررك  

ت اا ح  نوخدنررررررررررر  غ نبررررررررررر  إنرررررررررررق اقرررررررررررداو ا
  .أجلارانوأياك

انحرررأسأ  إ  دارررروي  حرررأسأ انيع يرررر ت يجررررب أ   -2
 أا ينرررررق يرررررد  بوهررررر  ة سيا يرررررك مرررررأيأة س نررررر  ايدوررررر

انمررررسا   ان ئيقررررك أس انقررررب  انحأيأيررررك أس اه يرررر ت 
انحرررأائو انا وررررك سانوارررر عو انخضررر ار  ضررررال يرررر  

 انظساه  انعبيايك  س انوأياك.
انوأ  انوسجرسأة  إ  ديقري  انورأ  انوسجرسأة نريد  -3

ورررر  اناونيرررر ت انقررررهنك وي  اررررك بدارررروي  انوأياررررك 
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سديقريوه  سهررس غيرر  وسجررسأة ينررق سا رر  اق ح نرر ا 
هارر  ااهدورر   بجورر  انوانسورر ت انودانيررك باررس   يجررب

اقرررررداو ات اق ح انوسجررررررسأة ساندررررررس دقرررررر يأ  ررررررس 
 يونيك انديقي .

انو ساك إ  انوب أئ اقق قيك نديقي  انوأياك يقدر ح  -4
نهررر  اظررر   س رررسااي  اررر  وك سنبررر   رررس اقرررد انس رررت 
يهد  أيض  ب خ   ي ق ت و ارك ينرق جر ابي  احرأهو  

هررررررس اقخرررررر  ب ايدبرررررر   قررررررهسنك انساررررررسف ساقخرررررر  
 اندسقا ت سااقدحأا  ت انوقديبنيك.

     انورررررررررررأ  انجأيرررررررررررأة   ندارررررررررررروي  انورررررررررررأ  انجأيررررررررررررأة  -5
سديقرريوه   يجررب وا  ررك انداررأاأ انقررب اس سانوقرر حك 
انخ اررررك بهرررر   ضررررال يرررر  وقرررر ح ت ااقررررداو ات 
اقخررر ى ساندرررس دقررر يأ ينرررق داررروي  وأيارررك والئورررك 

 .[4]سب ند نس وديا  ياأ ديقي  والئ 
 
 ماهية الترقيم 
ياارررس  رررس انانرررس      coding)إ  وارررعن)      

اندخعيعيررك اند ويررل أ  اند ويررل انررق مررح بحيررث ياررب) 
نبس دبس  يونيك اند  ي  يونيك سواعييك يجب  س وا س  

 -  اند نيك وسااق تبه   اناونيك  أ  دود ل
انمررررررروسنيك بررررررر   دبرررررررس  والئورررررررك ننس رررررررت انح ضررررررر   -1

 اررررر ت انوقرررررديبنيك وررررر  حيرررررث سانوقرررررديبف سو ارررررك نندس 
 ااقدحأاث أس انأوه.

انبق عك  س اند  ي  بحيث دبس  قهنك انقهر  ننقرب    -2
 ك.يقهسنك اندأاسف بي  انأسائ  انخأو  سانلسا  سنه

 قهسنك انداقي  سااقداو ف. -3
اند بيررررأ ينررررق اقرررردخأا  اققررررو ر اندينيأيررررك ن حيرررر ر  -4

 سانمسا   سانوحالت.
 نأساليب ترقيم المد 

انوقرداونك       دسجأ اناأيأ و  اققر نيب انانويرك      
  س د  ي  انوأ  واه  

اظر   .Ring sector method 2   اناظر   انحنيرس .1
     Sub street methodاندقويك ان  اسيك ننمسا  

   system Grid اناظ   انمببس  .3
   Them system وجوسيسان اناظ  .4

   Block system  بنسب تاناظ   .5
سباررأ أ اقرررك إوب ايررك دعبيرررو انرراظ  أيرررال  سنسجرررسأ    

دعبيرررو ناظررر   انبنسبررر ت  رررس ب يررر  وررر  ورررأ  اناررر او 
سنسجررسأ ديقرري  اق اضررس بمرربف بنسبرر ت سبغيررك دررسخس 

انااررر سي   ساررراسبك ااقررردأاف ينرررق الأساجيرررك اندررر  ي 
برر خدال  انرراظ  أيررال   يررأ درر  اندساررف إنررق اقررداو ف 

 block  systemح نيرر   اظرر   انبنسبرر ت انوقرردخأ 
 ساقب ب يأة واه  

إوب ايك اقدخأا  ه ا اناس  و  اند  ي   س حر ات  -1
 اندسق  اناوسأ  ساق يس.

 ررررس ح نررررك إنغررررر ر أس حرررر   جرررررلر ورررر  انبنسبررررر ت  -2
 انقبايك ا يؤ   ينق اناظ  .

واظرررر  أجررررلار اندارررروي  ن والئورررك اظرررر   انبنسبرررر ت -3
 .[6,5]اقق قس

 
 كيفية الترقيم 
سوررر  اجرررف أ  دبرررس  يونيرررك اندررر  ي  مررر ونك  رررس      

دررر  ي  انجويررر  و احنهررر   يرررأ دررر  اايدوررر أ ينرررق اظررر   
(coding    ينرررررق اندرررررأ ج اصأا    وادورررررأان  انيعررررر

 يررررك يررررك ابدررررأار ورررر  انوح  ظررررك إنررررق اني  ننسحرررأات اصأا
سقررهسنك ااقرردأاف ينررق وسا رر  أاخررف وأياررك ب بررس  

إنرررررق أ ررررر ني  سايدوررررر أا ينرررررق أ اقررررر ت ديقررررري  اناررررر او 
سينرق  جغ ا يك سانوجونك ينق  ال ك وا عو دخعيعيرك

قررربيف انو ررر ف يارررأ انيرررسف أ  وح  ظرررك ب برررس  دحورررف 
ضو    4) ه ا يااس إ  ب بس  دحوف      14ان    

سهبرررررر ا درررررر  إيعرررررر ر انديقرررررريو ت    1)انواعيررررررك   رررررر  
اصأا يرررررك أاخررررررف وأيارررررك ب بررررررس  أ   وررررر  درررررردالر  ورررررر  

سانح نيررك أيعررس ننيضرر ر  احدورر ات اندسقرر  انوقررديبنيك
وررر دبدي  سننا حيرررك و دبرررك ساحرررأة ساني يرررك  ال رررك و ادرررب 

ياارررررررس  1401  يحورررررررف انررررررر    وررررررر ال  ضررررررر ر ب برررررررس 
  سهرر ا 1ب صضرر  ك إنررق   رر  انوح  ظررك انيضرر ر   رر  )
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اندررررأ ج  ررررس اندرررر  ي  ددررررس    يررررل انو ساررررك  نالقرررردحأا  ت 
 .[7]سب ن  انأوه

 
 GIS نلام المعمومات الجغرافية

نيقت ب نجأيأة  GIS ظ  انوانسو ت انجغ ا يكا  ا   
 س ي ن  انديايك انحأي ك بف بأات ب نظهس  سااادم   
اساخ  انقبايا ت ساخ ت ب اادم   يوسأي  سا يي  ينق 
اسق  اع و ينق اايأ وبااك ايو ف سا مقك انبنأي ت 
سغي ه  و  انأسائ   ات اناال ك ب نوانسو ت انوب ايك 

ح قسبي   س وج ات انداظي   سد  ااقدق أة واه 
ساندخعيع سااحا ر ساج ار وا والت انوساعاي  بيق  
سق يك سأ ك ساخ  ااو  مبال اب   يوي  بحيث د  
ااقدق أة و  ه   اااظوك  س وج ف ادخ   اني ا ات 
ساج ار انداقيو بي  أسائ  وخدنقك وو  اأى انق ظهس  

ايو ف ااو ع يوف وديأوك سو اك دق يأ  س ااج ل ا
ينق اينق وقدسى و  انأ ك سانق يك سدينيف انجهأ 

 ب) ها    سا ودأاسا ينق وقدسىسانبنقك ساا
انحبسو ت سانواظو ت سانم ب ت اناوال ك ب   ويي د 

ا  بنأ يبس  بويأا  و  يدا وف بل و  اظ   دعس 
 . ت انجغ ا يك سب اوجه  انأايوك انوانسو
ظوك انح قسبيك و  أب   اقا  GISيادب  اظ       

 انوقدخأوك  س انا ن  ينق وقدسى انوؤقق ت انحبسويك
إ  ن  ايف أه  ) سانم ب ت اناوال ك سهس واأ  وه 

انوا أ   ننوانسو ت ب      سخ ائع ساس  يود ل ي  
 ب  س اااظوك انح قسبيك اقخ ى بو  ينس  

يد  اندا وف وال ينق وقدسى انأسائ  سانوؤقق ت  .1
 اا  اأ . سنيد ينق وقدسى

 ويك ه ئنك و  انوانسو ت انوخدنقك.يدا وف و  ب .2
اندا وف و  انوانسو ت و  خالف وسا اه  انوب ايك  .3

 سان   ياعس اس ة ساضحك ينق دسلياه  سا اي  .
سانااس  ساناس   س  عيدا وف و  اق     سانخ ائ .4

 س ت ساحأ .

نأيل أوب ايك داظي  ه   انوانسو ت ينق مبف  .5
ي ت أس م ائ) يد  اقدأي ر و  وعنسب  يع عب

خق ر غي    وعنسب سبمبف ق ي  سبقسر .انسا 
ييس  بداقي  انوا نج ت انوخدنقك سانبقسر  ننبي ا ت  .6

اض  ك ناوني ت اندحنيف ساسا نو حنك ادخ   
 اني ا ات انوا قبك سانق ياك .

  بنأيرك ئرووب  إ  ددا وف برل أب ر  ور  جهرك ) أسا .7
  سانررررر   يقررررر يأ ينرررررق داررررر س  هررررر    ب برررررس   وررررر ال

انجهررر ت  يوررر  بياهررر  ووررر  يرررؤأ  إنرررق دينررري  انررر سدي  
قرك سدس ي  انس ت سانجهأ سدسحيأ قي   ت اناورف انوخدن

  س وج ف انوانسو ت انوب ايك.
إنرررق دغ يرررك انوانسوررر ت نهررر ا اناظررر     ارررل وررر   إضررر  ك

انووب  إ  يدا وف و  بي ا ت جر هلة ببي ار ت اا ور   
ندرررررس دلسأاررررر  بوانسوررررر ت ه ئنرررررك سقررررر ياك انارررررا ييك ا

سنوقررر ح ت ساقررراك وررر  اق ح سايوبررر  اندا ورررف وررر  
 وانسو دهرررر  بمرررربف واقررررو إا ورررر  خررررالف هرررر ا اناظرررر  

[8,9]. 
 
لمعمومااااات الجغرافيااااة   اااارا  تتبيقااااات نلااااام ا 

 كركوكبمدية 
 الخرائت الرقمية  إعداد 

يوب  و  خالف ه ا اناظ   ايأاأ خ ائع   ويك 
وانسو ت انوب ايك ساندس د دبع ب يو ف ناأأ و  ان

بنأيك ب بس  او  بمبف وب م  اس غي  وب م  سيد  
  اس 1 ن  ب قدخأا  اس ة  ض ئيك ي نيك انأ ك )

  نوأياك ب بس  إض  ك اس ب   أ ك اخ ىق   60
ننخ ائع انق بيك ساايو ف انوق حيك سو  انخ ائع 
ان  ويك انويد ح ايأاأه  بمبف اسنس سخلاه  

 ينس   و  [10,11]بايغك عبي ت وانسو ديك 
 (Street Layer)خ  عك   ويك نمببك انمسا    -

يوب  و  خالف ه   انخ  عك دااي  انمسا     
خأويك   أسك ق ياك  ئيقيك     يي)حقب اسيه  

       . 1)بو   س خ  عك دج  يك  اا ييك سغي ه  
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   Parcel Layer)اق اضسخ  عك   ويك نيع   -

 أسيوب  و  خالف ه   انخ  عك  دوييل انيع  انومريأة  
 انق  غرررررك اق اضرررررسغيررررر  انومررررريأة اضررررر  ك انرررررق دحأيرررررأ 

 2-    خ  عك بو   سانا وك سانخ اك  ساق اضس
 ائع اندرررس يدعنبهررر  يورررف بنأيرررك ب برررس  سغي هررر  وررر  انخررر

 ينورر  ا  هرر   انخرر ائع دخررل  بارريغك عبيرر ت اس مرر ائ)
يرررد    2)وانسورر ت بوررر   ررس انمرربف ي  انبي ارر ت س  ضررال

خق ئه  حقب انح جك .  إظه  ه  سا 
 قواعد البيانات  إعداد

يوبررر  وررر  خرررالف هررر ا اناظررر   ايرررأاأ  سايرررأ  
 رررس بي اررر ت نبرررف ودعنبررر ت بنأيرررك ب برررس  اندرررس و نرررت 

انخرررر ائع ان  ويررررك سايجرررر أ يال ررررك أيا وبيررررك  ا نررررك برررري  
انخرررر ائع ان  ويررررك بوانسورررر ت وب ايررررك س سايررررأ انبي ارررر ت 
بوانسو ت ساقيك حيرث يرد  ي ضره  سوا نجدهر  قرسيك 
 رررررس س ررررررت ساحررررررأ ينررررررق م مررررررك انح قرررررربك بورررررر  ا  ا  
اخدي  نوانسورررك  رررس   يرررأة انبي اررر ت   اهررر  دؤمررر  دني ئيررر  

د  ررررررررررررررر   ا  ينرررررررررررررررق م مرررررررررررررررك انح قررررررررررررررربك سبررررررررررررررر ناب
اخدي  نظرر ه ةينق انخ  عررك ان  ويررك   اهرر  دؤمرر  دني ئيرر  

ور   -2- س   يأة انبي ا ت بو  دظه   س انمبف     
والحظرررك اارررل ب اوبررر   ااقررردق أة وررر   سايرررأ انبي اررر ت 

 انواأة ق بي   س بنأيك ب بس  .   
 تحديث الخرائت الرقمية  

ان  ويرك يد  و  خالف ه ا اناظ   دحأيث انخ ائع        
 اناس ي نيك انأ ك ب قدخأا   س ن    ايال 

دو يرررررررررف  إيررررررررر أةاندحرررررررررأيث يمررررررررروف    س قررررررررر 60   1 )
انوانسوررر ت سانظرررساه اندس دعررر أ ينرررق انخررر ائع انقررر بيك 
يارررأ سجرررسأ ا  دغيررر   يهررر  سداقررر  هررر   اناونيرررك بقرررهسنك 
سو ساك ي نيدي  سب ن  اندحرأيث يمروف ا  جأيرأ يعر أ 

  س انوانسو ت ايال  .
 

 موقع والموضعال   
برررر  إنررررق  255وأياررررك ب بررررس  سا اررررك ينررررق وقرررر  ك      

 - 25 23)مررو ف ورر  وأياررك بغررأاأ برري  خعررس يرر حان

   إ   44  27 - 44   21  سخعس عسف )35 31
انسضرررر  انعررررسبغ ا س  ررررس انوأياررررك سانرررر   يدبررررس  ورررر  
هضررربك  نينرررك اا دقررر   داحرررأ  وررر  انمرررو ف س انمرررو ف 

  انجهرررك انغ بيرررك انمررر  س احرررس انجارررسب سب ادحررر أ وررر
انررر   ددساجرررأ  يرررل مررر بك انررراقع سبوحرررأأ  ئيقرررس ووررر  

 كانغ بيرر يرركسانجاسب يرركجاررف اندسقرر  ب ادج هرر ت انجاسب
س ررررأ ورررر ت انوأياررررك برررر الث و احررررف   .و غسبرررر  ننوأياررررك

نناورررررس انحضررررر    حيرررررث دسقرررررات انوأيارررررك واررررر  يررررر   
ييررب ابدمرر   انررراقع  يهرر  بغررلا ة س أاررربحت  1922

 1962ك اناوررس اقخرر ى يرر   ببرر ى وررأ  انارر او و حنرر
. أوررررررر  أا   هاررررررر   دسقرررررررا ت 1987ساقخيررررررر  يررررررر   

بقربب  ادج ه ت اناورسيمسائيك سدج سلات  س وخدن  
غير  انوقردي  وار  ا ا   سبر ن  انسضر  قسر اندخعيع

2003 . 
 

 أسموب تقسيم ترقيم مدينة كركوك
  وأياك ينق و احف انبس  ديقي  سد  ي  ي  

 ى قتاعاتحدود المدينة وتقسيمها إل
يررد  يرر أة دحأيررأ حررأسأ انوأياررك  بررف انبررأر بجورر       

انوانسوررر ت سانبي اررر ت سابرررأار باونيرررك انديقررري  اقررردا أا 
إنررق حجرر  انواعيررك ساررس  انوقررسح ت انوعنسبررك س ررأ درر  
ايدورررر أ حررررأسأ بنأيررررك ب بررررس  حررررأسأا ندحأيررررأ اناعرررر و 
انخ  جس موف انوأاخف انخ  جيك انقدك ننوأيارك حيرث 

إنررررررق قرررررردك وارررررر عو  ئيقرررررريك س نرررررر    قرررررروت انوأياررررررك
) أحرأ  سا رأ اناهر  رك اقدق أة و  عبياك اه  انخ ارب

انرر   ييقرر  انوأياررك عسنيرر  إنررق  قرروي  سينررق  اناظرري  
أق د مببك انع و سبسجسأ انجق  ان اب  ان   ي دبع 
بع يررو  رر أ  برر   ) رر   حقرر   ورر  جهررك انمرر و سورر  
جهرررك أخررر ى بقررر حك ااحدقررر ات انررر   يادهرررس بع يرررو 

قرر  انررساأة سا دب عررل جورر  انغرر ب سبسجررسأ ب يررت س د
ورر  انمرر    انوودررأ إنررق انمررس جل إنررق انع يررو انواقرر  
إنق انقنيو ايك و  جهك سو  انم    انوودأ انرق بر اج 
بغرررأاأ ساودررررأاأا ب نمرررر    اققرررل سساررررسا إنررررق انع يررررو 
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انواقرررر  إنررررق  ضرررر ر انررررأبد سبرررر ن  احاررررف ينررررق قرررردك 
 . 3)  ع ي ت  ئيقك  احظ انخ  عك   

 والمنات  تقسيم المدينة إلى قتاعات
باأ أ اقك انداوي  اقق د نوأياك ب بس  سوع بيدرل    

و  سا   انح ف ننوأياك ساقخ  باظ  اايدبر   اندسقرا ت 
 ضررررال يرررر  اندسقررررا ت اناو اايررررك  انوقررررديبنيك  انوحدونررررك

يارأ  اناسا ح انعبايك    اقخ  باظ  اايدب   انح نيك 
انررر   يوررر  ب نوأيارررك وررر    اهررر  انخ ارررك)ديقررري  انوأيارررك 

انمررو ف ب دجرر   انجاررسب حيررث ييقرر  انوأياررك إنررق  قرروي  
سورررررر   رررررر  ييقرررررر  انيع يرررررر ت ب ايدورررررر أ ينررررررق انمررررررسا   

دو رف هرر   انمرسا   حررأسأا اغنرب انوحررالت ا  انوحس يرك 
اندررس ديرر  انقرربايك سيحوررف انمرر    انوحررس     رر  انيعرر   

إنررق يررأة وارر عو   سباررأ  نرر  ديقرر  انيعرر   انساحررأ    يررل
انحررررررس يررررررأا واعيررررررك  52حيررررررث  قرررررروت انوأياررررررك إنررررررق 

 10 بررس ين 1 عرر     رر    قرروت ورر ال اناررا يس اندرر ب  
وارر عو سهبرر ا  9إنررق   يررأ  قرر  2واعيررك أورر   عرر     رر  

سدرر   انحرر ف إنررق برر  س انيع يرر ت ندقررهيف يونيررك اندرر  ي .
درررر  ي  انجهررررك انيواررررق ناهرررر  انخ اررررك ب   رررر     أيررررك أورررر  

   9-0خررر  ب   ررر   لسجيرررك  ررر  أيعيرررت أ  ررر  )انج ارررب اق
 . 1)    جأسفااظ  حيث يأأ انوا عو  س بف  ع   

 تقسيم المنات  إلى محالت 
إ  انقبررررر ة اقق قررررريك  رررررس اخديررررر   انوحنرررررك انقررررربايك    

 99دادورررأ ينرررق انب   رررك اناو اايرررك بحيرررث ا دليرررأ يررر  
انمرر    ديقرري  انوارر عو إنررق وحررالت ايدبرر   أل رر و سبارر
انودساجررررأ  ررررس انوحنررررك انررررأنيف اقق قررررس نهرررر   انوحررررس  

حيث   وت انوحالت اندرس ينرق يويارل ب ق  ر   انق أيرك 
سينررق يقرر    ب ق  رر   انلسجيررك س نرر  ااعال رر  ورر  جهررك 
انيع   اني يبك و  و بل انوأياك سب دجر   دسقرال   ورت 
انوحررررررررررالت ب ال ررررررررررك و ادررررررررررب ان    اقسف يو ررررررررررف   رررررررررر  

اعيرك أور  ان  نرث يو رف   ر  انيع   ان    ان  اس يو ف انو
 انوحنك. 

 ر  در دس أس  اقل رك   ررس يونيرك اندر  ي   سايدور أا ينررق  
انم    انوحس   سهس انو ج  اقق قس اخر  در  ي  اقل رك 

اناوسأيررررك ينررررق انمرررر    انوحررررس   ب   رررر     أيررررك أورررر  
انوساليك نل   وت ب      لسجيك.سب ايدو أ ينق در  ي  

مسا   انأاخنيك ننوحنك ب ق     اقل ك اناوسأيك دؤخ  ان
اند نيررك   انرر    اقسف يبررس    رر  انمرر    انوحررس   أورر  
ان ررر اس هرررس   ررر  انل ررر و قرررسار بررر   يورررسأ  ينيرررل أ  

 وسالي .
 

 النتائج والمناقشة
 انديقرري  ساندرر  ي  بمرربف خرر   إ  بررف يونيرر ت      

إ ا نرررر  دقرررراأ ورررر   بررررف  يوسورررر  أس ومرررر  ي  اندخعرررريع
اققرر د اا دارر أ   يبررس  ارراب انيرر ا  انقي قررس س 

انداقيرررر  نرررر ا يدسجررررب يوررررف هرررر   اناونيرررر ت  ررررس اه يررررك 
 انداقي  بو  ينس 

ديرررس  بنأيرررك ب برررس  بدرررر  ي   عررر  اق اضرررس ياررررأ  -1
ابدورر ف اندارروي  اقق قررس ساندقاررينس ننوأياررك أس 
يارررأ إجررر ار انقررر ل ينيهررر  سيحررر ف  رررس ا إنرررق أائررر ة 

 بررررر ن اندقرررررجيف انايررررر    سبييرررررك انرررررأسائ  انواايرررررك 
 .ب ا  ا  ان قوس ندق وه 

 اقررر  هررر ا انومررر س  وس ايررر   رررس سا ررر  انحررر فديرررد   -2
نوأيارررك بارررأ ااقررردحأا  ت اقخيررر ة ينرررق انوأياررررك ا

سدسقرررررري  اندرررررر  ي  انحرررررر نس ينررررررق جويرررررر  اقحيرررررر ر 
انقررررربايك سانحرررررأ وررررر  اندجررررر سلات ينرررررق اق اضرررررس 
أاخررررف انوأياررررك س نرررر  يرررر  ع يررررو بررررساأ  وأي يررررك 

نجاررررررك وخداررررررك نهرررررر ا بنأيررررررك ب بررررررس  سب مرررررر ا  
انغررررر ح أس يررررر  ع يرررررو اصيرررررال  ياهررررر  سيبرررررس  
حيائرررررر  وداهررررررأ س ررررررو مرررررر سع سجررررررأاسف انبويرررررر ت 
ساققرررررا   يؤخررررر   يهررررر  ب  رررررك ااحدي جررررر ت باظررررر  

سهررر ا انداقيررر  يو رررف انج ارررب  اايدبررر   يارررأ انداقيررر 
 . اا دا أ 

دمررررررربف نجررررررر   نود بارررررررك ساررررررري اك ااقررررررردحأا  ت  -3
 س.انوقديبنيك ينق انداوي  اقق ق

يوررررف خ يعررررك نوأياررررك ب بررررس  ي بررررت  يهرررر  ديقرررري   -4
انيع يررررر ت سانواررررر عو سانوحرررررالت ب    وهررررر  س نررررر  
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ندقررررهيف يونيرررر ت انود باررررك  ررررس أ  جررررلر ورررر  أجررررلار 
 انوأياك.

اقنرررسا  اندرررس يرررد  داقيررر ه   دحأيرررأ يرررد  اادقررر و ينرررق -5
ينررق انيعرر  ساناالورر ت سانررأاات سابا أهرر  سغ نبرر  ورر  

قررر   10*15اقل و سب باررر أ دبرررس  بررر ننس  اقبررريح س 
قرررررر  سهرررررر   اقبارررررر أ دو ررررررف  عاررررررك نررررررأا   15*15أس 

 قباس.
 

 
111 

 
قررررر  سيرررررأ ج  يهررررر   30*40أوررررر   عارررررك انل ررررر و ب باررررر أ  

ب صض  ك إنق     انل ر و   ر  انوحنرك ساقر  انحرس سي برت 
 غ نب  أو   س بأايك أس اه يك انل  و.

قرر   30*40دبررس  ب بارر أ  أورر   عاررك انمرر       
يأ ج  يه  ب صض  ك ننوانسو ت أيال  اق  انم    أيض  س 

ادجرر         إنررقر  ج انمررسا   سيمرررسي بررت  ررس وررأاخف سوخرر
برررس   رررس ورررأاخف دانوأيارررك    عاررركوررر  أ.  انمررر    انوررربه 

   3*2سوخرررر  ج انوأياررررك سينررررق انجهررررك انيواررررق سب بارررر أ 
يسضرررر   يهرررر  سبمرررربف ساضرررر) يالوررررك د حيررررب ب نيرررر أوي  

نوأياررررك سوخعررررع يسضرررر)  يهرررر  سدسأيرررر  ننخرررر  جي  س  رررر  ا
انمررررسا   انوحس يررررك س ع يرررر ت انوأياررررك ندقررررهيف وهورررر ت 

 انلائ ي .
 
 
  

  اتا ستنتاج
 بنسبررر ت وررر  خرررالف و اجارررك انبحرررث دبررري  إ  ع ييرررك ان

سااقررب ورر  غي هرر  ورر  انعرر و  ررس يونيررك  أ ضررفهررس 
ويرررل وأيارررك ب برررس  انج ارررب انعبيارررس ) اهررر  ياندررر  ي  س 

انخ اررررك   سمررررببك انعرررر و  ررررس يونيررررك انديقرررري    وورررر  
داظررري  اناورررس  رررس انح نرررك اناو اايرررك سدسليررر  يقررر يأ  رررس 

جويرر  انخررأو ت بحيررث يضررو  حيررسو اقخرر ي  سيحيررو 

ور  ننوأيارك   دار أيكة اااناأانك ااجدو ييرك سانبقر ر
برررل دج  يرررك ااررساحس ااقرررب   سانارررا ي ت سايجرر أ و  

س نرررر  يرررر  ع يررررو  أيررررأاأ خرررر ائع ب ونررررك  ودب ونررررك
نوأيارررك ب برررس   ويقررروك سو  ورررك حقرررب انيع يررر ت 

اقرردخأا    يررأة بي ارر ت سخ اررك  ررس ح نررك  سانوارر عو
ساقاك يجو  بي  انسا  سانوب   بور   رس واظسورك 

دسظيرررر  برررر اوه  يرررر   ضررررال  انوانسورررر ت انجغ ا يررررك
اظ  انوانسو ت انجغ ا يك صادر ج ب  رك انخر ائع اندرس 
يحد جهر  انوخععري  سانبرر ح ي  سودخر   انير ا  س ررو 

سب ندررررر نس ددبرررررس  واظسورررررك    يرررررأة انبي اررررر ت انوبايرررررك
 رس ديقري  ودب ونك نه  اوب ايدهر  سمروسنده  سو سادهر  

قريع  ينرق جوير  سد  ي  انوأياك وو  دق يأ ينرق ان
 .ت اندخعيعيك انوقديبنيكاوني انج سلات س اند
 

 التوصيات
  اقررررردعي  GISهررررر ا اناظررررر  ) الفوررررر  خررررر   

ايجررررر أ ا ضررررريك حييييرررررك س ارررررياك ننداررررر س  سانداقررررريو 
أسائ  وأيارررك ب برررس   يوررر  بياهررر  س اندرررس ددا ورررف وررر  نررر

انوانسو ت اق ضيك بدب أف انبي ا ت ان  ويك ساقعرال  
  اح يورررررفينرررررق انبي اررررر ت ااخررررر ى انضررررر س يك قغررررر

وورر  يررؤأ  انررق ادخرر   انيرر ا ات انقرر ياك    ويررك  وأياررك
  نجويررررر  بك سدينيرررررف انس رررررت سانررررر سدي  انوبنررررر رسانوا قررررر

  . نررررر ا ي  ساندررررر  ي رسخ ارررررك انديقررررر ومررررر  ي  اندخعررررريع
ي أة اناظ   س انديقري  ب وأي يك بنأيك ب بس   ساسي

انح نس بقبب اندج سلات ينق اق ح انخ نيرك سداظري  

 يرررر ت س دسلياهرررر  ينررررق انوررررساعاي  س نرررر  سا  ررر ال انيع

 ويأا م    ان

 15     م   

 حس غ ا عك

 3101    وحنك 

SEC.3101 ST.15 

 

 حس غ ا عك              

 3101    وحنك 

 1 ل  و    
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جويررر  انخررررأو ت   قاهررر  درررؤ   ينرررق صاهررر ر اندجررر سلات 
سديرررررأي   خررررر     سأف يررررر   راني ئورررررك  رررررس انوأيارررررك بمبررررر

انو ر  إق نك )  وكويد ح ت نند قيق ت  ات انخأو ت انا
انواررررررررر عو انخضرررررررررر ار   اناق يررررررررر ت جوررررررررر       رسانوجررررررررر

يررررسانوقدسحرررررك...انخ  س  وخدنررررر  انيررررسااي  ظررررر   ررررس انا  أةرا 
ندخعريع وخدنر    أياكرك ب نوراندانيو ت انودانيساقاظوك س 

 داقرررريو برررري  انررررأسائ   انت انوحيعررررك ب نوأياررررك س رانقضرررر ا
جغ ا يرررك ان  تر  انوانسوررررك باررر ر اظررررسوح سنررر كرات اناال ررر 

 .اقاكس  أة بي ا تردق يأه   س ايج أ   ي اندس
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 تنليم تبقات المعمومات في (1)شكل 
 GISالمعمومات الجغرافية  نلام

 
 

يوضح العالقة الفعالة بين الخرائت  (2)شكل  
 وقواعد بياناتها
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