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 ملخص البحث:
الجغرافككككن غير  يككككرا تمريكككك  ال ككككير   يككككر  يمتلكككك 

الياضحة لآلخكرير للكص  كير  ياضكحة يعكت ي ير 
ضككككك ل  يبلكككككص عككككك ي  أر ي كككككم يا مماككككك  يكككككراراتا  أي

المركك   ي ككي محككير  حرمكك   ككجا يككغخ  الجغرافككن مكك  
آخكككرير فكككن فريكككل تخ كككي  المكككغر   فككك جا مككك  أريكككغ 
تخ ككي  مغيمككة م يمككة فكك رف الجغرافككن يككغخ  ضككمر 
أبض ء الفريل الجير    فن اخت   ك   مختلفكة 
ك لمامككككككغن المككككككغمن يالم مكككككك ر  يمامككككككغن ال مكككككك ء 

تمككك بن ياإلمشككك ءا  يككككجل  مككك  اايت ككك غ  يااج
ياإلح كككك .ن يي ليككككغخ   فككككي  يتمكككك فن فككككن اتخكككك ج 
الفكككككككرار فكككككككن اختيككككككك ر المكككككككك ر أي اختيككككككك ر ال كككككككغي  
األفضكككككك  ت  كككككك ل للخ كككككك .ي الجغرافيككككككة ال  ي يككككككة 
يال شكككرية التكككن يمتلكاككك  المكككك ر   فاكككي يعكككا  فكككن 
اختيكككككك ر المعكككككك ح   المحككككككغغ  لل مكككككك ء مككككككر حيكككككك  

تييي اكك  يمعككك ح   الممككك  ل الخضككراء يلككك  الفكككغر  
عكككككترم ر اعكككككت م ا  أرا المغيمكككككة المكككككراغ بلكككككص ا

 م .اككك  ككككنر تككككير تحغيكككغ المعككك ح   المخ  كككة 
للعكر أي أل راا المف    ألرف الجغرافن ل  غراية 
يم رفككككة   لعككككك ر مككككر حيكككك  أبككككغاغ   يتككككي ي ا  
الجغرافككككن يكر فكككك تا  العككككك مية يال يكككك غا  العككككميية 
يتيي ككككك   ال يككككك غا  العكككككك مية المعكككككتف لية يلمكككككغ  

ي غمكككة مت اممككك ل مككك  الاكككغ  الم لكككي  مكككر عكككميا  
اعترم ر الميارغ المت حة لتحفيل الرفك ا اايت ك غ  
يااجتمكك بن يالرفكك فن للعككك ر يمككر  مكك  يككنتن غيرا 
ف بالل يمام ل فن اتخك ج يكرارا الجغرافكن  اكجا الشكنر 
 يفككن ال ككرال  مكك   تجكك ر  بككغ  أشككر  الجغرافككن 

ة ب مكة فيا  ففن الرم ميم   أغخ  فن تخ ي  مغيم
يراي  فككن ميي امكك  الجغيككغ فككن أبكك لن الفككرا  يفككن 
يضكككك  ت كككك مي  حغيركككككة للمككككغر ال راييككككة لج  مككككك   
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يحككككغ  تخ ككككي  بمرامككككن فككككن ككككك  مح ف ككككة يشككككغ  
مم ككككك ا  أ فكككككن أ ل اككككك  ؤ جغرافكككككن يكككككغير شككككك ير 

 تخ ي  المغيمة أ   م  الفرار التخ ي ن ي 
 املقدمة :

 تكككنتن أ ميكككة  كككم بة الفكككرار الجغرافكككن مكككر الكككغير
الف بككك  للجغرافيككك  يللجغرافكككن   لج تمحكككص الجغرافيككك  
لغراعككككة ككككك  مكككك  يحككككي   مكككك  مككككر  ككككيا ر   ي يككككة 
ي شككرية   األمككر الككج  يج كك  الجغرافككن يفكفككر فككن 
أ     ر  م يمة   فاي يحلك  ال ك  ر  ييفعكر   رك  
يتم ككككن  اكككك  قفكككك ل معككككتف لية لعككككمير أي ل ككككغ  عككككمير 

 ككككي أخككككر  يي لرف الف بككككغ  األعكككك ن فككككن ت ككككيرات  
تحلي  أع     جا ال   ر  الج  يفيغا للكص لب ك ء 
أعككككككك   ا  المختلفكككككككة  تفعككككككككير بلمكككككككن يككككككك .  بلككككككككص 
أع عككككي   مم فيككككة متف بلككككة مكككك  مكككك  محككككي   اككككجا 
ال ككك  ر  ي يبلكككص ضكككيء جلككك  ي  كككن تم  اتككك  التكككن 
ت ككككم  يراراتكككك  يفككككل مكككك  تي كككك  لليكككك  مككككر خككككال  
تحليلككك  يتفعكككيرا لاككك  ي يكريكككر   كككن الميككك غير التكككن 

جغرافككككن فياككك  ليضكككك  غيرا الف بككك  متخككككجال يكككغخ  ال
 جل  الفرار الجغرافن الكج  يتف بك   كي اقخكر مك  
يككككرارا  أخككككر  مككككر  يككككر اخت   كككك  ألرف غراعككككة 
المككك ر  ككي الككج  يمتلككك  الجغرافككن   ا أبتفككغ أرف 
 مككك   مكككر يم فعككك  فكككن تيضكككيم مككك  يلككك   ككك  أي مككك  
يتخلككك   كككجا المككككك ر مكككر خ كككك .ي جغرافيكككة تفكككك  

رافن ل را    يتيضيحا  أي تمريلا  بلص ب تل الجغ
بلككككص خري ككككة مككككرالل يعككككتفغ مماكككك   كككك ح  ال لككككي  
ككم ككك  مكك  لكك  باليككة  األخككر    ي ككي  ككجل  يككغ يضف

أي المييكككككك  الجغرافككككككن لآلخككككككرير يي   اككككككجا المككككككك ر
فككك لجغرافن يمتلككك  غير  يكككرا تمريككك  ال كككير   يكككر 
الياضحة لآلخكرير للكص  كير  ياضكحة يعكت ي ير 

اتا  أيضككككك ل  يبلكككككص عككككك ي  أر ي كككككم يا مماككككك  يكككككرار 
المركك   ي ككي محككير  حرمكك   ككجا يككغخ  الجغرافككن مكك  
آخكككرير فكككن فريكككل تخ كككي  المكككغر   فككك جا مككك  أريكككغ 
تخ ككي  مغيمككة م يمككة فكك رف الجغرافككن يككغخ  ضككمر 
أبض ء الفريل الجير    فن اخت   ك   مختلفكة 
ك لمامككككككغن المككككككغمن يالم مكككككك ر  يمامككككككغن ال مكككككك ء 

  يااجتمككك بن ياإلمشككك ءا  يككككجل  مككك  اايت ككك غ
ياإلح كككك .ن يي ليككككغخ   فككككي  يتمكككك فن فككككن اتخكككك ج 
الفكككككككرار فكككككككن اختيككككككك ر المكككككككك ر أي اختيككككككك ر ال كككككككغي  
األفضكككككك  ت  كككككك ل للخ كككككك .ي الجغرافيككككككة ال  ي يككككككة 
يال شكككرية التكككن يمتلكاككك  المكككك ر   فاكككي يعكككا  فكككن 
اختيكككككك ر المعكككككك ح   المحككككككغغ  لل مكككككك ء مككككككر حيكككككك  
  تييي اكك  يمعككك ح   الممككك  ل الخضككراء يلككك  الفكككغر 

بلكككككص اعكككككترم ر اعكككككت م ا  أرا المغيمكككككة المكككككراغ 
 م .اككك  ككككنر تككككير تحغيكككغ المعككك ح   المخ  كككة 
للعكر أي أل راا المف    ألرف الجغرافن ل  غراية 
يم رفككككة   لعككككك ر مككككر حيكككك  أبككككغاغ   يتككككي ي ا  
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الجغرافككككن يكر فكككك تا  العككككك مية يال يكككك غا  العككككميية 
 يتيي ككككك   ال يككككك غا  العكككككك مية المعكككككتف لية يلمكككككغ 
عكككميا  ي غمكككة مت اممككك ل مككك  الاكككغ  الم لكككي  مكككر 
اعترم ر الميارغ المت حة لتحفيل الرفك ا اايت ك غ  
يااجتمكك بن يالرفكك فن للعككك ر يمككر  مكك  يككنتن غيرا 
 ف بالل يمام ل فن اتخك ج يكرارا الجغرافكن  اكجا الشكنر

يفككن ال ككرال  مكك   تجكك ر  بككغ  أشككر  الجغرافككن  
ي  مغيمة ب مكة فيا  ففن الرم ميم   أغخ  فن تخ 

يراي  فككن ميي امكك  الجغيككغ فككن أبكك لن الفككرا  يفككن 
يضكككك  ت كككك مي  حغيركككككة للمككككغر ال راييككككة لج  مككككك   
يحككككغ  تخ ككككي  بمرامككككن فككككن ككككك  مح ف ككككة يشككككغ  
مم ككككك ا  أ فكككككن أ ل اككككك  ؤ جغرافكككككن يكككككغير شككككك ير 
تخ ي  المغيمة أ   م  الفكرار التخ ي كن ي ييكغ 

م  مية الفك رار ركف  ال ح  بلص مح ير ر.يعة تيضف
 الجغرافن فن تخ ي  المغر يك قتن: 

 أيال : أ مية الفرار الجغرافن ي 
ر مي ل : األعن التن ي تمغ   الجغرافن فن  م بة 

 الفرار ي 
 ر لر ل : غير الجغرافن فن  م بة الفرار ي 

 را   ل :  مية الفرار الجغرافن فن تخ ي  المغر ي
خ كة خ مع ل : مع  مة الفرار الجغرافن فن لبغاغ 

 تخ ي  المغيمة ي 
 

 مشكلة البحث:
 تكمر مشكلة ال ح  فن الع ا  اقتن:  
 كك  للجغرافككن غير ماكك  فككن تخ ككي  المغيمككة  - 1

مكككككك  أبضكككككك ء فريككككككل المخ  ككككككير اقخككككككرير يمككككككر 
 مختل  اإلخت      ؟ 

يمكككر  كككجا العكككك ا  ك مككك   مكككك   أعككك.لة ر مييككككة أ  
 فربية تال م  م   جا الع ا  ي ن :

  يتخكككجا الجغرافكككن فكككن تخ كككي   ككك  للفكككرار الكككج-أ
 المغيمة أ مية ؟

 كك  أرف  مكك   أيعككن ي تمككغ   الجغرافككن فككن  -  
  م بة الفرار التخ ي ن؟

كي  تتكير  مية الفرار الجغرافكن فكن تخ كي   -ج
 المغيمة؟

 فرضية البحث :
تم  مككككك  فرضكككككية ال حككككك  مككككك  مشككككككلت  يجكككككك ء  

   ل ير  اقتية:
خ ككككككي  م كككككك  لرف للجغرافككككككن غير ماكككككك  فككككككن ت – 1

المغيمككككة مكككك  أبضكككك ء فريككككل المخ  ككككير اقخككككرير 
 يمر مختل  اإلخت     ي

يام رفككككك  فرضكككككي   بككككككغ  مكككككر الفرضكككككية الر.يعككككككة 
 يتمرل    قتن:

للفرار الج  يتخجا الجغرافن فن تخ كي  المغيمكة -أ
 أ ميةي
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 م   أيعن  ي تمغ   الجغرافكن فكن  كم بة  -  
 الفرار التخ ي ني

فن فن تخ ي  المغيمة تتكير  مية الفرار الجغرا-ج
 مر أرك ر تخ ي ية يتمميية ك لشميلية ي ير  ي

 هدف البحث : 
ياككككغ  ال حكككك  للككككص الت ككككر  بلككككص م  يككككة الفككككرار 
الجغرافكككن مكككر حيككك   ميتككك  يتكييمككك  يمككك   كككي غير 
الجغرافكككككن فكككككن تخ كككككي  المغيمكككككة   مم لفكككككير مكككككر 
الم ليمكك   الجغرافيككة التككن تت لككل   لمككك ر  يكككير 

ر.ين فيكككك  يبليكككك  فاككككي األبككككر  للجغرافككككن غيرا الكككك
  لجيامككككك  ال  ي يكككككة يال شكككككرية التكككككن يت ككككك   اككككك  
المككككك ر   كككككجل  تيضككككيم أ ميككككة الفككككرار الجغرافككككن 

 يبم  را ياألعن التن تي تمغ فن  م بت  ي  
 أواًل : أهمية القرار الجغرافي : 

لرف األ ميكككة الك ممكككة للفكككرار الجغرافكككن فكككن مختلككك  
يككككة تخ ي يككككة الميكككك غير تعككككا  فككككن مجكككك   أ  بمل

ف لجغرافي   ن غب مة التخ ي  م كرال لمك  تتمتك   ك  
مككر آفكك ل مت ككلة  كك ل لي  األخككر  ي ككجا الخ  ككية 
مكمتاككك   كككنر تحتككك  مك متاككك   كككير ميككك غير ال لكككي يي 
فمعكك  مة الجغرافككن فككن م رفككة ال ككري  ال  ي يككة 
المم خيككككة مماكككك  ي  ي ككككة العكككك م يي يعككككا  بلككككص 

رارا  ككي اقخككر المامككغن المككغمن مككرالل فككن اتخكك ج يكك
حي  المشريع الج  يراغ لمش .  ياختي ر المك ر أي 

ميضكك  المغيمككة الجغيككغ  لجا مكك  أريككغ  م .اكك  يي  مكك  
يكككككنتن غير الجغرافكككككن لييضكككككم كككككك  م لككككك  باليككككككة 
 خ كككك .ي أي  ككككف   جلكككك  المككككك ر يككككغ ا يفككككغر 
بليك   يككرا يي لكجا فكك لجغرافن  مك  يكككير يكرارا م ميكك ل 

مكككك   المت لفككككة   ككككغغ بلككككص جمكككك  ال ي مكككك   يالم لي 
العككككككك ر ي  ي ككككككة األرا يالمككككككيارغ المت حككككككة فككككككن 
المم فككككة ي ريفاكككك  المم خيككككة مككككر حككككرار  يكميكككك   
األم كككك ر التككككن تعككككف  بلياكككك  يمككككيع التر ككككة يمككككغ  

 أي لإلعت ال  ال رابن يي    الحيتا  لل رابة
ثانيااااًا : االااااع الهااااي ياهماااا ها الجغرافااااي فااااي 

 صناعة القرار :
أعكككن جغرافيكككة م ميكككة بلكككص  ي تمكككغ الجغرافكككن بلكككص

المم ل ال لمن الج  يتميك   حفك .ل يأعكن مم رفكة 
مكككر تفكيكككرا الجغرافكككن الكككج  ياكككت   جمككك  ال ي مكككك   
يالم ليمككككككك   بكككككككر ال ككككككك  ر  ال  ي يكككككككة يال شكككككككرية 
للمم فكككة   ألر   ي كككة الجغرافكككن تكككنتن مكككر خكككال  
غير الجغرافيكككككك  ي  ي تاكككككك  التككككككن تتمركككككك   كيماكككككك  أ 

ال كك ل  الككج  م ككي  فيكك  تحكك ي  أر تكتعكك  م رفككة 
لكككك  الحفككك .ل يال اليككك   التكككن عكككتكير ميضكككيبية 
يغييفكة يكغر اإلمكك ر   ي كن تعك ص لتفكغي  الم رفكة 
فككن شككك  مفكك  ي  يباليكك   يم كك غد تم  ككل  فككغر 

يتشكككككك   أ!ؤاإلمكككككك ر بلكككككص جميككككك  أجككككك اء ال ككككك ل  ؤ
األعككن التككن ي تمككغ بلياكك  الجغرافككن فككن  ككم بة 
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  المغيمكككككة يتفككككك  الفككككرار مف كككككة ال غايكككككة فككككن تخ كككككي
ضمر المالح    األع عية حي  المييك  ي  ي كة 

 األم كر لج أرف : 
تج  كككككك   يمعكككككك ف    – 1 األمكككككك كر لاكككككك  ميايكككككك  يا 

   لمع ة لألم كر األخر  ي 
المكككك ر لككك  حجككك  ييمككككر أر يككككير ك يكككرال أي  – 2

  غيرال ي 
 المك ر ل  محتي  رف فن ي مية   ي ية ي  – 3
ت كككير يتتغيكككر مككك  خ ككك .ي المكككك ر التكككن ت – 4

 ال مر ي
لرف  ككجا اليعكك .  يعككت ي  الجغرافيككير مككر خاللاكك  
الت  يكككر بكككر المالح ككك   األع عكككية التكككن يفيمكككير 

لي كغ يا  ؤ2أ فح ا  يالتن يضك يما  فكن ل ك ر بك  
 بملا  م  الفريل التخ ي ن ي   

 ثالثًا :  ور الجغرافي في صناعة القرار :
فن بملية التخ ي  لرف للجغرافن غيرال مام ل يم ررال 

أ فيحكككل للجغكككرافيير أر ي ككككغيا بلكككص عككك ة الكككغا.ر  
ال لمية اخت   ا  لتلك  الكغا.ر  التكن ت كغ أشكم  
يأيعككك  غا.كككر  بلميكككة  كككير جميككك  اإلخت   ككك     

أ    األمكككككككككككككك  المت ككككككككككككككير يلاككككككككككككككجا ككككككككككككككك ر ا تمكككككككككككككك 
Developed ؤ أي تلككك  التكككن تمشكككغ الت كككير الجككك غ

  أيكككة  ككك  ر  ا تم مككك ل ياضكككح ل   لجغرافيككك    فكككال تفككك
مكككر ال  ي ككككة فككككن المجتمككك  خكككك رج الككككغا.ر  ال لميككككة 

الجغرافيكككككة ألرف مجككككك ا  الجغرافيككككك  تتعككككك  لتشكككككم  
الكككير المحككي   كيك مكك  كلكك    يحيكك  أرف التخ ككي  
ا كككغ أر ي تمكككغ جميككك  ال م  كككر يالمتغيكككرا  التكككن 
تكككك رر بلككككص أيككككة خ ككككة يضكككك ا  اإلمعكككك ر لتحفيككككل 

ي تمغ بلكص مك  األ غا  التن يحغغ   ف م  ا غ أر 
 ينتن : 

جميككككككك  المتغيككككككككرا  ال  ي يككككككككة جا  ال اليككككككككة  – 1
   لخ ة المحغغ  ي 

جميككككككككك  المتغيكككككككككرا  ال شكككككككككرية جا  ال اليكككككككككة  – 2
   لخ ة المحغغ  ي 

جميككككك  المتغيكككككرا  اإليت ككككك غية جا  ال اليكككككة  – 3
   لخ ة المحغغ  ي 

ي ككككككجل  ي كككككك م ييككككككي  التخ ككككككي  بلككككككص أرضككككككية 
ي كككي شكككر  ضكككرير  جغرافيكككة أمكككرال ا كككغ ممككك   ككك  

لمج   أية خ ة ألرف  كجا المتغيكرا  ا كغ أر تكنتن 
  ؤ3أالجغرافية   فن المج ا  

لرف المريمككككة فككككن التفكيككككر يفككككن مماجيككككة األعككككلي  
التكككككك ريخن لككككككغ  الجغرافككككككن يج لكككككك  األيككككككغر بلككككككص 
لعترج ع جغرافية المك ر فن مراحك  ال مك ر يكنمك  
ر ي ي  فن يل  الت ير يالتغيير يمكر رك  ينخكج مك

تخكككغ  الح ضكككر يت كككم  جغرافيكككة الم ضكككن متككك .  
يالجغرافن  ككي األيككغر بلككص تفيككي  اليايكك  المعككتف   

ال  ي ن يال شر  يبلص تفيي  التف ب   ير اإلمع ر 



      5162 : التاسعةالسنة  - 61العدد:                             جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية    

 ................................................................... اجلغرايف يف تـخطيط املدن بنية القرار

 

      00 
 

ياألرا يالتنرير المت  غ   يمام  مكر خكال  خ رتك  
التحليلية فاي ل  الرأ  فن تحغيغ الميارغ المعترمر  

ي  األمككر الككج  يعككا  يالمككيارغ الك ممككة فككن ككك  ليلكك
بلكككص الجاككك   التمفيجيكككة يفريكككل ال مككك  التخ ي كككن 

  بت كككككككك ر أرف ؤ   4أ المم عكككككككك ة     لتخكككككككك ج الفككككككككرارا 
الجغكككرافيير غير  يكككر   يفيمككككير  غراعكككة األمكككك كر 
بلكككص جلككك  يتفكككل م  ككك  الجغكككرافيير فكككن أرف مكككما  
الجغرافيكككك  األعكككك ن  ككككي المف ضككككلة  ككككير محتييكككك   

ليككككككك  ال ال.كككككككل المكككككككك ر بلكككككككص عككككككك م األرا يتح
يأر لم ككككككالل أ  خ ككككككة مككككككر ي بككككككغ  ؤ  5أ المك ميككككككة

جغرافيككة  ككل ة يكفكك  لاكك  التك مكك  مرلمكك  يكفكك  لاكك  
التفيككي  الف لككن لككك  األ  كك غ التككن تكك رر بلككص ممكك  
اإلعتخغا  فن مم فة م  عياء ك ر  جا اإلعكتخغا  
لمت جيكككك ل أي بمراميكككك ل فكككك جا ككككك ر اإلعككككتخغا  بمراميكككك ل 

ة  كك لتي ي  المعكك ن للكر فكك   ف مكك  ا ككغ مككر اإلح  كك
يباليككة  ككجا   إلعككتخغا  األمركك  للمككيارغ يتي ي اككك  
للي ي  للص أفض  التركي    المغمية األمر الكج  
ي كككككغ أر  مكككك   ميبكككك ر مككككر ال يامكككك  المكككك رر  فككككن 
التخ ككككككككي  ي مكككككككك  ال يامكككككككك  ال  ي يككككككككة يال يامكككككككك  

يالتن للجغرافن غيرال م ررال فن ت ييكغ  ييؤ  6أال شرية
لتخ ي   م    لم ليم   يال ي مك   التكن لاك  فريل ا

شنر  اجا ال يام  ي كي الكج  يحكغا يمفكرغ فكن جلك  
األمكككككر فمكككككرالل يمضكككككي  تحككككك  ال يامككككك  ال  ي يكككككة 

جيامككككك  بغيكككككغ  يتحكككككت  م رفتاككككك  ي ككككك  ال كككككغء فككككككن 
 التخ ي  ي ن : 

 الميي  الجغرافن  – 1
 التركي  الجييليجن  – 2
 شك  ع م األرا  – 3
   را المم خ يبم – 4
م رفككة ال اليككة  ككير المككك ر الم ككير ياألمكك كر  – 5

غاري ل     األخر  بمرامي ل يايت  غي ل يا 

يتضكككم غير الجغرافكككن مكككر خكككال  للم مككك   كككك  مككك  
يت لكككككل   لم ليمكككككك   المت لفكككككة  كككككك لميي  الجغرافككككككن 
للمم فة مك مي ل يفلكي ل لج ي يغ الفريل  ي ك  بك   

ميغاميككككة للمككككك ر بككككر  ريككككل المشكككك  غ  يالغراعككككة ال
يجمكك  ال ي مكك   المت لفككة  كك  يميي كك  فلكيكك ل يباليككة 
 ككككككجا المككككككك ر   ألمكككككك كر األخككككككر  لغراككككككك ل ممكككككك  لرف 
ال الية م  األم كر األخر  تعا  فن مج   لي مكة 
مغيمكككة فكككن  كككجا المكككك ر يتشكككجي  لي مكككة المشككك ري  
اإليت كك غية فيكك  يتترتكك  بليكك  باليكك   اجتم بيككة 

يعك بغ بلكص ممكي  م  األم كر األخر  األمر الكج 
يت يير المغيمكة يي  ك  فياك  ري  امعكتمرارية يبكغ  

 امغر ر   معتف الل ي
كككجل  ياككت    لم ليمككك   بككر التركيكك  الجييلكككيجن 
ألرا المككككك ر المختكككك ر مككككر ي كككك  فريككككل تخ ككككي  
المكككغر التكككن يجم اككك  الجغرافكككن ليككك يغ الفريكككل  اككك  
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م كككرال أل ميكككة  كككجا ال  مكككك  يكعككك  المكككك ر   ككككا 
 لم ككككك غر تككككك رر فكككككن ممككككك  التر كككككة الخ ككككك .ي أ ف

ياألخير  تك رر فكن مكيع ال رابكة رك  ممك  اإلعكترم ر 
يكجل  أمياع الم  ت   ال  ي ية ي  لت لن ت رر بلص 
ميع الحيكيار العك .غ يممك  الربكن ييت ك ير التركيك  
ال ككككخر  يضككككرير  م رفككككة تف ككككيال  جمككككة بككككر 
أمككياع التككر  يم كك غر يميكك ا جيفيككة يبككر ال ككخير 

يتاككككك   كيماككككك  مت كككككغغ  ااعكككككتخغام   الم ريكككككة أل م
فمماكككك  ال   لكككك  لر كككك  ال ككككرل يال ككككخير ل مكككك ء 
الممشكككككض  الضكككككخمة يم  ي تاككككك  تمككككككر مكككككر  مكككككك ء 
ال مككك را  فكككن المكككغر ي مككك ء العكككغيغ بمكككغ األماككك ر 
يالخ ام   يمما  الم  غر الفل ية ك لحغيكغ يالمحك ن 
يالر  ي يالكري  يالميكك  يأيضك ل تف كيال  بكر 

يأمياباكككككك  ككككككك لحجر الجيككككككر   ال ككككككخير الرعككككككي ية
يالحجككككر الرملككككن يالحجككككر ال يمككككن أ ال ل كككك   ؤ 
يم  تحتيي   كجا ال كخير مكر مكك مر ميك ا جيفيكة 
يالفحكككككككك  يالك ريكككككككك  يالفيعككككككككف   يي أي ال ككككككككخير 
المتحيلكككة كيماككك  تضككك  م ككك غر بكككغ  فل يكككة تحتكككي  
بلككككص الككككج   يالحغيككككغ يالمحكككك ن يالكككككري  يالميككككك  

ؤ 7أيالجرافيككك  ؤيم ككك غر  يكككر فل يكككة ك ألع عكككتين 

ييتخكككككج الجغرافكككككن يكككككرارا لشكككككك  األرا الم لكككككي  
تمفيكككج المشكككريع بلياككك  للكككص فريكككل التخ كككي  يضككك  

ألرف    الم ليمككك   بكككر   ي كككة عككك م المكككك رجميككك

للتض رين تنرير فن التخ ي  أ تخ ي  المكك ر ؤ 
لج أماككككككك  تعككككككك بغ بلكككككككص تمفيكككككككج الخ كككككككة اإليليميكككككككة 

  ياعكككككككتمرار المشككككككك   ف لخ كككككككة يم غكككككككن أر تتم عككككككك
لجراءاتا  ي ميغ    م  يتفل يح لكة التضك رين ففكن 
العاي  يك غاغ المشك   اايت ك غ  ييك غح  العكك ر 
 يممككككك  فكككككن الممككككك  ل الج ليكككككة يفككككك  المشككككك   ييفككككك  
العك ر ف لتض رين أع ن ما  فن الشريع ليض  
أيكككة خ ككك  ليليميكككة ت ييريكككة فككك لخ   التكككن تيضككك  
لمم  ل يبر   ن ليع  مفن الخ   التن تيض  

بت كك ر اإلمم فككة عككالية أي عكك حلية يي خككج  م ككر ل
 ميع التض رين بمغ تمفيج احغ المش ري  اقتية : 

 مغ ش ك   ال رل يخ ي  العك  الحغيغ ي – 1
 لمش ء الميامئ يالم  را  يتحغيغ مياي ا  ي – 2
ال ح  بر المي ا الجيفيةي  – 3  
ؤي  8أااعتخغام   ال عكرية - 4  

فكككن  كككجا الج مككك  يتفككك   ي مككك  يكككنتن غير الجغرافكككن
بليكك  مامككة جمكك  ككك  مكك  لكك  باليككة   تخكك ج الفككرار 
الكككج  ي كككك م يايككك  بملككككن ي  فكككل ييمففككككج مكككر ي كككك  
الفريكككل التخ ي كككني يالجغرافكككن  كككي الكككج  ي  كككن 
ي ف  غييف  لشكك  األرا ي  ي كة المكك ر متفامك  
 ك ر  أ التضكك رين  يجكك  بكك   مككر ال يامكك  المكك رر  

التكن تفكيا بلياك  فن اعكتخغا  األرا ف لممك  ل 
األماككك ر مكككر   ي تاككك  أر تككككير ممككك  ل ر  كككة يكككغ 
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يتكككككير فياكككك  الضكككك    فككككن الممكككك  ل ال كككك رغ  ممكككك  
تعكك    كك ي    فككن  مكك ء المعكك كر ييكك رر ب مكك  
اارتفككك ع فكككن العكككك ر يفكككن اإلمتككك ج يفكككن الت كككير 

 ؤ 9أال شر  ب مة   ريل  ير م  شرؤ
  يللجغرافككن غيرال فككن ايت كك غي   المغيمككة   ف ل حكك

بكككر الج مككك  اإليت ككك غ  يالمف كككيغ  ككك  فكككن  كككجا 
المجكككك   اإلمك مكككك   اإليت كككك غية يالمككككيارغ المت حككككة 
لكككككن ت تمككككغ بلياكككك  المغيمككككة الجغيككككغ  لجا مكككك  أريككككغ 
تخ ي اكككك  فككككك رف المككككيرغ اإليت ككككك غ  لعككككك ر تلككككك  
المغيمة يالتن ي تمغير بلي  فن ي بغتا  الم يشية 
يأع عككككككككككا  اإليت كككككككككك غ  أ  أرف م رفككككككككككة اليعكككككككككك  

جغرافن للمك ر  ي مكر أيلييك   تخ كي  المغيمكة ال
ي مككك  يفككك  بلكككص الجغرافكككن مامكككة م رفكككة لمك مككك   
المككككك ر اايت كككك غية فكككككن  ككككجا اليعكككك  يالمف كككككيغ 
  ليع  الجغرافن أ ال  ي ة المعت ملة  مشك   مكر 
ي ككككك  المجتمككككك  ال شكككككر     كككككجا اليعككككك  الجغرافكككككن 
ك  مكك  ا مككص بمكك  للت ككير ااجتمكك بن   لمكك  لكك  

بلككككص المشكككك     اإليت كككك غية ي ككككجا التككككنرير تككككنرير 
ال رابكككن  ي كككر   شكككك  خككك ي فيمككك  ي كككيغ لإلمتككك ج

   ؤ  11أؤ
 راباًا : بنية القرار الجغرافي في هخطيط الم ن :   
ت تمككغ  ميككة الفككرار الجغرافككن فككن تخ ككي  المككغر   

بلص أعن بغ  ت  ن للجغرافيك  يللجغرافكن مك مكة 

 كككككككككككككير حفكككككككككككككي  ال لكككككككككككككي  األخكككككككككككككر  ي كككككككككككككير جي  
فريل ال م  اإلخت      مر  ير الجغرافية فن 

 : ييمكر لجم لا    قتن
الجغرافكن بلكص الشميلية : أر يت ك  الفكرار  – 1

م ككككغأ الشككككميلية فككككن تم يلكككك  للمككككك ر أ  أر تكككككير 
غراعككت  شككك ملة لجميكك  م ككك ل  المم فككة يأر يضككك ا  
ييككككغ الغراعككككة م تمككككغا بلككككص المتكككك .  الما .يككككة التككككن 
تي كككك  للياكككك  مككككر خككككال  جم كككك  الم ليمكككك   بككككر 
المكككك ر يالتككككن يضكككك ا  للتمفيكككج   ي مكككك  يككككنتن يككككرارا 

لفكككة   لمم فكككة شككك مالل يج م لككك  لكككك  ال كككري  المت 
 التن ينخج  ا  أبض ء فريل تخ ي  المغيمة ي 

م رفكككة ال كككري  ال  ي يكككة يال شكككرية : لج لرف  – 2
غراعككككككة المم فككككككة تت لكككككك  أ الت مككككككل فككككككن غراعككككككة 
ال يام  الجغرافية الم رر  يالمتنرر  يالر    كير  كجا 

خككر  ال يامكك  ي ككير ال يامكك  ال شككرية يال  ي يككة األ
مككككن خ ككككة تخ ككككي  ي مكككك  م بمككككغ يضكككك  الخ ككككة  

المغيمككككككة   أي أعككككككلي  ال مكككككك  التككككككن مككككككر شكككككك ما  
اعكككككتغال   كككككجا ال يامككككك  جمي ككككك  ل ككككك لم العكككككك ر 
معكككككككتف الل يي يالضكككككككيا   الجغرافيكككككككة فكككككككن الج مككككككك  
التخ ي ككن ب مككك  مككك رر فككن  كككجا ال مليكككة فغراعكككة 
تي يككك  العكككك ر يم رفكككة ممككك  ل ا غحككك   ياكت ككك   

تعككك بغ المخ  كككير  -العكككك ر يممككك  ل تخلخلاككك  
   الفككككرار يخ  كككككة الجغككككرافيير فككككن اتخككككك ج أ ككككح
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بلككص يضكك  اليعكك .  التككن مككر  -يككرار   الجغرافككن 
شككككككنما  ت ميككككككر المم فككككككة يتاي.ككككككة فككككككري اعككككككتفرار 
العك ر يرف  معتي  م يشتا  ييض  ااحتم ا  
المتميبة لح  المشكال  اايت ك غية يااجتم بيكة 

   ؤ11أيي ؤ
م رفككككككككة الجيامكككككككك  اإلمك مكككككككك   اإليت كككككككك غية  – 3
كككك ر : لرف م رفكككة اإلمك مككك   اإليت ككك غية التكككن للم

تتيافر فن المك ر المراغ تخ ي   يشك  أمرال مامك ل 
فكككن بمككك  الفريكككل يي بكككغ  أع عكككية للتخ كككي  ي ككك ء 
معكككككتف   المغيمككككككة ألرف جلكككككك  يكككككيفر فككككككري ال مكككككك  
مك ميكككة ال كككي  فياككك  األمكككر الكككج  يكككم كن بلكككص  يا 
أ رف  يككة العككك ر ييكك رر أيضكك ل فككن  ي غتكك    لج أرف 

ال اليككككة  ككككير التمميككككة اايت كككك غية ي يكككك غ  العككككك ر 
م ل  ا تم   ال غيغ مر ال  حرير مما  ليغير يمكي 

 "Lowdon Wingo   الكككج  يفكككي  يي فكككن "
بمليكككك   التمميككككة اايت كككك غية  مكككك   باليككككة يييككككة 
ميجكككككيغ   كككككير معكككككتي  التمميكككككة مف عكككككة   لرف  يكككككة 

" يغرجككككككة  Social Welfare "ااجتم بيككككككة 
 عكة  معكك ة العك كمير فكن المعككتي م   التحضكر مف

  ؤ12أالحضرية للص مجميع العك ر ؤ
مفا  مر جل  لرف الح لكة اإليت ك غية للمكك ر مك رر  
ألما  تم كن آر ر   ايج   ل أي عل  ل بلكص العكك ر   
ف لمعككم األيلككن لاككجا اإلمك مكك   ي ككغ ضككرير  تفكك  

بلككككص بكككك تل فريككككل التخ ككككي  ي مكككك  الجغرافككككن تفكككك  
جلكك  لكككن يفككي   معككم المم فككة مككر  بليكك  معكك يلية

حيكككك  لمك م تاكككك  اإليت كككك غية ييكككك يغ فريككككل ال مكككك  
ككككم للفريككككل الفككككغرا    تلكككك  المعككككيح   التككككن عتيضف
اإليت كك غية للمككك ر ياإلمك مكك   المت حككة فياكك  لكككن 
يككككت  اعككككترم ر   ألجكككك  رف  يككككة العككككك ر   يم رفككككة 
الت  ير فن تي ي  المش ري  اإليت ك غية ييكغ أخكج  

 مية تش ر  ن مية التممية اإليليميكة لج أرف الغي  الم
أ الجاككككيغ األيلككككص لعي عككككة التمميككككة اإليليميككككة فككككن 
الامكككغ مكككرالل ت كككيغ للكككص فتكككر  الخمعكككيم   مكككر الفكككرر 
ال شككرير ييجككغ  مككر الضككرير  م  لجككة مشكك كلا  
المتمرلكككة   يككك غ  حكككغ  الت ككك ير المكككك من  كككير يايككك   

ر   اكر  يمم  ل ش   الف ر  الامغية يفن تلك  الفتك
ضكرير  لبكغاغ خ كة للممك  ل  للكصلتج     تكغبي 

لجككراء  للككصالتككن ت كك من مككر مشكك ك  م يمككة لضكك فة 
ييككككك ن معكككككتي   للكككككصمعكككككيح   تاكككككغ  غراعككككك   ي 

اإلختالفكككككك   اإليليميككككككة يتحليكككككك  مشكككككك ك  التمميككككككة 
المك ميككككككككككة للخككككككككككريج  كككككككككك  ا الم شككككككككككرا  حككككككككككي  
اإلتج     المرلص للتممية فن ك  ياية ي  ابتمك غ 

 ؤ  13أمك م   الم غية المتيفر  ؤبلص اإل
مكككككككغ  باليكككككككة المكككككككك ر المختككككككك ر   ألمككككككك كر  – 4

  يؤ 1األخر  يكم  فن الشك  أ 
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 ( االع الهي هاهم ها بنية القرار الجغرافي . 1شكل )                                 
 

 
 

 المص ر:الباحث

 
يككج   ياإللمكك    اكك  مككر يت تمككغ تلكك  األعككن فككن تمف

 خال  ال م  ر اقتية : 
جمككك  الم ليمككك   يال ي مككك   المت لفكككة   لمكككك ر  –أ 

 يتشم  بلص : 
 ي   ب   للمم فة جغرافي ل ي  – 1
 ميي  المك ر يخ  .   الجغرافية ي  – 2

 الغراعة الميغامية : يت تمغ بلص :  –  
 ال ي ر  الحفلية ي  – 1
 المف  ال  الشخ ية ي  – 2
اإلعكككت ي ر للعكككك ر أي للم ععككك   الحكيميكككة  – 3

أي م عع   المجتم  المغمن جا  ال الية ي يكمك  
م فن الشك  أ   ؤ ي  2ميضف

                    
 
 

 
االع الهي هاهم ها 

 القرار الجغرافي  بنية

 
عالقة المكان المخهار 

 بااماكن ااخرى

 
 ااهمية اإلقهصا ية

 
مارفة الظروف 
 الطبياية والبشرية

 
    
 الشمولية    
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2- 

موقع المكان وخصائصه 
 الجغرافية

 
2- 

 المقابالت الشخصية
 

            3- 
 اإللهبيان        

 
1- 

 الزيارة الحقلية

 
1- 
للمنطقة  وصف عام

 جغرافياً 
 

 
 أواًل:

 جمع المالومات والبيانات 

 
 ثانيًا :          

 ال رالة المي انية   

 ( الاناصر الهي هاهم ها االع في هنفيذها واإللمام بها .  2شكل )                         
 

 المص ر: الباحث .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يمككر خكككال  األعككن المكككجكير  يتخككج الجغرافكككن يكككي  
يككرارا   لج أرف تلكك  األعككن مكك رر  فككن لتخكك ج الفككرار 
الماككك .ن للمكككك ر مكككر ي ككك  الفريكككل   ألر مرككك   كككجا 
الم ليمكك   الجغرافككن  ككي الككج  يككتمكر مككر جم اكك  
يت يي اكككك  يتحليلاكككك  يتفعككككير   يمككككر ركككك  التم كككك   اكككك  

ب ككك ء الم شكككرا  المعكككتف لية لتخ كككي  الم غيمكككة أ يا 

ألرف التخ ككككي  يم لككككل مككككر يايكككك  ال كككك  ر  ييفككككرر 
الشكككك  المعكككتف لن الكككج  عكككتكير بليككك  عكككياء كككك ر 
األمر يت لل  ح لة ليلي  فن مج   م ير أي  ح لكة 
 كك  ر  محككغغ  يككراغ لاكك  معككتف   أفضكك  يتكككير فككن 
ح لككككككة أحعككككككر لج أرف  مككككككك   باليككككككة  ككككككير الخ كككككككر  

أر  الجغرافيكككة الت  يفيكككة يفكككر التخ كككي  يمككك  يمككككر
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تفغمككك  الخ كككر  الجغرافيككككة لككككن تككككغب  الخ كككة التككككن 
تاككككغ  للككككص لحككككغا  تمميككككة مككككر خككككال  مكككك  يفغمكككك  
الجغرافن مر خلفية بلمية فكن مجك   الكشك  بكر 

  ؤ14ألمك م   يم يي   التممية ؤ
خاملاااًا : ملااااهمة القااارار الجغرافاااي فاااي  عااا ا  

 : خطة هخطيط الم ن
غ خ ككة يشككك  الفككرار الجغرافككن أمككرال   مكك ل فككن لبككغا

تخ ككي  المغيمككة لج يعككا  فككن  لككير  األفككك ر لجميكك  
أبضككك ء الفريكككل الكككج   كككي أحكككغ أبضككك .  يخ  كككة 
  غ أر رأ  المحغرير لرف الجغرافي  يج  أر تعا  
  لتخ ي   ك  فيا كل  يتخ كي  المكغر جك ء مماك  
فلككين مككر تخ ككي  غير م رفككة جغرافيككة معكك فة أي 

المككك رر   كككغير م رفكككة ال يامككك  الجغرافيكككة ال  ي يكككة 
فكككككككككن الم كككككككككك  ر ال شككككككككككرية ييكككككككككغ  ككككككككككير  فريمكككككككككك ر 

Freeman )  ؤ أ  ككككنرف التخ ككككي  م مككككن بلككككص
ت ككككككرال لرف أ  تخ ككككككي  مككككككك من أعكككككك ن جغرافككككككن م 

أي ليلككككككي  ا يمكككككككر تم مكككككك   ككككككغير معككككككم لمم فككككككة 
جغرافكككككككككككككككن لكككككككككككككككك  بم  كككككككككككككككر جلككككككككككككككك  المكككككككككككككككك ر           

لج أ تفيككككغ الغراعكككك   الجغرافيككككة فككككن  ؤ15أيمككككيارغا ؤ
م  غر ي كككككككرل مفلاككككككك  يأعكككككككيال الاعكككككككترم ر ل اككككككك ر 

ت كككككريفا  يكيفيكككككة تمييماككككك    لميككككك ا أي   لغكككككجاء أي 
  ل مكككك  كمكككك  يككككرت   التخ ككككي  ال ككككم بن الشكككك م  
يالتي يككك  الجغرافكككن لل كككم ب   المختلفكككة   لغراعكككة 

اايت كك غية الجغرافيككة الخ  ككة  م كك غر الخ مكك   
ياليييغ يالفي  المحركة يممك  ل ال مك   ياألعكيال 

يا ككككككال   ككككككير مراككككككك  اإلمتكككككك ج يتككككككيفر عكككككك   الم
ال ككككم بن ي ككككير ككككك  مككككر ممكككك  ل المككككياغ األيليككككة 
ياألعكككككككيال ياختيككككككك ر المييككككككك  األمعككككككك  للمشكككككككريع 
ال ككم بن ي ككغ مككر أ كك  الميضككيب   التككن تعكك بغ 

يأرف  ؤ16أال ككري  الجغرافيككة بلككص تفامكك  يتحغيككغاؤ
أ غخكككي  الجغرافيككك  فكككن مجككك   تخ كككي  المكككغر مككك  

ريككككرال فككككن   ككككا التخ  كككك   األخككككر  أعككككام  ك
لمعكككككككك مية تخ ككككككككي  المككككككككغر الككككككككج  أ كككككككك م ياككككككككت  
 تخ ككككككيي المككككككيارغ يخ  ككككككة األرا للح ككككككي  

اابت ككك ر بلكككص أك كككر مكككرغيغ مماككك  مككك  األخكككج فكككن 
ال ي.ككة المحي ككة يعكك  غ  المجتمكك  يي لج أرف    ي ككة

 م   أ   غ يا  راا مت غغ  لتخ ي  المغر تشم  
 ؤ17أالجيامكككك  الجغرافيككككة ياايت كككك غية يااجتم بيككككة

جا تيجكك  بلككص الجغرافككن أر ينخككج غيرا فككن  ككجا يلكك
المجكك   خ  ككة أرف معكك يليت  تت لكك  ممكك  اإللمكك   
 جميككككككك  الم ليمككككككك   المت لفكككككككة   كككككككري  المكككككككك ر 
ال  ي يكككككككككككة مماككككككككككك  يال شكككككككككككرية أ ألرف الم ليمككككككككككك   
يالمعككيح   الم لككي  تجمي اكك  يجكك  أر تككت  لككك  
ف  لية مر  جا الف  لي     ير  ممف لة ي ك ل مل 

ل كككك  غراعككككة لبككككغاغ الخ ككككة ك لم ليمكككك   الككككج  تت 
المم خيكككككككككة يباليكككككككككة المغيمكككككككككة   أليككككككككك لي  األخكككككككككر  
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يالم ليم   الجييليجية للتر ة يشك  األرا ي جا 
جمي اك  لاكك  باليككة م  شكر  فككن تخ ككي  المغيمككة أي 

حتكص  ؤ18أ تحغيغ اعت م ا  األرا ضمر ري ت ؤ
بمككغ يضكك  خ ككة لتمميككة مم فككة مكك  ا ككغ أر يكككير 

   لجميكك  الف  ليكك   يالمشكك     فككن  مكك   معككم بكك
غر المم فكككككة   فمكككككرالل فكككككرا يككككك مير تخ كككككي  المككككك

أ بلكص العكل    1947يالري  فن  ري  مي  لعمة 
"  Surveyالتخ ي يكككة المحليكككة   لفيككك     لمعكككم " 

ييض  خ ة تممية لمم  فا  يار يشم  المعم م  
تحلي  للميجيغا  الضكممية ال مراميكة ياايت ك غية 

يمت ل كككك   المعككككتف   للمم فككككة مركككك   يااجتم بيككككة
الم كك غر ال  ي يككة يتي يكك  ال ككم ب   يمت ل كك   

  ؤ19أاإلعك ر يتركي  المجتم 
يللجغرافن فن  كجا الج مك  مامكة تفك  بلكص ب تفك  
لج يت مكككص  كككي  كككجا المعكككيح   يخ  كككة تلككك  التكككن 
ت مككن   لعككك ر يال ككري  المم خيككة يككك  مكك  يت لككل 

أ الجغرافيككك   كككن    لجيامككك  ال  ي يكككة يال شكككر  ألرف 
بل  ال الي   المك مية  كير اإلمعك ر يال ي.كة يتكنرير 

ال ي.ة يمغ  تكي  اإلمعك ر ياعكتج  ت  لتنرير ك  لجا 
م  بلمم  أرف الجغرافيك   كن بلك  ال اليك   المك ميكة 
يبلكككككك  ااختالفكككككك   المك ميككككككة   يبلكككككك  التي ي كككككك   

 ؤ21أالمك مية ؤ
ين ككك   ككجا الجيامكك  تضكك  الجغرافككن كمعكك    ر.كك

فن فريل ال م  ايمكر تج  ل  أي اإلعكتغم ء بمك  
ألرف الم ليمككككك   التكككككن يحت جاككككك  فريكككككل التخ كككككي  
يكير الجغرافن  ي الممير  ا  يالتن ي تمغ بلياك  
 كككككككي  ة الفكككككككرار التخ ي كككككككن   ي  لتككككككك لن الفكككككككرار 
الجغرافككككن  ككككي الككككج  ي لككككير المتيجككككة الما .يككككة فككككن 

 اكك  ي اختيكك ر يتخ ككي  المغيمككة لجا مكك  أريككغ تخ ي
يي ككك  الشكككريع فكككن لبكككغاغ الخ كككة ينخكككج الجغرافكككن 
غيرا لم رفككككة الجيامكككك  ال  ي يككككة يال شككككرية للمككككك ر 
يبلكككص ضكككي.ا  يت مكككص يكككرارا  اكككجا الشكككنر ليكككت  يفكككل 
جلكككك  يضكككك  آليككككة لبككككغاغ الخ ككككة مككككر ي كككك  الفريككككل 
يالككككككككجير ي تمككككككككغير فككككككككن يضكككككككك  خ ككككككككتا  بلكككككككككص 
الم ليمككك   الجغرافيكككة التكككن  كككي يككك غر بلكككص ت ييكككغ 

  ا  ي ن مامة الجغرافن ي الفريل 
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Abstract 
Geographical role in city planning 
Wahab Fahad al-Yaseri 
University of Kufa 
Faculty of arts 
Department of Geography  
Geographic has no other picture is not 
clear to others represent a clear picture 
they can make a such decisions also, for 
example, which is the focus of our 
research enters geographical with others in 
the city planning team, if I want a specific 
city planning, the geographical falls within 
the team members who are in the terms of 
reference various civil and architectural 
Kalmeng engineer building and 
construction, as well as with economic and 
social statistical .. to enter strongly 
compete in the decision to choose a 
location or choose the best alternative 
depending on natural and human 
geography of the properties owned by the 
place, it contributes to the specific choice 
of the building in terms of signed and tracts 
of green areas has spaces the ability to 
invest uses of the land the city to be built 

as if they are determined by the housing or 
for the purposes of transport spaces, 
because the geographical him familiar with 
the population in terms of numbers and 
geographical distribution and Kthavathm 
population and annual increases and 
expectations of future population increases 
and over the years to come in sync with 
the desired goal of investment resources 
available to achieve well-being economic, 
social and cultural population, and here 
comes an active role in the decision and 
an important geographical decision in this 
regard. In Iraq, there are several 
geographical engaged in experiments in 
the eighties Enter in Anah and Rawa city 
planning in the new their position in the 
Upper Euphrates in the development of 
modern designs of Iraqi cities as there is 
unity Urban planning in each province 
holds her (mostly geographic) runs the city 
planning affairs of any decision-making 
schematic. Find the major themes focused 
describes the structure of geographical 
decision in cities and planning as follows                               
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First: the importance of geographical 
decision                                              
Second: the foundations on which 
geographical adopted in decision-making                
Third: The geographical role in decision-
making                                                         
 Fourth: the geographical structure of the 
decision in urban planning         

  Fifth: the contribution of geographical 
decision in the preparation of the town    
planning scheme                                                                               
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