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 م3003بعد عام  التغيرات المكانية للوظيفة التجارية في مدينة الرمادي

 كلية التربية للعلوم االنسانية-/جامعة االنبارل الحيانيأ.م.د محمد طه ناي
 ايمان دلف اسماعيل فارس الدراجي

 ملخص البحث
يهدف البحث إلى توضيح أهمية الوظيفة التجاريةة وأررهةا فةي ن ةوي مدينةة الرمةادي 

  فةةةي 3002رهةةةا ت وتحليةةةق منةةةاطا الن ةةةاط التجةةةاري الجديةةةدم التةةةي ظهةةةرت ب ةةةد  ةةةا  وتطو 
مدينة الرمادي نتيجة التغيرات التي  هدتها المدينة والمتمرلةة بةاتحت ق انجنبةي ومةا راف ة  

البحةةةةث ال وامةةةةق الطبي يةةةةة تنةةةةاوق  مةةةةي تغيةةةةرات اوتجةةةةادية واجتما يةةةةة وديمو رافيةةةةة ولةةةة ل 
وركز البحةث  لةى منط ةة ان مةاق ت مكانيًا  انرضاست ماتت  والب رية ودورها في توزيع

ب ةةض ال ةةوارأل وانسةةواا فةةي المنةةاطا يةةرت وتالمركزيةةة وأهميتهةةا التاريويةةة والتجاريةةة كمةةا ا
السةةةكنية فةةةي طرفةةةي المدينةةةة ال ةةةروي والغربةةةي كةةةاي اتنت ةةةاق إليهةةةا ب ةةةكق يلفةةةت النظةةةر مةةةي 

  ةةارألو تسةة لة  ةةارأل و ت  ةةريي ارأل  ةةتو وا ةةع  ةةارأل و تالطةةرف ال ةةروي  ةةارأل المسةةتودأل 
منط ةة  ومةي الطةرف الغربةيت  وارأل الحوليةة ال ةمالي والجنةوبيوال تالجوفية  ارألو تالبريد 
كيلو( لغرض ت يي  حج  هة   التغيةرات 5 رماي بي  فاي )  ارألو تلفاروا ا ارأل و تالتأمي  
    والتوجيات. تووت  البحث بالنتائج توتحليلها 

New Spatial Changes in Business Occupations in Ramadi City after 2003  
Eman Dalaf Esmaeel Al-Daraji          Prof.Assist. Dr. Mohammed Taha Nael Al-Haiani 

                         Email : dmth2013@yahoo.com 
Summery: 

The research aims to clarify the importance of the business 
occupation in the City and impact on establishing and developing 
cities and analyzing new areas of business activities that appeared 
after 2003 in Ramadi City as a result of the changes in the area of 
the study represented by the foreign invasion and the social, 
economic, and demographic changes . Thus, the research is  study 
effects of the  natural and the human factors on the spatial 
distribution of land uses , the research is study of the area of the 
central businesses, its historical and trade , and we are selected of  
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some streets and markets in the housing estates on the western 
and Eastern sides of the City have been selected.The movement 
into these places has been remarkable. From the Eastern part, 
Almustwda St., Khasha St., Twenty St., Slala St., Al-Bareed St., 
AlSoofia St.,  the south and north surrounding streets and Al-anduis 
District have been chosen. From the Western part, Al-Tameem 
District, Al-Farooq District and Othman Bin Affan St., (5 Kilo Region) 
have been chosen to evaluate and analyze the amount of these 
changes. Finally, its results and recommendations. 

 م3002التغيرات المكانية للوظيفة التجارية في مدينة الرمادي بعد عام 
 المقدمـة : 

اسةتودا  انرض لغ ةراض التجاريةة إحةدس اتسةتودامات انساسةية فةي المةدي   دي
الودمات التجاريةة تحتةق موو ةًا واجةًا وهةي إحةدس ما ةرات النمةو اتوتجةادي للمةدي  كوي

ت وتحتةةق الوةةدمات التجاريةةة حيةةزًا مكانيةةًا فيهةةا والتةةي فة  توجةةد مدينةةة مهمةةا جةةغر حجمهةةا إ
توفر لغنساي حاجات  في مواوع يتح ا فيها انماي وسهولة الوجوق ل ا فهي مي انن طة 

 ويمكي توضةيح التغيةرات المكانيةة للوظيفةة التجاريةةالرئيسة في مدينة الرمادي من  ن أتها .
 مي و ق ما يأتي :

 مشكلة البحث : 
 تي : آلكا لة البحث سااق  ير مجاب  ن  ف د تمت جيا تهالكوي م ك

مةةةا أسةةةباب التغيةةةرات المكانيةةةة للوظيفةةةة التجاريةةةة وأررهةةةا  لةةةى مدينةةةة الرمةةةادي        
 ب كق  ا  ؟ وأيي حجق  ل  ؟  

 فرضية البحث : 
هةي  بةارم  ةي حلةوق مبدئيةةة يسة ى الباحةث مةي وةة ق وطةوات بحرة  إلةى برهنتهةةا 

 كما يأتي :  بحث ة فرضية الو لى ه ا يمكي جيا
وجود   وة واضحة وووية بيي الظروف اتسترنائية التي مرت بها مدينةة الرمةادي 

  في زيادم  دد الماسسات التجارية وبةيي م ةاكلها التوطيطيةة وال مرانيةة  3002ب د  ا  
 في بيئتها الحضرية . اواضح والتي ولدت ول 



 نة الرماديالتغيرات المكانية للوظيفة التجارية في مدي

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                           مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

313 

 هدف البحث : 
 تي : البحث باآليتحدد الهدف مي موضوأل 

رةةر كبيةةر فةةي فةةي المدينةةة ومةةا لهةة   الوظيفةةة مةةي أتوضةةيح أهميةةة الوظيفةةة التجاريةةة 
ن ةةوي المدينةةة وتطورهةةا وتف يةةق الوظةةائف انوةةرس كمةةا وتهةةدف إلةةى تحليةةق منةةاطا الن ةةاط 

فةةةي مدينةةةة الرمةةةادي وم رفةةةة ب ةةةض مةةةي  3002التجةةةاري الجديةةةدم التةةةي ظهةةةرت ب ةةةد  ةةةا  
و ة في مناطا وةار  المنط ةة التجاريةة المركزيةة الت ليديةة وت يةي  حجة  ف اليتها التجارية الوا

هةةة   التغيةةةرات والك ةةةف  ةةةي مةةةدس تجاوزهةةةا  لةةةى التجةةةمي  انساسةةةي للمدينةةةة وي ةةةع ضةةةمي 
أهةداف الدراسةةة أمكانيةة ت ةةوي  هة ا التغيةةر وسةةبق تجةحيح  لكةةي يكةوي للمدينةةة أداي وظيفةةي 

 يتما ى مع روح ال جر . 
 منهجية البحث :  

الميدانية بأساليبها كافة بما فةي  لة  الم ةاهدم المبا ةرم والم ابلةة  ةت  ا تماد الدراس
 مع استمارم اتستبياي . رية والودمية في منط ة الدراسة توالزيارم الموو ية للماسسات التجا

 مبررات البحث : 
   3002 ةةهدت مدينةةة الرمةةادي تغيةةرات مكانيةةة جديةةدم للوظيفةةة التجاريةةة ب ةةد  ةةا  

ممةةا ج لهةةا موضةةع اهتمةةا  هةة   الدراسةةة كمةةا يفيةةد هةة ا الموضةةوأل فةةي أبةةراز أهميةةة الوظيفةةة 
التجارية في المدينة التي يمكي تنميتها وتطويرها مي و ق إن ةاي م ةاريع تجاريةة وتنمويةة 
تكافئ الزيادم المضطردم في سكانها التي سببتها الهجرم والنمو الطبي ي ورس  جةورم لواوةع 

الوظيفةةة التجاريةةة فةةي المدينةةة مةةع م ارنةةة التغيةةرات المكانيةةة للوظيفةةة التجاريةةة التغيةةرات فةةي 
  فةي المنط ةة وتحليةق التوزيةع المكةاني 3073وسةنة الهةدف  7891بيي سنة انساس  ا  

  للن اط التجاري والتوجق إلى اننماط الموو ية له   الوظيفة وال وامق الماررم  ليها .
 : بحثحدود منطقة ال

يةةةد منط ةةةة الدراسةةة وف ةةةًا ت تبةةةاري المكةةةاي والزمةةاي تمرلةةةت الحةةةدود المكانيةةةة تةة  تحد
ت  7882ضةةمي الحةةدود البلديةةة لمدينةةة الرمةةادي التةةي اورهةةا التجةةمي  انسةةاس الم ةةدق ل ةةا 

°( 22´ت32ت00) وهةةةي المركةةةز الداري لمحافظةةةة اتنبةةةار ت ت ةةةع  بةةةيي  دائرتةةةي  ةةةرض
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 °(32´ت33ت50و )°(  32ت´8ت00)  ةةةةةةةماًت و وطةةةةةةةي طةةةةةةةوق °(22´ت 31ت00و)
    روًا .

  الةة ي يمرةةق نهايةةة المةةدم مةةي 3073فةةي  ةةا   بحةةثوانحجةةرت الحةةدود الزمانيةةة لل
اتحةةت ق انمريكةةي لل ةةراا وا تمةةادًا  لةةى بيانةةات الةةدوائر بدايةةة   متمرلةةة بسةةنة 3002 ةةا  

 .بحثوالماسسات الحكومية الم نية  ات الجلة بموضوأل ال
  (: وموضعها  يعية )موقع مدينة الرماديالعوامل الطب اواًل:

ي د مووع مدينة الرمادي في المواوع المحجنة من  ن أتها فهي تمرةق مسةت رم حضةرية 
ت ةةع مدينةةة الرمةةادي  ةةرب ال ةةراا وفةةي ت ت ةةع  لةةى الضةةفة اليمنةةى لنهةةر الفةةرات التةةاريوي 

( كة   نةد 770تب ةد  ةي مدينةة بغةداد مسةافة ) رالجزي الجنوبي ال روي مةي محافظةة اتنبةا
اوجةةةةر الطةةةةرا التةةةةي توجةةةةةق بةةةةيي المةةةةدينتيي والةةةة ي ربةةةةةط المةةةةدينتيي ب  وةةةةات اوتجةةةةةادية 
واجتما يةةةةة متبادلةةةةة ان كسةةةةت  لةةةةى تطةةةةور الن ةةةةاطات اتوتجةةةةادية التةةةةي  ةةةةززت أساسةةةةها 

وظيفتها التجارية واسه  في تطورها الحضري مسةتفيدم مةي الطريةا  تسيماو  (7)اتوتجادي 
هة ا الطريةا  لةى نمةو ال ديةةد سةا د  إداريةا واوتجةاديًا واجتما يةًا و الةدولي الة ي يةرتبط بهةا

مةدي والتةي ت زاق ا لبهةا مرةق مةدي الرمةادي  إلىمي المستوطنات التي سر اي ما تطورت 
ومما ياكد جحة ه ا ال وق وجود آرةار الوانةات التجاريةة ال ديمةة فةي  ت هيت ت  ن  وال ائ 

ينةة الرمةادي ت ةع فةي الجةزي انوسةط مةي ال ةراا  وتمرةق . فمد (3)يومنا هة ا  إلىتل  المدي 
( 1938لمحافظةةةة اتنبةةار وتبلةةةم مسةةاحة مركةةةز وضةةاي الرمةةةادي )(*)حاليةةًا المركةةز الداري

( 729399%( مةةي مجمةةةوأل مسةةاحة المحافظةةةة الكليةةة البالغةةةة )5.1ت وت ةةكق نسةةةبة ) 3كةة 
. والتةي  (2) 3( ك 323739%( مي مجموأل مساحة ال راا البالغة )27.8بنسبة ) أي 3ك 

( ف ةد ل ةب 7ت د اكبر محافظة مي محافظات ال طر ال راوي الرمانية   رم تحظ وريطة )
مووع مدينة الرمادي دورًا مهمًا في ج لها حل ة وجق  را ال راا بغرب  كما ترتبط منط ة 

  يرتفع موضةع المدينةة  مةا يحةيط بةو بمجمو ة مي الطرا مع انوالي  المجاورم لها بحث ال
 نةد منط ةة تسةمى باسة  التةق وهةو  (3)(  فوا مستوس سطح  البحر 57بارتفاأل يجق الى)

. وي ةةود  (5)ةيةةال زيز اتسةة  ال ةةدي  للمنط ةةة ي ةةع فةةي أوجةةى الزاويةةة ال ةةمالية ال ةةروية لمحلةةة 
السةبب فةةي اوتيةةار هة ا الموضةةع لةةدري الوطةر مةةي الفيضةةانات التةي كانةةت تحةةدث باسةةتمرار 



 نة الرماديالتغيرات المكانية للوظيفة التجارية في مدي

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                           مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

313 

 (6)جة واي انرض منحدرم مي ه ا التق بجورم تدريجية نحو النهةرفي منط ة الدراسة ووا
  ة لتبادقة. فمرق موضع تق الرماد ن ط

 (1خريطة  )
 موقع مدينة الرمادي بالنسبة لمحافظة االنبار و جمهورية العراق والدول المجاورة

تجاري بيي سكاي المدينة و سكاي البادية في الجحراي كتبادق ) انجواف وال  ر 
والدهي الحر وان  ف و يرها مر   مع سلع ومنتجات أهق الريف في  ل  الووت ومي 

ال واهد  لى  ل  ما موجود حاليا مي ب ض ماسسات ) السوا المس ف( حيث يت  
 (1)الت امق بالبيع وال راي ب كق موسمي بات تماد  لى ) جني التمر او حجاد ال مح (

 (.7ينظر جور )
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 السوق المسقوف حالًياً  (1صورة )
   
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 

 
 

 م3/5/2112التقطت الصورة بتاريخ 
فكاي الموضع انوق لمدينة الرمةادي بمرابةة وريةة جةغيرم  لةى الطريةا التجةاري بيةةي  

ري للمدينةةة بغةداد وبةة د ال ةةا  ووةةد نهضةت هةة   ال ريةةة ب ةةد  لةة  حيةث ارتةةبط التةةاري  الحضةة
( (Midhat Pasha فةةةي ال جةةةر الحةةةديث بوجةةة حات الةةةوالي ال رمةةةاني مةةةدحت با ةةةا 

بتأسةةةيس مدينةةةة الرمةةةادي الحاليةةةة وكةةةاي الغةةةرض مةةةي إن ةةةائها لتكةةةوي وحةةةدم إداريةةةة للسةةةيطرم 
. انمةةةةر الةةةة ي  (9)وتةةةةوفير انمةةةةي واتسةةةةت رار  لةةةةى طريةةةةا ال وافةةةةق المةةةةوازي لنهةةةةر الفةةةةرات 

  ول ةةة  7968حات  لةةى موضةة ها انوق حيةةث بنةةى  ةةا  اسةةتوجب إدوةةاق ب ةةض الجةة 
وةةةرب تةةةق الرمةةةاد لحمايةةةة الطريةةةا المتجةةة  نحةةةو بةةة د ال ةةةا  ولحمايةةةة مركةةةز المدينةةةة الداري 
وتحتوي ال ل ة  لى دائرم الكمار  وب ض الدوائر الودمية انورس كمةا بنةى مركةزا لل ةرطة 

 (8) ةة ول ةا ة انمةي واتسةت رار لمحاولة السيطرم  لى   ةائر الةدلي  التةي ت طةي هة   الب 
 ( وا  الوالي مدحت با ا ببناي جامع الرمادي الكبير في مركز المدينة  7912و في  ا ) 

. ينظةةةر (70)فأمتةةةد السةةةوا وربةةة  فن ةةةأت ب ربةةة  محلتةةةاي جةةةغيرتاي همةةةا  ال طانةةةة وال زيزيةةةة 
 اللتاي تمر ي الجزي ال دي   ( . 2( ت )3الجور )
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 ( 3جورم )  
 ة ال طانة حاليامحل

 
 م22/5/2112التقطت الصورة بتاريخ                                     

 (2صورة )
 القديمةمحلة العزيزية 

 
 م33/5/3013التقطت الصورة بتاريخ                                      
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طين على تو مي المدينة حيث تجم ت مساكي الناس حوق الجامع والسوا وسا د  ل    
الناااس فيهااا ومارسااوا  ملتلااف النقاااطاة االقتصااادية الساايما بيااع واااراا الساالع والب ااا ع والحيواناااة 
وخدماااة المساااافرين والمساااتوطنين عااان طرياااال الحوانيااات والعاااموي واللانااااة فظهااارة المديناااة بقااا ل 

 .مجموعة من المساكن المحتقدة حول السوق 
 ثانيًا: العوامل البشرية:

سب المرحلة الحضرية لغنسةاي وتجةدق أي مدينةة الرمةادي  ةهدت تتغير باستمرار ح 
تطةةورات ديمو رافيةةة تتبةةايي بةةيي  ناجةةر الطةةرد السةةكاني حينةةا والجةة ب حينةةا أوةةر مهةةدت 
لولا متغيرات كريرم مي بينها تةأرجح الكة  السةكاني فةي المدينةة بةيي الزيةادم والن جةاي بنةاي 

روف البيئةة اتوتجةادية واتجتما يةة وانمنيةة  لى م دتت النمو الطبي ي والهجرم تب ًا لظ
  إلةى تحطةي  اوتجةاد المدينةة والةى  لةا المنط ةة 3002وود أدت ظروف الحرب ب د  ا  

في ا لب انحياي وأدس  لة  إلةى هجةرم الن ةاط التجةاري إلةى  (.C. B. D)التجارية المركزية
جةةرات ب ةةرية وي حةةظ مةةي أحيةةاي المدينةةة ت كمةةا واسةةت بلت المدينةةة أفةةوا  مةةي النةةازحيي كه

( أ ةةداد ال وائةةق الوافةةدم مةةي محافظةةات ال طةةر إلةةى مدينةةةة الرمةةادي 7( وال ةةكق )7الجةةدوق )
(  ائلةة مي ال وائق الوافةدم ) النةازحيي( 3069( والبالم مجمو ه  ) 3009-3002للمدم )

دي مي محافظات ال طةر واحتلةت  اكبةر  ةدد مةي ال وائةق الوافةدم الةى مدينةة الرمةادي مةي مة
( 708ت  378ت  2315بغةةةداد والبجةةةرم وديةةةالى حيةةةث بلةةةم  ةةةدد ال وائةةةق النازحةةةة منهةةةا ) 

 ائلة و لى التوالي فضً   ي مةا موجةود مةي ال وائةق التةي ب يةت فةي المدينةة ر ة  ظةروف 
الحرب وال مليات ال سكرية فادس  ل  الى زيادم  دد ال وائق في منط ة الدراسة مما تطلب 

ت التجارية له  أما  ةدد ال وائق التي  ةادت إلى نفس محافظاته  ب ةةد توفير السلع والودما
 -3070اتسةةةةت رار انمنةةةةي النسةةةةبي الةةةة ي  ةةةةهد  ال ةةةةراا بمحافظاتةةةة  ب ةةةةكق  ةةةةا  ل ةةةةامي)

. أمةةا ال سةة  انوةةر اسةةت ر فةةي المدينةةة ب ةةكق (77)(  ائلةةة7391 ( بلةةم مجمةةو ه  )3077
زيةةادم  ةةدد السةةكاي فةةي مدينةةة الرمةةادي  (  ائلةةة ممةةا أدس إلةةى3197دائةة  والبةةالم  ةةدده  )

%( حسةةةةةب ت ةةةةةديرات السةةةةةكاي  ةةةةةا  3ت7( نسةةةةةمة وبم ةةةةةدق النمةةةةةو )363603والةةةةة ي بلةةةةةم )
*(ت فأ لبيةةة المهةةاجريي مةةي ال ةةباب ومةةي الةة كور أكرةةر مةةي النةةاث ومةةي ال ةةباب ) 3073

أجحاب المهي والحرف أو أجحاب ال  وق ال لميةة  ات الوبةرات والم رفةة الهامةة بالنسةبة 
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للمجتمةةع وبالتةةالي يولةةا هةة ا ولةةً  فةةي التركيةةب اتوتجةةادي للسةةكاي فةةي المنط ةةة الطةةاردم 
 ةةةهدت المدينةةةة وةةة ق هةةة   المرحلةةةة تغيةةةرات  ديةةةدم أملةةةت  ليهةةةا  ف ةةةدوالجا بةةةة للسةةةكاي . 

انوضاأل اتجتما ية واتوتجادية والسياسية التي مر بها ال طةر ب ةكق  ةا  والتةي ان كةس 
ت ال طر فكانةت منط ةة الدراسةة واحةد منهةا تتسةيما مةدم انكمةا  أررها  لى م ظ  محافظا

التجارية بق الحيةام ب ةكق  ةب  كامةق بسةبب تةدهور الوضةع انمنةي ومرحلةة  يةاب  الوظيفة
  يةال انوي الناتج  

 (1جدول )
-3002عدد العوائل الوافدة من محافظات القطر إلى مدينة الرمادي للمدة )

 م(3002
 العوائل عدد  المحافظة تسلسل

7 
3 
2 
3 
5 
6 
1 
9 
8 
70   
77 
73 
72 
73 
75 
76 

 البجرم
 السليمانية 
 ال ادسية
 المرنى

 الموجق
 النجف
 بابق 
 بغداد
 دهو 
 ديالى

  ي وار
 ج ح الديي

 كرب ي
 كركو 
 ميساي
 واسط 

378 
7 
75 
3 
30 
6 
56 

2315 
3 

708 
73 
60 
70 
68 
3 
70   

   8104 المجموع 

على دائرة الهجرة والمهجرين ، وحدة الرصد الميداني ، بيانات  الباحثان  باالعتماد-المصدر:
 غير منشورة  .        
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 ( 1شكل )  
  م(3002-3002النسبة المئوية لعدد العوائل الوافدة من محافظات القطر إلى مدينة الرمادي للمدة )

 
 (1عمل الباحثان باالعتماد على جدول ) -المصدر:                  
ق انجنبي لل راا فكاي تبد مي وجود ماسسات تجارية تسد حاجةات النسةاي اتحت 

الضةةرورية فظهةةرت ب ةةكق   ةةوائي ماسسةةات مةةي واجهةةات المنةةازق المطلةةة  لةةى ال ةةوارأل 
السكنية بدأت في بداية انمر ب كق مب رر وحاليا المتجوق بيي طروات المدينة وفي م ظ  

جاريةة توةتلط مةا بةيي سةكني وتجةاري ب ةكق ملفةت وةد تحولةت إلةى  ةوارأل ت ال وارأل السكنية
 )الفجق بيي اتست ماتت( .(Zoning)للنظر وبدوي أي تنطيا وظيفي

 م 3013-3002ثالثُا:  استعماالت األرض في مدينة الرمادي خالل المدة من
( إلى تنوأل وتبايي است ماتت انرض في مدينة 3ت ير الم طيات الرومية للجدوق)

  المرحلةةةة حيةةةث  ةةةهدت مدينةةةة الرمةةةادي اتسةةةا ا أف يةةةا و موديةةةا فبلغةةةت الرمةةةادي وةةة ق هةةة 
( تبةيي اسةت ماتت انرض فةي مدينةة 3هكتةار( تحةظ وريطةة ) 5605.8مساحة المدينةة )

( هةةو ارتفةةاأل نسةةبة 3الرمةةادي وطبي ةةة توزي هةةا لهةة   المرحلةةة وأهةة  مةةا ي حةةظ فةةي الجةةدوق )
% مةي مجمةوأل مسةاحة  3.53نسةبة  (  ليجةق إلةىTrading  Uses) ياتسةت ماق التجةار 

ارض المدينةةة والسةةبب ي ةةود إلةةى زيةةادم  ةةدد الماسسةةات التجاريةةة فةةي منط ةةة الدراسةةة والتةةي 
  Residential)سيتطرا إليها في متي ه ا البحةث وبلغةت مسةاحة اتسةت ماتت السةكنية 
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Uses  ()3376.6( هكتةةةةةار لتجةةةةةق نسةةةةةبتها إلةةةةةى )مةةةةةي مجمةةةةةوأل مسةةةةةاحة 32.77 )%
رض المدينةةةةة وتةةةةأتي هةةةة   النسةةةةبة بسةةةةبب ر بةةةةة السةةةةكاي فةةةةي ت ةةةةييد الوحةةةةدات اسةةةةت ماتت ا

السكنيةةةةةة المست لةةةةةة وي ةةةةد ارتفةةةةاأل  ةةةةدد سةةةةكاي المدينةةةةةة احةةةةد انسةةةةباب الرئيسةةةةة لزيةةةةادم  ةةةةدد 
الوحدات السكنيةت فال ي يسير في جميع أنحاي انحياي السكنيةة فةي مدينةة الرمةادي وبةدوي 

نرض مةةع ب ضةةها الةةب ض حتةةى فةةةي انحيةةاي السةةكنية استرنةةةاي يجةةد اوةةت ط است مةةةاتت ا
الراويةةة )حةةي اننةةدلس( حيةةث تةة  اوتطةةاأل جةةزي مةةي حدي ةةة البيةةت أو بأكملهةةا لتحويلهةةا إلةةى 
ماسسةةةةات تجاريةةةةة سةةةةواي ماسسةةةةات بيةةةةع الم بةةةةس الجةةةةاهزم وبيةةةةع أدوات كهربائيةةةةة وأجهةةةةزم 

وولمةةةا أي نجةةةد  الحاسةةةبات ومطةةةا   ومةةةواد   ائيةةةة مةةةع ور  لتجةةةليح السةةةيارات وال جةةةابيي
 مساحة واس ة مي المدينة يسودها است ماق واحد دوي اوت ط سكني /تجاري . 

 (3جدول )
-3002مساحة استعماالت األرض في مدينة الرمادي خالل المدة من )

 م(3013
 النسبة المئوية % المساحة/هكتار االستعماالت

 3453 1.145 االستعماالت التجارية

 2411. 3.1444 االستعماالت السكنية

 4412 2.242 االستعماالت الصناعية

مية
خد

ت ال
ماال

ستع
اال

 

 5،23 3.744 التعليمية

 14.2 7.42 الثقافية وترفيهية
 1412 4245 االدارية
 04.2 .374 الصحية
 14.2 11145 الدينية

 10425 .4074 استعماالت النقل والمواصالت

 104.2 52741 المناطق الخضراء

 .142 10441 الت الخاصةاالستعما

 12472 74.47 المناطق الخالية

 04.5 .524 المقابر

 %100 .54054 المجموع

    Arc GIs 9.3( وتم قياس المساحات باستخدام برنامج 1ا   لمصدر : عمل الباحثان باالعتماد على الخريطة )
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 (3خريطة )
 م3013استعماالت األرض الوظيفية في مدينة الرمادي لعام 

         

وزارة البلــديات واألشــغال العامــة ، مديريــة بلديــة الرمــادي ، قســم تخطــيط  -1المصــدر: مــن عمــل الباحثــان باالعتمــاد علــى 
 .الدراسة الميدانية -Arc Map 9.3  2برنامج  -3( المعدل. 4.2ألساسي لمدينة الرمادي برقم ) المدن ، التصميم

 ة : رابعًا: بنية الوظيفة التجارية في المدين
يمكةةةي تجةةةنيف اسةةةت ماتت انرض التجاريةةةة فةةةي مدينةةةة الرمةةةادي بات تمةةةاد  لةةةى 

الةة ي وسةة  اسةةت ماتت انرض إلةةى  Malcolm J. Proud Foodتجةةنيف بريةةد فةةوت 
مناطا تجارية و ي طريا المسح الميةداني ال ةامق للماسسةات التجاريةة الموجةودم بالمدينةة 

ض التجاريةةة فةةي منط ةةة الدراسةةة وتتمرةةق بنيةةة وجةةدنا تطةةابا مةةع واوةةع حةةاق اسةةت ماتت انر 
 الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي بانها تتوزأل  لى المناطا التجارية اآلتية: 

ال ةةوارأل التجاريةةة الرئيسةةة  -3(   .C. B. Dالمنط ةةة التجاريةةة المركزيةةة ) -7
تجم ةةةات  -5المنةةةاطا التجاريةةةة الرانويةةةة  -3ال ةةةوارأل التجاريةةةة الرانويةةةة   -2
 ماسسات تجارية المب ررم .  -6            وازي الم زولةالم
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 : (.C. B. Dالمنطقة التجارية المركزية )  -7
ف لى الر   مي التغير ال ي أجةاب منط ةة السةوا والمتمرةق بتهةدي  وجةرف الماسسةات التجاريةة      

إت اي السةوا  3002  وال مارات المواجهة لل ارأل ال ا  نتيجةة لل مليةات ال سةكرية انمريكيةة ب ةد  ةا
مةةةا يةةةزاق ي ةةةج بالحيويةةةة والحركةةةة والن ةةةاط التجةةةاري فهةةةو ي ةةةد المركةةةز الةةةرئيس للمدينةةةة ومنط ةةةة الر ةةةق 

أي مةةا نسةةبت   (72)(هكتةةار 33.7وتبلةةم مسةةاحة المنط ةةة التجاريةةة المركزيةةة)(73)اتوتجةةادي والوةةدمي
غق م ظةة  أجةةزاي ال طانةةة %( مةةي مسةةاحة اتسةةت ماتت التجاريةةة فةةي مدينةةة الرمةةادي إ  ت ةة27.76)

وال زيزيةةة وتلت ةةي  نةةد هةة   المنط ةةة أهةة   ةةوارأل المدينةةة الداوليةةة والمتمرلةةة ب ةةارأل ال ةةهباي و مةةر بةةي 
وميسةلوي ويحفهةا مةي ال ةماق  ةارأل الحريةة  الوطاب )السينما( والرازي )اتطباي( والكرامة )اتورزدي(

لتت امةةةد مةةةع  ةةةار ي احمةةةد ياسةةةيي و ةةةارأل  وتمتةةةاز هةةة   ال ةةةوارأل الومسةةةة بانهةةةا تمتةةد (*) تمةةوز( 71)
 ( وتضة  ه   المنط ةة ماسسات البيع بالجملةة 2تموز( كما يظهر في الوريطة ) 71الحرية )

 (2خريطة )
 م3013في مدينة الرمادي لعام  التركيب الداخلي الوظيفي للمنطقة التجارية المركزية

 

ني ، الشعبة الفنية ، التصميم األساسـي لمدينـة محافظة االنبار ، مديرية التخطيط العمرا -1المصدر:
 . الدراسة الميدانية .         -3.   5..1 -1.73الرمادي للمدة 
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الماسسةات التجاريةة مةي المنط ةة  و ند السااق  ةي أسةباب انت ةاق ب ةض اجةحاب توالمفرد 
 ( 3( وال كق )2المركزية الى المناطا السكنية تحظ جدوق )

 (2جدول )
ال بعض أصحاب المؤسسات التجارية من المنطقة المركزية الى المناطق أسباب انتق

 السكنية
 م3002بعد عام 

ــــــــــــدد  السبب الع
 /شخص

النســـــبة المئويـــــة 
% 

 .5.4 2. األوضاع األمنية 

 1447 20 ارتفاع مبالغ اإليجارات في المنطقة التجارية المركزية في مركز المدينة 

 1343 33 ارتفاع اجور النقل

 1044 .1 لجسور بين الحين واالخر غلق ا

 441 11 التجاوز الحاصل في بناء المؤسسات في المناطق السكنية وبدون أي ضوابط

 %100 120 المجموع

 الدراسة الميدانية ، تحليل استمارة االستبيان. -المصدر :
 (3شكل )

 المركزية أصحاب المؤسسات التجارية من المنطقة النسبة المئوية ألسباب انتقال بعض 
 م3002بعد عام الى المناطق السكنية 

 

   

 ( 2المصدر:عمل الباحثان باالعتماد على الجدول )
% بسبب ارتفاع 1041% كان سبب انتقالهم األوضاع األمنية  ونسبة 5848يظهر بان نسبة 

ور النقال % الرتفااع اجا1242مبالغ اإليجاراة في المنطقاة التجارياة المركةياة فاي مركاة المديناة ونسابة 
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% التجاااااوح الحايااااال فااااي بنااااااا 041% بساااابب الااااال الجساااااور بااااين الحاااااين وا خاااار ونسااااابة 1140
 المؤسساة التجارية في المناطال الس نية بدون ضوابط  .

خامسًا:  التغيرات في حجم استعماالت األرض التجارية لمدينة الرمادي خالل 
 م3013-3002المرحلة )المعاصرة ( من عام 

التجةاري الوسةط التجةاري فةي المدينةة نظةرًا نهميةة الوظيفةة التجاريةة يحتق اتست ماق 
بكونها وطبًا ج بًا للكرير مي الف اليات الوظيفية انورس سواي المكملة ل  أو المسةتفيدم منة  

  3002.ولغرض م رفة واوع التغيرات في الوظيفة التجارية لمدينة الرمةادي ب ةد  ةا   (73)
لتركيةةب التجةةاري لمدينةة الرمةةادي ف ةةد  ةةهد الن ةةاط التجةةاري فةةي تبةد لنةةا مةةي الت ةةرف  لةةى ا

   ةةةي طريةةةا زيةةةادم السةةةكاي ومةةةي رةةة  زيةةةادم  ةةةدد 3002المدينةةةة تغييةةةرًا ملحوظةةةًا ب ةةةد  ةةةا  
الماسسةةات التجاريةةة فةةي المدينةةة وزيةةادم  ةةدد ال ةةامليي فيهةةا ولغةةرض م ارنةةة التغيةةرات فةةي 

  ) سةةنة الهةةدف( 3073نسةةاس( و ةةا    )سةةنة ا7891الوظيفةةة التجاريةةة للمدينةةة بةةيي  ةةا  
( التغيةر الحاجةق فةي  ةدد الماسسةات التجاريةة حسةب ن ةاطها 3حيث يظهر مي الجةدوق)

 . التجاري
 (.جدول )

 تغير أعداد وأنواع المؤسسات التجارية والعاملين فيها ونصيب المؤسسة الواحدة من السكان 
 م(3013م( وسنة الهدف )1.27بين سنة األساس )

مجموع  ع النشاط التجارينو  السنة
 المؤسسات

مجموع 
 العاملين

عدد 
 السكان

نصيب المؤسسة 
 الواحدة من السكان

 خدمات تجارية جملة مفرد

1.27 3.7. 100 504 2520 21.4 13.221 2.47 

3013 .7.4 522 432 5.57 .0.0 34.40. ..4. 

 المصدر: عمل الباحثان باالعتماد على:
يـــاني ، الوظيفـــة التجاريـــة لمدينـــة الرمـــادي ، مصـــدر ســـابق ، محمـــد طـــ  نايـــل الح -1

وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، تعـداد السـكان  -3.     1.2،  1.1،  142ص
 الدراسة الميدانية . -.م.  3013تقديرات السكان لعام  -2.     1.27لعام 
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ليلة  أي  ةدد و دد ات واص ال يي تودمه  كق ماسسة تجارية ويتبةيي  نةد تح
السةةكاي يةةزداد بوتةةائر أ لةةى مةةي  ةةدد الماسسةةات التجاريةةة وال ةةامليي فيهةةا بةةدليق أي 

 وجةًا  23.1بحةدود ) 7891حجة الماسسة التجارية الواحدم مي السكاي في  ةا  
 وجةًا /ماسسةة( تي زيةادم أ ةداد السةكاي أ لةى مةي  33.3/ماسسة( ر  ارتفع إلى)

ماسسةة تجاريةة ل ةا   5851اريةة والبالغةة  ةددها زيادم الحاجلة فةي الماسسةات التج
3073   

 أنماط المؤسسات التجارية في مدينة الرمادي :   -1

تبد مي الت رف  لى الن اطات التجارية التي تمارس مةي الماسسةات التجاريةة 
في مدينة الرمادي حيث وز ت أنماط الماسسات التجارية إلى رة ث أنمةاط وكةانتي 

: 
ـــرد ثانيـــًا: مؤسســـات -اواًل:  -مؤسســـات تجـــارة الجملـــة ثالثـــًا: -تجـــارة المف

 مؤسسات الخدمات التجارية. 
.ولغرض م رفة الحج  والتوزيع المكاني للماسسات التجارية في المنط ة والتةي 

 -:سنتناوق ك  منها حسب موو ها الجغرافي 
 اواًل:  مؤسسات تجارة المفرد إلى ما يأتي: 

 وشوارعها التجارية وتشمل:  C. B. D)كزية ). المنطقة التجارية المر   -أ
 مؤسسات الصنف األول )كثيرة المراجعة ( : -1      

تركةةةةزت هةةةة   الماسسةةةةات فةةةةي ولةةةةب المدينةةةةة التجةةةةاري فةةةةي المنط ةةةةة المحيطةةةةة  
%  مةةي مجمةةوأل  33ماسسةةة تجاريةةة أي  بنسةةبة 325بالجةةامع الكبيةةر وبلةةم مجمو هةةا 

( وي مةةةق 5جاريةةةة المركزيةةةة تحةةةظ الجةةةدوق )ماسسةةةات تجةةةارم المفةةةرد فةةةي المنط ةةةة الت
% مةةةي مجمةةةوأل ال امليةةةةي فةةةي المنط ةةةة التجةةةةارية 32.5 وجةةةًا أي بنسةةةبة  268فيهةةةا

 (.3جورم)المركزية تحظ 
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 (.صورة)                            
 تبين جانب من المؤسسات التجارية في المنطقة التجارية المركزية في مدينة الرمادي

 
 م 13/5/3013التقطت الصورة بتاريخ                         

 (5جدول )
يمثل التوحيع الجغرافي لمؤسساة تجارة المفرد وحسب أينافها وأعدادها والعاملين فيها في مدينة 
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    33/3/3073لغاية    36/77/3077بات تماد  لى الدراسة الميدانية مي  اي مق الباحر -: المصدر
 مؤسسات الصنف الثاني )منتظمة المراجعة( :   -3

ي  ليهةةا والتةةي ت ةةع إلةةى تمتةةاز هةة   الماسسةةات بزيةةادم حجةة  مبي اتهةةا لكرةةرم المتةةرددي
الجنوب مي ماسسات الجنف انوق و لى  ةوارأل المنط ةة التجاريةة متمرلةة ب ةوارأل الةرازي 
والكرامة و الحرية ا مستفيدم مي  امق التجا ب الوظيفي لكررم البضائع الم روضة وت مق 

ماسسةةة تحةةظ  736بيةةع الم بةةس الجةةاهزم وتجةةليح انجهةةزم الكهربائيةةة و بلةةم مجمو هةةا 
 ( .3جورم )
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 (.صورة)                            
 تبين المؤسسات التجارية في شارع الرازي ) األطباء (

 
 م 13/5/3013التقطت الصورة بتاريخ                        

 مؤسسات الصنف الثالث )الحاجات االعتيادية الشائعة( :  -2
 ةائية والتأسيسةات الكهربائيةة وبيةع ت مق ماسسات بيع انوم ة وانح يةة والمةواد الن

ماسسةة  663انجهزم الكهربائية وود بلم مجمق  ةدد ماسسةات تجةارم المفةرد لهة ا الجةنف 
 وجًا مي مجموأل  7036مي مجموأل ماسسات المفرد ضمي منط ة التجارية وت مق فيها 

 ( .5ال امليي في منط ة التجارية المركزية تحظ جدوق )
 : بع )الحاجات الترفيهية والكمالية(مؤسسات الصنف الرا  -3

وت مق ماسسات بيع اتراث المنزلي )الموبيليات( وانو اب وبيع ال هب والسا ات 
% مي 37.5ماسسة وبنسبة  331والموباي ت وبيع طيور الزينة والم اتق وبلم مجمو ها 

ليي % مي مجموأل ال ةام32.3 وجًا وبنسبة  103مجموأل الماسسات وبلم  دد ال امليي 
وبما اي ه ا الجةنف يحتةا  إلةى مسةاحات واسة ة ف ةد احتةق  ةارأل ميسةلوي المرتبةة انولةى 

% مةةةةي مجمةةةةوأل الماسسةةةةات والةةةة ي ي ةةةةع أمةةةةا  69.3ماسسةةةةة تجاريةةةةة وبنسةةةةبة  82بوجةةةةود 
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المحافظة تمامًا وال ي سمي نسبة إلى م هى ودي  باس  ميسلوي كاي اهق الرمادي ي ضةوي 
 . (75)لر افية وال  رية في  ب ض سا ات فرا ه  وسجاتته  ا

   : الشوارع التجارية الرئيسة وتقسم حسب أهميتها التجارية إلى ما يأتي -ب
( ت 1( ت )6( ت )5يتبةةيي مةةي وةة ق الجةةور ) ( شــارع احمــد ياســين التجــاري) الشــارع العــام -1
 توضةةةح التغيةةةرات فةةةي هةةة ا ال ةةةارأل الةةة ي اجةةةبح )طريةةةا مةةةرور وةةةاص( وبةةة ل  انتفةةةتالتةةةي ( 9)
 وظيفة التجارية له ا ال

 (5صورة )
 م3002الشارع العام في مدينة الرمادي قبل عام 

 
 م2..1/ ./5تصوير: احمد حمزة ،  من أرشيف  الخاص ، بتاريخ                   
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 (4صورة )
 الشارع العام أثناء االحتالل األمريكي لمدينة الرمادي 

 م3007/ 7/2بتاريخ   تصوير: احمد حمزة ، من أرشيف  الخاص ،   
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 (7صورة )
 م وحتى الوقت الحاضًر 3002الشارع العام في مدينة الرمادي بعد عام 

 م 22/6/2102التقطت الصورة بتاريخ                   

 (2صورة )
 م وحتى الوقت الحاضر3002الشارع العام قرب السينما القديمة )ساحة النصر(  بعد عام 

 
 م .1/4/3013التقطت الصورة بتاريخ                       
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ال ةةةةارأل ممةةةةةا أدس إلةةةةةى ظهةةةةةور  ةةةةةوارأل تجاريةةةةةة بديلةةةةة وجديةةةةةدم فةةةةةي مدينةةةةةة الرمةةةةةادي والتةةةةةي 
 .  سنوضحها تح ًا 

 -تموز( : 17شارع الحرية ) -3
هو ال ارأل التجةاري الةرئيس اآلوةر الة ي يحةيط بالمنط ةة التجاريةة مةي جهةة ال ةماق  

 ةةةوارأل التجاريةةةة المهمةةةة نظةةةرًا لكونةةة  وريةةةب مةةةي المنط ةةةة  لةةةى  ةةةكق وةةةوس فهةةةو ي ةةةد مةةةي ال
 (5( والجدوق )3التجارية المركزية بق م جا لها تحظ وريطة )

 -شارع المحيط : -2
حزيراي )الم ارض(  7ويطوا منط ة التجارية المركزية مي الجنوب ويبدأ مي  ارأل  

رأل المل ب ليلت ةي مةع  ةارأل التجاري ر  الفرساي في حي محمد مظلو  ر  امتداد  باتجا   ا
 ( .5( والجدوق )3تموز( تحظ الوريطة ) 71الحرية )

وسنتطرا إلى التغيرات المكانيةة للوظيفةة التجاريةة والمتمرلةة ب ةوارأل التجاريةة الرانويةة 
والمراكةةةز التجاريةةةة الرانويةةةة فةةةي الطةةةرف ال ةةةروي للمدينةةةة وطرفهةةةا الغربةةةي وحسةةةب اتهميةةةة 

 ( . 3التجاري ينظر وريطة ) التجارية وحج  اتستودا 
 الشوارع التجارية الثانوية :   -ج

 نيسان )المستودع( : 7شارع  -1
باسةترناي جةزي مةي هة ا  3002ي د ه ا ال ارأل مي ال ةوارأل السةكنية وبةق احةداث  ةا  

ال ارأل والمسمى ب ارأل الحما  ال ي هو امتداد ل ارأل الرازي ول  يكةي مكةتمً  وظيفيةا وب ةد 
وبسةةبب  يةةاب ال ةةانوي ومةةع جةة وبة الوجةةوق إلةةى السةةوا )المنط ةةة  3002احةةداث  ةةا  

التجارية المركزية( بدأت بوادر فتح ماسسات تجارية مي واجهات المساكي الواو ة في حي 
اتنةةدلس لتتحةةوق فيمةةا ب ةةد وبمةةرور السةةنوات وتسةةيما ب ةةد اتسةةت رار انمنةةي النسةةبي للمدينةةة 

التجارية  لى اوت ف أنوا ها وب كق متداوق مع  إلى  ارأل يحوي بالكرير مي الماسسات
 اتست مةاق السكني يبدأ مي ال ارأل الدولي ورب مست فى 

 
 
 



 نة الرماديالتغيرات المكانية للوظيفة التجارية في مدي

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                           مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

333 

 (.خريطة )
 م 3002التوزيع الجغرافي للمناطق التجارية ضمن شبكة شوارع مدينة الرمادي بعد عام 

 وحتى الوقت الحاضر
، الشعبة الفنية، التصميم األساسي لمدينة المصدر: محافظة االنبار ، مديرية التخطيط العمراني 

 ، والدراسة الميدانية . 2..1لسنة  4.2المرقم   الرمادي      
حزيةةراي وتحفةة   7كةة  ليجةةق إلةةى  ةةارأل  7.50الرحمةةة انهلةةي باتجةةا  الجنةةوب بطةةوق 

( والةةةدور 8مةةةي الجةةةانبيي   ةةةرات الماسسةةةات التجاريةةةة وال يةةةادات الطبيةةةة تحةةةظ جةةةةورم )
 وتحا ي  أحياي الم لميي 
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 (.صورة )
 تبين مدخل شارع المستودع من جهة السوق مقابل شارع األطباء

 م25/5/2102يخ التقطت الصورة بتار

وانندلس وكةاي ي ةع  لةى جهةة ال ةارأل اليمنةى آوةر حمةا  رجةالي والوحيةد تحةةوق إلةى 
ماسسةةةةة وبنسبةةةةةة  719 يةةةةادات طبيةةةةة متوججةةةةةة وبةةةةةلم مجمةةةةةوأل الماسسةةةةات التجاريةةةةة   

% مةةةةةي مجمةةةةةوأل 2.9% مةةةةي مجمةةةةوأل ماسسةةةةات تجةةةةارم المفةةةةةرد فةةةةي المدينةةةةةة وبنسةةةةبة 2.9
% مةةي مجمةةوأل 2.3 وجةةًا وبنسةةبة  378وي مةةق فيهةةا  ماسسةةات تجةةارم المفةةرد فةةي المدينةةة

 58ال ةةامليي فةةي المدينةةة واحتلةةت ماسسةةات الجةةنف الرةةاني المرتبةةة اتولةةى فبلغةةت  ةةددها 
% مةةةي مجمةةةوأل الماسسةةةات 38.1% و 22.7 وجةةةًا أي بنسةةةبة  65ماسسةةةة ي مةةةق فيهةةةا 

 ( .5وال اميلي و لى التوالي. ينظر الجدوق )
 شارع خاشع :  -3

كة  ولكةي  0.21  ويبلةم طولة  3002رأل التي كانت متواجدم وبةق  ةا  وهو مي ال وا
  تحةةوق  3002ماسسةةات ف ةةط وب ةةد أحةةداث  ةةا   2 ةةدد الماسسةةات التجاريةةة لةة  تتجةةاوز 

إلةةى  ةةارأل ي ةةج بالماسسةةات التجاريةةة  لةةى اوةةت ف أنوا هةةا وواجةةة ماسسةةات الم بةةس 
المواد الغ ائية ت احتلت المرتبة الجاهزم وبيع التحف والهدايا ول ب انطفاق وماسسات بيع 

 53.6 وجةًا وبنسةبة  19ماسسة وي مق فيها  17انولى ماسسات الجنف الراني فض  
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% مةةي مجمةةوأل الماسسةةات وال ةةامليي لةةنفس الجةةنف و نةةد السةةااق  ةةي أسةةباب 50.6% ت 
( يتضح 6تسوا الزبائي مي الماسسات التجارية الجديدم فتباينت الجابات تحظ الجدوق )

% 26% يفضةةلوي التسةةوا مةةي الماسسةةات ال ريبةة مةةي مواوةةع سةةكناه  ونسةةبة 33نسةبة  إي
 % لروص السل ة .73يفجلوي  ل  بسبب نو ية السل ة جيدم إما 

 (4جدول )
 يبين أسباب تسوق الزبائن من المؤسسات التجارية الجديدة

 النسبة % العدد /شخص المتغيرات

 .. 27 قربها من السكن

 13 .3 رخص السلعة

 24 72 نوعية السلعة جيدة

 2 14 ضخامة المعروض من السلع

 100 300 المجموع

 . المصدر : الدراسة الميدانية ، تحليل استمارة االستبيان    
 شارع عشرين :  -2

احةةد ال ةةوارأل التجاريةةة الرانويةةة الةة ي يت ةةاطع مةةع ال ةةارأل ال ةةا   ةةروًا و ةةارأل المحةةيط 
و  بودمةةةة انحيةةةاي السةةةكنية )حةةةي اننةةةدلس والجمهةةةوري(  ربةةةًا وي ةةةد مةةةي ال ةةةوارأل التةةةي ت ةةة

وسةةةالكي هةةة ا الطريةةةا مةةةي السةةةلع والبضةةةائع حيةةةث  ةةةغلت واجهةةةات المسةةةاكي لتتحةةةوق إلةةةى 
وب ةد  ةا   3002ماسسة تجارية)سنة اتساس( وبق  ا   36ماسسات تجارية بلم  ددها 

للوظيفةةةة  مةةةي الم حةةةظ بةةةاي هةةة   الماسسةةةات فةةةي حالةةةة تزايةةةد يومةةةا ب ةةةد آوةةةر لمةةةا 3002
التجارية مي أهمية وودرم  الية  لى توظيف واسةترمار راوس انمةواق ب ةكق يةومي وكبيةر 

 738لدس أجحاب الماسسات التجارية حيث بلم  دد ماسسات الواو ةة  لةى هة ا ال ةارأل 
% مةةةةةي مجمةةةةةوأل الماسسةةةةةات 3.5% ت 2.7 وجةةةةةًا وبنسةةةةةبة  763ماسسةةةةةة وي مةةةةةق فيهةةةةةا 

( واسةتحو ت  لةى ال ةارأل ماسسةات الجةنف انوق 70وال امليي في المدينة تحةظ جةورم)
 وجًا متداولة م ها انجناف الباوية انورس  67ماسسة وي مق فيها  53والبالم  ددها 
 ( . 5تحظ الجةدوق )
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 (10صورة )
 المؤسسات التجارية في شارع عشرين

 
 م25/5/2102التقطت الصورة بتاريخ                      

 : شارع البريد  -.
يبدأ  ارأل البريد  ند الن طة الم ابلةة ل ةارأل السةينما رة  يمتةد جنوبةًا إلةى حةي اننةدلس 

مديريةة المةاي والكهربةاي  3002كة  وت ةع  لةى جهتة  اليمنةى وبةق  ةا   0.628ويبلم طولة  
ال ديمة والمجرف الس مي ومبنى البلديةة ال ةدي  وهةو بالضةبط باتجةا  سةاحة النجةر التةي 

ويضةة    ةةرات الماسسةةات الجةةنا ية والمطةةا   ومئةةات البيةةوت وهةةو مةةا  الغيةةت وبةةق ا ةةوا 
يةةةزاق  يةةةر متكامةةةق وظيفيةةةا نظةةةرًا لكةةةوي م ظةةة  أجةةةحاب المسةةةاكي المطلةةةة  لةةةى ال ةةةارأل ت 
ير بةةوي بتحويةةق واجهةةات مسةةاكنه  إلةةى ماسسةةات تجاريةةة لكةةوي ال ةةارأل وريةةب مةةي ال ةةارأل 

بلم  دد  3002المركزية وب د  ا   ال ا  ) ارأل احمد ياسيي( ووريب مي المنط ة التجارية
% مةةةي مجمةةةوأل 0.6% ت 0.1 وجةةةًا وبنسةةةبة  28ماسسةةةة وي مةةةق فيهةةةا  25الماسسةةةات 

الماسسةةات وال ةةامليي بتجةةارم البيةةع بةةالمفرد بالمدينةةة وتوتلةةف المةةواد والسةةلع الم روضةةة فةةي 
 تل  الماسسات .
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 شارع ساللة :  -5
(  2نية )حةي المل ةب( ينظةر وريطةةة)ي ةد مةي احةد ال ةةوارأل التةي توتةرا انحيةاي السةةك

إت اي ال ةةارأل لةة   3002تحولةةت م ظةة  واجهةةات المسةةاكي إلةةى ماسسةةات تجاريةةة ب ةةد  ةةا  
يكتمق وظيفيًا وي ةو  هة ا ال ةارأل بودمةة السةاكنيي فةي الحةي وانحيةاي ال ريبةة منة  والمةاريي 

ات مةةةي وةةة ق هةةة ا ال ةةةارأل مةةةي السةةةلع والبضةةةائع الم روضةةةة حيةةةث بلغةةةت مجمةةةوأل الماسسةةة
% مةةةةةي مجمةةةةةةق 0.9% ت 70 وجةةةةةًا وبنسةةةةةةبة  53ماسسةةةةةة وي مةةةةةةق فيهةةةةةا  50التجاريةةةةةة 

 33الماسسةةات و ال ةةامليي فةةي المدينةةة تاحتلةةةت المرتبةةة اتولةةى ماسسةةات الجةةةنف انوق 
  وص مي مجموأل ماسسات تجارم المفرد وال امليي فيها. . 33وي مق فيها  3ماسسة

 شارع الصوفية :  -4
  ويبةةدا مةةي ن طةةة تفتةةي  مدينةةة ال ةةاب السةةندباد باتجةةا  كةة 2.000يبلةةم طةةوق ال ةةارأل 

حةةةي الجةةةوفية وي ةةةد المةةةدوق ال ةةةروي لمدينةةةة الرمةةةادي  ةةةهد هةةة ا ال ةةةارأل إوامةةةة ال ديةةةد مةةةي 
نتيجةةةة لجةةة وبة الةةةدووق )الوجةةةوق( والوةةةرو  إلةةةى  3002الماسسةةةات التجاريةةةة ب ةةةد  ةةةا  

طلةةة  لةةى ال ةةارأل إلةةى مركةةز المدينةةة )المنط ةةة التجاريةةة( ممةةا دفةةع بأجةةحاب المسةةاكي الم
اسةةةتغ ل  لغةةةرض فةةةتح ماسسةةةات تجاريةةةة لسةةةد حاجةةةة سةةةاكني  لةةة  الحةةةي )الجةةةوفية( و ةةةي 
طريا الدراسةة الميدانيةة تبةيي بةاي الكريةر مةي الماسسةات هةي تجةاوز  لةى هة ا ال ةارأل مةع 
وجةةود الكريةةر مةةي الماسسةةات التةةي ت ةةرض نفةةس المةةواد مرةةق المةةواد الغ ائيةةة وبيةةع الوضةةر 

حو  وماسسات بيع المواد الن ائية والمةواد الكهربائيةة وبيةع الم بةس والهواتةف والفواك  والل
الن الة ومكاتب استنساخ ومكتبةات وب ةكق   ةوائي و يةر نظةامي واوةت ط تجةاري /سةكني 

 761ماسسةة وي مةق فيهةا  731دوي تغير للوظيفة السةكنية حيةث بلةم مجمةوأل الماسسةات 
أل الماسسةةةات وال ةةةامليي فةةةي المدينةةةة راجةةةع % مةةةي مجمةةةو 3.5% ت 2.7 وجةةةًا أي بنسةةةبة 

( السةابا واسةةتحو ت ماسسةات الجةةنف انوق )حاجةات يوميةةة كريةرم المراج ةةة( 5الجةدوق )
  وجًا.  66ماسسة وي مق فيها  53المرتبة انولى والبالم  ددها 

 شارع الفاروق :  -7
لحكةة  المحلةةي ي ةةد مةةي  ةةوارأل ال ةةطر الغربةةي مةةي مدينةةة الرمةةادي فةةي حةةي التةةأمي  باتجةةا  ا

( السةةةاب ة ويةةةادي هةةة ا ال ةةةارأل وظيفتةةةيي هةةةي 3كةةة  تحةةةظ الوريطةةةة ) 3.177ويبلةةةم طولةةة  
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وظيفةةةة الن ةةةق والرانيةةةة اسةةةتودا  انرض التةةةي تنةةةتظ   لةةةى جوانبهةةةا كماسسةةةات تجاريةةةة فهةةةو  ةةةارأل 
رئيس يفجق بيي أحياي التةأمي  ويكةاد ي سةمها إلةى وسةميي متسةاوييي ت ريبةا حيةث وجةد تركةز  ةالي 

سسات التجارية  لى جانبي ه ا ال ارأل بسةبب وجةود انسةواا التجاريةة المحليةة داوةق انحيةاي للما 
  نظةةةرا لب ةةةد 3002السةةةكنية التةةةي تطةةةق  ليةةة  وزيةةةادم ا ةةةداد الماسسةةةات واجةةةة ب ةةةد احةةةداث  ةةةا  

منط ةةة التةةأمي   ةةي المنط ةةة التجاريةةة المركزيةةة و لةةا ووطةةع الجسةةور وطةةرا الن ةةق أمةةا  المةةواطنيي 
بسةةاكني تلةة  انحيةةاي إلةةى فةةتح الماسسةةات التجاريةةة مةةي واجهةةات المنةةازق لسةةد حاجةةات ممةةا د ةةي 

ساكني ه   انحياي مي المواد الغ ائية والمنزلية والسلع الم مرم والكماليةات مسةتغليي بة ل  الظةرف 
انمني المضطرب ال ي ت ي   المدينة و ياب ال انوي حينة ا  وحاليةا ت ةهد هة   المنط ةة بأحيائهةا 

ال ديةةد مةةي الماسسةةات التجاريةةة ب ةةكق يةةن   ةةي   ةةوائية واوةةت ط اتسةةتودا  سةةكني /تجةةاري  فةةتح
% 3.3 وجةةًا وبنسةةبة  717ماسسةةة و ي مةةق فيهةةا  703حيةةث بلةةم مجمةةوأل الماسسةةات التجاريةةة 

( وتركةةزت فيةة  ماسسةةات 5% مةةي مجمةةوأل الماسسةةات وال ةةامليي فةةي المدينةةة ينظةةر جةةدوق )3.1ت
  وجةةةةةًا .و نةةةةةد السةةةةةااق  ةةةةةي أهةةةةة  16ماسسةةةةةة وي مةةةةةق فيهةةةةةا  35الجةةةةةنف انوق وبلةةةةةم  ةةةةةددها 

% 38.3( بةةةاي 2( وال ةةةكق )1الجةةة وبات التةةةي توجةةة   مةةةق جةةةاحب الماسسةةةة يظهةةةر جةةةدوق )
% ولةةةةة المةةةةردود 32.8%   ةةةةد  وجةةةةود مواوةةةةف السةةةةيارات و36.1جةةةة وبة هةةةةو تكةةةةاليف الن ةةةةق و

 % ل د  وجود  وارأل مبلطة .75اتوتجادي و 
 (7جدول ) 

 بات التي تواج  عمل صاحب المؤسسة التجارية يبين أهم الصعو 
 النسبة المئوية % العدد المتغيرات

 .3.4 52 ارتفاع تكاليف النقل

 3447 39 عدم وجود مواقف السيارات

 .324 32 قلة المردود االقتصادي

 15 31 عدم وجود شوارع مبلطة

 5 8 أخرى

 - - تلوث المنطقة

 100 120 المجموع

 . الدراسة الميدانية ، تحليل استمارة االستبيانالمصدر :      
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 (2شكل )
 النسبة المئوية ألهم الصعوبات التي تواج  عمل صاحب المؤسسة التجارية

0 5 10 15 20 25 30

    ا    ا         

ع م    د           ا  ت 

        د د      ادي

ع م    د ش          

 خ  

   ث        

        

        

 
 (7عمل الباحثان باالعتماد على الجدول ): المصدر                   

% نسةةباب تنو ةةت حسةةب نةةوأل الماسسةةة تجاريةةة أ  جةةنا ية كجةة وبة الحجةةوق  لةةى 5و
 لمواد انولية أو الحجوق  لى السلع والبضائع بأس ار مد ومة حكوميًا .  ا

 كيلو( : 5شارع عثمان بن عفان ) -2
كيلةةو(  5ي ةةع هةة ا ال ةةارأل فةةي ال ةةطر الغربةةي مةةي المدينةةة ويوتةةرا انحيةةاي السةةكنية )منط ةةة 

رأل ب ةةةد ( ف ةةةد بةةةرز هةةة ا ال ةةةا3كةةة  ينظةةةر وريطةةةة ) 6.215أي ال ةةةارأل ال ةةةا  الةةةرئيس ويبلةةةم طولةةة  
  نظةرا لةنفس انسةباب ا ة   ممةا دفةع بسةاكني هة ا الحةي إلةى فةتح الماسسةات 3002إحداث  ا  

التجاريةةة والودميةةةة متجةةةاوزيي بةةة ل   لةةى التجةةةمي  انسةةةاس للمدينةةةة وب ةةكق   ةةةوائي وبنةةةاي  يةةةر 
رةق وتم (76)كيلو )المنط ة الوضةراي( رئةة المدينةة التةي تمةدها بةالهواي الن ةي 5أجولي وت د منط ة 

 نجةةةرا جماليةةةا لمدينةةةة الرمةةةادي با تبارهةةةا المةةةدوق الغربةةةي للمدينةةةة ف ةةةد حلةةةت مكةةةاي المسةةةاحات 
الوضةةراي محةة ت الحةةدادم وبيةةع الوضةةروات والجةةزارم بةةق وةةد طغةةى انمةةر إلةةى درجةةة تجمةةع الوةةردم 
والسةةةةكراب ومواوةةةةع المولةةةةدات الكهربائيةةةةة ومح ت)سةةةةك ت( بيةةةةع المةةةةواد الن ةةةةائية وور  تجةةةةليح 

ت  لةى اوةت ف أنوا هةا وم ةارض بيةع السةيرامي  فضة   ةي ماسسةات الوةدمات التجاريةة السيارا
 وجةةًا وبنسةةبة  301ماسسةةة وي مةةق فيهةةا  206ف ةةد بلةةم  ةةدد الماسسةةات التجاريةةة لهةة ا ال ةةارأل 

( 5% مي مجموأل الماسسات و ال امليي فةي تجةارم المفةرد بالمدينةة تحةظ جةدوق ) 6.3% و 6.2
اسسةةةات الجةةةنف الرالةةةث ) الحاجةةةات ال ةةةائ ة ( فبلةةةم  ةةةدد الماسسةةةات تركةةةزت فةةةي هةةة ا ال ةةةارأل م
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 وجةًا كمةا  779% مي مجموأل ماسسات تجةارم المفةرد وي مةق فيهةا 25.8ماسسة وبنسبة  770
 تضمي ه ا الجنف ال ديد مي المواد .

 الشوارع الحولية :  -.
و يحةيط بالمدينةة  كة 8.150ت د ه   ال وارأل والمتمرلة ال ارأل الحولي ال ةمالي ويبلةم طولة  

كةة  ويحةةيط بالمدينةةة مةةي جهةةة  77.999مةةي جهةةة ال ةةماق وال ةةارأل الحةةولي الجنةةوبي ويبلةةم طولةة  
( مةةةي ال ةةةوارأل التةةةي انجةةةزت وةةة ق هةةة   المةةةدم )مةةةدم اتسةةةت رار انمنةةةي 5الجنةةةوب ينظةةةر وريطةةةة )

ي حيةث النسبي( وبدأت باست طاب الماسسات التجارية  لى جةانبي تلة  المحةاور ال ةمالي والجنةوب
% مةةي مجمةةوأل  0.5ماسسةةة أي بنسةةبة  33بلةةم  ةةدد الماسسةةات التجاريةةة  لةةى المحةةور ال ةةمالي 

% مةي مجمةوأل ال ةامليي  0.3 وجةًا وبنسةبة  33ماسسات تجارم المفرد فةي المدينةة وي مةق فيهةا 
% مةي  0.5ماسسةة وبنسةبة  39بالمدينة تأما بالنسبة إلى المحور الجنةوبي فبلةم  ةدد الماسسةات 

  دد الماسسات في المدينةة مجموأل 
 (5وريطة )

 الطريا الحولي في مدينة الرمادي

، )  093المرقملمصدر : محافظة االنبار ، مديرية التلطيط العمراني ، القعبة الفنية ، التصميم األساسي لمدينة الرمادي ا
 والدراسة الميدانية.،         المعدل (
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مجمةةةوأل ال ةةةامليي بالمدينةةةة ينظةةةر  % مةةةي 0.5 وجةةةًا أي بنسةةةبة  20وي مةةةق فيهةةةا 
(  .و نةةد السةةااق  ةةي انسةةباب التةةي د ةةت إلةةى اوتيةةار مووةةع الماسسةةة التجاريةةة 5جةةدوق )

( ف ةةةد تأرجحةةةت انجابةةةات لوجةةةود أكرةةةر مةةةي سةةةبب واحةةةد وةةةرب المحةةةق مةةةي 9تحةةةظ جةةةدوق)
% وكررم المتردديي وسهولة الوجوق بنسبة 73.3% ت روص اليجار 32.3السكي بنسبة 

 كق منهما .%  ل8.5
 (2جدول ) 

 يبين أسباب اختيار موقع المؤسسة التجارية
 النسبة المئوية العدد مشخص المتغيرات

 .24. 72 قرب المحل من السكن

 .1.4 34 رخص اإليجار

 45. 17 كثرة المترددين

 45. 17 سهولة الوصول

 .24 14 العامل األمني

 441 11 لوجود مؤسسات أخرى

 .4. 2 ريكثافة المرور البش

 242 4 وفرة العمال والخدمات

 045 1 العامل االداري

 - - تجاذب وظيفي

 - - سعة اإلقليم

 - - مقدار الربح المتوقع

 100 120 المجموع

 .المصدر : الدراسة الميدانية ، تحليل استمارة االستبيان 
 ثانيًا: مؤسسات تجارة الجملة : 

رم الجملةةةة احةةةدهما تةةةابع للدولةةةة والمتمرةةةق فةةةي مدينةةةة الرمةةةادي يوجةةةد نو ةةةاي مةةةي تجةةةا
بال ةةركة ال امةةة لتجةةارم المةةواد الغ ائيةةة فةةرأل اتنبةةار أمةةا النةةوأل اآلوةةر مةةي ماسسةةات تجةةارم 



 نة الرماديالتغيرات المكانية للوظيفة التجارية في مدي

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                           مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

333 

وب ةد  3002ماسسةة وبةق  ةا   700الجملة التابع لل طةاأل الوةاص والتةي بلغةت مجمو هةا 
مدينةةة بلغةت ( مجمق ماسسات تجارم الجملةة فةي ال8حيث ي حظ في الجدوق ) 3002 ا 
 ماسسةة توز ت ب كق رئيسي في المنط ةة  529

 (.جدول )
 م3013الجغرافي لمؤسسات تجارة الجملة حسب أعدادها وانواعها والعاملين فيها في مدينة الرمادي عام  التوزيع

 

 
ماسسةة  68كيلو المرتبةة الرانيةة وبلةم مجمةوأل الماسسةات  5التجارية واحتلت منط ة 

ماسسةةةة مةةي مجمةةةوأل الماسسةةات فةةةي  65ي  التةةي بلةةةم مجمةةوأل ماسسةةات  تليةة  منط ةةة التةةةأم
 المدينة .
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 ثالثًا: مؤسسات الخدمات التجارية :
وت ةةمق الوةةدمات التجاريةةة كالمطةةا   والم ةةاهي والكازينوهةةات وكافتيريةةات الوجبةةات السةةري ة 

ضةةافة إلةةى وجةةالونات الح وةةة فضةة   ةةي مكاتةةب المحةةاميي وال  ةةارات لبيةةع و ةةراي انراضةةي بال
الوةةةدمات التجاريةةةة الماليةةةة والمتمرلةةةة بالمجةةةارف ومكاتةةةب الجةةةيرفة ف ةةةد  ةةةهدت المدينةةةة ب ةةةد  ةةةا  

زيةةادم ملحوظةةة فةةي  ةةدد ماسسةةات التجاريةةة الودميةةة وهةة ا نةةاتج مةةي التغيةةرات التةةي طةةرأت  3002
 لةةى مجتمةةع المدينةةة وتوجةة  ر بةةات الكريةةر مةةي ان ةةواص نحةةو هةة   الماسسةةات التجاريةةة نتيجةةة 

حسةةي المسةةتوس الم ا ةةي وزيةةادم ال ةةدرم ال ةةرائية ممةةا أدس إلةةى انت ةةارها ومةةي الم حةةظ مةةي وةة ق لت
( زيةةادم أ ةةداد كافتريةةات الوجبةةات السةةري ة التةةي أجةةبح ال ةةامليي فةةي المنط ةةة التجاريةةة 70جةةدوق )

المركزية يفضةلونها لةروص اتسة ار م ارنةة بارتفةاأل أسة ار الط ةا  فةي المطةا   وأجةبحت ظةاهرم 
 ةةرم فةةةي جميةةةع المنةةاطا ت ريبةةةًا ويراودهةةةا الكريةةر مةةةي المةةةواطنيي ب ةةد تحسةةةي انوضةةةاأل اتمنيةةةة منت

ماسسةةةة مةةةي كافتريةةةات الوجبةةةات السةةةري ة فةةةي المنط ةةةة المركزيةةةة مسةةةتفيدم مةةةي  23والبةةةالم  ةةةددها 
وجةةود الماسسةةات الحكوميةةة وكرافةةة المتةةرديي  لةةى المنط ةةة تسةةيما الم ةةاهي )الكازينوهةةات( التةةي 

 كها إلى البلدية والتي امتازت بكبر مساحتها وانوفاض إيجاراتها كمةا ي حةظ فةي الجةدوق ت ود أم
مكتبةةًا فةةي المنط ةةة التجاريةةة نظةةرا لتحةةوق  78ارتفةةاأل  ةةدد مكاتةةب ال  ةةارات والتةةي وجةةق  ةةددها 

م ظ  الماسسات في سوا ال هب إلى استودامها مكاتب   ةار ب ةد هجةرم أكرةر ال ةامليي فةي هة ا 
  . أمةةا بالنسةةبة للفنةةادا ب ةةد 3002ر  ال ةةراا بسةةبب تةةدهور الوضةةع انمنةةي ب ةةد  ةةا  المجةةاق وةةا

  وهجرم ال مالة ال ربية وانجنبية مي مدينةة الرمةادي إلةى ن ةص أ ةداد الفنةادا ب ةكق  3002 ا  
كبيةةر وتحةةوق أكررهةةا إلةةى سةةكي ال وائةةق أو موةةازي تجاريةةة تجنبةةًا للم ةةاكق التةةي تجةةاحب أ مةةاق 

انوضاأل انمنية إضافة إلى تدمير فندا الرمادي )فندا الر ةيد سةاب ًا( وهدمة  وهةو الفنادا بسبب 
اه  فنادا الرمادي وأكبرها الواوع  لى ال ارأل ال ا  بسبب ال جف انمريكي ر  احتةق حةي  رمةاي 

ماسسةةةة رةةة   ةةةارأل المسةةةتودأل فبلةةةم  ةةةدد  60بةةةي  فةةةاي المرتبةةةة الرانيةةةة والتةةةي بلةةةم  ةةةدد ماسسةةةات  
ماسسةةةة حيةةةث تركةةةزت م ةةةاهي اتنترنةةةت وتجهيةةةز الحاسةةةبات فةةةي  ةةةارأل  53دميةةةة الماسسةةةات الو

المسةتودأل أمةا ال ةوارأل الحوليةة ف ةد بةدأت تسةةت طب ال ديةد مةي الماسسةات التجاريةة الودميةة فيوجةةد 
 لى الجانب الحولي ال مالي مط ماي وم هى )كازينو( . وبالنسبة لل ارأل الحولي الجنةوبي فيوجةد 

    3002ت د تل  ال وارأل التي  هدت تغيرات تجارية كبيرم ب د  ا  ر ث ماسسات ح وة و 
 االستنتاجات 

 في ضوي النتائج التي توجق إليها البحث بالمكاي الورو  باتستنتاجات اآلتية : 
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ت ةةد المدينةةة حل ةةة الوجةةق بةةيي  ةةرا ال ةةراا و ربةة  وواجةةة موو هةةا مةةا بةةيي السةةهق الرسةةوبي   -7
ات الباديةة فةي الجةحراي الغربيةة مةي جهةة أوةرس فهةي تجمةع بةيي مي جهة ومتاومتها مةع حافة

 مواد الجملة  لى مستوس المحافظة بيئتيي الريفية والجحراوية وب ل  ت د مركزًا تجاريًا رئيسًا ل
 (11جدول )

 التوحيع الجغرافي لمؤسساة اللدماة التجارية حسب أنواعها وأعدادها والعاملين   
 م 2112عام  فيها في مدينة الرمادي   

 نوع   خدم /   منطق 

مطاعم 
ومقاهي 

وكازينوهات 
وكافتريا 
الوجبات 
 السريعة

لين
عام

د ال
عد

رفة 
صي

ب ال
كات

م
 

لين
عام

د ال
عد

 

رنت
النت

 وا
الت

صا
ب ات

كات
م

 

لين
عام

د ال
عد

 

لية
رجا

قة 
حال

ت 
ونا

صال
 

لين
عام

د ال
عد

 

ئية
سا

ة ن
الق

ت ح
ونا

صال
 

لين
عام

د ال
عد

قار 
 ع

تب
مكا

 

 78 - - 38 73 - - 3 3 773 23   منطق    تج ري 
 - - - 37 1 - - 3 7 6 3 ش رع   كر م 
 - - - 6 3 - - - - 75 5 ش رع   ر زي
 - - - 6 3 - - - - 2 7 ش رع ميسلون
ش رع عمر  ن 

   خط ب
5 75 78 31 - - 6 72 - - - 

 2 - - 3 7 - - 73 1 33 9 ش رع   حري 
 8 3 3 36 72 - - 9 2 31 8 ش رع   محيط
 5 - - 8 6 3 3 6 2 23 73 ش رع   مستودع
 75 5 2 38 9 - - 3 3 75 5 ش رع عشرين
 - 2 3 73 3 - - 3 7 - - ش رع خ شع
 - - - 3 3 - - 3 7 3 3 ش رع سال  
 2 - - 9 5 - - - - 9 3 ش رع   صوفي 

 73 3 3 8 5 7 7 3 7 27 73 حي   تأميم

 76 3 7 26 73 7 7 6 2 73 3 حي   نور

 1 3 7 37 8 - - 3 3 79 6   م تصم حي

 78 - - 73 3 - - 3 7 8 2 حي   حسين

 71 - - 38 72 - - 9 3 33 9 حي عثم ن  ن عف ن

 - - - - - - - - - - - ش رع  حمد ي سين

 - - - - - - - - - 73 2   حو ي   شم  ي

 - -- - 6 2 - - - - - -   حو ي   جنو ي

 735 79 77 338 735 6 6 87 50 261 737   مجموع   كلي

 م .33/3/3013 غا    33/11/3011ع     باحثان با ع  اد ع ى   د         د       ن  : المصدر
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(10) 
حسب أعدادها  الخدمات التجاريةالجغرافي لمؤسسات  التوزيع جدولتكملة  

  م3013والعاملين فيها في مدينة الرمادي عام  اوأنواعه

لين
عام

د ال
عد

 

 خ
تب

مكا
ساخ

ستن
 وا

عة
طبا

ط و
طا

 

لين
عام

د ال
عد

في 
وغرا

فوت
ير 

صو
ت

 

لين
عام

د ال
عد

 

ص
اقرا

يع 
 وب

تية
صو

ت 
جيال

تس
 

لين
عام

د ال
عد

س 
مالب

وي 
ك

لين 
عام

د ال
عد

 

دق
فنا

ال
لين 
عام

د ال
عد

 

هية
رفي

ب ت
لعا

 األ
الت

صا
 

لين
عام

د ال
عد

مين 
محا

ب 
كات

م
لين 

عام
د ال

عد
ات 
سب

لحا
ز ا

جهي
ت

 

لين
عام

د ال
عد

 

موع
مج

ات 
سس

مؤ
ال

 

موع
مج

 
ال

لين
عام

 

38 1 1 - - . 13 1 . 1 5 2 2 - - - - 20 .22 
- - - 2 4 5 5 1 . - - 3 3 - - - - 31 .4 
- - - 1 3 3 2 - - - - - - - - - - 10 34 
- 3 3 3 4 . 7 1 . - - 2 2 - - - - 15 21 
5 2 2 2 4 - - - - - - 1 1 - - - - 27 45 
9 - - - - 2 4 - - - - 3 3 - - 1 1 35 52 
8 5 5 1 3 - - - - - - 1 1 - - - - .2 .5 
73 . . - - - - - - - - 1 1 - - 1. 1. 5. 27 
5 . . 1 3 3 3 - - - - 1 1 1 1 1 1 .2 .. 
- - - 1 3 - - - - - - - - - - - - 2 1. 
3 1 3 - - - - - - - - 1 1 - - - - 7 12 
1 . . 3 3 - - - - - - 1 1 - - 1 1 30 21 
33 . . 3 . . 4 - - - - . . 1 1 - - .2 22 
23 2 2 1 3 2 2 - - - - 3 3 - - 1 1 .. 103 
73 . . 3 5 3 . 1 . - - 2 2 2 2 - - .0 23 
29 3 3 3 . 3 3 - - - - - - 1 1 - - 2. 70 
23 1 1 3 5 13 1. - - - - 3 3 - - 1 1 40 112 
- 32 .3 - - - - - - - - - - - - - - 32 .3 
- - - -  - - - -  - - - - - - - 2 13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 
310 44 24 35 51 .2 4. . 14 1 5 37 37 4 4 1. 1. 432 1512 
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أي  رياي الن ق الحيوي في مدينة الرمادي يتمرق بطريا المةرور السةريع وطريةا بغةداد  -3
نردي ويسةةتودماي فةةي ال مليةةات الرمةةادي وهمةةا مةةي الطةةرا التةةي تةةربط ال ةةراا بسةةوريا وا

 التجارية وفي تسويا المنتجات الزرا ية والجنا ية إلى محافظات ال طر الموتلفة . 
ي د اتست ماق التجاري مةي اتسةت ماتت المهمةة فةي منط ةة الدراسةة إ  ي ةغق مسةاحة  -2

%( ووةد بلةم  ةدد الماسسةات التجاريةة فةي  ةا  3.53( هكتار وبنسةبة )737.5بلغت )
( امةةةا ماسسةةةات 6338( ماسسةةةة لتجةةةارم المفةةةرد ي مةةةق فيهةةةا  )3186حةةةوالي ) 3073

( ب ةد مةا كانةت فةي سةنة 7732( ماسسةة ي مةق فيهةا )529تجارم البيةع الجملةة بلغةت )
 ( ماسسة لتجارم الجملة . 700( ماسسة لتجارم المفرد و )3813انساس )

اريةة فةي منط ةة الدراسةة ازديةاد مي ال وامق الماررم في التوزيع المكةاني للماسسةات التج -3
 دد السكاي سةواي زيةادم طبي يةة ا   ةي طريةا الهجةرم الواسة ة إلةى منط ةة الدراسةة مةع 
جةةةة وبة الوجةةةةوق إلةةةةى مركةةةةز المدينةةةةة إ  تتمركةةةةز الوظيفةةةةة التجاريةةةةة ت و يةةةةاب سةةةةلطة 
ال ةةانوي فةةي المةةدم انويةةرم مةةع تةةوفر فضةةايات )مسةةاحات(  ةةا رم  لةةى امتةةداد ال ةةوارأل 

وداوق انحياي السكنية مع بروز  امق الر بة ال وجية وتوفر الم درم الماليةة  الرئيسة
والس ي لتح يا الربح دف ةت ب ةض ان ةواص إلةى اوتطةاأل هة   انرض وتحويلهةا إلةى 
ماسسةةات تجاريةةة وجةةنا ية دوي أي يرا ةةوا الم ةةايير التوطيطيةةة والتةةي جةةممت  لةةى 

ضةةي والتةةي تمرةةق رئةةة ومتةةنفس الحةةي مةةي أساسةةها المدينةةة أنمةةا تجةةاوزوًا  لةةى هةة   انرا
 اجق الماق فأدس الى ظهور اتست ماق التجاري وتوس   في منط ة الدراسة . 

 التوجيات
يوجةةةي الباحرةةةاي بتطةةةوير الوظيفةةةة التجاريةةةة مكانيةةةًا  ةةةي طريةةةا أ ةةةادم النظةةةر فةةةي  -7

ب التوزيع المكاني للماسسةات التجاريةة تسةيما اسةتمرار حالةة التبةدق الةوظيفي ن لة
ال ةةةوارأل الرئيسةةةة والرانويةةةة مةةةي اتسةةةت ماق السةةةكني إلةةةى التجةةةاري ولمةةةا ت دمةةة  مةةةي 
ودمات للسكاي وج به  نحوها وبما ين كس  لةى الكفةايم الوظيفيةة لل ةارأل والمحلةة 

 السكنية.
السراأل فةي أوامةة مراكةز تجاريةة )مةوتت( فةي منط ةة الدراسةة و لة  للسةيطرم  لةى  -3

الحركة اتوتجادية وكونهةا ظةاهرم حضةارية متب ةة فةي اتست ماق التجاري وتن يط 
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ا لةةب دوق ال ةةال  مةةع الت ةةجيع  لةةى إن ةةاي مجم ةةات تجاريةةة كبيةةرم وأسةةواا جديةةدم 
  وضًا  ي الماسسات التجارية التي بنيت   وائيًا في المح ت السكنية .

ي ال ضاي  لةى التجةاوزات الحاجةلة  لةى انراضةي الواليةة فةي منط ةة الدراسةة التة -2
اسةةةتغلت كماسسةةةات تجاريةةةة والتةةةي تمرةةةق رئةةةة ومتةةةنفس للمنط ةةةة وت يحةةةا التجةةةاوز 

  ليها .
ينبغةةي  لةةى وطةةط التنميةةة ال ادمةةة أوامةةة مجم ةةات تجاريةةة حةةرم  لةةى طةةرا الن ةةق  -3

التةةي تةةربط ال طةةر بةةاتردي وسةةوريا لتطةةوير الحركةةة التجاريةةة وت ةةد  الودمةةة للمدينةةة 
 ق المووع الجغرافي لل ضاي .وال ضاي اوتجاديًا  ي طريا استغ 

 الهوامش والمصادر : 
اتوتجةةادي لمدينةةة الرمةةادي ت رسةةالة ماجسةةتير) ير من ةةورم ( ت كليةةة  انسةةاسحميةةد حسةةيي فرحةةاي ت  -7

 .  32ت ص  3002التربية ت جام ة اتنبار  ت

ا( الطبي ةةة محمةةد دلةةف احمةةد الةةدليمي ت. فةةواز احمةةد الموسةةى ت وادي نهةةر الفةةرات )فةةي سةةورية وال ةةرا -3
 .  30ت ص  3008ت دار الفرواي للغات ت سوريا ت 7والسكاي ت ط

 . 7812/ 73/ 33( في 383)*( ت  استحداث وضاي الرمادي بموجب المرسو  الجمهوري )
وزارم التوطيط والت اوي اتنمائي ت الجهاز المركةزي ل حجةاي وتكنولوجيةا الم لومةات ت دائةرم التوطةيط  -2

ت بيانةات  يةر  5( ت ص7/7ت جةدوق ) 3008بةار ت المجمو ةة الحجةائية السةنوية ت والحجاي فةي اتن
 من ورم. 

 7899والص حسني ات  ب ت المدينة والحيام المدنية ت دراسات في تاري  ال راا وحضارت  ت بغداد ت-3
 . 96تص 

المةةةدي ت رسةةةالة  محمةةةد طةةة  نايةةةق الحيةةةاني ت الوظيفةةةة التجاريةةةة لمدينةةةة الرمةةةادي ت دراسةةةة فةةةي جغرافيةةةة -5
 . 20ت ص  7898ماجستير ) ير من ورم( ت كلية اآلداب ت جام ة بغداد  ت 

ولةةةف حسةةةيي  لةةةي الةةةدليمي ت بةةةدائق النمةةةو الوضةةةري للمةةةدي المحةةةددم التوسةةةع) منط ةةةة الدراسةةةة مدينةةةة  -6
ت 7880ت جام ةة بغةدادت  والوليمةيالرمادي ( ترسالة ماجستير ) ير من ورم( تمركز التوطيط الحضةري 

 . 33ص 

   . 33/3/3073لغاية  3077/ 77/  36الدراسة الميدانية مي -1
 .  361ت ص  7859 بد الرزاا الحسيني ت ال راا وديما وحديرا  ت مطب ة الفرواي ت جيدا  -9
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ت بغةداد  3ستيفي هميسلي لونكري  ت ترجمة ج فر الوياط ت ارب ة وروي مي تاري  ال راا الحديث ت ط -8
 . 212ت ص  7869ت 

جةةةالح فلةةةيح حسةةةي الهيتةةةي ت الجغرافيةةةة التاريويةةةة لمدينةةةة الرمةةةادي ت دراسةةةة لمراحلهةةةا المورفولوجيةةةة ت  -70
فةي مدينةة  انرضالمةاتمر الجغرافةي المتوجةص الواوةع والتجةور المسةت بلي تسةت ماتت  إلىبحث م د  

 . 3الرمادي الكبرس ت جام ة اتنبار ت نيساي ت ص

يد ماجةةةةد حميةةةةد ر ةةةةيد ت مسةةةةاوق وحةةةةدم الرجةةةةد الميةةةةداني ت دائةةةةرم الهجةةةةرم م ابلةةةةة  وجةةةةية مةةةةع السةةةة -77
   .. 33/2/3073والمهجريي ت بتاري  

1(    100 -)*( ت  استورا  م دق النمو باستودا  الم ادلة التالية :
0

1


P

P
      r = (  n  : حيث اي 

r              م دق النمو السكاني ت =P1 ت  نسمة(363603)ي في الت داد ال حا=  دد السكاPo  دد  =
)ومس  =  دد السنوات بيي الت داديي n  ت  (3001نسمة ل ا  320390)السكاي في الت داد السابا

 .     سنوات(
 انظر المجدر : 

U.N. Statically Office Of United Nations Demographic Year Book , New York , 
1970 , P. 16 .   

ح حميد الجنابي ت  مركز المدينة اتوتجادي دائرم في المركب الحضري  ت مجلة الجم ية ج  -73
 .  35ت ص  7895ت  76الجغرافية ال رافية ت المجلد 

  Arc GIs 9.3ت  حساب المساحات مي وبق الباحرة  باستودا   نظا    -72
 أل في المدينة . )*( اتسماي التي وض ت بيي اتوواس تمرق التسمية ال  بية لل وار 

والص حسني ات  ب ت جباح محمود محمد ت مورفولوجية المدينة ت مطب ة جام ة بغداد ت  -73
 .  780ت ص 7892بغداد ت 

/ 33/9والد ال ر ولي ت في ولب مدينة الرمادي حكاية اجتراث ال ارأل ال ا ؟ ت بحث من ور في  -75
3070  

            www.iraqi.com لى المووع اتليكتروني :             

كماق جالح كزكوز ال اني ت  التجاوزات في مدينة الرمادي وأررها  لى الواوع الودمي ت كلية  - 76
 .  72ت ص  3077اآلداب ت جام ة اتنبار ت 

   رم  دائرم الهجرم والمهجريي ت وحدم الرجد الميداني ت بيانات  ير من و  -71
وزارم البلديات وات غاق ال امة ت مديرية بلدية الرمادي ت وس  توطيط المدي ت التجمي  انساسي  -79

 ( الم دق. 682لمدينة الرمادي برو  )
 . 7891وزارم التوطيط ت الجهاز المركزي لغحجاي ت ت داد السكاي ل ا   -78

http://www.iraqi.com/
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 بة الفنية ت التجمي  انساسي لمدينة الرمادي محافظة اتنبار ت مديرية التوطيط ال مراني ت ال  -30
 .  7885 -7813للمدم 
محافظة اتنبار ت مديرية التوطيط ال مراني ت ال  بة الفنية ت التجمي  انساسي لمدينة  الرمادي  -37

 .7882لسنة 682المرو  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

               استبيانكلية التربية للعلوم اإلنسانية                    استمارة   – جامعة االنبار
 الدراسات العليا –قسم الجغرافية      

يرجى تعاونك معنـا باإلجابـة علـى األسـئلة الـواردة مـن خـالل وضـع إشـارة  )         (     أخي المواطن : 
        في المكان المناسب . مع التقدير ..     

أسباب اختيار موقع المؤسسة : قرب المحل من السكن )  (  كثرة المتمردين  )  ( رخص االيجار  -1
)  ( 
العامل األمني )   ( العامل اإلداري )   (  سهولة  الوصول )  ( تجاذب الوظيفي )   ( سعة االقليم   

 )   ( 
 لبشري  )   ( لوجود   محالت  اخرى  )   (  وفرة   العمال  والخدمات  )   (     كثافة   المرور  ا

 مقدار الربح  المتوقع   )   (       اخرى     تذكر  )                                       (   
اهم  الصعوبات التي تواج  عملك  : ارتفاع تكاليف النقل )     (   قلة المردود االقتصادي)   (    -3

 (        تلوث المنطقة )     (  قلة مواقف السيارات )     (   عدم وجود شوارع مبلطة )  
 سبب اخر يذكر )                                (   
من االسباب  التي دعتك الى انتقال محل عملك من مركز المدينة الى محل قريب من منطقة  -2 

)    (    ارتفاع مبالغ االيجارات في سكناك منها :االوضاع االمنية  )     (      ارتفاع اجور النقل 
المنطقة  التجارية في مركز المدينة )        (     غلق الجسور بين الحين واالخر )     (     

التجاوز الحاصل في بناء المحالت  في المناطق السكنية وبدون أي ضوابط مما يشجع الكثيرين في 
 ارتفاع هذه الظاهرة  )  (  اخرى تذكر)     ( 

لماذا تتسوق من المحالت  التجارية  الجديدة ؟  لقربها من السكن )   ( رخص السلعة  )    -  -.
 ( نوعية السلعة جيدة )   (  ضخامة المعروض  من السلع  )    ( اخرى تذكر )    (  .
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 المصادر والمراجع
ة توالص حسنيتجباح محمود محمدتمورفولوجية المدينةتمطب ة جام ات  ب -7   

 .  7892بغدادتبغدادت
ت جغرافيةةة الحضةةر اسةةس وتطبي ةةات ت دار الكتةةب للطبا ةةة والن ةةر ت جةة ح حميةةدالجنابيت  -3

 .  7891جام ة الموجق ت 

 .7859الحسيني ت  بد الرزاا ت ال راا وديما وحديرا  ت مطب ة الفرواي ت جيدا  -2 
هر الفرات )في سورية وال راا( الدليمي ت  محمد دلف احمد ت. فواز احمد الموسى ت وادي ن -3

 . 3008ت دار الفرواي للغات ت سوريا ت 7الطبي ة والسكاي ت ط
 . 3070ال جيلي ت محمد جالح ربيع ت جغرافية المدي ت مطب ة الكتابت بغداد ت  -5
لونكري تسةةةةةةةةةةةتيفي هميسةةةةةةةةةةةليتترجمة ج فةةةةةةةةةةةر الوياطتارب ةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةروي مةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةاري  ال ةةةةةةةةةةةراا  -6

   7869تبغدادت3الحديثتط
تالتوطيط الحضةةري ت دار اليةةازوري ال لميةةة  للن ةةر والتوزيةةع ت  مةةاي ت لهيتيتجةةبري فةةارسا -1

3008  . 
الهيتي ت مازي  بد الرحمي ت جغرافية المدي والتحضر اسس ومفاهي  ت دار ال ةراب للدراسةات  -9

 .  3077والن ر والترجمة ت كلية التربية ت جام ة اتنبار ت سوريا ت 
نايةةق ت الوظيفةةة التجاريةةة لمدينةةة الرمةةادي ت دراسةةة فةةي جغرافيةةة المةةدي ت  الحيةةاني ت محمةةد طةة  -8

 .7898رسالة ماجستير) ير من ورم( ت كلية اآلداب ت جام ة بغداد  ت 

الةةةةدليمي ت  ولةةةةف حسةةةةيي  لةةةةي ت بةةةةدائق النمةةةةو الوضةةةةري للمةةةةدي المحةةةةددم التوسةةةةع) منط ةةةةة  -70 
ت  والوليمةيرم( تمركةز التوطةيط الحضةري الدراسةة مدينةة الرمةادي ( ترسةالة ماجسةتير ) يةر من ةو 

 جام ة بغداد. 

اتوتجادي لمدينة الرمةادي ت رسةالة ماجسةتير) ير من ةورم  انساسفرحاي ت حميد حسيي ت   -77
 .  3002( ت كلية التربية ت جام ة اتنبار  ت

لة الجنابي ت ج ح حميد ت  مركز المدينة اتوتجادي دائرم في المركب الحضري  ت مج  -73
 . 7895ت  76الجم ية الجغرافية ال رافية ت المجلد 

الحيانيت ب ق برداي  لي ت زياد فريح مطر الدليمي ت  تطور الوظيفة التجارية في مدينة  -72 
ت ال دد  3الرمادي )منط ة التأمي  دراسة تطبي ية(  ت مجلة الجم ية الجغرافية ال راوية ت المجلد 

 . 3009ت  52
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)الواوع والتجور المست بلي(  (.C. B. D)د دلف احمدتمنط ة ان ماق المركزية الدليميتمحم-73
بحث من ور في الماتمر الجغرافي المتوجص الواوع والتجور المست بلي تست ماتت انرض 

 . 7883في مدينة الرمادي الكبرستجام ة اتنبارت
وأررها  لى الواوع الودمي ت ال اني ت كماق جالح كزكوز ت  التجاوزات في مدينة الرمادي  -75

 . 3077كلية اآلداب ت جام ة اتنبار ت 

الهيتةةةةةي ت جةةةةةالح فلةةةةةيح حسةةةةةي ت الجغرافيةةةةةة التاريويةةةةةة لمدينةةةةةة الرمةةةةةادي ت دراسةةةةةة لمراحلهةةةةةا  -76
المةةةةةاتمر الجغرافةةةةةي المتوجةةةةةص الواوةةةةةع والتجةةةةةور المسةةةةةت بلي  إلةةةةةىالمورفولوجيةةةةةة ت بحةةةةةث م ةةةةةد  

 . 7883الكبرس ت جام ة اتنبار ت نيساي ت في مدينة الرمادي انرضتست ماتت 

والد ال ر ولي ت في ولب مدينة الرمادي حكاية اجتراث ال ارأل ال ا ؟ ت بحث من ور   -71
       www.Iraqi.com لى المووع اتليكتروني :              3070/ 33/9في 

   ت وحدم الرجد الميداني ت بيانات  ير من ورم   دائرم الهجرم والمهجريي -79
 الدراسة الميدانية. -78
وزارم البلديات وات غاق ال امة ت مديرية بلدية الرمادي ت وس  توطيط المديتالتجمي   30

 ( الم دق. 682انساسي لمدينة الرمادي برو  )
 . 7891ا  وزارم التوطيط ت الجهاز المركزي لغحجاي ت ت داد السكاي ل  -37
وزارم التوطةةيط والت ةةاوي اتنمةةائيت الجهةةاز المركةةزي ل حجةةاي وتكنولوجيةةا الم لومةةات ت دائةةرم  -33

( ت 7/7ت جةةةةدوق ) 3008التوطةةةيط والحجةةةاي فةةةةي اتنبةةةار ت المجمو ةةةة الحجةةةةائية السةةةنوية ت 
 بيانات  ير من ورم. 

التجمي  انساسي لمدينة  محافظة اتنبارتمديرية التوطيط ال مرانيتال  بة الفنية ت-32 
 .  7885 -7813الرمادي للمدم 

محافظة اتنبارتمديرية التوطيط ال مرانيتال  بة الفنية ت التجمي  انساسي لمدينة  -33
 .7882لسنة 682الرمادي المرو  

م ابلة  وجية مع السيد ماجةد حميةد ر ةيد ت مسةاوق وحةدم الرجةد الميةداني ت دائةرم الهجةرم  -35
  . 33/2/3073ت بتاري   والمهجريي

  . 1/2/3073-6م ابلة   وجية مع ب ض أجحاب ال  ارات في مدينة الرمادي بتاري  -36 
31- U.N. Statically Office Of United Nations Demographic Year Book , 

New York , 1970 ,  

http://www.iraqi.com/

