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 احلاجت والعجز مه االسكان يف مذيىت الرمادي 
  صباح مهذي جرو .م.م حممذ دلف أمحذ الذليمي. د.أ

 األوبار ادلذيريت العامت لرتبيت بىاثكليت الرتبيت لل –جامعت األوبار 
 ادلستخلص

وتعني كل عائمة بحاجة الى سكن مالئم لعيش كريم  أن فتراضاالحاجة السكنية تعني 
ويعد السكن بالنسبة الى الكثير من  متزوجين,ال غيرمع االوالد  ةالعائمة وجود زوج وزوج

العوائل حاجة أساسية يصعب تمبيتيا وال سيما عندما تستخدم مصطمحات ومفاىيم مثل السكن 
 أن الحالة االقتصادية لمكثير من العوائل ال ,المناسب او السكن المعياريالسكن الالئق أو 

ممك أو تكفي لتحقيق ىذا السكن بالحجم المناسب والمكان المناسب والحالة المناسبة سواء بالت
ويبقى البحث عن اساليب تييئة المناخ المناسب الذي يسيم في تخفيض التكاليف  ,االيجار
لبحث ثالثة مباحث تسبقيا تضمن ىذا ا .مواطنين ذوي الدخل المحدودال ةعن معانا والتخفيف
خالل تحديد ضمن المبحث االول الخصائص الطبيعية والبشرية لمدينة الرمادي من ت .المقدمة

فضاًل عن الخصائص البشرية المتمثمة بعدد السكان وكثافاتيم  موقعيا وخصائص موضعيا
ث الثاني فتناول الحاجة السكنية وتحديدىا عمى مستوى سواء السكانية أو االسكانية أما المبح

االحياء السكنية في المدينة مع التطرق الى أىم االسباب الرئيسية لنشوء الحاجة السكنية 
أما المبحث الثالث فتحدث عن العجز  فضال عن الخزين السكني وتحديد الصالح منو لمسكن,

وأختتم  عنوالكمي مع اىم المظاىر الناتجة  زالسكني في المدينة سواء العجز النوعي أو العج
 .قائمة المصادرم ثالبحث بأىم االستنتاجات والتوصيات 

Abstract 

Residential need means the assumption that every family in need of 
adequate residence for decent living. The family means having a husband and 
wife with unmarried boys, and  the residence is considered for a lot of families as 
a basic need which is difficult to be met, particularly when used terms and 
concepts such as adequate residence or standard housing. 

The economic situation of many families is not sufficient to achieve the 
right size, the suitable place and appropriate situation whether to own or rent this 
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house. Keep searching for the right climate, which contributes to reduce costs 
and reduce the suffering of citizens with limited income, stays in consideration.  

This research included three sections preceded by the introduction. The 
first section includes natural and human characteristics of the city of Ramadi, by 
identifying its location and the characteristics of its place as well as the human 
characteristics of the number of population and their density of either population 
or residence. The second section addressed the residence need and determined 
the level of residential neighborhoods in the city with the address to the most 
important main reasons for the residential need, as well as housing inventories 
and determine the suitable and available place for living. While the third section 
talked about the residence deficit in the city, whether qualitative or quantitative 
deficit with the most important aspects of its results. The research ended with the 
important conclusions and recommendations then the reference list. 

 ادلقذمت
النسان بوصفة حقا اساسيا يعد موضوع  االسكان من اكثر المواضيع حيوية وأىمية ل

تستقيم  أن بدون السكن ال التي اقرتيا الديانات السماوية ومن ثم القوانين الدولية, ومن حقوق
من خالل تأثيره عمى حياة االنسان  ووالمسكن حاجة أساسية وجوىرية تبرز أىميت الحياة,
تعانى الكثير من البمدان في العالم  وعطاءة في الحياة العامة. ووالتي تؤثر عمى أدائ واستقراره
لمسكان  ة حادة في السكن نتيجة لعدم استيفاء الوحدات السكنية لالحتياجات الحقيقيةمن أزم

 .وحجم االسكان مع تمك االحتياجات وعدم توافق التكمفة والنوعية
 مشكمة البحث تتمثل من خالل صياغتيا بالسؤال التالي:

 ة السكانيةاسب مع الزيادنمدينة الرمادي ال تت أن عدد الوحدات السكنية في أحياءىل 
تعاني مدينة الرمادي من  فرضية البحث فتمت صياغتيا بالشكل التالي. ماأ في المدينة,

ل ممشكمة كمية ونوعية في قطاع االسكان اسيم في  وجودىا مجموعة من العوامل سواء العوا
مما تولد عنة خمق فجوة كبيرة في الحاجة الى االسكان والخزين  االقتصادية او االجتماعية

ىدف البحث. ييدف البحث الى الكشف عن واقع حالة قطاع  صالح لمسكن في المدينة.ال
االسكان من اجل تحديد كمية العجز أو الفائض من الوحدات السكنية لتقدير الحاجة الى  

 الوحدات السكنية  في المدينة. 
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سكانيا االكثر  حتياجاتاتمبية  السكن ىو التعبير االكثر وضوحا عمى قدرة البمدان في
فحين يشكو السكان من ظروف ايواء غير مالئمة فأن ذلك يعد مؤشرًا من مؤشرات  أساسية,

 . االجتماعي السائد في تمك البمداناضطراب الواقع االقتصادي و 
ادة المجتمع والشعب تعد مشكمة السكن من أكثر المشاكل أثارة لمجدل الدائر بين ق

ًا رئيسيا لمكثير من المشاكل االقتصادية واالجتماعية نيا تمثل مصدر أو  عمى حد سواء,
والسياسية والنفسية واالخالقية التي تحدث يوميًا وعمى السمطات المحمية أن تدرك أن عمى 

ىو  الذي العجز السكنيالناتج عن  نيعاتقيا يقع أيجاد حل لمشكمة السكن واالكتظاظ السكا
 ةأن المساكن المتوافر  ان ومكان معينين أو ىوالفرق بين عدد العوائل وعدد المساكن في زم

والصالحة لمسكن عاجزة عن تحقيق سكن لكل عائمة وبحد أدنى من المعايير المعتمدة بغض 
  النظر عن امكانيات ىذه العوائل لمدفع لغرض الحصول عمى السكن. 

 اخلصائص الطبيعيت والبشريت دلذيىت الرمادي :ادلبحث االول
مكانيات أي ا  لطبيعية المؤثرة في شكل وخصائص و العوامل ايعد الموقع من أىم 

شمااًل وخطي ( 11ْ 12َ( و)11ْ 11َ)ة الرمادي فمكيا بين دائرتي عرض تقع مدين (1)مدينة
 .مركز محافظة االنبار – ء الرماديوىي مركز قضا ,شرقا (41ْ 44َ( و)41ْ 41َ) طول

يحدىا من الشمال نير الفرات ومن الغرب الحافة الشرقية ليضبة االنبار الغربية ومن الجنوب 
لجنوبي الشرقي من تقع مدينة الرمادي في الجزء ا .الشرقيةبحيرة الحبانية ومن الشرق حصيبة 

وعمى ىذا االساس يعد موقعا ىامشيا وذات أبعاد غير ىندسية تفصميا عن  ,محافظة االنبار
كم عن مدينة الفموجة ثاني اكبر مدينة من ناحية  (44االخرى لممحافظة ,فيي تبعد ) المدن

 دينة الرطبةكم في شماليا الغربي, وتبعد عن م (122عدد السكان شرقا وعن مدينة القائم )
 .اكم عن بغداد العاصمة غرب (112وتبعد ) .كم بأتجاه الغرب (122)

أذ  .قريبة نوعا ما من الشكل اليندسي ولية فييأما بالنسبة الى موقعيا من الحدود الد
أما عن  كم عن الحدود الغربية بأتجاه سوريا, (122كم و) (112تبعد عن الحدود الشرقية )
 (.1) ريطةخ كم. (422) ن الحدود الجنوبية فتبعدأما ع كم, (212الحدود الشمالية فتبعد )

في المراحل االولى لنشأة والتجارية كمحطة نقمية  الزراعية وونشاطات ومتاز ىذه الموقع بأىميتي
 .المدينة
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 موقع مدينة الرمادي من االنبار والعراق: (1) خريطة

 
 1/222222س مديرية المساحة العامة, خارطة محافظة االنبار االدارية بمقيا المصدر:      

 
 وشأة ادلذيىت  -

قبل الميالد  لمدينة الرمادي تعود الى ماتشير الدالئل التاريخية عمى ان النشأة االولى 
عمى الضفة اليمنى  ق.م عند موضع يطمق عمية )بسخينا( (114-142بين ) وبالتحديد ما
المتجية من  وىو يمثل احد المراكز التجارية المنتشرة عمى طريق القوافل التجارية ,لنير الفرات

الحالية في العصر الحديث فأنيا تعود  أما بدايات المدينة .(1)والى بالد الشام مع نير الفرات
الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر, أذ قام الوالي العثماني مدحت باشا بتمصير مدينة 

مركز لمشرطة ومستشفى وبناء  وقام ببناء م. (1241) الرمادي مع مدينة الناصرية في العام
أذ  )تل الرماد( الى يذا االسم نسبةوسميت مدينة الرمادي ب .تحتوي دائرة لمكماركالقمعة التي 

احة وطيي الطعام كانت تستقبل القوافل التجارية والمسافرين الذين يمجؤون الى التل لالستر 
 .(1)من الرمادي فقد حممت ىذا االسم فيما بعد ولكثرة المخمفات

 اخلصائص الطبوعوة دلوضع مدينة الرمادي  -

المؤثرة عمى البنية الوظيفية والمعمارية ن الخصائص المكانية من أبرز العوامل إ
المدينة في  ستمراراواضع المثالية التي تحقق ديمومة نتخاب المإأذ يتم  والتخطيطية لممدينة,

 . (4)ق حيوية المدينة وفاعمية انشطتياأدائيا الوظيفي بما يحق
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عمى ما  عن نوع التكوينات السطحية ودرجة تأثير الجيولوجيةتكشف دراسة البنية 
فييا تكون تتميز أراضي محافظة االنبار بأن صخور القاعدة  ,واتجاىاتوشكل النمو العمراني 

تشير الى أن موضع  الجيولوجيةكم. أن التحريات  (1-2ما بين ) ذات أعماق ضحمة تتراوح
بحيرة الحبانية ومنخفض الثرثار   هقبل التاريخ مغمورًا بميا المدينة الحالية كان في عصور ما

وقد أدت الحركات االرضية المستمرة والترسبات التي  ,نا يمتقيان مباشرة مع نير الفراتذ كاأ
تقع مدينة  .(2)جمبيا نير الفرات الى عزل منخفض الثرثار وبحيرة الحبانية عن نير الفرات

الرمادي في الجزء الشمالي الغربي من السيل الرسوبي العراقي والسيل الرسوبي حديث 
 فيي عبارة عن مزيج من المواد الصمصالية والجيرية وترتفع فييا نسبة االمالح والتي التكوين,

أن الجيات الشرقية من المدينة تتكون من ترسبات سمكيا  .نقمتيا مياه أنيار دجمة والفرات
ر الفرات قبل أن متباين وتتغير من مكان الى اخر وبصورة غير منتظمة ,وىي من مخمفات ني

أما االجزاء الغربية  الطيان الغرينية والحصى,اقديم ويتكون من الرمل الناعم و ال هيتغير مجرا
 فتعود تكويناتيا الى عصر المايوسين وتتكون من احجار طينية وجبس وطفل وفوسفات وقير

 .(4)ودلومايت
فال يمكن اطالق صفة االستواء التام عمى موضع مدينة  الطوبوغرافيةأما من الناحية 

عن مستوى سطح البحر من منطقة الى اخرى, وأن كان  ارتفاعاتوبسبب تباين لرمادي وذلك ا
المنطقة االولى وتشمل  فيناك ثالث مناطق تتباين في أرتفاعيا, ىذا التباين ىنا ليس كبيرًا,

م فوق  (21-22) أغمب جيات موضع المدينة في مراحميا االولى الذي يبمغ أرتفاعو بين
يبعد عنو  أذ ال ,ان بيذا االرتفاع الى نير الفراتلكونو أقرب مكمستوى سطح البحر, نتيجة 

-44بين ) الشمال والشرق أذ يصل الى ما باتجاهم ويقل االرتفاع تدريجيا  (222اكثر من )
كبيرة في  م فوق مستوى سطح البحر وبكال االتجاىين ولالنحدار التدريجي أىمية (42

  .الفيضانات هالتخمص من تيديدات ميا
المنطقة الثانية وتقع في شرق المدينة فتنخفض فييا االرض ليبمغ معدل ارتفاعيا  ماأ

الغريبة من المدينة  األجزاءأما المنطقة الثالثة فتشمل  م عن مستوى سطح البحر, (44) الى
التي تبدأ باالرتفاع التدريجي بأتجاه اليضبة الغربية  )الواقعة الى الغرب من قناة الورار(

(, اما بالنسبة 1) ريطةخ .(2)م فوق مستوى سطح البحر (42-21بين ) فاعيا ماويتراوح أرت
الى تربة المدينة فأنيا تتشكل من الترسبات النيرية كأىم مكوناتيا والسيما الطين والطمى 
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المذان اعطيا الصالحية لالستغالل الزراعي ومن ثم زياده كثافة االستقرار السكاني اذ وجدت 
ثالثة انواع من الترب ىي تربة كتوف االنيار وتربة حوض النير وىما ترب صالحة لمنشاط 

ربي من المدينة الجزء الغ الترب الصحراوية والتي تتواجد فيالزراعي اما النوع الثالث فيي 
 ( والتي امتد الييا التوسع السكني بسبب عدم صالحيتيا لإلنتاج الزراعي.ناة الورار)غرب ق
جاف صيفا  ما مناخ المدينة فيو ال يختمف عن مناخ وسط العراق وىو مناخ حارأ

% من 12. وتسود المنطقة الرياح الشمالية الغربية وبنسبة تكرار تبمغ وبارد قميل المطر شتاء
( ممم 122-122. وتقع المدينة بين خطي المطر المتساويين )الييامجموع الرياح اليابة 

 . (2)اسنوي
 ع مدينة الرماديضطوبغرافية مو : (1) خريطة

 
 1/122222مقياس  خرائط طوبغرافية, المصدر: مديرية المساحة العامة,

 
المنطقة التي تقع عمييا مدينة الرمادي من جية ومموحة المياه الجوفية فييا ان جفاف 

 الذي يخدم من جية ثانية جعل نير الفرات المصدر الرئيسي الذي يزود المدينة بالمياه
تنمو اشجار وشجيرات وحشائش مثل . ي مدينة الرماديالنشاطات التي يمارسيا االنسان ف

سواء عمى  القصب والبردي كنباتات طبيعية اشجار الغرب والصفصاف والتوت ونباتات
ضفاف نير الفرات او في سواقي المياه وىذه النباتات كانت تستخدم في بناء سقوف المساكن 

 .المراحل االولى لنشأة المدينةوخاصة في 
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 اخلصائص البشرية )السكان(-

المجتمع بطبيعة  تصفذ إأن دراسة النمو السكاني من اىم الدراسات السكانية 
والذي يتم  (1)لزيادة او النقصان العددي لمسكانالناتجة عن ا ديناميكية بسبب الحركة الذاتية

عن عامل الوالدات والوفيات باعتباره االساس في الزيادة الطبيعية فضال عن عامل اليجرة 
تفتقد معظم المدن العراقية ومنيا مدينة الرمادي الى  ,الداخمة والخارجة من والى المدن

وذلك ألعتمادىا عمى  م وأن وجدت فيي غير دقيقة, (1142) االحصاءات السكانية قبل عام
أسموب التقدير ومن المرجح أن التجمع البشري في مدينة الرمادي قد بدأ عمى شكل قرية 

نسمة وصل  (4114م أن عدد سكان مدينة الرمادي ) (1112) تبين تقديرات عام صغيرة.
( فوصل عدد  1122) مأما في العا نسمة, (1111حوالي ) (1142عددىم حسب تعداد عام )

 (11142م فأصبح عدد السكان ) (1142نسمة وفي عام ) (12214السكان في المدينة )
 نسمة.

نسمة  (12424م بعد أن كان ) (1122نسمة في عام ) (41111بمغ عدد السكان )
نسمة وفي  (114111( بمغ عدد السكان في المدينة )1122وفي عام ) (,1122في عام )

 نسمة في حين بمغ في عام (141124ح عدد سكان المدينة حوالي )م أصب (1112) عام
عدد السكان ونسبة نموىم في مدينة  (1) ويبين الجدول( نسمو 112222حوالي ) (1211)

والذي تبين فيو النمو السنوي في العراق بشكل عام ومدينة الرمادي بشكل خاص  الرمادي.
لجميع التعدادات  التي سبقت تعداد عام  %(2) ىي نسبة مرتفعة أذ سجمت نسبة تزيد عن

والسبب في ذلك زيادة نسبة الوالدات يقابميا قمة في نسبة الوفيات وجاء ذلك بسبب  (1112)
الىتمام بالجانب الصحي مع زيادة اليجرة من الريف الى المدينة فمذلك أزداد عدد السكان في ا

م فأن نسبة النمو السكاني  (1221) المدن العراقية ومنيا مدينة الرمادي اما بعد العام
ضيا العراق مع التحالف أصبحت قميمة وبسبب االحتالل االمريكي لمعراق والحروب التي خا

 التي تعرض ليا العراق. فضال عن اليجرة الطائفية هالدولي ضد
مرت المدينة بثالث مراحل توسع مساحي وسكني تشير التقديرات الى ان عدد 

 م وبيذا يكون معدل (1112مسكن في العام ) (222ادي كان حوال )المساكن في مدينة الرم
أما الكثافة السكانية  ./مسكن في ىذا العامشخص (2,4) ىوعدد االشخاص في المسكن 

نسمة/ىكتار في  (114,4فبمغت ) نسمة/ىكتار والكثافة الصافية (24,2العامة فبمغت )
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مساحة  توبمغ م, (1142-1241ن العام )ما بي من نشأة المدينة والتي تمتدالمرحمة االولى 
ىكتار وشكمت نسب االستعمال السكني منيا حوال  (22,1المدينة في ىذه المرحمة )

م فكانت مساحة المدينة  (1142-1142بين ) %(. أما المرحمة الثانية والتي تمتد ما41,1)
مجموع المساحة من  (%42نسبة تبمغ ) ىكتار, شكل االستعمال السكني. (114,2قد بمغت )

نسمة/ىكتار  (11,1رمادي )ال الكمية في ىذه المرحمة في مدينة الكثافة السكانية الكمية. بمغت
نسمة/ىكتار وفي ىذه المرحمة ظير أول مخطط أساس  (111,2وبمغت الكثافة الصافية )
( الذي بدأ بتنظيم استعماالت االرض في المدينة من خالل 1121لممدينة وذلك في العام )

وضع مخطط لبناء مجمعات سكنية حكومية توزع عمى المحتاجين متمثال بمجمع االسكان 
 المرحمة الثالثة تمتد ما اء ىذا المجمع.اليونانية لبن القديم من خالل مقترح شركة )دوكسيادس(

 (4441,12م والتي أصبحت مساحة المدينة في نياية المرحمة ىي ) (1211-1144) بين
 م.  (1211) نسمة/ىكتار في عام (41ة السكانية الكمية )بمغت الكثاف ىكتار.

 م (1211-1142) عدد السكان ونسبة نموىم لمدينة الرمادي لممدة: (1جدول رقم )
 % معدل النمو )نسمة( الزيادة االجمالية )نسمة( عدد السكان السنة
 ـــــــ ــــــ 4474 7491
7491 71871 1491 1 
7419 74719 77914 1,9 
7419 11119 8994 9,7 
7411 17744 71179 1,7 
7481 779117 11917 1,1 
7441 711719 18411 7,8 
7977 749181 17971 7 

 ,1122, 1142: لألعوام, نتائج التعداد السكاني لإلحصاء, الجياز المركزي رة التخطيطوزا :المصادر
حسب خطة التنمية المكانية لمحافظة م  1211م وتقديرات السكان لعام  1112, 1122, 1122, 1142

 م. 1212االنبار لغاية العام 
  

 المعتصم, النور, في ىذه المرحمة نشأت أحياء جديدة في المدينة مثل أحياء )التأميم,
م  (1211في العام ) .الالجئين( الحكم المحمي, عثمان بن عفان, األمين, الحرية, الحسين,

حيًا سكنيا في الجزء الغربي من المدينة  (11عت بواقع )حيًا سكنيًا توز  (12ضمت المدينة )
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( وبمغت 1) ريطةخ .تفصميا قناة الورارحيا في الجزء الشرقي من المدينة والتي  (14و)
نسمة وبكثافة  (112222(, وبعدد سكان بمغ )1) ىكتار جدول رقم (2112) مساحة المدينة

 .)*(نسمة/ىكتار (41,2أجمالية تبمغ )نسمة /ىكتار وبكثافة  (11سكانية عامة تبمغ )
 التوزيع الجغرافي لألحياء السكنية في مدينة الرمادي: (1) خريطة

 
 .المصدر: مديرية بمدية الرمادي, وحدة تنظيم المدن

 عدد السكان الكميالكثافة العامة تحسب من خالل القانون التالي= )*(

المساحة الكمية لممدينة
أما الكثافة االجمالية  .نسمة /ىكتار = 

 العدد الكمي لمسكانفتحسب من خالل التالي=
 مساحة االحياء السكنية فقط

 .نسمة /ىكتار =

   .11ص م,1212 بغداد, مطبعة أوفسيت الكتاب, جغرافية المدن, محمد صالح ربيع العجيل, المصدر:
 

بينما بمغت حصة الفرد من  1م (121,1بمغت حصة الفرد من مساحة المدينة الكمية )
 بين وىي أعمى من المعيار المعتمد والذي يتراوح ما 1م (121,11مساحة االحياء السكنية )

مما تقدم يالحظ أن ىناك  (12)كحصة لمفرد 1م (122فمذلك يتم أعتماد ) 1م (22-112)
من ة ىدر كبير في حصة الفرد من االرض في  مدينة الرمادي وىي بحاجة ماسة الى معالج

الحضري في معالجة ىذا اليدر  لإلسكانالتخطيط  ولة عنؤ قبل الجيات ذات العالقة والمس
من خالل تطبيق االسس والمعايير التخطيطية السكنية في عممية تخطيط قطع االراضي 

أما بالنسبة الى الكثافة  ومساحاتيا بما يتناسب مع أزمة االسكان التي تعيشيا المدينة.
 أما الكثافة وحدة سكنية /ىكتار, (4,14االجمالية في مدينة الرمادي فبمغت )االسكانية 
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 م (1211مساحة وسكان مدينة الرمادي وكثافة أحياء مدينة الرمادي لعام ): (1جدول )

 اصن الحي ت
الوضبحة 

 (1هكتبر )
% 

عذد الضكبى  

 (2ًضوة )
% 

الكثبفة 

العبهة 

 ًضوة/هكتبر

 حصة الفرد

هي هضبحة 

الحي م
2

 

 11412 55 5115 15156 2 116 األًذلش 1

 4114 145 6136 12464 115 56 هحوذ هظلىم 2

 15512 63 5 6465 216 155 حزيراى1 3

 66 152 6 14543 2 116 الجوهىري 4

 61 164 5153 15545 111 66 الخٌضبء 5

 254 46 2111 4115 114 54 الىرار 6

 15414 66 6126 12256 212 125 الولعب 4

 115 65 1143 2552 5155 33 الضكك الشرقي 5

 16213 62 2136 4621 113 45 الحرية 6

 14313 55 4121 5251 214 143 التأهين 15

 65 112 2116 4234 516 35 الحضيي 11

 5115 123 6114 12524 114 65 الوعتصن 12

 4414 126 3146 6542 516 53 الٌىر 13

 265 34 3144 6556 314 251 الحكن الوحلي 14

 515 12 1161 3444 512 355 الضكك الغربي 15

 146 64 6136 12515 311 156 الىليذ 16

 55 143 2135 4663 5145 24 العزيزية 14

 136 42 1161 3163 514 44 القطبًة 15

 145 56 2145 5452 116 66 الخضراء 16

 16412 61 4116 5155 213 134 القذس 25

 336 35 1155 3566 115 154 التقذم 21

 32516 31 516 15554 6 346 الصىفية 22

 323 31 4135 14344 415 463 عثوبى بي عفبى 23

 643 15 1136 2434 311 154 الالجئيي 24

 1531 15 1131 2565 415 264 االهيي 25

 232415 4 5134 436 216 142 الحي الجبهعي  26

 2324 4 5155 664 316 231 العضكري 24

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 413 255 الفردوس 25

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 5 465 التىصع 26

 35213 33 155 165454 ـــــــ 5625 هذيٌة الرهبدي  

 (Arc,GlS 9.3) تم قياس المساحات باستخدام برنامج (1) المصدر من عمل الباحث باإلعتماد عمى:
خطة التنمية المكانية  مديرية التخطيط االقميمي لمحافظة األنبار, دائرة التنمية االقميمية, وزارة التخطيط, (1)

 . 42ص (,4جدول ) م, (1211) م, (1212) لمحافظة األنبار لغاية العام
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وحدة سكنية /ىكتار وىذه الكثافات ىي أقل بكثير عن  (4,22االسكانية الصافية فسجمت )
وحدة سكنية  (42-12بمغ )يمعتمد من قبل وزارة االعمار واالسكان والذي المعيار العراقي ال

شخص/مسكن  (2,21) . بمغ معدل عدد االشخاص في المسكن في مدينة الرمادي(11)/ىكتار
 (1,2غرفة /مسكن وبمغت درجة التزاحم في مدينة الرمادي ) (1,1في حين بمغ معدل )

 ./غرفة شخص
 السكىيتاحلاجت  ادلبحث الثاوي:

أن كل عائمة بحاجة الى مسكن  افتراضمن الناحية النظرية أن حاجة اإلسكان تعني 
مالئم لعيش كريم, وتعني العائمة وجود زوج وزوجة مع األوالد غير المتزوجين, وىنا تواجو 
الباحث مشكمة حصر عدد العوائل بصورة دقيقة في مجتمع تقميدي ال زالت تسود فيو العائمة 

في مسكن واحد ألسباب  الممتدة والتي تتكون من )األب واألم واالبناء المتزوجين واجدادىم(
يعد السكن بالنسبة الى الكثير من العوائل  اقتصادية واجتماعية سائدة في مجتمع المدينة.

حاجة اساسية يصعب تمبيتيا والسيما عندما تستخدم مصطمحات ومفاىيم مثل السكن الالئق 
 والسكن المناسب أو السكن المعياري.

تكفي لتحقيق ىذا السكن بالحجم المناسب  الإن الحالة االقتصادية لمكثير من العوائل 
ويبقى البحث عن أساليب تييئة  والمكان المناسب والحالة المناسبة سواء بالتممك واالستئجار,

المناخ المناسب الذي يسيم في تخفيض الكمف والتخفيف عن معاناة المواطنين ذوي الدخل 
ات اإلسكانية في معالجة ىذه المحدود ودور الجيات المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياس

 .(11)المشكمة بشكل أو بآخر
تعد مشكمة السكن من أكثر المشاكل إثارًة لمجدل الدائر بين قادة المجتمع والشعب 
عمى حد سواء, كونيا تمثل مصدرًا رئيسًا لمكثير من المشاكل االقتصادية واإلجتماعية 

أن تدرك أن عمى  وعمى السمطات المحميوالسياسية والنفسية واالخالقية التي تحدث يوميًا و 
. من الضروري التفريق بين (11)يقع إيجاد حل لمشكمة السكن واالكتظاظ السكاني عاتقيا

فالحاجة مفيوم اجتماعي والطمب مفيوم اقتصادي فالطمب  الحاجة السكنية والطمب السكني,
ناء ىذه الوحدة السكنية الفعال ىو مدى حاجة العائمة الى السكن مع القدرة المالية عمى اقت

متالك الوحدة السكنية مع إل العائمة عمى العكس من الطمب الغير فعال إذ تكون الرغبة لدى
              عدم توافر القدرة المالية القتناء ىذه الوحدة السكنية.
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 األسباب الرئوسة لنشوء احلاجة السكنوة.

تنشأ الحاجة السكنية جراء تأثير عامل معين يحول  دون القدرة عمى إقتناء العوائل 
لموحدات السكنية, وقد يعود السبب الى نشوء الحاجة السكنية في مكان ما الى تضافر 
مجموعة من األسباب أو بعضيا, لذا وبشكل عام يمكن وصف األسباب التي تؤدي إلى نشوء 

   :يأتيالحاجة السكنية بما 
 الزيادة السكانية. -7

كمما زادت معدالت النمو السكاني كمما زادت التكوينات االسرية المتوقعة وبالتالي 
زادت الحاجة الى الوحدات السكنية تبعًا لذلك, وأكثر ما يكون ذلك مؤثرًا في الدول النامية 

رتفعة التي ال والعراق ىو أحدىا عندما ال تستطيع ىذه الدول السيطرة عمى نسبة النمو الم
تتناسب مع االمكانيات االقتصادية لتمك الدول, وما ينتج عن ذلك من مشاكل ومنيا مشكمة 
الحاجة السكنية, ألن الدول النامية يتضاعف عدد سكانيا في فترات قصيرة فضاًل عن عامل 

كس اليجرة من الريف الى المدينة بسبب صعوبة الحياة في الريف نتيجة لعوامل عدة, عمى الع
من الدول المتقدمة التي عممت عمى وضع برامج بعيدة المدى لمسيطرة عمى النمو السكاني 
وكذلك السيطرة عمى اليجرة من الريف الى المدينة من خالل توفير كل ما يحتاجو سكان 
زالة الفوارق بين الريف والمدينة مع اإلمكانية ليذه الدول عمى توفير السكن المناسب  الريف وا 

 اجو من سكانيا.  لمن يحت
 اإلنشطار العائمي. -7

يحصل اإلنشطار العائمي عندما يرغب أفراد العائمة المتزوجون في السكن في مساكن 
مما ينتج عنو من زيادة في عدد العوائل وما يرافق ذلك من زيادة في  خاصة بيم مستقمة

الحاجة الى الوحدات السكنية, إذ يجب عمى الجيات المسؤولة عن قطاع اإلسكان توفير 
 وحدات سكنية جديدة إلشباع ىذه الحاجة.

 النمو االقتصادي.-1
يد من رغبة إن تحسن المستوى االقتصادي وزيادة المستوى المعاشي لمعوائل يز 

بيم وىو من أىم األولويات لتمك  خاصةاالشخاص والعوائل من السكن في مساكن مستقمة 
العوائل وما ينتج عن ذلك من زيادة في الحاجة الى الوحدات السكنية. وىذا ما يالحظ في 
العراق وال سيما بعد زيادة رواتب الموظفين, وتحسن الحالة االقتصادية لممواطنين بعد زيادة 
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ائدات الدخل القومي لمعراق والذي تولد عنو زيادة في الحاجة الى الوحدات السكنية في كافة ع
 مدن العراق ومنيا مدينة الرمادي.

 اإلندثار السنوي. -9 
ىناك عوامل عديدة تؤثر في عمر الوحدة السكنية سواء مواد البناء أو طريقة بنائيا أو 

مثل ارتفاع الرطوبة أو التصدع أو تغيير ظروف االستخدام السيئة لموحدات السكنية 
. ويقدر اإلندثار السنوي استراتيجيةاالستعمال من السكني الى وظائف أخرى أو الى مشاريع 

مما يتولد عنو من زيادة في الحاجة  (14)%( سنويا من مقدار الرصيد السنوي1-1ما بين )
  .  اإلندثار السنويالسكنية في حالة عدم التعويض عن عممية 

 األسباب السياسية واإلجتماعية )الحراك اإلجتماعي( -9
يتمثل الحراك اإلجتماعي في تغيير محل السكن بين مدة وأخرى ألسباب عدة منيا 

فعندما يتحسن الوضع االقتصادي لبعض  إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية أو وظيفية,
ىناك بعض  مستواىا االقتصادي.محل سكنيا بما يتناسب مع  العوائل فإنيا تحاول تغير

تتناسب مع مكانتيا اإلجتماعية فتحاول تغيير محل  العوائل ترى أن المنطقة التي تسكنيا ال
سكنيا لمكان ترى أنو يناسبيا, فضاًل عن العوامل السياسية واالدارية فعندما يتعرض البمد إلى 

العوائل تغيير محل  عدم استقرار أمني أو سياسي أو يتعرض الى الحروب فتحاول بعض
حدث لمعراق من خالل الحقبة الماضية من الزمن بعد  سكنيا وتمجأ الى أماكن أخرى وىذا ما

م وال سيما بعد عممية التيجير الطائفي وال سيما  (1221مريكي لمعراق بعد عام )حتالل األاإل
من مكان أو بسبب تغير محل العمل أو النقل الوظيفي  م, (1222-1224عوام من )في األ

 . كل ىذه العوامل تعمل عمى زيادة الحاجة السكنية الى مكان آخر,
 التراكم السنوي في نقص الوحدات السكنية. -1

يستطيع أي بمد ميما كانت إمكانياتو االقتصادية من سد جميع حاجة سكانو من  ال
ن العوائل إلسكا ةالوحدات السكنية فمذلك يظير نقص سنوي في عدد الوحدات السكنية الالزم

لتراكم ىذا النقص ولسنوات عدة والذي يتولد عنو حاجة في  ةنتيج وال سيما في الدول النامية,
 عدد الوحدات السكنية لسد ىذا النقص من التراكم السنوي لعدد الوحدات السكنية.

 أنواع احلاجة السكنوة. -

 تقسم الحاجة السكنية عمى نوعين ىما:
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 الحاجة السكنية الكمية.-7
يمكن تقدير الحاجة السكنية الكمية بصورة أولية من خالل معرفة عدد السكان الكمي 
سواء من خالل التقديرات أو التعدادات السكانية وقسمتو عمى معدل حجم العائمة وىذا 
االسموب مضمل ألن حجوم العوائل مختمفة وتتدرج من العائمة الصغيرة الى المتوسطة ثم 

يا متطمبات وخصائص مكانية يجب االحاطة بيا إذا ما أريد إعداد العائمة الكبيرة ولكل من
 برنامج إسكاني يمبي الحاجة السكنية الفعمية.

 الحاجة السكنية النوعية.-7
عند تمبية الحاجة السكنية يتوجب دراسة المجتمع بحسب دراسة خصائص شرائحو 

ئص ومكونات وحاجات لتوفير الوحدات السكنية المناسبة في كل منطقة والتي تتطمب خصا
سواء في داخل الوحدة السكنية أو في خارجيا مثل عدد الغرف ومساحتيا أو فضاءات الخدمة 
وممرات الحركة فضاًل عن خارج الوحدة السكنية من خالل توفير الخدمات العامة أو 
المجتمعية عمى مستوى المحمة السكنية والحي السكني والقطاع السكني مع مراعاة الشرائح 

خذ بعين االعتبار المسنين وذوي االحتياجات آلواالقتصادية ألبناء المجتمع مع أ الجتماعيةا
أي  .(12)بعين االىتمام بما يسيل ظروفيم الحياتية داخل وخارج وحداتيم السكنية ةالخاص

ن والتيوية واالضاءة اتوفير وحدة سكنية تتمتع بدرجة من الخصوصية والمساحة الكافية واألم
   .مع الييكل االساس المناسب والموقع الذي يالئم أفراد العائمة قدر االمكان ةالجيد

 تقدير احلاجة السكنوة دلدينة الرمادي. -

أما في  في ذلك المكان, ةتتمثل الحاجة السكنية في أي مكان بعدد العوائل الموجود
عائمة والذي يمثل  (14421م ) (1211مدينة الرمادي فبمغ مجموع عدد العوائل لعام )

 .الحاجة السكنية الكمية لممدينة
أما عمى مستوى األحياء السكنية فتباينت الحاجة السكنية بصورة واضحة, فسجمت 

والسبب في  (1. جدول )عائمة (1244أعمى حاجة سكنية في الحي الجميوري والتي بمغت )
قل أبالسكان. أما  ظدينة ومكتالقديمة والقريبة من مركز الم ذلك إن ىذا الحي يعد من األحياء

وتباينت االحياء االخرى  عائمة, (122فسجمت في الحي العسكري والتي بمغت )سكنية  حاجة
 (.1في حاجتيا السكنية كما يوضحيا الجدول )
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 اخلزين من اإلسكان وكوفوة تقوومه. -

يجب عمى كافة المتخصصين في قطاع اإلسكان أو الميتمين بالدراسات اإلسكانية 
أن يفيموا األسس الصحيحة التي تقوم بتقييم الخزين السكني في أي منطقة وذلك من أجل 
تحديد عدد المساكن الصالحة والمساكن الغير صالحة عمى وفق معايير معتمدة من قبل ىؤالء 

وىذه المعايير قابمة لمتطبيق عمى أرض الواقع الذي تعيشو المنطقة المدروسة في  االشخاص,
جتماعية بما يتناسب مع االمكانيات االقتصادية والعادات والتقاليد اال زمانأي مكان وأي 

وال يقتصر التقييم عمى الوحدة السكنية في كل تفاصيميا الدقيقة بل  السائدة في ذلك المكان,
يشمل البيئة المحيطة بالمسكن من خالل حصة الفرد من الفضاءات والمساحات والخدمات 

 العامة أو المجتمعية.
في ىذا المجال ىو تحديد حصة الفرد من المساحات سواء داخل الوحدة  شيءن أىم إ

السكنية أو خارجيا بما يتناسب مع االمكانيات الموجودة وال سيما المساحات األرضية, ألنو 
والتي تقل فييا  توجد أزمة كبيرة في المساحات الكافية من األرض وال سيما في المدن المميونية

 عمى مستوى الخدمات بصورة عامة. األرض سواء عمى مستوى غرفة النوم أو حصة الفرد من
إن من أىم المعايير التي يجب اتباعيا في تقييم الخزين السكني ىو الحالة اإلنشائية 
لممبنى ومدى صالحيتو لإلسكان مع توافر الشروط الصحية فيو وتوافر كافة الفضاءات في 

عداد  لخ.ا الطعام وفضاءات الحركة ومواقف السيارات .... الوحدة السكنية سواء لمنوم وا 
يمكن الحصول عمى البيانات والمعمومات الخاصة بتقييم الخزين السكني من خالل 

فضاًل  اختصاصيمالدراسات الميدانية التي يقوم بيا أشخاص مختصون وليم خبرة في مجال 
عن التعدادات التي تجري بين مدة وأخرى وما تحتوي من بيانات تفصيمية عن السكان 

ام بيا لتقييم الخزين من ىتمإن أىم المعمومات التي يجب اإل والمساكن عمى حد سواء.
 ما يمي: اإلسكان
المعمومات الجغرافية: والتي تشمل موقع وموضع المدينة ومساحتيا وحجميا فضاًل  -1

 .تبة والمسافة بينيا وبين اقميمياافة بين المدينة والمركز األعمى منيا مر عن المس
والتي تشمل عدد السكان في المدينة سواء الدائمون أو المؤقتون,  المعمومات السكانية: -1

وتحديد الفئات العمرية لمسكان, ألن كل فئة عمرية ليا متطمبات خاصة سواء في 
يجب توافرىا في البيئة المحيطة بالوحدة السكنية  الوحدة السكنية أو في الخدمات التي
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فضاًل عن الحالة االقتصادية واإلجتماعية والحضارية لمسكان وتحديد نسبة الحراك 
اإلجتماعي واليجرة سواء الداخمة أو الخارجة من والى المدينة ومعدل حجم العائمة 

 في العمل. ةومعرفة مشاركة المرأ
 الحاجة السكنية والخزين من اإلسكان بحسب األحياء السكنية لمدينة الرمادي لعام :(1جدول )

 م 1211

 
 لمصدر من عمل الباحث باإلعتماد عمى:ا
 .1211, اب 1221الجياز المركزي لالحصاء, نتائج الحصر والترقيم لعام  وزارة التخطيط, (1و) (1)
 نية.امن نتائج الدراسة الميد (1)

    
المعمومات التي تخص الوحدة السكنية والتي تشمل عدد الغرف في الوحدة السكنية  -1

فضاًل عن الفضاءات الموجودة مع تحديد الحالة االنشائية لموحدة السكنية ونوع البناء, 
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سواء أكان عاموديًا ام افقيًا وعدد العوائل الشاغمة ليا وعمرىا ونوع اإلشغال لموحدة 
 ًا أو مؤجرًا.السكنية سواء أكان ممك

المعمومات التي تخص الكثافات السكانية أو اإلسكانية بكل تفاصيميا والتي تم التطرق  -4
  .إلييا مسبقاً 

المعمومات التي تخص البيئة المحيطة والتي تشمل الخدمات العامة أو المجتمعية  -2
ستعماالت األرض في المدينة وم دى وكفايتيا وكفاءتيا والشوارع الموجودة وتصنيفيا وا 

سيما إعتماد مبدأ وحدة ايير المعتمدة في ذلك المكان والتطابقيا مع األسس والمع
 السكنية.       المحمة الجيرة أو

 اخلزين من اإلسكان يف مدينة الرمادي  -

يكون تقييم الخزين السكني في مدينة الرمادي خاضعًا لبعض المؤشرات التي من 
لمسكن فقط عمى وفق الحالة اإلنشائية من حيث  خالليا يتم تحديد الخزين السكني الصالح

الصالحية وعدم الصالحية لممسكن والتي تم الحصول عمييا من خالل الدراسة الميدانية 
دائمية التي تشمل الكرفانات ومساكن الطين الفضاًل عن إستبعاد الوحدات السكنية غير 

أما  ,مستوى األحياء السكنيةراسة وعمى ومساكن الصفيح أو الشعر أينما وجدت في منطقة الد
 (22المؤشر األخر لتقييم الوحدة السكنية ىو العمر الزمني لتمك الوحدة إذ سيتم أعتماد عمر )

فقد  إذ أختمفت الدول في تحديد ىذا العمر, عام كعمر لموحدة السكنية في ىذه الدراسة,
عام  (42معدل ) عام ومنيا العراق. أما في قارة أوربا فاستخدم (42وضعت دول معدل )

عام لعمر المسكن  (22أما سبب اختيار معدل ) لممساكن التي تستخدم مواد البناء الدائمية.
في ىذه الدراسة فيو يعود الى التقدم العممي والتكنموجي في صناعة مواد البناء وما رافق ذلك 

إن دقة  ة.من تحسينات في نوعية المواد اإلنشائية التي تستخدم في بناء الوحدات السكني
المعمومات الخاصة بعمر البناء أو المواد المستخدمة فيو تعطي نتائج دقيقة في حال حساب 
الخزين من اإلسكان, أما إذا كانت المعمومات غير دقيقة عن عمر المبنى فيتم احتساب 
المباني التي تدخل ضمن الخزين السكني الصالح من خالل قسمة عدد الوحدات السكنية عمى 

النسبة لممباني المبنية بمواد دائمية والنتيجة ىي عدد المباني التي تحذف من الخزين ( ب22)
في حالة المساكن التي  (12السكني بسبب اإلندثار أو تقسيم مجموع الوحدات السكنية عمى )
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يقسم الخزين السكني الغير صالح  .(14)تبنى بمواد بناء غير دائمية وىو العمر األفتراضي ليا
 عام. (22) هقسمين ىما الكرفانات فضاًل عن المبنى الذي تجاوز عمر  لىا لمسكن 

كرفانًا  (12تتواجد الكرفانات في بعض أحياء مدينة الرمادي والتي بمغ مجموعيا )
السكك  الورار, ,)محمد مظموم( كرفانًا عمى أحياء 11, 4, 14, 11, 11توزعت بواقع )

الخضراء ,الوليد( عمى التوالي أما الخزين الغير صالح لمسكن بسبب العمر الزمني  الغربي,
بصورة في الجزء الشرقي األحياء القديمة من المدينة  في لموحدة السكنية وال سيما الذي ظير 

أكثر من األحياء الحديثة وال سيما في الجزء الغربي من المدينة إذ لم يظير ذلك واضحًا ألن 
 عام. (22) ألحياء لم يصل الى المدة الزمنية المطموبة لتغيير المبنى السكني وىيعمر ىذه ا

حزيران 1ظير أكثر عدد من الوحدات السكنية الغير صالحة بسبب العمر الزمني في حي 
, 122بعدد يبمغ ) األندلس( العزيزية, وحدة سكنية وتاله أحياء )الجميوري, (142والذي بمغ )

وحدة سكنية غير  (12الي وأقل عدد ظير في حي القدس والذي بمغ )(, عمى التو 112, 111
 .(1جدول ) صالحة بسبب العمر الزمني.
فيي غير موجودة في األحياء   صفيحكواخ أو مساكن الطين أو الأما بالنسبة الى األ

ذا وجدت فيي توجد في المناطق التي يتم التجاوز عمى أراضييا  السكنية لمدينة الرمادي, وا 
 .)*(الدولة في أغمب األحيان ه األراضي غير موزعة وىي تعود الى دوائروىذ

 اخلزين الصاحل للسكن يف مدينة الرمادي . -

وحدة سكنية  (11441بمغ عدد الوحدات السكنية الصالحة لمسكن في مدينة الرمادي )
في من المجموع الكمي لموحدات السكنية  %(11,4م مشكمًة نسبة تبمغ ) (1211) في عام

( وحدة سكنية في حين شكمت الوحدات السكنية الغير 14114مدينة الرمادي والبالغة )
 من مجموع الوحدات السكنية في المدينة. %(2,4) ما نسبتو ةصالح

أعمى نسبة من الوحدات السكنية الغير صالحة سجمت في حي العزيزية والتي تبمغ 
 1تاله حي  صالحة في ىذا الحي,من الوحدات السكنية ال %(21) يقابميا نسبة %(12)

من الوحدات  %(22) مع وجود نسبة %(12حزيران بنسبة وحدات سكنية غير صالحة )
السكنية الصالحة في ىذا الحي, ثم جاء بالمرتبة الثالثة حي القطانة ضمن أحياء مدينة 

 %(21%( يقابميا )11الرمادي في عدد الوحدات السكنية الغير صالحة والتي بمغت نسبتيا )
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في حين تباينت األحياء االخرى في نسبتيا ويوضحيا  وحدات سكنية صالحة في ىذا الحي,
 (.1) الجدول

 السكىي يف مذيىت الرمادي. العجزادلبحث الثالث: 
يعرف العجز السكني بأنو الفرق بين عدد العوائل وعدد المساكن في زمان ومكان 

لمسكن عاجزة عن تحقيق سكن لكل عائمة  ىو أن المساكن المتوافرة والصالحة أو معينين,
وبحد أدنى من المعايير المعتمدة بغض النظر عن إمكانيات ىذه العوائل لمدفع لغرض 
الحصول عمى المسكن .ويعرف العجز السكني أيضًا بأنو مجموع العوائل التي تشترك مع 

عائمة أو ىو غيرىا في السكن أو ىو قصور أعداد المساكن عن تمبية متطمبات السكن لكل 
ىو  . أوةالفائض في أعداد العوائل يقابمو نقص في أعداد المساكن الواجب توافرىا لكل عائم

الفرق الحاصل بين عدد العوائل التي تحتاج الى مسكن وبين الرصيد المقبول وتوافرىا في مدة 
 . ويقسم العجز السكني الى: (12)نية معينةزم
 العجز السكين النوعي. -2

النوعية في المسكن تعبر عن درجة االداء الوظيفي لموحدة السكنية ومستواىا وىي من 
االمور الميمة في تحقيق األغراض اإلنسانية واألىداف التي استعممت الوحدة السكنية من 

 يةإن ىذه االعتبارات والمؤشرات االساس .ة والمعنوية األفضلم الخدمات المادييميا وتقداج
اإلنشائية لموحدة السكنية من حيث المتانة واالداء الجيد ونوعية مواد البناء تتحدد بالحالة 

أو  ةوالخدمات المتوافرة في داخل الوحدة السكنية وخارجيا سواء عمى مستوى المحمة السكني
إذ إن المسكن ليس مجرد كتل كونكريتية لجدران  .نةالحي السكني أو القطاع  السكني أو المدي

طبيعة أو فراغ لممأوى ,فالكيفية التي يحقق فييا المسكن الراحة الكاممة لنزالئو عدة واقية من ال
والكيرباء والمرافق الصحية,  افية ومنيا توافر المياه الصالحةترتبط بمستوى توافر الشروط الك

مع توافر كافة الفضاءات  يةوكافة الخدمات االخرى التي تشبع حاجات اإلنسان األساس
مة في المسكن لحياة مريحة وخالية من االضطرابات والمشاكل فضاًل عن الضرورية والالز 

 . (12)السكنية ةممكية الوحد
, ألن الوحدات السكنية الغير لنوعي في مدينة الرمادي متعادالً سيكون العجز السكني ا

دامة  صالحة لمسكن بسبب النوع تقابميا وحدات سكنية تجري عمييا عمميات ترميم وتحديث وا 
 مستمرة عمى مستوى األحياء السكنية في مدينة الرمادي.
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 العجز السكين الكمي   -2

التي تحدد ذلك العجز في سنة معينة أو العجز  باألرقاميتمثل العجز السكني الكمي 
السكني الحالي والذي بدوره يعبر عن عدد العوائل التي تشارك غيرىا في وحداتيا السكنية 

سكن بمعدالت اشغال عالية ال تتناسب مع حجم الوحدة السكنية فضاًل عن العوائل التي ت
المشغولة فضاًل عن العوائل التي تسكن في المؤسسات الحكومية سواء المدارس أو الدوائر 

أي بمعنى آخر ىي العوائل التي ليس ليا مسكن  الحكومية أو التي تسكن في المساجد.
وفعالياتيا اليومية  فييا وتمارس حياتيا خاص بيا والتي ىي بحاجة الى وحدات سكنية تسكن

 .بحرية وأمان
 تقدير العجز السكني في مدينة الرمادي. -

إن عممية تقدير العجز السكني ألي منطقة ىو من المؤشرات الميمة عن الوضع 
 السكني الذي  يعتمد عمى عدد وحجم العوائل والحد االدنى من المعايير اإلسكانية المقبولة,
إن عممية تقدير العجز السكني سيعطي صورة واضحة عن حجم اإلستثمارات المستقبمية 
المطموبة لتمبية الحاجة السكنية فضاًل عن تقدير حجم الدعم الالزم تقديمو من الجيات ذات 

الحصول عمى السكن الالئق ليم ,إن عممية تقدير  العالقة بيذا الموضوع  لتمكين العوائل من
 لسنة معينة يتطمب حصر المعمومات اآلتية: العجز السكني 

 .لعدد الكمي لمعوائل في سنة معينةا -1
 حجم الرصيد السكني في تمك السنة. -1
السكنية التي تعد دون الحد االدنى من المعيار في أي بمد وىي بحاجة  عدد الوحدات -1

 أو تأىيل وتحسين )إضافة عمر جديد(. الى االستبدال )المساكن المتيرئة(
( 1) وبالتحديد الوحدات السكنية التي بحاجة الى إستبدال من الفقرة (1الفقرة )تطرح 

 لمحصول عمى الرصيد السكني الصالح لإلستعمال.
عممًا أن ىذا  ( نحصل عمى العجز السكني,1( والفقرة )1من خالل الفرق بين الفقرة )

. والذي بمغ في مدينة (11)يشمل العوائل التي تشارك غيرىا في المسكن والذين ليس ليم مأوى
غيرىا في وحداتيم السكنية )العجز من تعدد العوائل في  عائمة تشارك (12142الرمادي )

عائمة في حين  (1141المسكن الواحد( إذ سجل أعمى عجز في حي الممعب والذي بمغ )
 عائمة تشارك غيرىا في وحداتيم السكنية. (11سجل أقل عجز في الحي الجامعي والذي بمغ )
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وحدة سكنية  (11212من خالل ما تقدم تم تقدير العجز الكمي في مدينة الرمادي والبالغ )
أما عمى مستوى األحياء السكنية فكان العجز السكني عمى أشده في حي  م. (1211لعام )

%( في حين سجل أقل عجز 12,4( وحدة سكنية وبنسبة تبمغ )1122الممعب والذي يبمغ )
(. 4جدول ), %(2,1( وحدة سكنية بنسبة تبمغ )11الذي بمغ )سكني في الحي الجامعي و 

 الذي يوضح العجز السكني بحسب االحياء السكنية لمدينة الرمادي.  
 لمظاهر الناتجة عن العجز السكني.ا -

نتيجة لشدة العجز السكني في أي مكان من األرض تظير بعض اآلثار والمظاىر 
 : والتي منيا

بأنو عدد االشخاص لكل ألف نسمة من سكان المدن الذين التشرد: يعرف التشرد  -1
 ينامون خارج وحدات سكنية أو في مأوى مؤقت.

إال أنو يمكن التعبير عنو من خالل إرتفاع  كتظاظ : وىو مفيوم حسي غير مادي,إلا -1
معدل اشغال الغرف في المسكن الواحد, ويقصد باالكتظاظ أيضًا بأنو إرتفاع معدل 

 ند إشراك أكثر من عائمة في مسكن واحد.اإلشغال السكني ع
عدم المالءمة في الوحدة السكنية وتعني اشغال وحدات سكنية تؤدي الى مخاطر  -1

 صحية لشاغمييا. 
مة البيئية: يعرف بعضيم اإلسكان عمى أنو منظومة من الوحدات السكنية ئعدم المال -4

والفيزيائية, وتمثل البيئة المتدىورة أو التي ال تحقق الخدمات  والبيئة اإلجتماعية
والتسييالت المطموبة أو التي ال تحقق حياة مالئمة لساكنييا مع صعوبة ترك ىذه 

 الوحدات السكنية الى مواقع أخرى.
عالية يتم دفعيا وقطعيا من قوت العائمة  إيجاريةيجارات العالية: إن تحمل أعباء اإل -2

 .المالكين وىي إحدى مظاىر الحاجة السكني لدفعيا الى
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 م 1211العجز السكني بحسب األحياء في مدينة الرمادي لعام : (4جدول )

 
 من عمل الباحث باإلعتماد عمى: المصدر:

 (1العجز من تعدد العوائل في المسكن الوحد من خالل جدول ) (1)
 نتائج الدراسة الميدانية. (1)
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 االستىتاجاث 
 توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات وفيما يمي أىم ىذه االستنتاجات:

أن نشأة مدينة الرمادي كانت بسبب قربيا من نير الفرات وكانت محطة نقمية عمى  -1
 .طريق القوافل التجارية

نشأة مدينة الرمادي في العصر الحديث بقرار أداري من الوالي العثماني مدحت باشا  -1
 أذ قام ببناء سرايا الحكومة وتجمع حوليا السكان. (,1241في العام )

أثرت الخصائص الطبيعية لممدينة عمى أمتدادىا الخطي المحاذي لنير الفرات الذي  -1
 يعتبر المصدر الوحيد لمموارد المائية في المدينة.

سنويا في جميع المراحل التي  %(2) سجل النمو السكاني في المدينة نسبة تزيد عمى -4
 دينة.مرت بيا الم

 ىكتار وبكثافة سكانية عامة بمغت (22,1) بمغت مساحة المدينة في المرحمة االولى -2
ىكتار  (2112) م (1211( نسمة/ىكتار في حين وصمت مساحتيا في العام )24,2)

 نسمة/ىكتار. (11) وبكثافة سكانية عامة تبمغ
في  1م (121,1) بمغت حصة الفرد من المساحة الكمية لممدينة في المرحمة المعاصرة -4

. وىذا فيو ىدر كبير في مساحة االرض في 1م (122) حين أن المعيار المعتمد ىو
 المدينة.

( وحدة سكنية/ىكتار في حين أن المعيار 4,14) بمغت الكثافة االسكانية االجمالية -2
 وحدة سكنية /ىكتار عمى مستوى مدينة الرمادي. (42-12العراقي المعتمد ىو )

شخص/مسكن,  (2,21) ص في المسكن في مدينة الرماديبمغ معدل عدد االشخا -2
 شخص/ (1,2) غرفة /مسكن وبمغت درجة التزاحم في المدينة (1,1) وبمغ معدل

 غرفة.
في حين بمغت الوحدات  (14421) بمغت الحاجة السكنية الكمية في مدينة الرمادي -1

جز سكني ( وحدة سكنية أي أن ىناك ع11441) السكنية الصالحة لمسكن في المدينة
 وحدة سكنية. (11212) يبمغ

لم تتمتع المدينة في توسيعيا عمى مخططات اساسية معدة بصورة صحيحة تتناسب  -12
 مع االسس والمعايير المعتمدة في العراق.
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 التىصياث 
اعتماد تخطيط المدينة عمى المخططات االساسية المعتمدة من قبل الجيات ذات  -1

 والمعايير التخطيطية لإلسكان الحضري.االختصاص باالعتماد عمى االسس 
 .تحديد مساحات قطع االراضي لمعالجة أزمة السكن في المدينة -1
التحرر من قيود نير الفرات لمتخمص من االمتداد الشريطي المحاذي لمنير بعد  -1

 أيصال الماء وجميع الخدمات الى المناطق المقترحة لمتوسع السكني عمييا.
ستيعاب أكبر عدد ممكن من السكان في المساحات االرضية زيادة الكثافة السكانية ال -4

 بما يتناسب مع االسس والمعايير المعتمدة في ذلك.
زيادة الكثافة االسكانية )وحدة سكنية/ىكتار( بما يتناسب مع المعيار العراقي المعتمد  -2

 في ذلك.
عمى وضع خطة وسياسة ثابتة لقطاع االسكان من خالل وضع برنامج لمبناء السنوي و  -4

مدى بعيد لمعالجة أزمة السكن الحالية واستيعاب الزيادات السكانية التي تؤدي الى 
 تكوين عوائل جديدة. 
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 .24 ص ,1121
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)غ.م(, كمية االداب,  محمد طو نايل الدليمي, الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي, رسالة ماجستير -1
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 .122 م,  ص 1221
 .1 ص م, 1212 وزارة االعمار واالسكان, كراس معايير االسكان الحضري, نيسان -11
 ص م, 1211 عمان, سياسيات والتخطيط, دار الحامد لمنشر, صباح فاضل الرحماني, االسكان -11
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ابراىيم جواد كاظم, تحميل أحصائي التجاىات أزمة السكن والوحدات السكنية في مدينة بعقوبة,  -11

 .111 ص ,1221 ,1 ك 14 -11 وقائع المؤتمر العممي االول لجامعة ديالى, الجزء الثاني,
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 م.12/11/1211بتاريخ الرمادي تمت المقابمة 
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17- Lansley, stewart, ''Housing and public policy'' London, 1979, p 88.                             
دار الحكمة  مظر خميل العمر, جغرافية االسكان,محمد خالص روؤف و سعدي محمد صالح و  -12
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 .12 ص ,1222 جامعة بغداد,

 
 ادلصادر
مديرية الشؤون الثقافية  المرحمة االولى, ,لمرشد الى مواطن االثار والحضارةباقر, طو وفؤاد سفر, ا -1
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الطبيعية والبشرية واالقتصادية, معيد الدراسات العربية جاسم محمد, جغرافية العراق  الخمف, -11
 .1121 القاىرة, العالي,
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