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  التىجهات املستقبلية للتىسع املكاني ملذينة الكرمة
 االء اشرف عبذ فرحان العاني حممذ دلف امحذ الذليمي. د.أ

كلية الرتبية للعلىم  –جامعة األنبار 
 اإلنسانية 

 

 املستخلص
االداري والخدمي لقضاء الكرمة في محافظة االنبار، يبمغ  مدينة الكرمة ىي المركز

( ىكتار. تيدف الدراسة 246( نسمة ومساحتيا ضمن المخطط االساس )9551سكانيا ) عدد
الى تحميل المتغيرات المؤثرة في التركيب الداخمي لممدنية من خالل معرفة التوزيع الجغرافي 

كوين النسيج الحضري ومدى كفاءة االداء الستعماالت االرض المختمفة واثر ذلك عمى ت
حاولت الدراسة استشراف االسباب التي ادت الى توزيع  الوظيفي لتمك االستعماالت.

الستعماالت االرض بشكميا الحالي ودراسة المشاكل التي تواجييا وصوال لمصورة التي ستكون 
ادا عمى معدل سنوي ان تم تقدير عدد السكان في سنة اليدف اعتم بعد )1545عمييا عام )

% سنويا، وتم اعتماد مفيوم وحدة الجيرة الستيعاب الزيادة السكانية  1.8لنمو السكان مقداره 
 ى المعايير الوطنية والعالمية.في سنة اليدف اعتمادا عم

Abstract 

Al - Garma city is one of AL-Anbar government cities. It is a population 
(9502) people. It is area, according to the basic planning (146) Hectares. This 
study aims to analysis of affective variables, in the internal structure of the city, by 
knowing the geographical distribution, to different land uses, and the effect for 
formation Civilian life, and the efficiency of the functionality of those uses. The 
study tried to explore the reasons, that led to the distribution of land uses in its 
current form, study the problems faced and how to be in 2045. chapter included 
tow Investigation, the first it was to evaluate the scheme developed by the 
Department of Planning. 
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 :املقذمة
 الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم(.

وازمان مختمفة وقسم من الدراسات توجيت نحو اما بعد درست المدن بطرق متعددة 
وىذا البحث يقدم اسموب  (GISدراستيا بالطرق الحديثة ومنيا نظم المعمومات الجغرافية )

عممي في تحميل كفاءة التوزيع المكاني من خالل دراسة )التوجيات المستقبمية لمتوسع المكاني 
واحدة من المدن التي تشيد زيادة  ( حيث تعد مدينة الكرمةGISلمدينة الكرمة باستخدام 

سكانية عالية مما تطمب التوسع في المخططات الرسمة لممدينة الستيعاب الزيادة السكانية 
 وإلعادة تنظيم الوظائف التي تقدميا المدينة وفق التخطيط العممي.

 اوالً : مشكلة البحث :
 تمثل المشكمة سؤال جوىري ىو ...

لمتوسع ضمن المخطط االساسي وخارجو وماىي ماىي االتجاىات الصحيحة  -2
 االتجاىات االكثر مالئمة لمتوسع.

 .ة في عممية التوسعماىي العوامل الجغرافية المؤثر  -1
 ثانيًا : فرضية البحث: 

 ىي اجابة اولية لمشكمة البحث اذ يمكن ان نجيب باآلتي ...
عماالت االرض بما ال العوامل الطبيعية والبشرية كان ليا االثر الكبير في توزيع است -2

 .توزيعيا بشكل يحقق افضل الخدمات يتناسب ومتطمبات السكان رغم امكانية اعادة
مة حسب الظروف الطبيعية ىناك عدة محاور لمتوسع سيتم اختيار االتجاه االكثر مالئ -1

 .والبشرية
 ثالثا : منطقة البحث:

مركز قضاء الكرمة تمثل منطقة البحث حدود المخطط االساسي لمدينة الكرمة وىي 
احد اقضية محافظة االنبار وتمثمت بالحدود الحضرية لممدينة طبقا لألساس االقتصادي الذي 

 .دودىا وبما يتفق مع حدود البمديةيميز المدينة عن الريف في ح
 اخلصائص اجلغرافية ملذينه الكرمة عرب تطىرها التارخيي: املبحث االول

االنبار وىي مركز قضاء الكرمة وتقع بالجزء الشمالي تقع منطقة الدراسة في محافظة 
كم( وليا حدود جغرافية مع مناطق ميمو حيث في  25الشرقي من مدينو الفموجة وتبعد عنيا )
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جة كم( ومن الجنوب ناحيو عامرية الفمو  55الشرق تحدىا العاصمة بغداد وتبعد عنيا مسافة )
 33َ - 12ْ 33َفمكي فيي تقع بين دائرتي )اما موقعيا ال ومن الشمال محافظو صالح الدين

 .(2)(5ْ 44َ - 43ْ 47َ( شماال وخطي طول )45ْ
وشيدت المدينة خالل مراحل تطورىا العديد من التغيرات التي كانت انعكاس لظروف 
طبيعية  واقتصادية واجتماعيو  ويعود تاريخ المدينة العيد البابمي القديم وعيد ما قبل االسالم 

مى ادر التأريخية انيا تأسست نياية الحكم التركي وبداية االستعمار البريطاني عوتشير المص
كان قضاء الكرمة احد اقسام لواء الدليم حيث كانت ناحية تابعو  2914، وفي عام العراق

ن الماضي . كما وشيدت اربعينيات القر (1)2936لمدينة الفموجة واكتسبت صفتيا االدارية عام 
، امل موقعيا عمى نير الكرمة فالغاية منو ارواء االراضي الزراعية فييا تأسيس مركز لمشرطة

تتبعنا مراحل النمو والتوسع فيمكن تحديد ثالث مراحل  البعيدة عن مجرى نير الفرات. واذا ما
 وىي:

من النشأة حتى السبعينات من القرن الماضي: وتميزت ىذه المرحمة : المرحلة االولى
بالبساطة والنمو الطفيف في مختمف االتجاىات حيث كانت ىي المركز الوحيد في موقع 
منطقة الدراسة كما ان نسيج المدينة العمراني كان منسجما مع المناخ السائد واتجاىات الرياح 

جنوبي شرقي وىذا ان دل فأنو دل عمى  –مالي غربي اذ ان اغمب الشوارع كان اتجاىيا  ش
ان المدينة نمت وفق تخطيط مالئم لمظروف المناخية كما وان المواد المستخدمة السيما 
السقوف كانت من الطابوق والجص محمي الصنع والسقوف مائمة قميال لتسييل تسريب مياه 

المر الذي جل المنزل مكيف االمطار ضافة الى ان مادة الجص ىي مادة عازلة لمحرارة ا
واشعة الشمس تخترقو بشكل قميل. اما طراز البناء فقد كان العربي التقميدي حيث يتوسط 
البيت الفناء الداخمي )الحوش( يالحظ ذلك في الدور المتبقة الى وقتنا الحاضر. كما ان 

االسواق يقة و مساحة الوحدة السكنية صغيرة وعدم وجود حدائق اضافة الى ان الشوارع ض
كتب عن ىذه المدينة وصعوبة تتبع النمو العمراني ويمكن  . وبالرغم من قمة ما(3)مسقوفة

 اعتبار ىذه المرحمة بداية او نواة لممدينة. 
تميزت ىذه المرحمة بكونيا تنظيم مشيدات سكنية مع بعض  المرحلة الثانية:

( ىكتار وعدد 253.4ة فييا )االستعماالت التجارية والخدمية وبمغت مساحة المنطقة الحضري
%( وعدد االحياء السكنية 48( نسمة وشغل نسبة االستعمال السكني فييا )8952سكنيا )
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( ىي )القدس و القادسية والصمود والشيداء( وظيرت االستعماالت التجارية بشكل 4فيي )
وتركز  واضح في ىذه المرحمة بالرغم من كونيا ال تعد سوى محالت تجارية منفردة وبسيطة،

االستعمال التجاري قرب الجامع الكبير الى جانب مجموعة من الدوائر وىو شريط ناتج من 
وتطمب االمر في ىذه المرحمة انشاء ابنية  .(4)تحول الدور السكنية الى ىذا االستعمال

موجود مثل مركز الشرطة والبمدية والمستوصف والجامع اضافة الى انشاء  حكومية وتجديد ما
تم توسعة المنطقة السكنية باستحداث حيين جديدين  2999ثانوية وابتدائية وفي عام مدارس 

ىما والوحدة والعروبة وتقمصت المساحات الخضراء لتصبح احياء سكنية بسبب الزيادة 
 السكانية.

ة في ىذه المرحم .1552لسنة  227وتتمثل بالفترة بعد صدور القرار : المرحلة الثالثة
( 41.6) عمى اطراف المدينة من جية الشمال والشرق بمسافو تفكير بالتوسعبدأت البمدية بال

ىكتار( النشاء محمتين سكنيتين ىما محيسن  91.2كم( وضم ) 2,5ىكتار والقفز مسافة )
الشرقي ومحيسن الغربي وذلك لصعوبة ايجاد مناطق لمتوسع ضمن حدود المخطط االساسي 

( تحوي عمى 138,5ت مساحة المخطط االساسي )الستيعاب الزيادة السكانية وبذلك اصبح
نسمة  (9852) 1525وحدة سكنية حيث بمغ عدد سكان المنطقة الحضرية عام  (3196)

ومدينة مثل الكرمة محاطة باالراضي الزراعية ادت ىذه االحاطة الى تداخل استعماالت 
 االرض الزراعية والبساتين ضمن حدود المخطط االساسي لممدينة.

( من مجموع مساحة 5.3تعمال التجاري فقد قدرت نسبتو في ىذه المرحمة )اما االس
اما في عام  .(5)%(27.81نسبتو ) المنطقة الحضرية، وطرق النقل في ىذه المرحمة شغمت ما

فقد تم رفع مستوى ناحية الكرمة الى قضاء الكرمة بالرغم من افتقارىا لمكثير من  1523
 .(6)المدن العراقية التحضر والمدنية شانيا شأن باقي

 5402تىقعات النمى السكاني ملذينة الكرمة سنة  املبحث الثاني:
د عمى االرض وما تعد دراسة السكان من العوامل الرئيسية لمقيام بأي دراسة تعتم

فمن خالل السكان يتم ابراز العالقة بين السكان ومكان تواجدىم من جية  ،عمييا بالنشاطات
 توزيعيم من جية اخرى.وتوزيعيم واسباب 

من خالل تحميل النمو السكاني لمدينة الكرمة نالحظ ان نمو السكان يأتي من 
الزيادة الطبيعية )والدات ووفيات( والزيادة الحركية )اليجرة الوافدة والمغادرة(  (7)مصدرين ىما
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بمغ  2987نسمة وفي تعداد  (18164) 2977حيث ان عدد سكان الكرمة بمغ في تعداد 
%( وىذا التباين 6.42( وبذلك ارتفع معدل النمو السنوي ارتفاعا عاليا جدا بمغ )51453)

ليس متساوي عمى مستوى التوزيع البيئي )الحضري والبيئي( حيث بمغ معدل النمو الحضري 
 %( وىو اقل من المعدل لعام لمقضاء.4.42)

المياجرين والوافدين  وتأتي ىذه الزيادة نتيجة ارتفاع نسبة الوالدات فضال عن زيادة
والسيما العمال العرب نتيجة ما صاحب ىذه الفترة من اقامة مشاريع استراتيجية مثل معمل 

 السمنت االبيض ومعمل الكاشي ومشروع بحيرة الثرثار.
وعمى الرغم  نسمة( 83325اظير ان عدد سكان المدينة بمغ ) 2997وتعداد عام 

نسمة نجد تباين لمنمو عمى  (35957البالغة ) 2987من ارتفاع الزيادة الصافية عن تعداد 
%( وىو اقل من المعدل  1.3المستويين )الريفي والحضري( حيث بمغ معدل النمو الحضر )

 اعمى من المعدل العام. %( وىو 5.2العام في حين زادت نسبة نمو الريف تصل الى )
 %(11نسبة )( نسمة وىو يشكل 226251بمغ عدد السكان ) 1525 اما في سنة

%( حيث بمغ نمو الحضر 1.6ونمو سنويًا ) (34468من سكان الفموجو في زيادة  صافية )
%( وىو اعمى من المعدل العام والسبب 1.7%( ىو اقل من المعدل العام ونمو الريف )2.1)

في االنخفاض يعود بزيادة الوفيات اضافة الى اليجرة المعاكسة المتمثمة بزيادة ىجرة العمال 
 عرب لسوء الوضع االمني.ال

( حققت اعمى معدالت نمو 2987-2977يتبين لنا مما سبق ان الفترة ما بين )
لمسكان نتيجة تحسن الوضع الصحي والمعاشي بينما نرى تناقص في معدالت النمو خالل 

( وذلك بسبب االحصار االقتصادي والتضخم المعيشي، اما 2997-2987الفترة الالحقة )
( نراىا حققت اقل نسبة نمو عمى مر الفترات السابقة ويرجع 1525-2997خالل الفترة )

كان  1525وفي عام  وما اعقبيا. السبب لمظروف المتردية لمبمد اقتصاديًا وامنيًا بسبب الحرب
%( من سكان القضاء ويتوزعون 8.1نسبتو ) ( نسمة ويشكل ما9551عدد السكان لمحضر )

االحياء القديمة والنمط االخر ىو النمط المشتت ونجده  يالنمط الكثيف ونجده ف عمى نمطين:
وعند تقديرنا لحجم السكان  .(8)الوحدة والعروبة لمخدمات مثل حيي في االحياء التي تفتقر

%( كما في الشكل 1.8بمعدل نمو ) وفق معادلة نمو السكان المركب 1545لسنة اليدف 
 ادناه 
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 (2شكل رقم )

 
 

( نسب استعماالت االرض حسب 1( والشكل رقم )2)وكذلك يوضح الجدول رقم 
      الحاجة المستقبمية لمنطقة الدراسة.

 (2جدول )
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  :املبحث الثالث
 اواًل : اجتاهات التوسع املكاني ملدونة الكرمة :

لغرض تحديد االتجاه االفضل لمتوسع المكاني لمدينة الكرمة فقد تم تحديد ثالث 
 اتجاىات مختمفة وكاألتي:

ويعتمد عمى الواقعية وامكانية التنفيذ وقابمية منطقة التوسع عمى : االتجاه االول
استيعاب الزيادة السكانية وسيناريو ىذا البديل يفترض ضم المنطقة المحصورة جنوبًا بين 
المدينة والنير االروائي وتتجو غربا لتنضم منطقة حصيوات  ذات الكثافة السكانية العالية 

التوسع في المقاطعات المجاورة لو ان اقتضت الحاجة الى ويتوسع ىذا البديل ليتجو الى 
 التوسع.

ويعتمد عمى فكرة المحافظة عمى االرض الزراعية من خالل ايقاف : االتجاه الثاني
اي نشاط عمراني غير زراعي في محيط المدينة والقفز الى مناطق جديدة ذات طبيعة 

والماء في الكمية والنوعية اضافة صحراوية ليست ليا قيمة زراعية من حيث طبيعة االرض 
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المقترحة وامكانية ربطيا بطرق مواصالت بالمركز  الى امكانية استيعاب الزيادات السكانية 
 .الشرقي من المركز الحضري القديم الحضري القديم ويقع ىذا االتجاه في الجزء الجنوبي

ن اراضي ىو استحداث نواة حضرية والتوسع حوليا وتكون ضم: االتجاه الثالث
زراعية غير منتجة شبو صحراوية وذلك لمحفاظ عمى االراضي الزراعية ذات الترب الخصبة 
ويقع ىذا البديل في الجزء الجنوبي الغربي من المركز الحضري القديم في منطقة الشيابي 
حيث يوفر مساحة واسعة من االرض تستوعب الزيادة السكانية  لغاية سنة اليدف واعتبارىا 

حراوية  ستكون مستقبال مركزا لمقضاء مما يتطمب تركيز العديد من المنشأة والمباني منطقة ص
في  1521والخدمات العامة والفرضية في ىذا البديل تقوم عمى ثبات حجم السكان لسنة 

( 3. والشكل رقم )(9)موقعو وتوجيو الزيادة المتوقعة لسنة اليدف الى مناطق التوسع الجديد
 يوضح ذلك.

 (3)الشكل 

 
 

 ثانوًا : حتدود اجتاه التوسع االفضل :

اعتمد الباحثان  1545 من اجل تحديد التوسع االفضل لمدينة الكرمة لسنة اليدف
عمومات الجغرافية موىو من اىم البرامج العممية في ادارة نظم ال  ARC GISعمى برنامج

GIS فضال عن استخدام قاعدة البيانات الجغرافي Geography Data Base 
 عمومات الجغرافية الباحثان عمى رنامستخدام قاعدة البيانات الجغرافية ل yhpoالشسث
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بعد ان تم تجميع المرئيات  مجموعو وتوجيو الزيادة المتوقعة لسنة اليدف الى مناطق.
 الفضائية وخرائط المخطط االساس لمدينة الكرمة.

( سابق الذكر، ولغرض 3وقد تم تحديد اتجاىات التوسع المقترحة كما في الشكل )
 تحقيق اليدف اعتمدت المتغيرات االتيو في تقييم بدائل التوسع وىي:

 التحميل المكاني لممسافة االقميدية . -2
 المسافة المتوقعة واالفتراضية . -1
 المسافة المستقيمة التجاىات التوسع المكاني. -3
 عيارية التجاىات التوسع المكاني.المسافة الم -4

 ولغرض تحميل المالئمة المكانية تم اعتماد المتغيرات االتية : 
 .المالئمة المكانية لمقرب من مركز المدينة  -أ 
 .الزراعية لألراضيالمالئمة المكانية  -ب 
 .درجة المالئمة لمعيار  البعد عن النير -ج 
 .المالئمة المكانية لطرق النقل -د 

( لمتوصل الى التحميالت المكانية وفق المكاني لمسطح )الطوبوغرافيميل ولغرض التح
 :حددة تم اعتماد المتغيرات االتيوالمعايير الم

  .االنحدار 
 .الخريطة الكنتوية 

وبناء عمى كل المتغيرات السابقة فقد كانت النتائج النيائية الختيار البديل االفضل 
 (4لمنطقة الدراسة كما في الشكل )

 (4الشكل )
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 ختطيط املىقع املقرتح للتىسع: املبحث الرابع:
 (5الشكل )

 
 

 مفهوم وحدة اجلرية :

معظم التصاميم األساسية لممدن تركزت عمى استخدام النظام اليرمي لتوزيع 
إلى مستوطنات متدرجة في المساحة والحجم  المستوطنات والخدمات إذ تقسم المناطق السكنية

يتم ، ومن ثم ( حيث تشكل قمة اليرمNeighborhood Unitالمحمة السكنية )وتبدأ من 
 .بعدىا القطاع الذي يتكون من عدد من األحياء وأخيرًا المدينةو الحي السكني التدرج نحو 

واليدف ىو خمق كفاية ذاتية عن طريق مؤشرات رقمية وغير رقمية تنظم ىذا اليرم ضمن 
 .(25)( لكل مستوى)معايير تخطيطية

 (  The Neighborhood Unitهي احمللة السكنوة )  ما

عمى أنيا تمك المنطقة المحمية الخدمية والتي توزع ضمنيا  السكنية عرفت المحمة
وتعتمد عمى الدخل المادي  ،غيرىافعاليات معينة مثل الفعاليات التعميمية والصحية والترفييية و 

 :اما وظيفتيا الرئيسة فيي ،لمساكنين فييا ونسبة اعمارىم ومينيم
 وظيفة سكنية. -2
 وظيفة خدمية. -1

2500   

 نسمة
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 وظيفة مجتمعية. -3
 حجم السكان يف احمللة السكنوة

تحديد الحجم المناسب لممحمة السكنية ما يزال موضع جدل بين مختمف القائمين عمى 
ية التي تخدم تمك التخطيط في الدول المختمفة، واألساس في ىذا الحجم ىي المدرسة االبتدائ

لعراق ىناك اختالف في تحديد حجم المحمة السكنية سواء من ا ففي، المحمة السكنية
المؤسسات العراقية أو من الشركات االستشارية األجنبية العاممة في العراق حيث قدمت 

( االستشارية اقتراحا بأن يكون الحجم السكاني Pole Servicesمجموعة بول سيرفس )
عيا المخطط التنموي لمدينة ( نسمة وذلك عند وض5555 – 1555لممحمة متراوحًا بين )

( حددت الحجم السكاني لممحمة بـ Dioxides) دوكسيادكس، في حين أن شركة بغداد
( الذي يعتمد حجم سكاني سكإلى اعتماد معيار )دوكسياد ان( نسمة، وذىب الباحث1555)

 .( نسمة1555مقدر بـ )
 عناصر احمللة السكنوة :

حدات السكنية باحتوائيا عمى مكونات عمرانية تميزىا عن باقي تمتاز أغمب الو 
الوحدات السكنية )السوق  فضال عنالمناطق السكنية ذات المراتب األعمى والتي تشمل 

 .المحمي والمدرسة االبتدائية( إضافة إلى الخدمات االجتماعية وبعض الصناعات والفضاءات
والمعتمدة عمى االفراد والمستفيدين وتشمل الخدمات في ضوء المعايير التخطيطية 

 : (22)عمى
 خدمات تعميمية. -2
 روضة اطفال. -1
 مدرسة ابتدائية. -3
 سوق محمي. -4
 ساحة لعب. -5

كونو جزءًا عمرانيًا فعااًل في عممية ومن األمور اليامة في وحدة الجيرة ىو الشارع   
النقل وىو أيضًا وسط فعال لمفعاليات االجتماعية منيا العمل والتجوال والذىاب والمجيء 

 .المعب فضال عن
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وفي النياية فإن المخطط الذي وضع لمدينة الكرمة لم يمبي المتطمبات التخطيطية 
والمحددات اإلدارية، ونظرًا لوجود  وذلك بسبب التركيبة العشائرية والمشاكل االجتماعية

العسكرية التي حدثت في اآلونة األخيرة والتي بالرغم من مأساويتيا فإنيا ستكون  العمميات
 .تنظيم البيئة الحضرية بشكل أفضل فرصة لمقائمين عمى التخطيط إلعادة

 االستنتاجات :
 توصل البحث الى عدد من االستنتاجات يمكن اجماليا بما يأتي :

تتمتع مدينة الكرمة بموقع جغرافي ميم يربط بين العاصمة ومحافظة االنبار من خالل  -2
 ما توفرُه من سيولة االتصال بالمدن المجاورة.

دراسة مراحل النمو العمراني لمدينة الكرمة تبين أنيا مرت بثالث مراحل، إذ شيدت  -1
لموقع الحضري الوحيد المرحمة األولى ازدىارًا ونموًا في مختمف االتجاىات ولكونيا ا

في منطقة الدراسة، امتدت ىذه المرحمة منذ نشأة المدينة وحتى سبعينيات القرن 
الماضي، أما المرحمة الثانية فقد شيدت تنظيم مشيدات سابقة وبمغت مساحة المخطط 

ىكتار(، وكذلك تم تجديد أبنية حكومية وتجديد ما ىو موجود  253,4األساسي )
ع بحّيين جديدين ىما حي الوحدة وحي العروبة، أما المرحمة أصاًل ومن ثم التوس

الثالثة فقد اتسمت بإنشاء محمتين جديدتين ىما محيسن الشرقي ومحيسن الغربي 
 ىكتار(. 138,5وأصبح بذلك مساحة المخطط األساسي )

( كانت 87-77بينت الدراسة أن معدالت النمو التي شيدتيا المدينة خالل الفترة ) -3
 – 2997، بينما شيدت الفترة )ة لتحسن الظروف المعاشية والصحيةيجعالية كنت
( أقل نسبة نمو عمى مر الفترات الثالثة بسبب الظروف االقتصادية واالمنية 1525

 السيئة والمتعاقبة. 
تمتمك قدرة عالية عمى  (GIS)اثبتت الدراسات ان تقنية نظم المعمومات الجغرافية  -4

عن منطقة الدراسة اشتممت عمى المتغيرات البشرية  قاعدة بيانات جغرافية اعداد
يب االحصائية تم تحميميا وفق المعطيات المكانية اذ تم استخدام االسال والسكانية والتي

 .كالمسافة المعيارية
من خالل تحميل نموذج المعايير المكانية وفق المعايير المكانية لمنطقة الدراسة  -5

 .(5فضل كما في الشكل رقم )وتطبيقو تم التوصل إلى الموقع األ
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 التىصيات :             
الحّد من ظاىرة النمو العمراني العشوائي ضمن المخطط األساس بالشكل الذي يضمن  -2

 .التطورات االقتصادية واالجتماعيةلممدينة تطورًا عمرانيًا ينسجم مع 
خدمي الحد من التوسع األفقي العشوائي باتجاه جنوب المدينة ألنو يسبب ضغط  -1

داري عمى المنطقة الحضرية بما ال يالئم المخططات اإلدارية لممدينة.  وا 
االستفادة من الموقع المقترح االفضل لجعمو نواة حضرية ثانية تساعد في تخفيف  -3

الضغط االداري والسكاني عمى المركز الحضري القديم واتباع االساليب الحديثة التي 
 تجعل منو اكثر استفادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (144 (  
 

 املصادر
، صالح فميح، جغرافية المدن، دار الكتب لمطباعة والنشر، بغداد، حسنالييتي، صبري فارس و  -2

2986. 
صبري، عبد الناصر، حسن كشاش، دور العامل اإلداري في تغيير أحجام ومراتب المراكز الحضرية  -1

 ت(.د. ، )، جامعة األنبار1555-97-87-77في محافظة األنبار خالل المدة 
الدليمي، محمد دلف أحمد والموسى، فواز أحمد، وادي نير الفرات في سوريا والعراق الطبيعة  -3

 .1559والسكان، دار الفرقان لمطباعة والنشر، 
مديرية التخطيط العمراني، محافظة األنبار، مشروع تحديث التصميم األساس لمدينة الكرمة،  -4

1523. 
خمي لمدينة ىيت، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المولى، مشعل فيصل غضيب، التركيب الدا -5

 .1552األنبار، 
 .1523مديرية بمدية الكرمة، قسم تخطيط المدن، بيانات غير منشورة لعام  -6
دراسة في تركيبيا الداخمي وعالقاتيا اإلقميمية، رسالة  العيساوي، محمد فرج جاسم، الصقالوية -7

 .1558ماجستير، كمية التربية، جامعة األنبار، 
مديرية التخطيط العمراني، محافظة األنبار، مشروع تحديث التصميم األساس لمدينة الكرمة، المرحمة  -8

 .1521 الرابعة، التقرير االقميمي،
 .1523ن، بيانات غير منشورة لعام مديرية بمدية الكرمة، قسم تخطيط المد -9
وعمى  ، محمد دلف أحمد، تخطيط اإلسكان الحضري بين مبدأ العزل والتداخل السكانيالدليمي -25

، 1، معيد التخطيط الحضري واإلقميمي، جامعة بغداد، العدد أساس وحدة الجيرة، مجمة المخطط
2997. 

، مجمة جامعة الممك سالمية العتيقةيطية في المدن اإل، أحمد، المعايير اليندسية والتخطحموش -22
 .1553، النشرة العممية لممطابع السعودية، 25، مجمد ، العمارة والتخطيطسعود


