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 اخلصائص العمرانيت لألحياء السكنيت يف مذينت الرماديجىانب من 
 صباح مهذي جرو .مم. حممذ دلف أمحذ. د.أ

       األتباراملذيريت العامت لرتبيت  لرتبيت للبناثكليت ا –جامعت األنبار 
 املستخلص

, وفي الجغرافيا فأف العمراف ىو السكف,  العمراف مفيوـ يستخدـ في الكثير مف العمـو
تتبايف االحياء السكنية في خصائصيا العمرانية بحسب المرحمة التي تمر بيا المدف خالؿ 
مراحؿ  توسعيا المساحي والسكني ألف كؿ مرحمة ليا خصائص عمرانية تميزىا عف المراحؿ 

ساحة قطعة االرض او مساحة البناء ونمطو وطرازه وتتأثر الخصائص االخرى سواء معدؿ م
العمرانية بالتطور العممي والتقدـ التكنموجي فضاًل عف الحالة االقتصادية او االجتماعية او 
الحضارية لممجتمع الساكف في المدينة, ففي المراحؿ االولى لنشأة مدينة الرمادي تميزت 

عدـ التعقيد مف خالؿ استخداـ مواد بناء محمية وتصاميـ الخصائص العمرانية بالبساطة و 
اما في المرحمة المعاصرة فأف الخصائص العمرانية تميزت  تحاكي العصر في تمؾ المرحمة,

بالحداثة والتعقيد بسبب التطورات الحاصمة في كافة مجاالت الحياة وخاصة في مجاؿ البناء 
  .والعمراف

كاف المبحث االوؿ بعنواف  يا المقدمة,تضمف ىذا البحث ثالث مباحث سبقت
الخصائص الطبيعية والبشرية لمدينة الرمادي وتـ التطرؽ فيو الى نشأة المدينة بصورة 
مختصرة وتـ تحديد الموقع الفمكي والجغرافي ومف ثـ تناوؿ خصائص الموضع لممدينة اما 

ة في مدينة الرمادي المبحث الثاني فكاف بعنواف بعض الخصائص العمرانية لألحياء السكني
مثؿ معدؿ مساحة قطعة االرض ومعدؿ مساحة البناء ونسبة التغطية ألحياء المدينة في حيف 
تناوؿ المبحث الثالث مساحة بعض الفضاءات المكونة لموحدة السكنية في احياء المدينة 

 واختتـ البحث بأىـ االستنتاجات والتوصيات ثـ قائمة المصادر التي تناوليا البحث.
Abstract                                                                

The construction is a concept used in many sciences and geography the 
construction is the residence. The residential districts vary in their constructional 
features according to the stages that the cities passed in through their residential 
and areal expansion, because each stage has constructional features distinct it 
from the other stages whether the average of the earth piece area or the building 
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area and pattern. The constructional features affected by the scientific 
development and the technological progress in addition to the economic situation, 
social situation or status of civilization of the residential society in the city. In the 
first stages of the emergence of Al-Ramadi city, the constructional features 
characterized by the simplicity and lack of complexity through the use of local 
building materials and designs mimic the age at that stage, while in the 
contemporary stage, the constructional stage characterized by the modernity and 
complexity due to the developments occurred in all fields of life, especially in the 
field of building and construction.  

This research included three sections preceded by the introduction. The 
title of the first section was the natural and human features of Al-Ramadi city and 
in briefly it partook of the emergence of the city and in which the astronomical and 
geographical place and the place features of the city were determined. The title of 
the second section was some of the constructional features for the residential 
districts in Al-Ramadi city like the average of the earth piece area, average of the 
building area and the coverage percent for the city districts. The third section 
partook of the area of some spaces consisting the residential unit in the city 
districts. The research ended with the important conclusions and 
recommendations then the reference list. 

 املقذمت
 ةفيو يعتمد عمى التقني متشابكة معقدة, يعيش اإلنساف في عالمنا المعاصر حياة

مستويات معيشية أعمى مما ويحيا في  الحديثة ووسائؿ النقؿ والمواصالت السريعة والمتقدمة,
 تتأثر المراكز العمرانية وخصائصيا بالمحددات الطبيعية أجداده المحدثوف والقدامى. وعاش

 ية بقعة مف بقاع العالـ.أوالبشرية والتي ال تتشابو بشكؿ مطمؽ في 
السكاني عمى الخصائص العمرانية لممستقرات البشرية بشكؿ كبير وخاصة  يؤثر النمو

المتسارع لممراكز الحضرية عبئًا ثقياًل عمى  يتشكؿ ظاىرة التوسع العمران إذخيرة في المدة اال
مما جعميا غير قادرة عمى توفير  مكانيات والموارد المخصصة ليذه المراكز الحضرية,اإل

متطمبات الحاجة السكنية في أي مكاف وزماف في أغمب دوؿ العالـ وخصوصًا في الدوؿ 
 النامية.
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صائص العمرانية لممدف ومواكبتيا لمتطور العممي والتقدـ التكنموجي ختالؼ الخإف إ
ختصاصاتيـ ومنيـ عمماء االجتماع واالقتصاد إشغؿ باؿ الكثير مف العمماء وحسب 

ف مشكمة السكف المتفاقمة عمى مستوى أل والتخطيط والجغرافية واليندسة وحتى السياسييف,
 واالضطرابات التي تحدث في بعض دوؿ العالـ العالـ أحدثت الكثير مف المشاكؿ السياسية

غمب مدف العالـ النامي وما يرافؽ تمؾ أنتشار العشوائيات في إعف  خرى فضالً أبيف فترة و 
مراض والجريمة وبئة واألاأل والعشوائيات مف سكف غير الئؽ وغير صحي والذي تنتشر في

 .والفقر.....الخ
ر في الخصائص العمرانية لألحياء مشكمة البحث والتي تتمثؿ بوجود تبايف كبي

 السكنية وخاصة بيف االحياء القديمة واالحياء الحديثة مما أثر عمى كفاءتيا  وكفايتيا الوظيفية 
فرضية البحث: تعاني مدينة الرمادي مف مشكمة في قطاع االسكاف وىذه المشكمة ىي 

امؿ سواء العوامؿ في كمية ونوعية الوحدات السكنية أسيـ في وجودىا مجموعة مف العو 
الطبيعية او البشرية مما تولد عنة مف وجود تبايف كبير في الخصائص العمرانية لألحياء 

 السكنية في المدينة.
ييدؼ البحث الى الكشؼ عف واقع حاؿ قطاع االسكاف مف أجؿ  ىدؼ البحث:

 التعرؼ عمى بعض الخصائص العمرانية لألحياء السكنية في مدينة الرمادي.
 اخلصائص الطبيعيت والبشريت ملذينت الرمادي االول:املبحث 

مكانيات أي ا  لطبيعية المؤثرة في شكؿ وخصائص و يعد الموقع مف أىـ العوامؿ ا
 شمااًل وخطي ( 33ْ 02َو) (33ْ  00َ)ة الرمادي فمكيا بيف دائرتي عرض تقع مدين (1)مدينة

 .مركز محافظة االنبار –ء الرمادي وىي مركز قضا ,شرقاً  (33ْ 34َ( و)33ْ 33َطوؿ )
يحدىا مف الشماؿ نير الفرات ومف الغرب الحافة الشرقية ليضبة االنبار الغربية ومف الجنوب 

تقع مدينة الرمادي في الجزء الجنوبي الشرقي مف  .الشرقيةبحيرة الحبانية ومف الشرؽ حصيبة 
ىندسية تفصميا عف وعمى ىذا االساس يعد موقعا ىامشيا وذات أبعاد غير  محافظة االنبار,

كـ عف مدينة الفموجة ثاني اكبر مدينة مف ناحية  (34فيي تبعد ) المدف االخرى لممحافظة,
 كـ في شماليا الغربي, وتبعد عف مدينة الرطبة (022عدد السكاف شرقا وعف مدينة القائـ )

 كـ عف بغداد العاصمة غربا. (112)وتبعد  الغرب. باتجاهكـ  (322)
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أذ  ى موقعيا مف الحدود الدولية فيي قريبة نوعا ما مف الشكؿ اليندسي.أما بالنسبة ال
أما عف  سوريا, باتجاهكـ عف الحدود الغربية  (022كـ و) (032تبعد عف الحدود الشرقية )
 (.1) ريطةكـ. خ (422) ود الجنوبية فتبعدأما عف الحد كـ, (212الحدود الشمالية فتبعد )
الزراعية والتجارية كمحطة نقمية في المراحؿ االولى لنشأة  وونشاطات ويمتاز ىذه الموقع بأىميت

 المدينة.
 موقع مدينة الرمادي مف االنبار والعراؽ: (1خريطة )

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

 
 نشأة املدينة  -

قبؿ الميالد  االولى لمدينة الرمادي تعود الى ماتشير الدالئؿ التاريخية عمى اف النشأة 
عمى الضفة اليمنى  ؽ.ـ عند موضع يطمؽ عمية )بسخينا( (004-032بيف ) وبالتحديد ما
المتجية مف  حد المراكز التجارية المنتشرة عمى طريؽ القوافؿ التجاريةأوىو يمثؿ  لنير الفرات,
المدينة الحالية في العصر الحديث فأنيا تعود أما بدايات  .(0)الشاـ مع نير الفرات والى بالد

الى النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر, أذ قاـ الوالي العثماني مدحت باشا بتمصير مدينة 
مركز لمشرطة ومستشفى وبناء  وقاـ ببناء ـ. (1241) الرمادي مع مدينة الناصرية في العاـ

أذ  )تؿ الرماد( الى رمادي بيذا االسـ نسبةوسميت مدينة ال .القمعة التي تحتوي دائرة لمكمارؾ
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طعاـ كانت تستقبؿ القوافؿ التجارية والمسافريف الذيف يمجؤوف الى التؿ لالستراحة وطيي ال
 .(3)فقد حممت ىذا االسـ فيما بعد ولكثرة المخمفات مف الرماد

 اخلصائص الطبوعوة ملوضع مدينة الرمادي  -

مؿ المؤثرة عمى البنية الوظيفية والمعمارية أف الخصائص المكانية مف أبرز العوا
المدينة في  استمرارأذ يتـ أنتخاب المواضع المثالية التي تحقؽ ديمومة  والتخطيطية لممدينة,

 . (3)ؽ حيوية المدينة وفاعمية انشطتياأدائيا الوظيفي بما يحق
عمى ما  عف نوع التكوينات السطحية ودرجة تأثير الجيولوجيةتكشؼ دراسة البنية 
تتميز أراضي محافظة االنبار بأف صخور القاعدة فييا تكوف  ,وشكؿ النمو العمراني وأتجاىات

تشير الى أف موضع  الجيولوجيةكـ. أف التحريات  (1-2ذات أعماؽ ضحمة تتراوح  ما بيف )
ر  بحيرة الحبانية ومنخفض الثرثا هقبؿ التاريخ مغمورًا بميا عصور ماالمدينة الحالية كاف في 

وقد أدت الحركات االرضية المستمرة والترسبات التي  أذ كانا يمتقياف مباشرة مع نير الفرات,
تقع مدينة  .(2)جمبيا نير الفرات الى عزؿ منخفض الثرثار وبحيرة الحبانية عف نير الفرات

الرمادي في الجزء الشمالي الغربي مف السيؿ الرسوبي العراقي والسيؿ الرسوبي حديث 
فيي عبارة عف مزيج مف المواد الصمصالية والجيرية وترتفع فييا نسبة االمالح والتي  التكويف,

أف الجيات الشرقية مف المدينة تتكوف مف ترسبات سمكيا  نقمتيا مياه أنيار دجمة والفرات.
ات نير الفرات قبؿ أف وىي مف مخمف متبايف وتتغير مف مكاف الى اخر وبصورة غير منتظمة,

أما االجزاء الغربية  الطياف الغرينية والحصى,االقديـ ويتكوف مف الرمؿ الناعـ و  همجرا يتغير
 فتعود تكويناتيا الى عصر المايوسيف وتتكوف مف احجار طينية وجبس وطفؿ وفوسفات وقير

 .(4)ودلومايت
أما مف الناحية الطوبغرافية فال يمكف اطالؽ صفة االستواء التاـ عمى موضع مدينة 

عف مستوى سطح البحر مف منطقة الى اخرى, وأف كاف  ودي وذلؾ بسبب تبايف أرتفاعاتلرماا
المنطقة االولى وتشمؿ  فيناؾ ثالث مناطؽ تتبايف في أرتفاعيا, ىذا التبايف ىنا ليس كبيرًا,

ـ فوؽ  (21-22) أغمب جيات موضع المدينة في مراحميا االولى الذي يبمغ أرتفاعو بيف
يبعد عنو  أذ ال تيجة لكونو أقرب مكاف بيذا االرتفاع الى نير الفرات,مستوى سطح البحر, ن

-34بيف ) الشماؿ والشرؽ أذ يصؿ الى ما باتجاهـ ويقؿ االرتفاع تدريجيا  (222اكثر مف )
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كبيرة في  ـ فوؽ مستوى سطح البحر وبكال االتجاىيف ولالنحدار التدريجي أىمية (32
 .الفيضانات هالتخمص مف تيديدات ميا

ما المنطقة الثانية وتقع في شرؽ المدينة فتنخفض فييا االرض ليبمغ معدؿ ارتفاعيا أ
الغريبة مف المدينة  األجزاءأما المنطقة الثالثة فتشمؿ  ـ عف مستوى سطح البحر, (34) الى

اليضبة الغربية  باتجاهالتي تبدأ باالرتفاع التدريجي  )الواقعة الى الغرب مف قناة الورار(
(, اما بالنسبة 0) ريطةخ .(2)ـ فوؽ مستوى سطح البحر (42-23بيف ) أرتفاعيا ما ويتراوح

الى تربة المدينة فأنيا تتشكؿ مف الترسبات النيرية كأىـ مكوناتيا والسيما الطيف والطمى 
المذاف اعطيا الصالحية لالستغالؿ الزراعي ومف ثـ زياده كثافة االستقرار السكاني اذ وجدت 

ف الترب ىي تربة كتوؼ االنيار وتربة حوض النير وىما ترب صالحة لمنشاط ثالثة انواع م
ربي مف المدينة الجزء الغ الترب الصحراوية والتي تتواجد فيالزراعي اما النوع الثالث فيي 

 عدـ صالحيتيا لإلنتاج الزراعي. ( والتي امتد الييا التوسع السكني بسبب)غرب قناة الورار
ع مدينة الرمادي ضطوبوغرافية مو : (0خريطة )

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

     
جاؼ صيفا ما مناخ المدينة فيو ال يختمؼ عف مناخ وسط العراؽ وىو مناخ حار أ

% مف  32. وتسود المنطقة الرياح الشمالية الغربية وبنسبة تكرار تبمغ وبارد قميؿ المطر شتاءً 
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( ممـ 122-122مجموع الرياح اليابة الييا. وتقع المدينة بيف خطي المطر المتساوييف )
. اف جفاؼ المنطقة التي تقع عمييا مدينة الرمادي مف جية ومموحة المياه الجوفية (2)سنوياً 

 الذي يخدـ فييا مف جية ثانية جعؿ نير الفرات المصدر الرئيسي الذي يزود المدينة بالمياه
تنمو اشجار وشجيرات وحشائش مثؿ . ي مدينة الرماديشاطات التي يمارسيا االنساف فالن

القصب والبردي كنباتات طبيعية سواء عمى  اشجار الغرب والصفصاؼ والتوت ونباتات
ضفاؼ نير الفرات او في سواقي المياه وىذه النباتات كانت تستخدـ في بناء سقوؼ المساكف 

 نشأة المدينة.وخاصة في المراحؿ االولى ل
 اخلصائص البشرية )السكان(-

أف دراسة النمو السكاني مف اىـ الدراسات السكانية اذ تصؼ المجتمع بطبيعة 
والذي يتـ  (1)لزيادة او النقصاف العددي لمسكافديناميكية بسبب الحركة الذاتية الناتجة عف ا

عف عامؿ الوالدات والوفيات باعتباره االساس في الزيادة الطبيعية فضال عف عامؿ اليجرة 
المدف تفتقد معظـ المدف العراقية ومنيا مدينة الرمادي الى  الداخمة والخارجة مف والى

وذلؾ ألعتمادىا عمى  وأف وجدت فيي غير دقيقة, ـ (1132) االحصاءات السكانية قبؿ عاـ
وب التقدير ومف المرجح أف التجمع البشري في مدينة الرمادي قد بدأ عمى شكؿ قرية أسم

نسمة وصؿ  (3314ـ أف عدد سكاف مدينة الرمادي ) (1102) تبيف تقديرات عاـ صغيرة.
 ( فوصؿ عدد1122) أما في العاـ نسمة, (1111حوالي ) (1132عددىـ حسب تعداد عاـ )

 (01042فأصبح عدد السكاف ) ـ (1142وفي عاـ ) نسمة (12204السكاف في المدينة )
 نسمة.

نسمة  (32423ـ بعد أف كاف ) (1122نسمة في عاـ ) (41011بمغ عدد السكاف )
نسمة وفي  (103331( بمغ عدد السكاف في المدينة )1122وفي عاـ ) (,1122في عاـ )

 في عاـ نسمة في حيف بمغ (143024ـ أصبح عدد سكاف المدينة حوالي ) (1112) عاـ
عدد السكاف ونسبة نموىـ في مدينة  (1)( نسمو ويبيف الجدوؿ 112222ي )حوال (0210)

والذي تبيف فيو النمو السنوي في العراؽ بشكؿ عاـ ومدينة الرمادي بشكؿ خاص  الرمادي.
لجميع التعدادات  التي سبقت تعداد عاـ  %( 2) ىي نسبة مرتفعة أذ سجمت نسبة تزيد عف

في ذلؾ زيادة نسبة الوالدات يقابميا قمة في نسبة الوفيات وجاء ذلؾ بسبب  والسبب (1112)
بالجانب الصحي مع زيادة اليجرة مف الريؼ الى المدينة فمذلؾ أزداد عدد السكاف في  االىتماـ
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ـ فأف نسبة النمو السكاني  (0223) المدف العراقية ومنيا مدينة الرمادي اما بعد العاـ
الحتالؿ االمريكي لمعراؽ والحروب التي خاضيا العراؽ مع التحالؼ أصبحت قميمة وبسبب ا

 التي تعرض ليا العراؽ. الدولي ضدة فضال عف اليجرة الطائفية
 ـ (0210-1132) عدد السكاف ونسبة نموىـ  لمدينة الرمادي لممدة: (1)جدوؿ 

 % 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 ,1132المصادر, وزارة التخطيط, الجياز المركزي لالحصاء, نتائج التعداد السكاني لالعواـ: 
ـ حسب خطة التنمية المكانية لمحافظة 0210ـ وتقديرات السكاف لعاـ 1112, 1122, 1122, 1142

 ـ. 0202االنبار لغاية العاـ 
      

مرت المدينة بثالث مراحؿ توسع مساحي وسكني تشير التقديرات الى اف عدد 
 وبيذا يكوف معدؿـ  (1102مسكف في العاـ ) (222المساكف في مدينة الرمادي كاف حواؿ )

أما الكثافة السكانية  /مسكف في ىذا العاـ.شخص (2,4) ىو عدد االشخاص في المسكف
 نسمة /ىكتار في (114,4فبمغت ) نسمة/ىكتار والكثافة الصافية (23,2العامة فبمغت )

مساحة  توبمغ ـ, (1132-1241المرحمة االولى مف نشأة المدينة والتي تمتد ما بيف العاـ )
 43,1ىكتار وشكمت نسب االستعماؿ السكني منيا حواؿ ) (22,1ة في ىذه المرحمة )المدين

ـ فكانت مساحة المدينة قد  (1142-1132بيف ) %(. أما المرحمة الثانية والتي تمتد ما
مف مجموع المساحة  %( 32مغ )نسبة تب ىكتار, شكؿ االستعماؿ السكني (314,2بمغت )
نسمة/ىكتار  (10,3رمادي )لالكمية في ىذه المرحمة في مدينة ا . بمغت الكثافة السكانيةالكمية

نسمة /ىكتار وفي ىذه المرحمة ظير أوؿ مخطط أساس  (110,2وبمغت الكثافة الصافية )
( الذي بدأ بتنظيـ استعماالت االرض في المدينة مف خالؿ 1121لممدينة وذلؾ في العاـ )
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ى المحتاجيف متمثال بمجمع االسكاف وضع مخطط لبناء مجمعات سكنية حكومية توزع عم
 المرحمة الثالثة تمتد ما ناء ىذا المجمع.اليونانية لب مف خالؿ مقترح شركة )دوكسيادس( ديـالق
 (3430,32نياية المرحمة ىي )ـ والتي أصبحت مساحة المدينة في  (0211-1144) بيف

ـ. في ىذه  (0211) نسمة /ىكتار في عاـ (31بمغت الكثافة السكانية الكمية ) .ىكتار
 الحرية, الحسيف, المعتصـ, النور, المرحمة نشأت أحياء جديدة في المدينة مثؿ أحياء )التأميـ,

 .الالجئيف( الحكـ المحمي, عثماف بف عفاف, األميف,
حيًا سكنيا  (11حيًا سكنيًا توزعت بواقع ) (02ـ ضمت المدينة ) (0210في العاـ )

دينة والتي تفصميا قناة حيا في الجزء الشرقي مف الم (14)في الجزء الغربي مف المدينة و
(, وبعدد سكاف بمغ 0)ىكتار جدوؿ  (2102) ساحة المدينة( وبمغت م3) ريطةخ .الورار

نسمة /ىكتار وبكثافة أجمالية تبمغ  (33نسمة وبكثافة سكانية عامة تبمغ ) (112222)
 .(أ)*نسمة/ىكتار (31,2)

بينما بمغت حصة الفرد مف  0ـ (320,3المدينة الكمية )بمغت حصة الفرد مف مساحة 
 بيف وىي أعمى مف المعيار المعتمد والذي يتراوح ما 0ـ (021,10مساحة االحياء السكنية )

مما تقدـ يالحظ أف ىناؾ  (12)كحصة لمفرد 0ـ (122) اعتمادفمذلؾ يتـ  0ـ (22-102)
وىي بحاجة ماسة الى معالجة مف مدينة الرمادي في  ىدر كبير في حصة الفرد مف االرض

الحضري في معالجة ىذا اليدر  لإلسكافالتخطيط  قبؿ الجيات ذات العالقة والمسئولة عف
مف خالؿ تطبيؽ االسس والمعايير التخطيطية السكنية في عممية تخطيط قطع االراضي 

  ومساحاتيا بما يتناسب مع أزمة االسكاف التي تعيشيا المدينة.
وحدة  (4,13ي فبمغت )ى الكثافة االسكانية االجمالية في مدينة الرمادأما بالنسبة ال

وحدة سكنية /ىكتار وىذه  (4,22أما الكثافة االسكانية الصافية فسجمت ) ,سكنية /ىكتار
الكثافات ىي أقؿ بكثير عف المعيار العراقي المعتمد مف قبؿ وزارة االعمار واالسكاف والذي 

                                                 

 عدد السكاف الكمي الكثافة العامة تحسب مف خالؿ القانوف التالي= (:أ*)

المساحة الكمية لممدينة
نسمة /ىكتار  أما الكثافة االجمالية  = 

 العدد الكمي لمسكاف فتحسب مف خالؿ التالي=
 مساحة االحياء السكنية فقط
 نسمة /ىكتار = 

 .  10 ـ, ص0212المصدر: محمد صالح ربيع العجيؿ, جغرافية المدف, مطبعة أوفسيت الكتاب, بغداد, 
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بمغ معدؿ عدد االشخاص في المسكف في مدينة  .(11)/ىكتاروحدة سكنية  (32-02بمغ )ي
غرفة /مسكف وبمغت درجة التزاحـ  (0,1شخص/مسكف في حيف بمغ معدؿ ) (2,23) الرمادي

 .شخص/غرفة (0,2في مدينة الرمادي )
 التوزيع الجغرافي لألحياء السكنية في مدينة الرمادي: (3) خريطة

 
                                                      .وحدة تنظيـ المدفالمصدر: مديرية بمدية الرمادي, 

 
 السكنيت يف مذينت الرمادي. حياءاخلصائص العمرانيت لألبعض   :املبحث الثاني

السكنية في مدينة  حياءالعمرانية لأل الخصائص بعض سيتـ في ىذا المبحث تناوؿ
 يمي: الرمادي مف خالؿ ما

 األرض السكنوة يف مدينة الرمادي.معدل مساحة قطعة  -1

نيا ا  التي يجب التصرؼ فييا بحكمة وعقالنية و  ىـ الثروات الطبيعيةأاألرض مف 
يمكف نقميا مف مكاف الى  ف األرض الأل تتأثر بعامؿ العرض والطمب في سوؽ اإلسكاف,

فع يرت إذ ويتأثر سعر األرض بموقعيا ومساحتيا, خرى,عمى العكس مف الثروات األ خر,آ
 عف مركزىا التجاري. ابتعدناسعر األرض في قمب المدينة ويقؿ كمما 

 ـ (0210مساحة وسكاف مدينة الرمادي وكثافة أحياء مدينة الرمادي لعاـ ): (0جدوؿ )
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المساحة  اسم الحي ت
عدد السكان   % (7)ىكتار

الكثافة العامة  % (7)نسمة
 نسمة/ىكتار

 حصة الفرد
 7من مساحة الحي م

 779,7 88 9,78 79791 7 771 األندلس 7
 17,9 799 1,11 77919 7,9 84 محمد مظموم  7
 798,7 11 9 4149 7,1 799 حزيران7 1
 11 797 4 71911 7 771 الجميوري 9
 17 719 9,91 79899 7,7 11 الخنساء 9
 799 94 7,77 9778 7,9 89 الورار 1
 799,9 41 1,71 77794 7,7 778 الممعب 1
 778 49 7,91 7897 9,99 11 السكك الشرقي 8
 717,1 17 7,11 9177 7,1 19 الحرية  4
 711,1 98 9,77 8797 7,9 791 التأميم 79
 49 777 7,71 9711 9,1 18 الحسين 77
 87,9 771 1,79 77979 7,1 48 المعتصم 77
 11,9 774 1,94 1897 9,4 91 النور 71
 749 19 1,91 1894 1,9 797 الحكم المحمي 79
 879 77 7,47 1199 9,7 199 السكك الغربي 79
 794 11 1,14 77979 1,7 781 الوليد 71
 98 711 7,18 9111 9,99 71 العزيزية 71
 714 17 7,17 1711 9,1 99 القطانة 78
 718 91 7,19 9997 7,1 41 الخضراء 74
 719,7 17 9,71 8798 7,1 719 القدس 79
 111 19 7,98 1941 7,8 799 التقدم 77
 179,1 17 9,1 79889 1 194 الصوفية 77
 171 17 1,19 79199 1,8 911 عثمان بن عفان 71
 111 79 7,14 7119 1,7 789 الالجئين 79
 7917 79 7,17 7919 9,9 719 االمين 79
 7171,9 9 9,11 114 7,4 717 الحي الجامعي  71
 7179 9 9,99 449 1,4 717 العسكري 71
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 9,1 799 الفردوس 78
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 8 948 التوسع 74
 197,1 11 799 749181 ـــــــ 9479 مدينة الرمادي  

 (Arc,GlS 9.3) تـ قياس المساحات باستخداـ برنامج (1) المصدر مف عمؿ الباحث باإلعتماد عمى:
خطة التنمية المكانية  مديرية التخطيط االقميمي لمحافظة األنبار, دائرة التنمية االقميمية, وزارة التخطيط, (0)

 . 32 ص (,3) جدوؿ ـ, (0213) ـ, (0202) لمحافظة األنبار لغاية العاـ
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مما يالحظ عمى معدؿ مساحة قطعة األرض في مدينة الرمادي ىو التبايف الحاصؿ 
ألحياء التي يتـ فرزىا وتوزيعيا مف قبؿ الجيات المختصة في معدؿ مساحتيا بيف األحياء, فا

سس والمعايير التخطيطية المعتمدة مف قبؿ الجيات تكوف مساحتيا موحدة وخاضعة الى األ
ىندسية منتظمة وموزع عمييا أغمب الخدمات التي تتطمبيا المحالت  وتكوف بأشكاؿ الرسمية,

فيي غير  السكنية التي يتـ التجاوز عمييا,عمى العكس مف األحياء  واألحياء السكنية,
تتوفر فييا  وال سس والمعايير التخطيطية المعتمدة مف قبؿ الجيات الرسمية,خاضعة الى األ

مة ظوتكوف أشكاليا غير منت غمب األحياء,أالعامة أو المجتمعية في  جميع الخدمات سواءً 
دخمت ضمف المخطط االساسي وقد أ خرى,أوحتى مساحتيا متباينة بيف قطعة و  )بدكونيا(

التخطيطية والبمدية بوضع مخططات وتصاميـ قطاعية  تكواقع حاؿ مف خالؿ قياـ الجيا
والممعب وحي محمد ة جزاء مف حي الوليد والصوفيأحزيراف(  و 1) أحياءخاصة بيا كما في 

, دينة عمى العكس مف أحياء الجميوري واألندلس والخضراء وأحياء الجزء الغربي مف م مظمـو
   الرمادي التي وزعت عمى المواطنيف وفؽ مخططات أساسية معدة مسبقًا.
إذ سجؿ  0ـ (011بمغ معدؿ مساحة قطعة األرض السكنية في مدينة الرمادي )

 ,0ـ (432معدؿ مساحة عمى مستوى األحياء السكنية في حي الصوفية والذي بمغ ) أعمى
 ,0ـ (143) في حي النور الذي بمغ مدينة سجؿوأقؿ معدؿ مساحة عمى مستوى أحياء ال

 وزعت مساحة األحياء السكنية في مدينة الرمادي عمى أربع فئات فكانت عمى الشكؿ التالي:
 الفئة االولى )الفئة القميمة( - أ

ولى القميمة في معدؿ مساحة قطعة األرض السكنية عمى مستوى أحياء ىي الفئة األ
 وىي حياً  (13وتضـ ىذه الفئة ) 0ـ (020-143)بيف  مدينة الرمادي والتي تبمغ قيمتيا ما

 العزيزية, السكؾ الغربي, المحمي, الحكـ النور, المعتصـ, الحسيف, )السكؾ الشرقي الحرية,
 .العسكري( الجامعي, األميف, التقدـ, القطانة,

 الفئة الثانية )الفئة المتوسطة( - ب
في معدؿ مساحة وىي فئة متوسطة  0ـ (311-020) بيف بمغت قيمة ىذه الفئة ما

 حيًا ىي (11) قطعة األرض السكنية عمى مستوى أحياء مدينة الرمادي وضمت ىذه الفئة
, محمد )األندلس, عثماف  القدس, الوليد, التأميـ, الممعب, الورار, الخنساء, الجميوري, مظمـو
 .جئيف(الال بف عفاف,
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 )الفئة الكبيرة( الفئة الثالثة - ت
 بيف في معدؿ مساحة قطعة األرض السكنية وبمغت قيمتيا ما ةىذه الفئة كبير 

  .(3جدوؿ ) الخضراء(, زيراف,ا ح ) ضمت ىذه الفئة حييف ىما ,0ـ (322-212)
 الفئة الرابعة )الفئو الكبيرة جدًا( - ث

سجمت ىذه الفئة في حي واحد وىو حي الصوفية والتي كانت قيمتيا تزيد عف 
 ساس أراضي زراعية ضمف مقاطعةالحي كاف في األ والسبب في ذلؾ أف ىذا ,0ـ (211)
ذية اىذه المقاطعة داخؿ حدود البمدية في الجية المح أدخؿ جزء مف إذالسورة الصوفية  (13)

  ة.لمدينة الرمادي ووضع ليا مخطط قطاعي يعتمد عمى واقع حاؿ المنطق
وى أحياء مدينة جدًا قياسًا الى األحياء االخرى عمى مست ةوليذا كانت المساحات كبير 

الرمادي وسجمت أغمب تمؾ األراضي بأسماء أصحابيا الحائزيف ليا قبؿ وضع المخططات 
  ساسية ليا.األ

 معدل مساحة البناء حسب األحواء السكنوة ملدينة الرمادي. -2

نيا تؤثر عمى حالتيف في تمثؿ مساحة البناء معيارًا ميمًا في الدراسات اإلسكانية أل
وقد حدد المختصوف في  (10)نية  والواقع اإلقتصادي لمساكنيفالكثافة السكوقت واحد وىما 

بمغ معدؿ مساحة  .وقطاع اإلسكاف مساحة البناء لممتر المربع الواحد وفقًا لعدد الساكنيف في
أما عمى مستوى األحياء السكنية فتباينت تمؾ  ,0ـ (112,2البناء في مدينة الرمادي )

أقؿ معدؿ لمساحة البناء عمى مستوى األحياء السكنية في مدينة سجمت  (,3جدوؿ ) المساحة,
معدؿ عمى مستوى  أعمىفي حيف ُسجؿ  ,0ـ (132) الرمادي في حي الجامعي والذي بمغ

خرى وتفاوتت األحياء األ 0ـ (040األحياء السكنية في المدينة في حي الصوفية والذي بمغ )
 ثالث فئات فكانت بالشكؿ التالي:البناء الى  قسمت مساحة بيف تمؾ المساحتيف,

 الفئة االولى )الفئة القميمة(   - أ
وىي فئة قميمة في مساحة البناء عمى  ,0ـ (123-132) بيف تبمغ قيمة ىذه الفئة ما

السكؾ  النور, )الحرية, وىي أحياء (4)ة الفئىذه مستوى األحياء السكنية في المدينة وتضـ 
 .الجامعي( التقدـ, العزيزية, الغربي,
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 معدالت المساحة لقطعة االرض والبناء وفضاءات المسكف ألحياء مدينة الرمادي: (3جدوؿ )

 
 الدراسة الميدانية.استمارة االستبياف و  مف عمؿ الباحث باإلعتماد عمى المصدر:

 
 الفئة الثانية )الفئة المتوسطة( - ب

المتوسطة في مساحة حيًا وىي الفئة  (13بمغ عدد األحياء  السكنية في ىذه الفئة )
 ,ءالخنسا )الجميوري, وىذه األحياء ىي 0ـ (012-123بيف ) البناء والتي تبمغ قيمتيا ما

عثماف بف  القدس, الحكـ المحمي, القطانة, المعتصـ, الحسيف, التأميـ, السكؾ الشرقي,
 .(1العسكري( شكؿ ) األميف, الألجئيف, عفاف,
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 الفئة الثالثة )الفئة الكبيرة( - ت
وكانت ىذه  ,أحياء (2) وضمت ىذه الفئة ,0ـ (012مف ) أكثريمة ىذه الفئة تبمغ ق

واألحياء  ة البناء عمى مستوى األحياء السكنية في مدينة الرمادي,حالفئة كبيرة في معدؿ مسا
, محمد التي ضمتيا ىذه الفئة ىي )األندلس,  الوليد, الممعب, الورار, حزيراف,1 مظمـو

 .الصوفية( راء,ضالخ
 معدؿ مساحة البناء بحسب األحياء السكنية لمدينة الرمادي: (1)شكؿ 

 
 (.3المصدر مف عمؿ الباحث باإلعتماد عمى جدوؿ  )        

 
 .نسبة التغطوة -3

نسبة التغطية ىي عبارة عف مساحة األرض المبنية نسبة الى مساحة قطعة األرض 
وتتأثر ىذه النسبة بمساحة قطعة األرض فكمما قمت مساحة قطعة األرض زادت  ,ةالسكني

نسبة التغطية فتصؿ في بعض االحياف الى تغطية جميع مساحة قطعة األرض بالبناء ويعني 
 ة قطعة األرض.حؿ ىذه النسبة كمما زادت مساقوت %(, 122ف نسبة التغطية تبمغ )أىذا 

%( أما عمى مستوى األحياء السكنية  22,3الرمادي )بمغت نسبة التغطية في مدينة 
نسبة تغطية عمى مستوى األحياء السكنية في حي الصوفية  أقؿفسجمت  فتباينت ىذه النسبة,

 23والتي بمغت ) النورنسبة تغطية في حي  أعمىفي حيف سجمت  %( 31,3والتي بمغت )
جدوؿ  بيف ىاتيف النسبتيف,في حيف تباينت األحياء االخرى  مف مساحة قطعت األرض, %(
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مستوى مدينة  عمىغمب األحياء السكنية كانت قريبة مف معدؿ نسبة التغطية أ أما (,3)
بف  عثماف القطانة, العزيزية, التأميـ, الحرية, )التقدـ, أحياءو مساوية لو مثؿ أالرمادي 
 42 %, 23 %, 42,2 %, 20,4 %, 21 %, 22والتي بمغت قيمتيا ) جئيف(الال عفاف,
 عمى التوالي.( % 42 %,

مذينت  حياءمعذل مساحت الفضاءاث املىجىدة يف املسكن أل: املبحث الثالث
 الرمادي.

المسكف مظير حضاري يعكس المرحمة التي بمغيا المجتمع في مجاؿ تفاعمو مع 
 بالقصور وانتياءبالكيؼ ابتداء  ة االمر الذي يعني أف المسكف يتغير شكاًل ووظيفة,تبيئ

 ووتحت سقف جدرانوـ بيف ضووظيفًة وما ي ويختمؼ المسكف شكالً  ,في الوقت الحاضرالفارىة 
مسكف مستقؿ خاص بيا مف الحقوؽ  امتالؾيعد حؽ العائمة في  ,(13)خرىأمف منطقة الى 

وقد  ,ساسية واإلسكانيةاأل المبادئالمشروعة والمقرة بؿ يعتبرىا التخطيط في العراؽ أحد أىـ 
الفضائية  االعتباراتياسة اإلسكانية عمى تحديد معايير النمط اإلسكاني عمى الس اعتمدت
 التالية:
 مف عائمة واحدة. أكثريجوز أف تستغؿ الوحدة السكنية ب ال -1
تتناسب وعدد  السكنية عمى عدد مف الفضاءات المغمقة )الغرؼ( ةأف تتضمف الوحد -0

 فراد العائمة.أ
 والمرحاض.ضرورة أف يتوفر المطبخ والحماـ  -3
ضرورة أف يكوف المسكف مجيز بالكيرباء والمياه وشبكة المجاري  والصرؼ الصحي  -3

 وضرورة  الراحة  كالمساحات واليواء واشعة الشمس ......الخ 
وأف  العامة والمجتمعية والمساحات الخضراء, سكف كافة الخدمات سواءً مأف تتوفر لم -2

 .(13)لو عالقة مباشره بوسائؿ النقؿ
 :نما يتكوف مف الفضاءات التاليةإلبرنامج الضروري لموحدة السكنية ف اإذ إ

فضاء و فضاء تناوؿ الطعاـ و  المعيشة )اليوؿ( فضاءو  )الضيوؼ( االستقباؿفضاء  -
فضاء و  فضاء االستحماـو  فضاء النوـو فضاء المخزف و  تجييز الطعاـ )المطبخ(

فضاء و  والمماشي()الممرات  فضاء الدخوؿ والخروج مف والى المسكفو  المرحاض
 .فضاء موقؼ السيارات )الكراج(و  الحديقة والزراعية المنزلية
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 ةسكنية والتي وضعت ليا تحديدات مساحية مناسبلمف ىذه الفضاءات تتكوف الوحدة ا
نما تكوف مشكمة حقيقية في مجاؿ إفضاءات لف المساحات المطموبة ليذه اا  لكؿ فضاء و 

المساحات المخصصة لبناء الوحدة السكنية عمى في بعض المناطؽ بسبب صغر  السكف,
العكس مما موجود مف ىدر كبير في المساحات المخصصة ليذه الفضاءات وخاصة في 

كبر مف المعيار أف أغمب المساحات المخصصة ليذه الفضاءات ىي منطقة الدراسة أل
حجاـ األحددت بعض الدراسات أف معدؿ غرفة النوـ لمزوجيف في جميع  العراقي المعتمد,

تقؿ  ف تكوف بمساحة الأنيا يمكف ا  و  ,(12)0ـ (12ر عف عدد أفراد العائمة ىو )ظوبغض الن
ف غرفة النوـ لمشخص الواحد يمكف أف تكوف ا  و  ,0ـ (01) تزيد عف وال 0ـ (10عف )

المسكف والمعتمدة مف قبؿ  في مساحات الفضاءات (3) يوضح الجدوؿ رقـ .0ـ (1) مساحتيا
 (2-2) سرة متوسطة تتكوف مفأل ـ (0212) إلسكاف في العراؽ لعاـالييئة العامة ل

 أشخاص.
 مساحات الفضاءات المعتمدة في الوحدة السكنية مف الجيات التخطيطية العمرانية: (3)جدوؿ 

 
 -, كراس معايير اإلسكاف الحضري, نيسافلإلسكافاألعمار واإلسكاف, الييئة العامة  وزارة :المصدر

 .02و 04 ( ص10) رقـجدوؿ  ـ, (0212)
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مف المعيار العراقي  أعمىمدينة الرمادي  أحياءسجمت جميع الفضاءات المدروسة في 
مف ىدر كبير في  وما نتج عن االسكنية وىذ ةالمعتمد لمساحات الفضاءات في الوحد

لييا مف إالمساحات األرضية لبناء الوحدات السكنية والتي كانت مدينة الرمادي بأمس الحاجة 
يضاؼ الى ذلؾ  ,المدينة أحياءمعالجة ولو لجزء بسيط مف مشكمة السكف المتفاقمة في  أجؿ

مواؿ الالزمة لمصرؼ عمى بناء المساحات نشائية واألما يحصؿ مف تبذير وىدر في المواد اإل
وىذا ناتج عف العادات والتقاليد العشائرية التي ترغب  السكنية, الزائدة في فضاءات الوحدة

 في كبر مساحة البناء لموحدة السكنية ضمف ةاىابوالم ةاالغساحة في البناء والمبزياده الم
 عمى أصحاب الدخؿ المحدوده غنياء والذي أثر بدور أحياء مدينة الرمادي وخاصة مف قبؿ األ

بيـ تأوييـ وعوائميـ في ظؿ ىذه الظروؼ  ةسكنية خاص متالؾ وحدةإيستطيعوف  ال فالذي
سيتـ  الصعبة التي يمر بيا العراؽ بشكؿ عاـ ومحافظة االنبار ومنطقة الدراسة بشكؿ خاص.

 يمي: مدينة الرمادي مف خالؿ ما حياءفضاءات المسكف أل بعض مناقشة مساحات
 فضاء اإلستقبال. -7

معدؿ  أقؿسجؿ  إذ 0ـ (02,1في مدينة الرمادي ) بمغ معدؿ مساحة فضاء اإلستقباؿ
معدؿ منو في حي  أعمىوسجؿ  ,0ـ (12,4ليذا الفضاء في الحي الجامعي والذي بمغ )

 .0ـ (12) في حيف أف المعيار العراقي المعتمد ىو ,0ـ (33الورار والذي بمغ )
 .فضاء غرف النوم -7

سجؿ  ,0ـ (02,4) مدينة الرمادي أحياءبمغ معدؿ مساحة فضاء غرفة النوـ في 
بيف  في حيف  كاف المعيار العراقي ما ,0ـ (02,3أعمى معدؿ في حي الصوفية والذي بمغ )

والذي بمغ  ةوسجؿ أقؿ معدؿ مف مساحة ىذا الفضاء في حي العزيزي ,0ـ (10-12)
 .0ـ (14,2)

 .فضاء المعيشة )اليول( -1
تبايف معدؿ مساحة ىذا الفضاء في خال الحي الجامعي مف فضاء المعيشة في حيف 

 0ـ (04,3) ي الورار أعمى مساحة ليذا الفضاء والتي بمغتحفسجؿ في  األحياء االخرى,
وجميعيا أعمى مف المعيار  0ـ (12أقؿ مساحة ليذا الفضاء والتي كانت ) وسجؿ حي القطانة

 . 0ـ (10العراقي المعتمد مف الجيات التخطيطية والذي بمغ )
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  .الطعام فضاء غرفة -9
في حيف سجؿ حي القدس  0ـ (10بمغ المعيار العراقي لمساحة غرفة الطعاـ )
وىي أقؿ مف المعيار في حيف  0ـ (11والعسكري أقؿ مساحة ليذا الفضاء والتي بمغت )

وكانت  ,0ـ (02,2سجؿ حي الورار أعمى معدؿ مساحة لفضاء غرفة الطعاـ والتي بمغت )
والتي  األميف( السكؾ الغربي, النور, )الخنساء, أحياءاقي مثؿ مف المعيار العر  ةأحياء قريب

 في حيف خال الحي عمى التوالي, 0ـ (2, 0,10 ,10,10, 10,2سجمت مساحة تبمغ )
 (.3) مف ىذا الفضاءات, جدوؿ رقـالجامعي 

 .عداد الطعام )المطبخ(إفضاء  -9
ديمة مف األحياء القتبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية أف معدؿ مساحة المطبخ في 

أما في األحياء الحديثة فيتـ بناء مطبخ حار ومطبخ  ,0ـ (11-14) المدينة كانت تتراوح بيف
في األحياء القديمة التي تتواجد  حياف يتـ بناء المطبخ البارد والمطبخ الحاربارد وفي بعض األ

والمطبخ  المطبخ الحارمساحة  بمغ معدؿ .فييا مساحات كافية مف األرض لبناء ىذا الفضاء
 عمى التوالي. 0ـ (12,2و) 0ـ (1,2البارد في أحياء مدينة الرمادي )

 فضاء الحمام. -1
وجد ىذا الفضاء في جميع الوحدات السكنية ألحياء مدينة الرمادي وبمغ معدؿ مساحة 

وجد أعمى معدؿ مساحة ليذا الفضاء في حي  ,0ـ (0,2وى المدينة )تىذا الفضاء عمى مس
 0ـ (3,2وىو أعمى مف المعيار العراقي المعتمد والذي يبمغ ) 0ـ (3,2األندلس الذي بمغ )

وتاله  0ـ (1,3في حيف سجؿ أقؿ معدؿ مف مساحة ىذا الفضاء في حي القطانة والذي يبمغ )
مما يالحظ عمى ىذا الفضاء أنة  (.3جدوؿ ) 0ـ (1,3حي العزيزية بمعدؿ مساحة يبمغ )

و تحت الدرج وخاصة في األحياء القديمة مف المدينة مثؿ العزيزية أ اً يمثؿ مكانًا ىامشي
 مساحة قطعة األرض صغيرة مثؿ حي النور, والقطانة فضاًل عف األحياء التي تكوف فييا

أو األحياء التي جرت عمييا عمميات ترميـ وتحديث لموحدات  ةعمى العكس مف األحياء الجديد
والخضراء والتي تكوف فييا مساحة قطع األراضي واسعة  السكنية مثؿ حي األندلس والورار

 مف غيرىا. أكثر
 
 



  حممد دلف أمحد .د.أ

 

اخلصائص العمرانوة لألحواء جوانب من 

 م.م. صباح مهدي جرو السكنوة يف مدينة الرمادي

 

) 001 ) 
 

 فضاء المرافق الصحية. -1
 0ـ (1,2)ػ ب ةالمعايير التخطيطية العراقية مساحة فضاء المرافؽ الصحي حددت

أما عمى مستوى األحياء السكنية فسجؿ  وسجؿ نفس ىذا المعيار عمى مستوى مدينة الرمادي,
أما  أقؿ مف المعيار المعتمد, وىو 0ـ (1والذي بمغ )ة الفضاء في حي العزيزيأقؿ معدؿ ليذا 

 الحرية, السكؾ الشرقي, )الخنساء,أحياء المعيار ىي  األحياء االخرى التي سجمت أقؿ مف
 الجامعي, األميف, الصوفية, التقدـ, القدس, القطانة, الحكـ المحمي, النور, المعتصـ,
عمى فضاء الحماـ  ظظ عمى فضاء المرافؽ الصحية مثمما يالحويالح (,3جدوؿ ) العسكري(

 لمدينة الرمادي. عمى مستوى األحياء السكنية
 فضاء المكتبة. -8

نما ا  مدينة الرمادي و  أحياءة في جميع الوحدات السكنية في بلـ يتواجد فضاء المكت
تبايف معدؿ . (أ)*ةالمدين أحياءمف مجموع الوحدات السكنية في  %( 13تبمغ ) وجد بنسبة

سجؿ أعمى معدؿ مساحة ليذا  إذ مساحة ىذا الفضاء في الوحدات السكنية التي وجد فييا,
وسجؿ أقؿ معدؿ مساحة ليذا الفضاء في  0ـ (12حزيراف والذي بمغ ) 1الفضاء في حي 

في حيف كاف معدؿ مساحة ىذا الفضاء عمى مستوى مدينة  0ـ (3) حي النور والذي بمغ
 (.2) جدوؿ رقـ مساحة ليذا الفضاء, المخطط العراقي ولـ يحدد 0ـ (1,2) الرمادي ىو

  .فضاء المخزن -4
 تفي الوحدا 0ـ (4حددت الجيات التخطيطية مساحة ىذا الفضاء بمساحة تبمغ )

جد ىذا الفضاء في جميع الوحدات السكنية عمى مستوى أحياء مدينة الرمادي اتو يلـ  السكنية,
مدينة  أحياءالوحدات السكنية ضمف  مف مجموع (ب)**%( 32جد بنسبة تبمغ )انما تو ا  و 

وىو مساوي لممعيار  0ـ (4سجؿ أقؿ معدؿ ليذا الفضاء في حي التأميـ والذي بمغ ) الرمادي,
 أحياءمساحة قريب مف المعيار مثؿ  خرى معدؿأ أحياءالعراقي المعتمدة في حيف سجمت 

في حيف سجؿ أعمى معدؿ  ,0ـ (4,2) عثماف بف عفاف والنور والتي سجمت مساحة تبمغ
وىو أعمى بكثير مف المعيار  0ـ (13,3) لمساحة فضاء المخزف في حي الورار والذي بمغ

 .( 2) العراقي المعتمد جدوؿ
                                                 

 تبيف ذلؾ مف خالؿ الدراسة الميدانية. (:أ)*
 تبيف ذلؾ مف خالؿ الدراسة الميدانية. (:ب)**
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 حياءعدالت المساحة لبعض فضاءات المسكف والنسبة المئوية لعدد الطوابؽ أل: م(2جدوؿ )
 مدينة الرمادي

 
 الدراسة الميدانية.استمارة االستبياف و  باإلعتماد عمىالمصدر: مف عمؿ الباحث 
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 .فضاء موقف السيارات )الكراج( -79
ا يربط باب السياج لموحدة السكنية مع فضاءاتيا الداخمية وغالبً  ما ىذا الفضاء غالباً 

بمغ معدؿ مساحة ىذا الفضاء عمى , )السبتتنؾ( ما يوضع ىذا الفضاء فوؽ حوض التعفيف
 إذالمدينة  أحياءمساحة ىذا الفضاء ضمف  توتباين 0ـ (11مدينة الرمادي )مستوى أحياء 

في حيف سجؿ أقؿ معدؿ  ,0ـ (33سجؿ أعمى معدؿ مساحة لو في حي الوليد والتي تبمغ )
والسبب في ذلؾ أف  (2جدوؿ ) ,0ـ (4,0) يذا الفضاء في حي النور الذي بمغلمساحة 

لـ يتحدد ليذا الفضاء  خرى,قياسًا الى األحياء األمساحة قطعة األرض في ىذا الحي صغيرة 
                                                                                                    .مساحة ضمف المعايير التخطيطية العراقية

 .المدخل )الكمدور( -77
لـ يتواجد  0ـ (3,2ادي )عمى مستوى مدينة الرم بمغ معدؿ مساحة المدخؿ )الكمدور(
مف مجموع الوحدات  %( 42بنسبة تبمغ ) جدانما تو ا  ىذا الفضاء في جميع الوحدات السكنية و 

كاف تواجد ىذا الفضاء قمياًل في األحياء القديمة مف المدينة  المدينة, أحياءالسكنية في 
أعمى معدؿ مساحة سجؿ  العزيزية والقطانة والصوفية والوليد والتقدـ, أحياءفي  وخصوصاً 

أما أقؿ معدؿ مساحة ليذا الفضاء  0ـ (4,1) بمغ مساحة ليذا الفضاء في حي األميف والذي
 (.2)جدوؿ  0ـ (3فكاف في حي العزيزية والذي بمغ )

 فضاء البيتونة. -77
يصاؿ السكاف مف األرض إ ويبنى ىذا الفضاء فوؽ درج الوحدة السكنية واليدؼ من

كمخزف في المساكف  والمسكف مف الظروؼ الجوية ويستفاد منحماية و الى سطح المسكف 
في األحياء القديمة يكوف فضاء البيتونة بمساحة  يتواجد فييا فضاء المخزف. الصغيرة والتي ال

أما عمى  عمى مستوى مدينة الرمادي, 0ـ (12,1) بمغ معدؿ مساحة ىذا الفضاء صغيرة جدًا,
ؿ مساحة ليذا الفضاء في حي العسكري والذي بمغ مستوى األحياء السكنية فسجؿ أعمى معد

جدوؿ  ,0ـ (2في حي القدس والتي بمغت ) وفي حيف سجؿ أقؿ معدؿ مساحة من 0ـ (12)
(2).           

 فضاء الحديقة المنزلية. -71
 فيالرمادي  غمب الساكنيف في الوحدات السكنية في مدينةأفضاء ميـ ويرغب 

شجار والمساحات الخضراء ألبيف ا لقضاء أوقات الفراغستخدـ متالؾ ىذا الفضاء والذي يإ
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يعمؿ عمى تمطيؼ الجو مف خالؿ  إذكمساحة يستفاد منيا االطفاؿ في المعب  وويستفاد من
 التي تسد حاجة العائمة. فضاًل عف زراعة بعض الخضراوات وشجار والنباتات المزروعة فياأل

صغيرة ال  توجد بمساحا خراآلخمت بعض الوحدات السكنية مف ىذا الفضاء والبعض 
 حي التقدـ والحي الجميوري, جزاء مفأالقطانة والعزيزية و  أحياءتتناسب وحجـ العائمة مثؿ 

في حيف كانت أحياء اخرى تتمتع بمساحات واسعة مف ىذا الفضاء مثؿ أحياء الوليد الصوفية 
,1جزاء مف حي أو  مستوى مدينة  بمغ معدؿ مساحة ىذا الفضاء عمى حزيراف ومحمد مظمـو

سجؿ أعمى معدؿ مساحة ليذا الفضاء في حي الصوفية والذي بمغ  ,0ـ (21,1الرمادي )
 وزراعية ومساحة قطع األراضي في ووالسبب في ذلؾ أف ىذا الحي كانت أراضي 0ـ (011)

تزرع  إذعماؿ الزراعية في الحديقة المنزلية واسعة ولذلؾ اليزاؿ ىذا الحي تزاوؿ فيو بعض األ
في االسواؽ وتعد  وبعد بيع الخضراوات التي تسد حاجة العائمة والزائد يستفاد منو مادياً بعض 

 مكثير مف العوائؿ التي تمارس ىذا النشاط.لمصدر رزؽ 
 0ـ (01,3) أقؿ مساحة مف ىذا الفضاء فكانت في حي النور والتي بمغت أما

األحياء الخرى والتي تبمغ والسبب أف مساحة قطعة األرض في ىذا الحي صغيرة قياسًا الى 
تباينت  األحياء االخرى في معدؿ مساحة ىذا الفضاء وجميع أحياء المدينة ىي  ,0ـ (143)

إال في  ,(3جدوؿ ) ,0ـ (01أعمى مف المعدؿ المعتمد مف الجيات التخطيطية والذي يبمغ )
تمد والتي سجمت العزيزية والحكـ المحمي والعسكري والتي كانت قريبة مف المعيار المع أحياء

ىدر كبير في  وىذا الفضاء في (,2) جدوؿ رقـ .0ـ (1, 0,00, 00,03عمى التوالي )
الرمادي ويمكف أف يستفاد منيا في بناء وحدات  مدينة أحياءالمساحات المخصصة لو في 

 جة أزمة السكف الموجودة في مدينة الرمادي.لسكنية لمعا
 االستنتاجاث 

 :يمي أىـ ىذه االستنتاجات االستنتاجات وفيما توصؿ البحث الى مجموعة مف
نشأة مدينة الرمادي في العصر الحديث بقرار أداري مف الوالي العثماني مدحت باشا  -1

 أذ قاـ ببناء سرايا الحكومة وتجمع حوليا السكاف. (,1241في العاـ )
في جميع المراحؿ التي  سنوياً  %( 2) سجؿ النمو السكاني في المدينة نسبة تزيد عمى -0

 مرت بيا المدينة 
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 ىكتار وبكثافة سكانية عامة بمغت (22,1) االولى بمغت مساحة المدينة في المرحمة -3
ىكتار  (2102) ـ (0210( نسمة/ىكتار في حيف وصمت مساحتيا في العاـ )23,2)

 نسمة/ىكتار. (33) وبكثافة سكانية عامة تبمغ
في  0ـ (320,3) ة لممدينة في المرحمة المعاصرةبمغت حصة الفرد مف المساحة الكمي -3

 . وىذا فيو ىدر كبير في مساحة االرض في0ـ (122) حيف أف المعيار المعتمد ىو
 المدينة.

( وحدة سكنية/ىكتار في حيف أف المعيار 4,13) بمغت الكثافة االسكانية االجمالية -2
 دينة الرمادي وحدة سكنية /ىكتار عمى مستوى م (32-02العراقي المعتمد ىو )

شخص/مسكف,  (2,23) بمغ معدؿ عدد االشخاص في المسكف في مدينة الرمادي -4
 (0,2) غرفة /مسكف وبمغت درجة التزاحـ في المدينة (0,1) وبمغ معدؿ
 .شخص/غرفة

وسجؿ اعمى معدؿ   0ـ (011بمغ معدؿ مساحة قطعة االرض في مدينة الرمادي ) -2
كبيرة جدًا  وىي مساحة 0ـ (432) والتي تبمغعمى مستوى االحياء في حي الصوفية 

قياسا الى الحاجة السكنية عمى مساحة قطع االراضي في المدينة في حيف سجؿ اقؿ 
 .0ـ (143) معدؿ في حي النور والذي بمغ

وسجؿ اقؿ معدؿ  0ـ (112,2بمغ معدؿ مساحة البناء عمى مستوى مدينة الرمادي ) -2
وسجؿ اعمى معدؿ في حي الصوفية  .0ـ (132) منو في الحي الجامعي والذي بمغ

 . 0ـ (040والذي بمغ )
مف مساحة االرض وسجمت اعمى  %( 22,3بمغت نسبة التغطية في مدينة الرمادي ) -1

وسجمت اقؿ نسبة في حي الصوفية والتي  %( 23) نسبة في حي النور التي بمغت
 %(.31,3) بمغت

ي مدينة الرمادي مساحة اعمى سجمت جميع الفضاءات الموجودة في الوحدة السكنية ف -12
مف المعيار العراقي المعتمد لكؿ فضاء مف ىذه الفضاءات وىذا يشكؿ ىدرًا في 
مساحات قطع االراضي وكذلؾ مواد البناء وتبذير في االمواؿ المصروفة عمى ىذه 
 الزيادة في المساحات فضال عف زيادة الوقت والجيد في عممية بناء الوحدات السكنية. 
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 التىصياث 
تخطيط المدينة عمى المخططات االساسية المعتمدة مف قبؿ الجيات ذات  اعتماد -1

 الحضري. لإلسكافاالختصاص باالعتماد عمى االسس والمعايير التخطيطية 
  .تحديد مساحات قطع االراضي لمعالجة أزمة السكف في المدينة -0
السكاف في المساحات االرضية زيادة الكثافة السكانية الستيعاب أكبر عدد ممكف مف  -3

 بما يتناسب مع االسس والمعايير المعتمدة في ذلؾ.
سكنية/ىكتار( بما يتناسب مع المعيار العراقي المعتمد  زيادة الكثافة االسكانية )وحدة -3

 في ذلؾ 
وضع خطة وسياسة ثابتة لقطاع االسكاف مف خالؿ وضع برنامج لمبناء السنوي وعمى  -2

ة السكف الحالية واستيعاب الزيادات السكانية التي تؤدي الى مدى بعيد لمعالجة أزم
 تكويف عوائؿ جديدة.   

كمساحة لقطع االراضي التي توزعيا الجيات  0ـ (022-022اعتماد معدؿ مساحة ) -4
 المختمفة مف اجؿ التقميؿ مف اليدر في المساحات االرضية 

وذلؾ مف اجؿ  عمى مستوى احياء المدينة %( 22اعتماد نسبة تغطية تبمغ ) -2
 المحافظة عمى مساحة قطعة االرض.

التقييد في المساحات المعتمدة مف قبؿ الجيات التخطيطية بالنسبة لفضاءات الوحدة  -2
 السكنية وعدـ المغاالة والمباىاة في البناء الختصار الوقت والجيد والتكمفة.

 
 اهلىامش 

 ,1120 ,11 ط ية, دار الجامعات المصرية,محمد خميس الزوكة, التخطيط االقميمي وأبعاده الجغراف -1
 .24 ص
مديرية الشؤوف الثقافية  المرحمة االولى, طو باقر وفؤاد سفر, المرشد الى مواطف االثار والحضارة, –0

 .2 ص ,1140والشعبية, بغداد 
, جامعة ـ(, كمية االداب محمد طو نايؿ الدليمي, الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي, رسالة ماجستير)غ. –3

 .14 ص ـ,1121 بغداد,
4- A.E.S mailes, the Geogrepy of Town and co, Ltd, London, 1953, p 40.                          
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 ,معيد الدراسات العربية العاليجاسـ محمد الخمؼ, جغرافية العراؽ الطبيعية والبشرية واالقتصادية,  –2
 .24 ص ,1121 القاىرة,

مجمة الجمعية الجغرافية العراقية, المجمد الخامس,  تحديد أقساـ سطح العراؽ, طائي,محمد حامد ال –4
 .32 ص ـ,1141 بغداد, مطبعة أسعد,

 .30 ص محمد طو نايؿ الدليمي, مصدر سابؽ, –2
 ص ,1122 عمي حسيف شمش, مناخ العراؽ, ترجمة ماجد السيد ولي وعبداإللو رزوقي, جامعة البصرة, –2

32. 
 ص ,1124 البصرة, مطبعة جامعة البصرة, الخفاؼ وعبد مخور الريحاني, جغرافية السكاف, عبد عمي –1

33. 
 أسس ومفاىيـ, الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع, عماف,–التخطيط الحضري خمؼ حسيف عمي, –12

 .122 ص ـ,0220
 .1 ص ـ,0212 نيساف وزارة االعمار واالسكاف, كراس معايير االسكاف الحضري, –11
دار الحكمة  جغرافية االسكاف, سعدي محمد صالح السعدي ومحمد رؤوؼ خالص ومضر خميؿ العمر, -10

 .130 ص ـ,1112 لمطباعة والنشر, جامعة بغداد,
محمد خميفة الدليمي ومحمد دلؼ الدليمي, التغير في حالة المسكف الريفي في محافظة االنبار, مجمة  -13

 .34 ص ـ,1113, 32 العدد ة,الجمعية الجغرافية العراقي
 .023-020 سعدي محمد صالح السعدي وأخروف, مصدر سابؽ, ص -13
 .021 , مصدر سابؽ, صسعدي محمد صالح السعدي وأخروف -12
 

 املصادر
مديرية الشؤوف الثقافية  المرحمة االولى, باقر, طو وفؤاد سفر, المرشد الى مواطف االثار والحضارة, -1

 .1140والشعبية, بغداد 
ـ(, كمية االداب, جامعة  الدليمي, محمد طو نايؿ, الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي, رسالة ماجستير)غ. -0

 ـ.1121بغداد,
الدليمي محمد خميفة ومحمد دلؼ الدليمي, التغير في حالة المسكف الريفي في محافظة االنبار, مجمة  -3

 ـ1113, 32 العدد الجمعية الجغرافية العراقية,
 .  1120 ,1رافية, دار الجامعات المصرية, طالزوكة, محمد خميس, التخطيط االقميمي وأبعاده الجغ -3
مجمة الجمعية الجغرافية العراقية, المجمد الخامس,  الطائي, محمد حامد, تحديد أقساـ سطح العراؽ, -2

 ـ.1141 بغداد, مطبعة أسعد,
 .1122 شمش, عمي حسيف, مناخ العراؽ, ترجمة ماجد السيد ولي وعبداإللو رزوقي, جامعة البصرة, -4
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دار الحكمة  السعدي, سعدي محمد صالح ومحمد خالص روؤؼ ومظر خميؿ العمر, جغرافية االسكاف, -2
 ـ.1112 لمطباعة والنشر, جامعة بغداد,

 عماف, , الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع,أسس ومفاىيـ–عمي, خمؼ حسيف, التخطيط الحضري -2
 ـ 0220

 جاسـ محمد, جغرافية العراؽ الطبيعية والبشرية واالقتصادية, معيد الدراسات العربية العالي, الخمؼ, -1
 .1121 القاىرة,

 .1124 البصرة, مطبعة جامعة البصرة, عبد عمي وعبد مخور الريحاني, جغرافية السكاف, الخفاؼ, -12
 ـ.0212 نيساف كراس معايير االسكاف الحضري, وزارة االعمار واالسكاف, -11 
 12- A. E. S mailes, the Geogrepy of Town and co, Ltd, London, 1953.             












 إستمارة إستبيان  
 عنوان البحث                          

 في مدينة الرماديالخصائص العمرانية لألحياء السكنية جوانب من 
 إسم الباحث : صباح ميدي جرو 

 إسم المشرف : أ.د.محمد دلف أحمد 
المعمومات في ىذه اإلستمارة تستخدم ألغراض البحث العممي فقط لمحصول عمى  -أخي المواطن الكريم :

 ( في المكان المناسب √شيادة الدكتوراه في الجغرافية ...نشكر تعاونكم معنا في وضع إشارة )  
   إسم الحي : -

 معمومات تخص المسكن :
 . ( مسكن تقميدي)    ( مسكن حديث)    ( شقة)    -نوع المسكن: -7
 سنة)    (  14ــ 19سنة)    (  74ــ 79سنة)    (  74ــ 79سنة)    (  4ــ 7عمر الدار: -7

 . سنة)    (99أكثر من 
 .( طين)  (  )  ( حجر)  ( جص)  ( سمنت)  المادة المستعممة في بناء المسكن: طابوق)   ( بموك -1
 . )    ( أخرى تذكر)                    ( مادة بناء السقف تسميح)    ( شيممان)    ( خشب -9
 . 7مساحة البناء الكمية)               (م 7مساحة القطعة)                (م المساحة: -9
 . ( ثالثة طوابق)    ( أكثر)    (  طابقين)   طابق واحد)    ( -عدد الطوابق: -1
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 -الفضاءات الموجودة في المسكن ومساحتيا:
الرابعة)       7الثالثة)        (م 7الثانية)       (م 7عدد غرف النوم)     ( مساحة الغرفة األولى)       (م -1
    7مكتبة)       (م 7(م م)     الطعا 7المعيشة)اليول()        (م 7االستقبال)      (م 7الخامسة)     (م 7(م

  7المرافق )      ( م 7(م المخزن)       7مطبخ حار)    (م 7)مطبخ بارد)      (م 7المطبخ)       (م
 .7)البيتونة()        (م فضاء الدرج 7مدخل المسكن )الكمدور()      (م 7كراج )         (م 7الحمام )  (م

( ال)    ( إذا كان الجواب نعم فما سبب التحوير؟                                   ىل جرى تحوير المسكن: نعم)  -8
 . زيادة حجم األسرة)    ( ترميم)    (

 ( )    ىل المسكن مؤجر)     ( ممك صرف)    ( إذا كان مؤجرآ فيل من الدولة)      ( من األىالي -4
 دينار. مقدار اإليجار الشيري )             (

 عمومات تخص الحي السكني :م
ي تسكنو مالئم لمسكن)     ( غير مالئم)    ( إذا كان غير مالئم فيل يرجع ذلك ذن الحي الإىل  -79
عدم توفر الخدمات)    ( عدم وجود األسواق)   ( صعوبة التنقل)   ( تدىور المنطقة)  (     أخرى  إلى:

 .(   تذكر)         
ذكره إ ،حياء تختارخر في المدينة نعم)   ( كال)    ( فأي األآنتقال إلى حي ىل ترغب العائمة اإل  -77

 عود إلى:يختيارك ليذا الحي إ)  (، ىل سبب  باالسم
 )     (  ( قربو من السوق)     ( قربو من محل عممك )     ( توفر المناطق الخضراء  توفر الخدمات)   

  .(                        تخطيطيا الجيد)     ( أخرى تذكر)         
 


