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انعالقت بني انىمو انعمزاوي األفقي واخلصائص انطبوغزافيت دلذيىت 
 خالل انخكامم انخطبيقي نهخقىياث احلذيثت انزمادي مه

  بالل بزدان عهي احلياويأ.و.د.  انذنيمي                                   عهي مخيس أ.و.د. ضياء
نرتبيت نهعهوو كهيت ا –جامعت األوبار  بىاثنرتبيت نهكهيت ا –جامعت األوبار 

 اإلوساويت
 ادلسخخهص

تناول البحث العالقة بين نمو المدينة وخصائصيا الطبوغرافية منذ نشأة المدينة الى 
(، وذلك بتحديد موضع مدينة الرمادي الى 2492 – 9681المرحمة المعاصرة أي لممدة من )

أي من الوحدات االرضية التي تقع عمييا وأثر كل وحدة ارضية طوبوغرافيا في نشأة وثبات 
ونمو المدينة واستدامتيا، من خالل تطبيق مؤشرات الثبات واالستقرار واالستدامة لممدن وذلك 

باستعمال بيانات االستشعار عن بعد  ببناء قاعدة معمومات مكانية ذات عالقات ارتباطية
 وبرمجيات نظم المعمومات الجغرافية.

تم تحوير عدد من المؤشرات الجيومورفولوجية وتطبيقيا عمى مفيوم الجيومورفولوجية 
الحضرية  لتفسير طبيعة عالقة اثر المؤشرات بالمدينة بشقييا االيمن واأليسر لنير الورار، 

مؤشرات ان الجانب االيسر لممدينة من النير اكثر تأثيرا من حيث اظيرت نتائج العالقات لم
الجانب االيمن، مما يعكس الواقع الحالي والسابق لتوسع المدينة في الجانب االيسر خالل 
 مراحل نشؤىا االولية، ومما عزز ذلك الزيادة السكانية وعدد الوحدات السكنية في ىذا الجانب.

The relationship between urban horizontal growth of the city of 
Ramadi, and topographic characteristics through the practical 

integration of modern technologies 
Assistant prof Dr. Dhyaa Khames 

Ali Aldulaymi       
Assistant prof Dr.Belal Bardan Ali 

Al-Haayani    
Abstract 

The present research deals with the growth of the city and its topographic  
characteristics since the establishment of the city until the present time, I.e., for 
the period (1869 - 2013). that is by limiting the position of Ramadi city and to 
which ground units it is situated and the effect of each ground unit topographically 
on the establishment and stability besides the growth of the city and its continuity 
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by applying the indicators. of the stability and continuity of the cities by 
constructing special database which has joined relations by using R.S data and 
G.I.S programmers. 

A number of geomorphologic indicators and their applications have been 
modified to suit the urban geomorphological concept to interpret the nature of the 
relationship of the influence of indicators on the city of both sides (right and left) 
of the Warrar river the results of the relations for the indicators revealed that the 
left side of the city is more influential that the right side. this reflects the present 
and past reality of the expansion of the city of the left side during the early stages 
of its establishment. this is supported by the increase of population and the 
residential units in this side. 

 ادلقذمت:
إن البحث يسعى إلى تطبيق التكامل بين نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن 

ي تتعمق بعد في التعرف عمى عالقة النمو العمراني األفقي بالخصائص الطبوغرافية، الت
 بالسطح والتضاريس في إقميم المدينة.

يعتمد البحث في منيجيتو عمى تطبيقات تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعمومات 
الجغرافية والخرائط اآللية فضال عن التحميل االحصائي مما يحقق انموذجا يحاكي الواقع 

 صل لنتائج اكثر دقة.بشكل اكثر فيما وتبسيطا، والتي ستوفر تحميال مكانيا بغرض التو 
وغالبا ما تأخذ الدراسات واألبحاث الجغرافية التي تعتمد عمى التقنيات الحديثة، اتجاىا 
واحدا أو تخصصا واحدا في أحد فروع الجغرافيا دون غيره  وعند رغبة الباحثين، إال أن ىذا 

انب البشري البحث يتجو ليتعامل مع موضوعو بشكل مزدوج لتحقيق دراسة تطبيقية تجمع الج
لمجغرافيا والذي يتمثل في النمو العمراني لمدينة الرمادي، والجانب الطبيعي لمجغرافيا والمتمثل 
في الخصائص الطبوغرافية إلقميم المدينة وتحديد اتجاىات النمو فيو مع البحث عن وجود 

 عالقة مكانية بينيما.
 مشكهت انبحج:

 اآلتيين: تتمحور مشكمة البحث من خالل طرح السؤالين
  ىل لموحدات االرضية التي تتموضع عمييا مدينة الرمادي اثرًا في نشأة ونمو المدينة

 خالل مراحل الزمن؟
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  ىل لمتقنيات الحديثة امكانية في كشف التباين في نمو المدينة واستدامتيا لمجانبين
 األيمن واأليسر لنير الورار؟

 فزضيت انبحث: 
لموحدات االرضية الدور الكبير في نشأة المدينة وثباتيا تستند فرضية البحث عمى ان 

ونموىا واستدامتيا، كما ان لمتقنيات الحديثة دور ميم في تحميل وتفسير نمو المدينة لمجانبين 
األيمن واأليسر لمنير من خالل اعتماد عدد من المؤشرات المرتبطة بالطبوغرافية وتنعكس 

 عمى بيئة المدن.
 هذف انبحث:
البحث الى التعرف عمى مدى العالقة بين الوحدات االرضية والنشاط البشري ييدف 

الذي كان سببا في توسع المدينة، وتحديد المناطق االكثر مالئمة لتوسع المدينة، والتعرف 
 عمى ثباتيا واستدامتيا وتوسعاتيا المستقبمية.

 حذود انبحث:  
مساحتيا البمدية واإلدارية، والتي تقع إلى مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار، بكامل 

 (.9( كم، ينظر الخريطة )994الغرب من العاصمة بغداد بـ )
 (:Arc/ Mapانيت انعمم يف بزوامج )

ة والتي يوضحيا يعتمد البحث عمى األسموب التطبيقي الذي يتكون من الخطوات التالي
 :( الحقا9المخطط )

واء البيانات الطبيعة المتمثمة ببيانات جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث س -9
 االستشعار عن بعد او البيانات البشرية المتمثمة ببيانات الدوائر الحكومية.

معالجة وتحميل البيانات الرقمية واالحصائية في نظام تحميل المرئيات الفضائية  -2
(Arc/ Map الستخالص محاور النمو العمراني األفقي في مدينة الرمادي ضمن )

 عيا في اإلقميم.موض
تحميل وتفسير العالقة بين الخصائص الطبوغرافية والنمو العمراني األفقي باستخدام  -2

 .وفق المؤشرات البيئية المعتمدة( Arc/ Map)برنامج التحميل المكاني 
 انتاج الخرائط بصيغتيا النيائية. -0
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 ( موقع منطقة الدراسة9خريطة )

 
/ 9محافظة األنبار اإلدارية، مقياس العراق و  خريطةمديرية المساحة العامة، المصدر: جميورية العراق، 

044444. 
 ( مخطط لمخطوات التطبيقية لمبحث9شكل )

 
 المصدر: تصميم الباحثان.                   
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 أوال: حتهيم اخلصائص انطبيعيت )انوحذاث االرضيت( دلىطقت انذراست:
 (2)خريطة  ية التي يقع عمييا موضع مدينة الرمادي باالتي:تتشكل الوحدات االرض

 اؽتاف ـفرقة:  -2
تقع ىذه المنطقة في وسط المدينة وتعد موضع النشأة االولى لمدينة، وىي منطقة 

( متر مستوى سطح البحر، فاألرض تبدأ باالنحدار 04 – 00مرتفعة يتراوح ارتفاعيا ما بين )
التدريجي باتجاه النير في كال االتجاىين. اذ يكون اوسع امتداد ليا في وسط مدينة الرمادي 

التربة الرسوبية فييا تسود و  كما وتمتد باتجاه االطراف الشمالية والجنوبية القريبة من النير،
التصريف  بسبب يعرضيا الى الفيضانات االمر الذي ال المرتفعة نسبيا عن الترب المجاورة،

 لممياه. الجيد
 ( الوحدات االرضية لمدينة الرمادي2خريطة )

 
 Arc Map 10.0 وبرنامج ، Dem الرقمي االرتفاع نموذج عمى باالعتماد: المصدر

 

 اؾسفل اؾػقضي:  -2
تمتد ىذه المنطقة بمحاذاة منطقة االكتاف النيرية اي المناطق القريبة عن النير، فيي 

( متر عن مستوى سطح البحر، 00 – 04اقل ارتفاعا عنيا حيث يبمغ ارتفاعيا ما بين )
تكونت بفصل الترسبات التي تراكمت نتيجة الفيضانات المتكررة لمنير، تمتاز بخصوبة تربيا 

بير في النشاط الزراعي، كما وان ارتفاع منسوب المياه الجوفية فييا كانت واستغالليا بشكل ك
 سبب في عدم االستيطان البشري فييا في بداية نشأة المدينة.
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 اؾسفل اؾػقضي اؾؼدقم:  -3
( متر فوق مستوى سطح البحر، يمتد في االجزاء 84 – 04يتراوح ارتفاعيا ما بين )

الغربية من المدينة اي الى الغرب من نير الفرات لتتصل باليضبة الغربية غربا. كان يمثل 
 سابقا منطقة زراعية إالا ان انحسار مياه النير غير طبيعة السيل. 

 فضقبات:  -4
( متر فوق مستوى 80 – 84ىي عبارة عن مناطق مرتفعة يتراوح ارتفاعيا ما بين )

ر في االجزاء الغربية سطح البحر تخمل االجزاء الوسطى الواقعة غرب نير الفرات كما تظي
 .من المدينة

 :اهلضبة -5
تقع في االجزاء الغربية من موضع مدينة الرمادي، تبدأ االرض فييا باالرتفاع 

البرك والمستنقعات وتخمميا بعض التالل الواطئة وتنتشر فييا التدريجي مع قميل من التموج 
فأكثر( فوق مستوى  80التي تظير بعد سقوط األمطار، يتراوح ارتفاع ىذه المنطقة من )

، وتعد تربتيا فقير من ناحية النشاط الزراعي، كما ان تموجيا حدد من االستقرار سطح البحر
 البشري فييا عمى عكس باقي المناطق.

احلاوي -6


 : 
الشرقي من مدينة الرمادي يتراوح ارتفاعيا من  وىي منطقة تمتد الى الشرق والشمال

( متر فوق مستوى سطح البحر تتخمميا مناطق اقل ارتفاعا تسمى الفيضات 04 – 24)
( متر فوق سطح البحر ، يمكن استغالليا زراعيا من قبل 20 – 96ارتفاعيا يتراوح ما بين )

 سكان المدينة بسبب صالحية تربتيا لمزراعة.
   وانخوسع انعمزاوي نهمذيىت:انىمو ثاويا: 

فيي تمثل انعكاس  ،تنمو المدن كجزء من عممية التحضر المعاصر التي تمر بيا
لمدور الذي لعبتو المدينة كعامل لمتغير الحضاري، فالمدينة بالنسبة لمعرب ىي رديف لمحضارة 

 .(9)والسيما المدن الكبيرة، وذلك لما تمتمكو من عناصر عمرانية وتخطيطية بارزة

                                                 
 ة قريبة من النير تزداد مساحتيا مع انحسار مياه النير خاصة في فصل الصيف. ضمناطق منخف 
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وامل اجتماعية او اذ ان ىناك عوامل عديد كانت وراء نمو المدن وتوسعيا قد تكون ع
كما ان العوامل الطبيعية تعد من اىم العوامل في نشأة المدن في بدايتيا  عوامل اقتصادية،

 لعوامل االخرى خاصة الزيادة السكانية.ا تولدهلمضغط الذي نتيجة المستقبمي  امتدادىاومن ثم 
نتناول كل مرحمة من مراحل نمو مدينة الرمادي ومدى اثر الوحدات  ذلك سوفوعمى 

 (2االرضية في نمو كل مرحمة وعمى النحو اآلتي )خريطة 
 ( نشأة ونمو المدينة عبر مراحل التاريخ2خريطة )

 
 Arc Map 10.0 وبرنامج، 2492 لسنة ،(Quick Birdالمرئية الفضائية )

 
 :(2947 – 2869) األوىل ادلرحؾة -2

 التاسع القرن من الثاني النصف إلى بدايتيا وتعود والنشوء التأسيس بمرحمة تسمى
 وذلك الرماد تل قرب قمعة ببناء 9681 عام( باشا مدحت) العثماني الوالي أمر إذ عشر،
 مركز بناء تم حيث الشام، بالد باتجاه ويمتد الحالية بالمدينة يمر الذي الطريق حماية لغرض
 ىما سكنيتان محمتان ونشأت منو بالقرب السوق وأنشأ 9682 عام الجامع بناءو  فييا لمشرطة
 9192 عام في زارتيا عندما المدينة سكان عدد(  ألواموسيل)  قدرت وقد، (2)والعزيزية القطانة

واىم ما يالحظ عمى اختيار موقع النشأة لمدينة الرمادي عمى اكتاف  .(2)نسمة 9044 بـ
( متر عن 04 – 00حيث ترتفع المدينة بين ) ريسيالتضامل العا ثيرأتتحت االنيار أي 
 اخطار درء في واألمان الطمأنينة الموضع لممدينة ح البحر، اذ وفر ىذاطمستوى س
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بمغت  المعاصرة المدينة مساحة اما نسبتيا، ىكتار( 29.8) مساحتيا. بمغت (0)الفيضانات
(9.8 )%. 

 : (2965-2948ادلرحؾة اؾثاـقة ) -2

 9108في ىذه المرحمة ازداد عدد سكان مدينة الرمادي اذ بمغ حسب تعداد سنة 
ليصل في نياية ىذه المرحمة  نسمة، (8)(98628) الى وصل تعداد وفي نسمة (0)(1191)

ة ، كان سببا في نشوء احياء جديد9180نسمة حسب نتائج تعداد سنة  (8)(21280) الى
 (298.6) ، مما كان البد من توسع المدينة لتصل مساحتياالستيعاب ىذه الزيادة السكانية

فعمى الرغم من ان توسعيا . من مساحة المدينة المعاصرة %( 22.0)ىكتارا اي ما يعادل 
 نة بالمرحمة االولى.كان محدودا، إالا انو يعد كبيرا مقار 

اذ نالحظ ان المدينة توسعت فوق مناطق االكتاف النيرية والسيل الفيضي، حيث 
كان امتدادىا شرق نير الفرات اي باتجاه شمال وشرق وجنوب المدينة، وذلك الن ىذه 
المناطق تمتاز بكونيا اكثر انبساطا يسيل مد طرق النقل فوقيا وتوسع استعماالت االرض 

نيا تتبع مناطق ذات تربة خصبة تصمح لالستعمال الزراعي مما دعا السكان فوقيا، كم ا وا 
 الى التوسع في ىذا االتجاه. 

 (:2022-2966) اؾثاؾثة ادلرحؾة -3
يعد توسع المدينة في ىذه المرحمة ذا طابعا يختمف عن باقي المراحل السابقة، اذ 

جيمورفولوجية متنوعة، وكان تركز السكان امتدت المدينة في جميع االتجاىات فوق وحدات 
بصور اكبر باتجاه الشرق وبمحاذاة النير لوجود السيل الفيضي وسيولة استغالل االرض في 
ىذه المناطق خاصة بعد انشاء سد حديثة الذي ازال او حدد من اخطار الفيضانات التي تيدد 

 ىذه نياية (، وفي914806المناطق القريبة من النير حيث بمغ سكان مدينة الرمادي )
 .(6)ىكتارا(0802.20)بمغت مساحة المدينة نحو  المرحمة

اجليومورفونوجيت واحلضزيت ادلؤثزة يف منو وثباث واسخذامت  ثانثا: ادلؤشزاث
 ادلذيىت:

اعتمد البحث عمى مجموعة من المؤشرات التي كان ليا تأثر في نمو المدينة لموصل 
أثرا لنمو وتوسع مدينة الرمادي سواء في الجانب االيمن ام الى اي من المؤشرات كان اكثر ت

 االيسر لمنير. ويمكن توضيح ىذه المؤشرات باآلتي:
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 Topographic ؿؤشر ؿعاؿل اؾتؿاثل اؾطبوغرايف: )اؾثبات واالستؼرار( -2
symmetry factor 

مدى التماثل الطبوغرافي لتوسع المدينة فوق الوحدات االرضية التي  يمثل ىذا المؤشر
التي تمتد من مجرى النير سواء الى يسار او يمين النير والمتمثمة بالسيل تمتد عمييا 

امكن من استخراج درجة التماثل الطبوغرافي  الفيضي. فمن خالل العادلة المبينة ادناه
( فكمما اقتربت 9-4لنير، اذ تكون المديات محصورة بين )لممدينة باتجاه يمين النير ويسار ا

القيمة من الواحد دل عمى شد التماثل وكمما ابتعدت القيمة دل عمى البعد عن التماثل والجدول 
 ( يبين اصناف التماثل الطبوغرافي.9)

 T( يمثل اصناف المؤشر الطبوغرافي 9جدول )
Degree Class Ranges 
High 1 > 0.6 

Moderate 2 0.3-0.6 
Low 3 < 0.3 

 Burbank،D.W.and Anderson،R.S.(2001) المصدر:     
 

وعمى ضوء ىذا التصنيف تبين ان نالحظ ان الجانب االيسر من النير جاء بقيمة 
( فيو 4.468( اي بدرجة تماثل متوسطة، اما الجانب اليمن لمنير بمغت قيمتو )4.082)

(. وىذا ما نالحظو ان المدينة في بداية نشوئيا 2( والشكل )2)يبتعد عن التماثل، جدول 
 كانت في الجانب االيسر من النير وحتى توسعيا في المرحمة الثانية.

 وأصنافو T الطبوغرافييوضح قياسات ونتائج المؤشر : (2جدول )
 Da Dd T Degree الجانب
 Low 777.1 777.01 77900 االيمن
 Moderate 77403 77.7. 37403 االيسر

 (.(ARC Map 10.0( ومخرجات برنامج DEMعمى نموذج االرتفاع الرقمي ) اعتماد المصدر:      
                                                 

 T=Da/Dd 
 المسافة من يسار او يمين النير الى نياية السيل الفيضي=  Da حيث ان:

Dd  = المدينة الفيضيالمسافة من يسار او يمين النير الى نياية حدود                                     
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 وأصنافو T الطبوغرافييوضح قياسات ونتائج المؤشر  (2) شكل

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )                

      
 (:SDؿؤشر اؾزؿؽاـي بدالؾة ادلتغريات ) -2

المؤشر الى قيمة التغير المكاني لتوسع المدينة عبر الزمن، تتراوح قيمتو يشير ىذا 
( فكمما اتجيت قيمة المؤشر نحو الواحد دل عمى قوة ىذا المؤشر وكمما اقترب من 9-4بين )

الصفر دل عمى ضعف المؤشر. اذ تبين من خالل مقارنة قيم مؤشرات منطقة الدراسة المبوبة 
( 4.44408( واأليسر )4.442ان قيمت الجانب االيمن بمغت ) (2( والشكل )2في الجدول )

اقترابيا من الصفر بدرجة كبيرة مما يدل عمى عدم وجود تماثل بين مساحة القضاء بالكامل 
 وتوسع المدينة عبر مراحل الزمن المختمفة.

 (SD) المتغيرات بداللة الزمكاني مؤشر( يوضح قياسات ونتائج 2جدول )
 SD Degree الجانب
 Low 0.003 االيمن
 Low 0.00057 االيسر

 (.(ARC Map 10.0( ومخرجات برنامج DEMعمى نموذج االرتفاع الرقمي ) اعتماد المصدر:
 

                                                 

  
 

 



                                         جمؾة جاؿعة األـبار ؾؾعؾوم اإلـساـقة

 

 ( 2اؾعدد )

 2026( حزقران)

 

  (024 (  
 

 (SD) المتغيرات بداللة الزمكاني مؤشريوضح قياسات ونتائج  (2) شكل

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )                

 

 AF:      Asymmetry factor اؾتؿاثل عدم عاؿل ؿؤشر -3
يقيس ىذا المؤشر التوسع المساحي لالستعمال السكني الفعمي داخل المدينة الى 

( نجد ارتفاع 0( والشكل )0مساحة المدينة الكمية عبر مراحميا المختمفة، فمن خالل الجدول )
التماثل ألنيا تقع ( اي اقترابيا اي اقترابيا من 4.622قيمة مؤشر الجانب االيسر بمغت )

( اي 4.288( بينما الجانب االيمن كانت قيمتو منخفضة بمغت )9 – 4.8ضمن مدى )
، يث امتداد االستعمال السكني عميو( وىو بذلك غير  متماثمة من ح4.2 – 4ضمن مدى )

 وىذا ما الحظنا من خالل اتجاىات توسع المدينة.
 (AF) المتغيرات بداللة الزمكاني مؤشر( يوضح قياسات ونتائج 0جدول )
 AR AT AF Degree الجانب
 Low 0.276 36.071 17.96 االيمن
 High 0.833 21.206 9.97 االيسر

 (.(ARC Map 10.0( ومخرجات برنامج DEMعمى نموذج االرتفاع الرقمي ) اعتماد المصدر:
 

 (AF) المتغيرات بداللة الزمكاني مؤشر( يوضح قياسات ونتائج 0) شكل

 
 .(0مصدر: باالعتماد عمى جدول )ال                
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 Social  ادلؤشر االجتؿاعي: -4

اذ  يعد العامل االجتماعي من العوامل التي ليا تأثير في نشأة وتوسع مدينة الرمادي.
يتحدد ىذا المؤشر من خالل ثالث عوامل رئيسية تم اعتمادىا عمى اساس طبيعة وتركيبة 

وعامل وعامل العادات والتقاليد  ىالقربدرجة وتتمثل ىذه العوامل بعامل  ،مجتمع المدينة
 وقد اعطيو كل عامل وزنا حسب قوة تأثيره. ،الوظيفة التجارية الزراعية

 تنحصر ضمن معيار درجة القربىفبالنسبة الى الجانب االيمن كانت قيمتو عامل 
 0.2ة التجارية الزراعية قيمتو )اما عامل العادات والتقاليد وعامل الوظيف (0.6 – 0.2)

فأكثر( في حين  0.6القربى ) درجة بينما لمجانب االيسر بمغت قيمة معيار عامل فأقل(.
 (.0شكل ) ،(0.6 – 0.2عاممي العادات والتقاليد والوظيفة التجارية الزراعية قيمتو بين )

االعتماد عمى تحديد ثالث ولتحديد وزن مؤشرات كل من الجانب االيمن وااليسر لممدينة، كان 
 (.8( والشكل )0اوزان لتقييم قوة كل مؤشر من المؤشرات المعتمدة في البحث، جدول )

 قيمة المؤشر االجتماعي بين الجانب االيمن وااليسر لمدينة الرمادي (0) شكل

 
 المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.             

 

 واستدامتيا توسع المدينةثبات و ؤشرة في ( اوزان المؤشرات الم0جدول )
 االيسر االيمن المؤشر المعيار

 T 0.4 0.5 فأقل0.4 
0.5 SD 0.4 0.4 

 AF 0.4 0.6 فأكثر 0.6
 Social 0.5 0.6 

 2.1 1.7 المجموع
 ، الدراسة الميدانية(.0، 2، 2لمصدر: باالعتماد عمى الجداول )ا                 
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 المؤشرات المؤشرة في توسع المدينة( اوزان 8) شكل

 
 (.0المصدر: باالعتماد عمى جدول )            

 

 حتهيم االرحباط انذاحي  بني ادلخغرياث األربع:رابعا: 
 (:product moment correlation coefficientؿعاؿل ارتباط اؾعزوم ) -2

صدق البيانات يعد معامل االرتباط من الطرائق االحصائية الميمة التي تكشف درجة 
واقترابيا من الواقع، وقد اعتمدت ىذه الطريقة لتحميل دقة النتائج لممؤشرات البيئية التي 
استخدمت في متن البحث والمحورة من قبل الباحثين لمتعرف عمى امكانية تطبيقيا لتعزيز 

د ثبات العمل الميداني وتكاممو مع التقنيات الحديثة، فضال عن ربطيا احصائيا لتقوية وتأكي
غيرات الزمانية وسموكيات المدن واستمرار ديمومتيا في الموضع ودرجة المالئمة مع الت

 .االنسان
( والذي يوضح اوزان 0لذا فقد تبين ومن خالل تحميل نتائج المؤشرات لمجدول )

مؤشرات ثبات وتوسع المدينة واستدامتيا مع الوضع الطوبوغرافي الذي انشأت عميو مدينة 
 من خالل المؤشر االجتماعي وعده اساسا تقارن معو باقيتحميل االرتباط ذلك بالرمادي. و 

  .كاني، ومتغير عدم التماثل(تماثل الطبوغرافي، المتغير الزم)متغير الوىي المتغيرات الثالث 
 عالقة االرتباط بين المؤشر االجتماعي ومتغير التماثل الطبوغرافي (8جدول )

س ص س القطاع
2 

ص
2 

س -س
- 

ص -ص
- 

س -)س
-

 ص( -()ص

 0.028 0.19 0.15 0.22 0.243 0.47 0.65 األيسر

 0.028 0.19- 0.15- 0.0081 0.122 0.09 0.35 األيمن

 0.056   0.2281 0.365 0.56 1.0 المجموع

      0.28 0.5 المتوسط

 المصدر: عمل الباحثان باالعتماد عمى مؤشرات جداول مؤشرات الثبات واالستمرار
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 0.19االنحراف المعياري لقيم )ص( =        -0.26االنحراف المعياري لقيم )س( =  
 (-ص -( )ص -س -مج )س× / ن  9        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر =  ــــــــــــــ

 ع ص× ع س                   
 

           9  /2  ×4.408                4.426 
  4.08  -ـــــــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر =  ـــــــــــــــــــــــ
         -4.28  ×4.91                   4.401 

يتبين من تحميل االرتباط بين المتغيرات أعاله بأن عالقة االرتباط متوسطة في 
الغالب وىذا يدل عمى أن العامل االجتماعي تأثر سمبا بالطبوغرافيا التي حدت من قوتو في 

نير  توجيو النمو العمراني لممدينة خالل مراحل توسعيا األخيرة السيما في الجانب األيمن من
 الورار.

 االرتباط بين المتغير االجتماعي والمتغير الزمكاني عالقة (8جدول )
 ص( -()ص-س -)س -ص -ص -س -س 2ص 2س ص س القطاع

 -0.00018 0.0012- 0.15 0.00000036 0.243 0.0006 0.65 األيسر

 -0.00045 0.003 0.15- 0.000009 0.122 0.003 0.35 األيمن

 -0.00063   0.00000936 0.365 0.0036 1.0 المجموع

      0.0018 0.5 المتوسط

 المصدر: عمل الباحثان باالعتماد عمى مؤشرات جداول مؤشرات الثبات واالستمرار
 

 من خالل الجدول أعاله يتبين أن عالقة االرتباط بين المتغيرين االجتماعي والزمكاني
( وىذا يدل عمى أن النمو العمراني 4.11-كانت قوية جدا بالسالب عندما بمغت قيمتيا )

األفقي قد انفصل تماما عبر الزمان والمكان عن المتغير االجتماعي بحيث لم تعد العادات 
 والتقاليد االجتماعية تتحكم في توجيو نمو المدينة عمرانيا.  

 االجتماعي ومتغير عدم التماثل الطبوغرافي االرتباط بين المتغير عالقة (6جدول )
 ص( -()ص-س -)س -ص -ص -س -س 2ص 2س ص س القطاع

 0.042 0.28 0.15 0.7 0.243 0.83 0.65 األيسر

 0.040 0.27- 0.15- 0.078 0.122 0.28 0.35 األيمن

 0.082   0.778 0.365 1.11 1.0 المجموع

      0.55 0.5 المتوسط

 الباحثان باالعتماد عمى مؤشرات جداول مؤشرات الثبات واالستمرارالمصدر: عمل 



                                         جمؾة جاؿعة األـبار ؾؾعؾوم اإلـساـقة

 

 ( 2اؾعدد )

 2026( حزقران)

 

  (020 (  
 

 4.28 = ع س 
 4.24= ع ص 
 4.02=  ر     

يظير من خالل تطبيق معامل االرتباط بأن العالقة بين المتغيرين أعاله، كانت 
موجبة متوسطة وىذا يدل عمى تحرر النمو العمراني لممدينة تبعا لمطبوغرافيا من العادات 

لتقاليد االجتماعية التي كانت توجو ذلك النمو في المراحل األولى من نشأتيا السيما في وا
 .الجانب األيسر من المدينة

 االسخىخاجاث:
صنفت طبوغرافية منطقة الدراسة الى مجموعة من الوحدات األرضية، وتبين ان  -9

وثباتيا وحدت اكتاف االنيار والسيل الفيضي ىي االكثر تأثير في نشأة المدينة و 
 واستدامتيا. 

كشفت الدراسة من خالل االعتماد عمى التقنيات الحديثة وجود تباين بين الجانب  -2
األيمن واأليسر من حيث توسع المدينة باالعتماد عمى مجموعة من المؤشرات، اذا 

 كان الجانب االيسر لمنير اكثر نشاطا بشريا من الجانب االيمن.
 ومتغير االجتماعي المؤشر بين االرتباط ان عالقةتبين من خالل التحميل االحصائي  -2

 االجتماعي المتغير بين االرتباط وعالقة الغالب، في متوسطة الطبوغرافي التماثل
 ومتغير االجتماعي المتغير بين االرتباط عالقة ان كما جدا، قوية الزمكاني والمتغير

 .متوسطة موجبة الطبوغرافي التماثل عدم
 انخوصياث:

في تحميل وتفسير  العالية الدقة ذات الفضائية من التقنيات الحديثة والمرئيات االستفادة -9
نمو المدينة وعالقة ذلك بجيومرفولوجية ارض المدينة لما ليا من امكانية في توافر 

 معمومات اكثر دقة.
معالجة االماكن التي تعاني من مشاكل مع تحديد المناطق االفضل من الناحية  -2

 ماعية لنمو وتوسع المدينة وبشكل يتوافق مع طبيعة سطح االرض.االقتصادية واالجت
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 اذلوامش:
خالص حسني األشعب ، نمو المدينة العربية ومشكالتيا الحضرية ، الموسوعة الصغيرة ، وزارة  -9

 . 0، ص 9112الثقافة واإلعالم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
صالح فميح حسن الييتي ، الجغرافية التاريخية لمدينة الرمادي ، دراسة لمراحميا المورفولوجية ،  -2

 . 0.ص 09، ص 2442( ، 04مجمة الجمعية الجغرافية ، العدد)
الفرات األوسط الواموسيل ، رحمة وصفية ودراسات تاريخية ، ترجمة د. صدقي حمدي وعبد المطمب  -2

 . 09، ص 9114عبد الرحمن داود ، بغداد ، 
خالص حسني االشعب ، حسن كشاش عبد ، الموضع االول لمدينة الرمادي ، المؤتمر العممي  -0

 . 99، ص 9110االول لجامعة االنبار ، 
م، 9108المممكة العراقية، وزارة الشؤون االجتماعية، مديرية النفوس العامة، احصاء السكان لعام -0

 .08، ص (2لوائا بغداد والرمادي، جدول )
الجميورية العراقية، وزارة الداخمية، مديرية النفوس العامة، المجموعة االحصائية لتسجيل  -8

 .224ص ، (6م، مطبعة المعارف، بغداد، جدول)9108عام
م، 9180الجميورية العراقية، وزارة الداخمية، مديرية االحوال المدنية العامة، تعداد السكان عام -8

 ورة.سجالت خاصة بمدينة الرمادي، غير منش
(، 0(م، جدول ) 2424وزارة التخطيط ، خطة التنمية المكانية لمحافظة االنبار لغاية العام)  -6

 .00ص
 

 
 
 

 ادلصادر :
خالص حسني ، حسن كشاش عبد ، الموضع االول لمدينة الرمادي ، المؤتمر العممي  ، االشعب -9
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