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 :الممخص
دراسة )منطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي( من  تعد       

الدراسات الجغرافية الميمة التي تبرز دورىا في مد المدينة بالحياة 
والحيوية، وألنيا النواة االقتصادية لكل مدينة. تيدف دراسة منطقة األعمال 
المركزية في مدينة الرمادي الى إظيار الشخصية التجارية ليا واىميتيا 

اريخية والحضارية ومعرفة التغيرات التي طرأت عمييا وما تعانيو من الت
مشاكل فييا، ومنطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي تستقطب 
مجموعة استعماالت تجارية والصناعات الخفيفة واالستعمال الخدمي 
والسكني الذي اليزال من ضمنيا، وتبين ان منطقة الدراسة في حالة تطور 

م والى وقتنا الحاضر، إذ توسعت 9681ت مدينة الرمادي في عام منذ نشأ
م 9191( ىكتار بعد ان كانت عام 71,93مساحتيا لتصل الى )

(7،89.) 
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Abstract: 

 He dealt with the study (the central business district in 

the city of Ramadi), as it is one of the important 

geographical studies that highlights its role in providing 

the city with life and vitality, and because it is the 

economic nucleus of each city. The study of the central 

business district in the city of Ramadi aims to show its 

commercial personality and its historical and cultural 

importance, and to know the changes that have occurred 

to it and the problems it suffers in it. The study is in a 

state of development since the city of Ramadi was 

established in 1869 AD until the present time, as its area 

has expanded to reach (39.27) hectares after it was in 

1950 AD                                  . 
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 المقدمة
عمال المركزية ذات مكانة ميمة في جميع المدن كونيا تمثل العمود تعد منطقة األ

أحد أبرز المالمح العمرانية ونتاج المحاور الرئيسية  تبرالفقري باالقتصاد األساسي والتي تع
الثالث، )التخطيط، الوظيفة، المباني(. إذ زادت أىمية المركز التجاري لمدينة الرمادي من 
خالل مواقعيا المتوسط من أجزاء المدينة وما تمتاز بيا من تجمع كبير لمسمع والبضائع 

عية، ورغم ما كتب عن مدينة الرمادي من واالستعماالت الطبية والخدمية والورش الصنا
عمال المركزية لم تحظى دراسات اكاديمية وابحاث في مجالت متخصصة اال ان منطقة األ

باىتمام تمك األبحاث والدراسات وما تشكمو من أىمية كبيرة، كونيا أحد شواخص نشأة مدينة 
 الرمادي والمركز الحيوي ليا.

 : بحثمشكمة ال
    -يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالتساؤالت األتية :

ىل نمو منطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي بشكل عشوائي غير مخطط  -9
  ؟لو أثرة في مشاكمة الحالية

ىل باإلمكان وضع صيغ تخطيطية تساىم في توسيع منطقة االعمال المركزية  -9
 فييا ؟في المدينة والحد من االزدحام المروري 

 :بحثفرضية ال
 لقد تم صياغة الفرضيات ليذه الدراسة التي تمثمت باآلتي :                                               

عمال المركزية أدى الى ازدياد المشاكل فييا، ضيق الحيز المكاني لمنطقة األ -9
  .السيما االزدحام المروري

مدينة الرمادي لو أثرة في استقطاب استعماالت توسع منطقة االعمال المركزية في -9
                                        األمر الذي يرفع من كفاءتيا الوظيفية. .ارض جديدة وحل مشاكميا

 :لبحثحدود ا
    -المكانية :الحدود   -8   

ار، اذ تقع منطقة االعمال المركزية وسط مدينة الرمادي المركز اإلداري لمحافظة االنب
 تموز 93 –من الشمال )شارع الحرية  ،عمال المركزية أربع شوارع تجاريةتحد منطقة اال

( ومن الجنوب )شارع المدينة العام وشارع المستودع( ومن الشرق )شارع ميسمون( ومن سابقا
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الخريطة رقم  .( ىكتار71،93الغرب )شارع معمل الجمبي(، تشغل منطقة الدراسة مساحة )
(9   .) 

     -الزمانية :الحدود  -0
اما الحدود الدراسة الزمانية فقد شممت واقع حال منطقة االعمال المركزية منذ تأسيس 

  م(.9191( حتى سنة )9191مدينة الرمادي سنة )
 حدود منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي ( 8خريطة رقم )

 ،خريطة المركز التجاري ،بمدية مدينة الرمادي ،وزارة البمديات ،جميورية العراق / المصدر
 (.9:99111بمقياس مقياس )

  ((D.B.C Central Business District فهوم منطقة االعمال المركزية:م -8
وتختصر  Central Business District Theتعرف منطقة األعمال المركزية   

 ،المنطقت التجاريت المركزيت( وتسمى أيضا مركز المدينت أو D.B.Cبالحروف الثالثت )

تضم أعمى كثافة في االستعمال و ، االعمال المركزية تمثل النواه األولى لمدينة الرمادي فمنطقة
التجاري وال تتفوق عمييا أي منطقة تجارية أخرى في المدينة والتي يدل عمييا تكدس 

ة التي تتدرج كمما ابتعدنا المؤسسات التجارية وحركة المرور فييا واالبنية ذات الطوابق المتعدد
واليدف من تقويم كفاءة منطقة األعمال المركزية في  .⁽9⁾عن المركز التجاري لممدينة وكثافة 
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تنظيم االستعماالت ومالئمتيا من خالل معرفة البعد اإلقميمي الوصول الى مدينة الرمادي ىو 
المدينة باستخدام من ومدى ايصاليا الى اقصى نقطة خارج  ،لمبيعات المؤسسات التجارية

خالل البعد اإلقميمي لتمك المؤسسات في منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي وقياس 
  :كفاءتيا ومعرفة االقتصاد األساسي ليا من خالل اآلتي

  الرمادي: البعد اإلقميمي لمبيعات المؤسسات التجارية لمنطقة األعمال المركزية في مدينة -0

إن حجم المبيعات في منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي التي تشيد 
حركة نشطة طيمة أيام األسبوع التي تمثل حركة المتسوقين من داخل مدينة الرمادي والمناطق 
المجاورة وحركة النشاط التجاري وتردد المتسوقين من مناطق المحافظة المختمفة التي تمثل 

ل الدراسة الميدانية التي اجريت تبين إن نتيجة الظروف الصحية التي نطاق التأثير. ومن خال
مرت بيا المحافظة من وباء)كورونا( وتداعياتيا السمبية عمى اقتصاد المدينة والتي أثرت عمى 
حركة المتسوقين اليومية التي تمثل قوه شرائية كبيرة لمنطقة األعمال المركزية التي تجذب 

زاء المدينة والمحافظة بشكل عام الذي يمثل )اإلقميم الكثيف( لمنطقة المتسوقين من مختمف أج
ولكل نشاط االعمال المركزية في المدينة )واالقميم الواسع( الذي يمثل معظم أجزاء المحافظة. 

أو بضاعة تقدميا المدينة منطقة نفوذ تقع تحت تأثير تمك المدينة. وبعبارة أخرى ان لكل 
إذ تختمف أقاليم  ،ق معين لو معامل تأثير داخل المدينة وخارجيابضاعة او نشاط تجاري سو 

منيا  ،التأثير من حيث اتساعيا ومساحتيا بالنسبة لمفعاليات واألنشطة والسيما النشاط التجاري
                   .ال يتعدى مساحتيا الصغيرة ليا او الحي السكني من احياء المدينة

لمبيعات المؤسسات التجارية:   اإلقميميطرق قياس التأثير  4-8-0  
)االستجواب المباشر( :طريقة المدى الذي تصل البضائع التجارية -8   

قطعيا  اإلقميمقصى مسافة ممكنة يمكن لسكان أمفيوم مدى البضائع المركزية ىو يعد      
الخدمات والبضائع من المكان المركزي، إذا زادت المسافة المقطوعة  عمى من اجل الحصول

البضاعة المعينة ألنيا تصبح مرتفعة الثمن بالنسبة  اءلبعد معين فسوف ال يرغب الزبائن شر 
من خالل بسعر اقل. و  خرآنيم يميمون الى شراء ما يحتاجونو من مكان مركزي إليم أو 
عينة ل تأثير مبيعاتيا وحجميا الى خارج مدينة الرمادي نتبين إ )االستجواب المباشر(طريقة 

المتسوقين القادمين من داخل المدينة ومن خارجيا وأيضا من خالل أصحاب المحالت  من
لمنطقة األعمال المركزية في مدينة  اإلقميمينطاق التأثير التجارية والعاممين فييا لمعرفة 
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اب المحالت التجارية الذي تم استجوابيم % من أصح( 91) الرمادي. فقد تم اختار عينة
( شخص من المتسوقين القادمين من داخل مدينة الرمادي 919بشكل مباشر البالغ عددىم )

( توضح التوزيع المكاني 71)الخريطة رقم  ( متسوق.979ومن خارج المدينة البالغ عددىم )
من  ( متسوق69لرمادي. كان )اإلقميمي لمبيعات منطقة األعمال المركزية في مدينة ا والتأثير

إذ تم زيارة  (.96) الجدول رقم ( متسوق من خارج مدينة الرمادي.99و) الرمادي داخل مدينة
مؤسسة  (999)الى عمال المركزية في مدينة الرماديبعض المؤسسات التجارية في منطقة األ

لمعرفة حجم مبيعات منطقة الدراسة والتوزيع  ة من المجموع الكمي لممحالت التجاريةتجاري
مبيعات منطقة  توزعتو  .المدينة وخارجياداخل المكاني لتصريف السمع والبضائع التجارية 

 لعدد من أيام األسبوع شممت عمى العديد من المناطق خارج حدود المدينة األعمال المركزية
في المدينة  عمال المركزيةمنطقة األع في لذلك فان مدى البضائ .الثالثاء(االثنين  حداألأيام )
نقطة في إقميم  قصىأ الذي تتوزع فيو الخدمات والبضائع التجارية ووصميا يالبعد المكان تمثل

عر البضاعة في منطقة االعمال المركزية بالقياس سالمدينة الذي يتأثر في عوامل عديدة منيا 
ان خارج منطقة االعمال المركزية كثافة توزيع السكو الى سعرىا في مكان تجاري آخر. 

واقميميا. والقوه الشرائية التي يتصف بيا سكان المدينة واقميميا، فكمما ضعفت القوة الشرائية 
( يتضح مقدار حجم 91الجدول رقم ) بيانات من خاللو   فان مساحة اإلقميم الضرورية تزداد.

ق المدينة واقميميا المجاور من مبيعات منطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي في مناط
خالل المقابمة مع العاممين في المؤسسات التجاري والحصول عمى معمومات حجم مبيعات 
تمك المؤسسات. ومن خالل طريقة )االستجواب المباشر( مع بعض المتسوقين اتضح إن 

ات حجم المبيع بمغمبيعات منطقة المؤسسات التجارية تخرج عن حدود مدينة الرمادي اذ 
%. اما في يوم الثاني  (8( % وخارج المدينة )99داخل مدينة الرمادي في اليوم االول الى )

% ألحياء مدينة الرمادي ونسبة  (79فقد وصمت حجم مبيعات منطقة األعمال المركزية )
% من حجم مبيعات تمك المؤسسات التجارية. وفي اليوم الثالث وصمت حجم مبيعات  (99)

( لسكان المناطق المجاورة 91و) % لسكان مدينة الرمادي (99ي الى )المؤسسات التجار 
لممدينة. كما وصل عدد المؤسسات التجارية في األيام الثالثة التي جرت عمييا الدراسة 

وسوق  (االورزدي)وشارع  (األطباء)وشارع  (السينما)( مؤسسة توزعت في شارع 989)
                                                                                                    .الرمادي القديم
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:)المتسوقين( :طريقة  تحديد مكان سكن الزبائن  -0  
تتميز منطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي بانيا مركز جذب كبير لممتسوقين 

ومن خالل استخدام طريقة )االستجواب  ،افظة االنبارمن داخل مدينة الرمادي ومن مدن مح
المباشر( لممتسوقين وأصحاب المؤسسات التجارية لثالث أيام توزعت أماكن سكن لعينة من 

( متسوق. توزعت أماكن سكنيم عمى اغمب أجزاء محافظة االنبار ومدينة 971الزبائن بمغت )
المباشر لممترددين عمى منطقة االعمال كما اتضح من خالل طريقة االستجواب . الرمادي

برزىا المؤسسات الصحية التي جاءت بالمرتبة أـالمركزية التي تتضمن العديد من المؤسسات و 
الثانية بعد المؤسسات التجارية. واغمب المترددين الى منطقة االعمال المركزية من خارج 

خدمات الصحية في تمك مدينة الرمادي كان سبب الزيارة )لالستطباب( نتيجة لضعف ال
     .(7( و)9والخريطة رقم ) (91الجدول رقم ) الرطبة(–القائم-المناطق وىي مناطق )حديثة

(مديات التأثير االقميمي لمبيعات المؤسسات التجارية لمنطقة األعمال 8الجدول رقم )
في مدينة الرمادي المركزية  

 /المقطوعة  المسافة
 كم

نمكان سكن الزبائ نوع االقميم  عدد الزبائن 

 99 الرمادي الكثيف --
 99 ىيت الواسع 77

 99 عنو الواسع 097
 93 راوه الواسع 077
 97 حديثة الواسع 077
 3 القائم الواسع 097
 99 الرطبة الواسع 077

باالعتماد عمى طريقة )االستجواب المباشر( إلصحاب المحالت  ،الدراسة الميدانية /المصدر
 م. 99/6/9191-99- 91بتاريخ  ،التجارية والمتسوقين
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 لمستودع مع شارع األطباء في المركز التجاري لمدينة الرمادي (فرع تجاري يربط شارع ا8صورة رقم )

 .9191-9-6لتقطت الصورة بتأريخ الدراسة الميدانية، ا المصدر/
نطاق التـأثير اإلقميمي لمبيعات المؤسسات التجارية لمنطقة األعمال المركزية في محافظة (0الخريطة رقم )

 االنبار

 
  اعتمادا عمى صدر /الم
جميورية العراق، وزارة البمديات واالشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني، استراتيجية تطوير وتحديث  -9

              (.9:99111، مقياس )9199( لسنة 8793األساس ليا لسنة، رقم )مدينة الرمادي التصميم 
 م99/6/9191-99-91الدراسة الميدانية التي أجريت بتاريخ  -9
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نطاق التـأثير اإلقميمي لمبيعات المؤسسات التجارية لمنطقة األعمال (3الخريطة رقم )
 المركزية )اإلقميم الكثيف(

 
          :اعتمادا عمى صدر /الم
استراتيجية تطوير وتحديث  ،مديرية التخطيط العمراني ،وزارة البمديات واالشغال العامة ،جميورية العراق-9

 (                                                      9:99111مقياس ) ،9199لسنة  ،مدينة الرمادي
   م.99/6/9191-91-1الدراسة الميدانية التي أجريت بتاريخ -9
  

حجم مبيعات المؤسسات التجارية في منطقة األعمال المركزية في مدينة (0الجدول رقم )
 الرمادي

حجم مبيعات البضائع 
 التجارية خارج المدينة

حجم مبيعات البضائع 
 التجارية داخل المدينة

عدد المؤسسات 
 التجارية المقصودة

 األيام

 8 %   99 %  االحد  79 
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99%   96 %  االثنين 99 

91%  99 %  الثالثاء 99 

71 %  89 %  المجموع 999 

باالعتماد عمى طريقة )االستجواب المباشر( إلصحاب المحالت التجارية  ،الدراسة الميدانية /المصدر
م.                                                          99/6/9191-99- 91بتاريخ  ،والمتسوقين  

النسب المئوية لمبيعات المؤسسات التجارية لمنطقة األعمال المركزية في (8الشكل رقم )
 مدينة الرمادي 

 
                                        .(71باالعتماد عمى بيانات الجدول رقم) –المصدر 

 
              :األساس االقتصادي لمدينة الرمادي-3

وكما ان الحجم السكاني يعتبر  ،عامةأساسا ميما لممدن كقاعدة يشكل االقتصاد 
ولكل نشاط أو بضاعة  ،⁽0⁾انعكاسا لمتركيب الوظيفي وعدد الوظائف التي تقدميا المدينة

إذ تختمف أقاليم التأثير من حيث  ،تقدميا المدينة منطقة نفوذ تقع تحت تأثير تمك المدينة
منيا ال يتعدى  ،التجاري اتساعيا ومساحتيا بالنسبة لمفعاليات واألنشطة والسيما النشاط

توسع منطقة إليجاد رؤية لو .مساحتيا الصغيرة ليا او الحي السكني من احياء المدينة
ولتقويم ما عرض من توجيات مستقبمية لمنطقة األعمال  عمال المركزية في المدينةاأل

 61مبيعات الداخل
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ويمكن أن  المركزية في مدينة الرمادي لدعم األسموب الوصفي التحميمي ونتائج التقويم النيائي
نرصد أىمية منطقة األعمال المركزية من خالل تتبع بعض المسارات لمعرفة مدى التأثير 

ال تقام المدن اال إذ  .اإلقميمي لمنطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي واتجاىاتيا المكانية
لممدينة مع وجود اقتصاد أساسي ليا سواء كان ذلك االقتصاد لفعاليات أساسية تجمب دخال 

من خالل حجم المبيعات التي تصدر خارج المدينة دخال إضافيا ينتج عنو تنمية لمدينة 
                                   .⁽0⁾ ومنطقة االعمال المركزية

 -في مدينة الرمادي : عمال المركزيةعايير تقويم كفاءة منطقة األم -4
المعايير التي تقاس بيا متطمبات تقديم الخدمات الحضرية عديدة وتختمف في  تعد      

رؤيتيا من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة مستويات التحضر والدخل والرفاىية االقتصادية 
وأوجو االختالف ىذه تعود في الغالب إلى ما  واالجتماعية التي يعيش بكنفيا سكان الدولة،

تصادية وجغرافية واجتماعية يتوقف عمى أساسيا مدى التفاعل تممكو الدولة من مؤىالت اق
لتحقيق قياس وتقويم المركز التجاري لمدينة  .⁽4⁾بين السياسات الحضرية والسكان والدولة

الرمادي البد من استخدام معايير يمكن من خالليا قياس كفاءة منطقة االعمال المركزية وقد 
     تم استخدام المعايير االتية:        

 -معيار تنوع المؤسسات التجارية وجذب المتسوقين : -أ
تمتاز منطقة االعمال المركزية بوجود العديد من األصناف والسمع المتنوعة التجارية ال       

ينافسيا أي مركز تجاري آخر فيي مركز جذب كبير لممتسوقين من داخل المدينة ومن 
خارجيا، وىي مؤسسات بيع المالبس الجاىزة واألجيزة الكيربائية واالقمشة واليواتف النقالة 

كماليات واالحذية، فضال عن مراكز المجوىرات وصياغة الذىب والخياطة )الموبايالت( وال
وغيرىا، االمر الذي جعميا مركز جذب  األطباء والورش الصناعية والمواد االنشائية وعيادات 

( رأي 9كبير ألعداد كبير من المتسوقين من سكان المدينة واقميميا،  يظير من الجدول رقم )
( 99نطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي الذين كانت نسبة )عينة من المترددين الى م

التجارية وما تتضمن من وجود كافة أنواع البضائع  ٪ منيم عمى ان وجود تنوع في المحال
( ٪من المترددين لممؤسسات التجارية في المركز 77كما كانت نسبة ) والسمع التجارية.

( 99)من جذب عالي لسكان المدينة واالقميم، ونسبة  التجاري لممدينة انيا جيدة وما نتج عنيا
( من حجم العينة المختارة لتأكد 3التي تمثمت ب ) األخير٪ عمى انيا متوسطة لتأتي النسبة 
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منيا اكدت عمى وجود تنوع كبير في المؤسسات التجارية  األكبرعمى انيا رديئة، االن النسبة 
 ضمن منطقة الدراسة.

  Accessibility -الوصول :معيار سهولة  -ب     
لقياس سيولة الوصول الى منطقة االعمال المركزية دالة المنفعة  ىذا المعيار يستخدم     

احصائيا وحسب نموذج الطمب عمى الرحالت التي تعرف بقياس درجة اشباع الفرد من خالل 
البدائل المتوفرة امام الفرد وىي عكس عدم المنفعة دالة المنفعة المتمثمة بالكمف المرتبطة مع 

الفرد عند ذىابو الى ألسباب عديدة يجد امامة بدائل عديدة كل بديل وىي دالة اإلعاقة، ان 
من خالل الدراسة  ،⁽5⁾لموصول قد تحقق سيولة الوصول لدية كالنقل الخاص، النقل العام

الميدانية ونتائج االستبيان بما يتعمق بسيولة الوصول الى المركز التجاري الذي جاءت وفق 
ة واقميميا التي جاءت وفق العينات المختارة نان المدياراء المترددين الى منطقة الدراسة من سك

 (9% متوسطة ومن ثم ) (99% جاءت جيدة، ثم تمييا ) (79% جيدة جدا ) (91ان نسبة )
وان اغمب ما جاء من اراء السكان حول سيول الوصول كانت النسبة األكبر  .% جاءت رديئة

الجزيرة حي الضباط والتأميم و سجارية و الحوز و من السكان ىم من سكنة مناطق )الصوفية 
الشوارع الرئيسية كربط شارع  الخمسة كيمو(، اذ يربط المركز التجاري لمدينة الرمادي عدد منو 

تموز( مع شارع الشركة والصوفية ومع شارع المدينة 93األطباء بشارع المستودع وربط شارع )
ومما سبق يختمف النقل العام في   .العام الذي يربط مركز المدينة بمناطق خارج المدينة

لما  عمال المركزيةالسابق عن الوقت الحالي حسب ما جاء من اراء المترددين عمى منطقة اال
لمنقل العام من أىمية كبيرة لجذب السكان الى المركز التجاري والذي يمثل حرمان مناطق 

ان وحي البكر وحي وشارع عشرين واإلسك -عديدة من المدينة ليذا النقل كمناطق )الممعب
العادل وحي االندلس وحي الضباط والمعممين ( التي كانت في الفترات السابقة تتمتع بوجود 
النقل العام من والى منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي التي كانت نتائج ىذا النقل 

المختارة قد اال ان تحقيق سيولة الوصول في المدينة وحسب اراء العينة  فقط % (98يتخذ )
الى ن يمترددلم يشكل زخم مروري كبير (البشري وااللي)تحقق اال ان االزدحام المروري 

مركز التجاري في مدينة الرمادي الذين اكدوا عمى ضرروه توسعة منطقة الدراسة لما يحققو ال
 من نتائج إيجابية لممركز التجاري لممدينة.

 لممركز التجاري لممدينة(اتجاه التوسع المكاني لمنطقة الدراسة حسب األشخاص المترددين 3جدول رقم )
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المصدر 
 م99/3/9191الدراسة الميدانية التي قام بيا الباحث خالل المدة -9/
 (.0)استمارة االستبيان رقم .نتائج االستبيان- 9

(اتجاه التوسع المكاني لمنطقة الدراسة حسب األشخاص المترددين لمنطقة الدراسة لسنة 0الشكل رقم )
0202 

 
 .(4باالعتماد عمى بيانات الجدول رقم ) المصدر / 

من قبل  قبول لمتوسعاالتجاه األكثر يعد ( 8رقم )والشكل خالل الجدول  يتبين من
( ٪ يميو االتجاه الجنوبي بنسبة 99عمى نسبة )المترددين ىو االتجاه الشرقي الذي حصل 

٪،  (3الذي جاء بنسبة ) ( ٪ واالتجاه األخير99( ٪ ومن ثم االتجاه الغربي )71بمغت )
( والشكل 78الجدول رقم )كما موضح من  .الشمالي حسب راي العينةالذي مثل االتجاه 

ألصحاب المؤسسات  مبدل الذي يشغمو العينة المختارةمن نوع ال٪ ىو  (97ان ) (.79رقم)
                                                                                           أخرى تذكر. ( ٪6)جاءت نسبة صمي، وأخيرا أ( 3محور ونسبة )جاء  (79، وتمييا )التجارية

 االتجاه العدد النسبة المئوية ٪

 الشرق 969 99
 الجنوب 979 71

 الغرب 919 99
 الشمال 91 3

 المجموع 991 911

 شرق

 غرب

 جنوب

 شمال
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الرؤية الجغرافية لمتوسع المكاني لممركز التجاري لممراحل المستقبمية  في  -5
  :مدينة الرمادي
البد من إعطاء رؤية جغرافية مستقبمية لممدينة ومركزىا التجاري الذي يعد      

لما تمتمكو منطقة الدراسة وتحمييا جغرافيا من الشريان االقتصادي ليا بعد ان قدم توضيح 
اجل التوصل الى افضل الصيغ واألساليب التي من خالليا تقدم التوجيات لممراحل المستقبمية 

 -ليا :
 :أساليب اختيار بدائل التوسع المركز التجاري لمدينة الرمادي -أ

ب مختمفة يمكن من خالل البحوث والدراسات السابقة وجد نماذج عديدة وأسالي     
العمل بيا نحو تحقيق تنمية شاممة لمنطقة الدراسة ووفق التخطيط الذي يأتي من واقع الظاىرة 
الذي يشكل الصورة المستقبمية لممركز التجاري لممدينة التي من خالليا يتم دعم الخطط 

نماذج من خالل تمك ال .مركز التجاري الذي يعزز اقتصادىاالالتنموية لممدينة بشكل عام و 
ومقترحات لدراسة التوسع المكاني في المستقبل وفق الخبرة  واألساليب يمكن ان تقدم بدائل
من خالل وجود مساحات  البديل األفضل لتوسع منطقة الدراسة الجغرافية التطبيقية الذي يحمل

                                                 -:قابمة لمتوسيع باتجاىات محددة وكاآلتي
       -اتجاهات التوسع المستقبمي لممركز التجاري لممدينة ضمن المخطط األساس : -ب

ان وجود مساحات ضمن حدود منطقة الدراسة وخارج حدودىا تتمثل بمساحات غير      
سكن قديم يفضل ان تغير مشغولة او مساحات مشغولة باستخدامات بسيطة او مناطق ذات 

وتدمج وتتحول الى مساحات مستثمرة ضمن المخطط األساس الذي يمثل أسموب الزحف 
والذي تمثل  وممئ المساحات الغير مشغولة وىو من مقترحات التوسع لممركز التجاري،

بإعطاء ثالث بدائل األول والثاني يمثل التوسع االفقي نحو مناطق خالية اما البديل الثالث 
لذي بعد ان وجد صعوبة في تحقيق توسع افقي يأتي البديل الثالث التوسع العمود لممركز ا

يجب العمل بتوسع لمنطقة الدراسة اذا توفرت كافة المعايير التخطيطية إذ التجاري 
النويات التجاري بشكل متجانس من حيث و  واالقتصادية واالجتماعية لممدينة باتجاىات

تقترح الدراسة إعطاء ثالث بدائل لمتوسع العمودي واالفقي ضمن  .الوظيفة والفن المعماري
( وأجزاء من المناطق عمال المركزيةاالتجاىات )الشرقي والجنوب الغربي من منطقة اال
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( لوجود مساحات غير مشغولة تتضمنيا شوارع تجارية ميمة، 93شارع ) الشمالية نحو
 .(9-9الخريطة رقم)

 -البديل األول : -8
طي ىذا البديل التوسع داخل وخارج منطقة االعمال المركزية باتجاه الجنوب الغربي يع      

وتحديدا المساحات الموجودة في مقدمة شارع ميسمون والمناطق المجاورة ليا التي تتمثل 
بمساحات غير مشغولة ألجزاء منيا واالجزاء األخرى قيد االنشاء المواجية لشارع المدينة العام 

لعزيزية. اما التوسع الثاني خارج حدود منطقة االعمال المركزية باتجاه شارع جنوب منطقة ا
المستودع الذي يمثل شريط تجاري رئيسي يربط عدد من االحياء السكنية بالمركز التجاري 
بصورة مباشرة، إن وجود مساحات غير مشغولة وابنية مجاورة لمشارع يمكن الزحف نحوىا 

ية كبير تابعة لممركز التجاري األول باتجاه شارع البريد وما وتغيرىا الى استعماالت تجار 
                                                      يتضمنو من وجود نويات تجارية والثاني باتجاه موقع بناية المحافظة القديمة. 

 -البديل الثاني : -0
وتحديدا المناطق التي عمال المركزية التوسع باتجاه الشرق والشمال الشرقي لمنطقة اال     

تموز( التي تمثل بأجزاء من منطقة القطانة ذات البناء 93تشيد مؤسسات بسيطة باتجاه )شارع
القرن الماضي لكون المنطقة تشيد ثمانينات القديم والمحالت التجارية التي يعود بنائيا الى 

ع وجود تغمغل سكني يمكن اجراء لشارع المذكور وجانبية مانويات تجارية ممتدة عمى طول 
 .(9عممية التوسعة عمية بعد تعويض أصحاب المساكن فييا، الخريطة رقم )

 -لبديل الثالث :ا-3
يأخذ البديل الثالث التوسع العمودي لممركز التجاري لممدينة الذي يشيد امتداد عمودي      

 طابق واحد وطابقين،ضعيف اذ أن معظم األبنية والمؤسسات التجارية والخدمية ذات 
يطبق ىذا البديل عندما تكون صعوبة في تنفيذ التوسع االفقي او عند  (.9الخريطة رقم )

وجود معوقات تعيق امتداد التوسع نحو خارج منطقة الدراسة سواء كانت ىذا المعوقات شوارع 
من رئيسية ام مناطق سكنية او وجود ابنية خدمية كالمدارس والجوامع ودوائر خدمية ض

  المناطق المقترحة. 
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 0202بدائل التوسع لمنطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي لسنة (4خريطة رقم )

جمهورية العراق، وزارة البلديات، دائرة بلدية الرمادي، خريطة المركز التجاري، بمقياس  / المصدر

1/11111 

 م9191 في مدينة الرمادي لسنة لبديل الثالث لتوسع منطقة االعمال المركزيةا(5خريطة رقم )

جمهورية العراق، وزارة البلديات، دائرة بلدية الرمادي، خريطة المركز التجاري، بمقياس  المصدر/  

1/11111. 

 

(8المرئية الفضائية رقم )   
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منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي تحديد المساحات الشاغرة في  

Land م.9197لسنة (  ) المصدر/ المرئية الفضائية لمدينة الرمادي الممتقطة بواسطة القمر    

  
 

Delphi Technique   6 - أسموب دلفي  
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وسائل التي من خالليا يتم الحصول من أفضل الفضل األساليب المقدمة و أمن  يعد
موضوع عمى المعمومات بالتعاون مع الخبراء الذين يمتمكون الخبرة الكافية التي تتمحور ضمن 

الدراسة حول ما يقدم من احتماالت لتطور أي ظاىرة في المستقبل والمواضيع التي تعالج 
برز الطرق لمتحميل االجرائي الذي أحد أالذي يعد  ⁽.6⁾التنمية االقتصادية والصناعية والزراعية
بين األساليب المعمارية واالستطالعية والحدسية في  يخدم كافة المجاالت الذي يجمع ما

الجدول رقم  جوانب التوسع لممدن.في  موذج واحد يستطيع من خاللو إعطاء رؤية مستقبميةن
(9) 

(البدائل المقترحة لتوسع منطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي (4)جدول رقم    
 .(9رقم ) ممحقباالعتماد عمى بيانات ال –المصدر 

 
خالل تطبق ىذا األسموب الذي يحقق نتائج توضح البديل األفضل في التوسع من 

لقد تم استخدام ست استمارات استبيان تم  ،لمنطقة األعمال المركزية في مدينة الرمادي
 ،بمدية الرمادي ،تخطيط حضري ،توزيعيا عمى مجموعة من الخبراء ىم ميندس معماري

(. ان 7كما      موضح من الجدول رقم ) ،دائرة البيئة ،غرفة التجارة ،قائمقامية الرمادي
 % (99البديل األفضل من بين البدائل المقترحة ىو البديل األول الذي حصل عمى نسبة )

تسمسل 
 البدائل

مجموع 
 النسب

 دائرة
 البيئة

غرفة 
 التجارة

قائمقامية 
 الرمادي

بمدية 
 الرمادي

التخطيط 
 العمراني

الميندس 
 المعماري

 البدائل

%91 99 ألول  81%  91%  91%  81%  31%  األول 

%71 98 الثاني  91%  91%  91%  91%  91%  الثاني 

%71 77 الثالث  91%  91%  91%  91%  91%  الثالث 

- - 911%  911%  911%  911%  911%  911% حجم  
 النسب
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الذي يؤكد عمى التوسع باتجاه الجنوب والجنوب الغربي عمة امتداد الشارع العام لممدينة وشارع 
شغولة وكونيا مساحات ليست بالكبيرة اال انيا تموز سابقا( ضمن مساحات غير م93الحرية )

والبديل الثاني اخذ نسبة  ،األفضل لعدم وجود مساحات ضمن حدود منطقة األعمال المركزية
الذي يعطي التوسع باتجاه الشرق من منطقة االعمال المركزية باتجاه منطقة  %(98)

سع العمودي ضمن نطاق الذي يعطي التو  % (77اما البديل الثالث أخذ نسبة ) ،القطانة
البؤرة التجارية والنطاق األوسط لمنطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي لعدم القدرة عمى 

 .                                                         (9جدول رقم ) ،التوسع المكاني باتجاىات محددة مسبقا
األول (عدد الدرجات التي حصل عميها البديل 5جدول رقم )    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .(4رقم ) ممحقباالعتماد عمى بيانات ال –المصدر 
                                                                                    :الستنتاجات ا :أوال 

من خالل ما جاءت بو دراسة منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي وما تضمن 
مدينة وما وصمت الية وكيفية تحديد منطقة الدراسة وتحديد من ابراز المراحل التي مرت بيا ال

كل ما تتضمن من مؤسسات تجارية وغير تجارية والرؤية المستقبمية ومحاولة التقييم الجغرافي 

 ت المعطيات مجموع الدرجات
رئيسيةوجود شوارع  39  9 
 9 قمة االزدحام الميكانيكي والبشري 96
 7 وجود نويات تجارية 86
 9 توافر ايدي عاممة والبنى التحتية 81
المدينةقربة من المركز  66  9 
 8 سيولة الوصول 36
األرضسعة  71  3 
 6 رخص األرض 91
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لمكثافة التجارية واسعار األرضي فييا والمشاكل التي تعاني منيا توصمت الدراسة الى عدد من 
                    االستنتاجات تضمنت اآلتي:

تبين من خالل الدراسة ان مدينة الرمادي ومركزىا التجاري قد مرت بمراحل  -9
طورىا. اذ ساىم النمو السكاني تو عمال المركزية عديدة نتج عنيا اتساع المدينة ومنطقة األ

دد التطور واالتساع عمى االستعمال التجاري وظيور ع عمى هثار وآلممدينة بالتطور العمراني 
من النويات التجارية خارج منطقة المركز التجاري لممدينة نتيجة الضغط الكبير عمى منطقة 

   .االعمال المركزية
النسبة  وان االستعمال التجاري كانت ل الميدانية ونتائج االستبيان أظيرت الدراسة -9

بر منيا ( % وتركز النسبة األك31-89األكبر من بين االستخدامات األخرى التي وصمت )
ضمن منطقة البؤرة التجارية وضعفيا ضمن النطاق الخارجي الناتجة عن سوء التخطيط 

                                                                                            والتوزيع الغير متوازن لالستعمال التجاري.
الرمادي من ضيق الحيز المكاني في مدينة  عمال المركزيةتعاني منطقة األ -7

واختناقات مرورية كبيرة )البشري واآللي( ضمن منطقة المركز التجاري والميكانيكي ضمن 
عمال الشوارع الرئيسية التي تحد المنطقة التي اكدت عمية الدراسة اقتراح توسع منطقة األ

                   .والشرقية المركزية ضمن اتجاىات الجنوبية
مك منطقة األعمال المركزية إمكانات جيدة لتنميتيا عمرانيا في المستقبل إذا تمت -9

 توافرت النظرة    )التخطيطية والتنفيذية( المتكاممة.         
                                                                                                   :توصيات ال :ثانيا
التي تمثل المركز  في مدينة الرمادي وتنميتيا عمال المركزيةمنطقة األتطوير  -9

                                                                                                       .االقتصادي كونيا مركز لالستعماالت األخرى
لرفع الضغط الكبير عمى البؤرة التجارية االىتمام في المناطق الوسطى والخارجية  -9

عادة توزيع المؤسسات التجارية وغير التجارية فييا  .                                                             وا 
التعاون المشترك وتنسيق العالقات بين الجيات المسؤولة في تخطيط المدينة  -7

كاديمية في الجامعة التي تحقق تطورا كبير في المركز الدراسات اال والبمديات وعدم اىمال 
 التجاري لممدينة.
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العمل عمى تطوير المراكز التجارية الثانوية ضمن االحياء السكنية لما تحقق من  -9
                                                              تخفيف الضغط الحاصل عمى منطقة االعمال المركزية.

تقنيات لما تحققو من قاعدة بيانات ميمة لممدينة كونيا تفتقر منطقة الستخدام ا -9
                                                                          الدراسة الى الكثير من البيانات التي تتعمق بيا.

ن الباعة المتجوليو منع أي اعمال تعيق حركة المرور من وجود بسطات  -8
                                                           والتجاوزات عمى الشوارع التجارية من قبل أصحاب المحال التجارية.

عمال المركزية من خالل استغالل المساحات الفارغة ضمن حدود منطقة األ -3
 لممترددين عمى انشاء مساحات ترفييية تتمثل في المناطق الخضراء إلعطاء جمالية ومتنفس

                                                                                            .األعمال المركزية في مدينة الرمادي منطقة
 اثناء وعدم رمي النفايات التي تالحظ عمال المركزيةاالىتمام بنظافة منطقة األ -6

                                                                                             .رز شواخص المدينةالتجاري أحد أب المساء كون المركز
منطقة االعمال المركزية في مدينة الرمادي لع يتستوجب الحاجة الى عمل توس -1

التي متخفيف الضغط والتقميل من االزدحام لمن خالل استغالل المساحات الغير مشغولة 
باتجاه الجنوب والغرب وفق وما ىو متاح من يا بتوسع عمال المركزيةتشيده منطقة األ

                                                                                                    .اإلمكانيات

 المصادر:قائمة 
 .9119لمنشر والتوزيع، عمان، صبري فارس الييتي، جغرافية المدن، دار الصفاء  -9
 .9117كايد عثمان أبو صبحة، جغرافية المدن، دار وائل لمنشر، عمان،  -9
 .1711،مطبعة اسعد ،جامعة بغداد ،كلية اآلدابعبد الرزاق عباس حسين، جغرافية المدن،  -7

، المؤسسة الحديثة 9بشير إبراىيم الطيف ورياض كاظم الجميمي، خدمات المدن، ط -9
 .9111لبنان، لمكتاب 

محمد دلف احمد الدليمي وفواز احمد موسى، االتجاىات الحديثة في البحث الجغرافي  -9
باستخدام طرق دلفي في البحوث الجغرافية التطبيقية، مجمة جامعة االنبار لمعموم اإلنسانية، 

 .9111االنبار،  المجمد الرابع، العدد الثالث،
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                    العمميوزارة التعميم العالي والبحث 
      جامعة االنبار /كمية التربية لمعموم اإلنسانية

الدراسات العميا                     – قسم الجغرافية  
                                   (9استمارة الدراسة الميدانية رقم )

ينة الرمادي دراسة في الخاصة برسالة الماجستير الموسومة )منطقة االعمال المركزية لمد
   جغرافية المدن(
 اخي المواطن

يرجى تعاونك معنا باإلجابة عمى األسئمة الواردة وىي لغرض البحث العممي فقط بوضع 
      .( عمى اإلجابة عمى اإلجابة الصحيحة مع التقدير     عالمة ) 

                                      

 طالب الماجستير                                           المشرف                  
 مشعل فيصل غضيب                                          عمر جبار بداع  .أ. د
                                                (     اذكر اسم المحمة التي تسكن فييا )    اين تسكن؟ -9
(    ( عمل )          تسوق )  ترددك عمى المركز التجاري السوق:ما ىي أسباب  -9

 .  (      ( أخرى تذكر )      تسمية )
(    ما ىي الواسطة التي تستعمل لموصول الى المركز التجاري السوق: سيارة خاصة ) -7

                                                           .(     ( نقل عام )       ( دراجة )    سيرا عمى االقدام )   )  (  سيارة اجرة 
( جيدة )  (     ما ىو رأيك في سوق الرمادي من حيث سيولة الوصول: جيد جدا )  -9

 ( .         ( رديئة )       متوسطة ) 
 .       أي نمط من أنماط األسواق تفضل: سوق تقميدي )    (  سوق حديث )     ( -9
 ( .            ( متوسطة )    ( رديئة )     ( جيدة )     ع المحال التجارية: جيدة جدا ) تنو  -8
 م.                           (     ا مقدار المسافة التي تقطعيا لموصول الى المكان الذي تقصده )  م -3

(  ال )        ) ىل ترغب في توسيع منطقة االعمال المركزية ) السوق ( ؟ نعم -6
( الجنوب )      ( الشرق )             )  الشمال الجواب )نعم( في أي أتجاه ؟  ( اذ كان 
  .()      ( الغرب
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