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 :الممخص
تعد المدينة كائف حي متغير تتسـ بالعضوية فميا نشاطات وحركة ونمو 
وتفاعؿ , وتؤثر في عضويتيا مجموعة مف المتغيرات االيكولوجية المتغيرة 
بطبيعتيا بحسب كؿ مرحمة مف مراحؿ نمو المدينة , أذ تتأثر بالدرجة 

المنافسة بيف استعماالت االرض ليجعؿ مف أرض االساس بقوة عامؿ 
االحياء السكنية ميدانًا ترتسـ عميو نتائج ىذه المنافسة . وعمى اساس قوة 
التنافس تبدأ سمسمة الحراؾ االجتماعي والسكني ضمف حدود المجاؿ 
العمراني والمجاؿ االجتماعي لممدينة نفسيا االمر الذي يجعؿ مف أحياء 

تطور ونمو في متغيراتيا المادية المتمثمة بحجـ  المدينة تمر بمراحؿ
السكاف وخصائصيـ والحيز المساحي لوحداتيا وسعر االرض والشكؿ 
المورفولوجي لمحي, أذ تبدأ بالوالدة )نشوء الحي( ثـ الشباب )النضوج 
واالستقرار في الحي السكني( ثـ مرحمة الشيخوخة )تيرأ الحي السكني( 

 الشباب والتصابي )مرحمة التجديد والتنشيط( . لتبدأ بعدىا مرحمة أعادة
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Abstract: 

The city is a changing living organism characterized by  

membership . activates , movement , growth and its 

membership is affected by a set of ecological variables 

that change in nature according to each stage of the cites 

growth . the competition , a series of social and 

residential mobility begins within the boundaries of the 

urban and space and the social space of the city itself , 

which makes the cites neighborhoods go through stages 

of development and growth in its physical variables 

represented in the size of population and their 

characteristics , the special space of its units , the price of 

land and the morphological shape of the neighborhood , 

as it begins with birth ( the emergence of the 

neighborhood ) then the youth ( maturity and stability in 

the residential neighborhood ) then the agene stage ( the 

resdantal neighborhood decays ) after which the stage of 

re – youth and recovery begins  ( the stage of renewal 

and revitalization ) . 
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 المقدمة 
تعد دراسة دورة حياة االحياء السكنية لممدينة فرصة تسيؿ عمؿ المخططيف في  

 مف جية وتقويـ التخطيط الحضري مف جية أخرى .اعادة توجيو الخطط التنموية 
وقد شيدت مدينة الرمادي نموًا تدريجيًا بخطى مدروسة وموجية نحو محاورىا الغربية 

 والشرقية االمر الذي يتطمب تنظيـ استعماالت االرض والسيطرة وضبط التجاوزات .
مف قبؿ  3682سنة منذ تأسيسيا عاـ  350رغـ أف مدينة الرمادي يزيد عمرىا عف 

حيًا  10الوالي العثماني مدحت باشا بواقع حيي العزيزية والقطانة اال أنيا اتسعت لتضـ حاليًا 
سكنيًا ضمف مراحؿ نمو متعددة فكاف مف البدييي أف تشترؾ عددًا مف احياء المدينة 

 بخصائص وسمات ممموسة وغير ممموسة تعبر عف المرحمة التي تبمغيا مف دورة حياتيا .
 البحث  مشكمة

أمكف صياغة مشكمة البحث بالتساؤالت االتية : ىؿ تفاوتت احياء مدينة الرمادي 
بدورة حياتيا خالؿ تاريخ المدينة منذ نشوئيا حتى وقتنا الحاضر ؟ وىؿ يمكف اعتماد مؤشرات 
تعد اسس تعبر عف كؿ مرحمة نمو مف دورة حياة االحياء السكنية في مدينة الرمادي ؟ ىؿ 

ائص السكانية لألحياء السكنية في تغير المرحمة التي يمر بيا كؿ حي سكني ساىمت الخص
 مف دورة حياتو ؟ 

 فرضية البحث 
يمكف صياغة فرضية البحث بالتوضيح االتي : ساىـ النمو االفقي لمدينة الرمادي 
وزيادة عدد احيائيا السكنية مف جية ومؤثرات الحراؾ االجتماعي والسكني وتفاوت الخصائص 
السكانية مف جية اخرى بظيور تعاقب تطوري لنمو االحياء السكنية في مدينة الرمادي تمثؿ 

 دورة ديناميكية لحياتيا .
 هدف البحث 

يكمف ىدؼ البحث في وضع اسس ومؤشرات يمكف االعتماد عمييا في كشؼ المرحمة 
ساىمة في التطورية التي يمر بيا كؿ حي مف احياء مدينة الرمادي خالؿ دورة حياتو كم

 صياغة جوانب تعزز مف اعادة توجيو خطط التنمية الحضرية .
 هيكمية البحث
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لغرض الوصوؿ الى ىدؼ البحث فقد ضـ البحث مطمبيف تمثؿ المطمب االوؿ 
بالمفاىيـ النظرية لمراحؿ نمو االحياء السكنية الذي تناوؿ محوريف االوؿ المؤشرات المعتمدة 

 السكنية .والثاني مراحؿ نمو االحياء 
أما المطمب الثاني فجاء ليحمؿ دورة حياة االحياء السكنية لمدينة الرمادي عمى ضوء 
ما افرزه االستبياف* والمسح الميداني ألحياء المدينة وبياف المراحؿ االربع مف دورة حياتيا 

 وفؽ المؤشرات المعتمدة , واختتـ البحث بمجموعة مف االستنتاجات والتوصيات . 
 حث حدود الب

الحدود المكانية / تتمثؿ بمدينة الرمادي مركز قضاء الرمادي بحدودىا الفمكية  –أ 
,  222 – 13ْ,  22شمااًل وخطي طوؿ   113,  272 -  113,  212الواقعة بيف دائرتي عرض 

ىكتار المتمثمة بالحدود البمدية التي  5221,28. وبحدودىا المساحية البالغة ( 3)شرقا2  13ْ
حيًا سكنيًا توزعت بواقع  10والذي يضـ  2031صميـ االساس لممدينة المعدؿ لسنة اقرىا الت

 ( .3. ينظر الخريطة ) ( 2)حي في الجانب الغربي  3ْحي في الجانب الشرقي لممدينة و 38
 ( احياء مدينة الرمادي 1خارطة ) 

 
مدينة الرمادي المعدلة المصدر : جميورية العراؽ, محافظة االنبار , التخطيط العمراني, خارطة 

 .2031لعاـ 
الحدود الزمانية / تتمثؿ بالمراحؿ التطورية التي تعيشيا احياء مدينة الرمادي لممرحمة  –ب 

 .  2023/  2/   2لغاية   2020/  32/ 2المعاصرة لممدينة , وما افرزتو الدراسة الميدانية لممدة  
 الحياء السكنية المفاهيم النظرية لمراحل تطور ا –المطمب االول 
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يشترؾ الحي السكني في صفات تميزه لتبرز الطابع المتميز لمحي مف خالؿ تداخؿ 
طريقة الحياة والمستوى الثقافي والميني واالقتصادي ألفراده فضاًل عف مورفولوجية الحي نفسو 
ية . وىنا يأتي دور الدولة في أوؿ مرحمة مف مراحؿ نمو الحي اذ تمعب دورًا بارزا2 في عمم

ثـ يظير بعدىا   الفصؿ االجتماعي المكاني مف خالؿ توزيع قطع االراضي حسب المينة ,
تأثير الحراؾ السكني واالجتماعي** لألفراد في مراحؿ النمو الالحقة وبذلؾ يبدأ تالشي صفة 
الفصؿ االجتماعي ولكف يبقى تأثير ميؿ افراد الحي بالعيش مع أناس ذوي خصائص متشابية 

وعرقيًا واقتصاديًا لضماف االنسجاـ وتقميؿ دائرة الخالفات مع الجيراف . وال يقتصر  ليـ مينيا2 
االمر عمى تأثير الحراؾ االجتماعي والسكني بؿ تتداخؿ عدة متغيرات لتعطي الحي السكني 

 طابعو الخاص وسيتـ توضيحيا بشيء مف التفصيؿ في ثنايا البحث .
 دورة حياة االحياء السكنية المتغيرات المؤثرة في  –المحور االول 

ىناؾ متغيرات عدة تؤثر في انتقاؿ الحي السكني في مراحؿ نموه التطورية خالؿ دورة 
حياتو فضاًل عف تأثير ىذه المتغيرات في المدة الزمنية التي يمكثيا الحي في كؿ مرحمة مف 

 ىذه المراحؿ , وتتمثؿ ىذه المتغيرات باالتي : 
 لسكنيةمساحة الحيازة ا –أواًل 

يعد امتالؾ الحيازة السكنية حؽ دستوري يكفمو القانوف لكؿ مواطف عراقي حسب ما 
. ولما كاف توزيع الحيازات السكنية ميمة تقع عمى عاتؽ ( 1)أواًل  21جاء بالدستور في المادة 

الدولة بواسطة مؤسساتيا البمدية المعنية لذا يكوف فرز وتوزيع الحيازات السكنية لألحياء 
ديدة بحسب ما ينسجـ مع محاور نمو المدينة مف ناحية والمساحات المخصصة الج

الستعماالت االرض السكنية في التصميـ االساس مف ناحية أخرى . ومف المعروؼ اف 
تتبايف مساحة حيازة الوحدات السكنية مف حي ألخر بحسب المرحمة التي يعيشيا الحي 

بايف بمساحة الحيازة بنمط البناء وحجـ االسرة السكني في دورة حياتو , أذ يتأثر ىذا الت
. ويتضح أف ( ْ)وباإلمكانيات المادية واالقتصادية والتشريعات القانونية المتعمقة بالممكية 

االحياء الحديثة النشأة والتي تخضع لممعايير التخطيطية تكوف قطع االرض أكبر مساحًة 
ات تخطيط المحمة السكنية , أما االحياء ( ذلؾ حسب مؤشر 3واكثر تناسقًا أذ يوضح الجدوؿ )

قديمة النشأة فقد خضعت عبر تأريخيا لمتغيرات منافسة باقي االستعماالت وسعر االرض 
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وتوارث الممكية وغيرىا مف المؤثرات التي أدت بالمحصمة النيائية أف تتراجع مساحة الحيازة 
 السكنية فييا .

 رات تخطيط المحمة السكنية( مساحة الحيازة السكنية حسب مؤش1الجدول )
انواع المساكن 

 المنفردة
مساحة قطعة االرض 

 2/م
الحد االدنى لألرتداد  عرض الواجهة / م

 عن خط الشارع / م
 00,ْ 2ْ – 38 800 – 00ْ مساكف منفصمة

 00,ْ 20 – 30 00ْ – 100 مساكف شبو منفصمة
 2,50 30 – 5 150 – 200 مساكف متصمة 
 2,00 35 – 30 100 – 350 مساكف ذات فناء

المصدر : باالعتماد عمى : جميورية العراؽ , وزارة االعمار واالسكاف , الييئة العامة لألسكاف , 
 . 31, ص  2033معايير االسكاف الحضري , بغداد , تشريف االوؿ 

 سعر االرض  –ثانيًا 
جميًا في تتبايف اسعار االراضي وااليجارات في المدينة مف حي ألخر , ويبدو ذلؾ 

مدينة الرمادي أذ كاف لمخصائص الطبيعية المتمثمة بالموقع والموضع والمياه والبناء 
الجيولوجي والخصائص البشرية المتمثمة بالسكاف ونشاطيـ االقتصادي والخدمات المتوفرة 
وخدمات البنى التحتية فضاًل عف التدخؿ الحكومي المتمثؿ بالسياسات التخطيطية ذات أثر 

تحديد أسعار االرض وتباينيا حسب احياء المدينة , فمف المعروؼ أف أعمى سعر  كبير في
لألرض في المدينة يوجد في المناطؽ ذات أعمى حركة مرورية واعمى تركز سكاني والمتمثمة 

 .  ( 5)بمنطقة القمب أي منطقة التجارة المركزية 
رأسيًا او توسعًا افقيًا  وىناؾ حقيقة معروفة أف التوسع المستمر لممدينة سواء توسعاً 

يساىـ باستمرار ارتفاع اسعار االرض فييا بشكؿ تدريجي مف مركزىا حتى اطرافيا بغض 
النظر عف سعر المباني المقامة عمييا ففي المركز تكوف قيمة االرض أعمى مف قيمة البناء 

ض الذي يرافقو المقاـ فوقيا ليظير ما يعرؼ بأعادة استثمار االرض أو االستثمار الكثيؼ لألر 
 .  ( 8)تحوؿ في استعماالت االرض

وعمى ضوء ما تقدـ نجد أف االحياء السكنية حديثة النشأة البعيدة عف مركز المدينة 
والواقعة عند اطرافيا تكوف أقؿ سعرًا وبذلؾ تخضع لسيطرة المضاربيف واصحاب مكاتب 
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خفاض سعر االرض لتحقيؽ العقارات أذ يقوموف بشرائيا واكتنازىا مف قبميـ فيستغموف ان
مكاسب مستقبمية عند ارتفاع اسعارىا مستقباًل دوف مشقة . أما االحياء السكنية العريقة الواقعة 
في مركز المدينة فأرضيا تخضع لمقانوف العفوي ألقتصاد السوؽ المنظـ لمعقارات مف جية 

باقي االستعماالت ومنافسة باقي استعماالت االرض المدنية وخاصة االستعماؿ التجاري أو 
 الخدمية ذات الربحية العالية .

 نسبة المعمور  –ثالثًا 
يقصد بالبنية المعمورة لمحي السكني ىي الكياف المادي لو المتمثؿ بالوحدات السكنية 
المشيدة والمعبر عنيا بالكثافة االسكانية*** والتي تتبايف بطبيعة الحاؿ بحسب مرحمة نمو 

رتفع عدد الوحدات السكنية بارتفاع عدد السكاف وتحسف المستوى الحي , فمف المعروؼ أف ت
, آال أف ذلؾ ال يخفي حقيقة أف نسبة المعمور ايضًا ترتفع حتى في االحياء ذات ( 7)المعاشي 

المستوى المعاشي المنخفض فاألحياء القديمة غالبًا ما يكتنفيا التحوير والترميـ في وحداتيا 
 متناسؽ يضفي سمة االكتظاظ والتراص في ابنيتيا .المشيدة لتخمؽ طابعًا غير 

أما االحياء الحديثة النشأة والتي الزالت في مرحمة النمو فيكوف الطابع العاـ ليا كثرة 
االراضي والفراغات وقمة الوحدات السكنية فال تكاد تشكؿ الوحدات السكنية المكتممة البناء أو 

(  2. ويوضح الجدوؿ ) ( 6)حة تمؾ االحياء % مف أجمالي مسا25التي قيد االنشاء نسبة 
 الكثافة االسكانية في الحي السكني حسب المؤشرات التخطيطية وبحسب نوع المساكف فيو .

 ( الكثافة االسكانية في الحي السكني حسب المؤشرات التخطيطية 2الجدول ) 
 الكثافة االسكانية ) وحدة سكنية / ىكتار( نوع المساكف المنفردة 

 23  – 1 منفصمة 
  27 – 36 شبو منفصمة 

  2ْ – ْ 2 متصمة
 6ْ – 26 مساكف ذات فناء

المصدر : باالعتماد عمى : جميورية العراؽ , وزارة االعمار واالسكاف , الييئة العامة لألسكاف , 
 . 31, ص  2033معايير االسكاف الحضري , بغداد , تشريف االوؿ 

 الخصائص السكانية  –رابعًا 
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تعد الخصائص المرتبطة بالسكاف مف أىـ المؤشرات والمتغيرات الحيوية التي تكسب 
الحي السكني طابع فريد يميزه . ورغـ أف المدينة بشكؿ عاـ ليا خصائص سكانية تميزىا عف 
المدف االخرى سواء في االقميـ أو البمد آال أف ىناؾ تفاوت في الخصائص السكانية لممدينة 

ئيا السكنية أذ جاء ىذا التفاوت بالدرجة االساس حسب تفاوت المرحمة الواحدة حسب احيا
التي يعيشيا الحي السكني نفسو وتكوف بذلؾ أما سببًا ليذه المرحمة مف حياتو أو نتيجة ليا أذًا 

 فالعالقة متشابكة التأثير .
 ىي:ومف ابرز المتغيرات السكانية المؤثرة في الدورة التطورية لحياة الحي السكني 

 نمو وتوزيع السكاف لمحي السكني – 3
 متوسط حجـ االسرة  – 2
 الخصائص الديموغرافية لألسرة  – 1

 وسيتم تناولها وفق االتي :
 نمو وتوزيع السكان  – 1

يعد مؤشر نمو وتزايد السكاف في الحي السكني وتوزيعيـ مف ابرز المؤشرات السكانية 
ختو . فالمعروؼ أف زيادة سكاف الحي سببيا التي تعكس فتوتو أو نضجو أو ىرمو وشيخو 

الزيادة الطبيعية أو الزيادة الميكانيكية فضاًل عف زيادة عدد الوحدات السكنية واالستقطاب 
الموجب لمحي ضمف الحراؾ السكني فيذا يبيف بموغ الحي وانتقالو الى مرحمة النضج 

ساكنيو الى االحياء االخرى  مف واالستقرار . كما أف تراجع سكاف الحي السكني وىجرة عدد
اليجرة الحضرية الداخمية ( فتعكس ىرمو وشيخوختو أذ يكوف االنتقاؿ منو ألسباب مينية أو )

تعميمية أو اقتصادية يرافقيا تحرؾ اجتماعي لألفراد الشباب أو ألسباب تتعمؽ بالزواج والرغبة 
ؽ السكني لممدينة الى حٍد كبير باالنفصاؿ عف العائمة بسكف مستقؿ أذ يتأثر ىذا االخير بالسو 

أذ غالبًا ما ( 2)فينتقموف في سوؽ التأجير الى أف تسنح الفرصة لممتزوجيف بشراء سكف 
ينجذبوف لألحياء الحديثة النشأة لضماف انخفاض سعر االرض وانخفاض االيجار فييا كما 

ينة ذات االسعار في االحياء عند اطراؼ المدينة مقارنة مع االحياء العريقة في مركز المد
% مف االنتقاالت التي تحدث في مدف 10العالية لألرض أذ تشير الدراسات أف أكثر مف 
 .( 30)العالـ ناتجة عف االستقالؿ وانشاء اسر جديدة 
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وتتفاوت الكثافات السكانية**** في احياء المدينة حسب المؤشرات التخطيطية 
 ( وبحسب نوع المساكف .1والمبينة بالجدوؿ )

( الكثافة السكانية حسب نوع المساكن وحسب المؤشرات التخطيطية في احياء 3جدول )ال
 المدينة

 الكثافة السكانية الصافية )شخص/ىكتار( نوع المساكف المنفردة
  310 – 60 منفصمة 

  380 – 330 شبو منفصمة
  250 – 3ْ0 مساكف متصمة

  220 – 370 مساكف ذات فناء
عمى : جميورية العراؽ , وزارة االعمار واالسكاف , الييئة العامة لألسكاف , معايير المصدر : باالعتماد 

 . 31, ص  2033االسكاف الحضري , بغداد , تشريف االوؿ 
 متوسط حجم االسرة  – 2

تعد االسرة الوحدة البنائية االساسية في المجتمع السكاني والمتكونة مف الزوج والزوجة 
أواصر الدـ وعالقات قوية و مع االقارب أو بدونيـ وتربطيـ مع االطفاؿ أو بدونيـ أ

 .متماسكة
وتصنؼ االسر في العراؽ مف حيث حجميا الى اربع اصناؼ ىي : االسرة الصغيرة  

 7شخص ( واالسرة الكبيرة )  8 – ْشخص ( واالسرة المتوسطة )  1 – 3ويتراوح افرادىا ) 
 .(  30)ص فأكثر (اشخا 30شخص ( واالسرة الكبيرة جدًا )  2 –

والمعروؼ أنو يجب أف يتناسب حجـ االسرة مع مساحة الحيازة السكنية لتمبية 
احتياجات الساكنيف , وىذا ما يتحقؽ في االحياء حديثة النشأة المخططة ذات الحيازات 
المساحية الكبيرة عند ىوامش المدينة اآل انو غالبًا ما يكوف ساكنييا مف االسر الصغيرة 

التي استقمت مف االسرة الممتدة وبخالفو نجد الحاؿ المعاكس لألسر التي تقطف  النووية
االحياء القديمة في مركز المدينة التي ناؿ وحداتيا كؿ اشكاؿ التحوير لتسد حاجة اسر ابنائيا 
المتزوجيف التي تضميا حتى تصؿ الى مرحمة االستقالؿ لتجابييا مشكمة ارتفاع اسعار 

او لكي يضمف االبناء المتزوجيف توفر فرص العمؿ وتوفر الخدمات في  االرض وااليجارات ,
مناطؽ احياء مركز المدينة , أو لكي يضمنوا حؽ الممكية في منزؿ الوالديف الذي يقع بأرض 
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ذات قيمة عالية . وعميو يمكف القوؿ أف حجـ االسر يتبايف بحسب احياء المدينة تبعًا لممرحمة 
حي نفسو أذ غالبًا ما تكوف االسر الصغيرة الحجـ المستقمة عف االسر التطورية التي يعيشيا ال

الممتدة في االحياء الحديثة النمو عند اطراؼ المدينة استغمت انخفاض سعر االرض 
وااليجارات , بينما نجد أف حجـ االسر الكبيرة والكبيرة جدًا والمتمثمة باالسر الممتدة نجده 

قى االبناء المتزوجيف يعيشوف بمسكف واحد ليؤثر ذلؾ بجانب باالحياء القديمة اليرمة أذ يب
أخر والمتمثؿ بسموكيـ االنجابي ليكتفوف بطفؿ واحد أو أثنيف في اعمى تقدير لغاية ما تسنح 

 الفرصة ليـ باالستقالؿ عف منزؿ الوالديف .
 الخصائص الديموغرافية لألسرة  – 3

بالمجتمع فيي تمر بمراحؿ تطورية خالؿ بما أف االسرة ىي الكياف الحيوي االوؿ 
دورة حياتيا الديموغرافية منذ والدة االسرة عند اقتراف الزوج والزوجة الشاباف ثـ استقرارىما عند 
مرحمة انجاب االطفاؿ وتربيتيـ حتى يبمغ االبناء سف الرشد ثـ تبدأ مرحمة الكيولة عندما يبدأ 

 لمسنيف كالىما بأحسف تقدير أو احدىما .االبناء بالزواج واالنفصاؿ عف الوالديف ا
وعمى ضوء دورة حياة االسرة ىذه تظير انماط متميزة مف التركيب العمري والميني 
وغيرىا لألفراد االسرة التي تنسحب بالمحصمة النيائية الى ظيور تبدؿ في التركيب العمري 

ع خصائص التركيب والميني لسكاف الحي السكني بشكؿ عاـ ويرافؽ ذلؾ متطمبات تنسجـ م
 . (33)لمسكاف تتمثؿ بمتطمبات التسييالت الخدمية ومتطمبات الحيز المكاني

ويتمثؿ التركيب العمري بتقسيـ السكاف بحسب العمر الى ثالث فئات رئيسية عريضة 
سنة ( وفئة كبار  8ْ – 35سنة فأقؿ ( وفئة متوسطي السف )  3ْىي فئة صغار السف ) 

. فاألسر التي يرتفع بيا عدد صغار السف وما يترتب عميو مف  سنة فأكثر ( 85السف ) 
التزاماتيـ الدراسية لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطة تدفع االسرة باالستقرار بالحي السكني كقوة 
تتغمب عمى القوى التي تدفع الى الحراؾ السكني . خاصة أذا كاف رب االسرة ىو المعيؿ 

الحديثة العيد في بداية نموىا عند ىوامش المدينة أذ جذبت الوحيد وىذا يحدث في االحياء 
 االزواج لالستقرار بيا ألنخفاض سعر االرض وااليجار . 

أما عند االسر التي يرتفع بيا عدد الواقعيف بالسف الوسيطة العامميف والنشيطيف 
والمستمميف لدخوؿ اقتصاديًا التي يزداد بيا احتماؿ االرتقاء في السمـ الوظيفي والتعميمي 
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مرتفعة أذ يمكنيـ ذلؾ مف التحرؾ افقيًا بيف احياء المدينة حتى يبمغوا مناطؽ افضؿ تكوف 
 . (32)احيائيا أكثر استقرارًا ونضجًا تقع في مركز المدينة

سنة ( والمتمثمة بفئة  85أما االحياء التي يرتفع بيا المعاليف مف كبار السف ) + 
في الغالب مف أمراض تقدـ السف أذ تزداد قوة ارتباطيـ الروحية  المتقاعديف أو مف يعانوف

والمعنوية بالحي السكني خاصة مع الجيراف التي تمتد جيرتيـ لعشرات السنيف والمتمثمة 
باالحياء العريقة أذ يرافؽ ذلؾ ميؿ عند ابنائيـ المتزوجيف باالنفصاؿ عنيـ بسكف مستقؿ 

ارتفاع االيجارات وسعر االرض فتجذبيـ االحياء التي خاصة اذا رافؽ ذلؾ قدرتيـ عمى تحمؿ 
تمبي مطالبيـ االقتصادية بالدرجة االساس عمى اعتبار اف الجانب االقتصادي لفئة الواقعيف 

 بالسف الوسيطة مف أىـ الجوانب التي تحاكي متطمبات ىذه الفئة العمرية .
 مراحل نمو الحي السكني خالل دورة حياته  –المحور الثاني 

ُيقصد بدورة حياة الحي السكني ىي سمسمة االطوار التتابعية التي يمر بيا الحي 
السكني والمتمثمة بأربع مراحؿ ىي : مرحمة النمو والنشأة ثـ مرحمة النضج واالستقرار ثـ 
مرحمة الشيخوخة والتآكؿ ثـ مرحمة أعادة الشباب والتجديد , أذ أف تحديد االحياء السكنية 

ُتعيف المخططيف الحضرييف بوضع معالجات والحموؿ التي تنسجـ مع  حسب دورة حياتيا
متطمبات كؿ حي سكني . وسيتـ تناوؿ خصائص كؿ مرحمة نمو بشيء مف التفصيؿ عمى 

 النحو االتي :
 مرحمة النمو والنشأة  –اواًل 
يكوف في ىذه المرحمة الحي السكني في منطقة ذات فرز جديد أذ يتـ دراسة  

ؤىالتيا مف قبؿ الجيات الرسمية البمدية لممدينة ومدى صالحيتيا لمسكف عمى امكانياتيا وم
ضوء خصائصيا الجغرافية الطبيعية والبشرية والتي تكوف داخمة ضمف خطة التصميـ االساس 
لممدينة وتراعى فييا خيارات التعامؿ مع الفضاءات بمرونة عالية بما يؤىميا الستيعاب التغير 

المتغيرة ونظـ العمراف مع متطمبات االجياؿ القادمة وتمبية احتياجاتيـ , المستمر لالحتياجات 
.  أذ يكوف دور الدولة فاعاًل في ىذه (  31)وىنا تبدأ الخطوة االولى في التنمية الحضرية

المرحمة بخطوة في سياسة الفصؿ االجتماعي عندما تبدأ بتوزيع الحيازات السكنية عمى ىذا 
المثاؿ احياء لممعمميف والشرطة والقضاة وذوي الشيداء وغيرىا اال  االساس لتظير عمى سبيؿ
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أف حركة سوؽ العقارات تظير عمى أوجيا ايضًا في ىذه المرحمة فتتداخؿ الميف والدرجات 
 االجتماعية لتختفي بعدىا تدريجيًا سمة التخصص الميني االجتماعي لمحي السكني . 

محور االوؿ نجد أف مساحة الحيازة السكنية وعمى ضوء المؤشرات التي تـ تحديدىا بال
, ويتسـ الطابع العاـ لمحي في ىذه المرحمة   2ـ 00ْ – 200تكوف واسعة تتراوح ما بيف 

% مف اجمالي مساحة  25بكثرة االراضي وقمة المساكف أذ ال تتجاوز نسبة المعمور 
 االراضي كما تـ االشارة اليو سابقًا .
كوف أقؿ االحياء السكنية حجمًا سكانيًا واقميا كثافة اسكانية أما المتغيرات السكانية فت

, أذ تسود االسر الصغيرة الحجـ ومتوسطة الحجـ أذ غالبًا ما يكوف سكاف الحي مف االسر 
حديثة االستقالؿ عف االسر الممتدة أذ جذبيـ انخفاض سعر االرض وااليجارات الى ىذه 

 االحياء .
سنة أذ تساىـ متغيرات  35 – 5المرحمة ما يقرب  وقد يستمر الحي السكني في ىذه

الجذب كعنصر االماف والخدمات البمدية وتوفر الخدمات المجتمعية الصحية والتعميمية في 
الحي وتوفر خدمات البنى التحتية بجذب أعداد أكبر مف السكاف لالستقرار بيذه االحياء 

ف دورة حياتو ولكف بغياب ىذه وبذلؾ يقؿ السقؼ الزمني لمكوث الحي في ىذه المرحمة م
المتغيرات الجذبية أو تأخرىا فبال شؾ ستساىـ بزيادة المدة الزمنية لمكوث الحي بيذه المرحمة 
. وتبقى مرحمة النمو قصيرة نسبيًا مقارنة مع باقي المراحؿ االخرى رغـ استكماؿ متطمبات 

 الحي الخدمية واكتماؿ بناه التحتية قد يستغرؽ وقتًا أطوؿ .
 مرحمة النضج واالستقرار  –ثانيًا 

تساىـ ممارسات المضاربيف بسوؽ العقارات الذيف استغموا انخفاض سعر االرض 
بمرحمة النمو السابقة مف اصحاب مكاتب العقارات بتقسيـ وتجزئة الحيازات السكنية لجعميا 

المساحة المتراوحة أكثر قبواًل وموائمة في االستقطاب أذ تالقي الحيازات السكنية الصغيرة ذات 
قبواًل أكبر في سوؽ العقارات االمر الذي يساىـ في ارتفاع نسبة  2ـ 250 – 350بيف 

% في نياية ىذه 75% وتصؿ النسبة الى  50 – 25المعمور في الحي السكني أذ تبمغ بيف 
المرحمة مف حياة الحي السكني ويظير ايضًا نشاط ممحوظ في حركة العمراف لمحي وترتفع 

ر االراضي مقارنة بالمرحمة السابقة ) النمو والنشأة ( وتظير باقي استعماالت االرض اسعا
 .( 3ْ)االخرى كالتجارية والدينية وغيرىا
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وترتفع الكثافة السكانية بشكؿ تدريجي في الحي بزيادة عدد ساكنيف الحي وىنا يظير 
التركيب الميني لمنشيطيف  ايضًا االنسجاـ الواضح بالتركيبة العمرية لسكاف الحي والتنوع في

 اقتصاديًا مف السكاف .
ويمكف القوؿ أف ىذه المرحمة تكوف مدتيا الزمنية طويمة حتى يبمغ الحي مرحمة 
االستقرار التاـ وما يثير االىتماـ أف بعض االحياء في المدينة تبقى في مرحمة االستقرار الى 

ود طويمة خاصة عندما تنتقؿ الممكية الى االبد ) أف جاز التعبير ( أذ تحتفظ بنفس السكاف لعق
الورثة فيكوف االستقرار لمعوائؿ الرئيسية والعريقة بالحي أكثر ثباتًا , أما التركيبة الديموغرافية 
لالسر القاطنة بالحي أكثر تجانسًا أذ ترتفع فئة متوسطي السف العامميف وفئة صغار السف 

ضًا تركيبة تعميمية بمستويات أعمى مف الحدود الفتية مقارنة مع فئة كبار السف , وتسود اي
المتوسطة .  وتتسـ ىذه المرحمة أف السكاف تصبح حركتيـ المغادرة اكثر ايجابية اي بتعبير 
أخر يصبح الخروج مف الحي واالنتقاؿ الى حي سكني أخر أكثر مرونة مف حركة االنتقاؿ 

 الى الحي . 
ة واضحة بالحي خاصة في الثمث االخير وتكوف ايضًا حركة التحوير لموحدات السكني

 مف ىذه المرحمة .
 مرحمة الشيخوخة والتهرأ –ثالثًا 

تدخؿ في ىذه المرحمة الوحدات السكنية والبنى التحتية في حالة مف التدىور والسوء  
فتتضاءؿ فرص التجديد والترميـ والبناء الجديد وغير قادرة عمى مواكبة التجديد والتأىيؿ ويزداد 

ر سوءًا عندما تنخفض كفاءة البنى التحتية والخدمية مع توفر خيارات بديمة أكثر جاذبية االم
خارج الحي السكني خاصة في االحياء المجاورة لُو . في ىذه المرحمة يندفع المستثمروف 
خاصة في سوؽ العقارات ليخمصوا المالؾ االصمييف لموحدات مف االعباء المالية لتتحوؿ ىذه 

الى االيجارات كمخازف أو ورش وغيرىا لتحقيؽ مردود مادي يتناسب مع سعر  االستثمارات
االرض المرتفع أذ يعد مف االعمى  مع الحفاظ عمى الطابع المتيرأ دوف تجديد فتتعزز حالة 
التراجع والتيرأ لمحي فتظير الحيازات الصغيرة التي تـ تجزئتيا واقتطاعيا مف الوحدات العتيقة 

في االغمب , وتسود سمة انخفاض الكفاءة الوظيفية والعمرانية لممباني  2ـ50اذ تصؿ لغاية 
% مف مساحة الحي ألف عدـ اشغاليا 300المشيدة رغـ ارتفاع نسبة المعمور التي تصؿ الى 

 ُيعد ىدر صافي لألرباح .
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أما الخصائص السكانية لمحي السكني في ىذه المرحمة فتظير عمييا ىي االخرى 
, فالتركيبة العمرية آلفراده تؤكد ذلؾ فترتفع نسبة المسنيف نسبيًا مقارنة مع مالمح الشيخوخة 

 أحياء المرحمتيف السابقتيف وترتفع نسبة المتقاعديف , وتتسـ العائمة بتركيبة ديموغرافية مميزة .
وىنا يمعب موقع الحي السكني ) الي2ِرـ ( بالنسبة لممدينة بشكؿ عاـ دورًا فاعاًل في 

 C.B.Dمكوثو في ىذه المرحمة , فالموقع الفريد وذو قيمة عالية وقربو مف منطقة تحديد مدة 
فبال شؾ سيعزز فرص التوجو بالمشاريع التخطيطية والتنموية التي تقمؿ مف مدة مكوثو بيذه 
المرحمة وتعزز فرص دخولو بمرحمة التصابي واعادة الشباب . أما طوؿ مدة مكوث الحي 
بيذه المرحمة سيعمؿ التراجع والتدىور بما يعرؼ بالتدىور الحضري ليذه االحياء مقارنة مع 

 المدينة .باقي احياء 
 مرحمة اعادة الشباب ) التجديد ( –رابعًا 

تأتي مرحمة التجديد والتنشيط بعد مرحمة التراجع وىي كمحاولة االنعاش لمجسـ 
 المشرؼ عمى حافة الموت لتعاد اليو الحياة .

ففي المجتمعات الغربية غالبًا ما يشترؾ سكاف الحي انفسيـ مع الجيات الحكومية 
يؿ الحي السكني كمحاولة في تنشيطو وتأىيمو مف أجؿ الحفاظ عمى قيمة الرسمية بإعادة تأى

الممتمكات مف جية واف يبقى الحي مقبواًل عند ساكنيو مف جية أخرى , ويتـ ذلؾ باعتماد 
 منيا :   (35)بعض االستراتيجيات

تعييف نقباء لكؿ شارع مف شوارع الحي يمثموف السكاف المحمييف وينوبوف عنيـ  – 3
 الجيات الرسمية .أماـ 

 تنفيذ برامج مراقبة الحي السكني يكوف افراده مف المتطوعيف المحمييف . – 2
انشاء فرؽ رياضية أو تنظيـ ميرجانات وفرؽ كشفية محمية لتنظيؼ وترميـ  – 1

 وتنظيـ الحي .
أما في سياسات التخطيط الحضري العراقية فيتـ المجوء الى اسموب التجديد الحضري 

بإحدى الطريقتيف : اليدـ أو أعادة التأىيؿ , وىذا االسموب ييتـ بتطوير االراضي الذي يتـ 
 والعقارات لمحي السكني بما يتوافؽ مع المخططات العمرانية .

أذ تشمؿ عممية التجديد الحضري نقؿ االعماؿ التجارية وىدـ اليياكؿ التالفة ونقؿ 
لغرض المنفعة  (38)متمكات أو شراؤىااالشخاص واستخداـ حؽ الدولة في االستيالء عمى الم
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. وىنا يكمف سر ( 37)العامة , وتتـ ممارسة أحدى ىذه االساليب أو كمييما في أعادة التطوير
فريد في ىذه المرحمة أذ أف عممية التجديد الحضري وتدخؿ الدولة سيعمؿ عمى تغيير وظيفة 

مدينة وأعادة توزيع الوظائؼ الحي الى وظيفة أكثر موائمة تتناسب مع سعر االرض وحاجة ال
 عمى رقعة المدينة . 

تظير المنافسة واضحة بيف استعماالت االرض ) باستثناء السكنية ( اذ تتسابؽ باقي 
االستعماالت التي ليا القدرة عمى الصمود اماـ ارتفاع اسعار االرض كالتجارية والمالية 

ارات التي تحقؽ مردود مادي ربحي والمكاتب االستشارية والفنادؽ والموالت وباقي االستثم
 عالي .

أما الخصائص السكانية لمحي فغابت بغياب الوظيفة السكنية لتظير خصائص 
سكانية مرتبطة بالمشتغميف المرتبطيف باستعماالت االرض وليسوا المرتبطيف باألرض وىـ 

( لكال  سنة 5ْ – 35غالبًا مف الشباب العامميف ضمف فئة السف الوسيطة المبكرة ) 
 .الجنسيف

 تحميل نتائج الدراسة الميدانية  –المطمب الثاني 
 تمثمت الدراسة الميدانية بأشكاليا المتمثمة :

المقابمة الشخصية مع السادة المدراء والعامميف في بمدية الرمادي , والسادة  – 3
في سوؽ  اصحاب مكاتب العقارات بالمدينة بما يتعمؽ بتحديد سعر االرض لكؿ حي المتداوؿ

 العقارات .
المالحظة الشخصية والمشاىدة والمسح الشامؿ ألحياء المدينة التي مف خالليا  – 2

 تـ التوصؿ الى تقدير نسبة المعمور في كؿ حي .
نسمة مف  3000استمارة بواقع استمارة لكؿ  221استمارة االستبانة البالغ عددىا  – 1

 265121عدد سكاف المدينة البالغ عددىـ نحو نسمة مف  3100السكاف بواقع استمارة لكؿ 
( , وتضمنت استمارة ْ, أذ تـ توزيعيا عمى احياء مدينة الرمادي كما موضح بالجدوؿ ) (36)نسمة

جانبيف تمثال بخصائص الوحدة السكنية والخصائص السكانية أذ ضـ كؿ جانب  االستبياف
ىا في تحديد المرحمة التي يعيشيا كؿ بما يخدـ الوصوؿ لممؤشرات السابؽ ذكر ست اسئمة ُمصاغة 

حي سكني مف دورة حياتو , اما المؤشرات المرتبطة بخصائص األرض ) سعر االرض ونسبة 
 المعمور ( لكؿ حي فقد تـ التوصؿ ليا مف خالؿ اسموبي المقابالت الشخصية والمالحظة .

 الدمادي ( عدد استمارات االستبيان حسب االحياء السكنية في مدينة 4الجدول ) 
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 العدد الحي  ت العدد الحي ت العدد الحي ت
العسكري/  3

 الزراعة 
 5 المعتصـ 23 6 القدس/ الثيمة  33 ْ

 5 شباط 6 22 5 القطانة 32 30 الصوفية 2
 2 الصناعي 21 5 العزيزية 31 2 التقدـ/الشركة 1
 2 الحي الجامعي 2ْ 30 الوليد/ الجمعية 3ْ 2 الخنساء ْ
 1 الالجئيف/ الطاش 25 30 الورار 35 31 الممعب 5
 3 السكؾ الغربي 28 33 الضباط االولى 38 32 الجميوري 8
 33 كيمو 5 27 32 التأميـ 37 2 محمد مظمـو 7
 33 كيمو 7 26 30 الحرية 36 30 السكؾ الشرقي 6
االندلس/  2

 المعمميف
 3 الفردوس 22 6 الحكـ المحمي 32 33

 3 التوسع 10 5 القادسية 20 30 الحوز 30
 221 المجموع

 المصدر : عمؿ الباحثة .
 نتائج الدراسة الميدانية  –اواًل 

 خصائص الوحدة السكنية  –الجانب االول 
كشؼ االستبياف تبايف االحياء السكنية في مدينة الرمادي تبعًا لخصائص الوحدات  

في بياف المرحمة التي  السكنية تنسجـ مع المؤشرات التي جاءت بالبحث في الصفحات السابقة
( النسب المئوية لإلجابات الُمبحثيف لكؿ سؤاؿ بما 5يعيشيا الحي السكني . ويوضح الجدوؿ )

 يتعمؽ بيذا الجانب .
 ( نتائج االستبيان لخصائص الوحدة السكنية 5الجدول ) 

عناصر  المؤشر
 المؤشر

 النسب المئوية لإلجابات المبحثيف حسب االحياء
 % 10أقؿ مف  % 10 – 82 % 300 – 70

نوع 
الوحدة 
 السكنية

الزراعة والصوفية والشركة  بيت
والممعب والضباط 
والجميوري والجمعية 
ومحمد مظمـو واالندلس 
والسكؾ الغربي والسكؾ 
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كيمو 5كيمو و 7الشرقي و
والقطانة والطاش والحي 
الجامعي والتوسع 

 والفردوس
الحوز والجمعية والقادسية    مشتمؿ

 شباط 6و 
الورار والتاميـ والحكـ    شقة

 المحمي والعزيزية والحرية
عائدية  
الوحدة 
 السكنية

الزراعة والصوفية والشركة  ممؾ
واالندلس والتوسع 

كيمو  7والفردوس و
 والطاش

القطانة و العزيزية والممعب 
والجمعية والورار والضباط 
 والقادسية والحكـ المحمي 

 

الحي الجامعي و  ايجار
 الصناعي 

الجميوري والحوز والثيمة  
 كيمو والتاميـ 5و

    تجاوز
مساحة 
الوحدة 
 السكنية

 2ـ  

- 300    
300-
350 

الجميوري والممعب   القطانة والعزيزية 
 والسكؾ الشرقي

350-
200 

التاميـ والحوز والجامعي 
والقادسية والحرية والحكـ 

شباط والسكؾ  6المحمي و
 الغربي

  

الصوفية والشركة  200+
والجمعية والورار والثيمة 
واالندلس ومحمد مظموـ 

كيمو 7كيمو و5والضباط و
 والطاش 

  

زمف 
انشاء 
الوحدة 

الجامعي والسكؾ الغربي  قديم
والجميوري والممعب 
 والحرية والحكـ المحمي 
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  السكنية

تموز والسكؾ  10التأميـ و  متوسط
الشرقي ومحمد مظمـو 
 6والصوفية والقادسية و

 شباط 

 

االندلس والجمعية والثيؿ  حديث
 والحوز والقطانة والعزيزية

  

حديث 
 جداً 

كيمو 5الزراعة والضباط و
كيمو والطاش والتوسع  7و

 والفردوس

  

 المصدر : نتائج االستبانة 
 المؤشرات عمى النحو االتي :وسيتـ تناوؿ كؿ مف ىذه 

ساىمت حممة اعادة اعمار مدينة الرمادي بعد العمميات   / نوع الوحدة السكنية – 3
دورًا مؤثرًا في الجانب العمراني لممدينة ونالت  2038 – 2031العسكرية التي شيدتيا لممدة 

الوحدات السكنية نصيبًا أوفر مف العمراف انعكس عمى نوع السكف , أذ شكمت نسبة مف 
% في احياء الزراعة والصوفية 70تجاوزت  يسكنوف في بيت نسبة عالية مف مجموع المبحثيف

والشركة والممعب والضباط والجميوري والجمعية ومحمد مظموـ واالندلس والسكؾ الغربي 
كيمو والقطانة والطاش والحي الجامعي والتوسع والفردوس , اما 5كيمو و 7والسكؾ الشرقي و

في احياء الورار والتاميـ %  30مف يسكنوف شقة فظيرت نسبة قميمة مف المبحثيف ال تتجاوز 
والحكـ المحمي والعزيزية والحرية , اما مف كاف سكنيـ مشتمؿ فكانت نسبة المبحثيف في ىذا 

 شباط . 6% في الحوز والجمعية والقادسية و 20النمط ال تتجاوز 
تمثمت عائدية السكف بأنماطو المتمثمة بالممؾ وااليجار  / عائدية السكن – 2

اف فرص التجاوز واالستقرار الدائـ فيو ضعيفة جدًا في مدينة الرمادي اذ  والتجاوز, اذ يظير
رقابة الجيات الرسمية البمدية فعالة في ىذا الجانب واف وجدت فيي في الغالب ضمف حدود 
االراضي المخصصة اصاًل لالستعماؿ السكني , لذا فظيرت نسبة مف يسكنوف في بيت ممؾ 

% مف اجمالي االجابات لسكف 300اذ جاءت نسبة تجاوزت في عدد كبير مف احياء المدينة 
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ممؾ بينما الواقع  يؤكد وجود وحدات سكنية مؤجرة في كؿ حي مف احياء المدينة واحياء ىذه 
المجموعة مف ضمنيا فميس مف المعقوؿ خمو بعض احياء المدينة مف وحدات مؤجرة ولكف 

% مف الوحدات السكنية في كؿ حي 30 افرز االستبياف ذلؾ لذا تـ المجوء الى اعتماد نسبة
. وتمثمت احياء ىذه المجموعة بالزراعة والصوفية والشركة واالندلس  (32)ىي ذات نمط ايجار
 كيمو والطاش . 7والتوسع والفردوس و

( اف االحياء التي ظيرت فييا نسبة قميمة مف المبحثيف في 5ويظير مف الجدوؿ )
كيمو  5مبحثيف في احياء الجميوري والحوز والثيمة و% مف عدد ال35سكف ايجار ال تتجاوز 

والتاميـ , ولكف ما تجدر االشارة اليو اف نمط االيجار جاءت نسبتو مرتفعة في الحي الجامعي 
 لعائدية السكف فيو الى وزارة التعميـ العالي رئاسة جامعة االنبار  . 

مساحات الوحدات  جاء باالستبياف وجود تفاوت في مساحة الوحدة السكنية / – 1
السكنية حسب اجابات المبحثيف وىذا شيء منطقي فتتبايف مساحات الوحدات السكنية بما 
يتناسب مع حجـ االسرة وامكانياتيا االقتصادية بحيث يضمف الفرادىا الراحة وتمبية المتطمبات 

منيا , رغـ اف ىناؾ ميؿ نفسي عاـ لدى اغمب سكاف محافظة االنبار ومدينة الرمادي مف ض
ىو تفضيؿ المساحة الواسعة بخالؼ بعض المحافظات العراقية ومدينة بغداد عمى سبيؿ 

.   2ـ50المثاؿ اذ ال تجد االسرة غضاضة مف االستقرار بوحدة سكنية ذات مساحة تصؿ الى 
وقد تأثرت مساحة الوحدات السكنية بحممة اعادة اعمار المدينة التي تـ االشارة الييا , اذ 

( وحسب اجابات المبحثيف اف نسبة مف زادت مساحة وحداتيـ السكنية 5لجدوؿ )ظيرت مف ا
% جاءت في احياء الصوفية والشركة والجمعية 70قد شكموا نسبة تجاوزت  2ـ 200عف  

كيمو والطاش  . بينما جاءت نفس 7كيمو و5والورار والثيمة واالندلس ومحمد مظمـو والضباط و
في احياء التاميـ والحوز والجامعي  2ـ 200 – 350يا بيف النسبة في احياء تراوحت مساحت

شباط والسكؾ الغربي . بينما جاءت نسبة مف يسكنوف  6والقادسية والحرية والحكـ المحمي و
منخفضة جدا مف مجموع المبحثيف ال تتجاوز  2ـ350 – 300بوحدات تراوحت مساحتيا بيف 

شرقي . اما مف يسكنوف بمساحة ال % جاءت في احياء الجميوري والممعب والسكؾ ال35
  فمـ تسجؿ اي اجابة مف عدد المبحثيف ليذه الفئة . 2ـ 300تتجاوز 

يكشؼ ىذا المؤشر متوسط عمر الوحدة السكنية  زمن انشاء المسكن / – ْ
فاالعمار الذي اصاب االحياء السكنية كافة بعد االحداث العسكرية التي شيدتيا مدينة 
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االشارة اليو سابقًا قد ساىـ في تداخؿ فترات بناء الوحدات السكنية في الحي الرمادي كما تـ 
او في الشارع الواحد بحسب نسبة الضرر الذي اصاب الوحدة السكنية وبحسب مقدار 
االستفادة مف منحة التعويض , ولكف بشكؿ عاـ يبقى ىذا المؤشر ميـ خاصة واف االستبياف 

لسكنية اـ ال فبال شؾ الوحدات السكنية القديمة كاف ليا اعتمد عمى  سؤاؿ ترميـ الوحدة ا
نصيب مف الترميـ لضماف كفاءة ادائيا كوحدة عمرانية سكنية تمبي مطالب ساكنييا . فقد جاء 

% مف مجموعيـ ىـ يسكنوف وحدات 70باالستبياف أف نسبة كبيرة مف عدد المبحثيف تجاوزت 
( ووحدات حديثة جدًا زمف انشائيا )  2030 – 2000سكنية حديثة كاف زمف انشائيا لممدة ) 

( والمتمثمة في احياء االندلس والجمعية والثيؿ والحوز والقطانة والعزيزية ,  2020 – 2033
كيمو والطاش والتوسع والفردوس , بينما جاءت النسبة  7كيمو و5واحياء الزراعة والضباط و

يسكنوف بناء متوسط العمر زمف  %  مف اجمالي عدد المبحثيف لمف10 – 82تراوحت بيف 
تموز والسكؾ الشرقي ومحمد مظموـ  10( في احياء التأميـ و 3222 – 3220انشائو ) 

شباط والقطانة والعزيزية , بينما ظيرت الوحدات السكنية القديمة  6والصوفية والقادسية و
الجامعي % مف مجموع المبحثيف في احياء 70( وبنسبة تزيد عف  3262 – 3260البناء ) 

 والسكؾ الغربي والجميوري والممعب والحرية والحكـ المحمي .
% مف اجمالي القيمة 50تشكؿ قيمة االراضي السكنية نحو   /  سعر االرض – 5 

, بينما الحاؿ مختمؼ في المدف العراقية  ( 20)السوقية لموحدات السكنية في أغمب مدف العالـ
% مف قيمة الوحدة 70في الحي السكني تصؿ الى ومدينة الرمادي مف ضمنيا فقيمة االرض 

 السكنية خاصة في االحياء التي تأتي بالمراتب المتقدمة بيف احياء المدينة .
, اذ تشمؿ  (23)وتؤثر في سعر االرض مجموعة مف العوامؿ الطبيعية والبشرية

ثمارات خصائص الموقع والخدمات المجتمعية وسيولة الوصوؿ والبنى التحتية وانماط االست
( تبايف  8المرتبطة باألرض فضاًل عف عوامؿ اجتماعية مرتبطة بالسكاف . ويوضح الجدوؿ )

واضح في سعر المتر المربع الواحد مف االرض بيف احياء مدينة الرمادي حسب ما افرزتو 
الدراسة الميدانية ومقابالت مع عدد مف اصحاب مكاتب العقارات في احياء المدينة المختمفة 

جانبيف الشرقي والعربي منيا , فمف المعروؼ اف تبايف السعر في الحي الواحد يرجع الى في ال
موقع االرض نفسيا سواء عمى شارع تجاري أو سكني ومدى اتساع الشارع الذي تشرؼ عميو 
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وغيرىا , لذا تظير لنا حدود دنيا لسعر االرض وحدود عميا لمسعر تبعًا ليذه المتغيرات 
 المذكورة . 

 ( متوسط سعر المتر المربع الواحد في مدينة الرمادي حسب االحياء6)جدول 
 /  دينار عراقي2سعر ـ الحي ت /  دينار عراقي2سعر ـ الحي ت
العسكري/  3

 الزراعة 
الضباط  38 850000-700000

 االولى
 3500000 -مميوف  3

 00000ْ - 100000 التأميـ 37 مميوف 3 -350000 الصوفية 2
 00000ْ - 100000 الحرية 36 مميوف 3 -800000 التقدـ/الشركة 1
 800000 - 500000 الحكـ المحمي 32 مميوف 3 -800000 الخنساء ْ
 00000ْ - 100000 القادسية 20 مميوف 3 -00000ْ الممعب 5
 00000ْ - 100000 المعتصـ 23 مميوف 3 -750000 الجميوري 8
 225000 شباط 6 22 3500000 - 500000 محمد مظمـو 7
 00000ْ الصناعي 21 مميوف 3 -500000 السكؾ الشرقي 6
االندلس/  2

 المعمميف
 - الحي الجامعي 2ْ مميوف 1 -3500000

الالجئيف/  25 مميوف 3 -800000 الحوز 30
 الطاش

600000- 650000 

 100000 -275000 السكؾ الغربي 28 مميوف 3 -500000 القدس/ الثيمة  33
 150000 كيمو 5 27 مميوف 6 –مميوف  3 القطانة 32
 100000 كيمو 7 26 مميوف 8 –مميوف  3 العزيزية 31
 300000 الفردوس 22 مميوف 3 -750000 الوليد/ الجمعية 3ْ
 300000 التوسع 10 مميوف 3 -600000 الورار 35

 المصدر : باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
 :ت مف االحياء بحسب ىذا المؤشر ىيلنا اربع مستوياوبحسب متوسط السعر تظير 

/ اذ يبدأ الحد االدنى لسعر االرض  االحياء ذات سعر االرض المرتفع جدًا  –أ 
مميوف ليصؿ الى أكثر مف ذلؾ بكثير لالستعماؿ التجاري  3ضمف اراضي االستعماؿ السكني 

 مميوف دينار , وتمثمت بأحياء االندلس والقطانة والعزيزية والضباط . ْال يقؿ عف 
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 – 600000/  اذ بمغ متوسط سعر االرض االحياء ذات سعر االرض المرتفع  –ب 
وتمثمت بأحياء محمد مظموـ والجميوري والشركة والخنساء والورار  2مميوف دينار/ ـ 3

 والجمعية والحوز .
 – 500000/ ويتراوح متوسط السعر بيف االحياء ذات سعر االرض المتوسط  –ج 
 وتمثمت باحياء الممعب والصوفية والحكـ المحمي . 2دينار / ـ 600000
/ اذ ال يتجاوز سعر المتر المربع مف  رض المنخفضاالحياء ذات سعر اال  –د 

دينار وتمثمت في احياء الجانب الغربي مف مدينة الرمادي التأميـ  500000االرض عف 
كيمو ,  7كيمو و  5شباط والطاش والسكؾ الغربي و 6والقادسية والحرية والمعتصـ و

 والفردوس والتوسع .
مدينة الرمادي أوفر حظًا بقيمة االرض ويظير مما تقدـ أف احياء الجانب الشرقي ل

اذا احتمت المجموعتيف االوليتيف مقارنة مع احياء الجانب الغربي التي جاءت ضمف 
المجموعتيف االخيرتيف , ويرجع ذلؾ لعدة اسباب طبيعية وبشرية متفاعمة فيما بينيا ويأتي 

 السكاني .اوليا العمؽ التاريخي ليا وتوفر الخدمات االدارية وزيادة التركز 
يمكف القوؿ عمى ضوء ما افرزتو الدراسة الميدانية أف نسبة   نسبة المعمور / – 8

( جاءت لعدة اسباب 7المعمور المتباينة بيف احياء مدينة الرمادي كما موضحة في الجدوؿ )
اىميا تبايف الحجـ السكاني وتبايف المستوى االقتصادي لمسكاف وتأثير القيمة الموقعية لمحي 

نسبة ألجمالي المدينة . فاالستغالؿ االمثؿ لممساحة المتاحة مف االرض داخؿ الحي بال
السكني بيف استعماالت سكنية أو تجارية تؤثر في نسبة المعمور أما باقي االستعماالت 

 كالصناعية وغيرىا فيي غالبًا تخضع لمضوابط واالنظمة البمدية .
 مدينة الرمادي حسب االحياء ( النسبة المئوية لألرض المعمورة في7جدول )

 نسبة المعمور % الحي ت نسبة المعمور % الحي ت
العسكري/  3

 الزراعة 
 20 الضباط االولى 38 75

 65 التأميـ 37 65 الصوفية 2
 60 الحرية 36 20 التقدـ/الشركة 1
 65 الحكـ المحمي 32 25 الخنساء ْ
 60 القادسية 20 20 الممعب 5
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 60 المعتصـ 23 20 الجميوري 8
 60 شباط 6 22 20 محمد مظمـو 7
 50 الصناعي 21 20 السكؾ الشرقي 6
االندلس/  2

 المعمميف
  الحي الجامعي 2ْ 25

الالجئيف/  25 25 الحوز 30
 الطاش

55 

 60 السكؾ الغربي 28 25 القدس/ الثيمة  33
 70 كيمو 5 27 300 القطانة 32
 55 كيمو 7 26 300 العزيزية 31
 30 الفردوس 22 25 الوليد/ الجمعية 3ْ
 30 التوسع 10 25 الورار 35

 المصدر : باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
ومف استقراء الجدوؿ يمكف كشؼ اربع مستويات لألحياء السكنية بمدينة الرمادي 

 بحسب نسبة المعمور فييا ىي :
% 20المعمور فييا  /  اذ بمغت نسبةاحياء ذات نسبة معمور مرتفعة جدًا   –أ 

فأكثر وتمثمت بأغمب أحياء الجانب الشرقي مف مدينة الرمادي , وىي القطانة والعزيزية 
واالندلس والحوز والورار والجمعية والثيمة والممعب والجميوري والضباط والشركة والخنساء 

 ومحمد مظموـ والسكؾ الشرقي .
 – 62سبة المعمور فييا بيف /  اذ تتراوح ناحياء ذات نسبة معمور مرتفعة  –ب 

% وتمثمت بأحياء الزراعة والصوفية في الجانب الشرقي مف المدينة واحياء التأميـ والحكـ 80
 كيمو .5شباط والقادسية والحرية والمعتصـ والسكؾ الغربي و 6المحمي و

%  0ْ – 52/ وتتراوح نسبة المعمور بيف احياء ذات نسبة معمور متوسطة  –ج 
 كيمو . 7ساحة الحي وتمثمت بأحياء الطاش و مف اجمالي م

/ ال تزيد نسبة المعمور بأحياء ىذه  احياء ذات نسبة معمور منخفضة –د 
 % مف مساحتيا وتمثمت بحيي الفردوس والتوسع . 12المجموعة عف 

 الخصائص السكانية  –الجانب الثاني 
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الرمادي تمثمت بحجـ افرز االستبياف خصائص سكاف االحياء السكنية في مدينة 
االسرة , فضاًل عف الخصائص الديموغرافية المتمثمة بعدد االفراد حسب فئاتيـ العمرية  
العريضة الرئيسية الثالث لكؿ حي , والتركيب الميني ليـ , كما كشؼ ايضًا متوسط الدخؿ 

 الشيري لالسرة .وسيتـ تناوؿ ىذه المؤشرات عمى النحو االتي :
( 6تراوح متوسط حجـ االسرة في مدينة الرمادي كما في الجدوؿ ) /حجم االسرة  – 1

شخص )االسرة المتوسطة الحجـ ( اذ شكمت نسبة  8 – ْحسب ما جاء بو االستبياف ما بيف 
%  , بينما بمغت نسبة اجابات المبحثيف 60اجابات المبحثيف ليذه الفئة مف حجـ االسرة نحو 

شخص ( 30% , أما االسر الكبيرة جدًا ) +  31شخص ( نحو  2 – 7لالسر الكبيرة ) 
اشخاص فجاءت نسبتيا  1% , واالسر الصغير التي ال يتجاوز عدد افرادىا  2فشكمت نسبة 

( اف نسبة االسر ) المتوسطة الحجـ ( 3% حسب اجابات المبحثيف . ويتضح مف الشكؿ ) 5
ممعب ومحمد مظموـ والسكؾ جاءت في الحياء الزراعة والجمعية والثيمة والحوز والجميوري وال

كيمو والشركة والورار . بينما جاءت االسر الكبيرة في  7كيمو و 5الشرقي والضباط والتأميـ و
احياء االندلس والشركة والقطانة والعزيزية اذ زادت نسبة المبحثيف عف النصؼ لحجـ ىذه 

ع والفردوس والحرية االسر . أما االسر الصغيرة فجاءت في احياء الجامعي والقادسية والتوس
 والمعتصـ , وجاءت االسر الكبيرة في حي الطاش .

 ( متوسط حجم االسرة في مدينة الرمادي 8الجدول ) 
عناصر  المؤشر

 المؤشر
 النسب المئوية إلجابات المبحثيف حسب االحياء

 % 10أقؿ مف  % 10 – 82 % 300 – 70
حجـ 
 االسرة

الجامعي والقادسية والتوسع   3-1
 والفردوس 

 المعتصـ والحرية 

الزراعة والجمعية والثيمة  8-ْ
والحوز والجميوري 
والممعب ومحمد مظمـو 
والسكؾ الشرقي والضباط 

 7كيمو و 5والتأميـ و
 كيمو والشركة والورار

  شباط 6السكؾ الغربي و 

الصوفية والشركة والقطانة     7-2
 والعزيزية واالندلس 
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  الطاش   فأكثر 30
 المصدر : نتائج االستبانة 

 ( متوسط حجم االسرة في مدينة الرمادي 1شكل )

 
 المصدر : مف نتائج االستبياف 

سنة ( في  35 -/ شكمت نسبة صغار السف )  التركيب العمري ألفراد االسرة – 2
% مف اجمالي السكاف , بينما شكؿ السكاف 0ْمدينة الرمادي حسب ما كشفو االستبياف نحو 

% منيـ , بينما لـ تتجاوز نسبة المسنيف )+  51سنة ( نحو  8ْ - 35متوسطي السف ) 
لعمرية في احياء ( تبايف نسب الفئات ا 2% مف اجمالييـ . ويوضح الشكؿ )7سنة (  8ْ

مدينة الرمادي حسب ما جاء باالستبياف , اذ ظيرت احياء ترتفع بيا نسبة صغار السف عف 
متوسط نسبتيـ في المدينة تمثمت بأحياء الزراعة والصوفية والشركة والجمعية ومحمد مظموـ 

شباط .  6ووالسكؾ الشرقي والثيمة والحوز والضباط والقادسية والطاش والتأميـ والحكـ المحمي 
أما االحياء التي ارتفعت بيا نسبة متوسطي السف عف نسبتيـ العامة في المدينة اي التي 

% ىي احياء الخنساء والممعب واالندلس والعزيزية والحوز والجامعي والصناعي . 51تجاوزت 
بينما تمثمت االحياء التي ارتفع بيا عدد المسنيف عف متوسط نسبتيـ في المدينة ىي احياء 

 الشركة والممعب والجميوري والحوز والثيمة والقطانة والجمعية والورار والضباط .
 ( النسب المئوية لمفئات العمرية الرئيسية الثالث في مدينة الرمادي2الشكل )

الصوفية والشركة •
والقطانة والعزيزية 

 واالندلس 
 الطاش •

الجامعي والقادسية •
 والتوسع والفردوس 

 المعتصم والحرية •

الزراعة والجمعية والثيلة •
والحوز والجمهوري والملعب 

ومحمد مظلوم والسكك الشرقي 
 7كيلو و 5والضباط والتأميم و

 كيلو والشركة والورار

 شباط 8السكك الغربي و •
االسر 

متوسطة 
 6 -4) الحجم 

 (شخص 

االسر صغيرة 
 3 - 1)الحجم 

 (شخص 

االسر الكبيرة 
 - 7) الحجم 

 (  شخص  9

االسر الكبيرة 
 10) جداً 

شخص فأكثر 
 ) 
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 المصدر : نتائج االستبياف 

مف البدييي تفاوت التركيبة المينية لسكاف المدينة  / التركيب المهني لمسكان – 1
الغرض مف دراسة ىذا الجانب ىو بياف أي االحياء التي يرتفع بيا عدد العامميف  ولكف

والمتقاعديف في المدينة عمى اعتبار أف ىذا المؤشر يعطي صورة عف حيوية سكاف الحي . 
ففيما يتعمؽ بالمتوسط العاـ لعموـ مدينة الرمادي حسب ما جاء باالستبياف , بأف االناث ) 

% فقط مف اجابات المبحثيف بينما النسبة 25ينة ) موظفة ( نسبة ربات االسر ( شكمت م
% فقد كانت مف نصيب ) ربة بيت ( , أما الذكور أرباب االسر فقد 75الغالبة والبالغة 

% تالىا كاسب 2ْتفاوتت النسب وفؽ االستبياف أذ جاءت اعمى نسبة لمينة موظؼ والبالغة 
% فقط وانخفاض نسبة 8تقاعد بنسبة % وأخيرًا م37% ثـ عسكري بنسبة 15بنسبة 

المتقاعديف بمجتمع المدينة يرجع الى التراجع العددي بفعؿ الوفيات ليذه الفئة العمرية . 
( التوزيع النسبي لمميف حسب اجابات المبحثيف في مدينة الرمادي , أذ 1ويوضح الشكؿ )

تمثمت بكؿ مف الزراعة  ظيرت أحياء ارتفعت فييا نسبة الموظفيف عف المتوسط العاـ لممدينة
والخنساء واالندلس والجمعية والورار والضباط والجامعي والتأميـ والشركة والسكؾ الشرقي 

شباط . اما االحياء التي ارتفعت بيا نسبة الكسبة عف متوسط المدينة ليذه  6والحكـ المحمي و
لقطانة والعزيزية المينة فيي الشركة والممعب والجميوري ومحمد مظموـ والحوز والثيمة وا

والصناعي والطاش والحرية والقادسية . بينما ارتفعت نسبة العسكرييف في احياء الصوفية 
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 لنسب الئوية للفئات العمرية الرئيسية الثالثا
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ومحمد مظموـ والفردوس والتوسع والسكؾ الغربي , أما المتقاعديف فجاءت نسبتيـ تفوؽ 
ار متوسط المدينة في احياء الصوفية والخنساء والجميوري واالندلس والحوز والجمعية والور 

 كيمو . 7والضباط والحكـ المحمي و
 ( النسب المئوية لتوزيع العاممين حسب المهن في مدينة الرمادي3الشكل )

 المصدر : نتائج االستبياف  
/ تضمف ىذا المؤشر خمس فئات لمستويات  متوسط الدخل الشهري لألسرة – ْ

ألؼ دينار / شيريًا أذ  250الدخوؿ الشيرية لسكاف مدينة الرمادي , االولى ىي فئة أقؿ مف 
لـ تسجؿ اي نسبة مف أجابات المبحثيف وذلؾ ألستفادة أغمب ذوي الفئات اليشة مف منحة 

ألؼ دينار فضاًل عف منحة المعيف المتفرغ . أما  100شبكة الرعاية االجتماعية التي تتجاوز 
ف حجـ % م30ألؼ دينار / شيريًا فقد سجمت نسبة قميمة ال تتجاوز  500 – 250فئة 

المبحثيف في احياء الجانب الغربي مف الرمادي منيا الصناعي والطاش , اما فئة دخؿ شيري 
 6% مف المبحثيف في أحياء القادسية و70ألؼ فقد جاءت بنسبة تتجاوز  750 – 500

مميوف دينار  3 – 750شباط والحرية والسكؾ الغربي والسكؾ الشرقي , بينما جاءت فئة دخؿ 
% مف اجابات المبحثيف في احياء الخنساء والصوفية  0ْ – 80ة تتراوح بيف / شيريًا بنسب

كيمو والمعتصـ والفردوس والتوسع والحكـ المحمي والجمعية  7كيمو و 5والثيمة والجمعية و
 والجميوري والممعب . 
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  لنسب المئوية للمهن في أحياء مدينة الرماديا

 متقاعد عسكري كاسب موظف
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مميوف فقد جاءت بنسبة مرتفعة مف اجابات المبحثيف في أحياء  3أما فئة أكثر مف 
 ندلس والزراعة والشركة والضباط والورار والتأميـ .الجامعي واال

 ( متوسط الدخل الشهري لألسرة في مدينة الرمادي 9الجدول ) 
عناصر  المؤشر

 المؤشر
 النسب المئوية إلجابات المبحثيف حسب االحياء

 % 10أقؿ مف  % 10 – 82 % 300 – 70
 
 

متوسط 
الدخؿ 
الشيري 
 باأللؼ

أقؿ مف 
250 

   

250 -
500 

 الصناعي والطاش  

500-
750 

شباط  6القادسية و
والحرية والسكؾ الغربي 

 والسكؾ الشرقي 
 

  

750- 
 مميوف3

الخنساء والصوفية والثيمة  
 7كيمو و 5والجمعية و

كيمو والمعتصـ والفردوس 
والتوسع والحكـ المحمي 
والجمعية والجميوري 

 والممعب  

 

أكثر مف 
 مميوف 3

واالندلس الجامعي 
والزراعة والشركة 
 والضباط والورار والتأميـ

  

 المصدر : نتائج االستبانة 
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 ( التوزيع النسبي لألحياء مدينة الرمادي حسب متوسط الدخل الشهري لألسرة 4الشكل ) 

 
 الحجم السكاني ألحياء مدينة الرمادي /

بعد أف تـ تناوؿ نتائج االستبياف المرتبطة بالسكاف ال بد مف االشارة الى التوزيع 
العددي والنسبي والكثافي لسكاف مدينة الرمادي حسب االحياء , لبياف مساىمة الحجـ 
السكاني في التغير التطوري لمحي السكني فالمعروؼ اف الحجـ السكاني مف أكثر المتغيرات 

( التوزيع الجغرافي لمسكاف في المدينة . 30االرض . أذ يكشؼ الجدوؿ )السكانية ارتباطًا ب
( التوزيع الكثافي ليـ , ومف استقرائيما يمكف بياف المجاميع الكثافية 5ويوضح الشكؿ ) 

 االربع االتية : 
 ( التوزيع الجغرافي لسكان مدينة الرمادي10جدول )

عدد السكان/  الحي ت
 نسمة

المساحة /  %
 هكتار

الكثافة  %
الحسابية  

 نسمة / هكتار
 10 486 231 0882 2344 الزراعة 1
 29 7 349 3864 10414 الصوفية 2
 32 281 104 1820 3429 الشركة 3
 192 183 66 4844 12688 الخنساء 4
 111 286 128 5 14243 الممعب 5
 110 283 116 4846 12770 الجمهوري 6

مليون فأكثر  1الدخل المرتفع جداً 
 شهرياً / 

الجامعي واالندلس والزراعة 
 والشركة والضباط والورار والتأميم

 1 - 750الدخل المرتفع 
 شهرياً /مليون

الخنساء والصوفية والثيلة والجمعية 
كيلو والمعتصم  7كيلو و 5و

والفردوس والتوسع والحكم المحلي 
 والجمعية والجمهوري والملعب  

 750- 500الدخل المتوسط 
 شهرياً / الف 

شباط والحرية  8القادسية و
 والسكك الغربي والسكك الشرقي 

 الدخل المنخفض 

 شهرياً / الف  500 - 250

 الطاش والصناعي 

 الدخل المنخفض جداً 

/  ألف دينار  250أقل من 
 شهرياً 

------- 
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 144 188 89 4850 12843 محمد مظموم 7
 103 086 33 1819 3405 السكك الشرقي 8
 102 283 116 4815 11843 االندلس 9

 60 381 155 3825 9285 الحوز 10
 70 287 134 3828 9379 الثيمة 11
 83 089 44 182 3676 القطانة 12
 199 085 27 1888 5372 العزيزية 13
 84 388 186 5847 15622 الجمعية 14
 54 187 84 1860 4579 الورار  15
 61 2 96 2807 5928 الضباط 16
 70 289 143 3850 10008 التأميم 17
 72 185 75 1889 5404 الحرية  18
 38 4 201 2873 7790 الحكم المحمي 19
 131 088 38 1874 4990 القادسية 20
 644 2 98 22813 63161 المعتصم 21
 223 087 35 2873 7810 شباط 8 22
 1 486 227 0807 222 الصناعي 23
 6 385 172 0836 1032 الجامعي 24
 17 387 184 1812 3197 الطاش 25
 14 6 305 1852 4359 السكك الغربي 26
 55 10 463 889 25518 كيمو 5 27
 11 583 264 1802 2937 كيمو 7 28
 8 582 255 0879 2268 الفردوس 29
 17 1085 496 3808 8807 التوسع 30

 57 100 4934 100 285323 المجموع
ضحى ماىر زعيف ,  تحميؿ جغرافي لمستويات االسر المعيشية - -عمؿ الباحثة باالعتماد عمى : 

 . 12, ص  2020في مدينة الرمادي , رسالة ماجستير غ.ـ , جامعة االنبار , كمية التربية لمبنات , 
 حياء( التوزيع الكثافي لمسكان في مدينة الرمادي حسب اال5الشكل )
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 ( 30المصدر : باالعتماد عمى الجدوؿ )

نسمة / 200أحياء ذات كثافة سكانية عالية / أذ تزيد فييا الكثافة الحسابة عف –أ 
شباط . وىما مف اقدـ أحياء الجانب الغربي لممدينة  6ىكتار وتمثمت بحيي المعتصـ و 

 ويظير أف مالئمة سعر االرض وتوفر فرص العمؿ قد كانت عامؿ جذب لالستقرار . 
 – 322سطة / أذ تتراوح فييا الكثافة الحسابة بيفأحياء ذات كثافة سكانية متو  –ب 

نسمة / ىكتار وتمثمت بكؿ مف العزيزية والخنساء ومحمد مظموـ والقادسية والممعب  300
 والجميوري والسكؾ الشرقي واالندلس .

 - 22أحياء ذات كثافة سكانية منخفضة / أذ تتراوح فييا الكثافة الحسابة بيف  –ج 
 5أحياء الجمعية والقطانة والحرية والثيمة والتأميـ والضباط والحوز ونسمة / ىكتار وىي  30

كيمو  7كيمو والورار والحكـ المحمي و الشركة والصوفية والطاش والتوسع والسكؾ الغربي و
% مف أجمالي أحياء المدينة وتوزعت عمى 57والزراعة , أذ تشكؿ أحياء ىذه المجموعة 

 جانبييا الشرقي والغربي . 
 30حياء ذات كثافة سكانية منخفضة جدًا / أذ تقؿ فييا الكثافة الحسابة عف أ –د 

نسمة / ىكتار وتمثمت بأحياء الفردوس والجامعي والصناعي . ومف البدييي أف تنخفض 
الكثافة الحسابية بيذه االحياء بسبب طبيعتيا الوظيفية كالحي الجامعي المرتبط بالعامميف 
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ناعي بمف يعمموف بمعامؿ االنشاءات وغيرىا . أما حي الفردوس بجامعة االنبار , والحي الص
 الذي يعد مف أحدث احياء المدينة .  

 تحميل نتائج الدراسة الميدانية  –ثانيا 
كشؼ االستبياف أقتراب أو تطابؽ بعض النتائج مع المؤشرات التي تـ تناوليا في 

يعيشيا كؿ حي السكني مف دورة حياتو المطمب االوؿ أو ابتعادىا عنيا في بياف المرحمة التي 
 . فكانت أكثر المؤشرات بروزًا ىي :

 سعر االرض  – 3
 نسبة المعمور  – ْ

 أما المؤشرات السكانية االكثر تفاعاًل في كشؼ المرحمة التي يعيشيا الحي فيي : 
 الحجـ السكاني في الحي  – 3

حياء السكنية المشتركة ومف خالؿ استقراء المؤشرات المذكورة أعاله واستخراج اال
لمستويات كؿ مؤشر فضاًل عف ما تـ استدراكو مف خالؿ المالحظة الشخصية والمشاىدة 
الميدانية يظير لنا التوزيع المرحمي آلحياء مدينة الرمادي كؿ حسب المرحمة التي يعيشيا كما 

 ( . 33موضح بالجدوؿ )
 ي حسب مراحل دورة حياتها ( توزيع االحياء السكنية في مدينة الرماد11الجدول )
 مرحمة التصابي مرحمة الكيولة مرحمة النضج مرحمة النشوء مستوى المرحمة 
الزراعة و  ػػػػػػػ بداية المرحمة 

كيمو  5الطاش و
كيمو   7و 

 والصناعي

الخنساء و  
 الثيمة 

 االندلس والضباط  

صوفية والشركة   فردوس توسع  تماـ المرحمة 
والممعب والسكؾ 
الشرقي و 
الجميوري و 
محمد مظموـ و 
الحوز و 

الحي الجامعي 
 والسكؾ الغربي

 العزيزية والقطانة
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الجمعية والورار 
و التأميـ والحرية 
والحكـ المحمي 

والقادسية 
 6والمعتصـ و

 شباط 
النسبة المئوية 

 لألحياء 
8% 86% 31% 31% 

 باالعتماد عمى المؤشرات المدروسة .المصدر : عمؿ الباحثة 
أذ يمكف القوؿ أف جدوى الدراسة توصؿ الى كشؼ األحياء السكنية لمدينة الرمادي 

 كؿ حسب المرحمة التي يعيشيا في دورة حياتو كاالتي :
% مف اجمالي احياء المدينة , تمثمت بحيي 8احياء في مرحمة النشوء وشكمت نسبة 

في تماـ المرحمة أما بدايتيا فال يوجد فرز وتوزيع جديد لقطع  الفردوس والتوسع التي جاءت
 االراضي مخصص مف البمدية في الوقت الراىف .

% مف احياء المدينة ضمت عدد كبير مف 86واحياء في مرحمة النضج وشكمت  
كيمو   7كيمو و  5أحياء المدينة توزعت عمى جانبييا الشرقي والغربي . الزراعة و الطاش و

عي في بداية المرحمة أذ كانت لنسبة المعمور الفعمي أثر واضح بأدراجيا ضمف بداية والصنا
مرحمة النضج , أما الصوفية والشركة والممعب والسكؾ الشرقي و الجميوري و محمد مظمـو 

شباط  6و الحوز و الجمعية والورار و التأميـ والحرية والحكـ المحمي والقادسية والمعتصـ و
 المرحمة .فكانت في تماـ 

% , تمثمت بأحياء الخنساء والثيمة في 31واحياء في مرحمة الشيخوخة وشكمت نسبة  
 الجانب الشرقي لممدينة والجامعي والسكؾ الغربي في الجانب الغربي منيا .

%  تمثمت بأحياء العزيزية 31واحياء في مرحمة التجديد والتصابي وشكمت نسبة 
أذ تغيرت وظيفتيما مف السكنية الى التجارية , وحيي والقطانة في تماـ مرحمة التجديد 

األندلس والضباط ) الخضراء ( في بداية مرحمة التجديد , أذ بدأت تظير عمى حي االندلس 
انتشار مدروس لموظيفة التجارية والخدمية يتداخؿ مع الوظيفة السكنية . أما حي الضباط ) 
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وتركزت بو المؤسسات الحكومية واالمنية  الخضراء ( فبدأ يظير انتشار لموظيفة االدارية
المتمثمة بالمحافظة وقصر العدالة وقائمقامية الرمادي وغيرىا , أما الواجيات المطمة عمى نير 
الفرات فكانت مناطؽ لجذب استعماالت االرض الترويحية كسمسمة المطاعـ والمشاتؿ 

 ( . 2والمعراض وغيرىا . ) ينظر خارطة 
ة االحياء السكنية في مدينة الرمادي( مراحل حيا2خارطة )

 
 المصدر : عمؿ الباحثة باالعتماد عمى المؤشرات المدروسة ونتائج الدراسة الميدانية.
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 االستنتاجات 
كشفت الدراسة الجوانب النظرية لدراسة دورة حياة االحياء السكنية لممدينة  – 3

وأسس يمكف أف يعتمدىا الباحثيف العراقية ومدينة الرمادي أنموذجًا باعتماد عدة مؤشرات 
 الميتميف بيذا الجانب أو أضافة مؤشرات أخرى تقود لميدؼ .

قدمت الدراسة عدة مؤشرات جاءت بيا الدراسة الميدانية بعضيا مرتبطة   - 2
باالرض كمساحة الحيازة وسعر االرض ونسبة المعمور وبعضيا متعمقة بالوحدة السكنية 

ف المؤشرات المرتبطة بالسكاف كمتوسط حجـ االسرة والتركيبة كنوعيا وعائديتيا , فضال ع
العمرية ألفرادىا والتركيبة المينية لرب االسرة ومتوسط الدخؿ الشيري ليا فضاًل عف الحجـ 
السكاني . والجدير بالذكر أف حممة أعادة االعمار التي شيدتيا المدينة خالؿ السنتيف 

 ات أو تداخؿ تأثير مؤشرات أخرى .االخيرتيف قد ساىمت بتقميؿ قيمة مؤشر 
أظيرت الدراسة أف أكثر المتغيرات والمؤشرات تأثيرًا في مدينة الرمادي بتغير  – 1

مراحؿ دورة حياة االحياء السكنية ىي تمؾ المؤشرات المرتبطة باألرض المتمثمة بسعر االرض 
السكاني وكثافة السكاف  ونسبة المعمور , أما أىـ المؤشرات السكانية المؤثرة فتمثمت بالحجـ

بالحي . أما باقي المتغيرات فجاءت مساىمتيا ضعيفة في التأثير بدورة حياة أحياء مدينة 
 الرمادي .
توصمت الدراسة الى تصنيؼ أحياء مدينة الرمادي الى أربع مجاميع بحسب  – ْ

 المرحمة التي تعيشيا االحياء السكنية وىي : 
% مف اجمالي احياء المدينة , تمثمت بحيي 8سبة احياء في مرحمة النشوء وشكمت ن

 الفردوس والتوسع .
% مف احياء المدينة ضمت عدد كبير مف 86واحياء في مرحمة النضج وشكمت  

 أحياء المدينة توزعت عمى جانبييا الشرقي والغربي .
% , تمثمت بأحياء الخنساء والثيمة في 31واحياء في مرحمة الشيخوخة وشكمت نسبة  

 نب الشرقي لممدينة والجامعي والسكؾ الغربي في الجانب الغربي منيا .الجا
%  تمثمت بأحياء العزيزية 31واحياء في مرحمة التجديد والتصابي وشكمت نسبة 

والقطانة في تماـ مرحمة التجديد أذ تغيرت وظيفتيما مف السكنية الى التجارية , وحيي 
 األندلس والضباط في بداية مرحمة التجديد .
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كشفت الدراسة أف مدينة الرمادي مدينة ناضجة وذلؾ آلرتفاع نسبة االحياء  – 5
الواقعة في مرحمة النضج أذ تفوؽ نسبتيا ثمثي أحياء المدينة والجدير بالذكر أف ما شيدتو 
المدينة مف أعادة أعمار بعد العمميات العسكرية التي شيدتيا محافظة االنبار عمومًا ومدينة 

جو الخصوص قد ساىـ بحدوث عممية تجديد حضري أف جاز التعبير االمر الرمادي عمى و 
الذي سيساىـ بال شؾ بزيادة مكوث األحياء في مرحمة النضج أو بتقميؿ فرص مكوث االحياء 

 بالمراحؿ المتأخرة  . 
 التوصيات 

أعادة توجيو مشاريع التنمية الحضرية مف قبؿ الجيات الرسمية التي تتمثؿ  – 3
رات نحو االحياء التي تعيش مرحمة الكيولة في سبيؿ تقميؿ مدة مكوثيا في ىذه باالستثما
 المرحمة .
عادة  – 2 أيجاد صيغ لممشاركة الشعبية لسكاف االحياء السكنية بالمحافظة والترميـ وا 

 التأىيؿ لمموروثات المادية لكؿ حي .
رض والورش تنظيـ نشاطات شعبية في االحياء السكنية كالميرجانات والمعا – 1

التدريبية لمحرؼ اليدوية والمسابقات الشبابية ونشاطات تنظيؼ وتأىيؿ المساحات المتروكة 
 بالحي , عمى اف يتبناىا سكاف الحي لخمؽ فرص التجديد والتنشيط لمحي السكني .

 
 ( استمارة االستبانة 1ممحق )

 لمبحث العممي ) دور الخصائص السكانية في دورة حياة االحياء السكنية في مدينة الرمادي ( 
 الغرض مف االستبياف لمبحث العممي وال حاجة لذكر االسماء

  المناسب الجواب اماـ √يرجى وضع عالمة 
 --------حي           محافظة االنبار               مدينة الرمادي         

 خصائص الوحدة السكنية  –أوال 
 -----شقة         -----مشتمؿ        -----نوع المنزؿ /  بيت  – 3
 -------تجاوز       -------ايجار       -----عائدية المنزؿ / ممؾ  – 2
-----2ـ 200-350  ------2ـ 350-300  ------2ـ300مساحة المنزؿ /  – 1

 ------- 2ـ 200أكثر مف  --
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   --------- 2000 – 3220   ------- 3262 – 3260زمف بناء المنزؿ /  – ْ
2003 – 2030 ---------      2033 – 2020 -------- 

 --------كال         -------ىؿ تـ ترميـ المنزؿ / نعـ 
 الخصائص السكانية  –ثانيًا 

 2-7    --------شخص  8-ْ   -------شخص  1-3عدد افراد االسرة /  – 3
 -----فأكثر 30 --------شخص

 عدد افراد االسرة بحسب فئاتيـ  – 2
 شخص ----------------سنة  35صغار السف أقؿ مف  -*
 شخص ---------------سنة  8ْ – 35متوسطي السف  -*
 شخص ----------------سنة  8ْكبار السف أكثر مف  -*
--------شخص  2    --------شخص  3عدد االشخاص العامميف باالسرة /  – 1

 ------فأكثر شخص1   -----
 الحالة المينية لمزوجيف / – ْ

 ---------عسكري  --------كاسب   -------الحالة المينية لمزوج / موظؼ 
 --------عاطؿ  --------متقاعد 

 ------------ربة بيت     -------------الحالة المينية لمزوجة / موظفة 
  ------------تعمؿ بأجر 

 متوسط دخؿ االسرة الشيري /  – 5
   ------------الؼ  500 – 250    ------------ألؼ  250أقؿ مف 

  -------------الؼ  500-750
 ---------------مميوف  3أكثر مف     ----------مميوف  3 – 750

 االحاالت
 ( استمارة االستبياف . 3*ممحؽ ) 

ايماف دلؼ اسماعيؿ , التغيرات المكانية لموظيفة التجارية في مدينة د . محمد طو نايؿ الحياني ,  – 3
 – 135, ص  2031, حزيراف  2, مجمة جامعة االنبار لمعمـو االنسانية , العدد  2001الرمادي بعد عاـ 

138 . 
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ـ زىير جابر نيار القيسي , توقيع  استعماالت األرض الحضرية لمدينة الرمادي عمى الخرائط باستخدا – 2
األساليب الحديثة دراسة كارتوكرافية , رسالة ماجستير غ . ـ , كمية التربية لمعمـو االنسانية , جامعة االنبار 

 . 332, ص 2031, 
** يقصد بالحراؾ االجتماعي تحوؿ االفراد أو الجماعات بيف مواقع اقتصادية واجتماعية مختمفة وىو أما  

حراؾ اجتماعي شاقولي أي تحركيـ صعودًا أو نزواًل في السمـ االجتماعي االقتصادي بحسب اكتسابيـ أو 
راؾ االجتماعي واالقتصادي فقدانيـ لممكاسب أو الدخؿ , أو حراؾ اجتماعي افقي عندما يرافؽ ىذا الح

 تحركيـ جغرافيًا بيف االحياء في المدينة أو المدف أو االقاليـ .  لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :
كاوجة محمد الصغير , كوشي بساـ , الحراؾ االجتماعي وعالقتو بالمتغيرات المجتمعية لممجاالت 

 –واالجتماعية , عدد خاص بالممتقى الدولي االجتماعية في المدينة الجزائرية , مجمة العمـو االنسانية 
 . 117جامعة ورقمة , ص  –تحوالت المدينة الصحراوية 

 . 2, ص  2005, العراؽ , بغداد ,  2005الدستور العراقي الصادر عاـ  – 1
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