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جامعت االنبار -كليت الرتبيت للبناث
املستخلص

تعج السجيشة كائغ حي متغيخ تتدع بالعزػية فميا نذاشات وحخكة ونسػ وتفاعل ,

وتؤثخ في عزػيتيا مجسػعة مغ الستغيخات االيكػلػجية الستغيخة بصبيعتيا بحدب كل مخحمة

مغ مخاحل نسػ السجيشة  ,أذ تتأثخ بالجرجة االساس بقػة عامل السشافدة بيغ استعساالت

االرض ليجعل مغ أرض االحياء الدكشية ميجاناً تختدع عميو نتائج ىحه السشافدة  .وعمى

اساس قػة التشافذ تبجأ سمدمة الح اخؾ االجتساعي والدكشي ضسغ حجود السجاؿ العسخاني
والسجاؿ االجتساعي لمسجيشة نفديا االمخ الحي يجعل مغ أحياء السجيشة تسخ بسخاحل تصػر
ونسػ في متغيخاتيا السادية الستسثمة بحجع الدكاف وخرائريع والحيد السداحي لػحجاتيا

وسعخ االرض والذكل السػرفػلػجي لمحي ,أذ تبجأ بالػالدة (نذػء الحي) ثع الذباب (الشزػج
واالستقخار في الحي الدكشي) ثع مخحمة الذيخػخة (تي أخ الحي الدكشي) لتبجأ بعجىا مخحمة

أعادة الذباب والترابي (مخحمة التججيج والتشذيط) .

الكمسات السفتاحية :الحراك الدكشي ،الحراك االجتساعي ،متغيرات دورة حياة االحياء

الدكشية ،الخرائص الدكانية لمحي الدكشي.
The role of population characteristics in the life cycle of residential
neighborhoods in Ramadi City
Dr. Enas Mohammed Saleh
University of Anbar –College of Education for girls
Enas.mohmmed@uoanbar.edu.iq
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
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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 ) .
Key words: Residential mobility, social mobility , neighborhood of
cycle variables, neighborhood demographic characters.
السقدمة
تعج دراسة دورة حياة االحياء الدكشية لمسجيشة فخصة تديل عسل السخصصيغ في

اعادة تػجيو الخصط التشسػية مغ جية وتقػيع التخصيط الحزخي مغ جية أخخى .

وقج شيجت مجيشة الخمادي نسػاً تجريجياً بخصى مجروسة ومػجية نحػ محاورىا الغخبية

والذخؾية االمخ الحي يتصمب تشطيع استعساالت االرض والديصخة وضبط التجاوزات .

رغع أف مجيشة الخمادي يديج عسخىا عغ  252سشة مشح تأسيديا عاـ  2681مغ قبل

الػالي العثساني مجحت باشا بػاقع حيي العديدية والقصانة اال أنيا اتدعت لتزع حالياً  02حياً

سكشياً ضسغ مخاحل نسػ متعجدة فكاف مغ البجييي أف تذتخؾ عجداً مغ احياء السجيشة
بخرائز وسسات ممسػسة وغيخ ممسػسة تعبخ عغ السخحمة التي تبمغيا مغ دورة حياتيا .
مذكمة البحث

أمكغ صياغة مذكمة البحث بالتداؤالت االتية  :ىل تفاوتت احياء مجيشة الخمادي
بجورة حياتيا خالؿ تاريخ السجيشة مشح نذػئيا حتى وقتشا الحاضخ ؟ وىل يسكغ اعتساد مؤشخات

تعج اسذ تعبخ عغ كل مخحمة نسػ مغ دورة حياة االحياء الدكشية في مجيشة الخمادي ؟ ىل

ساىست الخرائز الدكانية لألحياء الدكشية في تغيخ السخحمة التي يسخ بيا كل حي سكشي
مغ دورة حياتو ؟

فرضية البحث
يسكغ صياغة فخضية البحث بالتػضيح االتي  :ساىع الشسػ االفقي لسجيشة الخمادي

وزيادة عجد احيائيا الدكشية مغ جية ومؤثخات الحخاؾ االجتساعي والدكشي وتفاوت الخرائز
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الدكانية مغ جية اخخى بطيػر تعاقب تصػري لشسػ االحياء الدكشية في مجيشة الخمادي تسثل
دورة ديشاميكية لحياتيا .
هدف البحث

يكسغ ىجؼ البحث في وضع اسذ ومؤشخات يسكغ االعتساد عمييا في كذف السخحمة
التصػرية التي يسخ بيا كل حي مغ احياء مجيشة الخمادي خالؿ دورة حياتو كسداىسة في

صياغة جػانب تعدز مغ اعادة تػجيو خصط التشسية الحزخية .
هيكمية البحث

لغخض الػصػؿ الى ىجؼ البحث فقج ضع البحث مصمبيغ تسثل السصمب االوؿ
بالسفاـيع الشطخية لسخاحل نسػ االحياء الدكشية الحي تشاوؿ محػريغ االوؿ السؤشخات السعتسجة

والثاني مخاحل نسػ االحياء الدكشية .

أما السصمب الثاني فجاء ليحمل دورة حياة االحياء الدكشية لسجيشة الخمادي عمى ضػء

ما افخزه االستبياف* والسدح السيجاني ألحياء السجيشة وبياف السخاحل االربع مغ دورة حياتيا

وفق السؤشخات السعتسجة  ,واختتع البحث بسجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات .
حدود البحث

أ – الحجود السكانية  /تتسثل بسجيشة الخمادي مخكد قزاء الخمادي بحجودىا الفمكية

الػاقعة بيغ دائختي عخض  003 , 072 - 003 , 002شساالً وخصي شػؿ , 002 – ْ03 , 12

 ْ03شخقا2

()2

 .وبحجودىا السداحية البالغة  5110,08ىكتار الستسثمة بالحجود البمجية التي

اقخىا الترسيع االساس لمسجيشة السعجؿ لدشة  0220والحي يزع  02حياً سكشياً تػزعت بػاقع

 28حي في الجانب الذخقي لمسجيشة وْ 2حي في الجانب الغخبي
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خارطة (  ) 1احياء مديشة الرمادي

السرجر  :جسيػرية العخاؽ ,محافطة االنبار  ,التخصيط العسخاني ,خارشة مجيشة الخمادي السعجلة

لعاـ .0220

ب – الحجود الدمانية  /تتسثل بالسخاحل التصػرية التي تعيذيا احياء مجيشة الخمادي لمسخحمة
السعاصخة لمسجيشة  ,وما افخزتو الجراسة السيجانية لمسجة  0202 / 20/ 0لغاية . 0202 / 0 / 0

السظمب االول – السفاهيم الشظرية لسراحل تظهر االحياء الدكشية

يذتخؾ الحي الدكشي في صفات تسيده لتبخز الصابع الستسيد لمحي مغ خالؿ تجاخل

شخيقة الحياة والسدتػى الثقافي والسيشي واالقترادي ألفخاده فزالً عغ مػرفػلػجية الحي نفدو

 .وىشا يأتي دور الجولة في أوؿ مخحمة مغ مخاحل نسػ الحي اذ تمعب دو اًر بار ا2ز في عسمية
الفرل االجتساعي السكاني مغ خالؿ تػزيع قصع االراضي حدب السيشة  ,ثع يطيخ بعجىا
تأثيخ الحخاؾ الدكشي واالجتساعي** لألفخاد في مخاحل الشسػ الالحقة وبحلظ يبجأ تالشي صفة

الفرل االجتساعي ولكغ يبقى تأثيخ ميل افخاد الحي بالعير مع أناس ذوي خرائز
متذابية ليع ميشيا 2وعخؾياً واقترادياً لزساف االندجاـ وتقميل دائخة الخالفات مع الجيخاف  .وال
يقترخ االمخ عمى تأثيخ الحخاؾ االجتساعي والدكشي بل تتجاخل عجة متغيخات لتعصي الحي

الدكشي شابعو الخاص وسيتع تػضيحيا بذيء مغ التفريل في ثشايا البحث .
السحهر االول – الستغيرات السؤثرة في دورة حياة االحياء الدكشية

ىشاؾ متغيخات عجة تؤثخ في انتقاؿ الحي الدكشي في مخاحل نسػه التصػرية خالؿ دورة

حياتو فزالً عغ تأثيخ ىحه الستغيخات في السجة الدمشية التي يسكثيا الحي في كل مخحمة مغ
ىحه السخاحل  ,وتتسثل ىحه الستغيخات باالتي :
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أوالً – مداحة الحيازة الدكشية
يعج امتالؾ الحيازة الدكشية حق دستػري يكفمو القانػف لكل مػاشغ عخاقي حدب ما

جاء بالجستػر في السادة  00أوالً ( . )0ولسا كاف تػزيع الحيازات الدكشية ميسة تقع عمى عاتق
الجولة بػاسصة مؤسداتيا البمجية السعشية لحا يكػف فخز وتػزيع الحيازات الدكشية لألحياء
الججيجة بحدب ما يشدجع مع محاور نسػ السجيشة مغ ناحية والسداحات السخررة

الستعساالت االرض الدكشية في الترسيع االساس مغ ناحية أخخى  .ومغ السعخوؼ اف
تتبايغ مداحة حيازة الػحجات الدكشية مغ حي ألخخ بحدب السخحمة التي يعيذيا الحي

الدكشي في دورة حياتو  ,أذ يتأثخ ىحا التبايغ بسداحة الحيازة بشسط البشاء وحجع االسخة

وباإلمكانيات السادية واالقترادية والتذخيعات القانػنية الستعمقة بالسمكية

(ْ)

 .ويتزح أف

االحياء الحجيثة الشذأة والتي تخزع لمسعاييخ التخصيصية تكػف قصع االرض أكبخ مداح ًة
واكثخ تشاسقاً أذ يػضح الججوؿ ( )2ذلظ حدب مؤشخات تخصيط السحمة الدكشية  ,أما االحياء
قجيسة الشذأة فقج خزعت عبخ تأريخيا لستغيخات مشافدة باقي االستعساالت وسعخ االرض
وتػارث السمكية وغيخىا مغ السؤثخات التي أدت بالسحرمة الشيائية أف تتخاجع مداحة الحيازة

الدكشية فييا .

الجدول ( )1مداحة الحيازة الدكشية حدب مؤشرات تخظيط السحمة الدكشية

انهاع

السداكن مداحة قظعة االرض عرض الهاجهة  /م
2

السشفردة

/م

الحد االدنى لألرتداد

عن خط الذارع  /م

مداكغ مشفرمة

822 – ْ22

0ْ – 28

ْ,22

مداكغ شبو مشفرمة

ْ22 – 022

02 – 22

ْ,22

مداكغ مترمة

052 – 022

22 – 5

0,52

مداكغ ذات فشاء

022 – 252

25 – 22

0,22

وزرة االعسار واالسكاف  ,الييئة العامة لألسكاف ,
السرجر  :باالعتساد عمى  :جسيػرية العخاؽ  ,ا

معاييخ االسكاف الحزخي  ,بغجاد  ,تذخيغ االوؿ  , 0222ص . 20

ثانياً – سعر االرض

تتبايغ اسعار االراضي وااليجارات في السجيشة مغ حي ألخخ  ,ويبجو ذلظ جمياً في

مجيشة الخمادي أذ كاف لمخرائز الصبيعية الستسثمة بالسػقع والسػضع والسياه والبشاء
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الجيػلػجي والخرائز البذخية الستسثمة بالدكاف ونذاشيع االقترادي والخجمات الستػفخة

وخجمات البشى التحتية فزالً عغ التجخل الحكػمي الستسثل بالدياسات التخصيصية ذات أثخ
كبيخ في تحجيج أسعار االرض وتبايشيا حدب احياء السجيشة  ,فسغ السعخوؼ أف أعمى سعخ
لألرض في السجيشة يػجج في السشاشق ذات أعمى حخكة مخورية واعمى تخكد سكاني والستسثمة

بسشصقة القمب أي مشصقة التجارة السخكدية

()5

.

وىشاؾ حؿيقة معخوفة أف التػسع السدتسخ لمسجيشة سػاء تػسعاً رأسياً او تػسعاً افؿياً

يداىع باستسخار ارتفاع اسعار االرض فييا بذكل تجريجي مغ مخكدىا حتى اشخافيا بغس

الشطخ عغ سعخ السباني السقامة عمييا ففي السخكد تكػف ؾيسة االرض أعمى مغ ؾيسة البشاء
السقاـ فػقيا ليطيخ ما يعخؼ بأعادة استثسار االرض أو االستثسار الكثيف لألرض الحي

يخافقو تحػؿ في استعساالت االرض

()8

.

وعمى ضػء ما تقجـ نجج أف االحياء الدكشية حجيثة الشذأة البعيجة عغ مخكد السجيشة

والػاقعة عشج اشخافيا تكػف أقل سع ًاخ وبحلظ تخزع لديصخة السزاربيغ واصحاب مكاتب
العقارات أذ يقػمػف بذخائيا واكتشازىا مغ قبميع ؼيدتغمػف انخفاض سعخ االرض لتحقيق

مكاسب مدتقبمية عشج ارتفاع اسعارىا مدتؿبالً دوف مذقة  .أما االحياء الدكشية العخيقة الػاقعة
في مخكد السجيشة فأرضيا تخزع لمقانػف العفػي ألقتراد الدػؽ السشطع لمعقارات مغ جية
ومشافدة باقي استعساالت االرض السجنية وخاصة االستعساؿ التجاري أو باقي االستعساالت

الخجمية ذات الخبحية العالية .

ثالثاً – ندبة السعسهر

يقرج بالبشية السعسػرة لمحي الدكشي ىي الكياف السادي لو الستسثل بالػحجات الدكشية

السذيجة والسعبخ عشيا بالكثافة االسكانية*** والتي تتبايغ بصبيعة الحاؿ بحدب مخحمة نسػ

الحي  ,فسغ السعخوؼ أف تختفع عجد الػحجات الدكشية بارتفاع عجد الدكاف وتحدغ السدتػى

السعاشي ( , )7آال أف ذلظ ال يخفي حؿيقة أف ندبة السعسػر ايزاً تختفع حتى في االحياء ذات
السدتػى السعاشي السشخفس فاألحياء القجيسة غالباً ما يكتشفيا التحػيخ والتخميع في وحجاتيا
السذيجة لتخمق شابعاً غيخ متشاسق يزفي سسة االكتطاظ والتخاص في ابشيتيا .
أما االحياء الحجيثة الشذأة والتي الزالت في مخحمة الشسػ ؼيكػف الصابع العاـ ليا كثخة
االراضي والفخاغات وقمة الػحجات الدكشية فال تكاد تذكل الػحجات الدكشية السكتسمة البشاء أو
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التي قيج االنذاء ندبة  %05مغ أجسالي مداحة تمظ االحياء ( . )6ويػضح الججوؿ ( ) 0
الكثافة االسكانية في الحي الدكشي حدب السؤشخات التخصيصية وبحدب نػع السداكغ ؼيو .
الجدول (  ) 2الكثافة االسكانية في الحي الدكشي حدب السؤشرات التخظيظية

نػع السداكغ السشفخدة

الكثافة االسكانية ( وحجة سكشية  /ىكتار)

مشفرمة

02 – 0

شبو مشفرمة

07 – 26

مترمة

ْ0 – ْ 0

مداكغ ذات فشاء

ْ6 – 06

السرجر  :باالعتساد عمى  :جسيػرية العخاؽ  ,و ازرة االعسار واالسكاف  ,الييئة العامة لألسكاف ,

معاييخ االسكاف الحزخي  ,بغجاد  ,تذخيغ االوؿ  , 0222ص . 20

رابعاً – الخرائص الدكانية

تعج الخرائز السختبصة بالدكاف مغ أىع السؤشخات والستغيخات الحيػية التي تكدب

الحي الدكشي شابع فخيج يسيده  .ورغع أف السجيشة بذكل عاـ ليا خرائز سكانية تسيدىا عغ

السجف االخخى سػاء في االقميع أو البمج آال أف ىشاؾ تفاوت في الخرائز الدكانية لمسجيشة

الػاحجة حدب احيائيا الدكشية أذ جاء ىحا التفاوت بالجرجة االساس حدب تفاوت السخحمة

التي يعيذيا الحي الدكشي نفدو وتكػف بحلظ أما سبباً ليحه السخحمة مغ حياتو أو نتيجة ليا أذًا
فالعالقة متذابكة التأثيخ .

ومغ ابخز الستغيخات الدكانية السؤثخة في الجورة التصػرية لحياة الحي الدكشي ىي:

 – 2نسػ وتػزيع الدكاف لمحي الدكشي
 – 0متػسط حجع االسخة

 – 0الخرائز الجيسػغخاؼية لألسخة
وسيتم تشاولها وفق االتي :

 – 1نسه وتهزيع الدكان

يعج مؤشخ نسػ وتدايج الدكاف في الحي الدكشي وتػزيعيع مغ ابخز السؤشخات الدكانية

التي تعكذ فتػتو أو نزجو أو ىخمو وشيخػختو  .فالسعخوؼ أف زيادة سكاف الحي سببيا
الديادة الصبيعية أو الديادة السيكانيكية فزالً عغ زيادة عجد الػحجات الدكشية واالستقصاب
( (028
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السػجب لمحي ضسغ الحخاؾ الدكشي فيحا يبيغ بمػغ الحي وانتقالو الى مخحمة الشزج

واالستقخار  .كسا أف تخاجع سكاف الحي الدكشي وىجخة عجد مغ ساكشيو الى االحياء االخخى

(اليجخة الحزخية الجاخمية ) فتعكذ ىخمو وشيخػختو أذ يكػف االنتقاؿ مشو ألسباب ميشية أو
تعميسية أو اقترادية يخافقيا تحخؾ اجتساعي لألفخاد الذباب أو ألسباب تتعمق بالدواج والخغبة
باالنفراؿ عغ العائمة بدكغ مدتقل أذ يتأثخ ىحا االخيخ بالدػؽ الدكشي لمسجيشة الى ٍ
حج كبيخ

فيشتقمػف في سػؽ التأجيخ الى أف تدشح الفخصة لمستدوجيغ بذخاء سكغ

()1

أذ غالباً ما

يشجحبػف لألحياء الحجيثة الشذأة لزساف انخفاض سعخ االرض وانخفاض االيجار فييا كسا
في االحياء عشج اشخاؼ السجيشة مقارنة مع االحياء العخيقة في مخكد السجيشة ذات االسعار

العالية لألرض أذ تذيخ الجراسات أف أكثخ مغ  %02مغ االنتقاالت التي تحجث في مجف

العالع ناتجة عغ االستقالؿ وانذاء اسخ ججيجة (. )22

وتتفاوت الكثافات الدكانية**** في احياء السجيشة حدب السؤشخات التخصيصية

والسبيشة بالججوؿ ( )0وبحدب نػع السداكغ .

الجدول ( )3الكثافة الدكانية حدب نهع السداكن وحدب السؤشرات التخظيظية في احياء

السديشة

نػع السداكغ السشفخدة

الكثافة الدكانية الراؼية (شخز/ىكتار)

مشفرمة

202 – 62

شبو مشفرمة

282 – 222

مداكغ مترمة

052 – 2ْ2

مداكغ ذات فشاء

012 – 272

السرجر  :باالعتساد عمى  :جسيػرية العخاؽ  ,و ازرة االعسار واالسكاف  ,الييئة العامة لألسكاف  ,معاييخ

االسكاف الحزخي  ,بغجاد  ,تذخيغ االوؿ  , 0222ص . 20

 – 2متهسط حجم االسرة

تعج االسخة الػحجة البشائية االساسية في السجتسع الدكاني والستكػنة مغ الدوج والدوجة

مع االشفاؿ أو بجونيع أو مع االقارب أو بجونيع وتخبصيع أواصخ الجـ وعالقات قػية

متساسكة.
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وترشف االسخ في العخاؽ مغ حيث حجسيا الى اربع اصشاؼ ىي  :االسخة الرغيخة
ويتخاوح افخادىا (  0 – 2شخز ) واالسخة الستػسصة ( ْ –  8شخز ) واالسخة الكبيخة ( 7
–  1شخز ) واالسخة الكبيخة ججاً (  22اشخاص فأكثخ )

()22

.

والسعخوؼ أنو يجب أف يتشاسب حجع االسخة مع مداحة الحيازة الدكشية لتمبية

احتياجات الداكشيغ  ,وىحا ما يتحقق في االحياء حجيثة الشذأة السخصصة ذات الحيازات

السداحية الكبيخة عشج ىػامر السجيشة اآل انو غالباً ما يكػف ساكشييا مغ االسخ الرغيخة
الشػوية التي استقمت مغ االسخة السستجة وبخالفو نجج الحاؿ السعاكذ لألسخ التي تقصغ
االحياء القجيسة في مخكد السجيشة التي ناؿ وحجاتيا كل اشكاؿ التحػيخ لتدج حاجة اسخ ابشائيا

الستدوجيغ التي تزسيا حتى ترل الى مخحمة االستقالؿ لتجابييا مذكمة ارتفاع اسعار
االرض وااليجارات  ,او لكي يزسغ االبشاء الستدوجيغ تػفخ فخص العسل وتػفخ الخجمات في

مشاشق احياء مخكد السجيشة  ,أو لكي يزسشػا حق السمكية في مشدؿ الػالجيغ الحي يقع بأرض
ذات ؾيسة عالية  .وعميو يسكغ القػؿ أف حجع االسخ يتبايغ بحدب احياء السجيشة تبعاً لمسخحمة
التصػرية التي يعيذيا الحي نفدو أذ غالباً ما تكػف االسخ الرغيخة الحجع السدتقمة عغ االسخ

السستجة في االحياء الحجيثة الشسػ عشج اشخاؼ السجيشة استغمت انخفاض سعخ االرض

وااليجارات  ,بيشسا نجج أف حجع االسخ الكبيخة والكبيخة ججاً والستسثمة باالسخ السستجة نججه
باالحياء القجيسة اليخمة أذ يبقى االبشاء الستدوجيغ يعيذػف بسدكغ واحج ليؤثخ ذلظ بجانب

أخخ والستسثل بدمػكيع االنجابي ليكتفػف بصفل واحج أو أثشيغ في اعمى تقجيخ لغاية ما تدشح
الفخصة ليع باالستقالؿ عغ مشدؿ الػالجيغ .

 – 3الخرائص الديسهغرافية لألسرة

بسا أف االسخة ىي الكياف الحيػي االوؿ بالسجتسع فيي تسخ بسخاحل تصػرية خالؿ

دورة حياتيا الجيسػغخاؼية مشح والدة االسخة عشج اقتخاف الدوج والدوجة الذاباف ثع استقخارىسا عشج
مخحمة انجاب االشفاؿ وتخبيتيع حتى يبمغ االبشاء سغ الخشج ثع تبجأ مخحمة الكيػلة عشجما يبجأ

االبشاء بالدواج واالنفراؿ عغ الػالجيغ السدشيغ كالىسا بأحدغ تقجيخ أو احجىسا .

وعمى ضػء دورة حياة االسخة ىحه تطيخ انساط متسيدة مغ التخكيب العسخي والسيشي

وغيخىا لألفخاد االسخة التي تشدحب بالسحرمة الشيائية الى ضيػر تبجؿ في التخكيب العسخي
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والسيشي لدكاف الحي الدكشي بذكل عاـ ويخافق ذلظ متصمبات تشدجع مع خرائز التخكيب

لمدكاف تتسثل بستصمبات التدييالت الخجمية ومتصمبات الحيد السكاني

()22

.

ويتسثل التخكيب العسخي بتقديع الدكاف بحدب العسخ الى ثالث فئات رئيدية عخيزة

ىي فئة صغار الدغ ( ْ 2سشة فأقل ) وفئة متػسصي الدغ (  8ْ – 25سشة ) وفئة كبار

الدغ (  85سشة فأكثخ )  .فاألسخ التي يختفع بيا عجد صغار الدغ وما يتختب عميو مغ
التداماتيع الجراسية لمسخحمتيغ االبتجائية والستػسصة تجفع االسخة باالستقخار بالحي الدكشي كقػة

تتغمب عمى القػى التي تجفع الى الحخاؾ الدكشي  .خاصة أذا كاف رب االسخة ىػ السعيل
الػحيج وىحا يحجث في االحياء الحجيثة العيج في بجاية نسػىا عشج ىػامر السجيشة أذ جحبت

االزواج لالستقخار بيا ألنخفاض سعخ االرض وااليجار .

أما عشج االسخ التي يختفع بيا عجد الػاقعيغ بالدغ الػسيصة العامميغ والشذيصيغ

اقترادياً التي يدداد بيا احتساؿ االرتقاء في الدمع الػضيفي والتعميسي والسدتمسيغ لجخػؿ
مختفعة أذ يسكشيع ذلظ مغ التحخؾ افؿياً بيغ احياء السجيشة حتى يبمغػا مشاشق افزل تكػف

احيائيا أكثخ استق اخ اًر ونزجاً تقع في مخكد السجيشة

()20

.

أما االحياء التي يختفع بيا السعاليغ مغ كبار الدغ (  85 +سشة ) والستسثمة بفئة

الستقاعجيغ أو مغ يعانػف في الغالب مغ أمخاض تقجـ الدغ أذ تدداد قػة ارتباشيع الخوحية
والسعشػية بالحي الدكشي خاصة مع الجيخاف التي تستج جيختيع لعذخات الدشيغ والستسثمة
باالحياء العخيقة أذ يخافق ذلظ ميل عشج ابشائيع الستدوجيغ باالنفراؿ عشيع بدكغ مدتقل

خاصة اذا رافق ذلظ قجرتيع عمى تحسل ارتفاع االيجارات وسعخ االرض فتجحبيع االحياء التي
تمبي مصالبيع االقترادية بالجرجة االساس عمى اعتبار اف الجانب االقترادي لفئة الػاقعيغ

بالدغ الػسيصة مغ أىع الجػانب التي تحاكي متصمبات ىحه الفئة العسخية .
السحهر الثاني – مراحل نسه الحي الدكشي خالل دورة حياته

ُيقرج بجورة حياة الحي الدكشي ىي سمدمة االشػار التتابعية التي يسخ بيا الحي
الدكشي والستسثمة بأربع مخاحل ىي  :مخحمة الشسػ والشذأة ثع مخحمة الشزج واالستقخار ثع
مخحمة الذيخػخة والتآكل ثع مخحمة أعادة الذباب والتججيج  ,أذ أف تحجيج االحياء الدكشية

حدب دورة حياتيا تُعيغ السخصصيغ الحزخييغ بػضع معالجات والحمػؿ التي تشدجع مع
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متصمبات كل حي سكشي  .وسيتع تشاوؿ خرائز كل مخحمة نسػ بذيء مغ التفريل عمى
الشحػ االتي :

اوالً – مرحمة الشسه والشذأة
يكػف في ىحه السخحمة الحي الدكشي في مشصقة ذات فخز ججيج أذ يتع دراسة

امكانياتيا ومؤىالتيا مغ قبل الجيات الخسسية البمجية لمسجيشة ومجى صالحيتيا لمدكغ عمى

ضػء خرائريا الجغخاؼية الصبيعية والبذخية والتي تكػف داخمة ضسغ خصة الترسيع
االساس لمسجيشة وتخاعى فييا خيارات التعامل مع الفزاءات بسخونة عالية بسا يؤىميا
الستيعاب التغيخ السدتسخ لالحتياجات الستغيخة ونطع العسخاف مع متصمبات االجياؿ القادمة

وتمبية احتياجاتيع  ,وىشا تبجأ الخصػة االولى في التشسية الحزخية

()20

 .أذ يكػف دور الجولة

فاعالً في ىحه السخحمة بخصػة في سياسة الفرل االجتساعي عشجما تبجأ بتػزيع الحيازات
الدكشية عمى ىحا االساس لتطيخ عمى سبيل السثاؿ احياء لمسعمسيغ والذخشة والقزاة وذوي

الذيجاء وغيخىا اال أف حخكة سػؽ العقارات تطيخ عمى أوجيا ايزاً في ىحه السخحمة فتتجاخل
السيغ والجرجات االجتساعية لتختفي بعجىا تجريجياً سسة التخرز السيشي االجتساعي لمحي

الدكشي .

وعمى ضػء السؤشخات التي تع تحجيجىا بالسحػر االوؿ نجج أف مداحة الحيازة الدكشية

تكػف واسعة تتخاوح ما بيغ  ْ22 – 022ـ

0

 ,ويتدع الصابع العاـ لمحي في ىحه السخحمة

بكثخة االراضي وقمة السداكغ أذ ال تتجاوز ندبة السعسػر  % 05مغ اجسالي مداحة

االراضي كسا تع االشارة اليو سابقاً .

أما الستغيخات الدكانية فتكػف أقل االحياء الدكشية حجساً سكانياً واقميا كثافة اسكانية
 ,أذ تدػد االسخ الرغيخة الحجع ومتػسصة الحجع أذ غالباً ما يكػف سكاف الحي مغ االسخ
حجيثة االستقالؿ عغ االسخ السستجة أذ جحبيع انخفاض سعخ االرض وااليجارات الى ىحه

االحياء .

وقج يدتسخ الحي الدكشي في ىحه السخحمة ما يقخب  25 – 5سشة أذ تداىع متغيخات

الجحب كعشرخ االماف والخجمات البمجية وتػفخ الخجمات السجتسعية الرحية والتعميسية في
الحي وتػفخ خجمات البشى التحتية بجحب أعجاد أكبخ مغ الدكاف لالستقخار بيحه االحياء

وبحلظ يقل الدقف الدمشي لسكػث الحي في ىحه السخحمة مغ دورة حياتو ولكغ بػياب ىحه
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الستغيخات الجحبية أو تأخخىا ؼبال شظ ستداىع بديادة السجة الدمشية لسكػث الحي بيحه السخحمة

 .وتبقى مخحمة الشسػ قريخة ندبياً مقارنة مع باقي السخاحل االخخى رغع استكساؿ متصمبات
الحي الخجمية واكتساؿ بشاه التحتية قج يدتغخؽ وقتاً أشػؿ .
ثانياً – مرحمة الشزج واالستقرار

تداىع مسارسات السزاربيغ بدػؽ العقارات الحيغ استغمػا انخفاض سعخ االرض

بسخحمة الشسػ الدابقة مغ اصحاب مكاتب العقارات بتقديع وتجدئة الحيازات الدكشية لجعميا
أكثخ قبػالً ومػائسة في االستقصاب أذ تالقي الحيازات الدكشية الرغيخة ذات السداحة الستخاوحة
بيغ  052 – 252ـ 0قبػالً أكبخ في سػؽ العقارات االمخ الحي يداىع في ارتفاع ندبة
السعسػر في الحي الدكشي أذ تبمغ بيغ  % 52 – 05وترل الشدبة الى  %75في نياية ىحه

السخحمة مغ حياة الحي الدكشي ويطيخ ايزاً نذاط ممحػظ في حخكة العسخاف لمحي وتختفع

اسعار االراضي مقارنة بالسخحمة الدابقة ( الشسػ والشذأة ) وتطيخ باقي استعساالت االرض

االخخى كالتجارية والجيشية وغيخىا(ْ. )2

وتختفع الكثافة الدكانية بذكل تجريجي في الحي بديادة عجد ساكشيغ الحي وىشا يطيخ

ايزاً االندجاـ الػاضح بالتخكيبة العسخية لدكاف الحي والتشػع في التخكيب السيشي لمشذيصيغ

اقترادياً مغ الدكاف .

ويسكغ القػؿ أف ىحه السخحمة تكػف مجتيا الدمشية شػيمة حتى يبمغ الحي مخحمة

االستقخار التاـ وما يثيخ االىتساـ أف بعس االحياء في السجيشة تبقى في مخحمة االستقخار الى

االبج ( أف جاز التعبيخ ) أذ تحتفع بشفذ الدكاف لعقػد شػيمة خاصة عشجما تشتقل السمكية الى

الػرثة ؼيكػف االستقخار لمعػائل الخئيدية والعخيقة بالحي أكثخ ثباتاً  ,أما التخكيبة الجيسػغخاؼية

لالسخ القاششة بالحي أكثخ تجانداً أذ تختفع فئة متػسصي الدغ العامميغ وفئة صغار الدغ
الفتية مقارنة مع فئة كبار الدغ  ,وتدػد ايزاً تخكيبة تعميسية بسدتػيات أعمى مغ الحجود
الستػسصة  .وتتدع ىحه السخحمة أف الدكاف تربح حخكتيع السغادرة اكثخ ايجابية اي بتعبيخ
أخخ يربح الخخوج مغ الحي واالنتقاؿ الى حي سكشي أخخ أكثخ مخونة مغ حخكة االنتقاؿ

الى الحي .

وتكػف ايزاً حخكة التحػيخ لمػحجات الدكشية واضحة بالحي خاصة في الثمث االخيخ

مغ ىحه السخحمة .
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ثالثاً – مرحمة الذيخهخة والته أر

تجخل في ىحه السخحمة الػحجات الدكشية والبشى التحتية في حالة مغ التجىػر والدػء

فتتزاءؿ فخص التججيج والتخميع والبشاء الججيج وغيخ قادرة عمى مػاكبة التججيج والتأىيل ويدداد

االمخ سػءاً عشجما تشخفس كفاءة البشى التحتية والخجمية مع تػفخ خيارات بجيمة أكثخ جاذبية
لو  .في ىحه السخحمة يشجفع السدتثسخوف
خارج الحي الدكشي خاصة في االحياء السجاورة ُ
خاصة في سػؽ العقارات ليخمرػا السالؾ االصمييغ لمػحجات مغ االعباء السالية لتتحػؿ ىحه

االستثسارات الى االيجارات كسخازف أو ورش وغيخىا لتحقيق مخدود مادي يتشاسب مع سعخ

االرض السختفع أذ يعج مغ االعمى مع الحفاظ عمى الصابع الستي أخ دوف تججيج فتتعدز حالة
التخاجع والتي أخ لمحي فتطيخ الحيازات الرغيخة التي تع تجدئتيا واقتصاعيا مغ الػحجات العتيقة

اذ ترل لغاية 52ـ 0في االغمب  ,وتدػد سسة انخفاض الكفاءة الػضيؽية والعسخانية لمسباني

السذيجة رغع ارتفاع ندبة السعسػر التي ترل الى  %222مغ مداحة الحي ألف عجـ اشغاليا

ُيعج ىجر صافي لألرباح .
أما الخرائز الدكانية لمحي الدكشي في ىحه السخحمة فتطيخ عمييا ىي االخخى
مالمح الذيخػخة  ,فالتخكيبة العسخية آلفخاده تؤكج ذلظ فتختفع ندبة السدشيغ ندبياً مقارنة مع

أحياء السخحمتيغ الدابقتيغ وتختفع ندبة الستقاعجيغ  ,وتتدع العائمة بتخكيبة ديسػغخاؼية مسيدة .

الي ِخـ ) بالشدبة لمسجيشة بذكل عاـ دو اًر فاعالً في
وىشا يمعب مػقع الحي الدكشي ( 2
تحجيج مجة مكػثو في ىحه السخحمة  ,فالسػقع الفخيج وذو ؾيسة عالية وقخبو مغ مشصقة C.B.D

ؼبال شظ سيعدز فخص التػجو بالسذاريع التخصيصية والتشسػية التي تقمل مغ مجة مكػثو بيحه
السخحمة وتعدز فخص دخػلو بسخحمة الترابي واعادة الذباب  .أما شػؿ مجة مكػث الحي

بيحه السخحمة سيعسل التخاجع والتجىػر بسا يعخؼ بالتجىػر الحزخي ليحه االحياء مقارنة مع

باقي احياء السجيشة .

رابعاً – مرحمة اعادة الذباب ( التجديد )

تأتي مخحمة التججيج والتشذيط بعج مخحمة التخاجع وىي كسحاولة االنعاش لمجدع

السذخؼ عمى حافة السػت لتعاد اليو الحياة .

ففي السجتسعات الغخبية غالباً ما يذتخؾ سكاف الحي انفديع مع الجيات الحكػمية

الخسسية بإعادة تأىيل الحي الدكشي كسحاولة في تشذيصو وتأىيمو مغ أجل الحفاظ عمى ؾيسة
( (020
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السستمكات مغ جية واف يبقى الحي مقبػالً عشج ساكشيو مغ جية أخخى  ,ويتع ذلظ باعتساد
بعس االستخاتيجيات

()25

مشيا :

 – 2تعييغ نؿباء لكل شارع مغ شػارع الحي يسثمػف الدكاف السحمييغ ويشػبػف عشيع

أماـ الجيات الخسسية .

 – 0تشفيح بخامج مخاؾبة الحي الدكشي يكػف افخاده مغ الستصػعيغ السحمييغ .

 – 0انذاء فخؽ رياضية أو تشطيع ميخجانات وفخؽ كذؽية محمية لتشطيف وتخميع

وتشطيع الحي .

أما في سياسات التخصيط الحزخي العخاؾية فيتع المجػء الى اسمػب التججيج الحزخي

الحي يتع بإحجى الصخي قتيغ  :اليجـ أو أعادة التأىيل  ,وىحا االسمػب ييتع بتصػيخ االراضي
والعقارات لمحي الدكشي بسا يتػافق مع السخصصات العسخانية .

أذ تذسل عسمية التججيج الحزخي نقل االعساؿ التجارية وىجـ اليياكل التالفة ونقل

االشخاص واستخجاـ حق الجولة في االستيالء عمى السستمكات أو شخاؤىا

()28

لغخض السشفعة

العامة  ,وتتع مسارسة أحجى ىحه االساليب أو كمييسا في أعادة التصػيخ( . )27وىشا يكسغ سخ

فخيج في ىحه السخحمة أذ أف عسمية التججيج الحزخي وتجخل الجولة سيعسل عمى تغييخ وضيفة
الحي الى وضيفة أكثخ مػائسة تتشاسب مع سعخ االرض وحاجة السجيشة وأعادة تػزيع الػضائف

عمى رقعة السجيشة .

تطيخ السشافدة واضحة بيغ استعساالت االرض ( باستثشاء الدكشية ) اذ تتدابق باقي

االستعساالت التي ليا القجرة عمى الرسػد اماـ ارتفاع اسعار االرض كالتجارية والسالية
والسكاتب االستذارية والفشادؽ والسػالت وباقي االستثسارات التي تحقق مخدود مادي ربحي

عالي .

أما الخرائز الدكانية لمحي فغابت بػياب الػضيفة الدكشية لتطيخ خرائز

سكانية مختبصة بالسذتغميغ السختبصيغ باستعساالت االرض وليدػا السختبصيغ باألرض وىع

غالباً مغ الذباب العامميغ ضسغ فئة الدغ الػسيصة السبكخة (  ْ5 – 25سشة ) لكال

الجشديغ.

السظمب الثاني – تحميل نتائج الدراسة السيدانية
تسثمت الجراسة السيجانية بأشكاليا الستسثمة :
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العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2022

 – 2السقابمة الذخرية مع الدادة السجراء والعامميغ في بمجية الخمادي  ,والدادة

اصحاب مكاتب العقارات بالسجيشة بسا يتعمق بتحجيج سعخ االرض لكل حي الستجاوؿ في سػؽ

العقا ارت .

 – 0السالحطة الذخرية والسذاىجة والسدح الذامل ألحياء السجيشة التي مغ خالليا

تع التػصل الى تقجيخ ندبة السعسػر في كل حي .

 – 0استسارة االستبانة البالغ عجدىا  000استسارة بػاقع استسارة لكل  2222ندسة مغ

الدكاف بػاقع استسارة لكل  2022ندسة مغ عجد سكاف السجيشة البالغ عجدىع نحػ 065000
ندسة

()26

 ,أذ تع تػزيعيا عمى احياء مجيشة الخمادي كسا مػضح بالججوؿ (ْ)  ,وتزسشت استسارة

االستبياف جانبيغ تسثال بخرائز الػحجة الدكشية والخرائز الدكانية أذ ضع كل جانب

ست اسئمة ُمراغة بسا يخجـ الػصػؿ لمسؤشخات الدابق ذكخىا في تحجيج السخحمة التي يعيذيا كل
حي سكشي مغ دورة حياتو  ,اما السؤشخات السختبصة بخرائز األرض ( سعخ االرض وندبة
السعسػر ) لكل حي فقج تع التػصل ليا مغ خالؿ اسمػبي السقابالت الذخرية والسالحطة .

الجدول (  ) 4عدد استسارات االستبيان حدب االحياء الدكشية في مديشة الدمادي

ت

الحي

العجد

ت

الحي

العجد

ت

الحي

العجد

2

العدكخي/

ْ

22

القجس /الثيمة

6

02

السعترع

5

الدراعة
0

الرػؼية

22

20

القصانة

5

00

 6شباط

5

0

التقجـ/الذخكة

1

20

العديدية

5

00

الرشاعي

0

ْ

الخشداء

1

ْ2

الػليج /الجسعية

22

ْ0

الحي الجامعي

0

5

السمعب

20

25

الػرار

22

05

الالجئيغ /الصاش

0

8

الجسيػري

20

28

الزباط االولى

22

08

الدكظ الغخبي

2

7

دمحم مطمػـ

1

27

التأميع

20

07

 5كيمػ

22

6

الدكظ الذخقي

22

26

الحخية

22

06

 7كيمػ

22

1

االنجلذ/

22

21

الحكع السحمي

6

01

الفخدوس

2

22

الحػز

22

02

القادسية

5

02

التػسع

2

السعمسيغ

000

السجسػع
السرجر  :عسل الباحثة .
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اوالً – نتائج الدراسة السيدانية
الجانب االول – خرائص الهحدة الدكشية

كذف االستبياف تبايغ االحياء الدكشية في مجيشة الخمادي تبعاً لخرائز الػحجات

الدكشية تشدجع مع السؤشخات التي جاءت بالبحث في الرفحات الدابقة في بياف السخحمة التي

السبحثيغ لكل سؤاؿ بسا
يعيذيا الحي الدكشي  .ويػضح الججوؿ ( )5الشدب السئػية لإلجابات ُ
يتعمق بيحا الجانب .
الجدول (  ) 5نتائج االستبيان لخرائص الهحدة الدكشية

السؤشخ
نػع

عشاصخ

الشدب السئػية لإلجابات السبحثيغ حدب االحياء

السؤشخ

% 222 – 72

بيت

الدراعة والرػؼية والذخكة
والسمعب

الػحجة

والزباط

والجسيػري

الدكشية

ودمحم

% 02 – 81

أقل مغ % 02

مطمػـ

والجسعية

واالنجلذ

والدكظ الغخبي والدكظ
الذخقي و 7كيمػ و5كيمػ
والقصانة والصاش والحي
والتػسع

الجامعي

والفخدوس
الحػز والجسعية والقادسية

مذتسل

و  6شباط
الػرار

شقة

والتاميع

والحكع

السحمي والعديدية والحخية
عائجية

الػحجة

ممظ

الدكشية

الدراعة والرػؼية والذخكة القصانة و العديدية والسمعب

واالنجلذ

والفخدوس

والتػسع والجسعية والػرار والزباط

و7

كيمػ والقادسية والحكع السحمي

والصاش
ايجار

الحي

الجامعي

و

الرشاعي

الجسيػري والحػز والثيمة
و 5كيمػ والتاميع

تجاوز
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مداحة
الػحجة

الدكشية
0

ـ

(حزيران) 2022

 222الجسيػري

-222

القصانة والعديدية

-252

التاميع والحػز والجامعي

022

والقادسية والحخية والحكع

252

والدكظ الذخقي

والسمعب

السحمي و 6شباط والدكظ
الغخبي
022+

والذخكة

الرػؼية

والجسعية والػرار والثيمة
واالنجلذ

ودمحم

مطمػـ

والزباط و5كيمػ و7كيمػ
والصاش
زمغ

انذاء

قديم

الػحجة

الجامعي والدكظ الغخبي

والجسيػري

والسمعب

والحخية والحكع السحمي

الدكشية
التأميع و 02تسػز والدكظ

متهسط

الذخقي

ودمحم

مطمػـ

والرػؼية والقادسية و6
شباط
حديث
حديث

جداً

االنجلذ والجسعية والثيل
والحػز والقصانة والعديدية
الدراعة والزباط و5كيمػ
و 7كيمػ والصاش والتػسع
والفخدوس

السرجر  :نتائج االستبانة
وسيتع تشاوؿ كل مغ ىحه السؤشخات عمى الشحػ االتي :

 – 2نهع الهحدة الدكشية  /ساىست حسمة اعادة اعسار مجيشة الخمادي بعج العسميات
العدكخية التي شيجتيا لمسجة  0228 – 0220دو اًر مؤث اًخ في الجانب العسخاني لمسجيشة ونالت
( (028
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الػحجات الدكشية نريباً أوفخ مغ العسخاف انعكذ عمى نػع الدكغ  ,أذ شكمت ندبة مغ
يدكشػف في بيت ندبة عالية مغ مجسػع السبحثيغ تجاوزت  %72في احياء الدراعة والرػؼية

والذخكة والسمعب والزباط والجسيػري والجسعية ودمحم مطمػـ واالنجلذ والدكظ الغخبي والدكظ

الذخقي و 7كيمػ و5كيمػ والقصانة والصاش والحي الجامعي والتػسع والفخدوس  ,اما مغ

يدكشػف شقة فطيخت ندبة قميمة مغ السبحثيغ ال تتجاوز  % 22في احياء الػرار والتاميع

وال حكع السحمي والعديدية والحخية  ,اما مغ كاف سكشيع مذتسل فكانت ندبة السبحثيغ في ىحا

الشسط ال تتجاوز  %02في الحػز والجسعية والقادسية و  6شباط .

 – 0عائدية الدكن  /تسثمت عائجية الدكغ بأنساشو الستسثمة بالسمظ وااليجار

والتجاوز ,اذ يطيخ اف فخص التجاوز واالستقخار الجائع ؼيو ضعيفة ججاً في مجيشة الخمادي اذ
رقابة الجيات الخسسية البمجية فعالة في ىحا الجانب واف وججت فيي في الغالب ضسغ حجود

االراضي السخررة اصالً لالستعساؿ الدكشي  ,لحا فطيخت ندبة مغ يدكشػف في بيت ممظ
في عجد كبيخ مغ احياء السجيشة اذ جاءت ندبة تجاوزت  %222مغ اجسالي االجابات لدكغ
ممظ بيشسا الػاقع يؤكج وجػد وحجات سكشية مؤجخة في كل حي مغ احياء السجيشة واحياء ىحه

السجسػعة مغ ضسشيا فميذ مغ السعقػؿ خمػ بعس احياء السجيشة مغ وحجات مؤجخة ولكغ
افخز االستبياف ذلظ لحا تع المجػء الى اعتساد ندبة  %22مغ الػحجات الدكشية في كل حي

ىي ذات نسط ايجار

()21

 .وتسثمت احياء ىحه السجسػعة بالدراعة والرػؼية والذخكة واالنجلذ

والتػسع والفخدوس و 7كيمػ والصاش .

ويطيخ مغ الججوؿ ( )5اف االحياء التي ضيخت فييا ندبة قميمة مغ السبحثيغ في

سكغ ايجار ال تتجاوز  %25مغ عجد السبحثيغ في احياء الجسيػري والحػز والثيمة و 5كيمػ
والتاميع  ,ولكغ ما تججر االشارة اليو اف نسط االيجار جاءت ندبتو مختفعة في الحي الجامعي

لعائجية الدكغ ؼيو الى و ازرة التعميع العالي رئاسة جامعة االنبار .

 – 0مداحة الهحدة الدكشية  /جاء باالستبياف وجػد تفاوت في مداحات الػحجات

الدكشية حدب اجابات السبحثيغ وىحا شيء مشصقي فتتبايغ مداحات الػحجات الدكشية بسا
يتشاسب مع حجع االسخة وامكانياتيا االقترادية بحيث يزسغ الفخادىا الخاحة وتمبية الستصمبات

 ,رغع اف ىشاؾ ميل نفدي عاـ لجى اغمب سكاف محافطة االنبار ومجيشة الخمادي مغ ضسشيا
ىػ تفزيل السداحة الػاسعة بخالؼ بعس السحافطات العخاؾية ومجيشة بغجاد عمى سبيل
)) 027
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السثاؿ اذ ال تجج االسخة غزاضة مغ االستقخار بػحجة سكشية ذات مداحة ترل الى 52ـ. 0
وقج تأثخت مداحة الػحجات الدكشية بحسمة اعادة اعسار السجيشة التي تع االشارة الييا  ,اذ

ضيخت مغ الججوؿ ( )5وحدب اجابات السبحثيغ اف ندبة مغ زادت مداحة وحجاتيع الدكشية
عغ  022ـ 0قج شكمػا ندبة تجاوزت  %72جاءت في احياء الرػؼية والذخكة والجسعية
والػرار والثيمة واالنجلذ ودمحم مطمػـ والزباط و5كيمػ و7كيمػ والصاش  .بيشسا جاءت نفذ

الشدبة في احياء تخاوحت مداحتيا بيغ  022 – 252ـ 0في احياء التاميع والحػز والجامعي

والقادسية والحخية والحكع السحمي و 6شباط والدكظ الغخبي  .بيشسا جاءت ندبة مغ يدكشػف

بػحجات تخاوحت مداحتيا بيغ 252 – 222ـ 0مشخفزة ججا مغ مجسػع السبحثيغ ال تتجاوز

 %25جاءت في احياء الجسيػري والسمعب والدكظ الذخقي  .اما مغ يدكشػف بسداحة ال
تتجاوز  222ـ 0فمع تدجل اي اجابة مغ عجد السبحثيغ ليحه الفئة .

ْ – زمن انذاء السدكن  /يكذف ىحا السؤشخ متػسط عسخ الػحجة الدكشية

فاالعسار الحي اصاب االحياء الدكشية كافة بعج االحجاث العدكخية التي شيجتيا مجيشة
الخمادي كسا تع االشارة اليو سابقاً قج ساىع في تجاخل فتخات بشاء الػحجات الدكشية في الحي
او في الذارع الػاحج بحدب ندبة الزخر الحي اصاب الػحجة الدكشية وبحدب مقجار

االستفادة مغ مشحة التعػيس  ,ولكغ بذكل عاـ يبقى ىحا السؤشخ ميع خاصة واف االستبياف

اعتسج عمى سؤاؿ تخميع الػحجة الدكشية اـ ال ؼبال شظ الػحجات الدكشية القجيسة كاف ليا
نريب مغ التخميع لزساف كفاءة ادائيا كػحجة عسخانية سكشية تمبي مصالب ساكشييا  .فقج جاء

باالستبياف أف ندبة كبيخة مغ عجد السبحثيغ تجاوزت  %72مغ مجسػعيع ىع يدكشػف وحجات

سكشية حجيثة كاف زمغ انذائيا لمسجة (  ) 0222 – 0222ووحجات حجيثة ججاً زمغ انذائيا (

 ) 0202 – 0222والستسثمة في احياء االنجلذ والجسعية والثيل والحػز والقصانة والعديدية ,

واحياء الدراعة والزباط و5كيمػ و 7كيمػ والصاش والتػسع والفخدوس  ,بيشسا جاءت الشدبة

تخاوحت بيغ  %02 – 81مغ اجسالي عجد السبحثيغ لسغ يدكشػف بشاء متػسط العسخ زمغ
انذائو (  ) 2111 – 2112في احياء التأميع و 02تسػز والدكظ الذخقي ودمحم مطمػـ
والرػؼية والقادسية و 6شباط والقصانة والعديدية  ,بيشسا ضيخت الػحجات الدكشية القجيسة

البشاء (  ) 2161 – 2162وبشدبة تديج عغ  %72مغ مجسػع السبحثيغ في احياء الجامعي
والدكظ الغخبي والجسيػري والسمعب والحخية والحكع السحمي .
( (026
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 – 5سعر االرض  /تذكل ؾيسة االراضي الدكشية نحػ  %52مغ اجسالي الؿيسة
الدػؾية لمػحجات الدكشية في أغمب مجف العالع

()02

 ,بيشسا الحاؿ مختمف في السجف العخاؾية

ومجيشة الخمادي مغ ضسشيا فؿيسة االرض في الحي الدكشي ترل الى  %72مغ ؾيسة الػحجة
الدكشية خاصة في االحياء التي تأتي بالسخاتب الستقجمة بيغ احياء السجيشة .

وتؤثخ في سعخ االرض مجسػعة مغ العػامل الصبيعية والبذخية

()02

 ,اذ تذسل

خرائز السػقع والخجمات السجتسعية وسيػلة الػصػؿ والبشى التحتية وانساط االستثسا ارت
السختبصة باألرض فزالً عغ عػامل اجتساعية مختبصة بالدكاف  .ويػضح الججوؿ ( ) 8تبايغ
واضح في سعخ الستخ السخبع الػاحج مغ االرض بيغ احياء مجيشة الخمادي حدب ما افخزتو

الجراسة السيجانية ومقابالت مع عجد مغ اصحاب مكاتب العقارات في احياء السجيشة السختمفة
في الجانبيغ الذخقي والعخبي مشيا  ,فسغ السعخوؼ اف تبايغ الدعخ في الحي الػاحج يخجع الى

مػقع االرض نفديا سػاء عمى شارع تجاري أو سكشي ومجى اتداع الذارع الحي تذخؼ عميو
وغيخىا  ,لحا تطيخ لشا حجود دنيا لدعخ االرض وحجود عميا لمدعخ تبعاً ليحه الستغيخات

السحكػرة .

جدول ( )6متهسط سعر الستر السربع الهاحد في مديشة الرمادي حدب االحياء

ت

الحي

سعخ ـ /0ديشار عخاقي

ت

2

العدكخي/

722222-852222

 28الزباط

الدراعة
0

الرػؼية

0

التقجـ/الذخكة

ْ

الخشداء

5

السمعب

8

الجسيػري

 2 -752222مميػف

7

دمحم مطمػـ

2522222 - 522222

6

الدكظ الذخقي

1

االنجلذ/

22

الحػز

السعمسيغ

 2 -822222مميػف
 2 -822222مميػف
 2 -ْ22222مميػف

 0 -2522222مميػف
 2 -822222مميػف

 2مميػف 2522222 -

االولى

 2 -252222مميػف

 2 -522222مميػف

الحي

سعخ ـ /0ديشار عخاقي

 27التأميع

ْ22222 - 022222

 26الحخية

ْ22222 - 022222

 21الحكع السحمي

822222 - 522222

 02القادسية

ْ22222 - 022222

 02السعترع

ْ22222 - 022222

 6 00شباط

005222

 00الرشاعي

ْ22222

ْ 0الحي الجامعي -
 05الالجئيغ/
الصاش

)) 021

652222 -622222
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القجس /الثيمة

20

القصانة

20

العديدية

ْ2

الػليج /الجسعية

25

الػرار

 2 -522222مميػف
 2مميػف –  6مميػف
 2مميػف –  8مميػف

 2 -752222مميػف
 2 -622222مميػف

(حزيران) 2022
 08الدكظ الغخبي

022222 -075222

 5 07كيمػ

052222

 7 06كيمػ

022222

 01الفخدوس

222222

 02التػسع

222222
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وبحدب متػسط الدعخ تطيخ لشا اربع مدتػيات مغ االحياء بحدب ىحا السؤشخ ىي:

أ – االحياء ذات سعر االرض السرتفع جداً  /اذ يبجأ الحج االدنى لدعخ االرض
ضسغ اراضي االستعساؿ الدكشي  2مميػف ليرل الى أكثخ مغ ذلظ بكثيخ لالستعساؿ التجاري
ال يقل عغ ْ مميػف ديشار  ,وتسثمت بأحياء االنجلذ والقصانة والعديدية والزباط .

ب – االحياء ذات سعر االرض السرتفع  /اذ بمغ متػسط سعخ االرض – 622222

 2مميػف ديشار /ـ 0وتسثمت بأحياء دمحم مطمػـ والجسيػري والذخكة والخشداء والػرار والجسعية
والحػز .

ج – االحياء ذات سعر االرض الستهسط  /ويتخاوح متػسط الدعخ بيغ – 522222

 622222ديشار  /ـ 0وتسثمت باحياء السمعب والرػؼية والحكع السحمي .

د – االحياء ذات سعر االرض السشخفض  /اذ ال يتجاوز سعخ الستخ السخبع مغ

االرض عغ  522222ديشار وتسثمت في احياء الجانب الغخبي مغ مجيشة الخمادي التأميع
والقادسية والحخية والسعترع و 6شباط والصاش والدكظ الغخبي و 5كيمػ و  7كيمػ ,

والفخدوس والتػسع .

ويطيخ مسا تقجـ أف احياء الجانب الذخقي لسجيشة الخمادي أوفخ حطاً بؿيسة االرض

اذا احتمت السجسػعتيغ االوليتيغ مقارنة مع احياء الجانب الغخبي التي جاءت ضسغ
السجسػعتيغ االخيختيغ  ,ويخجع ذلظ لعجة اسباب شبيعية وبذخية متفاعمة ؼيسا بيشيا ويأتي

اوليا العسق التاريخي ليا وتػفخ الخجمات االدارية وزيادة التخكد الدكاني .

 – 8ندبة السعسهر  /يسكغ القػؿ عمى ضػء ما افخزتو الجراسة السيجانية أف ندبة

السعسػر الستبايشة بيغ احياء مجيشة الخمادي كسا مػضحة في الججوؿ ( )7جاءت لعجة اسباب

اىسيا تبايغ الحجع الدكاني وتبايغ السدتػى االقترادي لمدكاف وتأثيخ الؿيسة السػقعية لمحي
بالشدبة ألجسالي السجيشة  .فاالستغالؿ االمثل لمسداحة الستاحة مغ االرض داخل الحي
( (002
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الدكشي بيغ استعساالت سكشية أو تجارية تؤثخ في ندبة السعسػر أما باقي االستعساالت

كالرشاعية وغيخىا فيي غالباً تخزع لمزػابط واالنطسة البمجية .
جدول ( )7الشدبة السئهية لألرض السعسهرة في مديشة الرمادي حدب االحياء
ت

الحي

ندبة السعسػر %

ت

الحي

ندبة السعسػر %

2

العدكخي/

75

28

الزباط االولى

12

الدراعة
0

الرػؼية

65

27

التأميع

65

0

التقجـ/الذخكة

12

26

الحخية

62

ْ

الخشداء

15

21

الحكع السحمي

65

5

السمعب

12

02

القادسية

62

8

الجسيػري

12

02

السعترع

62

7

دمحم مطمػـ

12

00

 6شباط

62

6

الدكظ الذخقي

12

00

الرشاعي

52

1

االنجلذ/

15

ْ0

الحي الجامعي

22

الحػز

15

05

الالجئيغ/

السعمسيغ

55

الصاش
22

القجس /الثيمة

15

08

الدكظ الغخبي

62

20

القصانة

222

07

 5كيمػ

72

20

العديدية

222

06

 7كيمػ

55

ْ2

الػليج /الجسعية

15

01

الفخدوس

22

25

الػرار

15

02

التػسع

22
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ومغ استقخاء الججوؿ يسكغ كذف اربع مدتػيات لألحياء الدكشية بسجيشة الخمادي

بحدب ندبة السعسػر فييا ىي :

أ – احياء ذات ندبة معسهر مرتفعة جداً  /اذ بمغت ندبة السعسػر فييا %12

فأكثخ وتسثمت بأغمب أحياء الجانب الذخقي مغ مجيشة الخمادي  ,وىي القصانة والعديدية

واالنجلذ والحػز والػرار والجسعية والثيمة والسمعب والجسيػري والزباط والذخكة والخشداء
ودمحم مطمػـ والدكظ الذخقي .
)) 002
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ب – احياء ذات ندبة معسهر مرتفعة  /اذ تتخاوح ندبة السعسػر فييا بيغ – 61
 % 82وتسثمت بأحياء الدراعة والرػؼية في الجانب الذخقي مغ السجيشة واحياء التأميع والحكع
السحمي و 6شباط والقادسية والحخية والسعترع والدكظ الغخبي و5كيمػ .

ج – احياء ذات ندبة معسهر متهسظة  /وتتخاوح ندبة السعسػر بيغ % ْ2 – 51

مغ اجسالي مداحة الحي وتسثمت بأحياء الصاش و  7كيمػ .

د – احياء ذات ندبة معسهر مشخفزة  /ال تديج ندبة السعسػر بأحياء ىحه

السجسػعة عغ  % 01مغ مداحتيا وتسثمت بحيي الفخدوس والتػسع .
الجانب الثاني – الخرائص الدكانية

افخز االستبياف خرائز سكاف االحياء الدكشية في مجيشة الخمادي تسثمت بحجع

االسخة  ,فزالً عغ الخرائز الجيسػغخاؼية الستسثمة بعجد االفخاد حدب فئاتيع العسخية

العخيزة الخئيدية الثالث لكل حي  ,والتخكيب السيشي ليع  ,كسا كذف ايزاً متػسط الجخل
الذيخي لالسخة .وسيتع تشاوؿ ىحه السؤشخات عمى الشحػ االتي :

 – 1حجم االسرة  /تخاوح متػسط حجع االسخة في مجيشة الخمادي كسا في الججوؿ ()6

حدب ما جاء بو االستبياف ما بيغ ْ –  8شخز (االسخة الستػسصة الحجع ) اذ شكمت ندبة
اجابات السبحثيغ ليحه الفئة مغ حجع االسخة نحػ  , %62بيشسا بمغت ندبة اجابات السبحثيغ

لالسخ الكبيخة (  1 – 7شخز ) نحػ  , % 20أما االسخ الكبيخة ججاً ( 22 +شخز )

فذكمت ندبة  , % 0واالسخ الرغيخ التي ال يتجاوز عجد افخادىا  0اشخاص فجاءت ندبتيا
 % 5حدب اجابات السبحثيغ  .ويتزح مغ الذكل ( )2اف ندبة االسخ ( الستػسصة الحجع )

جاءت في الحياء الدراعة والجسعية والثيمة والحػز والجسيػري والسمعب ودمحم مطمػـ والدكظ
الذخقي والزباط والتأميع و 5كيمػ و 7كيمػ والذخكة والػرار  .بيشسا جاءت االسخ الكبيخة في

احياء االنجلذ والذخكة والقصانة والعديدية اذ زادت ندبة السبحثيغ عغ الشرف لحجع ىحه

االسخ  .أما االسخ الرغيخة فجاءت في احياء الجامعي والقادسية والتػسع والفخدوس والحخية
والسعترع  ,وجاءت االسخ الكبيخة في حي الصاش .

( (000
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الجدول (  ) 8متهسط حجم االسرة في مديشة الرمادي
السؤشخ

عشاصخ

حجع

0-2

االسخة

السؤشخ

ْ8-

الشدب السئػية إلجابات السبحثيغ حدب االحياء
% 222 – 72

أقل مغ % 02

% 02 – 81

الجامعي والقادسية والتػسع السعترع والحخية

والفخدوس

الدراعة والجسعية والثيمة الدكظ الغخبي و 6شباط
والجسيػري

والحػز
والسمعب

ودمحم

مطمػـ

والدكظ الذخقي والزباط

والتأميع و 5كيمػ و7
كيمػ والذخكة والػرار
الرػؼية والذخكة والقصانة

1-7

والعديدية واالنجلذ
الصاش

22فأكثخ

السرجر  :نتائج االستبانة

شكل ( ) 1متهسط حجم االسرة في مديشة الرمادي

•الجامعي والقادسية
والتوسع والفردوس
•المعتصم والحرية

•الصوفية والشركة
والقطانة والعزيزية
واالندلس

االسر صغيرة
الحجم (3 - 1
شخص )

االسر
متوسطة
الحجم ( 6 -4
شخص )

االسر الكبيرة
الحجم ( - 7
 9شخص )

االسر الكبيرة
جدا ً ( 10
شخص فأكثر
)

•الزراعة والجمعية والثيلة
والحوز والجمهوري والملعب
ودمحم مظلوم والسكك الشرقي
والضباط والتأميم و 5كيلو و7
كيلو والشركة والورار
•السكك الغربي و 8شباط

•الطاش
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 – 0التركيب العسري ألفراد االسرة  /شكمت ندبة صغار الدغ (  25 -سشة ) في
مجيشة الخمادي حدب ما كذفو االستبياف نحػ  %ْ2مغ اجسالي الدكاف  ,بيشسا شكل الدكاف
متػسصي الدغ (  8ْ - 25سشة ) نحػ  % 50مشيع  ,بيشسا لع تتجاوز ندبة السدشيغ (+

ْ 8سشة )  %7مغ اجسالييع  .ويػضح الذكل ( ) 0تبايغ ندب الفئات العسخية في احياء
مجيشة الخمادي حدب ما جاء باالستبياف  ,اذ ضيخت احياء تختفع بيا ندبة صغار الدغ عغ
متػسط ندبتيع في السجيشة تسثمت بأحياء الدراعة والرػؼية والذخكة والجسعية ودمحم مطمػـ

والدكظ الذخقي والثيمة والحػز والزباط والقادسية والصاش والتأميع والحكع السحمي و 6شباط .
أما االحياء التي ارتفعت بيا ندبة متػسصي الدغ عغ ندبتيع العامة في السجيشة اي التي

تجاوزت  %50ىي احياء الخشداء والسمعب واالنجلذ والعديدية والحػز والجامعي والرشاعي .
بيشسا تسثمت االحياء التي ارتفع بيا عجد السدشيغ عغ متػسط ندبتيع في السجيشة ىي احياء

الذخكة والسمعب والجسيػري والحػز والثيمة والقصانة والجسعية والػرار والزباط .

الذكل ( )2الشدب السئهية لمفئات العسرية الرئيدية الثالث في مديشة الرمادي
النسب الئوية للفئات العمرية الرئيسية الثالث
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

كبار السن

متوسطي السن

صغار السن
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 – 0التركيب السهشي لمدكان  /مغ البجييي تفاوت التخكيبة السيشية لدكاف السجيشة

ولكغ الغخض مغ دراسة ىحا الجانب ىػ بياف أي االحياء التي يختفع بيا عجد العامميغ
والستقاعجيغ في السجيشة عمى اعتبار أف ىحا السؤشخ يعصي صػرة عغ حيػية سكاف الحي .
( ْ(00
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فؽيسا يتعمق بالستػسط العاـ لعسػـ مجيشة الخمادي حدب ما جاء باالستبياف  ,بأف االناث (

ربات االسخ ) شكمت ميشة ( مػضفة ) ندبة  %05فقط مغ اجابات السبحثيغ بيشسا الشدبة

الغالبة والبالغة  %75فقج كانت مغ نريب ( ربة بيت )  ,أما الحكػر أرباب االسخ فقج
تفاوتت الشدب وفق االستبياف أذ جاءت اعمى ندبة لسيشة مػضف والبالغة  %ْ0تالىا كاسب

بشدبة  %05ثع عدكخي بشدبة  %27وأخي اًخ متقاعج بشدبة  %8فقط وانخفاض ندبة
الستقاعجيغ بسجتسع السجيشة يخجع الى التخاجع العجدي بفعل الػؼيات ليحه الفئة العسخية .

ويػضح الذكل ( )0التػزيع الشدبي لمسيغ حدب اجابات السبحثيغ في مجيشة الخمادي  ,أذ
ضيخت أحياء ارتفعت فييا ندبة السػضفيغ عغ الستػسط العاـ لمسجيشة تسثمت بكل مغ الدراعة

والخشداء واالنجلذ والجسعية والػرار والزباط والجامعي والتأميع والذخكة والدكظ الذخقي

والحكع السحمي و 6شباط  .اما االحياء التي ارتفعت بيا ندبة الكدبة عغ متػسط السجيشة ليحه

السيشة فيي الذخكة والسمعب والجسيػري ودمحم مطمػـ والحػز والثيمة والقصانة والعديدية
والرشاعي والصاش والحخية والقادسية  .بيشسا ارتفعت ندبة العدكخييغ في احياء الرػؼية

ودمحم مطمػـ والفخدوس والتػسع والدكظ الغخبي  ,أما الستقاعجيغ فجاءت ندبتيع تفػؽ متػسط

السجيشة في احياء الرػؼية والخشداء والجسيػري واالنجلذ والحػز والجسعية والػرار والزباط
والحكع السحمي و 7كيمػ .

الذكل ( )3الشدب السئهية لتهزيع العاممين حدب السهن في مديشة الرمادي
النسب المئوية للمهن في أحياء مدينة الرمادي
120
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0

الحي
الزراعة
الصوفية
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الخنساء
الملعب
الجمهوري
دمحم مظلوم
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الثيلة
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الجمعية
الورار
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التأميم
الحرية
الحكم المحلي
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-08شباط
الصناعي
الجامعي
الطاش
السكك الغربي
 5كيلو
 7كيلو
الفردوس
متقاعد

عسكري

كاسب
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ْ – متهسط الدخل الذهري لألسرة  /تزسغ ىحا السؤشخ خسذ فئات لسدتػيات
الجخػؿ الذيخية لدكاف مجيشة الخمادي  ,االولى ىي فئة أقل مغ  052ألف ديشار  /شيخياً أذ
لع تدجل اي ندبة مغ أجابات السبحثيغ وذلظ ألستفادة أغمب ذوي الفئات اليذة مغ مشحة

شبكة الخعاية االجتساعية التي تتجاوز  022ألف ديشار فزالً عغ مشحة السعيغ الستفخغ  .أما

فئة  522 – 052ألف ديشار  /شيخياً فقج سجمت ندبة قميمة ال تتجاوز  %22مغ حجع
السبحثيغ في احياء الجانب الغخبي مغ الخمادي مشيا الرشاعي والصاش  ,اما فئة دخل شيخي
 752 – 522ألف فقج جاءت بشدبة تتجاوز  %72مغ السبحثيغ في أحياء القادسية و6
شباط والحخية والدكظ الغخبي والدكظ الذخقي  ,بيشسا جاءت فئة دخل  2 – 752مميػف ديشار

 /شيخياً بشدبة تتخاوح بيغ  % ْ2 – 82مغ اجابات السبحثيغ في احياء الخشداء والرػؼية
والثيمة والجسعية و 5كيمػ و 7كيمػ والسعترع والفخدوس والتػسع والحكع السحمي والجسعية

والجسيػري والسمعب .

أما فئة أكثخ مغ  2مميػف فقج جاءت بشدبة مختفعة مغ اجابات السبحثيغ في أحياء

الجامعي واالنجلذ والدراعة والذخكة والزباط والػرار والتأميع .

الجدول (  ) 9متهسط الدخل الذهري لألسرة في مديشة الرمادي

السؤشخ

الشدب السئػية إلجابات السبحثيغ حدب االحياء

عشاصخ
السؤشخ
أقل

% 02 – 81

% 222 – 72

أقل مغ % 02

مغ

052
متػسط
الجخل

الذيخي
باأللف

052

الرشاعي والصاش

-

522
-522
752

القادسية

و6

شباط

والحخية والدكظ الغخبي
والدكظ الذخقي

-752

2مميػف

الخشداء والرػؼية والثيمة
والجسعية و 5كيمػ و7

كيمػ والسعترع والفخدوس
والتػسع والحكع السحمي
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والجسعية
والسمعب

أكثخ مغ الجامعي

واالنجلذ

والدراعة

والذخكة

 2مميػف

والجسيػري

والزباط والػرار والتأميع

السرجر  :نتائج االستبانة

الذكل (  ) 4التهزيع الشدبي لألحياء مديشة الرمادي حدب متهسط الدخل الذهري لألسرة
الدخل المرتفع 1 - 750
مليون/شهريا ً
الخنساء والصوفية والثيلة والجمعية
و 5كيلو و 7كيلو والمعتصم
والفردوس والتوسع والحكم المحلي
والجمعية والجمهوري والملعب

الدخل المنخفض جدا ً
أقل من  250ألف دينار /
شهريا ً

-------

الدخل المرتفع جدا ً  1مليون فأكثر
 /شهريا ً
الجامعي واالندلس والزراعة
والشركة والضباط والورار والتأميم

الدخل المنخفض
 500 - 250الف  /شهريا ً
الطاش والصناعي

الدخل المتوسط 750- 500
الف  /شهريا ً
القادسية و 8شباط والحرية
والسكك الغربي والسكك الشرقي

الحجم الدكاني ألحياء مديشة الرمادي /
بعج أف تع تشاوؿ نتائج االستبياف السختبصة بالدكاف ال بج مغ االشارة الى التػزيع
العجدي والشدبي والكثافي لدكاف مجيشة الخمادي حدب االحياء  ,لبياف مداىسة الحجع

الدكاني في التغيخ التصػري لمحي الدكشي فالسعخوؼ اف الحجع الدكاني مغ أكثخ الستغيخات

الدكانية ارتباشاً باالرض  .أذ يكذف الججوؿ ( )22التػزيع الجغخافي لمدكاف في السجيشة .

ويػضح الذكل (  )5التػزيع الكثافي ليع  ,ومغ استقخائيسا يسكغ بياف السجاميع الكثاؼية

االربع االتية :
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جدول ( )11التهزيع الجغرافي لدكان مديشة الرمادي
ت

الحي

عدد

ندسة

الدكان% /

السداحة

هكتار

% /

الكثافة

الحدابية

ندسة  /هكتار

1

الزراعة

2344

1882

231

486

11

2

الرهفية

11414

3864

349

7

29

3

الذركة

3429

1821

114

281

32

4

الخشداء

12688

4844

66

183

192

5

السمعب

الجسههري

14243

5

128

286

111

12771

4846

116

283

111

7

دمحم مظمهم

12843

4851

89

188

144

8

الدكك الذرقي

3415

1819

33

186

113

9

االندلس

11843

4815

116

283

112

11

الحهز

9285

3825

155

381

61

11

الثيمة

9379

3828

134

287

71

12

القظانة

3676

182

44

189

83

13

العزيزية

5372

1888

27

185

199

14

الجسعية

15622

5847

186

388

84

15

الهرار

4579

1861

84

187

54

16

الزباط

5928

2817

96

2

61

17

التأميم

11118

3851

143

289

71

18

الحرية

5414

1889

75

185

72

19

الحكم السحمي

7791

2873

211

4

38

21

القادسية

4991

1874

38

188

131

21

السعترم

63161

22813

98

2

644

22

 8شباط

7811

2873

35

187

223

23

الرشاعي

222

1817

227

486

1

24

الجامعي

1132

1836

172

385

6

25

الظاش

3197

1812

184

387

17

6
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26

الدكك الغربي

4359

1852

315

6

14

27

 5كيمه

25518

889

463

11

55

28

 7كيمه

2937

1812

264

583

11

29

الفردوس

2268

1879

255

582

8

31

التهسع

8817

3818

496

1185

17

285323

111

4934

111

57

السجسهع

عسل الباحثة باالعتساد عمى - - :ضحى ماىخ زعيغ  ,تحميل جغخافي لسدتػيات االسخ السعيذية
في مجيشة الخمادي  ,رسالة ماجدتيخ غ.ـ  ,جامعة االنبار  ,كمية التخبية لمبشات  , 0202 ,ص . 00

الذكل ( )5التهزيع الكثافي لمدكان في مديشة الرمادي حدب االحياء

700
600
500
400
300
200
100
0

الكثافة الحسابية نسمة  /هكتار

السرجر  :باالعتساد عمى الججوؿ ()22
أ – أحياء ذات كثافة سكانية عالية  /أذ تديج فييا الكثافة الحدابة عغ022ندسة /

ىكتار وتسثمت بحيي السعترع و  6شباط  .وىسا مغ اقجـ أحياء الجانب الغخبي لمسجيشة
ويطيخ أف مالئسة سعخ االرض وتػفخ فخص العسل قج كانت عامل جحب لالستقخار .

ب – أحياء ذات كثافة سكانية متػسصة  /أذ تتخاوح فييا الكثافة الحدابة بيغ– 211

 222ندسة  /ىكتار وتسثمت بكل مغ العديدية والخشداء ودمحم مطمػـ والقادسية والسمعب
والجسيػري والدكظ الذخقي واالنجلذ .
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ج – أحياء ذات كثافة سكانية مشخفزة  /أذ تتخاوح فييا الكثافة الحدابة بيغ - 11
 22ندسة  /ىكتار وىي أحياء الجسعية والقصانة والحخية والثيمة والتأميع والزباط والحػز و5
كيمػ والػرار والحكع السحمي و الذخكة والرػؼية والصاش والتػسع والدكظ الغخبي و 7كيمػ
والدراعة  ,أذ تذكل أحياء ىحه السجسػعة  %57مغ أجسالي أحياء السجيشة وتػزعت عمى

جانبييا الذخقي والغخبي .

د – أحياء ذات كثافة سكانية مشخفزة ججاً  /أذ تقل فييا الكثافة الحدابة عغ 22

ندسة  /ىكتار وتسثمت بأحياء الفخدوس والجامعي والرشاعي  .ومغ البجييي أف تشخفس
الكثافة الحدابية بيحه االحياء بدبب شبيعتيا الػضيؽية كالحي الجامعي السختبط بالعامميغ

بجامعة االنبار  ,والحي الرشاعي بسغ يعسمػف بسعامل االنذاءات وغيخىا  .أما حي الفخدوس

الحي يعج مغ أحجث احياء السجيشة .

ثانيا – تحميل نتائج الدراسة السيدانية
كذف االستبياف أقتخاب أو تصابق بعس الشتائج مع السؤشخات التي تع تشاوليا في

السصمب االوؿ أو ابتعادىا عشيا في بياف السخحمة التي يعيذيا كل حي الدكشي مغ دورة حياتو

 .فكانت أكثخ السؤشخات بخو اًز ىي :
 – 2سعخ االرض

ْ – ندبة السعسػر

أما السؤشخات الدكانية االكثخ تفاعالً في كذف السخحمة التي يعيذيا الحي فيي :
 – 2الحجع الدكاني في الحي

ومغ خالؿ استقخاء السؤشخات السحكػرة أعاله واستخخاج االحياء الدكشية السذتخكة

لسدتػيات كل مؤشخ فزالً عغ ما تع استجراكو مغ خالؿ السالحطة الذخرية والسذاىجة
السيجانية يطيخ لشا التػزيع السخحمي آلحياء مجيشة الخمادي كل حدب السخحمة التي يعيذيا كسا

مػضح بالججوؿ (. )22
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الجدول ( )11تهزيع االحياء الدكشية في مديشة الرمادي حدب مراحل دورة حياتها
مدتػى السخحمة

مخحمة الشذػء

مخحمة الشزج

بجاية السخحمة

ػػػػ

الدراعة

مخحمة الكيػلة
و

الخشداء

مخحمة الترابي
و االنجلذ والزباط

الصاش و 5كيمػ الثيمة
7

و

والرشاعي

تساـ السخحمة

فخدوس تػسع

كيمػ

صػؼية والذخكة الحي الجامعي العديدية والقصانة

والسمعب والدكظ والدكظ الغخبي
و

الذخقي

الجسيػري

و

دمحم مطمػـ و
و

الحػز

الجسعية والػرار
و التأميع والحخية

والحكع

السحمي

والقادسية

والسعترع

شباط
الشدبة

لألحياء

السئػية %8

و6

%86

%20

%20

السرجر  :عسل الباحثة باالعتساد عمى السؤشخات السجروسة .

أذ يسكغ القػؿ أف ججوى الجراسة تػصل الى كذف األحياء الدكشية لسجيشة الخمادي
كل حدب السخحمة التي يعيذيا في دورة حياتو كاالتي :

احياء في مخحمة الشذػء وشكمت ندبة  %8مغ اجسالي احياء السجيشة  ,تسثمت بحيي

الفخدوس والتػسع التي جاءت في تساـ السخحمة أما بجايتيا فال يػجج فخز وتػزيع ججيج لقصع

االراضي مخرز مغ البمجية في الػقت الخاىغ .
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واحياء في مخحمة الشزج وشكمت  %86مغ احياء السجيشة ضست عجد كبيخ مغ
أحياء السجيشة تػزعت عمى جانبييا الذخقي والغخبي  .الدراعة و الصاش و 5كيمػ و  7كيمػ

والرشاعي في بجاية السخحمة أذ كانت لشدبة السعسػر الفعمي أثخ واضح بأدراجيا ضسغ بجاية

مخحمة الشزج  ,أما الرػؼية والذخكة والسمعب والدكظ الذخقي و الجسيػري و دمحم مطمػـ و
الحػز و الجسعية والػرار و التأميع والحخية والحكع السحمي والقادسية والسعترع و 6شباط

فكانت في تساـ السخحمة .

واحياء في مخحمة الذيخػخة وشكمت ندبة  , %20تسثمت بأحياء الخشداء والثيمة في

الجانب الذخقي لمسجيشة والجامعي والدكظ الغخبي في الجانب الغخبي مشيا .

واحياء في مخحمة التججيج والترابي وشكمت ندبة  %20تسثمت بأحياء العديدية

والقصانة في تساـ مخحمة التججيج أذ تغيخت وضيفتيسا مغ الدكشية الى التجارية  ,وحيي

األنجلذ والزباط ( الخزخاء ) في بجاية مخحمة التججيج  ,أذ بجأت تطيخ عمى حي االنجلذ
انتذار مجروس لمػضيفة التجارية والخجمية يتجاخل مع الػضيفة الدكشية  .أما حي الزباط (

الخزخاء ) فبجأ يطيخ انتذار لمػضيفة االدارية وتخكدت بو السؤسدات الحكػمية واالمشية
الستسثمة بالسحافطة وقرخ العجالة وقائسقامية الخمادي وغيخىا  ,أما الػاجيات السصمة عمى نيخ
الفخات فكانت مشاشق لجحب استعساالت االرض التخويحية كدمدمة السصاعع والسذاتل

والسعخاض وغيخىا  ( .يشطخ خارشة . ) 0
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خارطة

() 2

مراحل

االحياء السكنية يف مدينة الرمادي

حياة

االحياء

الدكشية

في

مديشة

السرجر  :عسل الباحثة باالعتساد عمى السؤشخات السجروسة ونتائج الجراسة السيجانية.
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االستشتاجات
 – 2كذفت الجراسة الجػانب الشطخية لجراسة دورة حياة االحياء الدكشية لمسجيشة
العخاؾية ومجيشة الخمادي أنسػذجاً باعتساد عجة مؤشخات وأسذ يسكغ أف يعتسجىا الباحثيغ
السيتسيغ بيحا الجانب أو أضافة مؤشخات أخخى تقػد لميجؼ .
- 0

قجمت الجراسة عجة مؤشخات جاءت بيا الجراسة السيجانية بعزيا مختبصة

باالرض كسداحة الحيازة وسعخ االرض وندبة السعسػر وبعزيا متعمقة بالػحجة الدكشية

كشػعيا وعائجيتيا  ,فزال عغ السؤشخات السختبصة بالدكاف كستػسط حجع االسخة والتخكيبة

العسخية ألفخادىا والتخكيبة السيشية لخب االسخة ومتػسط الجخل الذيخي ليا فزالً عغ الحجع
الدكاني  .والججيخ بالحكخ أف حسمة أعادة االعسار التي شيجتيا السجيشة خالؿ الدشتيغ

االخيختيغ قج ساىست بتقميل ؾيسة مؤشخات أو تجاخل تأثيخ مؤشخات أخخى .

 – 0أضيخت الجراسة أف أكثخ الستغيخات والسؤشخات تأثي اًخ في مجيشة الخمادي بتغيخ

مخاحل د ورة حياة االحياء الدكشية ىي تمظ السؤشخات السختبصة باألرض الستسثمة بدعخ االرض
وندبة السعسػر  ,أما أىع السؤشخات الدكانية السؤثخة فتسثمت بالحجع الدكاني وكثافة الدكاف
بالحي  .أما باقي الستغيخات فجاءت مداىستيا ضعيفة في التأثيخ بجورة حياة أحياء مجيشة

الخمادي .

ْ – تػصمت الجراسة الى ترشيف أحياء مجيشة الخمادي الى أربع مجاميع بحدب

السخحمة التي تعيذيا االحياء الدكشية وىي :

احياء في مخحمة الشذػء وشكمت ندبة  %8مغ اجسالي احياء السجيشة  ,تسثمت بحيي

الفخدوس والتػسع .

واحياء في مخحمة الشزج وشكمت  %86مغ احياء السجيشة ضست عجد كبيخ مغ

أحياء السجيشة تػزعت عمى جانبييا الذخقي والغخبي .

واحياء في مخحمة الذيخػخة وشكمت ندبة  , %20تسثمت بأحياء الخشداء والثيمة في

الجانب الذخقي لمسجيشة والجامعي والدكظ الغخبي في الجانب الغخبي مشيا .

واحياء في مخحمة التججيج والترابي وشكمت ندبة  %20تسثمت بأحياء العديدية

والقصانة في تساـ مخحمة التججيج أذ تغيخت وضيفتيسا مغ الدكشية الى التجارية  ,وحيي

األنجلذ والزباط في بجاية مخحمة التججيج .
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 – 5كذفت الجراسة أف مجيشة الخمادي مجيشة ناضجة وذلظ آلرتفاع ندبة االحياء

الػاقعة في مخحمة الشزج أذ تفػؽ ندبتيا ثمثي أحياء السجيشة والججيخ بالحكخ أف ما شيجتو

السجيشة مغ أعادة أعسار بعج العسميات العدكخية التي شيجتيا محافطة االنبار عسػماً ومجيشة
الخمادي عمى وجو الخرػص قج ساىع بحجوث عسمية تججيج حزخي أف جاز التعبيخ االمخ
الحي سيداىع بال شظ بديادة مكػث األحياء في مخحمة الشزج أو بتقميل فخص مكػث االحياء

بالسخاحل الستأخخة .
التهصيات

 – 2أعادة تػجيو مذاريع التشسية الحزخية مغ قبل الجيات الخسسية التي تتسثل

باالستثسارات نحػ االحياء التي تعير مخحمة الكيػلة في سبيل تقميل مجة مكػثيا في ىحه
السخحمة .

 – 0أيجاد صيغ لمسذاركة الذعبية لدكاف االحياء الدكشية بالسحافطة والتخميع وإعادة

التأىيل لمسػروثات السادية لكل حي .

 – 0تشطيع نذاشات شعبية في االحياء الدكشية كالسيخجانات والسعارض والػرش

التجريبية لمحخؼ اليجوية والسدابقات الذبابية ونذاشات تشطيف وتأىيل السداحات الستخوكة
بالحي  ,عمى اف يتبشاىا سكاف الحي لخمق فخص التججيج والتشذيط لمحي الدكشي .
ممحق ( ) 1استسارة االستبانة

لمبحث العمسي ( دور الخرائز الدكانية في دورة حياة االحياء الدكشية في مجيشة الخمادي )
الغخض مغ االستبياف لمبحث العمسي وال حاجة لحكخ االسساء

يخجى وضع عالمة √ اماـ الجػاب السشاسب
محافطة االنبار

مجيشة الخمادي

أوال – خرائص الهحدة الدكشية

 – 2نػع السشدؿ  /بيت -----

 – 0عائجية السشدؿ  /ممظ -----

مذتسل -----

ايجار -------

حي --------
شقة -----

تجاوز -------

 – 0مداحة السشدؿ 222 /ـ 252-222 ------0ـ 022-252 ------0ـ-----0
 --أكثخ مغ  022ـ------- 0
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ْ – زمغ بشاء السشدؿ ------- 2161 – 2162 /
--------- 0222 – 0222

ىل تع تخميع السشدؿ  /نعع -------

--------- 0222 – 2112

-------- 0202 – 0222
كال --------

ثانياً – الخرائص الدكانية

 – 2عجد افخاد االسخة  0-2 /شخز -------

شخز 22 --------فأكثخ-----

ْ 8-شخز --------

1-7

 – 0عجد افخاد االسخة بحدب فئاتيع

* -صغار الدغ أقل مغ  25سشة  ----------------شخز
* -متػسصي الدغ  8ْ – 25سشة  ---------------شخز
* -كبار الدغ أكثخ مغ ْ 8سشة  ----------------شخز
 – 0عجد االشخاص العامميغ باالسخة  2 /شخز --------
0 -----فأكثخ شخز------

 0شخز --------

ْ – الحالة السيشية لمدوجيغ /

الحالة السيشية لمدوج  /مػضف  -------كاسب  --------عدكخي---------

متقاعج  --------عاشل --------

الحالة السيشية لمدوجة  /مػضفة -------------
تعسل بأجخ ------------

 – 5متػسط دخل االسخة الذيخي /

أقل مغ  052ألف ------------

ربة بيت ------------

 522 – 052الف ------------

 752-522الف -------------
 2 – 752مميػف ----------
االحاالت

أكثخ مغ  2مميػف ---------------

*ممحق (  ) 2استسارة االستبياف .
 – 2د  .دمحم شو نايل الحياني  ,ايساف دلف اسساعيل  ,التغيخات السكانية لمػضيفة التجارية في مجيشة الخمادي
بعج عاـ  , 0220مجمة جامعة االنبار لمعمػـ االندانية  ,العجد  , 0حديخاف  , 0220ص . 028 – 025
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 – 0زىيخ جابخ نيار الؿيد ي  ,تػؾيع استعساالت األرض الحزخية لسجيشة الخمادي عمى الخخائط باستخجاـ
األساليب الحجيثة دراسة كارتػكخاؼية  ,رسالة ماجدتيخ غ  .ـ  ,كمية التخبية لمعمػـ االندانية  ,جامعة االنبار

 , 0220 ,ص. 220
** يقرج بالحخاؾ االجتساعي تحػؿ االفخاد أو الجساعات بيغ مػاقع اقترادية واجتساعية مختمفة وىػ أما
حخاؾ اجتساعي شاقػلي أي تحخكيع صعػداً أو ندوالً في الدمع االجتساعي االقترادي بحدب اكتدابيع أو

فقجانيع لمسكاسب أو الجخل  ,أو حخاؾ اجتساعي افقي عشجما يخافق ىحا الحخاؾ االجتساعي واالقترادي

تحخكيع جغخاؼياً بيغ االحياء في السجيشة أو السجف أو االقاليع  .لسديج مغ التفاصيل يشطخ :

كاوجة دمحم الرغيخ  ,كػشي بداـ  ,الحخاؾ االجتساعي وعالقتو بالستغيخات السجتسعية لمسجاالت االجتساعية
في السجيشة الجدائخية  ,مجمة العمػـ االندانية واالجتساعية  ,عجد خاص بالسمتقى الجولي – تحػالت السجيشة

الرحخاوية – جامعة ورقمة  ,ص . 007

 – 0الجستػر العخاقي الرادر عاـ  , 0225العخاؽ  ,بغجاد  , 0225 ,ص . 1
ْ – د .نعساف حديغ عصية  ,أحسج جابخ حدغ  ,تحميل الػضيفة الدكشية لسجيشة كخكػؾ  ,مجمة آداب
الفخاىيجي  ,جامعة تكخيت  ,العجد  , 21لدشة ْ , 022صْ. 02
 – 5د .أحسج حدغ عػاد  ,التبايغ السكاني ألسعار االرض وااليجارات في مجيشة الخمادي  ,مجمة ديالى ,
العجد  , 56لدشة  , 0220ص . 05 – 22

 – 8د .عبجة ثابت دمحم العبدي  ,أعادة استثسار اراضي السجف وتأثيخىا عمى تخصيصيا العسخاني  ,مجمة
العمػـ اليشجسية  ,جامعة اسيػط  ,العجد  0الجدء  , 07لدشة  , 0221ص . ْْ2 – ْْ2
 – 7د .نعساف حديغ العصية  ,وزميمو  ,مرجر سابق  ,ص . 020

***الكثافة االسكانية = عجد الػحجات الدكشية  /مجسػع السداحة الدكشية

 – 6أبخاـيع الرحغ  ,اعادة تأىيل االحياء الدكشية وسياسات التخصيط  ,صحيفة االقترادية الجولية  ,العجد
 00 , 07يػليػ . 0228 ,
 – 1مخيع خيخهللا خمف  ,االشخ السفاـيسية لمحخاؾ الدكشي  ,مخكد دراسات الخميج العخبي  ,جامعة البرخة ,
مجمة الخميج العخبي  ,العجد  , ْ – 0السجمج  , 06لدشة  , 0222ص . 280
****الكثافة الدكانية = عجد الدكاف (ندسة)  /السداحة الدكشية ( ىكتار )

 - 22د .نعساف حديغ العصية  ,وزميمو  ,مرجر سابق  ,ص . 022
 – 22مزخ خميل العسخ د .دمحم عقمة السػمشي  ,جغخاؼية السذكالت االجتساعية  ,ط , 2دار الكشجي  ,أربج
– االردف  ,ص . 228

 – 20مخيع خيخهللا  ,مرجر سابق  ,ص . 288
 – 20ساججة كاضع الكشجي  ,أثخ االستجامة والتشطيع الفزائي لػحجة الجيخة في البيئة الدكشية  ,مجمة
اليشجسة  ,جامعة بغجاد  ,العجد  , 0السجمج  , 26لدشة  , 0220ص . 02
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