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 :الممخص
استيدؼ الباحث دراسة شبكات االتصاالت )زيف العراؽ( في مدينة 
الرمادي، مف حيث التوزيع المكاني لمعرفة كفاءتيا والعوامؿ المسؤولة عف 

، GISالتبايف ىذا التوزيع، مف خالؿ استخداـ نظـ المعمومات الجغرافية 
وتبيف بعدـ كفاءة التوزيع المكاني لشبكة االتصاالت )زيف العراؽ(، 

صوصا في الجانب الغربي مف المدينة بمساحات غير مخدومة تصؿ خ
 %(. 4،،،ىكتار( مف مساحة الكمية لممدينة بنسبة )466الى )

استند ىذا البحث عمى وضع رؤية مستقبمية واقعية لتحسيف أداء الشبكة 
والوصوؿ الى ارتقاء بالخدمات الياتفية، الى درجة مقبولة مف كفاءة 

عادة توزيع األبراج، وفتح محاور جديدة االتصاؿ والتوزيع ا لمكاني وا 
تستطيع إيصاؿ الخدمة الى مناطؽ ذات أىمية مف الناحية السكانية 

 واالقتصادية لتحقيؽ العدالة االجتماعية.
مف ىنا تبمورت اىداؼ البحث التي جاءت مبينو لمدى أىمية نظـ 

المعمومات الرقمية .التي أعطت بعدا اخر لقواعد GISالمعمومات الجغرافية 
مف حيث الربط المكاني لممعمومة، وبياف استخدامات األراضي ودراسة 

 التغيرات التي تساىـ في التخطيط األمثؿ لممدينة.
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Abstract: 

The research aimed is studying telecommunications 

networks (Zain Iraq) in Al-Ramadi city, in terms of 

spatial distribution to know its efficiency. The western 

part of the city with unserved areas up to (688 hectares) 

of the total area of the city, at a rate of (11،6%). This 

research is based on setting a realistic future vision for 

improving the network performance and reaching 

upgrading the telephone services to an acceptable degree 

of efficient communication, locative distribution and 

redistribution of towers, and opening new axes that can 

deliver the service to areas of population and economic 

importance for achieving social justice. From here the 

aims of the research that came out have been crystallized 

to the extent of the importance of geographical 

information systems (GIS), which gave another 

dimension to digital databases in terms of spatial linking 

of information, indicating land uses and studying 

changes that contribute to the optimal planning of the 

city. 
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 المقدمة
بدراسة توزيع الظاىرات عمى سطح األرض، نظرا لإلمكانيات الواسعة تيتـ الجغرافية 

ليذا العمـ الذي تظير الترابط الزماني والمكاني، وقدرتو عمى التحميؿ العوامؿ واألسباب التي 
قد تكوف سبا لتمؾ الظاىرات. مف ىنا ظيرت أىمية ىذا البحث ألف الجغرافي ينظر بعيني 

 ى الواقع الخارجي.المكاف والزماف وىو األقرب إل
ترجع أىمية دراسة الظاىرات الجغرافية المتمثمة في االتصاالت )ىاتؼ النقاؿ( لمعرفة 

 توزيعيا المكاني ومدى كفاءتيا وظيفيا.
لقد أصبحت التكنموجيا عماد المجتمع، اذ ال يكاد يخمو أي مجتمع مف أي شكؿ مف 

الوسائؿ التكنموجية نجد أجيزة الياتؼ  اشكالو ، في التقدـ في مختمؼ مجاالت الحياة ومف بيف
النقاؿ ابتكارا عمميا مذىال، اذ يوصؼ بانو مف اىـ تقنيات القرف الحادي والعشريف.  اذ اف 
التغير الواضح في اتجاىات المستخدميف نحو استخداـ الياتؼ النقاؿ لـ يعد مجرد وسيمة 

كانت صحية اـ تعميمية فاف لمتحدث، لكنو أصبح وسيمة مف وسائؿ اتاحة المعمومات سواء 
اليواتؼ المحمولة ستكوف أداة االتصاؿ األولية لمعظـ الناس في العالـ. ويتوقع المختصوف 
في مجاالت االتصاالت اف يتطور استخدامو مف أداة لمصوت فقط ليصبح أداة متعددة 

ية. وىذا األغراض ليا القدرة عمى ارساؿ واستقباؿ الصوت والصورة وتمقي النصوص المعمومات
ما نجده فعال في نظـ االتصاالت في الوقت الحاضر، مما يفتح عيدا جديدا لتمؾ النظـ 

 السيما االتصاؿ الشخصي.
 مشكمة البحث

 مف خالؿ مشكمة البحث يمكف تحديد التساؤالت االتية:
 ؟توازف في التوزيع المكاني لخدمات االتصاالت زيف العراؽ . حالة الال1
المكاني ألبراج شبكة االتصاالت يحقؽ كفاءتة في مدينة الرمادي . ىؿ التوزيع 2

 ويتناسب مع كفاية السكاف مف حيث التمتع بيذه التقنية؟
. ىؿ تقنية نظـ المعمومات الجغرافية تحقؽ كفاءة في تحديد توزيع األبراج شبكة 3

 االتصاالت )زيف العراؽ(؟
 هدف البحث
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زيف العراؽ في مدينة الرمادي باستخداـ  دراسة واقع حاؿ توزيع خدمات االتصاالت
 لكشؼ حالة الالتوازف المكاني ومعالجتو مستقبال. GISنظـ المعمومات الجغرافية 

 فرضية البحث
اف التوزيع المكاني الصحيح لخدمات االتصاالت السمكية يزيد مف كفاءة األداء  . 1

 ليا.
وجود مساحات شاسعة مف مدينة الرمادي غير مخدومة بعدد أبراج شبكة .  2

 االتصاالت. 
لنظـ المعمومات الجغرافية دور في تحديد كفاءة التوزيع المكاني ألبراج شبكة  . 3

 اتصاالت زيف العراؽ.
 منهجية البحث

ف اعتمد البحث عمى المنيج التحميمي واالستبياف لمعرفة اراء الناس واالخذ بيا م
خالؿ نقص وانعداـ تغطية شبكة االتصاالت، إضافة الى تقنية نظـ المعمومات الجغرافية 

 وتطبيقيا لموصوؿ الى ىدؼ البحث.
 أهمية البحث

نتيجة لمتقدـ العممي التي تشيدىا مجاالت االتصاالت، البد مف رسـ خطة وطنية 
المنطقة وخصائصيا تمبي حاجات المستقبمية ذات رؤية عممية واضحة، تتالءـ مع طبيعة 

 المكانية، مما يجعميا قادرة عمى مواجية المشاكؿ والتحديات. 
 صعوبات البحث

إف صعوبة الحصوؿ عمى بيانات ىذا البحث مف شركات الياتؼ المحموؿ مف جية، 
ومديرية البيئة في الرمادي مف الجية األخرى، إالا إنو وعمى الرغـ مف ذلؾ، استطاعت الباحثة 

لمتيسر منيا مف مصادرىا األصمية، فكانت حدود البحث قد شممت كؿ مف الحصوؿ عمى ا
 مدينة الرمادي بأحيائيا وقطاعاتيا السكنية.

 الخصائص المكانية لمدينة الرمادي المبحث األول/
اف تحميؿ البنية المكانية لمدينة الرمادي يساعد البحث عمى حصر خصائص المكانية 

الرمادي إلى الوجود بدافع أكثر مف عامؿ لـ تأِت نتيجة  لمنطقة الدراسة، وقد ظيرت مدينة
 لعوامؿ عشوائية، إنما تعود لعدة عوامؿ تحكمت في اختيار موقع المدينة وموضعو.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)،541 ) 
 

 ـ المساحة والحدود1
( 11ْ   44' 30"( و)11ْ   41' 40"تقع مدينة الرمادي فمكيًا بيف دائرتي عرض )

( شرقًا. وىي بذلؾ تقع ضمف 21ْ   44' 03"( و)21ْ   07' 0"شمااًل، وبيف خطيا طوؿ )
وفيما يخص مدينة الرمادي التي تمثؿ اآلف مركز محافظة االنبار، العروض شبو المدارية 

(، إذ تبمغ مساحتيا ،التي تعد مف أكبر محافظات القطر مساحة. كما يبدو مف الخارطة )
 (،) 4( كـ 213034% ( مف مساحة القطر البالغة )  1،15( ىكتار، لتمثؿ نسبة) 3740)

، و يالحظ مف الخارطة أف موقع المدينة يكاد يكوف ىندسيًا بالنسبة لمحدود الدولية واألقطار 
( كـ ، وعف حدوده الغربية  440المجاورة . فالمدينة تبعد عف حدود العراؽ الشرقية مسافة ) 

ية فتبعد ( كـ ، أما عف الحدود الجنوب 400( كـ،  وعف حدوده الشمالية )  130مسافة ) 
، وىذه المميزات الموقعة كميا تعطي لممدينة نطاقًا وظيفيًا إقميميًا يعمؿ (4)( كـ  430مسافة ) 

عمى جذب شبكات االتصاالت)زيف(  الى المدينة التي تتمتع بموقع وموضع ال يتييأ لكثير 
س فيي فيي تقع في طرفيا الشرقي وىي المركز اإلداري ليا وعمى ىذا األسا مف مدف العراؽ،

كـ( عند شماليا  450كـ( شرقي المدينة، وعف مدينة القائـ   ) 24تبعد عف مدينة الفموجة )
(، والتي 4خارطة ) ( كـ 00،وعف حدود قضاء أبي غريب التابع لمحافظة بغداد )الغربي ، 

ترتبط معيا بعالقات اقتصادية واجتماعية يتطمب توفير االتصاالت المستمرة لتقميؿ مسافات 
 يدة ، ودفع عجمة التقدـ االقتصادية لممحافظة ويقمؿ مف اثر التباعد المكاني .البع

 وقع مدينة الرمادي بالنسبة لمحافظة االنبار والعراق والدول المجاورةم( 1خارطة )
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 . 776،المصدر: الييئة العامة لممساحة، بغداد، 
 ( موقع مدينة الرمادي بالنسبة إلى محافظة االنبار2خارطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 776،المصدر: الييئة العامة لممساحة، بغداد ، 
وبالنسبة لموقعيا الجغرافي فيي تقع بيف نصؼ حزاـ صحراوي مترامي األطراؼ، 

مجموعة مف المرتفعات التاللية المتمثمة بتالؿ )ونيس، وحمرة نافع، والطاش، تتخممو 
والتراويح (، وىي تطوؽ المدينة مف الجية الجنوبية والغربية، ويمتد أماميا حاجز  والرويشة، 

مائي ) قناة الورار ( ، ومسطح مائي مف جية الجنوب الشرقي ) بحيرة الحبانيو ( ، أما مف 
 (.4جية الشماؿ فيي مطوقة بشرياف مائي متمثؿ بػ) نير الفرات (  انظر خارطة )

ميتو ونشاطاتو الزراعية، إذ تمتقي عنده اقتصاديات الريؼ ويمتاز ىذا الموقع بأى  
والبادية كسوؽ لتبادؿ السمع. ومما زاد مف أىمية موقعيا كذلؾ قربيا مف العاصمة العراقية 
)بغداد( ، اذ نشأت عالقات اقتصادية واجتماعية متبادلة أدت إلى تطور نشاط مدينة الرمادي 

. مما يتطمب ذلؾ المزيد مف شبكات االتصاؿ  (1)ضارياالقتصادي ، واإلسياـ في تطورىا الح
 المتباينة المكاف ، لتوطيد العالقات االقتصادية واالجتماعية لتقميؿ المسافات المتباعدة.

( أف مدينة الرمادي تقع جنوب شرؽ المحافظة، كما أنيا تبعد 4ويظير مف الخارطة )
( كـ ، والحدود السعودية 241مسافة ) ( كـ ، وعف الحدود األردنية466عف الحدود السورية )

وفي ىذا األحواؿ فأف التطور الحاصؿ في ووسائؿ النقؿ واالتصاالت ،يمكف  (2)( كـ ،24)
مف الوصوؿ الى المدينة في وقت قياسي عندىا يتـ استثمار اإلمكانيات االقتصادية المتاحة 

 بينيما.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)،543 ) 
 

 ـ التركيب الجيولوجي:2
ية تكشؼ عف نوع التكوينات السطحية، ودرجة تأثيرىا اف دراسة البنية الجيولوج    

فتكونت أغمب أقساـ سطح مدينة الرمادي مف عمى مد شبكات االتصاالت وتوزيعيا الجغرافي. 
ر الفرات، ولذلؾ امتازت بقمة تنوع مظاىر السطح واستوائيا ھوؿ الترسبات الفيضة لفھس

في ارتفاعيا عف مستوى سطح البحر عف بشكؿ عاـ. فامتازت بطابعيا العاـ المنبسط ال يزيد 
إف التحريات الجيولوجية ـ( .40ا عف )ھـ( ، مع وجود بعض المناطؽ التي يقؿ ارتفاع40)

تشير إلى أف موضع مدينة الرمادي الحالي كاف في عصور ما قبؿ التأريخ مغمورًا بمياه بحيرة 
فرات ، ونتيجة لحركات الرفع الحبانية و منخفض الثرثار ، اذ كانا يمتقياف مباشرًة بنير ال

واليبوط األرضية عزلت بحيرة الحبانية ومنخفض الثرثار عف نير الفرات ، ومميء بعدىا 
 . (3)موضع المدينة بالترسبات بمرور الوقت 

 ـ  طبوغرافية الموضع )التضاريس(: 3
إف المظير الطبوغرافي لموضع مدينة الرمادي يتسـ باالستواء واالنبساط، مع    

(، وىناؾ ثالث مناطؽ تتبايف في ارتفاعيا وىي 1وجود بعض المرتفعات البسيطة خارطة )
 كاالتي.

: التي تمثؿ الموضع الذي نشأت عميو نواة مدينة الرمادي، الذي ـ المنطقة األولى1
ـ ( فوؽ مستوى سطح البحر، والذي ال يبعد عف نير الفرات  ،3 – 30يتراوح ارتفاعو بيف )

ـ( ، وعندما نبتعد عف ىذا الموضع باالتجاه نحو الشرؽ والشماؿ ، فإف  630أكثر مف )
ـ ( ، فوؽ مستوى سطح  26-24األرض تبدأ باالنخفاض التدريجي لتصؿ الى ما بيف ) 

ف ىذه الميزة عندما خمصتيا مف أخطار البحر لكال االتجاىيف ، وقد استفادت المدينة م
 الفيضاف أواًل 

 ( طبوغرافية موضع منطقة الدراسة3خارطة )
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متر، امتداد  2،(، دقة SRTMالمصدر: باالعتماد عمى نموذج التضرس الرقمي، لمقمر الصناعي )
(DEM) 

نة استفادت كونيا المنطقة األكثر ارتفاعًا واألقؿ بعدًا عف نير الفرات، وثانيًا ألف المدي
مف ظاىرة انخفاض األرض باالتجاىيف الشمالي والشرقي في تصريؼ مياه األمطار، والبد مف 

-25اإلشارة ىنا الى خط االرتفاع الواقع بيف السدة ونير الفرات الػػػذي يتراوح ارتفاعو ما بيف )
 يدىا.ـ(، ويمثؿ المنطقة التي يمكف أف تستغؿ لألغراض انشاء أبراج االتصاالت وتش 26

ـ(، فوؽ مستوى سطح البحر  24وىي التي يصؿ ارتفاعيا الى ) ـ المنطقة الثانية:2
شرؽ المدينة وقد كاف ليذا التدرج في االنخفاض كمما توجينا شرقًا أىميتو، عندما شقت 
المبازؿ التي ساىمت في تخفيض منسوب المياه الجوفية )النزير(. ومكنت الناس مف 

 االستيطاف فييا وساعد عمى مد شبكات االتصاالت.
الواقعة في األجزاء الغربية مف المدينة بعد عبور قناة الورار، التي  المنطقة الثالثة: ـ3

عندىا تبدأ األرض باالرتفاع التدريجي مع قميؿ مف التموج، وتخمميا بعض التموؿ الواطئة 
وتنتشر فييا البرؾ والمستنقعات التي تظير بعد سقوط األمطار، يتراوح ارتفاع ىذه المنطقة 

ـ ( فوؽ مستوى سطح البحر ، وىي تمثؿ اآلف المنطقة التي توسعت باتجاىيا  ،5-30بيف )
المدينة بسبب المحددات التي وقفت عائقًا في توسعيا شمااًل وجنوبًا وشرقًا . والتي ساىمت 
عمى انتشار مد شبكة االتصاالت بذلؾ االتجاه كوف اف مركز جامعة االنبار بذلؾ االتجاه 

سسة تعميمية في مدينة الرمادي، فتحتاج الى وسائؿ االتصاؿ )الياتؼ التي تعتبر اكبر مؤ 
 الخموي ػ االنترنيت( ، حسب طبيعة عمميا . فضال عف المؤسسات التجارية والصناعية ىناؾ.

 ـ الخصائص المناخية:4
يعد المناخ مف أىـ العوامؿ الطبيعية تأثيرًا في المدينة، إذ يسيـ مع باقي العوامؿ    

.وال ( 4)األخرى في تحديد وتوجيو استعماالت األرض المختمفة ونمط البناء وكثافتو  الطبيعية
 يؤثر عمى مد شبكات االتصاالت )زيف العراؽ(.

تتمتع كؿ مدينة بمناخ محمي خاص بيا، إف مناخ مدينة الرمادي اإلقميمي ال يختمؼ  
مناخ حار جاؼ (، وىو Bwhعف مناخ وسط العراؽ بحسب تصنيؼ كوبف اذ يأخذ الرمز )

( المعدالت الشيرية لمعناصر المناخية ،. ويبيف جدوؿ )(5)صيفًا وبارد قميؿ المطر شتاًء 
 ( لمحطة الرمادي لألنواء الجوية، ومف أىـ عناصر المناخ ىي: ػ40،0-765،لممدة )
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ـ( ،  ،4، 63ػ درجة الحرارة: بمغ معدؿ درجة الحرارة السنوي في محطة الرمادي )أ 
ـ( ، 7،  1معدؿ درجة الحرارة الشيري لفصؿ الشتاء ليبمغ في شير كانوف الثاني )إذ ينخفض 

ـ ( ،  11،  5ويرتفع معدؿ درجة الحرارة الشيري لفصؿ الصيؼ ،  فيبمغ في شير تموز) 
أما المدى الحراري بيف أعمى وأقؿ درجة حرارة خالؿ السنة فقد سجؿ أعمى معدؿ لو في شير 

ـ( ، وىذا يدؿ  6،  1، وأقؿ معدؿ في شير كانوف الثاني فبمغ ) ـ ( 5،،  1أيموؿ وبمغ )
 عمى قارية المناخ السائد في المدينة .

ػ اإلشعاع الشمسي: تعد كميات اإلشعاع الشمسي كبيرة في منطقة البحث، وذلؾ  ب
، مما يؤثر عمى ديموميو أجيزة االتصاالت المتمثمة باألبراج،  نتيجة لصفاء السماء وقمة الغيـو

 التي تتعرض الى اشعة الشمس بشكؿ مستمر مما يزيد مف عمميات الصيانة لتمؾ االبراج. 
الرياح: تعد الرياح الشمالية الغربية ىي السائدة لمعظـ أياـ السنة في المدينة،  -جـ 

وتتعرض ليبوب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة في فصؿ الشتاء لفترة قميمة، كما وتتعرض 
، وذلؾ نتيجة لظروؼ (6) لعواصؼ الترابية والسيما في بداية فصؿ الصيؼالمدينة لبعض ا

الجفاؼ وقمة الغطاء النباتي التي تتسـ بو المنطقة المحيطة بالمدينة، وتؤثر بشكؿ مباشر 
عمى كفاءة عمؿ شبكات االتصاالت التي قد تؤدي الى توقؼ عمميا في بعض األياـ خاصة 

%( انظر  13سرعة الرياح فيي واطئة وبنسبة تكرار )في شير )حزيراف، مايس، اب(. أما 
(. مما يتطمب اخذ التدابير الالزمة لضماف وصوؿ خدمات االتصاؿ لمسكاف بشكؿ ،جدوؿ )
 أفضؿ.

 ( 2019 -1987( المعدالت الشهرية لمعناصر المناخية في محطة الرمادي لممدة )1جدول )  

حزيرا مايس نيساف آذار شباط 4ؾ العناصر
 ،ؾ 4ت ،ت أيموؿ أب تموز ف

الحرارة 
العظمى/

 ـ
12 17 21.

6 
28.

7 34 39.
6 

41.
4 

40.
5 38 31.

7 23 16.
9 

الحرارة 
الصغرى/

 ـ
3.7 4.6 11.

1 14 19.
5 

23.
6 

25.
1 

24.
5 

20.
7 16 10 6.2 

المعدؿ 
 11 9.3الشيري 

15.
7 

21.
5 

27.
2 

31.
2 

33.
7 

31.
7 30 

23.
2 

16.
3 

11.
4 
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المناخ، بيانات المصدر: وزاره النقؿ والمواصالت، الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية، قسـ 
 محافظة االنبار، سجالت غير منشورة

ػ األمطار والرطوبة: إف قمة األمطار ىي الصفة الغالبة لمدينة الرمادي ، إذ يتركز  د
سقوط المطر في فصؿ الشتاء ويقؿ التساقط في فصمي الربيع والخريؼ وينعدـ في فصؿ 

ممـ(، وبمغ المجموع  30، – 00،وتقع المدينة بيف خطي المطر المتساوي ) (7)الصيؼ ،
ممـ( ، أما الرطوبة في المنطقة فيي  6،،،  5السنوي لسقوط المطر في محطة الرمادي )

 %( ، ألشير   )نيساف ، مايس ، حزيراف ، تموز ، آب ، أيموؿ ( . 30تقؿ عف )
 ـ طرق النقل:5

 /ـ
المدى 

الحراري 
 /ـ

8.3 12.
4 

10.
5 

14.
7 

14.
5 16 16.

3 16 17.
3 

15.
7 13 10.

7 

السطوع 
الفعمي 

 /سا
6.5 7.2 7.6 8.6 9.8 11.

9 
11.

8 
11.

5 
10.

5 8.6 6.4 5.3 

اإلشعاع 
الشمسي/       

ممي 
 4واط/سـ

33
2 348 467 541 727 732 731 663 569 536 388 247 

اإلمطار 
.15 17 /ممـ

5 
15.

5 
19.

9 
9.4 - - - - 9.7 18.

5 
13.

2 
التبخر / 

 55 95 169 271 372 416 359 288 201 135 80 53 ممـ

الرطوبة 
النسبية 

% 
73 64 55 49 42 34 30 33 37 51 64 76 

سرعة 
الرياح ـ 

 /ثا
1.9 2.3 2.6 2.3 2.7 2.8 3 2.8 2.1 1.8 1.8 1.7 
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أو اتصاؿ بيف استعماالت األرض المختمفة داخؿ ال يمكف أف يحدث تفاعؿ     
المدينة ما لـ يحدث عممية الحركة والنقؿ، إذ اف النقؿ يساىـ في تشغيؿ مختمؼ القطاعات 
واألنشطة، باستخداـ وسائؿ االتصاؿ المتطورة ويمثؿ النقؿ أحد اىـ االستعماالت الحضرية 

 يحتؿ المرتبة الثانية بعد الوظيفة السكنيةفي المدينة معبرًا عف ذلؾ بالمساحة التي يشغميا اذ 

( ىكتار والتي 431،23) . فالعالقة طردية مع توسع مساحة المدينة إذ بمغت مساحتيا(0،)
( وتمثؿ 2( وخارطة )4كما في جدوؿ )( ،،)%( مف مساحة المدينة 0،70،تمثؿ نسبة )

يا في مدينة الرمادي استعماالت النقؿ في مدينة الرمادي بشبكة الشوارع، اذ تبمغ أطوال
( ىكتار  وتعد طرؽ النقؿ الركيزة األساسية لتاميف شبكات االتصاالت في مدينة 153,908)

 الرمادي بكافة اشكاليا.
 2019( اطوال شبكة الشوارع في مدينة الرمادي عام 2جدول )

 %       الطول هكتار أصناف شبكة طرق النقل ت
 10.4     41514      شوارع رئيسية ،
 ،.11    ،،5.1       شوارع ثانوية 4
 44       3.525      شوارع محمية 1
 0.51       14،      الجسور  2
 7.4      2،،.4     سكة حديد 3
 %00،     311706،    المجموع 

 (ARC GIS 10.0المصدر/ تـ استخراج األطواؿ الشوارع والنسب بواسطة برنامج: )
 الداخمية في مدينة الرمادي( الشوارع 4خارطة )
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المصدر: باالعتماد عمى مديرية التخطيط العمراني، الشعبة الفنية ، التصميـ األساسي لمدينة الرمادي 
40،،. 

 ـ السكان:6
الشؾ أف لممتغيرات السكانية أثرًا كبيرًا عمى معدؿ الخدمات، لذلؾ فإف دراسة السكاف 
وخصائصيـ تعطي مدلوالت ميمة في تحميؿ نوع الخدمات ومنيا )االتصاالت( ، لما ليذه 
الخصائص مف أىمية في الكشؼ عف نصيب الفرد مف الخدمات واإلمكانات المادية، وبما 

اف السكاف والمدينة في تفاعؿ مستمر تماعية بمختمؼ أشكاليا، ينعكس عمى المشكالت االج
مف خالؿ التأثير المتبادؿ فيما بينيما ، فالمدف عبارة عف تجمعات سكانية كبيرة ضمف اطر 
مساحية محدودة وتمارس ضمف ىذا االطار نشاطات ووظائؼ متعددة  . تتطور ىذه 

ة، سواء أكانت ناجمة عف ارتفاع نسبة النشاطات والوظائؼ استجابة حتمية لزيادة السكاني
الخصوبة او مف اليجرة الوافدة، مما يؤدي إلى تركز سكاني واتساع عمراني وىذا ىو النمو 

. فمف المعروؼ اف المدينة تميؿ إلى النمو بتأثير تحرؾ الوظائؼ  (4،)الحضري بعينو
ضؿ الخدمات لسكاف االساسية إلى مواضع متميزة داخؿ المدينة وخارجيا مف اجؿ تقديـ أف

 المدينة واالقميـ.
 النمو السكاني 

ىو تطور عددي في حجـ السكاف ناجـ مف ارتفاع نسبة الخصوبة أو مف اليجرة 
 (1،)الوافدة أو كالىما معًا، مما يؤدي إلى تركز سكاني واتساع عمراني.

ت ال شؾ أف النمو السكاني المتزايد الذي تشيده المدف غالبًا ما يصاحبو مشكال
حضرية تعاني منيا المدف، السيما المدف التي تقع في دوؿ العالـ الثالث. اذ يؤدي النمو 
السكاني بطبيعة الحاؿ إلى زيادة الضغط عمى الخدمات ومنيا االتصاالت، مما يقؿ نصيب 
الفرد منيا وىو ما يؤدي إلى ظيور المشكالت االجتماعية بمختمؼ أشكاليا التي تشكؿ ظروفًا 

مف الجدير باإلشارة إلى أف النمو السكاني  ع الفرد باتجاه البحث عف البدائؿ.ضاغطة تدف
يؤدي إلى نشوء أحياء سكنية جديدة لمواكبة ىذا النمو الستيعاب العدد الكبير مف السكاف، 
ومنيـ الوافدوف عف طريؽ اليجرة مف خارج المدينة عمى وجو الخصوص مما ينعكس بصورة 

ومنيا مد شبكات االتصاؿ، إذ بمغ عدد السكاف في مدينة الرمادي  سمبية عمى توزيع الخدمات
( نسمة. توزعت بصوره مختمفة عمى أحياء المدينة، كما في 73565،( ـ )40،7لعاـ )
 ( ، فظيرت بشكؿ متبايف وتوزعت نسبيا عمى ثالث فئات وىي كما يمي:  1جدوؿ )
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%( 1142-0111يا ما بيف )تبمغ نسبة السكاف في ـ الفئة األولى )قميمة السكان( 1
( حيًا ىي )الورار، السكؾ الشرقي، 1،وىي الفئة التي يكوف عدد السكاف فييا قمياًل وتضـ )

الجياد، الحسيف، السكؾ الغربي، العزيزية، القطانة، الخضراء، التقدـ، الالجئيف، األميف، 
 الجامعي، العسكري(.

-1142بة السكاف ما بيف )تتراوح فييا نسالفئة الثانية )متوسطة السكان( -2
( أحياء وىي 6%(،  وىي األحياء التي يكوف فييا عدد السكاف متوسطًا وتضـ )41،4

 حزيراف، الخنساء، التأميـ ، النور، الحكـ المحمي، القدس،  الصوفية(. ،)األندلس، 
 م2019المساحة وعدد السكان والكثافة السكانية في احياء مدينة الرمادي لعام (3جدول )

 اسـ الحي ت
المساحة 
ىكتار 

(،) 
% 

عدد 
السكاف  
 (4نسمة )

% 
الكثافة 
العامة 

 نسمة/ىكتار

 حصة الفرد
مف مساحة 

 4الحي ـ
 214،، 66 31،6 0،34، 4 4،، األندلس ،
 5،12 20، 4114 4242، 13، 67 محمد مظموـ  4
 3614، 41 3 7573 414 33، حزيراف، 1
 44 34، 7 5351، 4 4،، الجميوري 2
 ،4 42، 3131 0620، ،1، 44 الخنساء 3
 402 27 ،،41 6،،2 12، 62 الورار 4
 0212، 74 4144 4437، 414 46، الممعب 5
 6،، 73 121، 4604 0133 11 السكؾ الشرقي 6
 4411، 44 4114 ،244 11، 53 الجياد  7

 5111، 36 ،214 ،643 412 21، التأميـ 0،
 70 4،، 41،4 2415 014 16 الحسيف ،،
 6،13 41، 41،2 4042، 15، 76 المعتصـ 4،
 5512 47، 1127 4624 017 31 النور 1،
 473 12 1125 4607 112 ،40 الحكـ المحمي 2،
 6،3 4، ،17، 1522 314 103 السكؾ الغربي 3،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)،514 ) 
 

 اسـ الحي ت
المساحة 
ىكتار 

(،) 
% 

عدد 
السكاف  
 (4نسمة )

% 
الكثافة 
العامة 

 نسمة/ىكتار

 حصة الفرد
مف مساحة 

 4الحي ـ
 27، 45 4117 43،3، ،11 64، الوليد 4،
 36 51، 4116 2441 0123 45 العزيزية 5،
 17، 54 ،14، 1،41 015 22 القطانة 6،
 56، 34 4153 3204 14، 74 الخضراء 7،
 4214، ،4 21،4 6،36 411 12، القدس 40
 114 10 136، 1074 16، 02، التقدـ ،4
 14014 ،1 314 0662، 4 127 الصوفية 44

41 
عثماف بف 

 141 ،1 5113 2122، 516 241 عفاف

 451 3، 117، 4512 ،11 62، الالجئيف 42
 ،01، 0، ،11، 4340 213 442 األميف 43
 414513 2 0115 517 417 54، الحي الجامعي  44
 4142 2 0130 772 117 ،41 العسكري 45
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 211 433 الفردوس 46
 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 6 276 التوسع 47
 10411 11 00، 73565، ػػػػػػػ 3740 مدينة الرمادي  

ػ 4(، Arc,GlS 9.3ػ تـ قياس المساحات باستخداـ برنامج )،المصدر مف عمؿ الباحثاف باالعتماد عمى: 
وزارة التخطيط ،دائرة التنمية االقميمية ،مديرية التخطيط االقميمي لمحافظة األنبار، خطة التنمية المكانية 

 . 23(،ص2(ـ، جدوؿ )40،1(ـ،)4040لمحافظة األنبار لغاية العاـ)
 الفئة الثالثة )عالية السكان(-3

%(،  وىي الفئة التي يكوف عدد سكانيا كبيرًا 7-41،1تتراوح نسبتيا ما بيف)     
(أحياء، ىي)محمد مظموـ، الجميوري ،الممعب، الوليد، عثماف بف عفاف، المعتصـ( ، 4وتضـ)

إف ىذا االختالؼ في عدد السكاف ألحياء المدينة يرجع ألسباب عدة ، فبالنسبة لألحياء التي 
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سكاف بشكؿ كبير فكاف لحداثة بعضيا واحتوائيا عمى مساحات واسعة مف يقؿ فييا عدد ال
األراضي الفارغة،  والمتمثمة بأحياء الفئة األولى والسيما أحياء االميف والالجئيف والعسكري 
وأحياء التوسع والفردوس بسبب عدـ توافر الخدمات فييا بصورة نيائية ، فضاًل عف صعوبة 

د خطوط النقؿ العاـ مف المدينة الى ىذه األحياء . أما بالنسبة المواصالت نتيجة لعدـ وجو 
الى األحياء القديمة في المدينة والتي ىي قميمة السكاف أيضًا)العزيزية والقطانة( ، فالسبب 
يرجع الى صغر مساحتيا وزحؼ االستعماالت االخرى عمييا وال سيما االستعماؿ التجاري،  

يكوف فييا عدد السكاف مرتفعا )الفئة الثالثة(،  فقسـ منيا يعود أما بالنسبة الى األحياء التي 
الى قدـ الحي مثؿ الحي الجميوري الذي استغمت أغمب أراضيو لألغراض السكنية فكانت 

 السبب في ارتفاع عدد السكاف فيو .
المبحث الثاني / التوزيع المكاني لشبكه االتصاالت )زين العراق( في مدينة 

 GISم الرمادي باستخدا
تعرؼ شبكة االتصاالت بأنيا عبارة عف توزيع وترتيب مكاني لألجيزة والبرامج التي 
تسمح لممستخدميف تبادؿ البيانات والمعمومات. وتتكوف الشبكة مف مجموعة محطات التي 

مع تزايد استخداـ شبكة االتصاالت  (.2،)تستقبؿ وترسؿ البيانات مف والى المستخدميف 
المحمولة وتطور شبكتيا خالؿ الزمف أدى ىذا الى اىتماـ الكثير مف العموـ المختمفة التي 
تقوـ بدراستيا مف جميع النواحي. ومف تمؾ العموـ عمـ الجغرافية، اذ كانت لمجغرافية الدور 

نتشر ابراج الشبكة االتصاالت الكبير في معرفة تأثر المكاف المتبادؿ لشبكة االتصاالت. ت
( وعمى اسطح  3)زيف العراؽ( في مدينة الرمادي عمى مساحات واسعة كما في خارطة )

(  لتؤمف الخدمات السريعة لباقي االحياء السكنية في مدينة ،المنازؿ  كما في صورة )
اج (. فضال عف ارتفاع االبر sector( وكفاءة االستقباؿ)linkالرمادي، حسب االرساؿ )

كـ(. إضافة الى مدى التغطية لمبرج 4كـ ػ،وتوزيعيا المكاني عمى مسافات تتراوح ما بيف)
( توضح ذلؾ، وكمما زادت المسافة اثر 4كـ(. خارطة )،الواحد تصؿ بدائرة نصؼ قطرىا)

سمبا عمى كفاءة االتصاؿ،  لغرض بياف واقع التوزيع المكاني لمراكز شبكة االتصاالت زيف 
اعتمادنا عمى تقسيـ مدينة الرمادي الى ثالثة فئات، وتوزيع تمؾ المراكز عمييا العراؽ ، فقد 

ويمكف تصنيفيا حسب االحياء السكنية عمى النحو  إلعطاء صورة وصفية مكانية لمتوزيع
 ( . 2االتي كما في جدوؿ ) 
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( برج وىي الفئة التي ،،: يبمغ عدد االبراج فييا )الفئة األولى )قميمة االبراج(-1
( احيا ىي )الجياد، العزيزية، الخضراء، التقدـ، األميف، 6كوف عدد احيائيا قمياًل وتضـ )ت

 الجامعة، العسكري، الفردوس(.
( برج، وىي الفئو 3،تتراوح فييا عدد االبراج ) الفئة الثانية )متوسطة االبراج(:-2

الخنساء، التأميـ، حزيراف،  ،( أحياء مف احياء مدينة الرمادي وىي )األندلس، 6التي تضـ )
 النور، الحكـ المحمي، القدس، الصوفية(.

( برج ، وىي الفئة التي 6،بمغت عدد األبراج فييا )الفئة الثالثة )عالية االبراج(: -3
(أحياء، 4%(، وتضـ)7-41،1يكوف عدد ابراجيا كبيرًا مع عدد سكانيا البالغ نسبتيا )

،  الجميوري ، الممعب،  الوليد  ، عثماف بف عفاف، المعتصـ( .ىي)محمد مظمـو
 ( التوزيع المكاني ألبراج االتصاالت زين العراق في مدينة الرمادي5خارطة )

 
 Arc Mapػ برنامج 4ػ شركة زيف العراؽ، قاطع االنبار، بيانات غير منشورة،،المصدر: باالعتماد عمى 

 ػ برنامج كوكؿ ايرث2ػ الدراسة الميدانية، 1، 10.3
 ق أسطح المنازل في مدينة الرماديأبراج شبكة زين العراق فو ( انتشار1صورة )
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                44/4/4040المصدر/ مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى دراسة ميدانية بتاريخ   

 (سعة تغطية )نطاق الخدمة( لشبكة زين العراق عمى مستوى مدينة الرمادي6خارطة )

 
 Arc Map 10.3المصدر/ من عمل الباحثان باالعتماد عمى برنامج 

مف خالؿ ما تقدـ تبيف اف اكثر االحياء في مدينة الرمادي تحتوي عمى عدد أبراج 
ابراج( ، تمييا احياء)الجميوري ، الصوفية ، 2ىي  ) عثماف بف عفاف( ، التي احتوت عمى )
( ، والتي احت (،  اما 3ابراج( كما في خارطة )1وت عمى )الممعب ، الوليد، محمد المظمـو

( برج. اذ بمغت نطاؽ الخدمة في 4ػػػ ،باقي االحياء فقد تراوحت نسبة األبراج  فييا ما بيف )
(. اما بالنسبة لألحياء الخالية مف األبراج فقد بمغ 4( ـ، كما في خارطة )000،تمؾ االحياء )

كؾ الغربي، الحسيف، القطانة ،الالجئيف، ( أحياء ىي،) الورار، سكؾ الشرقي ، س6عددىا )
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ـ مف أبراج االحياء 000،التوسع (. فقد اعتمد سكاف ىذه االحياء عمى نطاؽ الخدمة بالغ 
المجاورة. اف سبب عدـ وجود أبراج في تمؾ االحياء كاف لحداثة بعضيا واحتوائيا عمى 

الالجئيف والعسكري والتوسع( مساحات واسعة مف األراضي الفارغة والمتمثمة بأحياء، )االميف و 
والتي استبعدت مف انشاء األبراج فييا كونيا قميمة السكاف، بسبب عدـ توافر الخدمات فييا 

 بصورة مقبولة، فضاًل عف صعوبة المواصالت كما أشرنا سابقا.
 ( عدد ابراج االتصاالت عمى مستوى احياء مدينة الرمادي4جدول )

 الحيعدد االبراج في  X Y اسم الحي ت
 1 33.40023 43.27161 األميف 1
 33.42478 43.29853 االندلس 2

2 
 33.43181 43.27957 االندلس 3
 33.47593 43.15815 التاميـ 4

2 
 33.42037 43.33048 التاميـ 5
 33.41863 43.30144 التقدـ 6

2 
 33.4128 43.3069 التقدـ 7
 1 33.41817 43.26819 الجامعة 8
 33.42191 43.26042 الجميوري 9

 33.43339 43.30169 الجميوري 10 3
 33.41209 43.19212 الجميوري 11
 33.42169 43.29294 الجياد 12

2 
 33.42921 43.28355 الجياد 13
 1 33.41833 43.32154 الحكـ المحمي 14
 33.41455 43.2752 الخضراء 15

2 
 33.41769 43.30934 الخضراء 16
 33.42765 43.28864 الخنساء 17

2 
 33.42424 43.25073 الخنساء 18
 3 33.46156 43.35081 الصوفية 19
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 الحيعدد االبراج في  X Y اسم الحي ت
 33.44088 43.32627 الصوفية 20
 33.43423 43.28719 الصوفية 21
 1 33.40958 43.3018 العزيزية 22
 1 33.41027 43.31377 العسكري 23
 1 33.40778 43.2825 الفردوس 24
 33.43608 43.27386 القدس 25

2 
 33.41576 43.3161 القدس 26
 33.42426 43.26504 المعتصـ 27

2 
 33.4157 43.2272 المعتصـ 28
 33.43046 43.31494 الممعب 29

 33.41898 43.23522 الممعب 30 3
 33.42922 43.30049 الممعب 31
 1 33.42101 43.24041 النور 32
 33.42944 43.26512 الوليد 33

 33.42241 43.30573 الوليد 34 3
 33.42391 43.31042 الوليد 35
 33.41819 43.22986 عثماف بف عفاف 36

4 
 33.41475 43.28262 عثماف بف عفاف 37
 33.42553 43.31552 عثماف بف عفاف 38
 33.41577 43.22096 عثماف بف عفاف 39
 33.42015 43.32548 محمد مظمـو 40

 33.43022 43.32746 محمد مظمـو 41 3
 33.4236 43.32146 محمد مظمـو 42
 33.42842 43.31019 واحد حزيراف 43

2 
 33.43155 43.30601 واحد حزيراف 44
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 Arc Mapػ برنامج 4ػ شركة زيف العراؽ، قاطع االنبار، بيانات غير منشورة،،المصدر: باالعتماد عمى 
 ػ برنامج كوكؿ ايرث..2ػ الدراسة الميدانية ، 1، 10.3

X  ،   تعني خطوط الطوؿ :yتعني دوائر العرض : 
 كفاءة التغطية المكانية لشبكة زين العراق :المبحث الثالث 

اف كفاءة شبكة االتصاالت في مدينة الرمادي يسيـ في زيادة التفاعؿ المكاني بيف 
المتبادؿ(، وىذا يستند عمى فكره مفادىا اف االرتقاء بالخدمات الفعاليات )التأثر والتأثير 

الياتفية المقدمة لممواطف ال تتـ اال عف طريؽ نمو وتطوير كافة مستويات ىذه الخدمة 
يجاد الحموؿ المناسبة في وقت قصير وكمفة  باستخداـ التقنيات المتطورة في معالجة المشاكؿ وا 

 ورة ممحة ال يمكف االستغناء عنيا ، وركيزة أساسية في.كما وأصبحت االتصاالت ضر (3،)اقؿ.
،  سكاف واستقرار المستقرات البشرية، اذ لعبت دورا في حركة التحفيز عممية التنمية واالستثمار

السيما واف مدينة الرمادي مقبمو عمى مشروع توسع مدينة الرمادي الجديدة ، باتجاه الغرب 
مف ثروات والمواد الخاـ يتطمب استثمارىا بيئة  تمثمت بمنطقة صحراوية شاسعة وتمتمؾ

 مالئمة.
تعد االتصاالت احدى متطمباتيا بما يسيؿ التواصؿ ويقمؿ تكاليؼ اإلنتاج، مف  

(، نجد اف تغطية الشبكة زيف العراؽ في الجزء 3( وخارطة )2خالؿ تحميؿ معطيات جدوؿ )
الحياء المجاورة التي توجد فييا الغربي مف مدينة الرمادي ضعيؼ وتعتمد في تغطيتيا عمى ا

نجد   .Arc Map 10 )أبراج .ومف خالؿ تطبيؽ تقنية النظـ المعمومات الجغرافية ببرنامج )
ىكتار( مف مساحة مدينة الرمادي 466اف مساحة األرض الغير مخدومة باألبراج قد بمغت )

ما األراضي %(، ا4،،،ىكتار(، واغمبيا في الجزء الغربي أي بنسبة )3740البالغة )
%( مف مساحة 66،1ىكتار( أي بنسبة )3414المخدومة باألبراج فقد بمغت مساحتيا )

المدينة ومعظميا في الجزء الشرقي مف المدينة. فال بد مف إعادة تأىيميا السيما اف ىنالؾ 
مشاريع تنموية )مدينة الرمادي الجديدة( ، مما يتطمب وضع خطط مستقبمية لفتح محاور 

 صاالت تمتد لمساحات لتنمية تمؾ المشاريع التنموية.جديدة لالت
 عالقة السكان بخدمات زين العراق حسب االحياء

لقد تـ االعتماد عمى أسموب االستبياف كوسيمًة لمعرفة نوع العالقة بيف عدد السكاف 
وعدد أنواع الخدمات التي تقدميا شركة زيف العراؽ المتوفرة في كؿ حي ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ 

ئمة تطرح عمى السكاف بواسطة الدراسة الميدانية، فالسكاف يمثموف الوسيمة والغاية النيائية أس
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ني وتمكينيـ مف لشبكة االتصاالت مما يستمـز استبياف رأييـ في كفاءة الشبكة وتوزيعيا المكا
 في صنع القرار، مف اجؿ االرتقاء بحياة كريمة لمختمؼ فئات المجتمع .ة المشاركة الفعال

د البحث والتحري عف درجة الرضا السكاف حوؿ طبيعة أداء شبكة زيف العراؽ عن
( .يمكف ايجازىا عمى 3لالتصاالت مف خالؿ الدراسة الميدانية الموضح بياناتيا في الجدوؿ ) 

 نجو االتي.
 رضا السكان عن شبكة زين العراق لالتصاالت حسب االحياء (5جدول )

            
 ت

             الرضادرجة  اسـ الحي
 ت

 درجة الرضا اسـ الحي

 جيد جدا الوليد 4، جيد جدا األندلس ،
 متوسط العزيزية 5، جيدا جدا محمد مظموـ  4
 متوسط القطانة 6، جيد حزيراف، 1
 جيد جد الخضراء 7، جيد جدا الجميوري 2
 جيد جدا القدس 40 جيد الخنساء 3
 جيد جدا التقدـ ،4 مقبوؿ الورار 4
 جيد الصوفية 44 جيد جدا الممعب 5
 جيد جدا عثماف بف عفاف 41 ضعيؼ السكؾ الشرقي 6
 ضعيؼ الالجئيف 42 جيد الجياد  7

 مقبوؿ األميف 43 جيد جدا التأميـ 0،
 ضعيؼ الحي الجامعي  44 جيد الحسيف ،،
 ضعيؼ العسكري 45 جيد المعتصـ 4،
 متوسط الفردوس 46 جيد النور 1،
 ضعيؼ التوسع 47 جيد المحميالحكـ  2،
    ضعيؼ السكؾ الغربي 3،

المصدر/ مف عمؿ الباحثاف باالعتماد عمى الدراسة الميدانية واستمارة االستبياف حيث كانت العينة بنسبة 
 %( حسب االحياء السكنية.0،)
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توضح نتائج االستبياف عمى الرغـ مف العروض التي تقدميا شركة زيف لالتصاالت  
بخصوص خفض تكمفة، والخدمات المجانية اسبوعيا باشتراؾ زىيد. فقد احجـ السكاف عف 
استخدامو في بعض المناطؽ ومنيا  الجزء الغربي خصوصا حي ) الجامعة ، الالجئيف 

اما الجزء الشرقي فتمثؿ بحي ) القطانة ،العزيزية،  ،السكؾ الشرقي والغربي، العسكري( ،
الصوفية( إضافة الى باقي االحياء حسب اراء ناس في الدراسة الميدانية .بسبب المنافسة التي 
يجدوىا مع الشركات األخرى )كورؾ ػ اسياسيؿ ( .ومقاطعة لشركة الزيف بسبب مدة الزمنية 

رصيد إضافة الى العروض المقدمة مف قبؿ لوضع الرصيد التي التتجاوز )شير( ويعمؽ ال
شركة الكورؾ المتمثمة بمكالمات المجانية لساعات لقاء نسبة بسيطة مف الرصيد تمثمت 

ساعات الى ساعتيف مجانا( في خط اسياسيؿ 1ساعات مجانيو( في خط كورؾ و)2ب)
التصاؿ إضافة الى باقات األنترنيت غير محدود. فضال عف ضعؼ الشبكة زيف وعدـ تأميف ا

خاصة في الجزء الغربي، تحديدا حي      )الجامعة ( ، الذي يعتبر اكبر تجمع طالبي في 
انيـ  %( .اال00،مدينة والذي يبمغ نسبة استخداـ لمطالب واألستاذ وأصحاب مركبات نسبة )

يعانوف مف ضعؼ الشبكة  وعدـ تأميف االتصاؿ إضافة الى ضعؼ شبكة العنكبوتية،  التي 
بأمس الحاجة الييا الجامعة لمتواصؿ مع الوزارة او تواصؿ مع المنتديات الثقافية ، تعتبر 

فضال عف بطء التحميؿ لدى بحث الطالب عف مادتو في مركز الحاسوب. لقد أصبح 
المناسب الوحيد لمطالب واألستاذ وحتى التاجر والبائع في المنطقة التجارية المركزية )القطانة، 

ت كورؾ واسيا سيؿ، إضافة الى ضعؼ عمؿ أبراج شبكة زيف بتأميف العزيزية(، ىي خدما
 االتصاؿ.

عمى ىذا األساس يمكف القوؿ إف ما يقارب نصؼ األحياء السكنية في مدينة الرمادي يعاني   
 الخدمات لشركة زيف العراؽ لالتصاالت المقدمة لسكانيا. ممحوظ في حجـ مف نقص

 لشبكة زين العراق لالتصاالت التوجهات المستقبمية:المبحث الرابع 
بعد دراسة التوزيع المكاني لشبكة زيف العراؽ لالتصاالت والنتائج التي تـ التوصؿ 
الييا، كما اسمفنا سابقا مف خالؿ البيانات الموضحة في الجداوؿ والخرائط السابقة، تبيف اف 

نة الرمادي ، ىناؾ عجز واضحا في التغطية لشبكة زيف العراؽ في الجزء الغربي مف مدي
المنطقة ميمة بالنسبة لمدينة الرمادي الجديدة التوسع مستقبال نحو  ىذه وتعدخصوصا 

( 1200اليضبة الغربية  وبعض احياء الجزء الشرقي، اذ اف المساحة المقترحة لمتوسع ىي )
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واف ىذا التوسع سوؼ يخفؼ  (4،)( شخص لكؿ شخص 00،ىكتار، واف الكثافة اقؿ مف )
السكاني في مركز المدينة ، ومف ثـ يتـ إعادة ىيكمية توزيع السكاف . مما  مف االكتظاظ

يستمـز رسـ خطط مستقبمية تأخذ بعيف االعتبار الخدمات التي يحتاجيا السكاف ومف ضمنيا 
االتصاالت التي باتت مف ضروريات الحياة العصرية التي ال يمكف االستغناء عنيا. وفؽ 

الجتماعية المتحققة بحيث تراعي خصوصية المنطقة وتواجد جدوى االقتصادية والفائدة ا
 السكاف.

وبعد اجراء المسح الشامؿ واخذ رأي الخبراء والمختصيف في مجاؿ االتصاالت 
والتقنيات الحديثة، تـ تحديد تسعة محاور حسب الحاجة الفعمية ورسـ اتجاىاتيا وامتداداتيا 

 وتثبيت مواقع األبراج‘
( 6(، وخارطة )5( وخارطة )4الستقباؿ كما في جدوؿ )حسب مديات االرساؿ وا

( كـ ، ومتباينة في توزيعيا المكاني كما في خارطة 11يمكف اف تحقؽ تغطية مكانية تقدر )
(، واف اقتراب األبراج مف بعضيا جعميا مناطؽ مشتركة تتداخؿ في مديات التغطية في 7)

لزخـ الحاصؿ عمى شبكات االتصاؿ. بعض النقاط مما يزيد مف كفاءة االتصاؿ الستيعاب ا
 ويمكف ايجازىا وفؽ البيانات والمعطيات عمى النحو االتي.

 ( التوزيع المكاني لألبراج المقترحة في مدينة الرمادي6جدول)
 عدد األبراج اسـ الحي  

 ، الصوفية
 ، القطانة
 ، الورار

 ، المواء الثامف
 4 الجامعة
 4 الالجئيف

 ، سكؾ الشرقي
 ، الغربي سكؾ

 ، الفردوس
 برج ،، مجموع األبراج
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 كـ1 مساحة التغطية لبرج الواحد
 Arc Mapالمصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية والمقابمة مع )المهندسين المختصين(، وبرنامج 

10.3 
 ( التوزيع المكاني لمحاورا براج االتصاالت المقترحة في مدينة الرمادي7خارطة )

 
 ػ كوكؿ ايرث1ػ الدراسة الميدانية،Arc Map 10.3 ،4ػ ،المصدر / باالعتماد عمى 

 ( التوزيع المكاني ألبراج االتصاالت المقترحة والقائمة في مدينة الرمادي8خارطة )

 
 ـ كوكل ايرث3ـ الدراسة الميدانية،Arc Map 10.3 ،2ـ 1المصدر / باالعتماد عمى 
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 لسعة التغطية البراج االتصاالت المقترحة في مدينة الرمادي( التوزيع المكاني 9خارطة )

 
 ػ كوكؿ ايرث1ػ الدراسة الميدانية،Arc Map 10.3 ،4ػ ،المصدر / باالعتماد عمى 

 االستنتاجات
اف استخداـ الياتؼ النقاؿ بصرؼ النظر عف الجنس والخمفية الثقافية والدخؿ  .،

في المستويف الداخمي والخارجي واسيـ في تقوية والثروة زاد مف وتائر االتصاؿ بيف االفراد 
 روابط القربى.

اف الخصائص المكانية لمنطقة البحث التشكؿ عائقا حقيقا اماـ تشيد وبناء  .4
الشبكات االتصاالت والتؤثر عمى كفاءتيا وال عمى توزيعيا المكاني ، بالعكس تسمح ليا 

 بالتوسع المكاني بكافة االتجاىات.
 Arcوتقنياتيا المتمثمة ببرنامج  GISمعمومات الجغرافية اف استخداـ نظـ ال .1

Map 10.3  ساعد في عممية الكشؼ الخصائص المكاني ،  وتحديد محاور االتصاالت
 ومواقع األبراج  ومدى كفاءة توزيعيا ومديات تغطيتيا .

اف استخداـ التقنيات الحديثة ساىـ في رسـ خطة مستقبمية لحاجة المدينة  .2
عادة انتشار  األبراج ومحاور امتدادىا. وا 

الحاجة الفعمية لخدمات االتصاالت باتت مف ضروريات الحياة كونيا مطمة  .3
 عمى مساحات شاسعة لمتوسع المستقبمي ذات أىمية استراتيجية.

وجود عجز واضح في االتصاالت في الجزء الغربي مف المدينة اذا اقتصرت  .4
 .عمى مديات ارساؿ األبراج مف المحاور المجاورة
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 التوصيات 
ػ رسـ خطة وطنية تمبي الحاجة المستقبمية وتكوف ذات رؤية عممية واضحة وتراعي ،

خصوصية المنطقة مف خالؿ فتح تسع محاور بالجانب الغربي لممدينة حسب خصائصيا 
 المكانية، وتكوف بؤرة االستيطاف لتخفيؼ مف الضغط السكاني داخؿ مركز المدينة.

يات التي تواجو االتصاالت مف خالؿ مواكبة التقدـ العممي ػ مواجية المشاكؿ والتحد4
والتكنولوجي باستخداـ مكثفات االرساؿ عالية الجودة وبمواصفات قياسية تتالئـ مع طبيعة 

 المنطقة.
ػ استقطاب اكبر عدد مف المشتركيف لكافة فئات المجتمع مف خالؿ التوسع في 1

 في خفض التكاليؼ. عروض الخدمات التي تقدميا الشبكة مما يساىـ
ػ رفع كفاءة شبكة اتصاالت زيف العراؽ في المدينة وتوزيعيا المكاني بما يحقؽ 2

العدالة االجتماعية ورضا سكاف المدينة. ويكوف توزيعيا وفؽ معاير محدده بعيدة عف 
 العشوائية.

 االحاالت
  3، ص755،ىيئة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعاـ ػ ، 
 ػ تـ استخراج المسافات عف طريؽ برنامج األوتوكاد .4
ػ ميا سعدي خمؼ ، أثر جامعة األنبار في الخصائص الحضرية لمدينة الرمادي ، رسالة ماجستير )غير 1

 . 1،، ص 4004جامعة األنبار ، منشورة( ، كمية التربية لمبنات ، 
ػ  وزارة الموارد المائية ، المديرية العامة لممساحة ، قسـ انتاج الخرائط ، الوحدة الرقمية ، مقياس الخريطة 2
  ـ .  4005، لسنة  3000000/،
لي ، ط ػ جاسـ محمد الخمؼ ، جغرافية العراؽ الطبيعية والبشرية واالقتصادية ، معيد الدراسات العربية العا3
 .32، ص 743،، دار المعرفة ، القاىرة ،  4
 اسس وتطبيقات ، مديرية دار الكتب دار الطباعة لمنشر ،ػ صالح حميد الجنابي ، جغرافية الحضر ، 4

 46،، ص 765،مطابع جامعة الموصؿ  ، 
لبصرة ، ػ  عمي حسيف شمش ، مناخ العراؽ ، ترجمة ماجد السيد ولي وعبداهلل رزوقي كربؿ ، جامعة ا5 

 . 23، ص 766،
حسف كشاش عبد الجنابي ، الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي ، ، دراسة في جغرافية المدف ، رسالة    ػ 6

 . 42، ص 762،ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 
ير )غ.ـ( كمية التربية  ػ ابتساـ بداع عمي، استعماالت األرض الترفييية  في مدينة الرمادي، رسالة ماجست7

  41،ص ،،40لمعمـو اإلنسانية ، جامعة االنبار 
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 .66، ص4006، مكتبة الجامعة الحيث، اإلسكندرية ،،طجغرافية المدف، ػ عبد الحكيـ ناصر العشاوي، 0،
نية ػ عبدالناصر صبري الراوي ، دور النقؿ في البناء الوظيفي والعمراني لممدف )الرمادي والفموجة والحبا ،،

 .51، ص 772،(،  أطروحة دكتوراه )غ.ـ(،كمية اآلداب، جامعة بغداد ،
ػ  د.صالح حميد الجنابي ، جغرافي الحضر اسس وتطبيقات ، مديرية دار الكتب دار الطباعة لمنشر ، 4،

 . ،46، ص 765،جامعة الموصؿ ، 
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 4،5، ص40،3،كمية االداب ، جامعة عيف الشمس،
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