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The Master Plan for The City of Ramadi,
The Excesses, Problems and Solutions
A B S T R A C T
The aim of the research is to capture abuses and problems that
showed up in the city of Ramadi as a result going beyond it
overrides, one of the most important, problems facing Iraqi cities
which represents a new challenge to the plan cities nowadays are
acting as existential threats the city has demolished its urban entity
and thy search has found conclusions and recommendations and
discrepancies excesses in thy number type and area of thy city
including wastage in thy type and distort button of land uses than
was planned in the basic plan of the city due to abuses as well than
sur passing residential use over space green and orchards ,the search
recommended that it be accounted for transgressors as states not
numbers by a plan an overall strategy through which to orient future
policies to reduce damage caused by abuse ,classify and treat as
multiple different and formulas and processors.
© 2009 - 2021 College of Arts | Tikrit University
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المخطط األسااااااي لماديماة الرماادوز التجااو اتز
مشكالت وحلول

يهدف البحث الى االحاطة بالتجاوزات و المشاكل التخطيطية التي ظهرت

في مدينة الرمادي كنتيجة للتجاوز ،فلتجاوزات واحدة من اهم المشا اااكل التي ه ا

الماادا الا ارةييااة والتي هم اال هحاادي ااديااد لمخطن الماادا في ال قاات الحااا ا ا ا ا ا ا اار،
وهامل على ههديد و د المدينة وهدم كيانها الحضااري ،وه
من االسا ا ا ا ا ا ااتنتااا ااات والت

والمس ا ا اااحات التي هش ا ا ااطلها

اال البحث الى مل

ا ا ا ا ا ا ايااات ومنهااا هباااين التجاااوزات في اعاادادهااا وان اعهااا
ا ا اامن المخطن االس ا ا ااا

للمدينة ،منها هط ر في ن

وه زيع اس ااتاماالت األرض عن الذي كاا مقرر لها في المخطن األس ااا

للمدينة

بفال التجاوزات ،فضااع عن هجاوز االسااتاماس السااىني على المساااحات الخض ا ار

والبساه ن .واو ى البحث الى حصر المتجاوزين كحاالت وليس اعداد ،من خعس
خطة اسااتراهيجية ماااملة التي مىن من خعلها ه ي السااياسااات المسااتقبلية لتقل ل
حجم اال ا ا ارار الناهجة عن التجاوزات وهصا ا اانيفهم والتاامل ماهم كشا ا ا ار

وبصيغ وماالجات مختلفة.
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المقدمة

هاتبر دراسة هخطين المناطق الحضرية من الم ا يع المهمة التي يزداد االهتمام بها في

ال قت الحا ر في مجاس التخطين الحضري واإلقليمي في الاديد من دوس الاالم ،لقد هم اختيار

المنطقة المركزية لمدينة الرمادي دوا غ رها من المراكز الحضرية لتك ا لنا الجرأة على نقدها
وهشخيصها ،ثم محاولة و ع سياسات من النقد البنا والذي يهدف الى و ع استراهيجية التط ر
مستقبع عن طريق التخطين الاام السليم.

مشكلة البحث:

 .1هاد مشىلة التجاوزات من المشاكل الحضرية التي ااني منها المخطن األسا .

 .2ما المخطن األسا ؟ وكيف هت ز استاماالت األرض الحضرية في مدينة الرمادي

مخططها األسا ؟

 .3ما أبرز المشىعت التخطيطية التي هاترض المخطن األسا

من

وهط ره في مدينة الرمادي؟

 .4ما الماالجات التخطيطية المناسبة للحد من مشىلة المخطن األسا

لمدينة الرمادي؟

فرضية البحث:

 .1ادت ظاهرة التجاوزات عن و د استاماالت االرض الحضرية متناقضة نبا الى نب في
مىاا واحد ،مما أسفر عن هط ر وهداخل في استاماالت األرض الحضرية في مدينة الرمادي عن
هلك التي حددها المخطن االسا

للمدينة.

 .2هنالك هفاوت مىاني في ن

التجاوزات وه زياها واهجاهاهها والتداعيات النا مة عنها داخل

المدينة فضع عن اعدادها.

هدف البحث:

سا اااى البحث الى ابراز دور الجطرافي في الامليات التخطيطية لتحل ل المخطن األسا ااا

لمدينة الرمادي ،وإ جاد الحل س إ از دورها في هحق ق رغبات س ااىانها بالش ااىل األم ل بش ااىل خاص

والمدا الجطرافية بشىل عام .كما ه وا

في خريطة ( )1م قع الرمادي من المحافظة.

خريطة ( )1موقع مدينة الرمادي من محافظة االنبار

المصدر :وزارة الموارد المائية ،مديرية المساحة العامة ،خريطة األنبار االدارية ،لعام  ،2000مقياس ()500000 :1
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منهجية البحث:

أعتمد البحث على أك ر من منهج ك س لة لل

طين األسا
التخ ة

س للطا ة المنش دة وإ جاد الحل س لمشىعت
في لتحلة ل مشىعت ه زيع هذه

لمدينة الرمادي ،اذ أعتمد على المنهج ال

االستاماالت وا جاد حل س مناسبة لها ،كما أعتمد المنهج التحل لي وال ظيفي لتحل ل وه زيع

استاماالت األرض الحضرية في مدينة الرمادي فضعً عن اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن
دوا ر الدولة ومؤسساهها والتي نصب م

البحث.

لمدينة الرمادي:
المبحث االول :المخطط االساس ٌ
أوالً :تعريفه:

المخطط األساس:

ه يهدف الى هنظيم هيىل المدينة على المخطن األسا

الحضرية للكشف عن إمىانية ه

عن طريق مجم عة من السياسات

وهط ر المدينة واستاماالت األرض الحضرية ف ها بالشىل الذي

ىفل هحق ق متطلبات السىاا وامىانية رفع أدا المدينة

()1

فمنهم من عد التصميم األسا

هنظم وهحدد الت زيع المىاني المطل ب الستاماالت ارض المدينة ،فضعً عن أنها ه
االستاماالت المختلفة وك افتها س ا أكانت سىنية أم

وثيقة

طبياة

ناعية أم هجارية أم هرف هية أم م ا عت

ام مبىات المرافق والخدمات الاامة ( .)2ويارف بالتخطين الشامل يهدف الى نم وهنمية المدينة

عمرانيا ،اذ عمل على هنظيم المتط رات السىانية واال تماعية واالقتصاد ة والسياسية في المدينة
وه

هها لما ضمن زيادة كفا هها وبطريقة مت ازنة.

ثانياً :أهدافه:

أا اهداف التصميم األسا

للمدا ختلف باختعف اهتمامات السىاا عن باضها الباض،

وذلك بالنظر إلى الزماا ،والمىاا ،والسىاا أنفسهم ،وهي من األم ر المهمة والمتطلبات األساسية

في حياة المجتمع ،فكلما كانت االهجاهات مختلفة واالهتمامات متاددة زادت نسبة المشاكل ،وهنا
أهي دور التخطين ،اذ إا للتخطين نظرة با دة ناهجة من عدة دراسات ماملة ،اذ هختلف النظرة

إلى التخطين مع اختعف المشاكل على مست ى اإلقليمي أو الق مي ،وإ جاد الطم حات واألهداف

التي هناسب هؤال المنس ب ن ،لتحق ق الت ازا ب ن الامل والسىن ،وب ن الخدمات والس ّىاا ،وللتخطين
عدة أهداف ،منها ،الامل على هحس ن الب ئة من أ ل محاولة إ جاد عنا ر لعستقرار وإ جاد

النشاطات االقتصاد ة المناسبة .ودراسة األسال ب الضرورية من أ ل هحق ق االستطعس الذي

يتناسب مع الم ارد المتاحة ،واالبتااد عن ظاهرة االستنزاف ،والامل على ه ي الامليات الخا ة
في هنمية المجتمع ،من أ ل هحق ق الترفي  ،والراحة ،واألماا .وه ف ر الخدمات بما يتناسب مع

الك افة السىانية في المناطق .والامل على هنظيم األنشطة داخل المدينة بالشىل الذي يناسب ق ة
الاعقة ،بح ث يناىس على حركة األنشطة الخا ة بالمدينة (.)3
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ثالثاً :مقومات نجاحه:

للتصااميم االساااسااي م ا اافات ما نة جب اا يتصااف بها إذا اريد ل أدنى حد من النجاح

وهي:

 .1الشمولية :بمانى أا ى ا التصميم مامعً لكل المدينة وإقليمها ولمختلف الفااليات التي هؤديها

المدينة لسىانها.

 .2المرونة :ينبطي ه فر المرونة في التصا ا ااميم بح ث يتي ماالجة ما ط أر من مشا ا اااكل في أثنا
هنف ذ المخطن.

 .3القاعدة القانونية :إذ أا دعم القان ا للتصميم جنب مخططات التصميم التاديل غ ر المس ّغ
وي فر المرونة للجهات التنف ذ ة في هنف ذ زيئاه بشىل كامل من دوا هش ي .
 .4الدعم المالي :هي القدرة المالية للدولة على إ ار االستمعكات التي يتطلبها هنف ذ التصميم،

بتط ر استاماالت األرض وها يض أ حاب الاقارات التي يتاارض و د عقاراههم مع المخططات

التفص لية للتصميم ،وهنف ذ مناطق الخدمات في األحيا السىنية .فضعً عن أا التصميم األسا
يتضمن هنف ذ مبىة طرق ديدة وخدمات ،مما ستلزم و د غطا مالي لتنف ذها.
 .5استيعاب الموروث الم ِعماري الموجود في المدينة ،بح ث ال هقطع ذور المدينة عن ما ها
وم روثهااا ا
الاماااري والتخطيطي ،ومحاااولااة هجااديااده ومزاو ت ا مع التصا ا ا ا ا ا ااميم الجااديااد ،بااأا ظهر
التصميم المرحلية في التط ر الذي مهده المدينة من خعس الم ا مة ب ن القد م والجديد.
 .6العملية من حيث إمكانية التنفيذ ،وأا يبنى التصميم على أسا

وعدم اإلسراف في الخياس الذي جال عملية هنف ذ التصميم مستح لة.

دراسة ال اقع بشىل هفص لي

 .7ضمان المشاركة الجماهيرية في عملية التخطيط وفي المراحل كافة ،فمن باب أولى أخذ رأيها
بالمقررات ال اردة في واالستئنا برأيها وه ع تهم بأهمية ا
هذه المشاركة ،ألا الجماه ر هي احبة

المصلحة في هذا التصميم ،وإفهامهم أا المصادقة على ا
هذه ال ثيقة (التصميم األساسي) جال لها
ق ة قان نية ه ب االلتزام بها وعدم مخالفتها (.)4

رابعاً :دور الجغرافي في اعداد التصميم األساس:

للجطرافي الدور الكب ر والفااس في مجاس الدراسات الحضرية بص رة عامة وفي طرافية

المدا بص رة خا ة متجسدة بمشاركت في إعداد التصاميم األساسية للمدا وهنف ذها كاآلهي:

 .1إا الجطرافي ه أحد المختص ن الذين لهم دور مم ز في فهم طبياة النم الامراني
وال ظيفي للمست طنة الحضرية.

 .2سهم الجطرافي بدور كب ر في دراسة استاماالت األرض في المدينة.
 .3سهم الجطرافي في دراسة الاعقة المىانية ب ن المدينة وإقليمها ال ظيفي كما ق م بدراسة
ععقة المدينة مع المدا األخرى

من اإلقليم الجطرافي.

 .4سهم الجطرافي بدور كب ر في عملية المس حات و مع المال مات م دانياً وكذلك رسم
الخ ار ن وهسقين المال مات عل ها.
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 .5للجطرافي دور كب ر في د ارسااة ال اقع الحالي للمدينة المراد و ااع هصااميم أساااسااي لها
س ا  ،أكاا ذلك من ح ث دراسة الهيىل الامراني أم البنية االقتصاد ة أو اال تماعية لها،

فض ا ا ا اعً عن د ارسا ا ا ااة الماطيات الجطرافية الطبيعية للمدينة (التضا ا ا اااريس ،والمناخ ،والتربة
والنبات الطبياي ،وم ارد المياه ،والترك ب الج ل ي).

 .6ق م الجطرافي بد ارسا ااة وهحل ل الاعقة ب ن المسا اات طنات الريضية والحضا ارية سا ا ا من
ح ث الحجم أو ال ظيفة أو الت زيع الجطرافي.

 .7للجطرافي دور بارز في عملية د ارسا ا ااة السا ا ااىاا ،من ح ث ه زياهم أو هرك بهم الن عي
والامري أو الترك ب االقتصادي لهم.

 .8شارك الجطرافي بدراسة هط ر المدينة واستيااب بمراحل م رف ل ية مم زة مما هاىس
طبياة المتط رات لكل مرحلة و يغ هفاعلها مما يناىس على الشىل التخطيطي للمست طنة

الحضرية (.)5

ونستنتج مما هقدم بأا الجطرافي ستطيع أا شارك مشاركة فاالة و ادة من خعس خبراه

ومهاراه  ،وقاعدة المال مات التي متلكها في كل مرحلة من مراحل إعداد التصميم األساسي للمدينة.
المبحث الثاني:

أوالً :النمو الحضري لمدينة الرمادي:
التحض ا ا ا ا ا اار ه ظاهرة انتقاس األس ا ا ا ا ا اار من المناطق الريضية وما حمل ن أفرادها من أفكار
وماتقادات وعاادات وععقاات إلى المراكز الحضا ا ا ا ا ا ارياة ،اا التحضا ا ا ا ا ا اار عملياة من عملياات التط ر

اال تماعي يتم ب اساطتها انتقاس اهل الريف الى المدا واكتساابهم هدريجيا انماط التحضار ( .)6وباد

اسااتقرارهم حاول ا االندماج والتكيف بالتدريج مع طرق الحياة وأنماط المعيشااة في أماكن ه ا دهم
داخل المدينة.

اا مفه م التحضا اار ه اوسا ااع بى ر واما اامل من مفه م النم الحضا ااري والذي اني نم

المدا عدد ا ون عيا ومجاليا او نس اابة التحض اار أي نس اابة الس ااىاا الحض اار من ا مالي الس ااىاا او
مفه م الحضرية أي اكتساب السل ك الحضري (.)7

ثانياً :النمو السكاني لمدينة الرمادي:

قصد بالنم السىاني مقدار الزيادة السن ية التي هط أر على عدد السىاا نتيجة عامل ن

هما ،النم الطبياي ويقصد ب الفرق ب ن ال الدات وال فيات ،فضع عن النم غ ر الطبياي المتم ل
بالهجرة س ا الداخلية والخار ية .هاد مدينة الرمادي إحدى المدا الارايية التي هتم ز بمادس نم

سىاني مرهفع إذ ازداد عدد السىاا من ( )7907عام ( )1957الى ( )43819عام ()2018
دوس ( ،)1مىل (.)1
جدول ( )1النمو السكاني في مدينة الرمادي للمدة ()2018-1947
ت

السنة

عدد السكان (نسمة)

الزيادة االجمالية (نسمة)

معدل النمو السنوي ()%

1

1947

9919

اااااا

اااااا

2

1957

17826

7907

6
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3

1965

29265

11439

6،4

4

1970

37674

8409

5،2

5

1977

61299

23625

7،2

6

1987

124331

63032

7،3

7

1997

163264

38933

2،8

8

2010

221601

58337

2،4

9

2019

265420

43819

2،4

المصدر:

 .1المملكة الارايية ،و ازرة الشؤوا اال تماعية ،مديرية النف
والرمادي ،دوس ( ،)2ص2 .47

 .2الجمه رية الارايية ،و ازرة الداخلية ،مديرية النف
الماارف ،بطداد ،دوس ( ،)8ص.220

الاامة ،احصا السىاا لسنة  ,1947ل ا ي بطداد

الاامة ،لمجم عة االحصا ية لتسج ل لسنة  ،1957مطباة

 .3لجمه رية الارايية ،و ازرة الداخلية ،مديرية االح اس المدنية الاامة ،بطداد ،هاداد السىاا لاام  ،1965مطباة
الجهاز المركزي لإلحصا  ،1973 ،بطداد ،رقم الجدوس ( ، )1ص15

 .4الجمه رية الارايية ،و ازرة التخطين ،الجهاز المركزي لإلحصا  ،نتا ج التادادات ()1997 – 1987 – 1977
داوس خا ة بمحافظة االنبار ،بيانات غ ر منش رة.

 .5الجمه رية الارايية ،و ازرة التخطين الجهاز المركزي للحصر والترييم ،ه ئة التاداد الاام والدراسات السىانية،
نتا ج هرييم المباني وحصر السىاا لسنة  , 2010بيانات غ ر منش رة.

 .6اسقاطات السىاا لسنة  2018على اخر إحصا نتا ج هرييم المباني وحصر السىاا لسنة  2010بتطب ق
) أذ إا  = Pnالتاداد المراد هقديره (المستقبلي).

ماادلة احتساب نم السىاا (

 = rمادس النم السن ي = PI .التاداد ال اني (العحق) =t .عدد السن ات المراد هقديرها( .المصدر :عبا
السادي ،طرافية السىاا ،الجز األوس ،دار الكتب للطباعة والنشر ،بطداد ،2002 ،ص.)324

 .7استخرج مادس النم من ماادلة األمم المتحدة (النم المركب) لقيا

فا ل

النم السىاني

p1
√ 𝑡( = 𝑅
− 1 ) × 100
po
أذ إا  = rمادس النم السن ي = PI .التاداد ال اني (العحق) = PO .التاداد األوس (السابق) =t .عدد السن ات
ب ن التادادين( .المصدر :عبا

فا ل السادي ،طرافية السىاا ،الجز األوس ،دار الكتب للطباعة والنشر،
بطداد ،2002 ،ص .)291

شكل ( )1نمو السكان في مدينة الرمادي للمــدة من 2018–1947

المصدر :جدول ()1
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اذ بلغ عدد سااىاا المدينة ساانة  )29265( 1965نساامة وبمادس نم قدرة ( ،)%6.4ومن

الجدير بالذكر اا مادس النم السا ا ا ا ااىاني للمدينة لم سا ا ا ا ااتمر على وه رة واحدة ،في ح ن م ل عدد

السا ا ااىاا في هاداد ( )37674( ،)1970نسا ا اامة مسا ا ااجعً انخفا ا ا ااا ملح ظاً في هذه المدة اذ بلغ

( ،)%5.2بسابب الرك د النسابي في اقتصااد المدينة في ذلك ال قت والنا م من قلة االسات مارات في
المدينة .أما في هاداد  1977فقد س ا ااجل س ا ااىاا المدينة زيادة وا ا ااحة ،اذ بلغ عددهم ()61299

نس ا ا اامة وس ا ا ااجل مادس النم زيادة ملح ظة فبلغ ( ،)%7.2واس ا ا ااتمرت الزيادة في مادس النم حتى

هاداد ( ،)1987فقد بلغ عدد السااىاا ( )124331نساامة وبنم ساان ي ا
عاس دا بمقدار (،)%7.3
والسا ا اابب ا د إلى الهجرة السا ا ااىانية إلى المدينة ،وذلك بسا ا اابب هده ر ال

ا ا ااع الزراعي في الريف

قابل ه فر فرص الامل في المدينة ،نتيجة إقامة المشا ا اااريع الخدمية واهسا ا ااا نطاقها لك ا المدينة

مركز المحافظة اإلداري ،اذ قامت الحى مة بخطن هنم ية اس ا ا ا اات مارية كبرى والتي أ ا ا ا اابحت فيما

باد اقطاب ذب للق ى الااملة مما أدى إلى دفع المس ا ا ا ا ا اات ى الماام ا ا ا ا ا ااي للفرد ،أما في بدا ة عقد

ال مان نيات فقد اس ا ااتقطبت المدينة أعداداً كب رة من الس ا ااىاا الذين س ا اات طن ا المحافظات المحاذ ة
للحدود اإليرانية نتيجة الحرب الارايية اإليرانية.

أما في هاداد عام ( )1997فقد هبن مادس النم السا ااىاني هب طاً حاداً بلغ عدد السا ااىاا
( )163264نس اامة وبمادس نم س اان ي ( )%2.8وير ع أس ااباب هذا االنخفاض إلى الحرب ن حرب
الخليج ال انية س ا ا اانة  1991التي خا ا ا ااها الاراق ،والتي أثرت س ا ا االباً في ميع أنحا البعد ومنها

مدينة الرمادي ،فضا ا اعً عن الحصا ا ااار االقتصا ا ااادي الذي فرض على البلد واناىاسا ا اااه على ال اقع
االقتصا ا ااادي واال تماعي والصا ا ااحي والخدمي وهجرة الشا ا ااباب إلى خارج البعد ،فضا ا ااع عن ه قف

الهجرة من الريف الى الماديناة ،اذ اخاذت هاذه الماادالت نح حاالاة الت ازا الطبيعياة نتيجاة لت ازا
في عملية التنمية المىانية للمسا ا ااتقرات البش ا ا ارية في محافظات القطر كافة بخص ا ا ا ص ه فر فرص

عمل وخدمات مجتمعية (.)8

أما ساانة ( )2010فقد بلغ عدد السااىاا ( )221601نساامة وبمادس نم ساان ي (،)%2.4

وهقديرات سا ا ا ا ا اانة ( )2019حسا ا ا ا ا ااب هذا المادس م لت ( )265420نسا ا ا ا ا اامة ويبدو اا مادس النم

الس ااىاني قد هبن أ ض ااا ،ويا د انخفاض هذا المادس مقارنة بالمدة ( )1987–1965الى اس ااتمرار
الحصا ااار االقتصا ااادي الذي هت ج في سا اانة ( )2003بحدوث الحرب التي ما اانتها أمريىا ،أدت الى

ه قف عجلة االقتصا ا اااد ال طني بالكامل ،وقد ما ا ااجات الحرب وما الت الي من او ا ا ااا  ،التجاوز

على مس ا ا اااحات واس ا ا اااة من األ ار ا ا ااي الخضا ا ا ا ار المتبقية في المدينة ،وعدم هطب ق القان ا الذي

أ ا ااب وا ا ااحاً بتش ا ا د المسا اااكن والمشا اااريع الحى مية واألهلية ،وأا من أهم الش ا ا اهد ه اقتطا

مسا اااحات واسا اااة من الطابات والمسا اااحات والمناطق الخضا ا ار والبسا اااه ن لتشا ااهد نم ذ ا للجزرات

الريضية التي حتضنها النسيج الحضري للمدينة.
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المبحث الثالث :تحليل المخطط االساس لمدينة الرمادي:

أوالً :االستعماالت السكنية:
هاد االس ااتاماالت الس ااىنية من اهم اس ااتاماالت األرض ،وهظهر أهم تها من خعس النس اابة
التي هشا ا ا ا ا ا ااطلهاا من المس ا ا ا ا ا ا اااحاة المبنياة او الكلياة للماديناة ،وغاالبااً ماا هرهفع هاذه النسا ا ا ا ا ا اباة مقاارناة
باالس ا ا ا ا ا ااتاماالت االخرى سا ا ا ا ا ا ا ا كاا ذلك في البلداا المتط رة أو النامية ،أا ارهفا نس ا ا ا ا ا اابة هذا

االس ا ا ااتاماس في ماظم المدا الاربية ا د الى امتدادها أفقيا ،اما مدينة الرمادي فانها هقع

ا ا اامن

هذه النسابة ،اذ بلطت مسااحة االساتاماس الساىني ف ها ( )38.399هىتار من مسااحة المدينة ،كما
انهاا هم ال المحرك االوس لنم هاا بااعتباارهاا هحتال المرهباة األولى من ح اث المس ا ا ا ا ا ا اااحاة ومن خعس

الجدوس ( )2اا االستاماس السىني أهي في مقدمة استاماالت االرض الحضرية لمدينة الرمادي.
جدول ( )2استعماالت االرض لمدينة الرمادي للمده ()2033-2014
ت

االستعماالت

1

م المشيدة

%

هكتار

م المقترحة

%

مجموع المساحة

هكتار

هكتار

السىني /االفقي

2183،1

41،5

1631،6

3814،7

الام دي

28،8

0،5

496،2

التجاري/

50،1

1،0

29،2

23،2

25،0

252

7،0
2

%

3،4

0،4

0،5

79،3

المنطقة المركزية
المحاور التجارية

69.9

1،3

ااا

ااا

69،9

0،5

3

الصناعي

181،6

3،5

329،9

4،7

511،5

3،4

4

النقل

1214،6

23،1

1322،9

18،9

2537،5

16،7

5

التاليمي

321،3

6،1

132،4

1،9

453،7

3،0

6

الصحي

18,8

0،4

77،3

1,1

96،1

0،6

7

الديني

15

0،3

9،8

0،1

24،8

0،2

8

المباني الاامة

151،7

2،9

755

10،8

906،7

6،0

المجموع

4234،9

4784،3

8773،2

المصدر من عمل الباحث باالعتماد:

 .1جمهورية العراق ،وزارة البلديات واالشغال العامة ،مديرية التخطيط العمراني ،استراتيجية تطوير مدينة الرمادي
وتحديث المخطط االساس لها رقم  6327لسنة 2013 ،مقياس (.)1.100000

 .2استخرجت المساحة باستخدام برنامج ()ARC GIS-1

وهي م زعة على ن ع ن من السىن وهي سىن افقي وسىن عم دي:
 .1السكن االفقي:

بلطت مساحة السىن االفقي ( )3814.7هىتار وبنسبة ( )%25من مجم

المساحة الكلية

للمدينة ه زعت مساحة السىن االفقي ما ب ن المش د البالطة مساحت ( )2183.1هىتار وبنسبة

) )%41.5من مجم

االستاماالت المش دة للمدينة ،ب نما بلغ مساحة المقترحة منها ()1631.6

هىتار وبنسبة ( )%23.2من مجم

مساحة االستاماالت المقترحة للمدينة خريطة (.)2
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 .2السكن العمودي:

بلطت مسا ا ا اااحة السا ا ا ااىن الام دي ( )252هىتار وبنسا ا ا اابة ( )%3.4من مجم

االسا ااتاماالت الكلية للمدينة .ما ااىلت هذه المسا اااحة نسا اابة

المسا ا ا اااحة

ا ااط رة من مجم

االسا ااتاماس السا ااىني

بالمعيار الماتمد من قبل و ازرة االعمار واألسا ا ااىاا البالطة ( )%40من مجم

مسا ا اااحة السا ا ااتاماس

البالغ ) )4339.7بنس ا ا ا ا اابة ( )%28.4من المجم

الكلي للمدينة .وهاد هذه النس ا ا ا ا اابة قل لة مقارنة

السا ااىني .ه زعت مسا اااحة السا ااىن الام دي ما ب ن المش ا ا د وهبلغ مسا اااحة ( )28.8هىتا ار وبنسا اابة

( )%0.5من مجم

المسااحة الكلية لعساتاماالت المشا دة ،في ح ن هبلغ مسااحة الساىن الام دي

المقترح ( )496.2هىتار .وبنس ا اابة ( )%7من مجم
المجماات الم

المس ا اااحة الكلية لعس ا ااتاماالت المقترحة .اا

دة في المدينة مياها هتك ا من ثعثة ط ابق فقن.

خريطة ( )2األحياء السكنية لمدينة الرمادي لعام 2020

المصدر :جمهورية العراق ،وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة ،مديرية التخطيط العمراني ،استراتيجية
تطوير وتحديث مدينة الرمادي التصميم األساس ،رقم ( ،)396لعام  ،1993مقياس ()1:10000

عدى مجمع الامارات الس ا ا ااىنية التاباة ل ازرة االس ا ا ااىاا في حي الت س ا ا ااع اذ هتك ا الامارة

ال احدة من ارباة ط ابق .يرى باض المختص ا ا في م

ا

االس ااىاا اا البنا ة التي هتك ا من

ثعث ط ابق ال هاد من نمن البنا الس ااىني الام دي وانما هص اانف

اامن نمن البنا االفقي ،الا

ك افتها السا ا ا ا ا ااىانية والسا ا ا ا ا ااىنية هي أقرب الى النمن االفقي من الى الام دي ( .)9وه د في مدينة

الرمادي اربع مجماات س ا ا ا ا ااىنية عم د ة في االحيا ) ،ال رار في الجز الطربي ،ع ماا بن عفاا،

الماتصا اام ،الت سا ااع) ،وأا عدم انتشا ااار نمن السا ااىن الام دي في مدينة الرمادي ازى الى ع امل
ا تماعية مرهبطة باادات وهقال د المجتمع ال سا ا اايما األسا ا اار القادمة من الريف فض ا ا اع عن ردا ة

الخدمات المتصلة بهذا النمن من السىن م ل الما النقي والمجاري واالنارة.
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مما هقدم اا نمن السىن الام دي في مدينة الرمادي ال يتناسب مع حجم المشىلة السىنية

التي همر بها المدينة ل هم االهتمام بالساىن الام دي بصا ره الصاحيحة لسااعد ذلك على ماالجة

ول

ز بسايطا من هذه المشاىلة ،ألن يتم ز بصاطر المسااحة التي ساتطلها يياسااً الى النمن البنا

السىني الفقي .اما في ما خص السىن الام دي المقترح ،فقد قسم الى عشرة محعت سىنية محلة
واحدة هقع في الصاناعة الشاريية في الجز الشارقي من المدينة ،ب نما هقع التساع محعت البايية في

منطقة الت سع في الجز الطربي منها (.)10
ثانياً :االستعماالت التجارية:

اد االستاماس التجاري من أهم استاماالت االرض في المدينة وغالباً ما م ل في مركز

المدينة في المنطقة القد مة التي هم ل ن اة المدينة ومراحل نم ها االولى وبهذا فه

سطر على

أعلى ييمة من االرض الحضرية ،مطل االستاماس التجاري مساحة ( )149.2هىتار وبنسبة ()%1
من مجم

المساحة الكلية للمدينة .وعلى الرغم من

طر المساحة التي حتلها هذا االستاماس في

المدينة ،اال اا الخدمات التي قدمها ال هقتصر على سىاا المدينة و حدهم بل هصل الى إقليمها،
وهزداد مساحة هذا االستاماس كلما زادت ععقات المدينة التجارية وكبر حجمها حتى هصب هلك

الاعقات على مست ى القطر ويقسم االستاماس التجاري الى قسم ن:

 .1المنطقة التجارية المركزية :بلطت مس ا اااحة هذه المنطقة ( )29.3هىتار وبنس ا اابة ( )%3.1من
مجم

المسا ا اااحة الكلية للمدينة ،وبلغ مسا ا اااحة المقترح منها ( )79.3هىتار وبنسا ا اابة ( )%0.5من

مجم

مسااحة االساتاماالت المقترحة ،ب نما بلغ المشا د منها ( )29.2هىتار وبنسابة ( )%0.4من

مجم

مساحة االستاماالت المش دة.

 .2محاور تجارية مشــيدة :بلغ مجم
مجم

مساااحة هذا الش ا ار ( )69.6هىتار وبنساابة ( )%0.5من

المساااحة الكلية للمدينة وهصاانف هذه الشا ار الى عدة أ ااناف (الشا ار ال ان ية ،الشا ار

الر يسية ،الش ار الشريانية).

ثالثاً :استعماالت االرض الصناعية:

هاد ال ظيفة الصناعية من ال ظا ف الر يسية في المدينة اذ هؤكد اآل ار اا هناك ععقة

متبادلة ب ن التط ر الصناعي والنم الحضري ،اذ حظ ت الاعقة ب ن الصناعة والتحضر باهتمام
المختص ن في هذا المجاس ،واا كع منهما حدد ب نة المدينة والمناطق المحيطة بها ذا اا حصتها

هزداد ونطاقها يتسع مع ه سع المدينة

()11

وبالرغم من اهمية هذه ال ظيفة إال أا ما هشطل من ح ز

مىاني ما مازاس قل ع مقارنة بال ظا ف االخرى مطل هذا االستاماس مساحة هقدر ( )511.5هىتار
وبنسبة ( )%3.4من مجم

المساحة الكلية للمدينة وه زعت استاماالت االرض الصناعية في

منطقة الدراسة الى ما أهي:
 .1استعماالت االرض الصناعية المشيدة:

مااطلت هذه االسااتاماالت مساااحة ( )181.6هىتار ،وبنساابة ( )%3.5من مجم

االستاماالت المش دة .وهت ز الصناعات في المنطقة االهية:
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• المنطقة الصـــناعية المركزية :أغلبها

ا ااناعات غذا ية او نس ا اايجة وريية و ا ااناعة الم ب ليات

وكذلك ورش الحدادة ،ومحعت هص ا ا االي الس ا ا اايارات والمادات الكهربا ية والمنزلية وماامل الخياطة

ومحاس

وهك ا

ا ااياغة الذهب في م ا ااار الص ا اااغة .وهتص ا ااف هذا الص ا ااناعات بى نها

ناعات حرفية في االغلب هحتل مىاا

ط ر الحجم ).)12

ا ااناعات خضيفة،

• المنطقة الصناعية الغربية والجنوبية الغربية :اد مامل الز اج والس راميك في مقدمة المنشآت

الصناعية ،اذ هم ه ط ن مامل الز اج والس راميك في الجز الطربي من المدينة غرب نهر الفرات،
وعلى امتداد الشار الدولي ،وكذلك محاس هصلي السيارات وك ار ات الطسل والتشحيم.
• المنطقة الصناعية الشرقية :حدد هذا الم قع

من المخطن االسا

لمدنية الرمادي لاام

 1972وهركزت ف ها محعت هصلي السيارات وإدامتها وكذلك مامل للنسيج واخر لأللمن م ،ومامل

الصناعة المسام ر وأكيا
هذه المنطقة

البعستك وماامل ال لج وورش الصناعة االفراا والتنان ر ،وقد هم الطا

لمدينة الرمادي الحالي اذ هم هح يلها الى منطقة سىن عم دي

من مخطن االسا

نتيجة لت سع المدينة ،اذ ا بحت هذه المنطقة هشىل مصدر ازعاج لسىاا المدينة.
 .2استعماالت األرض الصناعية المقترحة:

هبلغ مسا ا ا اااحتها ( )329.9هىتار وبنسا ا ا اابة ( )%4.7من مجم

المسا ا ا اااحة االسا ا ا ااتاماالت

المقترحاة للماديناة ،هقع هاذه المنطقاة في الجز الجن بي الطربي من الماديناة ،وهضا ا ا ا ا ا اام في غاالب تهاا

ا ا ااناعات ثق لة ،اذ هم هحديد م قاها لتك ا با دة عن المناطق الس ا ا ااىنية المقترحة وذلك للحد من

االثر الب ئي ،هذا باإل ا ا ااافة الى اا المنطقة محاطة بحزام اخضا ا اار من ما ا ااأن اا ازز من عزس

المنطقة الصا ا ا ااناعية المقترحة وفصا ا ا االها عن المناطق السا ا ا ااىنية ،وقد هم ربن هذه المنطقة بشا ا ا اابىة

الش ار الر يسية المقترحة للمدينة.
رابعاً :االستعماالت النقل:
للنقل أهمية كبرى في هط ر المدا وه سا ا اااها كما يؤثر في ما ا ااىلها واسا ا ااتاماالت االرض
داخلهاا ومن ح لهاا كماا ه د ععقة ب ن التخطين المسا ا ا ا ا ا ااتقبلي لطرق النقال والخطاة الااامة للمادينة
وهط رها ول ععقة طرد ة مع ه سا ا ااع مسا ا اااحة المدينة ( ،)13فتتباين المسا ا اااحات التي شا ا ااطلها هذا

االسا ا ا ا ا ا ااتامااس من ماديناة الى أخرى متاأثرة باادة ع امال أهمهاا حجم الماديناة والتط ر االقتص ا ا ا ا ا ا اادي
والتكنل ي فقد بلطت نسبة ما شطل هذا الستاماس في مدينة الرمادي ( )2537.5هىتار و بنسبة

( )%16.7من مجم
( )%8.9من مجم

المسا ا ا ا ا اااحة الكلية للمدينة ،ويبلغ المقترح منها ( )1322.9هىتار وبنسا ا ا ا ا اابة

مساااحة االسااتاماالت المقترحة للمدينة ،وبلغ المش ا د منها ( )1211.6هىتار

و بنس ا اابة ( )%23.1من مجم

( 686.9كم) في الخريطة (.)3

مس ا اااحة االس ا ااتاماالت المش ا ا دة للمدينة ،ب نما بلغ مجم
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خريطة ( )3أنماط الشوارع لمدينة الرمادي لعام 2020

المصدر:
 1ا مه رية الاراق ،و ازرة االعمار واالسىاا والبلد ات واالمطاس الاامة ،مديرية التخطين الامراني ،استراهيجية هط ير
لها لسنة  ،2033رقم ( ،)6327لسنة  ،2012مقيا

وهحديث مدينة الرمادي التصميم األسا

(.)1:25000

 .2مر ية فضا ااا ية لمنطقة الد ارسا ااة ،للقمر الصا ااناعي ( ،)WorldView-3دقة ( )30سا اام ،امتداد ( ،)JPEJال ال ات
المتحدة ،لسنة .2017

التي هصنف م رف ل يا الى ما أهي:
 .1الشوارع الشريانية :من اهم هذه الش ار هي الشار الح لي الشمالي ،والح لي الجن بي ،ومار

اربا ن ومار .

 .2الش ـوارع الرئيســية :من اهم هذه الشا ا ار الش ااار الاام (احمد اسا ا ن ،م ااار الحرية  12هم ز

مار المحين.

 .3الشوارع الثانوية :ومن اهمها مار عمر بن الخطاب ،الرازي ،الشهبا  ،ميسل ا ،القطانة.
 .4الشوارع المحلية :هامل هذه الش ار على خلق ن

من التكامل ال ظيفي لألنشطة االقتصاد ة

في المدينة ،وهم ل هذه الش ار نها ات مبىة الش ار ب

فها الشبىة الت زيعية المجماة ب ن

المحعت السىنية ،وامتدادها الى ال حدات السىنية بشىل مبامر .وعادة ما هك ا بمحرمات عر ها

(13–23م).

خامساً :استعماالت االرض الخدمية:
هاد الخدمات المجتمعية

رورة في المدينة فمن خعلها مىن هحديد ن عية الحياة الحضرية،

وهتم ل هذه االستاماالت في منشأة الخدمات االدارية والتاليمية والصحية والخدمات اال تماعية
االخرى .فقد مطلت مساحة قدرها ( )1471.3هىتار وبنسبة ( )%9.8من مجم

للمدينة ،وبلغ مساحة المش د منها ( )506.8هىتار وبنسبة ( )%9.8من مجم

المساحة الكلية

االستاماالت

المش دة للمدينة ،ب نما بلغ مساحة المقترح منها ( )974.5هىتار وبنسبة ) (%13.9من مجم
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االستاماالت المقترحة للمدينة ،ويتأثر ه زيع هذه الخدمات بادة ع امل منها حجم المدينة وهرك ب
السىاا ون

الخدمات المقدمة وهم لت هذه االستاماالت بما أهي:

أوالً :الخدمات التعليمية:
مطلت مساحة مقدارها ( )453.7هىتار وبنسبة ( )%3من مجم

المساحة الكلية للمدينة،

ب نما بلغ مساحة المش دة منها ( )321.3هىتار لتصل الى بنسبة ( )%6.1من مجم

مساحة

االستاماالت المش دة للمدينة ،في ح ن بلغ المقترح منها ( )132.4هىتار وبنسبة ( )%1.9من

مجم االستاماالت المقترحة للمدينة ،وهتم ل الخدمات التاليمية بتأسيسها ( )1987بجاماة االنبار
بىل تي التربية والتربية للبنات ،الى اا و ل عدد كلياهها الى ( )15كلية في المدينة وبلغ عدد

طعبها ( )21660طالب ( ،)14من ميع أقضية المحافظة ،هباها افتتاح ثعث كليات اهلية هما

كلية الماارف الجاماة ،وفر لكلية االمام االعظم وكلية الهدى الجاماة في المدينة ولقد كاا لت سع
المدينة دور بارز في ظه ر المدار

األطفاس ،باإل افة الى المدار

ال ان ية والمهنية ،وهزايد اعداد المدار

االبتدا ية ورياض

االهلية في المدينة ،وقد بلغ عدد المؤسسات التاليمية ()195

مؤسسة .اما عدد طلبتها فقد بلغ ( )42685طالباً ( )15هقدم خدماهها كل ابنا مدينة الرمادي والمدا

االخرى بالمحافظة .وباد هطب ق المعيار السىاني على واقع مدينة الرمادي نجد هناك زيادة في عدد
المدار

ال ان ية ،إذ من المقرر أا يبلغ عدد المدار

( )43مدرسة ،ب نما سجل ال اقع ()57

مدرسة أي أا هناك ا جابية كمية في عدد المدار  ،أما من الناحية الن عية فالى الاىس إذ سجلت
حالة سلبية وذلك ألنها ه زعت على ( )28بنا ة فقن وأا ( )15بنا ة منها بحا ة إلى هرميم (.)16

ثانياً :الخدمات الصحية:

احتلت الخدمات الصا ا ا ا ااحية مسا ا ا ا اااحة هقدر ( )96.1هىتار وبنسا ا ا ا اابة ( )%0.6من مجم

المس اااحة الكلية للمدينة وقد بلغ المشا ا د منها ( )18.8هىتار وبنس اابة ( )%0.4من مجم

مس اااحة

االساتاماالت المشا دة ،ب نما بلغ مسااحة المقترح منها ( )77.3هىتار وبنسابة ( )%1.1من مجم

االسا ااتاماالت المقترحة للمدينة هم لت المؤسا اسا ااات الصا ااحية بمسا ااتشا اافى الرمادي الاام ومسا ااتشا اافى

النسا ااا ية واالطفاس ،والمسا ااتشا اافى الجمه ري وكذلك وثعث عشا اار مرك از

المدينة ،باإل افة الى مستشفى الرازي األهلي.
ثالثاً :الخدمات الدينية:

بلطت مساحتها ( )24.8هىتار وبنسبة ( )%0.2من مجم

ا ااحياً م زعة على عم م

المساحة الكلية للمدينة وقد

و لت مساحة المش دة منها ( )15هىتار وبنسبة ( )%0.3من مجم مساحة االستاماالت المش دة
للمدينة ب نما بلغ المقترح منها ( )9.8هىتار وبنسبة ( )%0.1من مجم

مساحة االستاماالت

المقترحة للمدينة وقد مملت الخدمات الدينية ( )94مسجداً م زعة على أر ا المدينة.
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رابعاً :مباني عامة:

استح ذت على مساحة قدرها ( )906.7هىتار وبنسبة ( )%6من مجم

المساحة الكلية

للمدينة ،بلغ مساحة المش د منها ( )151.7هىتار وبنسبة ( )%2.9من مجم مساحة االستاماالت
المش دة للمدينة ،والمقترح ( )755هىتار وبنسبة ( )10.8من مجم االستاماالت المقترحة للمدينة.

المبحث الرابع :مشكالت المخطط االساس لمدينة الرمادي:

أوالً :مشكلة السكن:
ادى النم الحضري غ ر المخطن الى نقص الحاد في اإلسىاا وفق المتط رات الحا لة
في الحالة اال تماعية واالقتصاد ة ،وهذا يتطلب إمىانات ماد ة االمر الذي ال باض االسر دوا

سىن المستقبل لها .فتم التجاوز على البساه ن ببنا وحدات سىنية او بمختلف االستاماالت االخرى،

ومن الجدوس ( )3بلغ مجم

مساحتها الكلية ( )129.4هىتار وبنسبة ( ،)%16.98اما السىن

المفرز فقد بلغ ( )82.5هىتار وبنسبة ( )%10.82من مجم
خريطة ( ،)4مشىلة الاجز السىني في مدينة الرمادي.

مساحات التجاوز في المدنية .وهب ن

جدول ( )3مساحات التجاوز حسب نوع االستعماالت في مدينة الرمادي لعام 2020
ت

نوع االستعمال

مساحة هكتار

النسبة %

1

بساه ن يتخللها سىن

129.4

16.98

2

سىن مفرز

82.5

10.82

3

مساحة است مارية

218.9

28.72

4

مناطق خض ار (م لدات)

16.6

2.17

5

مناطق خض ار

175.2

23.00

6

مناطق هرف هية

19.2

2.15

7

مباني عامة

85.7

11.24

8

مباني هاليمية

13.4

1.80

9

محرمات سىك حديد

21.1

2.76

762

%100

المجموع

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ()Arc, GLS

ومن الا امل التي ساهمت في هضخم مشىلة السىن في المناطق الحضرية:
 .1الهجرة من الريف الى المدينة.
 .2هدم الب ت األيلة للسق ط.

 .3التباين ب ن دخ س الم اطن ن ب ن اثماا الب ت التي همتلك المااي ر الصحية المناسبة.
 .4عدم و د سياسة سىانية مناسبة.

 .5التقدم البطي في هشديد ال حدات السىنية.
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خريطة ( )4التوزيع المساحي للتجاوزات حسب االستعمال في مدينة الرمادي لعام 2020

المصدر :باالعتماد على :جمهورية العراق وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة ،مديرية التخطيط العمراني،
استراتيجية تطوير وتحديث مدينة الرمادي والتصميم األساس لها لعام ،2033رقم ( ،)6327لعام  ،2012مقياس
()1:25000

ثانياً :مشكلة الخدمات:

هااني الدوس والس ا اايما النامية منها من مش ا ااىعت ب ئية حس ا ااب النم الحض ا ااري النا م من

الهجرة من الريف الى المدينة او من المدا األخرى ،مما خلق ظروف

اااغطة على المؤسا اس ااات

الخاا ا ا ا ا ا ا ااة باالخادماات التي هقادمهاا ومن ثم هاده ر ن ع تهاا .بلغ مجم

التجااوزات للمبااني الاااماة

( )85،7هىتاار وبنسا ا ا ا ا ا اباة ( ،)%11.24اماا التجااوزات على المبااني التاليمياة بلغ مجم
( )13.4هىتار وبنساابة ( )%1.80من مجم

هجااوزهاا

التجاوزات في المدينة ،هم لت مياها ببنا وحدات

سا ا ااىني  ،اما محرمات سا ا ااىة الحديد بلغ مسا ا اااحة التجاوز لهذه المحرمات ( )21.1هىتار وبنسا ا ااب

( )%2.76من مجم

مرين بمحاذاة السىة.

التجاوزات هم لت هذه التجاوزات ببنا وحدات سا ا ا ا ااىنية امتدت على ما ا ا ا ااىل

ثالثاً :مشكلة المناطق الخضراء:

اد التل ث الب ئي من أخطر المشىعت الب ئية التي هااني منها المدا ،فالتل ث الب ئي

قصد بها التط رات في خصا ص ال سن الب ئي او ا جاد ظروف

دة مف دة او

ارة بفضل نشاط

او مجم عة انشطة محدودة هبااً الختعف النشاط ومقياسها وم قاها ومن القضا ا التي هؤثر على

االنساا هل ث س ا كاا هل ث اله ا المحين ب او التل ث الض

(القمامة) ،ويقسم التل ث في مدينة الرمادي الى ن ع ن:
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أوالً :المولدات الكهربائية:
والتي هشمل التل ث اله ا ي والض

ا ي.

ثانياً :تلوث النفايات (القمامة):

وهشمل النفا ات السا لة والصلبة والنفا ات الاض ية والط ر عض ية.

ثالثاً :مشكلة التلوث البيئي:

هاد المناطق الخضا ار من الا امل المؤثرة في المناخ المحلي للمدينة أذ هؤثر في عنا اره

من در ة ح اررة ورط بة وس ا اارعة الرياح س ا ا ا اله ا المعمس للس ا ااط ح الخض ا ا ار أو المجاور لها
وهزداد اهمية هذا االس ا ا ا ااتاماس في المناطق ال اقاة

على هقل ل در ات الح اررة من خعس ما هحتا

ا ا ا اامن االقاليم المناخية الحارة الجافة أذ هامل

االمجار من االماا الشمس أو من خعس عملية

التبخر والنت وقد أما ااارت أحدى الد ارسا ااات أا االما ااجار المزروعة بالقرب من المباني هخفض من
هكاليف التبريد داخل المس ا ا ااىن بمادس هراوح ب ن ( ،)%20 - %10بلغ مجم

اساتاماس ( )175.2هىتار وبنسابة ( )%23.00من مجم

التجاوزات على هذا

مسااحة التجاوز ،هم لت هذه التجاوزات

في ماظمها ببنا وحدات سا ا ااىنية فضا ا ااع عن االنشا ا ااطة االخرى المقامة على م ل هذه اال ار ا ا ااي
كالتجارية والص ااناعية او و ااع م لدات فقد بلغ مجم

هجاوزها ( )16.6هىتار بنس اابة ()%2.17

وقد انتش ا اارت هذه التجاوزات في ماظم احيا المدينة وذلك بس ا اابب اهمالها او عدم انش ا ااا ها وهركها

ا ار ا ا ا ا ا ااي خالية من السا ا ا ا ا ااه لة التجاوز عل ها .اما المناطق الترف هية فقد بلغ مجم

هجاوز عل ها

( )19.2هىتار بنس اابة ( ،)%2.15هم لت هذه التجاوزات في ماظمها على اال ار ااي المخص اص ااة
لمس ا ا ا اااحات االلااب الريا ا ا ا ااية وكذلك على المناطق (الك رنيش ا ا ا ااات) والكازين هات والمطاعم .اما

التجاوز على مناطق السا ا ااياحة االسا ا اات مارية ،هتم ل هذه المناطق على الضا ا اافة اليمنى لنهر الفرات
وكذلك

ا ا اافتي قناة ال رار بلغ مجم

هجاوزها ( )218.9هىتار وبنسا ا اابة ( )%28.72من مجم

التجاوزات في المدينة ،اس ا ا ااتطلت هذه اال ار ا ا ااي بمختلف االنش ا ا ااطة سا ا ا ا ا كاا ذلك ببنا وحدات

سىنية او هجارية و ناعية.
االستنتاجات:

 .1احتلت مساحة االستاماس السىني لجميع المخططات االساسية النسبة االكبر ب ن استاماالت
االرض على حساب بقية االستاماالت وخا ة اال ار ي الخض ار والترف هية.

 .2عجز االدارة الحضرية عن هنف ذ المخططات االساسية في م ا هة هط ر المشىعت التخطيطية

التي ه ا

المخطن االسا

(التجاوزات).

 .3اا ظاهرة التجاوزات السىنية على اال ار ي الزراعية والبساه ن في المدينة ،ليست بالحدي ة،
وانما ها د لاه د سابقة نتيجة طبياة ملك تها ،فضع عن م قاها من مركز المدينة وانخفاض المردود

المالي لها مما ادى الى هقسيمها وبياها على مىل قطع سىنية والتجاوز على االستاماس المخصص

لها ،أسهم في هط ر مااي ر هخطين المدينة من هة ،وزيادة االختعس في بنية مدينة الرمادي من
هة اخرى.
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 .4هط ر النسب المساحية الستاماالت األرض داخل المدينة ،في ن
عن الذي كاا مقرر لها في المخطن األسا

وه زيع استاماالت االرض

للمدينة بفال التجاوزات ،بالتالي أثر بشىل مبامر

على كفا ة ادا وظا ف المدينة المخصصة لها.
التوصيات:

 .1هفا ل دور البلد ة كشخصية اعتبارية ،وهازيز دورها الرقابي والتنف ذي إلزالة التجاوزات وهحم لها

مسؤولية الحفاظ على امعك الدولة.

 .2هحديد طريقة للتاامل مع المتجاوزين وفق هسلسل زمني محدد لحل مشىلتهم ،عن طريق اعادة
ياغة الق ان ن والق اررات بما يتع م مع طبياة وحجم المشىلة يتم بم بة إ قاف التجاوزات.

 .3ا جاد وسا ل مناسبة همنع او هحد من ظاهرة بنا التجاوز في المدينة ،من خعس هشى ل لجاا
إلزالة التاد ات في ح نها على اا هك ا هذه الجاا مدع مة من قبل األ هزة االمنية والقضا .

 .4هحديد اسل ب عمل لم ا هة المشىلة من خعس خطة استراهيجية ماملة ،والتي مىن من خعلها
ه ي السياسات المستقبلية للحد وهقلل حجم اال رار الناهجة عن التجاوزات.

 .5هنف ذ مراحل الت سع وعدم التباطؤ في هنف ذها التي ا بها المخطن االسا

للمدينة كل حسب

مرحلت الا ذلك سيشجع الباض على التجاوز على االرض المخططة لها مادامت فارغة بدوا

مش دات فالي عل ها.

 .6الحد من ظاهرة الهجرة وهط ير الخدمات في هذه المناطق ال سيما الصحية والتاليمية فضع
عن خدمات البنى التحتية كالكهربا والما الصال للشرب ،بأنشا مجماات سىنية متكاملة مما

هخفف الضطن على المدينة.
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