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 :الممخص
جاء ىذا البحث من خالل محاور متعددة متمثال باألسباب التي تقف وراء 
الزحف العمراني باتجاه الواجية المائية والناتجة عن النمو السكاني ، 

لمدينة الرمادي ، والتوسع المساحي خارج حدود المخطط االساس 
والتجاوزات وغياب سمطة القانون ، مع كثرة االنقاض جراء عمميات اليدم 
التي تعرضت ليا اجزاء واسعة من مدينة الرمادي . وشمل المبحث االول 
اشكال النمو العمراني باتجاه بيئة نير الفرات وقناة الورار تمثل باألثار 

باتجاه بيئة النير والقناة وناتجة  المترتبة والناجمة عن ىذا الزحف العمراني
عنيا اثارا اقتصادية تتعمق بضياع االرض النادرة الزراعية ، تقمص حوض 
النير وما يحتويو من ترب غرينيو ، واثارا مورفولوجيا واثارا بيئية متمثمة 

 بالتموث.
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Abstract: 

This research came through multiple axes represented by 

the reasons behind the urban sprawl towards the 

waterfront resulting from population growth, spatial 

expansion outside the boundaries of the master plan of 

the city of Ramadi, abuses and the absence of the rule of 

law, with the large number of rubble as a result of 

demolitions that were exposed to large parts of the city 

of Ramadi  .  The first topic included the forms of urban 

growth towards the environment of the Euphrates River 

and Al Warar Canal represented by the consequences of 

this urban sprawl towards the environment of the river 

and the canal, resulting in economic effects related to the 

loss of rare agricultural land, the shrinkage of the river 

basin and its alluvial soils, morphological effects and 

environmental effects represented by pollution. 
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 المقدمة
تعد المجاري المائية من ابرز العناصر الطبيعية التي تؤثر وتتأثر بالمدينة التي تقع 
عل ضفافيا فكانت االنيار العامل التنموي االبرز الذي يقوم المدينة ويزيد من عمرانيا وعامل 

نيا وفعالياتيا المختمفة ، ويجود بما يحتويو الرخاء ويمبي ما تحتاجو من مياىو لسد ظمأ سكا
من كائناتو الحية   لغذاء السكان، تقابل مدينة الرمادي ىذا الفضل لمنير والقناة بتجاوز 
االستعماالت المختمفة عمى الواجية المائية وردم اراضييا الزراعي بمئات االطنان من  

 مخمفات المنازل الميدمة وتضييق المجرى المائي 
 كمة: المش

ما ىي طبيعة االثار التي تركتيا االنشطة االقتصادية والتوسعات العمرانية عمى بيئة 
نير الفرات وقناة الورار ضمن بمدية مدينة الرمادي ؟ واين يمكن مالحظتيا في مدينة الرمادي 

 وكيف ؟ 
 الفرضية: 

ان لعمميات الردم المستمرة ولألنشطة والفعاليات المتمثمة بالتجارية والصناعية 
 والخدمية والسكنية اثر ميم في تقميص وانحسار الواجيات المائية لمدينة الرمادي 

 الهدف: 
بيان االثار السمبية الناجمة عن البيئة العمرانية المفرطة عمى بيئة نير الفرات وقناة 

-33ة الرمادي الواقعة بين دائرتي عرض والتي تقع بين دائرتي عرض )الورار ضمن مدين
 ( 0(( يالحظ الخارطة )21-43(( و02-43( شماال وخطي طول  27-33( و )23
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 ( الموقع الجغرافي لمدينة الرمادي بالنسبة لمعراق والدول المجاورة1خارطة )

جميورية العراق، وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق  -المصدر: باالعتماد عمى : 
 (  1000000: 0، مقياس )2108االدارية، 

، قسم تنظيم 2108مصدر خريطة االحياء : مديرية بمدية االنبار، خريطة التصميم االساس لمدينة الرمادي 
   ( 25111: 0المدن، مقياس )

 المبحث االول: الزحف باستخدام االنقاض وانواعها 
تعد االنقاض واحد من المخمفات الميمة والمؤثرة عمى البيئة والتي تمثل مخمفات 
الصمبة لمعممية التنموية التي تمتاز بيا اغمب دول العالم، ان ىذه المموثات تنتج اساسا عن 

وع من المشاريع داخل المدينة سواء تطوير زيادة التنمية والتوسع في المباني حيث ان اي مشر 
اماكن حضرية او انشاء طرق وسكك حديد يسبب في انتشار مموثات وازالة نباتات وتعرية 

. فالتموث باألنقاض يعني ظيور شيء ما في مكان غير مناسب وال يكون (0)التربة وتدىورىا
 مرغوبا فيو في ىذا المكان.

عمميات الردم عل ضفاف النير والقناة ىي ىناك اكثر من طريقة اتبعت في 
 -كاالتي:

ىي احدى الطرق المتبعة في عمميات  -:اقامة الدعائم الكونكريتية واالسيجة -0
البناء خاصة في االراضي المنخفضة بنسب كبيرة وفي اراضي ذات مستوى ماء باطني قريب 

مدينة الرمادي وقرب من سطح االرض و قريبة من مصدر مائي وىي متبعة اماكن كثيرة في 
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النير والقناة، يتم اقامة الدعائم وبناء سياج من مادة الحجر االكثر مقاومة لممياه مع طالء 
متر او حسب حالة مكان القطعة،  2البناء باألسفمت لتقميل تأثير المياه ويرتفع البناء بحدود 

بمة لالنضغاط بعدىا يتم بعدىا يتم ردم مساحة البناء من الداخل بمواد من السبيس او تربة قا
البناء فوقيا وىذه الطريقة اتبعت في اغمب  اسس بنايات المطاعم عمن نير الفرات مثل كرم 

 الدليم وروتانا وبابمو عمى القناة 
تعد ىذه الطريقة في الردم االكثر شيوعا واستخداما  -:  انقاض البيوت المدمرة – 2

ة ازالة االنقاض تقع عمى صاحب البيت وال تكمف صاحب االرض مبالغ تذكر الن تكمف
المدمر او المقاول الذي يروم البناء وليس عمى صاحب القطعة سوى الموافقة عمى رمي 
االنقاض في ارضو، بدا ىذا النوع من عمميات الردم قرب النير بعد اعادة االستقرار والتخمص 

لميدمة بعد تحرير االعمار في المدينة، لقد بمغت الدور ا من عصابات داعش وعمميات
دار متضرر بشكل جزئي  5585% و51دار سكن تعرض لميدم بنسبة  5731المدينة 

اصابيا الضرر واليدم  09765دار متضرر بنسبة كبيرة لذلك كان مجموع الدور  8451و
. (2)فقط 4549دار سكني في الرمادي اي التي سممت من االضرار ىي  24304من اصل 

الكثير منيا الى االراضي قرب النير والقناة لتصبح االرض اكثر  فانقاض ىذه الدور تم نقل
 ارتفاعا عن مستوى النير ولزيادة سعر االرض بعد تسويتيا.

وىي بقايا مواد البناء  -:  المخمفات مواد البناء ونفايات المنازل الصمبة – 3
نير والقناة وتتمثل المستخدمة في بناء الوحدات السكنية الفوضوية والمشاريع التنموية عمى ال

باألحجار والحصى والرمال اضافة الى مخمفات الصمبة لممنازل الواقعة عمى جانبي النير 
ومخمفات حيواناتيم من المواد العضوية وتمقى اكثرىا عمى حافة المياه لمحاولة التوسع عمى 

 حساب مجرى النير 
ن الحصى الكبيرة ىي بقايا فضالت المعامل م -:  المخمفات الصمبة لممعامل – 4

 واالطيان والمعدات المتيالكة والسكراب وبقايا البموك المتضرر من معامل البموك وغيرىا 
ىي الترسبات التي يمقييا نير الفرات، فيناك  -:عمميات ردم اصمها طبيعي – 5

بيئات تكون مثالية لنشوء ىذه الجزرات والمتمثمة بمجاري مائية ذات قيعان تكون ممساء ومن 
وىذه حالة شائعة في المياه العراقية ونتيجة ليذه المواد مع   Siltو  Clayاد تتكون من مو 

وجود مجاري مائية بطيئة الجريان نتيجة لقمة االطالقات المائية تصبح فرصة مالئمة لترسيب 
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المواد الخشنة لتكون نواة الجزيرة ويكون من الصعب التخمص من ىذه النواة بسبب ضعف 
ي وتتراكم الرسوبيات فوقيا وتظير الجزيرة الى السطح، وغالبا ما تندمج عدد من التيار المائ

الجزر وتكون جزيرة كبيرة مما تساىم في تضييق مجرى النير وقد تندمج مع ضفة النير 
. ويتم ضم ىذه الجزر الى االراضي الممتصقة (3)وتصبح جزء من االراضي المجاورة لمنير

نباتات وفي بعض االحيان تقام عمييا بعض الفعاليات المدنية وحتى معيا وزراعتيا وتثبيتيا بال
 المعامل الصناعية.

  -التوزيع المكاني لعممية الردم : 
لقد شممت عممية الردم مناطق متفرقة من االراضي المحاذية لمنير والقناة وكانت 

النير اليمنى ان الحصة االكبر من ىذه العمميات لممناطق الزراعية بالدرجة االولى عند ضفة 
ارتفاع االسعار ضمن ىذه االراضي ال يدخل من ضمن النظريات االقتصادية في الجغرافية 
التي ترتبط بقانون التدرج من المركز نحو االطراف، ولكن الن االرض الزراعية مرغوبة 
لمسكن ووجود حالة من التنافس بين اصحاب الدخول المرتفعة من ابناء المدينة، بيعت قطعة 

دونم بعد ردميا  00مميار دينار عراقي تبمغ  00من االرض يمين جسر البوفراج بمبمغ 
، واذا كان خطر البناء في مثل ىكذا نوع من االراضي وىي الزراعية (4)باألنقاض وتسويتيا 

فقد يترك االرض بورا في ايدي مضاربي اراضي البناء في انتظار المشتري مما يرفع سعر 
. وبذلك فان الردم مستمر عمى ىذه االراضي (5)تالية وتؤدي نفس النتيجة االرض الزراعية ال

ما دام انتاجيا ال يسد اجور العمل بسبب تدني االنتاج من جية واغراق االسواق بمنتجات 
الدول المجاورة فالتيمت االنقاض اغمب االراض والباقي من االرض تنظر مصيرىا وتصبح 

نت ارض مخضرة تعاون اىل المدينة عمى خرابيا وتحويميا من الماضي انو في ىذا المكان كا
الى كتل عمرانية متراصة، وتتوزع عمميات الردم لألراضي المجاورة لمنير والقناة يالحظ 

 -(وتتوزع في عدد من االماكن  كما يمي:0المرئية الفضائية )
يقع يمين النير من بداية سدة الرمادي ويمتد اسفل  -:الموقع االول لمردم –0

المطاعم والمحال التجارية وموقع الفوج التاسع لمطوارئ وعالوي الخضرة ويعد االمتداد االكبر 
لعمميات الردم وصوال الى جسر البوفراج ويمثل اعمى القيم من حيث ارتفاع الردم وتتباين مواد 

ادة السبيس وبين انقاض المنازل المدمرة والكمية االكبر الردم بين االعمدة الكونكريتية وم
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النقاض المنازل وشممت جميع االرض باستثناء قطعتين زراعيتين عند جامع حمد الدامور 
 (. 0وىي معرضة ايضا لمردم يالحظ الصورة )

 (موقع االنقاض عند نهر الفرات وقناة الورار1مرئية فضائية )

 
 Arc Mapمخرجات برنامج   Erdas Imagineبرنامج  ( (Land sat +OLI 8 2121المصدر: 
10.4.1 

 (عمميات ردم االنقاض عمى االراضي الزراعية يمين نهر الفرات1صورة )

 
 07/5/2120المصدر: الجولة الميدانية بتاريخ     

م ويستدل  2وجميع االرض الباقية تعرضت لمردم بمغ ارتفاع الردم ضمن ىذا الموقع 
م من خالل 3عمى ىذا االرتفاع ىو ارتفاع السدة الترابية عن االراضي المجاورة لمنير بمغ 
بايات  9م  3بقاء قسم من السدة لم يصميا الردم وىي مرصوفة بالحجارة وبمغ ارتفاع الرصف 
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موجود ، اذ كان الشغل الشاغل لمسمطات المحمية في مدينة الرمادي ايجاد لمسمم الحجري ال
حمول لمنع وصول مياه نير الفرات اثناء الفيضان فقامت بمدية الرمادي وقتيا بعممية رصف 

 .(6)السدة المقابمة لمنير بمادة الحجر واالسمنت لممحافظة عمى السدة من نحت المياه 
الجزء من المدينة بعمميات تمويو وتحايل من المتجاوزين تمتاز عمميات الردم في ىذا  

عمى السمطات المحمية  من خالل اقامة اسيجة من مادة الجينكو عمى امتداد شارع السدة 
ويكون ردم االنقاض خمفو وعمميات التسوية ىربا من مراقبة موظفي البمدية فتكون خمف 

يو من مموثات وبقايا مواد التفجير حتى ان األسيجة والبنايات جبال من ركام المدينة وما يحتو 
 (.2مضخات الماء التابعة لمشروع الرمادي طوقت بيذه االنقاض يالحظ الصورة )

 (ردم االنقاض قرب محطة سحب مياه مشروع الرمادي الكبير عمى نهر الفرات2صورة)

 
 07/5/2120المصدر: الجولة الميدانية بتاريخ 
م وكمية  2وارتفاعيا  2م 310251ي ىذا الموقع لقد بمغت المساحة التي ردمت ف

طن وكانت نسبتيا من مجموع المواقع  612511ومقدارىا بالطن  3م 612511االنقاض 
 (.0% يالحظ من الجدول )84.059
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 (مواقع الردم القريبة من النهر والقناة في مدينة الرمادي1جدول )
كمية  النسبة

االنقاض 
 طن

كمية 
االنقاض 

 3م

 المساحة
 2م

ارتفاع 
 الردم

موقع الردم من 
 الواجية المائية

 ت

من سدة الرمادي الى  متر 2 310251 612511 612511 84.059%
 جسر البوفراج

0 

 2 شرق جسر البوفراج سم 51 05111 7511 7511 0.147%
خمف موقع طب  سم 81 4111 3211 3211 1.446%

 االسنان عند النير
3 

 4 شرق فندق االنبار متر 0 05111 05111 05111 2.195%
الجزر النيرية منطقة  سم 71 31111 20111 20111 2.933%

 الجزيرة
5 

قرب محطة حي  سم 51 45111 22511 22511 3.042%
 االكراد قناة الورار

6 

قرب جسر الحوز  متر 0 41111 41111 41111 5.587%
 يمين القناة

7 

يمين منطقة الطاش  سم 81 4211 3361 3361 1.469%
 ويسار القناة

8 

011% 705161 705161 454451 7.3 
 متر

  المجموع

المصدر: الجولة الميدانية لمواقع الردم وتم احتساب الكميات، مساحة االرض * ارتفاع االنقاض = 
 طن   0=  3م0كل  3كمية م

يبدا من جسر البوفراج وصوال الى المباني العشوائية خمف كمية  -الموقع الثاني : 
االسنان وتتباين ماد الردم بين االنقاض ونفايات البيوت الممتدة ضمن ىذا التجمع وبقايا  طب

وارتفاع االنقاض  2م 05111اشجار النخيل التي قمعت وبني مكانيا . يبمغ مساحة االنقاض 
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طن ونسبتيا من بين  7511وكمية االنقاض بالطن 3م 7511سم وكمية االنقاض  51
 %0.147االماكن 

يقع خمف تجمع مجموعة من البيوت الضخمة ) الفمل(. خمف كمية  -الثالث :  الموقع
طب االسنان عمى النير مباشرة تشمل مادة الردم في ىذا المكان تربة حمراء  ،وبدا الردم في 

عند قيام بمدية الرمادي بالتخطيط وتبميغ المتجاوزين إلقامة الكورنيش  2120الشير الثالث  
وكمية التربة بالطن  3م 3211كمية التربة  2م4111م مساحة الردم س 81ارتفاع التربة 

 %1.446طن ونسبتو من بين المواقع  3211
يقع مكان الردم شرق فندق االنبار بين الفندق والممعب الخماسي  -الموقع الرابع : 

والنايمون  تتكون مواد الردم من بقايا مواد البناء التي يخمفيا الفندق من االتربة والمواد الصمبة
وكمية  2م 05111م والمساحة التي يغطييا الردم 0واالوراق واالخشاب. يبمغ ارتفاع االنقاض 

% 2.195طن  وتبمغ النسبة من بين المواقع  05111والكمية بالطن  3م 05111االنقاض 
 وىي في تزايد واتساع وكانت االرض ارض زراعية قبل الشروع بيذه العممية ويتم الردم بموافقة

 المستحوذين عمى االرض ألنيا في تزايد مستمر في سعرىا  وتعد ارض تجارية.
يقع يسار نير الفرات منطقة الجزيرة والردم عبارة عن جزر نيرية  -الموقع الخامس : 

ممتحمة تكونت طبيعي بسبب كثرة ترسبات النير لضعف التيار المائي بالتعاون مع تأثير 
ج الرمل وزراعة الجزيرة باألشجار وتسوية طريق لمرور بشري من خالل تواجد معمل إلنتا

المعدات عمى المعمل فأصبحت الجزيرة جزء من اليابس  . واسيمت الجزيرة بتضييق مجرى 
 3م2011وكمية الرواسب  2م31111سم ومساحة الجزيرة  71النير، تبمغ ارتفاع الترسبات 

 %.2.933طن ونسبتو من بين المواقع2011وكمية الرمال بالطن
يقع عمى قناة الورار يمين القناة ويقع عند محطة مجاري  -الموقع السادس :  – 6

التأميم تتكون مواد الردم من انقاض البيوت الميدمة التي تجمب من االحياء القريبة ضمن 
(. وىي في 3منطقة التأميم وبقايا مواد البناء ويتم التسوية بين فترة واخرى يالحظ الصورة )

ال بعدىا يتم بناءىا والتجاوز عمييا وىي استراتيجية اخرى في عمميات التجاوز طور االكتم
وكمية االنقاض  2م45111سم ومساحة االرض التي تردم 51يبمغ ارتفاع االنقاض 

 %.3.042طن ونسبتو من بين المواقع  22511وكمية االنقاض بالطن  3م22511
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ناة قبل جسر الحوز تتكون مواد الردم يقع عمى قناة الورار يمين الق -الموقع السابع : 
من انقاض المباني وبقايا االسفمت من الشوارع المتضررة والنفايات المنزلية وىذه االنقاض 
مستمرة بالزحف ووصمت الى حدود مياه القناة وذات تاثير سيء وىي في تزايد يالحظ الصورة 

 3م41111ة االنقاض وكمي 2م41111م ومساحة االنقاض 0(. يبمغ ارتفاع االنقاض 4)
 %5.587طن ونسبتو من بين المواقع 41111وكمية االنقاض بالطن 

 (ردم االنقاض يمين قناة الورار3صورة)

 
 08/7/2120المصدر: الجولة الميدانية بتاريخ     

يقع عمى يمين ويسار قناة الورار خمف سكة القطار عند تجمع  -الموقع الثامن :  -8
االنقاض  لمبيوت الميدمة ومخمفات المعامل وان ىذه االنقاض تأخذ المعامل وتشمل مواد 

سم ومساحة 81بالحف باتجاه حافة القناة. وضمن االراضي الزراعية تبمغ ارتفاع االنقاض 
 طن3361وكمية االنقاض بالطن  3م3361وكمية الردم  2م4211الردم 
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 اسم(ردم االنقاض عمى جانبي قناة الورار خمف جسر الق4صورة)

 
 21/6/2120المصدر: الجولة الميدانية بتاريخ 

 -المبحث الثاني: الزحف العمراني باتجاه الواجهة المائية لمنهر : 
 -:  الزحف العمراني الحضري

يعرف بانو التوسع الحاصل في مساحة المدينة خمف ما كانت عميو ويشمل ىذا 
ت ىذه االرض التي وصميا العمران االمتداد تغير االرض المحيطة بالمدينة وتحول استعماال

الى استخدام غير مدني كاألرض الزراعية القريبة من االنير والجداول الى استعماالت مدنية، 
تصبح فيما بعد جزء من التكتل المدني، وىذا يؤدي الى اتساع الرقعة الجغرافية الحضرية 

 .(7)وينتج عنيا اضافة اراضي جديدة ألصل مساحة المركز الحضري
تعد ىذه الظاىرة منتشرة في اغمب دول العالم وتعاني منيا باألخص البمدان الزراعية 
لما ليذه الظاىرة من اىمية كبيرة ليس لممختصين في مجال الجغرافية بل لممخططين وعمماء 

. تعرضت منطقة الدراسة الى ىذا الغزو عل خيرات اراضييا (8)البيئة واالجتماع واالقتصاد
ومتنفسيا المطل عمى النير والقناة، وشمل ىذا الزحف عدد من االستعماالت وسيميا الفيضي 

ومنيا التجاري، الصناعي، الخدمي، السكني وسيتم تحديد اىم ىذه االستعماالت والمساحات 
 التي تشغميا من الواجية المائية وكما يمي : 
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ت التجارية تعرف الخدما -زحف االستعمال التجاري باتجاه الواجية المائية :  – 0
بانيا خدمة تكون مقدمة من قبل اشخاص يقومون بعمل تجاري ويشمل عمميات بيع وشراء 
خدمات وسمع، وتعد ىذه الخدمة لوصف مجموعة من النشاطات الترويحية بيدف تحضير 

 . (9)بيع وشراء السمع 
اليات تمثل المنطقة التجارية المركزية في اي مدينة القمب النابض لممدينة ومركز الفع

التجارية المختمفة، وىناك مناطق تجارية عمى طول الشوارع المحيطة بالمدينة وتمثل ىذه 
المناطق بمثابة مخازن تعرض فييا بضائع التسوق لكن اىمية ىذه المناطق اقل من اىمية 
المركز التجاري لممدينة، وتمثل منطقة التقاء بين اىالي القرى واالرياف الذين يتوافدون الى 

دينة من اجل بيع منتجاتيم الى اىل المدينة من التجار الذين يممكون عالوي الخضرة الم
ضمن ىذه الشوارع لشراء المواد وتصريفيا الى اىالي المدينة وشراء ما يحتاجوه ىؤالء الوافدين 
من خدمات المدينة التي ال تتوافر في بيئاتيم يمثل االستعمال التجاري في المدن من اىم 

بنية الحضرية ويكون ذو اثر ايجابي لمحياة االقتصادية وىو من اىم الوظائف التي مكونات ال
تمتاز بيا مدن اليوم، لكن اىميتو لممدينة ال تتوافق مع ما يشغمو من مساحة بالنسبة لممدن 

% في المدن التقميدية، اما نسب العاممين 01% وفي احيان اخرى 5الكبيرة فيو ال يتجاوز 
% في 71% في المدن االمريكية من نسب القوة العاممة ويصل الى 41صل في ىذا القطاع ت

 . (01)بعض الدول النامية
ان االستعمال التجاري ضمن الواجية المائية لمنطقة الدراسة ظير حديثا ويرجع 
ظيوره بالدرجة االساس بعد توسعة طريق الحولي الشمالي ) سدة البعموان(. فكان الطريق 

ة باستثناء بعض االكشاك المصنوعة من جريد النخيل لبيع الخضر يخمو من ىذه الوظيف
بدا الزحف التجاري ليذا الجزء  2113والفواكو وما تجود بو االرض المجاورة لمنير، بعد العام 

من بيئة النير ولكن بوتيرة قميمة واشتد بعد توسعة الطريق عمى حساب الواجية المائية بعد 
ت اكساء ليذا الطريق وزادت معيا حركة المركبات عمى ىذا وما حدث من عمميا 2119العام 

واتصالو مع الظيير الزراعي عبر الجسور الثالثة  07الشارع من مركز المدينة عبر شارع 
عمى نير الفرات وازداد اتساع ىذا االستعمال بعد عمميات التحرير واعادة االستقرار لممناطق 

تجارب من مدن عديدة ضمن البمد او الدول  المحررة حيث اطمع اغمب اىل المدينة عمى
المجاورة ونقمت ىذه التجارب الى المدينة، من ابرز المؤسسات ذات الصبغة التجارية التي 
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زحفة باتجاه الواجية المائية المطاعم المنتشرة عمى طول امتداد الطريق الحولي الشمالي ) 
منطقة الدراسة عند جسر البوعيثة سدة البعموان (. من بداية جسر سدة الرمادي الى نياية 

مطاعم واحد منيا ىو استثماري يعود لبمدية الرمادي وىو روتانا اما  01ويبمغ عدد المطاعم 
 .(00)بقية المطاعم فيي جميعيا مطاعم متجاوزين عمى االرض وتعد مخالفة لالستعمال

ة عمى ومن ابرز ىذه المطاعم كرم الدليم وىو ذو طابقين ويحتوي عمى حديقة مطم
النير، ومطعم وحدائق السفينة ومطعم الواحة ومطعم  ىولير والريان واالمبراطور وعيون 
المدينة وتمتاز ىذه المطاعم بانيا ذو طابقين وتحتوي عمى قاعات لممناسبات واقامة الوجبات 

( وىناك مطاعم اخرى وىي ريبس ومصنع البركر 5لمحفالت المختمفة، يالحظ الصورة )
ت وىذه المطاعم مخصصة لموجبات السريعة وايصال الطمبات خاصة بعد ومطعم بركرا

 جائحة كورونا. 
 (احد المطاعم الواقعة يمين نهر الفرات5صورة)

 
 21/7/2120المصدر: الجولة الميدانية بتاريخ 

اما عمى قناة الورار فتوجد مطعمين ىما بابمو ودريم الند وىما مطاعم استثمارية وتم 
ابقا ، وتنتشر الى جانب المطاعم عمى قناة الورار مجموعة من االكشاك الحديث عنيما س
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كشك تبمغ مساحة المطاعم  81التي تقدم الوجبات السريعة لمرتادي الشارعين ويبمغ عددىا 
(. ىكتار ويبمغ عدد العاممين في ىذه  5.287واالكشاك مجتمعة ضمن واجية النير والقناة )

(. وىذا العدد اقل من المعيود بسبب 2ل يالحظ الجدول)(. عام 593المطاعم واالكشاك )
تسريح العديد من العمال والكساد الذي اصاب المطاعم واقتصارىا عمى التوصيل لمبيوت 
بسبب جائحة كورونا النوع الثاني من المؤسسات التجارية ضمن نطاق الواجية المائية ىي 

وجد ضمن الواجية المائية فندق واحد فقط الفنادق، ويعد ىذا الزحف حديثا عمى بيئة النير، وي
(ىكتار وىو في طور  7.4ىو فندق االنبار السياحي ويشغل مساحة من االرض تبمغ ) 

االنتياء من بنائو والخدمات االدارية لمفندق معروضة لالستثمار من قبل ىيئة االستثمار  اما 
جية النيرية فتشمل مجموعة النوع الثالث من المؤسسات التجارية التي شغمت مساحة من الوا

من المحالت التجارية موزعة بين المطاعم وقسم منيا في واجية المطاعم اضافة لمعرض 
(. ومعرض البيت االيطالي لألثاث  ومعرض محمد العاني 6لبيع السيارات يالحظ الصورة )
 لألثاث وعالوي لبيع الخضار. 

 المائية لمدينة الرمادي(استعماالت االرض التجارية ضمن الواجهة 2جدول )
 ت نوع المؤسسات التجارية المساح ىكتار عدد العاممين النسبة

 0 المطاعم واالكشاك 5.287 593 32.14%
معروض الخدمات  44.83%

 لالستثمار
 2 الفنادق 7.4

 3 المحال التجارية والعالوي 3.8097 876 23.04%
  المجموع 06.5167 0469 011%

 المصدر: الدراسة الميدانية والمقابالت مع اصحاب المطاعم والمحالت 
 2120مديرية بمدية الرمادي ، قسم تخطيط المدن ، بيانات غير منشورة 

  21/5/2120مقابمة مع الميندس محمد عبد الرحمن الميندس المقيم لفندق االنبار السياحي 
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 في مدينة الرمادي (معرض لبيع السيارات يمين نهر الفرات6صورة)

 
 24/7/2120المصدر: الجولة الميدانية بتاريخ 

وتحتوي عمى عدد من المحالت في داخميا وعالوي  لبيع المواد االنشائية ومحال لبيع 
السيراميك وغيرىا من المحالت المنتشرة عمى امتداد الشارع الحولي وعموة لبيع االسماك 
ومكاتب لمعقار عند مطعم ىولير ومخازن لخزن المواد الغذائية ضمن واجية قناة الورار خمف 

وعدد من المحال عند مطعم بابمو ومخازن عند ضفة النير اليمنى، تبمغ  محطة حي االكراد
 3.8097مساحة المحال التجارية والعالوي وجميع المؤسسات التابع ليذا الصنف التجاري 

 876ىكتار من مساحة الواجية المائية لمنير والقناة وبمغ عدد العاممين في ىذه المؤسسات 
 عامل 

 -عي باتجاه الواجهة المائية : زحف االستعمال الصنا – 2
تعد الفعاليات الصناعية من الفعاليات الرئيسة، اذ تؤثر في عمميات حركة السكان 
داخل وخارج المدن وبيذا تكون احد المكونات الرئيسية االقتصادية في المدينة، ويتم تحديد 

 . (02)نياالستعماالت الصناعية بالصورة التي ال تتعارض مع النمو والتوسع العمرا
ويمثل ىذا االستعمال من ابرز االستعماالت الذي رافق المدن منذ ظيورىا مع بداية 
الثورة الصناعية بسبب العالقة الوثيقة والمعيودة بينيما، من خالل تمبية متطمبات المدينة 
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 واالقميم وبرزة االىمية من توفير فرص العمل لسكان المدينة وزيادة الدخول وتأثيره الكبير في
 تطور شبكات النقل واالمتداد المساحي لممدينة .

شيدت فترة سبعينيات القرن الماضي اولى عمميات ظواىر الزحف الصناعي بالمعنى 
الحقيقي الى الواجية النيرية ضمن منطقة الدراسة وتتمثل بأنشاء معمل الزجاج عند ضفة 
النير اليمنى، ويعد من المشاريع التنموية المعدة في ذلك الوقت وكان توطن ىذا المشروع 

يدة منيا توفر المادة االولية لصناعة الزجاج في المحافظة واختيار ضمن المحافظة لدوافع عد
موقع قريب من النير الستخدام المياه كمادة رئيسية في صناعة الزجاج سواء لمتبريد او 
االستخدامات االخرى داخل المعمل اضافة لعامل اخر تنمية منطقة التأميم التي كانت تعاني 

و خالية فارتبط بأنشاء المعمل عمميات بناء الشقق من نقص في توطن السكان وكانت شب
شباط وغيرىا وبذلك ساىم في التركز االول غرب  8البيض وانشاء احياء جديدة كالتأميم و

المدينة وشكل دافع ليجرة االف العمال من المناطق المجاورة لممدينة واالستقرار فييا تبمغ 
 (.  3ار يالحظ الجدول )(. ىكت51مساحة االرض التي اقيم عمييا المعمل )

 (استعماالت االرض الصناعية ضمن الواجهة المائية لمدينة الرمادي3جدول )

المساحة  النسبة
 ىكتار

عدد  عدد العمال
 المؤسسات

 ت نوع المؤسسة الصناعية

 0 معمل زجاج 0 3111 51 76.209%
 2 معمل رمل 07 036 02 08.292%
 3 معمل حصو وكسارة 0 03 0 0.524%
 4 معمل خرسانات جاىزة 2 31 0 0.524%
 5 معمل كاشي االرصفة 0 01 1.5 1.762%
 6 معمل بموك 0 21 0 0.524%
 7 معمل غاز صناعي 0 02 1.0 1.052%

  المجموع 24 3220 65.6 011%
 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى 

 المعاملالجولة الميدانية لمنطقة الدراسة مع المقابالت ألصحاب 
وزارة الصناعة والمعادن، معمل الزجاج والسيراميك ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة 

2120  
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االف عامل ، وتوزعت عمى  مساحة  االرض اقسام المعمل  3ان عدد العاممين 
المختمفة والمعمل مخصص لصناعة الواح الزجاج والقناني الزجاجية لألغراض الطبية 

ت الغذائية وصناعة االواني واالقداح وغيرىا من الصناعات الزجاجية والمعمل والصناعا
 بحجة عدم توفر الطاقة الكيربائية  2113متوقف منذ العام 

زحفا لالستعمال الصناعي باتجاه الواجية المائية  2113شيدت الفترة بعد العام 
عامل الرمل عند ضفة والزحف مستمر حتى يومنا ىذا وابرز االستعماالت الصناعية ىي م

معامل عند ضفة  3معمل و 04(. وتبمغ عددىا 8القناة اليمنى واليسرى يالحظ الصورة )
ىكتار  02النير اليمنى واليسرى وبمغ مجموع مساحة ىذه المعامل لمقناة والنير مجتمع 

 (.7يالحظ الجدول  )
 (معمل النتاج الرمل يمين قناة الورار في مدينة الرمادي7صورة)

 
 22/7/2120لمصدر: الجولة الميدانية بتاريخ ا

عامل ، 063% وبمغ عدد العاممين فييا 76.209وتشغل مساحة من االرض  بنسبة 
 0ويوجد  معمل لمحصى مع كسارة عند ضفة القناة اليسرى خمف سكة القطار ويشغل مساحة 

 2ناك ىكتار، وى 0عامل  وبمغت نسبتو من االستعمال الصناعي  03ىكتار ويعمل بو 
معمل إلنتاج الخرسانة الجاىزة وعمميات سقف البيوت واحد عمى النير واالخر عمى القناة 
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عامل ، ويوجد  31% ويعمل فيو 0.524ىكتار ونسبتيما من المساحة  0وبمغت مساحتيما 
 1.5معمل لمكاشي المقرنص عند ضفة النير اليسرى قرب جسر البوعيثة وتبمغ مساحتو 

عامل، ومعمل إلنتاج البموك عند ضفة النير اليمنى قرب جسر  21ىكتار وسيعمل بع 
عامل نسبة مساحتو من االستعمال التجاري  21ىكتار ويعمل بو  0البوفراج مساحتو 

 1.0%، ومعمل إلنتاج الغاز الصناعي عمى ضفة النير اليمنى وتبمغ مساحتو 0.524
الستعمال الصناعي ضمن عامل ان مساحة االرض مجتمعة ل 02ىكتار عدد العاممين بو 

 ( ىكتار  65.6واجية النير والقناة بمغت )
 -زحف االستخدام الخدمي باتجاه الواجهة المائية :  – 3

يعد االستعمال الخدمي واحد من ابرز االستعماالت الميمة التي تتصف بيا المدن، 
العمل وتعرف الخدمات كل عمل او اجراء يمكن لشخص ان يقدمو لشخص اخر ويكون ىذا 

غير ممموسا وال ينتج عنو تممك ألي شيء، وقد يرتبط ىذا العمل او ال يرتبط عند تقديمو 
ىناك مجموعة من االستعماالت الخدمية التي استوطنت ضمن بيئة النير .(03)بمنتج مادي

والقناة في منطقة الدراسة فأول عمميات الزحف الخدمي ىو بناء مستشفى النسائية واالطفال 
 0972ي وبموقعو الحالي عند ضفة قناة الورار اليسرى في حي الورار في العام في الرماد

يقدم ىذا المستشفى خدماتو لمنساء الحوامل واالطفال لعموم المدينة ومدن المحافظة كافة 
ويتكون من عدد من االقسام كاالستشارية والطوارئ والعمميات واالشعة والخدج والمختبرات 

 .(04)سرير 211غ الطاقة االستيعابية لممستشفى وغيرىا من االقسام تبم
والمؤسسة الثانية الصحية التي تقع عمى الواجية المائية مستشفى الرمادي العام وتم 

ويقع في حي القدس عمى ضفة النير اليمنى شمال المدينة ويشمل عدد  0985بنائو في العام 
سنان والعيون ووحدة معالجة الحروق من االقسام كاالستشارية والطوارئ والعمميات واالشعة واال

ومركز الكمى الصناعي  وقسم التنفسية الخاصة بمرض كورونا ويقدم خدماتو لممدينة وعموم 
سرير  411المحافظة تبمغ الطاقة االستيعابية لممستشفى قبل تضرره من قبل عصابات داعش 

 . (05)وىو االن في مراحل االعمار
مائية مستشفى اىمي قيد االنشاء يقع عمى ضفة والمستشفى الثالث ضمن الواجية ال

النير اليمنى مجاور لمحطات الضخ لمشروع الرمادي، تبمغ مساحة المستشفيات الثالثة 
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% من مساحة االستعماالت الخدمية ضمن 00.604ىكتار وما نسبتو 7.025مجتمعة 
 (.4الواجية المائية يالحظ الجدول)

 ة المائية لمدينة الرمادي(االستعمال الخدمي ضمن الواجه4جدول )
 ت نوع المؤسسة الخدمية العدد المساحة ىكتار النسبة

 0 مستشفيات 3 7.125 %11.614
 2 مجمع صرف صحي 0 0.125 %0.396
 3 مجمع مياه شرب 2 5.625 %9.169
 4 خدمات الدفاع 3 4 %6.520
 5 خدمات قضائية 0 25 %40.753
 6 خدمات تعميمية 3 6.25 %10.188
 7 خدمات دينية 7 0.55 %0.896
 8 متنزىات 0 1.25 %2.037
 9 مالعب 7 0.77 %1.255
 01 قاعة العاب وكوفي 2 0.045 %0.073
 00 كراجات غسل 4 0.48 %0.782
 02 محطة تعبئة وقود 0 0.125 %0.203
 03 محطة كيرباء 0 10 %16.301

  المجموع 36 61.345 100%
 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى 

  2120مديرية عقارات الدولة في الرمادي بيانات غير منشورة 
 الجولة الميدانية لمباحث والمقابالت مع  عدد من اصحاب االستعماالت التجارية  

والمؤسسة  االخرى ضمن واجية نير الفرات عمى الضفة اليمنى لمنير مشروع ماء 
طة الضخ. وىو من اكبر مشاريع المدينة ويضم مجموعة من البنايات الرمادي الكبير ومح

من  0984كمخازن ووحدة التصفية ومختبرات السيطرة النوعية وتم انشاء المشروع في العام 
قبل احدى الشركات اليابانية واختير في ىذا المكان لقربة من مصدر المياه والمشروع الثاني 
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رب من مطعم بابمو وىو متوقف عن العمل . تبمغ مساحة يقع عمى ضفة القناة اليمنى بالق
 %.9.069ىكتار وما نسبتو  5.625مشاريع الماء ضمن الواجية النيرية 

تعد المياه بيئة ترفييية بحد ذاتيا، لذلك يميل اغمب الناس عموما الوصول الى المياه  
ر، لما يؤمن ليم السيما في فصل الصيف، ويمثل ذلك جزء من متطمبات تغيير المناخ الحا

. ارتبطت مع بيئة (06)من ظروف بيئية وترفييية فضال عن تقميل الحرارة نتيجة ارتفاع الرطوبة
النير والقناة عدد من الوظائف وبدأت بالزحف عمى مساحة من االرض ضمن واجية النير 

مالعب خماسية  5والقناة وشممت مجموعة من المالعب الرياضية فعمى واجية النير يوجد 
ىي الرمادي النموذجي والدولفين يالحظ الصورة وثالث مالعب اىمية وجميع المالعب يمين 
النير، اما عمى واجية القناة فيوجد ممعب النخبة الكروي في حي ا حزيران يسار القناة 
وممعبين في مزرعة احباب المصطفى يمين القناة عند جسر الحوز، اما النوادي الرياضية 

النبار الرياضي عند ضفة القناة اليسرى ويحتوي ممعب سباعي ويوجد في فيوجد نادي شباب ا
 ىكتار. 1.77حي الورار . وبمغت مساحة المالعب مع النادي مجتمعة 

اما المتنزىات ومدن االلعاب فيي تنتمي الى الوظائف الترفييية وتوجد ضمن   
البوعيثة وتعد متنفس  الواجية المائية متنزىة االرض السعيدة يسار نير الفرات عند جسر

ىكتار، اما قاعات االلعاب فتوجد ضمن الواجية  0.25لمعديد من العوائل تبمغ مساحتيا 
المائية قاعتان لأللعاب الرياضية وبناء االجسام عند ضفة النير اليمنى ىما الريان وجنات 

 ىكتار 1.145الفرات وتبمغ مساحتيما 
لمائية خاصة بعد تحرير الرمادي ىي ومن الوظائف التي زحفت باتجاه الواجية ا

وظيفة دفاعية لعدد من المؤسسات االمنية كالفوج التاسع عند ضفة النير اليمنى وقوات 
ىكتار من  4الروجر ومكافحة االرىاب عند ضفة القناة اليسرى وتبمغ مساحة االستعمال 

 الواجية المائية.
ئية ىي خدمات قضائية متمثمة يعد اكبر االستعماالت التي استقرت عند الواجية الما

قصر العدالة في االنبار في منطقة القصور الرئاسية وتبمغ مساحة االرض ضمن الواجية 
% ومن االستعماالت الخدمية التي زحفت 41.753ىكتار وتشغل ما نسبتو  25المائية 

النير باتجاه الواجية المائية االستعمال التعميمي والمتمثمة بكمية طب االسنان عند ضفة 
اليمنى ومجموعة من البنايات التابعة ليا واالقسام الداخمية واستقرت في ىذا المكان لقربيا من 
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مستشفى الرمادي التعميمي بسبب طبيعة عمميا اضافة الى ىذه المؤسسة ىناك عدد من 
المدارس المنتشرة ضمن الواجية المائية فيناك مدرستان تقعان عمى ضفة القناة اليمنى مدرسة 

 ىكتار 6.25لحوراء ومدرسة اىمية تبمغ مساحة االستعمال التعميمي ضمن الواجية المائية ا
تعد استعماالت االرض لمخدمات الدينية سمة ألغمب المدن وىي تعد نتيجة طبيعية 
لعالقة الدين بالمدينة، وليذه العالقة الوطيدة بينيما شكل الدين عامال اجتماعيا في حياة 

. (07)مؤشرا ايجابيا في العديد من الجوانب الحضرية في مدن العالم  اغمب الشعوب ويمثل
يتمثل زحف االستعمال الديني لمواجية المائية من خالل انشاء عدد من الجوامع ضمن 
االحياء السكنية ليذه الواجية نتيجة لزيادة التركز السكاني ضمن ىذا الجزء من ارض المدينة 

جامع الرحمن عمى الضفة اليمنى لمنير مجاور لكمية طب فيوجد مجموعة من الجوامع ابرزىا 
االسنان . وجامع حمد الدامور في نفس الجية وىو قيد االنشاء وجامع الرزاق وحذيفة بن 

 0اليمان يمين قناة الورار في منطقة الرممية بين جسر الحوز وجسر القاسم وجامع في حي 
ات ضمن تجمع البيوت في االراضي حزيران واخر في الورار وجامع اخر يسار نير الفر 

ىكتار من الواجية المائية ،ومن  1.55الزراعية، وبمغت مساحة الجوامع مجتمعة 
االستعماالت المنتشرة ضمن الواجية النيرية والتي تعد من االستعماالت المموثة لبيئة النير 

ىكتار،  1.025ىي محطة لتعبئة الوقود عند ضفة النير اليمنى  وتبمغ مساحة المحطة 
كراجات ىي كراج الفراجي وكراج  4وكراجات لغسل السيارات وتبديل زيت المحركات  وعددىا 

ىكتار من مساحة الجبية المائية وبمغت  1.48الريان وروتانا وتبمغ مساحة ىذه الكراجات  
ىكتار من مجموع مساحة الواجية النيرية لمنير  50.345مجموع مساحة االستعمال الخدمي 

 ة.والقنا
  -زحف االستعمال السكني باتجاه الواجهة المائية :  – 4

يعد االستعمال السكني قرب الواجيات المائية في مقدمة االستعماالت االخرى بعد 
االستعمال الزراعي حينما اىتدى االنسان الى مجاري االنير فقامت اولى الحضارات عمى 

ة نشوء المدينة ومن اولويات االنسان ضفاف النيل والكنج ودجمة والفرات، ويعد السكن نوا
عندما يستقر في مكان معين، فال يمكن ان تتواجد مدينة بدون سكن وان انعدم وجود 

  .(08)االستعماالت االخرى
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تمثل المنطقة السكنية ألي مدينة الجزء االكبر من الحيز الحضري الن السكن ىو 
ضارة وىو االنسان، تختمف المنطقة مكان االنسان وال تتواجد مدينة بدون تواجد باني الح

السكنية من مدينة الى اخرى ومن وقت ألخر داخل المدينة الواحدة، وقد دلت العديد من 
% او اكثر من المساحة المبنية 41-31الدراسات ان المناطق السكنية تشغل نسبة 

ابرز السمات . ويعد التباين المكاني والزماني الستعماالت االرض في المدينة من (09)لممدينة
 .(21)المميزة لمتحضر في الوقت الحديث

فقد تختفي استعماالت في مكانات معينة ولفترة معينة ألسباب تعود الى اخطار 
كالفيضانات او قرارات تمنع تمك االستعماالت من الظيور في ىكذا اماكن كونيا تتعارض مع 
طبيعة المكان وذات اثر سمبي عميو، يعد الزحف السكني باتجاه الواجية المائية بالشكل الذي 

ينة الرمادي ىو افتراس لالرض وتطويق لمنير والقناة وتحييد لمدور المميز نشاىده اليوم في مد
تحضر عمميات الزحف باتجاه الواجية  2113ليما فقد كانت التشريعات العراقية قبل العام 

المائية سواء االراضي الزراعية منيا او اراضي حوض النير المعرض لمفيضان، لقد بدأت 
واجية المائية لغرض االسكان عند حي الورار يمين القناة فتم اولى عمميات الزحف باتجاه ال

عمارة سكنية، وكانت خطة وزارة  03انشاء المجمع السكني ) الشقق الحجرية (. وتتكون من 
االسكان لتنمية المناطق القريبة من النير وتوطين السكان وتم االنتياء من المشروع وقتيا 

% 41االعمار اوصت بان تكون نسبة البناء العمودي وان قرارات الخاصة بمجنة  0979العام
 . (20)من نسبة الوحدات السكنية المنفذة 

وييدف المشروع ايضا الى تشجيع السكان عمى االستقرار في االماكن التي تقع خمف 
السداد الترابية وابعاد ىاجس الخوف لدييم من خطر الفيضانات فكانت فاتحة الستيطان 

ىكتار يالحظ  09.6تبمغ مساحة الشقق الحجرية من الواجية المائية الناس  في حي الورار 
 (. 5الجدول )
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 (االستعمال السكني ضمن الواجهة المائية لمدينة الرمادي5جدول )
المساحة  الموقع النسبة

 ىكتار
نوع الوحدة  الممكية العدد

 السكنية
 ت

يمين الورار منطقة  06.593%
 الرممية

 0 سكنيبيت  تجاوز 952 23.8

 2 بيت سكني ممك صرف 471 9.4 يمين الورار التأميم 6.553%
شرق جسر البو  06.732%

 فراج
 3 بيت سكني تجاوز 811 24

غرب جسر البو  2.441%
 فراج

 4 بيت سكني تجاوز 011 3.5

مجاور طب  1.303%
 االسنان

 5 بيت سكني ممك لمدولة 31 1.45

 0يسار الورار  03.280%
 حزيران

 6 بيت سكني تجاوز 762 09.15

 7 بيت سكني ممك صرف 451 08 حي الورار 02.549%
خمف طب  1.334%

 االسنان
بناء متعدد  تجاوز 3 1.48

 طوابق
8 

يمين الورار جسر  1.014%
 الحوز

بناء متعدد  ممك صرف 5 1.05
 طوابق

9 

يسار الورار حي  03.665%
 الورار

 01 شقق حجرية ممك صرف 03 09.6

 00 بيت سكني تجاوز 511 25 يسار النير الجزيرة 07.431%
  المجموع  4185 043.43  011%

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى
 الحولة الميدانية لمباحث والمقابالت مع مختاري المناطق وتحديد البيوت حسب الكود االمني 

 2120التجاوزات ، بيانات غير منشورة شعبة   4و  3و  2و  0مديرية بمدية الرمادي القسم البمدي 
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اما الزحف الثاني باتجاه الواجية المائية تمثل بنشاء الدور واطئة الكمفة المجاورة لكمية 
 1.45وحدة سكنية في تسعينيات القرن الماضي وبمغت مساحتيا  31طب االسنان وبمغة 

المائية بسبب غياب  بوادر الزحف السكني باتجاه الواجية 2113ىكتار ازدادت بعد العام 
سمطة الدولة والقانون ومحاسبة المتجاوزين وكان الزحف االشرس باتجاه ىذه االراضي بعد 

واعادة االستقرار فيدمت العديد من البيوت وبيعت االف القطع ضمن الواجية  2106العام 
راضي المائية من اناس ال ال يممكون حق التصرف بيا وتم تضميل عامة الناس لشراء ىذه اال

وبناء الدور عمييا قسم من ىذا الزحف السكني قطع اراضي تم توزيعيا في فترات سابقة من 
وحدة سكنية تقع يمين القناة ضمن احياء التأميم والدواجن واالكراد  471قبل الدولة وبمغت 

 ىكتار وىناك مجموعة  من االراضي وزعت 9.4وتبمغ مساحتيا 
 451الشقق الحجرية لتشجيع البناء وقتيا وتشمل  من قبل الدولة في حي الورار قرب 

 ىكتار من حوض النير. 08وحدة سكنية وبمغت مساحتيا 
وحدة  911اما الوحدات السكنية المتجاوز عمى ارضيا من الجبية المائية فشممت  

وحدة سكنية  52سكنية في منطقة الرممية عند ضفة القناة اليمنى بين جسر الحوز والقاسم و
الحوز وجسر عمر بن عبد العزيز وبمغت مساحة البيوت مجمعة ضمن الموقعين بين جسر 
 % من مساحة الزحف السكني لمواجية المائية .06.593ىكتار وما نسبتو  23.8المذكورين 

وعند ضفة النير اليمنى بين جسر البوفراج وفندق االنبار السياحي بمغت عدد 
وحدة وبمغت المساحة التي تشغميا ىذه  811ير الوحدات السكنية المتجاوزين عمى واجية الن

ىكتارا  وعند ضفة النير اليمنى بين جسر سدة الرمادي وجسر البوفراج بمغت  24الوحدات 
 3.5وحدة وبمغت مساحتيا مجتمعة  011عدد الوحدات السكنية المتجاوزين عمى الواجية 

السكنية المتجاوزين عمى  حزيران الحوز يسار القناة  بمغت عدد الوحدات 0ىكتار وفي حي 
ىكتار وخمف كمية طب االسنان  09.15وحدة وبمغت مساحتيا مجتمعة  762الواجية المائية 

ىكتار، اماعدد  1.48عمارات سكنية متجاوزين عمى الواجية بمغت مساحتيا  3ىناك 
عمارات تقع قرب جسر الحوز وىي ممك  5العمارات السكنية عند ضفة الورار اليمنى بمغت 

ىكتار لقد بمغت مساحة الزحف السكني باتجاه الواجية المائية  1.05رف تبمغ مساحتيا ص
% والباقي توزع بين ممك لمدولة 67ىكتار كانت نسبة المتجاوزين منيا  043.43لمنير والقناة 

 وشقق سكنية وممك طابو. 
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 اوال: االستنتاجات
من سداد حضرية كسدة  اسيمت المشاريع التنموية المقامة عمى النير والقناة –0

الرمادي وناظم الورار وعدد من الجسور الى زيادة التوسع المساحي لممدينة واالمتداد الطولي 
وخروجيا عن بوتقة السداد الترابية وحدوث عمميات الزحف والقفز الى الظيير الزراعي منطقة 

 غربا  08 الجزيرة ووصول حدود المدينة الى الخط السريع شماال والى منطقة الكيمو
بروز ظاىرة مميزة وىي عممية احتكار الواجية المائية لعدد من االشخاص عمى  – 2

حساب سكان المدينة فالواجية المائية يمين نير الفرات من جسر سدة الرمادي الى جسر 
اشخاص فقط ويتحكمون في ىذه االراضي من حيث طبيعة  4كم يمتمكيا  3البوفراج والبالغة 
 تي اغمبيا مموثة لمنير واسعار االراضي االستعماالت ال

 ثانيا: التوصيات
عمى الدوائر ذات العالقة والتي تمتمك ارضي ضمن الواجية المائية ومنيا البمدية -0

والشباب والرياضة وىيئة السياحة ووزارة الموارد المائية، محاسبة المتجاوزين عمى ىذه 
ضائية كما فعمت عمادة كمية طب االسنان االراضي واسترجاعيا عن طريق اقامة الدعاوي الق

م عمى طول امتداد  25ضد المتجاوزين عمى اراضي الكمية من الجية الخمفية بمسافة تبمغ 
سياج الكمية وعدم التفريط بيذه االراضي ألنيا حق لألجيال القادمة وليست لشخصية بعينيا 

 فيي ممك عام 
ي محافظة االنبار واالستعانة فرض قوانين صارمة من قبل مديرية البيئة ف – 2

بالسمطات القضائية عمى المتجاوزين عمى الواجيات المائية سواء المؤسسات الحكومية او 
االىمية من التجاوزات عمى المحددات الموقعية لممؤسسة او عن طريق طرح المموثات السائمة 

ة بأسموب فرض والصمبة الى مجرى النير، واستبدال اسموب التوجيو من قبل دائرة البيئ
الغرامات المالية واغالق المؤسسة المخالفة وعمميات الترحيل من الموقع الن االثار البيئية 
 ليذه المموثات ال يتم التخمص منيا في يوم وليمة بل تحتاج قسم من المموثات الى سنين عديدة

  االحاالت

                                                 

 45، ص  2101فاضل احمد شياب ، فريد مجيد عبد ، تموث التربة ، دار اليازوري العممية لمنشر ،  (0)
فرات حميد سريح المحمدي ، التباين المكاني لمستويات التدمير في مدينة الرمادي ، اطروحة دكتوراه ) (2)

 ، ص 2108غ، م (. ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، قسم الجغرافية ، جامعة االنبار ، 
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النائية واثر ذلك  عمر برىان الجراح ، متابعة نمو الجزرات النيرية الوسطية باستعمال تقنيات التحسس(3)
 5، ص  2119السمبي عمى النير ، مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفة ، المجمد الثالث ، العدد الثالث ، 

 2120مديرية بمدية الرمادي ، القسم البمدي الثالث ، شعبة التجاوزات ، بيانات غير منشورة ، (4)
 494، ص  0961القاىرة ، جمال حمدان ، جغرافية المدن ، مطبعة البيان ، (5)
كرامي عبد الغفور عمي الحديثي ، حسن كشاش الجنابي ، تحميل جغرافي إلمكانية استثمار الواجيات (6)

، 2، العدد 05المائية في مدينة الرمادي لألغراض الترفييية ، مجمة ابحاث كمية التربية االساسية ، مجمد 
 0023-0022ص
ل التوسع الحضري لمدينة البصرة ، مجمة كمية االداب ، جامعة البصرة ، عبد الميدي سميم المظفر ، عوام(7)

 3، ص  0996،  25العدد 
تحسين جاسم شنان ، محددات الزحف العمراني في مدينة الناصرية ، مجمة ابحاث البصرة لمعموم (8)

 001، ص  2118ن  2، العدد  32االنسانية ، كمية التربية ، جامعة البصرة ، المجمد 
سجى سعد احمد عواد ، الخدمات والشوارع التجارية في مدينة كربالء  قضاء الحر انموذجا ، مجمة (9)

   281، ص  2121،  36الباحث ، العدد 
عمي حسين محمد الجنابي ، االء جمعة عبد فرحان ، اثر التوقيع المكاني لممجمعات التجارية في (01)

 345،  2107(. ، 2) 28ات ، المجمد المتجاورات الحضرية ، مجمة كمية التربية لمبن
 2121وزارة البمديات واالشغال ، بمدية الرمادي ، شعبة تخطيط المدن ، بيانات غير منشورة ، (00)
عمار خميل السعدي ، تنظيم المخططات الييكمية واالستعماالت االرضية الصناعية في مدينة ديالى ، (02)

 41، ص  2117لحظري واالقميمي ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير ) غ ، م (. ، معيد التخطيط ا
(13)Kotter , phlip , markting manager ment 7 th Ed , prentice Hall , inc , 2000 , p 
428  

وزارة الصحة والبيئة ، مديرية صحة االنبار ، مستشفى النسائية واالطفال في الرمادي ، قسم التخطيط (04)
 2120ة والمتابعة ، بيانات غير منشور 

وزارة الصحة والبيئة ، مديرية صحة االنبار ، مستشفى الرمادي التعميمي ، قسم التخطيط والمتابعة ، (05)
 2120بيانات غير منشورة ، 

، بغداد ،  93حيدر عبد الرزاق كمونة ، تموث البيئة وتخطيط المدن ، الموسوعة الصغيرة ، العدد (06)
 004، ص 0980

يمي ، تخطيط استعماالت االرض الدينية في المركز التقميدي لمدينة كربالء ، رياض كاظم سميمان الجم(07)
 3-0، ص  2100، كمية التربية ، جامعة الكوفة ،  7، المجمد  2مجمة البحوث الجغرافية ، العدد 

عبد الكاظم فميح ميدي العبيدي ، استعماالت االرض الحضرية في مدينة السدير دراسة في جغرافية (08)
 47، ص 2107، العراق ، مديرية تربية الديوانية ،  01، المجمد  03، مجمة اوراك ، العدد المدن 
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(19)Raymond Murphy , “The American in urban geography “ , New Yourk Mac 
Draw Hill book , 1966 , p . 369                                                                                         

ة ، دار المعرفة الجامعة ، جامعة فتحي محمد ابو عيانة ، جغرافية المدن دراسة تحميمية لمقرية والمدين(21)
 297، ص  0998االسكندرية ، 

احصاء االبنية واالنشاءات ،  –وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، دائرة االحصاءات االنشائية (20)
 22، ص  2115

English Reference 
 Fadel Ahmed Shihab, Farid Majid Abed, soil pollution, Al-yazouri scientific 

publishing house, 2010, p. 45 

 Firat Hamid sarih al-Mohammadi, spatial variation of levels of destruction in 

the city of Ramadi, PhD thesis ( G, M ). , Faculty of education for Humanities, 

Department of geography, Anbar University, 2018, P 

 Omar Burhan Al-Jarrah, monitoring the growth of Middle River islands using 

remote sensing techniques and its negative impact on the river, Journal of 

Anbar University of pure sciences, Vol. III, no. III, 2009, p. 5 

 Ramadi municipality Directorate, third municipal division, violations division, 

unpublished data, 2021 

 Gamal Hamdan, geography of cities, Al-Bayan press, Cairo, 1960, p. 494 

 Karami Abdul Ghafoor Ali al-Hadithi, Hassan kashash al-Janabi, geographical 

analysis of the possibility of investing waterfronts in Ramadi for recreational 

purposes, Journal of research of the Faculty of basic education, volume 15, No. 

2, pp. 1122-1123 

 Abdul Mahdi Salim al-Muzaffar, factors of urban expansion of the city of 

Basra, Journal of the Faculty of Arts, University of Basra, No. 25, 1996, p. 3 

 Tahsin Jassim Shannan, determinants of urban sprawl in the city of Nasiriyah, 

Basra research journal for the Humanities, Faculty of Education, University of 

Basra, Vol. 32, No. 2 n 2008, p. 110 

 Saja Saad Ahmed Awad, services and commercial streets in the city of Karbala, 

Al-Hurr district as a model, researcher magazine, No. 36, 2020, P. 280  

 Ali Hussein Mohammed al-Janabi, Alaa Juma Abdul Farhan, the impact of the 

spatial signature of commercial complexes in urban contiguity, Journal of the 

College of education for girls, Vol.28 (2).  ،2017   ، 345 

 Ministry of municipalities and works, Ramadi Municipality, City Planning 

Division, unpublished data, 2020 

 Ammar Khalil al-Saadi, Organization of structural plans and industrial land 

uses in the city of Diyala, master's thesis ( G, M ). , Institute of urban and 

Regional Planning, University of Baghdad, 2007, P. 40 

 ( )Kotter , phlip , markting manager ment 7 th Ed , prentice Hall , inc , 2000 , p 

428 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2795 ) 
 

                                                                                                                                        

 Ministry of Health and environment, Anbar health directorate, women's and 

children's hospital in Ramadi, planning and follow-up department, unpublished 

data 2021 

 Ministry of Health and environment, Anbar health directorate, Ramadi 

Teaching Hospital, planning and follow-up department, unpublished data, 2021 

 Haider Abdul Razzaq kamouna, environmental pollution and urban planning, 

small encyclopedia, No. 93, Baghdad, 1981, p. 114 

 Riad Kazem Suleiman al-Jumaili, planning of religious land uses in the 

traditional center of the city of Karbala, Journal of geographical research, No. 

2, Volume 7, Faculty of Education, University of Kufa, 2011, pp. 1-3 

 Abdul-Kazim Falih Mahdi al-Obaidi, urban land uses in the city of Sudair, a 

study in the geography of cities, Orak magazine, No. 13, volume 10, Iraq, 

Directorate of Diwaniyah education, 2017. 

 ( )Raymond Murphy , “The American in urban geography “ , New Yourk Mac 

Draw Hill book , 1966.                                                                                       

 Fathi Mohamed Abu Ayna, geography of cities, An Analytical Study of the 

village and the city, Dar Al-marefa University, Alexandria University , 1998. 

 Ministry of Planning, Central Bureau of Statistics, Department of construction 

statistics-building and construction statistics, 2005. 

 
 


