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المستخمص
تمحور اليدؼ الرئيسي لمبحث حوؿ توظيؼ جميع المؤشرات االيجابية المحددة التي تتضمنيا مفاىيـ االستدامة

الحضرية باعتبارىا اىداؼ متحققة عمى الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية ووضع اطار عمؿ صحيح بوضع
األولويات لمتنمية المستدامة في المخطط والتصميـ العمراني .كاف ىناؾ ضعؼ في تنفيذ المخططات االساسية لممدف

م وضوع البحث مف خالؿ التغير المستمر في استعماالت االرض والتداخؿ ما بيف ىذه االستعماالت كما موجود في
المخطط االساس مما أثر بشكؿ سمبي عمى أبعاد التنمية المستدامة .تناوؿ البحث واقع استعماالت األرض والبنى

التحتية والطاقة في مدينة الرمادي وعنو لمعرفة مدى تحقؽ مؤشرات التنمية المستدامة الحضرية .تـ استخداـ برنامج
( )SPSSلتحميؿ اجابات العينة ،وأىـ ما توصؿ إليو البحث أف جميع االستعماالت (السكني ،التجاري ،والصناعي) ىي
أعمى مف المعيار المحدد في مدينة الرمادي  ،وكذلؾ الحاؿ في مدينة عنو حيث كانت االستعماالت أعمى مف المعيار (

السكني ،التجاري ) ما عدا الصناعي فيو أدنى مف المعيار ،وضعؼ توصيؿ الخدمات المجتمعية والبنى االرتكازية إلى
المناطؽ العشوائية وذلؾ لكونيا غير مخططة وخارج المخطط األساس لممدينة .وتبيف مف خالؿ نتائج التحميؿ

اإلحصائي عدـ وجود فروقات ذات داللة احصائية غير معنوية لممحاور اآلتية ( السكني ،االستعماؿ التجاري،
الصناعي) ،ووجود فروقات ذات داللة احصائية معنوية لممحاور لمحور البنى التحتية والطاقة .

الكممات المفتاحية  :التنمية المستدامة ،التخطيط الحضري ،استعماالت األرض ،البنى التحتية والطاقة.

Abstract
The main objective of the research is to employ all the specific positive indicators
contained in the concepts of urban sustainability as the goals achieved on the social,
economic and environmental aspects and to establish a sound framework by prioritizing
sustainable development in the urban planning and design. There was a weakness in the
implementation of the master plans of the cities in question through the continuous change
in land use and the overlap between these uses as found in the master plan, which
negatively affected the dimensions of sustainable development. The research dealt with the
reality of land use, infrastructure and energy in Ramadi city and about the extent to which
urban sustainable development indicators are being achieved. SPSS program was used to
analyze the answers of the sample. The main findings of the research are that all uses
(residential, commercial, and industrial) are higher than the standard specified in Ramadi
city, as well as in the city of Anh where the uses were higher than the standard (residential,
commercial). Except for industrial it is below standard, The poor delivery of community
services and anchor structures to informal areas because they are not planned and outside
the baseline of the city. The results of the statistical analysis show that there are no
 1بحث مستم مه رسبنت دبهىو عبني نهببحث االول
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significant differences (non-significant) for the following axes (residential, commercial,
industrial), and that there are significant differences for the axes of the infrastructure and
energy axis.
Keywords: sustainable development, urban planning, land use, infrastructure and energy.

 .1منيجية البحث

تمييد :

في الدوؿ النامية ،ظيرت العديد مف المشكالت التي صاحبت ظاىرة التنقؿ السكاني مف الريؼ لممدينة  ،أىميا
البنى التحتية لممدف ،
كاف التدىور في البيئة الحضرية وتدني أوضاع المعيشة لسكاف المدف  ،كذلؾ ضعؼ الخدمات و ُ
لذلؾ كاف مف الضروري تطوير سياسات خاصة لمتعامؿ مع البيئة الحضرية لممدف ،فتوزعت تمؾ السياسات ما بيف
االىتماـ بعممية التخطيط الحضري مع عدـ التركيز في الجوانب األخرى  ،وتـ تركيز العمؿ عمى االستثمار الواسع في
مجاؿ اإلسكاف العاـ وبيف تطوير ودعـ مشاريع التنمية التي كمفت الدوؿ تكاليفاً كثيرة وأرىقت ميزانياتيا  ،وبالرغـ مف

نجاح ىذه المشاريع التنموية إال أف نجاحيا لـ يكف بشكؿ مستداـ ،لذلؾ أصبح مف الميـ التركيز عمى تقييـ أىمية

المناطؽ الحضرية في عممية التنمية  ،واستخداـ مفاىيـ جديدة في إدارتيا  ،وأخذ األمر يتطور إلى الدور الذي يجب
عمى المدف أف تؤديو مف أجؿ التقميؿ مف حدة ىذه المشكالت عمى البيئة وخمؽ المحتوى المالئـ لحميا  ،وىذا ما جعؿ

األمر يتطور ويأخذ بعداً آخ اًر وىو التركيز عمى مصطمح البيئة الحضرية ودورىا في إحداث التنمية المستدامة .

أوالً :مشكمة البحث

تمحورت مشكمة البحث حوؿ وجود ضعؼ في تنفيذ المخططات االساسية لممدف موضوع البحث مف خالؿ

التغير المستمر في استعماالت االرض والتداخؿ ما بيف ىذه االستعماالت كما موجود في المخطط االساس مما أثر
بشكؿ سمبي عمى أبعاد التنمية المستدامة (اقتصادياً) ،فاألرض كعنصر نادر لـ يتـ استغالليا استغالالً صحيحاً  ،حيث

تـ استغالليا دوف النظر في المموثات الناتجة عف تغير استعماالت االرض ،ومف خالؿ ىذه اإلشكالية تـ تقديـ

التساؤالت اآلتية:

 .1ما ىي العوامؿ التي أدت لضعؼ تنفيذ المخططات األساسية لمدينة الرمادي وعنو؟
 .2ما ىي أسباب عدـ االستغالؿ الصحيح الستعماالت األرض في مدينة الرمادي وعنو؟
 .3ما ىي العوامؿ المؤدية لصعؼ فاعمية البنى التحتية والطاقة في مدينة الرمادي وعنو؟

ثانياً :أىمية البحث

 .1تكوف مخرجات االستدامة بيئة منتجة  ،عادلة  ،ذات تكامؿ وظيفي مستداـ ودوف أخالؿ بمفاصؿ االستعماالت
االخرى لممدينة وتقييـ الواقع الحالي الستعماالت األرض والمشاكؿ والصعوبات التي تواجييا في ظؿ تدىور السياسة
التخطيطية.
 .2العمؿ عمى وضع المقترحات لمتغمب عمى ذلؾ مف خالؿ تخطيط األراضي تخطيطاً مستداماً يساعد عمى استعماؿ
األرضي بالشكؿ األنسب مف خالؿ تطبيؽ أبعاد التنمية المستدامة ومؤشراتيا.

ثالثاً  :أىداف البحث
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 .1ييدؼ البحث إلى استعماؿ التخطيط الحضري في المدف المعاصرة يستوجب معايير االستدامة لتقميؿ التأثيرات السمبية
وتحقيؽ التكامؿ والوئاـ والمرونة مف خالؿ التوافؽ بالبيئة وجعؿ المدف صديقة لمبيئة وخالية مف المموثات وتقميؿ
التكاليؼ االقتصادية وتحقيؽ العدالة االجتماعية.
 .2توظيؼ جميع المؤشرات االيجابية المحددة التي تتضمنيا مفاىيـ االستدامة الحضرية باعتبارىا اىداؼ متحققة عمى
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية .

 .3وضع اطار عمؿ صحيح مف خالؿ متخذي القرار بوضع األولويات لمتنمية المستدامة في المخطط والتصميـ
العمراني مما يؤدي الى وضع استعماالت االرض بما يتالءـ مع عالقة االنساف وحاجة المحيط البيئي.

رابعاً :فرضيات البحث

ىنالؾ فروقات معنوية لمحاور أبعاد التنمية المستدامة بيف مدينتي الرمادي وعنو .

ومف ىذه الفرضية األساسية تتفرع الفرضيات اآلتية:
 .1ىنالؾ فروؽ معنوية ذات داللة احصائية لمحور استعماؿ التجاري والصناعي بيف مدينتي الرمادي وعنو.
 .2ىنالؾ فروؽ معنوية ذات داللة احصائية لمحور استعماؿ محور (البنى التحتية والماء والمجاري والطاقة ) بيف
مدينتي الرمادي وعنو.

 .2الجانب النظري لمبحث

أوالً :مفيوم التنمية المستدامة

يعد موضوع التنمية المستدامة مف المواضيع الميمة في عالـ اليوـ فقد اصبحت الشغؿ الشاغؿ لمراي العاـ

وتعددت فييا اآلراء والمفاىيـ  (،خبابة و رابح.(332 :2009 ،
وبغية تحديد رؤية حقيقية لمفيوـ التنمية المستدامة ال بد لنا مف عرض بعض المفاىيـ والتي تضمنتيا أىـ

المصادر والمراجع في التنمية المستدامة ،وتحديد مؤشرات ليذه الرؤية ،فقد عرفيا (ربيع) بأنيا حالة معيشية تنطوي عمى
توازف بيف السكاف والموارد الطبيعية والثقافة وتكنولوجيا اإلنتاج (ربيع  ،)217 :2015 ،وحسب ( )Goodlandىي
عممية الحفاظ عمى الموارد الطبيعية المتجددة واستعماليا بصورة ال تؤدي الى تدىورىا او تناقص جدواىا بالنسبة لألجياؿ
القادمة ( ، )Goodland, 1987: 36وحسب (غنيـ وأبو زنط) ىي ىي نمط تنموي يمتاز بالعقالنية والرشد ويتعامؿ
مع نشاطات االقتصاد التي تسعى لتحقيؽ معدالت نمو اقتصادي منشود مف جية ،ومع تحديات المحافظة عمى البيئة

والموارد الطبيعية مف جية أخرى (غنيـ وأبو زنط ، )15 : 2010 ،كما تـ تعريفيا بأنيا مقاربة استراتيجية متكاممة تكوف
مرتكزة عمى الفعالية االقتصادية (انتاج أقصى ما يمكف باستعماؿ أقؿ ما يمكف مف المصادر)  ،والعدالة االجتماعية
(التوزيع وايصاؿ الخدمات االجتماعية  ،وتحقيؽ المساواة ) باإلضافة إلى الكفاءة البيئية (القدرة عمى اإلنتاج دوف تجاوز
قدرة الطبيعة عمى االحتماؿ) (بف غضباف والبركاني .)25 :2017 ،

وممػػا تقػػدـ  ،يظيػػر أف ىنػػاؾ مبػػادئ يجػػب االلت ػزاـ بيػػا لنجػػاح التنميػػة المسػػتدامة ويػػؤمف فعميػػا ،والتػػي تتمثػػؿ بػػاآلتي

(جاسـ: )53 : 2018 ،
 .1الدددم  :يؤشػػر ىػػذا المبػػدأ ضػػرورة دمػػج اإلعتبػػارات االجتماعيػػة واالقتصػػادية والسياسػػية والتقنيػػة كافػػة عنػػد اتخػػاذ أي
ق اررات آنية أو مستقبمية ذات صفة بيئية.
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 .2مشاركة المجتمد ::ال توجػد قيمػة أليػة فكػرة وال جػدوى ألي نشػاط مػف غيػر االعتمػاد عمػى مبػدأ المشػاركة المجتمعيػة،

والذي يؤشر حاالت اإلنسجاـ والتالحـ .

 .3العدالددة :يعكػػس ىػػذا المبػػدأ أىميػػة إنصػػاؼ األجيػػاؿ الحاليػػة ،وبػػذات الوقػػت يػػتـ م ارعػػاة األجيػػاؿ القادمػػة وعمػػى نحػػو
يعكػػس الػػتالزـ بينيمػػا ،لدرجػػة إنػػو ال يتحقػػؽ مسػػتقبؿ لألجيػػاؿ الالحقػػة دوف تػػأميف متطمبػػات الجيػػؿ الحػػالي مػػف الرفاىيػػة

واألمف.

إف األىداؼ األساسية لمتنمية المستدامة ىي المحافظة عمى المصادر الطبيعية واستمرار تزويدىا لألجياؿ

القادمة مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لمطاقة غير المتجددة والمصادر المعدنية ،واعادة التشغيؿ وتطوير تقنيات بديمة
مالئمة ولمبيئة وغير ضارة بيا  ،باإلضافة إلى المحافظة عمى التنوع البيولوجي وتحسيف البيئة ،كما تيدؼ إلى تحسيف
وتطوير البيئة المبنية ،كوف المحافظة عمى المصادر الطبيعية والصناعية بحاجة لتقميؿ إستيالؾ الطاقة والمحافظة عمى

القدرة اإلنتاجية لألرض ،وكذلؾ إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية ،ونيج سياسات تنمية تؤدي لتقميؿ حجـ الفجوة بيف الغني
والفقير(ادريخ.)23،22 :2005 ،

ثانياً :التخطيط الحضري لممدن

أوالً :مفيوم التخطيط الحضري

يتجمى مفيوـ التخطيط الحضري عمى أنو محاولة لتييئة المناخ الذي يساعد التجمعات الحضرية عمى إيجاد

الوسائؿ الضرورية لتحقيؽ الوضع المعيشي المالئـ لمسكاف ،ولتوفير أسباب الراحة والرفاىية داخؿ المدف(صالح،
 ،)521 :2004ويعتبر التخطيط الحضري مف المفاىيـ الحديثة في العموـ المعاصرة ،حيث يتوزع بيف العديد مف

االختصاصات العممية والمعرفية ،كالجغرافيا وعمـ االجتماع الحضري والعموـ السياسية واالقتصاد ،إضافة إلى التييئة

العمرانية وغيرىا (ميورباشة .)15 :2016 ،لقد تـ تعريؼ التخطيط الحضري عدة تعريفات ،فقد عرفو (الييتي) بأنو
استراتيجية أو مجموعة استراتيجيات تتبعيا مراكز اتخاذ الق اررات لغرض تنمية وضبط وتوجيو نمو البيئات الحضرية

وتوسعيا ،بحيث ُيتاح لألنشطة والخدمات الحضرية أفضؿ توزيع جغرافي وتحقيؽ أكبر فائدة لمسكاف مف ىذه األنشطة
الحضرية (الييتي ، )23 :2010 ،وعرفو ( )FAOبأنو تقييـ منظـ ومنيجي لألرض واستخداماتيا ،أو يقصد بو تقييـ
العوامؿ الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية بصورة تساعد مستغمي األرض عمى اختيار أنماط مستدامة واستعماليا

( ، )FAO, 1993: 87وحسب (سميماف) ىو عممية تنمية وضبط وتوجيو نمو المدينة وتوسعيا العمراني  ،بحيث يتاح
لألنشطة والخدمات الحضرية أفضؿ توزيع ولمسكاف أكبر فائدة وتوجيو نمو المناطؽ الحضرية ،والذي يتحقؽ مف خالؿ
أىداؼ اجتماعية واقتصادية تتعدى المظير العاـ الستعماالت األرض الحضرية أو طبيعة البيئة (سميماف:2004 ،
 ،)163كما عرفو ( )Bettelheeimبأنو عممية يمكف مف خالليا القياـ بتنظيـ كافة مجاالت التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،والتي تستوجب الترابط والتنسيؽ بيف قطاعات االقتصاد الوطني ،وىذا ما يتطمب دراسة شاممة وعامة لمتأكد
مف أف المجتمع ينمو في المستقبؿ بشكؿ منتظـ وبأقصى سرعة ممكنة (.)Bettelheeim, 1961: 56
وفي الوقت الحاضر لـ يعد التطور الحضري يشمؿ فقط األعداد الكبيرة مف البشر الذيف يعيشوف داخؿ المدف
والبمدات القري بة منيا  ،ولكنو راح يشمؿ كؿ القطاعات السكانية ،بما في ذلؾ قيـ المدينة ومشكالتيا وأساليب حياتيا ،
مما جعؿ المدينة تصبح  ،كمكاف طبقاً لنشأتيا والنشاط غير الزراعي ،المحرؾ العقالني والثقافي واالجتماعي في

المجتمع الحضري ( الشواورة .)167 : 2014 ،إف ممارسة التخطيط الحضري راحت تدفع إلى استيعاب مبررات قياـ

عبر عنيا بتمؾ الفضاءات المكانية التي
الم ّ
المدينة وتطويرىا وظيفياً ومعمارياً ،وذلؾ مف خالؿ شتى استعماالت األرض ُ
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تشغميا الوحدات التخطيطية والمعمارية  ،لكي تؤدي الوظائؼ المناطة بيا في نطاؽ البيئة الحضرية (العاني والطائي،
.)227 :2017

أىداف التخطيط الحضري
اف التخطيط الحضري بصفة عامة يسعى الى تييئة االسباب التي يمكف مف خالليا تحسيف البيئة الحضرية ،وقد
أولتو الحكومات والمنظمات الدولية واالقميمية اىتماميا لمعالجة المشكالت القائمة او تفادياً لمشكالت يخشى وقوعيا .إف

التخطيط يسعى الى فرض قدر مف السيطرة والتحكـ وخمؽ نوع مف التوازف في نمو المدينة وتطورىا افقياً ورأسياً ،خاصة
واف التطور الصناعي والخدمي ،ارتبط بالمدينة ،فاتجو سكاف الريؼ والقرى الييا ػ فاستمرت الرقعة السكنية والعمرانية في

اتساع متسارع واستدعى ذلؾ التوسع في النقؿ مف طرؽ ووسائؿ نقؿ ومواقؼ وادارات منظمة لو (حسف:2014 ،
.)35،34

مبادئ وأسس التخطيط الحضري

يمكف إجماؿ ىذه األسس مف خالؿ اآلتي (الدليمي: )60 ،2002 ،

أ .مبدأ التواصؿ بيف الموروث الحضاري لممدينة(ماضييا) ،وحاضرىا واحتياجاتيا المستقبمية.

ب .مبدأ التوازف بيف تصورات الدولة ،أي سياساتيا التي تؤثر في المجتمع مف الناحية العمرانية.

ت .مبدأ المشاركة الجماىيرية لمسكاف ،التي تدلي بمقترحاتيا وأراءىا بشأف متطمبات واحتياجات المدف.
ث .مبدأ مراعاة العوامؿ الطبيعية والمواقع الجغرافية لممناطؽ الحضرية ،وىذا األمر يؤدي دو اًر ميماً في النمو العمراني
لممدينة ،إذ تتوفر لبعضيا إمكانية التوسع والتنمية ،وال يتوفر ذلؾ لممدف األخرى ،مما يتطمب انعكاس ذلؾ عمى
مخططات التنمية الحضرية لتمؾ المناطؽ الحضرية أو المدف.

المدينة والتخطيط الحضري
تروـ عممية التخطيط إلى االرتقاء بعمميات استغالؿ المساحات المتواجدة في المدينة افضؿ استغالؿ ،وتحسيف
اوضاع البيئة الطبيعية في الموقع الذي بنيت عميو المدينة ،وفي المناطؽ المحيطة بيا في حدود اإلمكانات المالية،
وتشيد المباني ،وتخطيط األحياء والخدمات ،واقامة البيئات السكنية المدروسة والمالئمة صحياً واجتماعياً وثقافياً لفئات
مختمفة مف األفراد ،والتي تمكنيـ مف إشباع احتياجاتيـ األساسية (البيولوجية ،السيكولوجية ،االجتماعية ) لكي يتمكنوا مف

أداء األدوار المختمفة (حميد ،)7 :1989 ،فالتخطيط الحضري ىو االستراتيجية أو مجموعة االستراتيجيات التي تنتيجيا
مراكز اتخاذ الق اررات لغرض تنمية وضبط وتوجيو ونمو وتوسع البيئات الحضرية ،بحيث يتـ إتاحة أفضؿ توزيع جغرافي
لألنشطة والخدمات الحضرية ،ولمسكاف أكبر الفوائد مف ىذه األنشطة الحضرية (القطب .)207 :1980 ،وبما إف
عبر عف التأريخ االقتصادي واالجتماعي والسياسي الحديث ،لذلؾ ُيعتبر عممية تفاعؿ بيف
التخطيط الحديث لممدف ُي ّ
الماضي والحاضر ،والمنشود مف التخطيط في ىذا المجاؿ تحقيؽ الفقرات اآلتية (رشواف:)212،211 :1989 ،
 .1إحداث التناسب بيف عدد سكاف المدينة ،وحجميا ،ومساحتيا الجغرافية .
 .2إحداث التناسب بيف حجـ السكاف ،ووظائؼ المدينة التي مف شأنيا القياـ بتحقيؽ مختمؼ أنماط االتصاؿ .
 .3إحداث التناسب بيف إمكانيات اإلطار البيئي وحجـ المدينة السكاني .
 .4تحسيف العالقة واقامة التوازف بيف المساكف والشوارع مف جية والمناطؽ الصناعية (صناعات خفيفة) والخدمات
العامة مف جية أخر ،بحيث ال ُيطغي قسـ منيا عمى القسـ اآلخر ،وال حرماف أي حي مف األحياء منيا ،وأى ٌتن
إيجاد نوع مف التوافؽ واالنسجاـ بينيا جميعاً.
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 .5إمكانية اإلبقاء عمى المنتزىات العامة والمناطؽ المفتوحة ضمف نطاؽ األحياء السكنية في المدينة لكي تكوف متنفساً
لمسكاف ،ومكاناً لقضاء أوقاتيـ عند الفراغ ،إضافة لالىتماـ باألشجار والمناطؽ الخضراء .

 .6عزؿ المناطؽ السكنية قدر اإلمكاف عف المناطؽ الصناعية ،خصوصاً مناطؽ الصناعات الثقيمة ،وذلؾ لمتقميؿ والحد
مف ضوضاء الصناعة ودخانيا وروائحيا الكريية لكي ال تحدث مضايقات لمسكاف .

 .7إعطاء صورة جمالية لممدينة عف طريؽ تصميـ معيف لممباني  ،أو مف خالؿ اتخاذ إجراءات رشيدة معينة ،ال
تُحدث أي نوع مف التنافر بيف المباني.
 .8تخصيص مناطؽ لألسواؽ  ،وأماكف وقوف السيارات والعربات ،بحيث تكوف ىذه المنطقة أو المناطؽ في متناوؿ
المناطؽ األخرى .

التنمية المستدامة لمبيئة الحضرية

باإلمكاف توضيح مفيوـ التنمية المستدامة لمبيئة الحضرية مف خالؿ فيميا عمى أنيا تعبير عف التغيير

االيجابي في النواحي االقتصادية واالجتماعية والعمرانية ،وىذا التغيير ال يسبب ضعفاً لمنظاـ البيئي واالجتماعي المذيف

تعتمد عمييما المجتمعات ،كما إف التنفيذ الناجح لمتنمية المستدامة يحتاج سياسة متكاممة وجودة في التخطيط ،وكذلؾ
يتطمب منظومات اجتماعية ودعـ سياسي يعتمد عمى الدعـ التاـ مف افراد المجتمع المتأثريف بالتنمية ،ويتحقؽ ذلؾ عف
طريؽ الدولة ومؤسساتيا ،واالنشطة االجتماعية (.)Rees,1988: 279

ىناؾ ثالثة ابعاد اساسية لمتنمية المستدامة لمبيئة الحضرية (الداغستاني: )93 :2009 ،
أ.

تغيير لألسموب الذي يتـ مف خاللو فيـ التنمية وتطويرىا ،ومف ثـ تغيير اسموب فيـ المدف
إف االستدامة تعتبر
اً

وتخطيطيا وادارتيا.

ب .اف االستدامة يجب أف تشمؿ التغيير اإليجابي في النواحي االقتصادية واالجتماعية والعمرانية ،وانيا يجب أف تأخذ
باالعتبار كافة االبعاد التنموية ،باإلضافة لمحفاظ عمى الموارد البيئية.

ت .اف االستدامة ترتبط بصورة وثيقة بالسمبيات وتداعيات البيئة الحضرية ،كالفقر الحضري ،تدىور البنى االرتكازية،
االدارة الضعيفة ،التمويؿ ،ويشير ذلؾ إلى وجوب دراسة دور التنمية المستدامة لمبيئة الحضرية في تحقيؽ ادارة
مستدامة وفعالة ،مف شأنيا التغمب عمى كؿ السمبيات االدارية والفقر الحضري ونقص التمويؿ وضعؼ البنى
االساسية.
لمتوجيات التنموية التي ترمي الى تحقيؽ التنمية المستدامة ،واف ىناؾ
إف االستدامة الحضرية تمثّؿ أحد أىـ المرتكزات
ّ
الكثير مف المجاالت التي تستوعب مفيوـ االستدامة – بالمعنى الشامؿ  -تظير في نطاؽ البيئة الحضرية بمضمونيا
الفيزيائي المادي الممموس والذي يتمثؿ بالكتؿ والفضاءات ،وكذلؾ وبمحتواىا غير المنظور الالمادي ،والذي يتمثؿ

بالمجتمع وكؿ ما يرتبط بو مف اعتبارات (خروفة. )57 : 2006 ،

إف التنمية الحضرية المستدامة ىي تنمية اقتصادية ،بيئية ،اجتماعية ،بما في ذلؾ تنمية االستعماالت السكنية والتجارية
والصناعية ،وتصميـ الممرات والشوارع اآلمنة ،وكذلؾ المواصالت العامة بشكؿ أفضؿ ،والحفاظ عمى الفضاءات
المفتوحة والمنتزىات ،وسياسات تحسيف البيئة التي مف شأنيا تحسيف الحياة االجتماعية لمسكاف ،فالحموؿ االجتماعية

والبيئية تزيد قدرة المدف عمى تحقيؽ بيئة حضرية مستدامة (شكر.)25 :2013 ،
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أطر تحقيق التنمية العمرانية المستدامة
إف عممية التخطيط العمراني مف أجؿ تحقيؽ مستقبؿ مستداـ تعتمد عمى النجاح في مدف العالـ مف خالؿ تبني
نيج شامؿ ومستمر ،واف المدف المستدامة والمالئمة لمعيش ينبغي أف تكوف مدناً متطورةً عمى الدواـ) غينز:2011 ،
.)28
ىناؾ أطر عديد لتحقيؽ التنمية العمرانية المستدامة ،وتختمؼ ىذه األطر باختالؼ المشروع وحجمو وموقعو الجغرافي
المراد تنميتيا عمرانياً وتمثمت بما
والمناخ المحيط بو ،وتتمثؿ بمنظومات متعددة يجب تنظيميا في المدينة أو المنطقة ُ
يمي (ىادي:(65،66 :2014 ،
أ .منظومة المياه :وتشمؿ مصادر المياه المتوفرة في المشروع التخطيطي ،أو بالقرب منو وتشمؿ مياه االنيار ،ومجاري
المياه العذبة والمياه الجوفية ،ومياه االمطار ،ومياه المحيطات ،وكذلؾ كتؿ الثمج في المناطؽ الباردة .وجميع ىذه

المصادر تعد مف مصادر الطبيعة ،والتي ينبغي الحفاظ عمييا والتقميؿ مف استنزافيا ،واف االستخداـ األمثؿ لمماء
واالحتفاظ بو ضمف نطاؽ الموقع وما نأخذه مف البيئة ىو الكفيؿ بإحداث التوازف المائي وضمف مبادئ التنمية
العمرانية المستدامة.
ب .منظومة الطاقة :وتشمؿ توفر الطاقة وتدفقيا مف والى المشروع ،واآلثار الناتجة عف االنشطة التي تستعمؿ الطاقة

وتستغميا ،كالنقؿ واالنارة ،وطرؽ تزويد ومعالجة المياه ،وكافة اآلثار الناتجة مف الطاقة عمى االنساف والغالؼ

الجوي.

ج .مواد البناء :وتشمؿ المواد التي تدخؿ ضمف حدود المشروع ،مف مواد بناء وتكنولوجياتيا ،ومواد مضافة لمتربة ،الى
النفايات وطريقة تدويرىا وادارتيا والتعامؿ معيا ،والبد مف التفكير بمواد قابمة لمتدوير وسيمة اإلدماج مع الطبيعة ،وال

تسبب تأثي اًر سمبياً في المحيط وال تكوف ذات انبعاثات مؤثرة عمى البيئة.

د .المجتم ::ويمثؿ الشبكات االجتماعية داخؿ البيئة المبنية كافة ،واالماكف المادية التي تمبي تعزيز التفاعالت الثقافية،
كذلؾ يشمؿ جميع االفراد الذيف ليـ عالقة بالمشروع ومكانيـ مع التركيز عمى السكاف وما يجاورىـ ،بصورة أو طريقة

تضمف سرعة تكامؿ وانسجاـ المش اريع ونجاحيا وتنمية القوى العاممة عمى المستوى المحمي ،والتدريب عمى أحدث
التقنيات ،لغرض تحقيؽ الفوائد االجتماعية والثقافية.
ه .البيئة :وتمثؿ البيئة التي تحيط بالمشروع مف حيث تحديد االولويات واألىداؼ ،وباإلمكاف دمج أنظمة مستدامة

عديدة في المشروع ،وذلؾ بما يحق ؽ الفائدة مف المحافظة عمى األنظمة الطبيعية وحمايتيا  ،والحد والتقميؿ مف االثار

السمبية عمى البيئة.

تخطيط استعماالت االرض
يمكف تعريؼ تخطيط استعماؿ األرض بأنو سمسمة مف خطوات إجرائية مترابطة يتـ إعدادىا وتنفيذىا لغرض
تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لألرض ،وذلؾ عف طريؽ دراسة وتقييـ جميع العوامؿ الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية
القائمة(باباف ،)27 : 2001،وعرفو معيد المخططيف الكندييف بأنو الترتيب العممي والجمالي لألرض والموارد
والتسييالت والخدمات مع الرؤية الالزمة لتأميف الكفاءة االقتصادية واالجتماعية والصحية وكذلؾ الجودة لممجتمعات
الحضرية والريفية (القريشي ،)473 ،2013 ،إف تخطيط استعماالت األرض يعتبر مف أنواع التخطيط التي قاـ اإلنساف

بممارستيا منذ أقدـ العصور  ،فالمزارعوف مثالً ،كانوا يقرروف ماذا يزرعوف وأيف يزرعوف  ،وكانت ق ارراتيـ ىذه كانت
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تعكس الحاجات المختمفة ليـ ،وتتأثر بمستوى معرفتيـ وخبرتيـ عف األرض ،ومقدار التكمفة والعمالة الزراعية الواجب
توافرىا لتحقيؽ ذلؾ (عبد. )36 ،2011 ،
إف عممية تخطيط استعماالت األرض تتـ ممارستيا عمى مستوييف إقميمي وحضري في بعض الدوؿ ،فعمى
المستوى اإلقميمي يتـ وضع الخطة الشاممة الستعماالت األرض لإلقميـ ،وتحقيؽ الموائمة واالنسجاـ بينيا وبيف خطط
استعماالت األرض عمى المستوى الحضري ( ،)Marinor, 1979, p105وتوضح خطط استعماالت األرض التوزيع
العاـ الذي يتـ اقتراحو ليذه االستعماالت وموقعيا ،واألخذ بنظر االعتبار المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في
الماضي والحاضر والمستقبؿ ،مع تحديد كثافة استعماالت األرض ضمف حدود المدينة (شياؿ.)17 :2014،

أسس ومراحل تخطيط وتنظيم استعماالت االرض في المدينة
عند تخطيط وتنظيـ استعماالت األرض في توسع المدف يجب مراعاة اآلتي(اسماعيؿ:)18 :2010 ،

 .1تحديد المناطؽ والمواقع القابمة لمتوسع العمراني وذلؾ بما يتالءـ وقدرة التحمؿ العمراني والسكاني والبيئي.
 .2تجنب المناطؽ البيئية والمساحات ذات الحساسية كمحميات طبيعية وثقافية ،باإلضافة إلى االحتفاظ
باحتياطي طبيعي كمتنفسات طبيعية في المدف وما يجاورىا.
 .3اتخاذ الضوابط والمعايير القانونية والسياسات الدقيقة المحددة الستعماؿ األراضي المخصصة لمتنمية السياحية
بما يحقؽ عدـ المضاربة ،وااللتزاـ بمواعيد التنفيذ والتشغيؿ المحددة لممشاريع.

 .4وضع المخططات الشاممة والمبكرة لممناطؽ واألراضي المحتمؿ إعمارىا وتنميتيا لغرض تالفي النمو العشوائي
غير المنتظـ والمفتوح.
ىناؾ أسس وضعتيا منظمة  FAOلتخطيط استعماالت األرض ،وتتمثؿ بخطوات متسمسمة ومترابطة ،إذ تمثؿ
مدخالت كؿ خطوة مخرجات الخطوة السابقة ليا ،ويمكف إجماؿ ىذه الخطوات باآلتي (:)FAO, 1993 : 10

 .1تحديد األبعاد المكانية والزمانية لمخطة عف طريؽ دراسة الوضع الحالي وتشخيص المشكالت الراىنة وتحديد
الحاجات الحالية لتصبح ضمف أىداؼ الخطة .
 .2تنظيـ العمؿ عف طريؽ تحديد الفريؽ التخطيطي ،وجميع الجيات المرتبطة بالعممية التخطيطية ،باإلضافة إلى تحديد
النشاطات التي سيتـ تنفيذىا .

 .3تحديد المشاكؿ التي تعاني منيا استعماالت األرض الحالية  ،ووضع حموالً مقترحة ليا.
 .4تحديد التغيرات المرغوب تنفيذىا لتنميط استعماالت األرض الجديدة .
 .5وضع عدة بدائؿ إلجراء عممية التوسع أو التطوير .
 .6تقييـ البدائؿ واختيار البديؿ األنسب .
 .7تنفيذ الخطة التي تـ اختيارىا.
 .8متابعة وتقييـ الخطة .

 .9مراجعة الخطة وتقويميا .
ويمكف أف تتمثؿ مراحؿ تخطيط استعماالت األرض باآلتي(العاني:)22 : 2009 ،
 .1تحديد ووضع الغايات واالىداؼ ،مف تنميط استعماالت األرض الحضرية عمى أساس المشاركة الجماىيرية والرسمية
والفنية.

 .2إجراء عممية المسح الشامؿ لموضع القائـ حوؿ استعماالت األرض الحضرية ،والمقترح توقيعيا في البيئة الحضرية .
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 .3التركيز في مرحمة التحميؿ والتنبؤ عمى معرفة األسباب المسؤولة عف تشكيؿ أنماط استعماالت األرض القائمة
وخصوصيتيا ،وكذلؾ معرفة اتجاىات التطور والنمو المرغوبة مف استعماالت األرض.
 .4وضع الخطة  ،أي إنيا مرحمة اتخاذ الق اررات التوجييية التي ترمي إلى تحديد الشكؿ المستقبمي ألنماط استخدامات
األرض الحضرية .

االساليب المعاصرة لتخطيط استعماالت االرض
نظ اًر لمزيادة المستمرة في اعداد السكاف والضغط المتزايد عمى االرض جراء االستنزاؼ المتزايد لألرض مف

المنظميف الربحييف بوصفيا قاعدة موردية بسيولة يمكف اكتسابيا بكمفة قميمة او حتى بدوف كمفة شكمت ىاجس كبير لدى
الجيات التخطيطية في الدوؿ المتقدمة والنامية اضافة الى المنظمات االممية لمتفكير بجدية الى ايجاد الحموؿ وعدـ
استعماالت االرض مف خالؿ تحقيؽ اكثر مساواة واستدامة بتوفير االحتياجات لالجياؿ الحالية مع ضغط رصيد لالجياؿ
القادمة وضماف حياة افضؿ عمى المدى الطويؿ ومف ىذه االساليب الجديدة ما يأتي (شياؿ:)29 :2014 ،

 .1التخطيط المستدام الستعماالت االرض:

ما زاؿ تخطيط استعماالت االرض عممية معقدة ومتعددة الجوانب ولوضع فكرة االستدامة يجب اف يأخذ في
الحسباف القيـ المتعددة والمتنافسة سواء اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً لجميع مكونات المجتمع وصانعي القرار ومجموعات
الضغط وبالتالي اف المدف الحالية تشكؿ المديات ضيقة مف اجؿ العمؿ بقضايا االستدامة واعتباراتيا اضافة الى تحميؿ

ووضع الحموؿ ومقاييس تكوف خارج الحجوـ والمقاييس لممدف الحضرية القائمة المنفردة ،لذلؾ فأف ىذا النوع مف

التخطيط يحتاج اف يطبؽ عمى منطقة واسعة عبر مدة زمنية طويمة جداً واف التخطيط التقميدي ال يمكف اف يحققيا في
ظؿ االستراتيجيات المكانية بيف التنمية االجتماعية واستغالؿ الموارد وحماية البيئة ولألسباب التالية (القريشي:2013،

:)473

 .1اف تخطيط استعماالت االرض ما زاؿ يركز عمى استغالؿ االرض بدؿ مف حماية االرض.
 .2التخطيط التقميدي الستعماؿ االرض ييتـ بمؤشرات وكميات تنطبؽ عمماً اف االرض نظاـ عقدي وىيكمي
وليس متجانس.

 .2نظرية التخطيط السالب واستعماالت االرض:
مف النظريات الحديثة النظرية التي وضعيا البروفسور الصيني ( )Kogjian Yuكوجياف يو التي تنص عمى
اف التصميـ الحضري والتخطيط الحضري ينبغي اف يبدأ مع تخطيط وتصميـ االرض التي ليست لمبناء (Non-
 ) construction landكما تضـ النظرية في محتواىا عمى اف حجـ المدينة ووظيفة ارض البناء يمكف اف يتغيراف عمى

نح و ثابت ولكف البنى االرتكازية البيئوية المتمثمة (مف نظاـ النير والمناطؽ الخضراء واراضي غابات واراضي رطبة
(االىوار والبحيرات)) ىي دائماً ضرورية لممدينة وبحاجة الى اف تبقى عمى نحو ثابت في مواجية التوسع الحضري

السريع ،واف البنى االرتكازية البيئوية ىي نظاـ طبيعي لمختمؼ الوظائؼ والخدمات الطبيعية ومف الحفاظ عمى الماء
ومعالجة الجفاؼ وتنظيـ الفيضانات والحفاظ عمى التنوع االحيائي وحماية الثقافة المحمية (الحفاظ عمى التراث) وتجربة

التنزه واماكف استجماـ فيمكف القوؿ اف التخطيط السالب ىو ايدلوجياً الجسر او النتيجة التي يربط بما يعرؼ (المنظر

العاـ لألرض) وبيف وضع المخططات االساسية لممدف في ظؿ حماية النظاـ البيئوي في االستراتيجية المكانية والتنمية

االجتماعية واستغالؿ الموارد ،واف مف اىـ ما يميز التخطيط البيئوي عف التخطيط التقميدي الستعماالت االرض
(القريشي:)475 :2013،
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 .1اف التخط يط المبني عمى العنصر البيئوي يتـ اجرائو باسـ االماف البيئوي لألرض والتنمية المستدامة وال يمثؿ
التخطيط القائـ عمى عرض وترتيب وتوريد الحاجات لمتنمية في المدى القصير وكذلؾ مصالح اصحاب
المشروعات.
 .2ال يعتمد التخطيط البيئوي عمى التنبؤ بالتحضر والسكاف بوصفو القاعدة او اساس استعماالت االرض ولكف
دوره يبرز مف خالؿ المحافظة عمى الوظائؼ البيئوية وادامتيا بوصفيا المتطمب المسبؽ لترتيب استعماؿ

االرض.

بينما يتـ التنبؤ بحجـ ارض العمراف وفؽ التخطيط التقميدي لالستعماالت باالستناد عمى حجـ السكاف
واحتياجيـ في المستقبؿ والناتج المحمي االجمالي وىما االساس لمعممية برمتيا وبالتالي يتحقؽ نتائج سمبية :
 .1اف نمو السكاف والتنمية االقتصادية غير مؤكديف اال بتحققيا وىذا ما يقود الى نتائج ال يمكف االعتماد لمعرفة حجـ
االرض الالزمة لمبناء.

 .2اف التخطيط التقميدي ييمؿ العممية الطبيعية لممكاف ويوجو العمميات نحو التنمية االجتماعية واالقتصادية مما ينتج
عنو تناقض الحيز البيئوي الذي يكوف احد طرؽ التنبؤ بحجـ ارض البناء.

 .3الجانب العممي لمبحث

اوالً :نبذة عن مدينة الرمادي

يعود نشوء المدينة الحالية في العصر الحديث وذلؾ في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر اذ قاـ مدحت

باشا احد والة الدولة العثمانية بتمصير مدينتي الرمادي ( )1869ـ مع مدينة الناصرية جنوب العراؽ ،اذ قاـ ببعض
االصالحات عمى موضعيا االوؿ قرب تؿ الرماد مثؿ وضع االساس لبناء مركز لمشرطة ،ومستشفى ،وكذلؾ القمعة التي
تحوي عمى دائرة الكمارؾ ،وبعض الدوائر الخدمية االخرى المتمثمة بمحمتي القطانة والعزيزية (الجنابي والكبيسي:2011،
.)199

يعد الموقع مف العوامؿ الميمة التي تعمؿ في بمورة الشكؿ والخصائص واالمكانيات المادية في اي مدينة

(الزوكة .)56 :1982،وتقع مدينة الرمادي فمكيا بيف دائرتي عرض( )33ْ -23و( )33ْ27-شماالً ،وخطي طوؿ (43

-

ْ )43و()43ْ 46-شرقا  .ويعرؼ الموقع عبارة عف منطقة ،اما الموضع فيو نقطة داخؿ تمؾ المنطقة وىو الحيز الذي
تقع عميو المدينة (حمداف .)428 :1959،تقع مدينة الرمادي عمى نير الفرات بالقرب مف اليضبة الغربية ومف ضمف

ىامش السيؿ الرسوبي الذي جعميا تقع عند اقصر الطرؽ التي توصؿ بيف السيؿ المنتج مف جية و اليضبة الغربية
الفقيرة مف جية اخرى ،االمر الذي جعميا تتمايز في موقعيا عمى طريؽ القوافؿ القديـ الموازي لنير الفرات الذي يمر بيا

،سرعاف ما ادى الطريؽ البري لتمؾ القوافؿ عمى خمؽ مستوطنات جديدة (الخمؼ.)41 :1959،
إف المعدالت الشيرية لعناصر المناخ لممدة()2009-1981ـ لمحطة الرمادي ،واىـ ما يالحظ عمى عناصر المناخ ما
يمي (شمش:)45 :1988،

 .1اشعاع شمسي حاد وكميتو كبيرة تتراوح ما بيف()732-247ممي واط/سـ2بسبب صفاء حالة الجو وقمة نسب التغييـ
التي تنعدـ في فصؿ الصيؼ.
)ـ عمى
 .2صيؼ حار جدا وشتاء بارد ،بمغ معدؿ درجة ح اررتييما ممثميف بشيري تموز وكانوف الثاني( 3337وْ 933
التوالي.
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 .3قمة االمطار اذ تقع مدينة الرمادي بيف منتصؼ خطي المطر المتساوييف ()150-100ممـ حيث حسب تصنيؼ
شتاء.
كوبف ( )Bwhوىو مناخ حار صيفاً وبارد قميؿ المطر ً

أما مصادر المياه فإف الرافد الرئيسي الذي يزود مدينة الرمادي بالمياه ىو نير الفرات بسبب جفاؼ المنطقة

التي تقع عمييا مدينة الرمادي مف جية وزيادة المموحة في المياه الجوفية مف جية اخرى (االشعب.)25 :1982،
اثار سمبية عمى كؿ النشاطات والوظائؼ التي تمارس
ونتيجة الرتفاع المموحة الى نسبة ( )3500جزء بالمميوف ،فأف ليا اً
في المدينة والسيما عمى الناحية العمرانية (الجنابي.)26 :1987،

ومف ناحية العوامؿ اإلدارية فقد نشأت مدينة الرمادي بأمر اداري مف الوالي العثماني مدحت باشا في عاـ
1869ـ ،وبيذا كسبت مدينة الرمادي الصفة كمركز لمحافظة االنبار وفي عاـ  1958ـ تحولت تسميتيا مف لواء الدليـ
الى محافظة االنبار ،ولعدـ وجود التخطيط والتنسيؽ المسبؽ تشكمت المدينة بشكؿ عشوائي .وتأسست اوؿ بمدية في
مدينة الرمادي في عاـ  1924ـ ولـ يكف ليا دور ،وكانت المدينة تعاني مف نقص في الخدمات لسنيف طواؿ .وفي عاـ

 1953ـ تشكمت و ازرة االعمار التابعة الى مجمس االعمار الذي اخذ عمى عاتقو انشاء بعض المشاريع العمرانية في
المدينة ،وبعد تأسيس المصرؼ العقاري في عاـ 1955ـ قاـ بتقديـ القروض لحؿ مشكمة السكف قامت البمدية تزامناً مع
ذلؾ بتوزيع اراضي عمى المواطنيف (الدليمي.)55 :1989،

ثانياً :مراحل تطور استعماالت االرض لمدينة الرمادي

المدينة مف خالؿ مظيرىا الحضري يبرز سجؿ ألوجو نشاط االنساف وتوجياتو وىي امتزاج التشكيالت المادية

والعمرانية واخرى بشرية يربطيا تفاعؿ حقيقي بيف االنساف وغيره وبيف االنساف والمكاف ،وكانت لميجرة الداخمية الى
المدينة تأثير واضح في نمو وتطور المدينة (منسي .)5 :1985،إف أوجو استعماالت االرض تتغير بشكؿ مستمر ودائـ
اتباعاً لمراحؿ نمو المدينة مف متالزمة وذات عالقة وثيقة وال يمكف فيـ مراحؿ تطور استعماالت األرض اال مف خالؿ
التركيب الداخمي والتطور الحاصؿ في مراحؿ نمو المدينة المتعاقبيف ( ،)Bounrny,1971: 5ويمكف تمييز استعماؿ
كؿ مرحمة مف خالؿ االعتماد عمى المتغيرات المادية واالجتماعية واالقتصادية لمتمييز بيف مراحؿ المدينة التي مرت بيا

(االشعب .)19:18 :1982،ولذلؾ فاف دراسة مراحؿ تطور استعماالت األرض لمدينة الرمادي تتطمب تقسيـ مدينة
الرمادي الى مراحؿ زمنية باالعتماد عمى التغيرات التي حصمت في االستعماالت الحضرية لممدينة والمظاىر العمرانية
لكؿ مرحمة (الطائي.)19 :2000،

ومف خالؿ الجدوؿ ( ) 1يمكف مالحظة الزيادة التي حصمت في الرقعة المساحية لممدينة خالؿ المرحمة المعاصرة اذ
بمغت ( )11967.7ىكتار .
جدول ( )1يبين تطور مساحات االرض لممرحمة المعاصرة من 2018-2011م
انىسبت انمئىيت مه حذود انمذيىت
انمسبحت ببنهكتبر *
االستعمبل
%568
67864
حساو اخضر
%266
28969
استعمبل تجبري
%366
41469
استعمبل تعهيمي
%1614
46:
استعمبل ثقبفي
%268
31869
استعمبل صحي
%468
5486:
استعمبل صىبعي
%163
3662
استعمبل ديىي
%167
8565
استعمبل مختهظ
%867
:1567
استعمبل مختهظ تجبري-خذمي
%261
23468
بسبتيه يتخهههب سكه
%2169
23:263
سكه افقي
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4916:
4865
219962
3956:
:469
28468
25862
:664
38669
3567
2965
26466
36964
223566
6362
8:667
25367
3:66
4164
3866
726:
68762
2:55
22:7868
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سكه عمىدي مشيذ
سكه عمىدي مقترح
سكه عمىدي مقترح
سكه مشيذ
سيبحت استثمبريت
مببوي وخذمبث عبمت
مركس اداري وتجبري
مركس حي سكىي
مركس قطبع
مركس محهت
مركس مذيىت
معبرض سيبراث
مقبرة
مىبطق ترفيهيت ومذن انعبة (ريبضي)
مىبطق خضراء وحذائق عبمت
مىبطق مفتىحت فيهب امالك صرف
مىطقت تىسع مستقبهي
مىطقت حرة وتخسيه
شىارع تجبريت رئيسيت
شىارع تجبريت ثبوىيت
كراج وقم دوني مقترح
محطت قطبر ومىقف وقم انمسبفريه
استعمبل انىقم
اراضي زراعيت
انمجمىع
الوصذر :هي عول الباحث باالعتواد على -:
 هذٌرٌت التخطٍط العوراًً فً االًبار ،بٍاًاث غٍر هٌشورة 8102 ،م. هذٌرٌت بلذٌت الرهادي ،شعبت تٌظٍن الوذى ،بٍاًاث غٍر هٌشورة 8102 ،م. تن استخراج كل استعوال هي خالل اجراء هطابقت بٍي التصوٍن االساس والورئٍت الفضائٍت باستعوال ( Quick Bird.)2013
* تـ استخراج النسب باستعماؿ (.)ARC G.I.S 10.4.1
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%164
%463
%164
%:62
%365
%169
%266
%263
%169
%364
%163
%163
%264
%363
%:65
%165
%767
%263
%163
%164
%163
%166
%569
%2763
%211
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الشكؿ ( :)1استعماالت االرض لمدينة الرمادي في المرحمة المعاصرة من  2018-2011ـ.

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدوؿ (.)1

ثانياً :نبذة عن مدينة عنو:

أُقيمت مدينة عػنو القديمة في أوؿ مرة وتبينت آثارىا في جزيرة (لبػاد) والتي أصبحت جزيرة القمعة في وسط

النيػػر(الراوي.)2: 2004،اما دورىا االداري فقد ضعؼ نتيجة دخوليا تحت حكـ الممؾ البابمي حمورابي

(-1793

1750ؽ.ـ) .وأصبحت المدينة مركز قضاء يحمؿ إسـ المدينة ويتبع إدارياً إلى بغداد (1869ـ) ،واف سبب إرتباطيا

ابتداء لـ تكف مؤسسة في ذلؾ الوقت وىذا يدؿ عمى أف مدينة عنو أقدـ التنظيمات اإلدارية
ببغداد مباشرة كوف الرمادي
ً
قي المحافظة .واف قضاء عنو كانت تتبعو أربع نواحي ىي (القائـ ،حديثة ،جبة ،وآلوس).
تقع مدينة عنة الجديدة في منطقة وادي الريحانة الى الجنوب الشرقي مف مدينة عنو القديمة بمسافة ( 14كـ)،

حيث يحيط بيا مف الشماؿ جزء مف بحيرة حديثة في نير الفرات عمى بعد ( 4الى  4.5كـ) ،ومف الجنوب طريؽ (بغداد
– القائـ) ،ومف الغرب وادي القصر ،ومف الشرؽ وادي الريحانة .وىي تختمؼ عف المدينة القديمة لعدـ وقوعيا بشكؿ

مباشر عمى ضفة النير ويفصؿ بينيا وبيف نير الفرات أر ِ
اض ومشاريع زراعية ،ومف ايجابيات موقع المدينة وقوعيا
عمى الطريؽ العاـ (بغداد  -القائـ) والذي يعتبر في نفس الوقت طريقاً دولياً إلرتباطو بسوريا ،وتبعد مدينة عنة عف

حدود القُطر السوري (110كـ) غرباً ،وعف القائـ (100كـ) ،وعف مدينة حديثة (70كـ) وعف الرمادي المركز فتبعد
(220كـ) ،وعف العاصمة بغداد تبعد (330كـ).
وبخصوص الموارد المائية ُيعتبر نير الفرات ىو المورد الرئيسي لمعديد مف المستقرات البشرية في البالد ومنيا
مدينة عنو فال يتمكف تصور الحياة لمكائنات الحية اال بوجود شرياف الحياة اال وىو الماء (حسف.)22 :1987،
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مراحل تطور استعماالت االرض لمدينة عنو
كانت مدينة عنو في مرحمتيا االولى مف التأسيس مف عاـ 1986ـ تضـ اربعة احياء سكنية وىي القادسية
واليرموؾ والنصر والتأميـ كميا مبنية عمى طراز تصميـ الشركة الفرنسية وفي فترة التسعينات وبعد تزايد أعداد السكاف
كانت الضرورة لتوسيع المدينة لمبدء في المرحمة الثانية مف البناء إلستيعاب الزيادة السكانية اذ تـ اضافة حييف جديديف
ىما حي العبور وحي التضامف لكف طراز البناء كانت بالمواد المحمية بسبب مغادرة االشركة الفرنسية بعد 1990ـ
(محمود.)91 :2012،
جدول ( )2توزي :استعماالت االرض الخدمية في مدينة عنو لممرحمة المعاصرة من 2018-1987م
النسبة من المساحة الكمية لحدود البمدية
النسبة
المساحة باليكتار
االستعمال
ت
%3.2
%37.1
213.4
استعمال سكني
1
%0.2
%2.8
16.4
استعمال سكني عمودي
2
%0.1
%1.3
7.7
استعمال تجاري
3
%0.5
%6.0
34.7
استعمال تعميمي
4
%0.1
%1.0
6
استعمال ديني
5
%0.1
%0.7
4.2
استعمال صحي
6
%0.1
%1.5
8.6
استعمال صناعي
7
استعمال اداري
%0.4
%4.6
26.7
8
(االداري +امالك البمدية)
%0.3
%3.3
18.9
مناطق خضراء
9
%0.3
%3.1
17.9
استعمال ترفييي وثقافي
10
%1.7
%19.5
112.3
استعمال نقل
11
%0.2
%2.7
15.7
مقبرة
12
%1.4
%16.2
93
الفضاءات
13
%8.6
%100
575.5
المجموع
المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى :خارطة التصميـ االساس لمدينة عنو المرقـ (374أ) ومطابقتيا مع المرئية
الفضائية باستخداـ القمر الصناعي (.)Quick Bird

شكل ( : )2استعماالت األرض لمدينة عنو المرحمة المعاصرة 2018
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المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى التصميـ األساسي لمدينة عنو (374أ) ،والمرئية الفضائية باستعماؿ ( Quick
.)Bird 2013

ثالثاً :عينة ومجتم :البحث

بما إف المجتمع يتجاوز  3000نسمة لكؿ حي المكوف مف محمة أو محمتيف أو أكثر فإف عينة البحث حسب

جدوؿ مورغاف  1970يصبح  345شخص مفرد لكال المدينتيف وتـ توزيعيا بشكؿ عشوائي.
 .1مقياس الثبات (االتساق الداخمي لفقرات المقياس )حسب معامل الفا كرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

المدينة

46

.856

الرمادي

46

.897

عنة

الوصذر :هخرجاث البرًاهج SPSS
الواضح اف معامؿ الفا كرونباخ مرتفع وقد بمغ بنسبة  %85و  %89عمى التوالي في الرمادي وعنة وىي نتيجة مرتفعة
تدؿ عمى ثبات فقرات االستبانة لمدينة الرمادي وعنة

 .2االحصاء الوصفً لفقرات االستبانة:
محىر انمعهىمبث االسبسيت ;
أ .الجنس
المدٌنة
الرمادي

ذكر
انثى
المجموع
ذكر
انثى

عنة
المجموع

التكرار
301
44
345
225
120
345

النسبة
87.2
12.8
100.0
65.2
34.8
100.0

نالحظ مف االحصاء الوصفي أف نسبة الذكور في العينة في مدينة الرمادي بمغت  ، %87بينما االناث بمغت حوالي
 ، %13في حيف بمغت نسبة الذكور في عنة  %65واالناث  ،حوالي  ، %35مما يعني اف نسبة مشاركة االناث في
االستبياف لمدينة عنة كانت اكبر مف الرمادي .

ب .التحصيل الدراسي

المدٌنة
الرمادي

عنه

إعدادٌة
بكالورٌوس
دبلوم عالً
ماجستٌر
دكتوراه
المجموع
إعدادٌة
بكالورٌوس
دبلوم عالً
ماجستٌر
دكتوراه

التكرار
69
214
17
28
17
345
124
162
44
10
5

46

النسبة
20.0
62.0
4.9
8.1
4.9
100.0
35.9
47.0
12.8
2.9
1.4
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100.0

يظير جدوؿ التحصيؿ الدراسي اف نسبة الدراسات العميا المشاركة في االستبياف كانت اكبر في مدينة الرمادي مقارنة

مع عنة  ،اذ بمغت ( %8.1لمماجستير  4.9 ،لدكتوراه ) في الرمادي مقارنة ( 2.9لمماجستير  %1.4 ،لمدكتواره )
وىذا يرجع الى وجود مركز الجامعة (جامعة االنبار ) والكميات االىمية (كمية المعارؼ الجامعة  ،جنات العراؽ ) في
مركز مدينة الرمادي االمر الذي يترتب عميو انتقاؿ اصحاب الشيادات العميا لمعمؿ في مدينة الرمادي بدال مف
االستقرار في عنو.

ج .الحالة االجتماعية
المدٌنة
الرمادي

متزوج
أعزب
مطلق
أرمل
المجموع
متزوج
أعزب
مطلق

عنة

المجموع

التكرار
262
77
2
4
345
198
144
3
345

النسبة
75.9
22.3
.6
1.2
100.0
57.4
41.7
.9
100.0

يظير جدوؿ الحالة االجتماعية زيادة نسبة العزاب في مدينة عنة مقارنة بمدينة الرمادي  ،اذ بمغت في عنة ()%42
تقريبا في حيف بمغت في الرمادي ( )%22وقد يكوف السبب ىو قمة الوظائؼ لمشباب في مدينة عنة مقارنة بمدينة
الرمادي .

ثالثاً  :أدوات تحميل البيانات

تـ استعماؿ برنامج  SPSSإصدار ( )22وتـ استعماؿ الوسائؿ االحصائية اآلتية :وسط حسابي  ،انحراؼ

معياري  ،ونسبة مئوية  ،والتك اررات  ،واختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف.

رابعاً :التحميل اإلحصائي إلجابات العينة

والجدير بالذكر أف مستوى اإلجابة جرى تحديده باستعماؿ طريقة ) (Dewberryعمى أساس الوسط الحسابي لمفقرة

والفئة التي تنتمي الييا وبما يتفؽ مع مقياس ليكرت الخماسي  ،إذ تنقسـ مستويات االجابة الى خمس فئات جرى
حسابيا عف طريؽ طرح اعمى قيمة في المقياس مف ادنى قيمة لو ( )4=1-5بعد ذلؾ قسمة الناتج عمى خمسة (عدد
فئات المقياس) ( )0.80=5/4ومف ثـ اضافة الناتج الى الحد األدنى لممقياس بحيث تظير لنا خمس مستويات لإلجابة
(منخفض جداً( ،)1.80-1منخفض( ،) 2.6-1.81معتدؿ ( ،) 3.40-2.61مرتفع ( ،)4.20-3.41مرتفع جداً
()5-4.21

Source: Dewberry , C.”StatisticalMethod for Organizational Research: Theory and practice” .1ed ,publish in
)Taylor &Francis, (2004

تصنيف درجات االستجابة يكون وفق االتي :
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 .1محور االستعمال السكني والحالة العمرانية في المحمة:
المدٌنة

الرمادي

عنة

االنحراف
المعٌاري
1.29

االهمٌة
النسبٌة
50.72

4.31

0.95

86.20

2.88

0.90

57.62

2.70

1.42

53.91

3.34

0.91

66.84

3.15

0.60

63.06

2.73

1.34

54.61

4.28

0.99

85.68

2.96

1.07

59.19

المتوسط

الرغبة فً العٌش فً مجمع سكنً بناء عمودي
الرغبة فً توفر ساحات لعب لالطفال ضمن المجمع
السكنً
مدى الرضا عن الخدمات التعلٌمٌة متوافرة بشكل
ف ضمن المحلة
كا ٍ
مدى الرضا عن الخدمات الصحٌة متوافرة بشكل
ف ضمن المحلة
كا ٍ
انطباعاتك حول مستوى الرضا عن المحلة الذي
تسكنه
محور االستعمال السكنً والحالة العمرانٌة فً
المحلة
الرغبة فً العٌش فً مجمع سكنً بناء عمودي
الرغبة فً توفر ساحات لعب لالطفال ضمن المجمع
السكنً
مدى الرضا عن الخدمات التعلٌمٌة متوافرة بشكل
ف ضمن المحلة
كا ٍ
مدى الرضا عن الخدمات الصحٌة متوافرة بشكل
ف ضمن المحلة
كا ٍ
انطباعاتك حول مستوى الرضا عن المحلة الذي
تسكنه
محور االستعمال السكنً والحالة العمرانٌة فً
المحلة

2.54

2.47

1.09

49.33

2.98

1.14

59.54

3.08

0.65

61.67

درجة
االستجابة
منخفض
مرتفع
جدا
معتدل
معتدل
معتدل
معتدل
معتدل
مرتفع
جدا
معتدل
منخفض
معتدل
معتدل

نالحظ مف محور االستعماؿ السكني لالرض في مدينة الرمادي وعنة حققا درجة معتدلة  ،عمى الرغـ مف اف ىنالؾ
رغبة معتدلة لمسكف العمودي في مدينة مقارنة برغبة منخفضة في السكف العمودي لمدينة الرمادي  ،كما نالحظ ىنالؾ
رضى عف مستوى الخدمات الصحية المقدمة في احياء مدينة الرمادي ،مقارنة بمدينة عنة.

 .2محور االستعمال التجاري و الصناعي في المدينة:
المدٌنة

الرمادي

عنة

إن االستعماالت التجارٌة الحالٌة فً المدٌنة تؤدي
غرضها بشكل
مواقع االستعماالت التجارٌة الحالٌة فً المدٌنة
تالئم احتٌاجاتك
مواقع المناطق الصناعٌة الحالٌة مالئمة للمجتمع
بمستوى
ان المنطقة الصناعٌة الحالٌة تؤدي الغرض
المطلوب
مستوى مشارٌع استثمارٌة لغرض التنمٌة التجارٌة
والصناعٌة فً المدٌنة
محور االستعمال التجاري و الصناعً فً المدٌنة
إن االستعماالت التجارٌة الحالٌة فً المدٌنة تؤدي
48

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

االهمٌة
النسبٌة

3.08

0.87

61.68

3.01

0.84

60.23

2.37

0.91

47.42

2.59

0.92

51.71

2.55

1.09

50.96

2.72
3.00

0.67
0.84

54.40
60.06

درجة
االستجابة
معتدل
معتدل
منخفض
منخفض
منخفض
معتدل
معتدل
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غرضها بشكل
مواقع االستعماالت التجارٌة الحالٌة فً المدٌنة
تالئم احتٌاجاتك
مواقع المناطق الصناعٌة الحالٌة مالئمة للمجتمع
بمستوى
ان المنطقة الصناعٌة الحالٌة تؤدي الغرض
المطلوب
مستوى مشارٌع استثمارٌة لغرض التنمٌة التجارٌة
والصناعٌة فً المدٌنة
محور االستعمال التجاري و الصناعً فً المدٌنة
نالحظ مف محور االستعماؿ التجاري و الصناعي في الرمادي وعنة

السنة 1313/م

2.84

0.86

56.75

2.65

1.03

52.99

2.52

1.13

50.49

2.16

1.04

43.25

معتدل
معتدل
منخفض
منخفض

معتدل
52.71
0.74
2.64
حققا درجة معتدلة  ،عمى الرغـ مف اف ىنالؾ عدـ

رضى عف المنطقة الصناعية الحالية وكذلؾ ضعؼ مستوى المشاريع االستثمارية لغرض التنمية التجارية والصناعية
في الرمادي وعنة  ،كما نالحظ ىناؾ عدـ رضى عف مواقع المناطؽ الصناعية الحالية مالئمة لممجتمع لمدينة الرمادي
مقارنة مع عنة .

 .3محور البنى التحتية (الماء والمجاري) والطاقة :
المدٌنة

الرمادي

عنة

االنحراف
المعٌاري
0.94
0.91

االهمٌة
النسبٌة
42.90
62.90

2.81

0.86

56.23

3.92

1.13

78.32

2.43

0.96

48.70

3.32

1.36

66.32

3.04

1.29

60.81

2.97
3.52
3.59

0.55
1.02
0.92

59.45
70.32
71.71

2.91

1.00

58.20

4.24

0.90

84.87

2.83

1.00

56.58

2.55

1.30

50.96

3.45

1.23

69.04

3.30

0.57

65.95

المتوسط

منظومة المجاري فً المنطقة كفوءة بنسبة
كفاءة شبكة الماء فً المنطقة
كفاٌة االراضً المخصصة فً المدٌنة ألغراض
الخدمات (ماء ،مجاري)
إن للحروب األخٌرة أثر سلبً على مصادر المٌاه
المختلفة فً البالد
مالئمة الطاقة الكهربائٌة فً منطقتك
ٌمكن استبدال الطاقة الكهربائٌة بالطاقة الشمسٌة
(الصدٌقة للبٌئة)
ٌتم االعتماد على وسائل التدفئة والتبرٌد الصناعٌة
بشكل كلً فً مدٌنتك
محور البنى التحتٌة (الماء والمجاري) والطاقة
منظومة المجاري فً المنطقة كفوءة بنسبة
كفاءة شبكة الماء فً المنطقة
كفاٌة االراضً المخصصة فً المدٌنة ألغراض
الخدمات (ماء ،مجاري)
إن للحروب األخٌرة أثر سلبً على مصادر المٌاه
المختلفة فً البالد
مالئمة الطاقة الكهربائٌة فً منطقتك
ٌمكن استبدال الطاقة الكهربائٌة بالطاقة الشمسٌة
(الصدٌقة للبٌئة)
ٌتم االعتماد على وسائل التدفئة والتبرٌد الصناعٌة
بشكل كلً فً مدٌنتك
محور البنى التحتٌة (الماء والمجاري) والطاقة
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2.14
3.14

درجة
االستجابة
منخفض
معتدل
معتدل
مرتفع
منخفض
معتدل
معتدل
معتدل
مرتفع
معتدل
مرتفع
جدا
معتدل
منخفض
مرتفع
معتدل
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نالحظ مف محور البنى التحتية (الماء والمجاري) والطاقة في الرمادي وعنة حققا درجة معتدلة  ،عمى الرغـ مف اف
ىنالؾ عدـ رضى عف منظومة المجاري في الرمادي مقارنة مع مدينة عنة  ،كما نالحظ ىناؾ عدـ رضى عف مالئمة
الطاقة الكيربائية لمدينة الرمادي مقارنة مع عنة .

اختبار الفرضيات ( :المقارنة بيف مدينة الرمادي وعنة باستخداـ اختبار  tلعينيتف مستقمتيف)
االنحراف
المتوسط
المدٌنة
المحور
المعٌاري
محور االستعمال السكنً والحالة
الرمادي .59728 3.1530
العمرانٌة فً المحلة
.65218 3.0835
عنة
.59331 3.0220
عنة
الرمادي .66672 2.7200
محور االستعمال التجاري و
الصناعً فً المدٌنة
.73928 2.6354
عنة
الرمادي .54721 2.9727
محور البنى التحتٌة (الماء
والمجاري) والطاقة
عنة
.57031 3.2977
عمماً اف  tالجدولية عند درجة حرية ( ) 688ومستوى معنوية ( )0.05تساوي

t test

Sig. (2)tailed

الداللة

1.461

0.144

غٌر
معنوي

1.579

0.115

-7.639

0.000

غٌر
معنوي
معنوي

1.96

نتائ اختبار الفرضيات
 .1ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية الستعماؿ االرض السكني والحالة العمرانية بيف مدينتي الرمادي وعنة  ،الف اختبار
 tغير معنوي عند مستوى ()0.05
 .2ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية الستعماؿ التجاري و الصناعي لألرض بيف مدينتي الرمادي وعنة  ،الف اختبار t
غير معنوي عند مستوى ()0.05
 .3يوجد فرؽ ذو داللة احصائية لمحور البنى التحتية (الماء والمجاري) والطاقة بيف مدينتي الرمادي وعنة  ،الف اختبار
 tمعنوي عند مستوى اقؿ(.)0.05

.5االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات
توصؿ الباحث مف خالؿ البحث وعرضو لمنتائج والتحميؿ االحصائي لعدة استنتاجات أىميا:
 .1تبيف مف البحث أف ىنالؾ تجاو اًز الستعماالت األرض المحددة ضمف المعايير المحمية وأف جميع االستعماالت
(السكني  ،التجاري  ،والصناعي) ىي أعمى مف المعيار المحدد في مدينة الرمادي  ،وكذلؾ الحاؿ في مدينة عنو
حيث كانت االستعماالت أعمى مف المعيار ( السكني  ،التجاري ) ما عدا الصناعي فيو أدنى مف المعيار وبالتالي
ىنالؾ ىدر لقيمة األرض وافراز وتنطيؽ لألراضي غير مبرر وتخطيط لـ يعتمد عمى أسس عممية.
 .2وجود أراضي قد تـ التجاوز بالبناء بشكؿ عشوائي ضمف استعماالت الصنؼ الزراعي وصنؼ بساتيف يتخمميا سكف
في مدينة الرمادي مما أدى إلى حدوث ضغط عمى الخدمات والبنى التحتية والمجتمعية عمى المناطؽ المخططة
بشكؿ نظامي وخمو مدينة عنو مف ىذه األصناؼ والعشوائية.
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 .3ضعؼ توصيؿ الخدمات المجتمعية والبنى االرتكازية إلى المناطؽ العشوائية وذلؾ لكونيا غير مخططة وخارج
المخطط األساس لممدينة .
 .4تبيف مف خالؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي عدـ وجود فروقات ذات داللة احصائية غير معنوية لممحاور اآلتية (
السكني  ،االستعماؿ التجاري  ،الصناعي) .
 .5مف خالؿ النتائج التحميؿ اإلحصائي وجود فروقات ذات داللة احصائية معنوية لممحاور لمحور البنى التحتية
والطاقة .
 .6مف خالؿ مقارنة مع التجارب العالمية لممدف المستدامة نستنتج اف العالـ في تطور متسارع ووضع مبادئ وحموؿ
لجعؿ مدنيـ مستدامة ومالئمة لمعيش لمحفاظ عمى حقوؽ االجياؿ القادمة وتوفير كافة مستمزمات العيش المالئـ
لمسكاف .
.7

مف خالؿ دراسة واقع حاؿ مدينة الرمادي وعنو وتحميؿ نتائج استمارات االستبياف نستنتج اآلتي:

أ .إف فاعمية شبكة المجاري في المدينة معدومة في مدينة الرمادي إما في مدينة عنو فال تتوافر كوف شبكة المجاري
قد تـ تجديدىا واعادة صيانتيا المرحمة الثانية قبؿ فترة قريب .وأيضاً فاعمية شبكة الماء في المدينة متوسطة ولكف
اسباب عديدة أثرت سمبياً عمى مصادر المياه المختمفة في البالد منيا الحروب األخيرة وغيرىا مف األمور .
ب .فاعمية الطاقة الكيربائية متوسطة في المدينة واف االعتماد األكثر ىو عمى المولدات ولكنيا تسبب تموث ىوائي
وبصري وضوضائي ف وال يوجد ىنا توجيات باستبداؿ الطاقة الكيربائية بالطاقة الشمسية ( الطاقة الصديقة لمبيئة
) وىذا أمر سمبي باتجاه تحقيؽ مدينة مالئمة لمعيش .
.11

تعد عممية إيصاؿ خدمات البنى التحتية إلى المناطؽ العشوائية والغير منظمة تخطيطي ًا عممية صعبة ومكمفة مما
يشكؿ عبئاً مضافاً عمى كاىؿ البمدية المعنية ويؤثر سمباً عمى كفاءة ونوعية وأداءىا وتحسيف البيئة الحضرية أو
استدامتيا.

ثانياً  :التوصيات
بناء عمى ما توصؿ لو الباحث مف استنتاجات ليذه الدراسة  ،يقترح الباحث بعض التوصيات التي يراىا أنيا مف
ً
الممكف أف تعالج كافة المشكالت التي ظيرت في ىذه الدراسة  ،وأىميا :

 .1العمؿ عمى توفير بيئة عمرانية متميزة لمدينة الرمادي ومدينة عنو وايجاد طابع عمراني محمي ضمف إطار التصميـ
العمراني البيئي لممدينتيف وتوفير مناطؽ مفتوحة لمسكاف وتحديد وتقميؿ الكثافة البنائية وتنويع استعماالت األرض
وتوفير وسائؿ مواصالت .
 .2العمؿ عمى تصميـ المباني الذكية المعتمدة عمى التكنموجيا الحديثة مف أحؿ راحة ورفاىية ساكنييا بما يتالءـ مع
متطمباتيـ وذلؾ باستعماؿ مواد بناء محمية وابراز طابع المحمي الخاص والحافظ عمى األبنية التراثية واستخداـ
أساليب تصميمية ناجحة .
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 .3مراعاة الطاقة االستيعابية ورفع كفاءة استعماليا بالشكؿ األمثؿ لمموارد بما يالئـ النظـ البيئية المحمية وتحقيؽ الحد
األدنى مف المخرجات المموثة لمبيئة واعادة تدوير النفايات واستعماؿ الطاقة المتجددة في المباني والخدمات بأسموب
رشيد يضمف عدـ استنزافيا مف أجؿ األجياؿ القادمة .
 .4ضرورة أف يتـ توجيو طريقة تصميـ المواقع لالستفادة مف العوامؿ المناخية (التشميس  ،الرياح  ،نسبة الرطوبة ،
التضميؿ ) في المباني لخفض تكاليؼ الطاقة.
 .5إيجاد توازف وتكامؿ لمطاقة مع تخطيط استعماالت األرض .
 .6عزؿ شبكات مياه األمطار عف شبكة المياه الثقيمة.
 .7توزيع الخدمات المجتمعية وفقاً لمبدأ اليرـ السكاني مف خالؿ التدرج في توزيع الخدمات أي اعتماد التراتب اليرمي
ابتداء مف مركز المحمة ومركز الحي ومركز القطاع ثـ مركز المدينة مف خالؿ
في تخطيط مراكز الخدمات
ً
استمالؾ األراضي والمباني ضمف األحياء التي تفتقد ليا مف قبؿ الدوائر كافة كما في مدينة الرمادي .

 .8العمؿ عمى عدـ انتياؾ مخططات المدينة مف أصحاب النفوذ والمصالح الفردية وتفضيؿ المصالح العامة وتفعيؿ
القوانيف الخاصة بالمتجاوزيف والسير بتنفيذ استعماالت األرض مف خالؿ البناء واستغالؿ استعماؿ حسب ما ىو
مخطط ومخصص لو .
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