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 ةِ ث  ي  م  الر   ةِ ين  دِ ي م  فِ  ةِ ي  رِ ض  الح   ِض ر  ال   االت  م  ع  تِ س  اِ
 

 هاتف لفته الجبوري.م.م 
 الكلية التربوية المفتوحة

 الخالصة:
دارية, تقع  يعي الءعزء اللعمالي  ال رنعي مع  إيثة مركز قضاء الرميثة وهي وحدة تعد مدينة الرم

(نهععمة, ي ععدب النحععد إلععت دراهععة 171ٔٙ ا  وعععدد هععكانٕ(كعع 1ٖ,ٔٔمحايظععة المثنت,تن ععا مهععاحت ا  
الخصائص الء رايية  الطنيعية والنلرية( وتاثيرها ع ت اهعتعمات  ارر  الحضعرية يعي هعلم المدينعة  

 ( حي هكني.ٖٔالتي تتكو  م   
  الء رايية تدرس مءموعة الظواهر ضم  الحيز المكاني ل توزي  غير أ  معريعة ارهعنا  إإل 

لتوزي  هو ءزء متم  ل عمل الء رايي, يحعاول النحعد اهتلعراب ارهعنا  المهعإولة المهإولة ع  للك ا
 ع  واق  حال اهتعمات  ارر  الحضرية ودراهة الملاكل التي تواء  ا.

%( معع  ٔ,ٕهكتععار( الععل  نهععنت   ٕٗتنععوا اهععتعمات  اتر  إل لعع ل اتهععتعمال التءععار   
%( معع  مهععاحة ٘,ٔهكتععار( الععل  نهعنت   7ٔعي  مهعاحة المخطععط ارهاهعي, ولعع ل اتهععتعمال الصعنا

%( مع  مهعاحة المخطعط ٘.٘ٗهكتار( العل  نهعنت   7ٔ٘المخطط ارهاهي, ول ل اتهتعمال الهكني  
%(, كمععا لععع    الخعععدما  ٖهكتعععار( الععل  نهعععنة  ٖٖارهاهععي, ولععع    خععدما  الننعععت اترتكازيععة  

طعط ارهاهعي ولع    اهعتعمات  ارر  %( م  مهعاحة المخ5,٘هتكار( الل  نهنت   1ٙالمءتمعية  
%( مع  مهعاحة المخطعط ارهاهعي, إمعا 5,1ٔهكتار( الل  نهنت    ٕٕٙالتريي ية والمناطق الخضراء  

%( مع  مهعاحة 5,ٕٔهكتعار( العل  نهعنت   7ٗٔاهتعمات  ارر  رغرا  النقعل والمعرور يلع     
هكتععار( الععل  نهععنت   ٙٓٔة يلعع     التصععمي  ارهاهععي, أمععا اهععتعمات  اللضععاءا  اللارغععة والخاصعع

 %( م  مهاحة التصمي  ارهاس .ٖ,5 
 تؤخعل ن عا العدوائر المعنيعة وصعوت خرج الناحد نعدد م  اتهتنتاءا  و التوصيا  ع ت أمل أ 

 إلت تحقيق ارهداب المرءوة .

 طار النظرياإل/ المبحث األول

 -مقدمة:
ر  ع ععت هععطر ارر  وهععي تمثععل إحععد  تعععد المدينععة معع  أنععرز واعقععد ألععكال العمععرا  النلعع

الظواهر الحضارية المعقدة لا  الصلة العضوية والتي تطور  م  نواة اءتماعية حضرية حتت وص   
 إلت لكل م  ألكال صيا التلاعل ني  اإلنها  والنيئة المحيطة ن .

ة لعللك يقعد نتيءع ومل و  المدينة يي نظر الء راييي  والمخططي  م  الملاهي  المعقدة والمركنعة,
ن ا تلكل ننية عمرانيعة تخضع  إإل  م  الدراها  وارنحاد م  اءل أنراز حقيقة هلا الكيا , عددتناولت  

لعوامعل طنيعيععة نحكع  عهقات ععا نعالمحيط وعوامععل اقتصعادية نحكعع  انتمائ عا لععنمط إنتعاءي معععي  وعوامععل 
 ي ة اتءتماعية المحتوية ل ا.اءتماعية نحك  موضوع ا يي النظا  اتءتماعي الل  تختص ن  التلك

يمن   م  اهت  ندراهة التركي  العداخ ي ل مدينعة ومعن   مع  اهعت  ندراهعة العهقعا  اإلق يميعة ل عا 
 نظ يرها(, ومن   حاول تقيي  الكلاءة الوظيلية ل مدينة وما تإدي  م  وظعائب حضعرية  لهعكان ا وهعكا  

ارر  يي المدينة, وهعلا النعوا يععد مع  الدراهعا   المناطق المءاورة ل ا, وآخرو  درهوا  اهتعمات 
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الحضرية الحديثة كو  هعلم الدراهعا   تركعز ع عت العهقعا  المتنادلعة نعي  اهعتعمات  ارر  المخت لعة 
 ضم  حدود المدينة وم  ث  إدارة ت ك اتهتعمات .

ن يععة  لععلا أصععنح  اهععتعمات  ارر  الحضععرية معع  المتط نععا  ارهاهععية يععي عم يععة التخطععيط
وضعع  الح ععول الهزمععة لملععاكل العمععرا  والنيئيععة معع  ء ععة معع  خععهل تح يععل واقعع  اهععتعمات  ارر  
الحضرية لما ل عا مع   أثعر كنيعر يعي عم يعة اتخعال القعرارا   المناهعنة وأءعراء عم يعة التنميعة الحضعرية 

 اللام ة يي داخل المد  م  ء ة أخر .

 -مشكله البحث :
 --لنقاط التالية :تتمحور ملك ة النحد يي ا

   ما هي الخصائص الء رايية  الطنيعية والنلرية( يي مدينة الرميثة ؟ و ما عهقة للك
 ناهتعمات  ارر  الحضرية يي المدينة ؟

  ما هي اهتعمات  ارر  الحضرية يي مدينة الرميثة ؟ وهل هناك تنظي   ل لم اتهتعمات ؟ 

 -فـرضيات البحث:
كاية تهيما الدراها  الحضرية ت ند م  وض  اللرضيا  ل كلب عع   يي الدراها  الء رايية

 --نتائج النحد وهي ما ي ي :

  ا   ل خصائص  الء رايية الطنيعية( والنلرية دوراً يي توزي  اهتعمات  ارر  الحضرية يي
 مدينة الرميثة.

  .غيا  التنظي  يي توزي   اهتعمات  ارر  الحضرية يي مدينة الرميثة 

 --م  انرز أهداب النحد هو : -ف البحث:هـد
   التعّرب ع ت الخصائص الء راييعة  الطنيعيعة والنلعرية(يي مدينعة الرميثعة , ودراهعة اهعتعمات

 ارر  الحضرية يي المدينة والكلب ع  العهقا  المتنادلة نين ما.

 -حدود منطقة البحث المكانية والزمانية:
اهي لمدينة الرميثة التي تق  يي الءزء اللمالي ال رنعي تلمل منطقة النحد حدود المخطط  اره

( كع  عع  مركعز المحايظعة  مدينعة الهعماوة(, وتقع  المدينعة عنعد تقعاط  ٕ٘م  محايظة المثنت ع ت نعد  
 ( لرقاَ.ٓٔ.٘ٗ( لماتَ م  خط الطول  ٖ٘.ٖٔدائرة العر   

رية يي مدينعة الرميثعة ععا  أما الحدود الزمانية ل نحد, ي ي واق  حال اهتعمات  ارر  الحض
 ٕٓٓ5.) 

 -قه  النحد إلت: -هــيكلية البحث:

 -المبحث األول: -     
 تناول المنحد ارول المقدمة و اإلطار النظر  ل نحد.

 -المبحث الثاني: -     
تناول المنحد الثاني  الخصائص الء رايية لمدينة الرميثة, يقُهّ  إلت دراهة الخصعائص 

الموق  والموض  وما يتضمن  الموض  م  خصائص الننية الءيولوءية والهطر  -الطنيعية وهي:
 والترنة والموارد المائية والمناخ وعناصرم, ودراهة الخصائص النلرية ل مدينة.

  -المبحث الثالث: -
تنععاول المنحععد الثالععد دراهععة اهععتعمات  ارر  الحضععرية يععي مدينععة الرميثععة وهععي      

ة والصععناعية والهععكنية والننععت اررتكازيععة والخععدما  المءتمعيععة والمنععاطق اتهععتعمات   التءاريعع
 الخضراء والتريي ية والنقل والمرور وأخيرا اهتعمات  اللضاءا  اللارغة والخاصة.

 إلت ءم ة م  اتهتنتاءا  والتوصيا  وقائمة نالمصادر العرنية واتنك يزية.  خص البحثمل -
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 المبحث الثاني
 افية )الطبيعية والبشرية( لمدينة الرميثةالخصائص الجغر

 --نشأة المدينة: -:7-7
هنة( قنل ٖٓٓٓألار  نع  النصوص التاريخية إلت أ  هلم النقعة يعود تاريخ ا إلت حوالي  

الميهد تتصال ا الء رايي م  مدينة الوركاء ارثرية يحدود هلم الدولة كان  تمتد إلت ما نعد الرميثة م  
دما كان  غانعا  كثيلعة ارلعءار وقعد عثعر ع عت أثعار هعلم العدويه  وهعي مءموععة مع  ء ة ال ر  عن
. اندثر  ت ك الدويه  وهي منتلعرة ع عت أرءعاء واهععة مع  هعلم المنطقعة ولع  يععد (ٔ قصنا  تانعة ل ا

نمقدورنا اليو  تحديدها أت ما نقت من ا وهي عنارة ع  ت عول تهعمت نعأل اريلانا ( حيعد تنطعو  تحت عا 
ع  الحضارا  القديمة ول  تلير المصادر التاريخية إلت اه  هلم النقععة صعراحة إت يعي عصعر دولعة ن

 .المنالرة زم  النعما  ن  المنلر عندما لكرها النان ة اللنياني نقول 
 وعلىىىىىىىىىىم الرميثىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىكيني حاضىىىىىىىىىىر

 

 

 وعلىىىىىىىىىىىىم الدنينىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىى  بنىىىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىىىيار 
 

 عدا ( وقعال  هعي معاء لننعي هععد نع  معاز  نع  ون لا أهتدل ع ي ا ياقو  الحمو  يعي  معءع  الن
  وقال قريعة صع يرة  ويي عا نعرج ععاِل ٖٙٙٔنيها   ٗٔ. ولكرها  غودن و( حينما دخ  ا يي (ٕ يزارة(

إلرلاد القوايل الصحراوية. وقد وصل ا الرحالة ارلماني  كارهت  نينور( نالقرية الكنيرة حينما وصع  ا 
صر الحديد كا  تؤهيه ا يي منطقألألة أني قعوارير  أنعو ءعوارير(  . ويي الع7ٙ٘ٔكانو  الثاني 5ٔيي 

ومن ا انتق   إلت موقع ا الحالي. لكرها ان  نطوطة يي رح ت  نؤن ا تقتر  م  هاوم وا  أه  عا أصعينوا 
نالطاعو  يي للك الع د وض   هلم التهمية إلت ع د قري . أط ق ع ت الرميثة أهماء كثيرة يقد هعمي  

تمتاز نؤراضي خصنة ل زراعة, ث  همي   ارنيٌ ( نالتص ير نهنة إلت أهد أني  يهمت   الده ة( رن ا
ارنيٌ  كعا  هعلا ارهعد يقطع  الطريعق ع عت المعارة ونععد قت عة مع  قنعل أحعد رءعال المنطقعة هعكن  هعلم 
ا المنطقة, ث  همي  العوءة نهنة إلت اعوءاج ن رها وتهيما عند منطقة تل ءعلر وهمي   لم و ( رن ع

-11ٗٔتعععد مءمعع  يضعع  عععدة قنائععل متلرقععة ت تلععترك ننهعع  واحععد وكثععر أطععهق هععلا اتهعع  عععا   
. ارصر نتهميت ا الرميثة وهو اته  القدي  ل ا وهمي  ن لا اتهع  لعوير  ننعا  الرمعد يي عا (ٖ (5ٓٓٔ

النوحهعا  وخصونة مراعي ا ونزح إلي ا الظوال  م  نءد وواد  القر  وقد هعكن ا الظعوال  والخزاععل و
 ( 15ٔٔونني زريج ونني عار  وارعاءي  وكانع  خعهل ت عك الحقنعة معا هعي إت قريعة, ويعي ععا   

 , ث  نني المركز القدي  5ٔ7ٔدخ  ا اتنك يز محت ي  عا   .(ٗ تحول  إلت ناحية تانعة إلت قضاء الهماوة
والحرنية. ث  عهكروا أيضعا    ياعتنر مقر ل ه طة والحك  والمعدا  العهكرية5ٕٔٔيي ا الل  ليد عا  

نالقر  م  محطة القطار وم  هلا التؤريخ نا  وء  المدينة يت ير يتحول  م  مدينة ص يرة إلعت مدينعة 
وتضعع  أرنعع  نععواحي هععي  ال ععهل والنءمععي والمءععد  (* 5ٙ5ٔلا  طععان  أدار  ثعع  إلععت قضععاء عععا  

 . (٘ ( نهمة5ٔ15ٗوالوركاء(, ون ا عدد هكان ا  

 -ص الجغرافية لمدينة الرميثة:الخصائ -:2_7
ت يهت ني أ  ناحد يي ء رايية المد  وتهعيما اهعتعمات  ارر  من عا معريعة الخصعائص  

الطنيعيععة والعمرانيععة. يالمنععاخ والتضععاريس والترنععة ل ععا اثععر يععي رهعع  مهمععر كثيععر معع  المععد  وأ  
معو الهعكا  وكثعايت   وأنلعطت   ل خصائص النلرية أثراً كنيراً يي اهتعمات  ارر  وطنيعة توزي  ن

كان  كلي ة نره  انرز مهمر اهتعمات  ارر  داخل المد . لللك يععر  هعلا المنحعد الخصعائص 
 الطنيعية والنلرية. الطنيعية لمدينة الرميثة, يي محاولة لتكوي  صورة واضحة ع  المدينة يي نيئت ا
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  -خصائص البيئة الطبيعية لمدينة الرميثة: -:7-2-7
 (Situation) -المـوقع: -اوال:

تق  مدينة الرميثة يي القه  اللمالي ال رني م  محايظة المثنت. أما موقع ا م  خطوط الطول 
لرقا, وتمتد م   ٓٔ.٘ٗلمات م  خط الطول ٖ٘.ٖٔودوائر العر  يتق  عند تقاط  دائرة العر 

كي و متر مرن (.  1ٖ,ٔٔمهاحت ا   اللمال اللرقي إلت الءنو  ال رني ع ت ضلتي ن ر الرميثة وتن ا
أما ء راييا يتق  ضم  منطقة اله ل الرهوني يحدها م  اللمال قضاء الحمزة اللرقي يي محايظة 
القادهية وم  اللمال ال رني ناحية ال هل وم  ء ة الءنو  ال رني ناحية المءد وناحية الوركاء وم  

 (.ٕ( و ٔئيتي   ( والصورتي  اللضأاللرق ناحية النءمي, خريطة  
 

 (ٔالخريطة  
 موق  مدينة الرميثة نالنهنة لمحايظة المثنت

 
, ٓٓٓٓٓ٘ -:ٔال يئة العامة ل مهاحة, خريطة الوحدا  اإلدارية لمحايظة المثنت, مقياس -المصدر:
ٕٓٓ7 . 
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 (ٔصورة يضائية  
 موق  مدينة الرميثة م  العراق

 
 

 .Google earth رونيناتعتماد ع ت الموق  اتلكت  -المصدر:
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 (ٕصورة يضائية  
 مدينة الرميثة

 

  Google earth ناتعتماد ع ت الموق  اتلكتروني  -المصدر:

                

 (  Geological Structure) -التركيب الجيولوجي: -ثانياَ 
ء  يي تكوين  ( الل  يرAlluvial Plainتق  مدينة الرميثة ضم  ترهنا  اله ل الرهوني  

وتتكو  الترهنا  الءيولوءية ال لة م  مزيج م  الرمل . (ٙ)(إلت العصر الرناعي  ال ولوهي 
ويعاني موض  المدينة م  ملك ة ارتلاا مناهي  الميام اررضية التي تتركز , (7 والحصت والطي 

اا نهنة ارمهح هلم . ارتل(1 متر( ٕ٘.ٔ-7٘.ٓنلكل كنير يي مركز المدينة القدي  التي يتراوح ني  
. وقد تهن  العديد م  الملاكل العمرانية (5 ميكروموز/هنتيمتر مكع ( ٖٓٓ٘الميام التي تصل إلت  

 وخاصة يي مءال أنلاء الننايا  لا  الطوانق المتعددة. 
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   Surface -ال طح: -ثالثاَ 
  يمتععاز نؤرضعع  ( نءععد أ  المدينععة تقعع  يععي إق ععي  الهعع ل الرهععوني الععلٕومعع  قععراءة خريطععة  

اله  ية والق ي ة اتنحدار ييإخل اتنحدار العا  ل هطر م  اللمال إلت الءنو  وهلا معا توضعح  خطعوط 
 ( يوق هطر النحر يي الء عا  اللعمالية ويهعتمر ٘ٔاترتلاا المتهاوية ييمر خط اترتلاا المتهاو   

اب الءنونيعة ل مدينعة يعيمك  تميعز  ( يعي ارطعرٓٔاتنحدار ءنونا حتت يظ عر خعط اترتلعاا المتهعاو  
 --منطقتي  لهرتلاعي  يي مدينة الرميثة:

  المناطق المرتلعة نهنيا ع ت مهتو  النحر. يتمتد ننطاق طمو  ضيق ع ت امتداد ن ر الرميثة
 الل  يخترق المدينة ويقهم ا الت قهمي , وتهمت هلم المناطق نأل كتوب ارن ار(. 

 لتي تكون  نلعل الترهنا  الن رية ع ت مهاحا  نعيدة ع  مءر  المناطق ارقل ارتلاعا وهي ا

 . نصورة عامة(01)(الن ر, التي تعرب نأل حو  الن ر

 (ٕخريطة  
 خريطة خطوط اترتلاعا  المتهاوية لقضاء الرميثة

 

 .7ٕٓٓ,   ٓٓٓ٘-:ٔال يئة العامة ل مهاحة, خريطة اترتلاعا  المتهاوية لمحايظة المثنت, ن داد, مقياس  -المصدر:

   Soil-التربة:–رابعاَ 
( لترنة العراق يؤ  ترنة موض  مدينة الرميثة م  الترهنا  Burringواعتماد ع ت تصنيب  

الن رية التي حم  ا ن ر اللرا  ويروع  م  خهل الليضانا  التي كان  تتعر  ل ا ارراضي 
د أصنح  المناطق النعيدة عن  واطئة المنخلضة,ونتيءة لتناي  عم يا  اإلرها  وطنيعة الرواه  يق
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نينما مناطق ضلاب مءر  الن ر وءداول  تتره  يي  كميا  كنيرة ولا  الرواه  لق ة ما يص  ا م  
  -( وتصنب التر  يي المدينة:ٖحءو  كنيرة م  الرواه , خريطة  

 :)تر  ضلاب ارن ار  كتوب ارن ار- Neutral Levees  
ي موض  المدينة ع ت ءانني ن ر الرميثة والءداول المتلرعة من ا يوءد هلا النوا م  التر  ي

 . (00) ( تقريناٖألٕونمعدل ارتلاا ني  

 : ترنة ارحوا- River Basins Soil 
تعنخل  نمقعدار يتعراوح  التييهود هلا النوا م  التر  يي اتراضي النعيدة ع  مءر  الن ر

 . (01)متر( ع  منهو  ضلاب ارن ار 1-ٙني   

 ( ٖطة  خري
 أنواا التر  يي قضاء الرميثة

 

حميععدة عنععد الحهععي  الظععالمي, التح يععل المكععاني إلنتععاج المحاصععيل الحق يععة يععي محايظععة  -المصععدر:
, ٖٕٓٓ, رهالة ماءهتير غير منلورة, ك يعة اددا , ءامععة القادهعية, ٕٔٓٓ-55ٔٔالمثنت ل مدة 

 .ٖص

 Water Resources)) -الموارد المائية: -خام اَ 
يمر يي مدينة الرميثة مصدر مائي م   وهعو ن عر الرميثعة العل  يععد احعد لنائع  ن عر الديوانيعة 

ك ( وقد ن  ع  الطاقعة التصعريلية ٖٙوين ا طول الن ر يي قضاء الرميثة حتت موق  النواظ  يي القضاء 
/ثعا( ٖ ٕٓ-ٓٔ  /ثا( أت أ  الطاقة التصريلية تخت ب م  موه  رخر يتن ا يي يصعل اللعتاءٖ ٕ٘ل ن ر  

دون ( ٓٓ٘.ٕٙٓ/ثا( ويرو  هلا الن ر م  ارراضي الزراعية ما يقدر  ٖ ٘ٔ-ٓٔويي يصل الصيب  
  .(ٖٔ)(  ٖ-٘.ٕ ( وعمق  ٖٓتق  ضم  حدود القضاء وين ا عر  الن ر  
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وقعد  5ٙ5ٔوقد أياد  اإلدارة المح ية م  الن ر يي إنلاء ملروعي  ل ماء الصايي ل مدينة عا  
/يععو ( ويععزود مدينععة الهععماوة نالميععام ععع  ٖ  7ٕٓٓٓو ٓٓٓٙٙاقععة التصععميمية ل ملععروعي   ن  عع  الط

  تعع  أنلععاء محطععة لتصععلية الميععام يععي المدينععة نهعععة ٕ٘ٓٓ. ويععي عععا  (ٗٔ طريععق لععنكة معع  ارنانيعع 
/يو ( مما هاعد ع ت زيادة نصي  اللرد مع  الميعام الصعالحة ل لعر  ع معا أ  المععدل الععا  ٖ ٓٓٓٔٔ 

أمعا الميعام الءوييعة مع  كثرت عا يعي  .(1ٔ)(لتر/يعو ٕٕٗ  1ٕٓٓ هك اليومي ل لرد يي المدينعة لععا  لههت
 المدينة ي ي رديئة النوعية وتحتو  ع ت ارمهح أ  غير صالحة لههت هك النلر . 

  Climate-المناخ: - اد ا:
يا  مناخ المدينعة يقع  ( لألقالي  المناخية De.Mortoon  (* م  خهل تطنيق  معادلة ديمارتو 

( الل  يهود يي اله ل الرهعوني وال ضعنة ال رنيعة Bwhضم  خصائص المناخ الصحراو  الءاب  
الل  يمتاز نارتلاا درءا  الحرارة اليومية والهنوية وق ة ارمطار وتلنلن ا وارتلاا معدت  اإللعاا 

يتقعار المدينعة إلعت محطعة مناخيعة اللمهي والرطونة والتنخعر وكثعرة العواصعب الترانيعة والرم يعة. وت
يهوب يت  اتعتماد ع ت المع وما  الواردة يي محطعة الهعماوة المناخيعة لتقعار  الخصعائص المناخيعة 

 --نين ما يي تناول العناصر المناخية وهي :

  Temperature -درجة الحرارة:  -7
يعي يصعل اللعتاء  يتتصب درءا  الحرارة يي المدينة نارتلاع ا يي يصل الصيب وانخلاضع ا

( نءد أ  المعدل اللع ر  لعدرءا  الحعرارة الصع ر  رلع ر ٔوتتناي  م  ل ر إلت أخر وم  ءدول  
ْ ( ع ت الترتي , يي حي  ن ا مععدل 17.ٖٔ,  1ٖ.ٕٖ,  7٘.ٖٓالصيب حزيرا  وتموز وأ ( ن     

 كعانو  ارول  ْ ( ع عت الترتيع . أمعا ألع ر اللعتاء1ٔ.ٙٗ, 5ٙ.ٙٗ, ٘ٙ.ٗٗدرءا  الحرارة العظمعت 
,  ٘ٓ.1,  5.5ٙوكععانو  الثععاني ولععناط( يقععد ن  عع  المعععدت  اللعع رية لععدرءا  الحععرارة الصعع ر   

ْ ( ع عت ٕٓ.ٕٗ,  ٘ٓ.5ٔ,  5ٕ.ْٕٕ ( ع ت الترتي , يي حي  ن    درءعا  الحعرارة العظمعت  ٙ.ٓٔ
يي ألع ر آلار ونيهعا  الترتي . أما اللصه  اتنتقاليا  ييتصلا  نكون ما قصيرا  ييتمثل يصل الرني  

ْ ( ع عت ٕٖ.7ٕ,  5ٔ.ٕٔ,  77.ٗٔومايس(. ين  ع  المععدت  اللع رية لعدرءا  الحعرارة الصع ر   
ْ ( ٕٙ.ٔٗ,  1.ٖ٘,  ٖٔ.7ٕالترتيعع , يععي حععي  ن  عع  المعععدت  اللعع رية لععدرءا  الحععرارة العظمععت 

الثاني( ون    المعدت  ع ت الترتي . أما يصل الخريب ييمثل ارل ر   أي ول وتلري  ارول وتلري  
ْ ( ع ععت الترتيعع , يععي حععي  ن  عع  ٖٙ.ٗٔ,  1.ٖٕ,  ٕٓ.1ٕاللعع رية لععدرءا  الحععرارة الصعع ر   

ْ ( ع ت الترتي . ونهحظ م  ٗٙ.5ٕ,  ٖٙ.7ٖ, ٕٗ.ٖٗالمعدت  الل رية لدرءا  الحرارة العظمت  
ْ (, يي حي  اتصب لع ر ٔ٘.5ٖءدول لات  نؤ  أحر الل ور هو ل ر تموز ين ا معدل  العا  ل حرارة  
ْ (. مع  للعك يظ عر أ  هنعاك ٘٘.ٖٔكانو  الثاني نؤنرد الل ور يي المدينعة ين عا معدلعة الععا  ل حعرارة  

تنايناَ يي درءا  الحرارة نعي  ال يعل والن عار ويصع ي الصعيب واللعتاء ممعا لع  ارثعر الكنيعر يعي هعرعة 
طانوق والءص نالنناء نلكل رئيألس وللك لخاصية ارمر الل  انعكس ع ت اهتعمال مادة ال.ت رإ المناني

 يي اإليصال النطئ ل حرارة.
 (ٔءدول  

 1ٕٓٓ-57ٙٔالمعدت  الل رية والهنوية لدرءا  الحرارة العظمت والص ر   ْ ( ل مدة 

 األشهر
 معدل درجات 
 الحرارة الصغرى

 معدل درجات
 المعدل ال نوي الحرارة العظمم 

 71.11 71.11 8.11 كانو  الثاني

 71.17 21.12 71.1 شباط

 27.11 21.17 71.11 آذار

 28.11 11.8 27.71 ني ا 
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 11.11 17.12 21.12 أيار

 11.17 11.11 11.11 حزيرا 

 11.11 11.11 12.18 تموز

 11.12 11.78 17.81 أب

 11.12 11.12 28.12 أيلول

 11.22 11.11 21.18 تشري  األول

 22.71 21.11 71.11 تشري  الثاني

 71.11 22.12 1.11 كانو  األول

 21.11 11.1 27.11 المعدل ال نوي

 
 , وزارة النقل والمواصه . ال يئة العامة لألنواء الءوية, قه  المناخ, نيانا  غير منلورة.ءم ورية العراق -المصدر:

     -الت اقط: -2
م ع ( ٗ.ٗٓٔمدينعة  ( نءد أ  المءمعوا الهعنو  ل تهعاقط المطعر  يعي الٕم  مهحظة ءدول  

تتوزا هلم الكمية ع ت تهعة أل ر تندأ م  ل ر أي ول وتنت ي يي ل ر أيار وينععد  هعقوط  يعي لع ر 
 م  (. 1.ٕٕحزيرا  وتموز وأ  ويعد ل ر كانو  الثاني أكثر الل ور تهاقطا يين ا معدل التهاقط يي   

 
 (ٕءدول                                                  

 1ٕٓٓ - 57ٙٔمعدت  التهاقط المطر  الل ر  والمءموا الهنو  م  ( ل مدة 

 7ك 2ت 7ت أيلول آب تموز حزيرا  أيار ني ا  آذار شباط 2ك األشهر
المجموع 
 ال نوي

معدل 
األمطار 
 ملم

22.8 78.1 71.2 8.1 1.1 -- -- -- 1.2 1.1 71.8 71.1 711.1 

 
   والمواصالت, الهيئة العامة لألنواء الجوية, ق م المناخ, بيانات غير منشور , وزارة النقلجمهورية العراق -المصدر:

  -الرطوبة الن بية والتبخر: -1
( ا  مدينة الرميثة تتمت  نارتلاا معدت  الرطونة لتاًء ين ا مععدل الرطونعة ٖيتني  م  ءدول  

رارة وزيادة كميا  التهاقط %( وهلا ناتج ع  انخلا  درءا  الحٗ.ٙٙالنهنية يي ل ر كانو  الثاني 
%( ويععود للعك إلعت 1.ٕٓالمطر , وتنخل  معدت  الرطونة النهعنية صعيلا, ون  ع  يعي لع ر تمعوز 

 صلاء الءو وق ة ارمطار ولحت ا وارتلاا درءا  الحرارة.
م  ( وين ا أع ت معدت  التنخر يعي 5.ٕٕٖٗأما نالنهنة ل تنخر يي المدينة يا  المعدل الهنو   

م عع ( وهععلا نععاتج ععع  ارتلععاا درءععا  الحععرارة وانخلععا  نهععنة الرطونععة, وهععرعة  ٖ.ٕٓ٘وز لعع ر تمعع
م  ( وقد ن ا المعدل  ٕ.17الرياح ييما يعد ل ر كانو  الثاني اوطا الل ور يي معدت  التنخر الل  ن ا  

لعاا م  ( ولعامل هرعة الرياح يي يصل الصيب ارثر الواضر يي ارتٕٗ.1ٕ٘الل ر  ل تنخر حوالي  
معدل التنخر الهنو , وللك واضر م  خعهل مطانقعة أع عت هعرعة  ل ريعاح يعي المدينعة يعي لع ر تمعوز 

م  ( مما ءععل ٖ.ٕٓ٘ /ثا( ترايق ا أع ت معدت  التنخر يي المدينة يي الل ر نله  النال ة  ٖ.ٗالنال ة  
 المعدل الهنو  ل تنخر يرتل .
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 (ٖءدول  
 (1ٕٓٓ-57ٙٔالتنخر ل مدة   معدل الرطونة النهنية  %( ومعدل

 معدل التبخر ) ملم ( معدل الرطوبة الن بية األشـــهر

 81.1 11.1 كانو  الثاني

 771.1 11.1 شباط

 211.7 11.1 آذار

 211.1 11.1 ني ا 

 122 21.1 أيار

 182.7 27.1 حزيرا 

 112.1 21.8 تموز

 117.1 22.1 آب

 111.2 21.1 أيلول

 211.1 11.7 تشري  األول

 711.2 11.1 تشري  الثاني

 81.2 11 كانو  األول

 1122.1 11.11 المعدل ال نوي

 , وزارة النقل والمواصالت, الهيئة العامة لألنواء الجوية, ق م المناخ, بيانات غير منشورة.جمهورية العراق -المصدر:

 Wind  -الرياح: -1
لرياح الهائدة يي المدينة يعي معظع  أيعا  ( أ  الرياح اللمالية ال رنية هي اٗيتضر م  ءدول  

%( ٗ.5ٕوتصعل نهعنت ا إلعت  .(ٙٔ الهنة التي تؤخل اتءاهاً دائما م  اللمال ال رني إلت الءنو  اللرقي
م  مءموا اتءاها  الرياح, وتتخ   عا ريعاح غرنيعة وءنونيعة لعرقية خعهل يصعل اللعتاء وندايعة يصعل 

رعدية وغنار وتنعاي  يعي نهع  الريعاح. أمعا هعرعة  الرني  وتكو  مصحونة نطقس متق   م  عواصب
(. ين حظ أن ا تندأ نالزيادة يي ل ر آلار يتصل ٘ /ثا( ءدول  ٙ.ٖالرياح يقد ن    يي معدل ا الهنو   

 /ثا(, وهلا ناتج ٖ.ٗ /ثا( ث  تتدرج ناترتلاا يتصل يي ل ر تموز إلت أقصت هرعت ا وهي  1.ٖإلت  
ثع  . (7ٔ مدد ال واء ووقوا المدينعة تحع  تعؤثير الضع ط الموهعمي ال نعد ع  ارتلاا درءا  الحرارة وت

 /ثعا( ٙ.ٕتندءا هرعة الرياح ناتنخلا  نعد ل ر تموز يهء   هرعة الرياح يي ل ر تلري  الثاني  
 وهي اوطا هرعة ل رياح.

 -ويظ ر تؤثير الرياح ع ت اهتعمات  ارر  الحضرية يي مدينة الرميثة م  خهل:

 لرياح ع ت الصناعا  الم وثة التي تزيد م  نهنة الت ود داخل المدينة تؤثير الرياح ع ت تؤثير ا
منلآ  المدينة تهيما التي تكو  مواقع ا الء رايية نصورة مواء ة ل نو  الرياح, يتعمل نمرور 

 الزم  ع ت تؤكل هلم المناني م  خهل ارءها  التي تحم  ا.
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 (ٗءدول  

 ( 1ٕٓٓ-57ٙٔنة والهكو  ل مدة  اتءاها  الرياح ال ا

 اللمالية الهكو  اتتءام
اللمالية 
 اللرقية

 اللرقية
الءنونية 
 اللرقية

 الءنونية
الءنونية 
 ال رنية

 

 ال رنية

اللمالية 
 ال رنية

 النهنة

المئو
 ية

ٖٔ.ٕ ٔٗ ٘.ٕ ٙ ٘ ٕ.٘ ٗ.ٖ ٕٓ.ٗ ٕ5.ٗ 

 لعامة لألنواء الجوية, ق م المناخ , بيانات غير منشورة.جمهورية العراق, وزارة النقل والمواصالت , الهيئة ا-المصدر:

 
 (٘ءدول  

 1ٕٓٓ-57ٙٔمعدل هرعة الرياح   /ثا( ل مدة 

 منلورة . جمهورية العراق,  وزارة النقل والمواصالت, الهيئة العامة لألنواء الجوية, ق م المناخ, بيانات غير -المصدر:

  -اإلشعاع الشم ي: -1
هاعة/يو ( , يمعدل ٖٓ.ٕٔ( ن حظ المعدل الهنو  لهاعا  الهطوا النظرية ين ا  ٙم  ءدول 

لصعل اللعتاء تمتعاز نانخلاضعة  مقارنعة نلصعل الصعيب يين عا معدلع  اللصع ي هاعا  الهعطوا النظريعة ل
هاعة/يو ( لل ر  كانو  ارول وآلار ع ت الترتيع . ٕٔ-ٔ.ٓٔهاعة/يو  ( وهو يتراوح ني   7ٙ.ٓٔ 

هاعة/يو ( وهعو 5ٕ.ٕٔيي حي  يتميز معدل هاعا  الهطوا النظرية للصل الصيب نارتلاع  والنالا  
 هاعة/يو ( لل ر  تلري  ارول وحزيرا  ع ت الترتي .ٔ.ٗٔ-ٖ.ٔٔيتراوح ني   

هعاعة/يو ( ويتنعاي  هعلا المععدل نعي   1.51أما معدل هاعا  الهطوا اللع ية يي المدينة ين عا  
هعععاعة/ يعععو ( وهعععو يتعععراوح نعععي  ٕٔ.ٓٔيصععع ي الصعععيب واللعععتاء يلعععي يصعععل الصعععيب ن عععا معدلعععة  

الترتي , أما يي يصل اللتاء يين ا معدل هاعا  هاعة/ يو ( لل ر  نيها  وحزيرا  ع ت ٖ.ٔٔو7.1 
هعاعة/يو ( للع ر  كعانو  ارول وآلار  ٔ.1-ٙ.ٙهاعة/يو ( ويتراوح معا نعي   1ٖ.7الهطوا اللع ية  

ع ت الترتي . أ  هلا التناي  يعي مععدل الهعطوا النظريعة واللع يعة لع  أثعر هعيئ هعواء أكعا  ع عت راحعة 
إل أ  المععواد الكونكريتيععة وارهععمن  تزيععد معع  الحععرارة وأ   اإلنهععا  أ  ع ععت عمععر الوحععدا  الهععكنية

اررصلة الكونكريتة واإلهعل تية ت تحعتلظ نالرطونعة وت يمكع  أ  يحصعل يي عا تنخعر العل  يهعاعد ع عت 
ت طيب درءا  الحعرارة وأ  الكميعا  الكنيعرة مع  اإللععاا يعإد  إلعت تلعقق الءعدرا  أو الهعطوح ممعا 

   ث  قصر عمرها الزمني. يإد  إلت ت رإ المناني وم
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 (ٙءدول  

 المعدل الل ر  والهنو  لهاعا  الهطوا اللمهي النظرية واللع ية   هاعة / يو  (
 (1ٕٓٓ -57ٙٔل مدة   

معدل هاعا  الهطوا  ارلألألأل ر
 النظرية

معدل هاعا  الهطوا 
 اللع ية

 7 ٕ.ٓٔ كانو  الثاني

 ٙ.7 ٔ.ٔٔ لناط

 ٔ.1 ٕٔ آلار

 7.1 ٙ.ٕٔ نيها 

 ٘.5 ٘.ٖٔ أيار

 ٖ.ٔٔ ٔ.ٗٔ حزيرا 

 5.ٔٔ ٙ.ٖٔ تموز

 7.ٔٔ ٕ.ٖٔ آ 

 5.5 ٕ.ٕٔ أي ول

 1.1 ٖ.ٔٔ تلري  ارول

 ٙ.7 ٗ.ٓٔ تلري  الثاني

 ٙ.ٙ ٔ.ٓٔ كانو  ارول

 1.51 ٖٓ.ٕٔ المعدل الهنو 

 
 .2118انات غير منشورة ل نة وزارة النقل والمواصالت, الهيئة العامة لألنواء الجوية, ق م المناخ, بي -المصدر:

  -خصائص البيئة البشرية: -:7-2-2
تمثعععل خصعععائص النيئعععة النلعععرية يعععي العععنظ  اتءتماعيعععة والدينيعععة نالمدينعععة والنلعععاط التءعععار  
واتقتصععاد  وطععرق النقععل والمععرور التععي أد  إلععت الحركععة داخععل المدينععة يلععك   هععلم العوامععل الععداين  

لكعععر  هعععانقا, التعععي أهعععلر  عععع  قيعععا  المدينعععة وتطعععور اللعاليعععا   المحعععرك ل معععوارد الطنيعيعععة التعععي
 واتهتعمات , لتكو  مركزا حضريا وتمثل هلم الخصائص النلرية نالعوامل ارتية.

 -التطور والنمو ال كاني: -:7-2-2-7
و 517ٔوتعداد  577ٔت  حها  معدل النمو الهكاني ل مدينة انتداء م  التعداد العا  ل هكا  لعا  

( ن حعظ إ  مععدل 7واإلهقاطا  الهكانية ل هني  التي ل  يءر  يي عا التععداد, ومع  ءعدول   557ٔداد تع
حعوالي  577ٔالنمو الهكاني ل مدينة يي تزايد مهتمر يقد ن ا عدد هعكان ا يعي التععداد الععا  ل هعكا  لهعنة

ارتلع  هعلا الععدد نهمة(. ثع   11ٖٗنهمة(, وعدد اإلناد   17ٗ1, ون ا عدد اللكور  (نهمة  7٘5ٔٔ 
نهععمة(, وعععدد  1ٕ٘٘ٔنهععمة(, ون ععا عععدد الععلكور   7ٕٖٙٓإلععت   517ٔين ععا يععي التعععداد العععا  لعععا  

%( وقعد حصعع   هعلم الزيععادة نهعن  تحهعع  ٘.٘نهععمة( ونمععدل نمععو هعكاني هععنو    ٗٗٔ٘ٔاإلنعاد  
ه م معا مع  عوامعل اروضاا اتقتصادية واتءتماعية وتواير العنايعة الصعحية المناهعنة التعي تمثعل ععام
يي  (,نهمة 71ٖٗٗالءل  الهكاني نحو المراكز الحضرية. ث  اهتمر  الزيادة الهكانية نالمدينة ين    

نهععمة(  ٕٕٗٓ٘نهعمة( وعععدد اإلنعاد   1ٕٕٓٔوقععد ن عا ععدد الععلكور 557ٔالتععداد الععا  ل هععكا  لععا  
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ا  الطنيععي وعامعل ال ءعرة مع  %( وهلم الزيادة حاص ة م  ازدياد عدد الهعكٙ.ٖونمعدل نمو هنو   
( يقد اعتمد 5ٕٓٓ-557ٔالريب إلت المدينة لتواير يرص العمل وارتلاا ارءور. أما المدة الممتدة م   

الناحد ع ت اإلهقاطا  الهكانية المعدة م  قنل وزارة التخطعيط المتمث عة نالمءموععا  اإلحصعائية, يقعد 
نهعمة( وععدد  ٖٓ٘ٔٓون ا ععدد العلكور  (,نهمة ٕٖٗٓٙحوالي   7ٕٓٓن ا عدد هكا  المدينألألة لهنة 

نهعمة(. إ  التطعور الععدد  لهعكا   171ٔٙن عا   5ٕٓٓنهمة( أما عدد الهكا  لهعنة  1ٕٕٖٓاإلناد  
مدينة الرميثة أد  نالنتيءة إلت الط   المتزايد ع ت الخعدما  ونؤنواع عا ك  عا وهنعا ظ عر  الحاءعة إلعت 

 حا  ءديدة أو مهء اللراغا . التوه  يي هلا المءال مما ل ل مها
 (7ءدول  

 (5ٕٓٓ – 557ٔهكا  المدينة نحه  النوا ل مدة   

 المءموا اإلناد  اللكور التعداد

ٔ577 17ٗ1 11ٖٗ ٔ7٘5ٔ 

ٔ517 ٔ٘٘1ٕ ٔ٘ٔٗٗ ٖٓ7ٕٙ 

ٔ557 ٕٕٔ1ٓ ٕٕ٘ٓٗ ٖٗ71ٗ 

ٕٓٓ7 ٖٓٔ٘ٓ ٖٕٓ1ٕ ٖٕٙٓٗ 

ٕٓٓ5 ٖٗٗٗ5 ٖٖٖٕٗ ٙ171ٔ 
 -المصدر:

( نيانععا  557ٔ-517ٔ-577ٔطعيط, الء ععاز المركععز  ل،حصععاء, نتععائج التعععدادا  الهععكانية لألعععوا   ( وزارة التخٔ 
 غير منلورة         

  7ٕٓٓ( وزارة التخطيط, الء از المركز  ل،حصاء, المءموعة اإلحصائية الهنوية, تقديرا  الهكا   لعا ٕ 

 -العوامل االجتماعية: -:7-2-2-2
ركنععا معع  ارركععا  ارهاهععية يععي حيععاة المدينععة التععي أيرزت ععا العوامععل  تعععد العوامععل اتءتماعيععة

الطنيعية وكان  صورة التعايش ع ت لكل ءماععا  هعكانية يعرتنط أغ ع  أيرادهعا نالنهع  الواحعد التعي 
تكو  مءتمعا قعادرا ع عت رد اتعتعداءا  الخارءيعة والحلعاظ ع عت حيعات   وممت كعات  , ومدينعة الرميثعة 

لتءمعا  الهكانية حول ن ر الرميثة وكون  مهتقرا  نلرية أصنح  مراكز حضرية نلؤ  م  خهل ا
مكونة مدينة الرميثة الحالية. ول عامل اتءتماعي أثٌر م   يي توزي  اهتعمات  ارر  وتعإثر نعدورها 
ر ع ت الترتي  ال رمي ل مد  وهلا ما أثنتت  الكثيعر مع  الدراهعا  لا  العهقعة ومع  الملعاكل التعي تعإث

ع ععت العوامععل اتءتماعيععة ل مدينععة هععو عععد  التءععانس نععي  المءتمعععا  المح يععة الععل  يععإثر نععدورم ع ععت 
اهتقرار ونمو وتطور المهتقرا  الحضرية, ويتؤلب مءتم  مدينة الرميثة مع  ععدد مع  العلعائر ء عن   

 إلت المدينة الزراعة قر  ن ر الرميثة وم  ث  انتق   إلت التءارة والنقل.

   -العامل االقتصادي والنشاط التجاري: -:7-2-2-1
( يوضععر عععدد العععام ي  يععي المدينععة يععي مخت ععب ارنلععطة اتقتصععادية الععل  ن ععا 1ومعع  ءععدول  

( 1ٖٔ٘ تءععارة الءم ععة وتءععارة الملععرد( حععوالي   -( عععامه, ين ععا عععدد العععام ي  يععي التءععارة:75ٖٔٔ 
ادية والنلاط التءار , ويؤتي النناء والتلييد %( م  مءموا النلاطا  اتقتصٖ.5ٖعامه لك وا نهنة  

( ععامه. وتعؤتي نالمرتنعة الثالثعة اإلدارة 7ٕٖٕنالمرتنة الثانية م  نعد التءارة يقد ن ا عدد العام ي  يي   
(ععامه ويعؤتي نععدها النقعل والمواصعه  إل ن عا ععدد الععام ي  1٘ٗٔالعامة وقد ن ا عدد العام ي  يي عا  

( نؤ  عدد اللكور النالطي  اقتصاديا يي المدينة أكثعر مع  ععدد ٔٔظ ر م  ءدول  ( عامه, ويٕٓٓٔ 
اإلناد وهلا ناتج م  العوامل اتءتماعية التي مازال  تإد  دورها يي الحيعاة اتقتصعادية يهن عا تلعر  
القيععود ع ععت عمععل المععرأة وملععاركت ا يععي مءععات  اإلنتععاج يين ععا مءمععوا الععلكور النلععطي  اقتصععاديا 

 ( عام ةً م  اإلناد.7ٕٓ( عامه يقان    5ٕ٘ٗٔ 

 -طرق النقل والمرور: -:7-2-2-1
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وتض   مدينة الرميثة لنكة واهعة م  طرق النقل التي تعد اللريا  العل  ي عل  المدينعة يعؤكثر 
 -اتهتعمات  ترتنط نعامل النقل نصورة منالرة لللك يمك  تقهي  لنكة الطرق يي المدينة إلت ما يؤتي:

 
 -الطرق الرئي ــة: -:7-2-2-1-7

وهي طرق تقو  نرنط مدينة الرميثة نالمد  ارخعر  من عا الطريعق الهعياحي العل  يعرنط المدينعة 
ك (, وطول  ضم  الحدود اإلدارية ل مدينعة ٖ٘نقضاء الحمزة اللرقي يي محايظة القادهية وين ا طول   

  يرنط المدينة نمركز محايظة المثنت  قضعاء ك (, أما الطريق الرئيهي الثاني هو الطريق العا  اللٕٓ 
كع ( ضعم  الحعدود اإلداريعة ل مدينعة والطريعق الرئيهعي ٓٔكع ( ومن عا  ٕ٘الهماوة( والل  ين عا طولع   

كع ( ٖٓالثالد الطريق العا  الل  يرنط المدينة نقضاء الحمزة اللرقي يي محايظة القادهية وين ا طولع  
 ل مدينة.ك ( ضم  الحدود اإلدارية ٓٔومن   

 -الطرق الثانوية:-:7-2-2-1-2
تهتخد  لرنط قطاعا  المدينعة مع  نعضع ا ومع  لعنكة اللعوارا الداخ يعة. ومن عا لعارا النءمعي 

 ٕك ( ولارا الوركاء الل  يخترق حي ثورة العلعري  لمهعاية   ٓٔ.ٕالل  يخترق حي الحكي  لمهاية 
 ك (. ٔقهم ما ع ت قهمي  ولمهاية  ك ( ولارا الن دية الل  يخترق حي الزهراء وارمير وي

 -الطرق الداخلية: -:7-2-2-1-1
 هي اللوارا التي تخد  المح ة الواحدة. 
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 (1ءدول  

 7111ة لعام توزيع ال كا  الناشطي  اقتصادياً بح ب نوع النشاط االقتصادي في المدين
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الم
 محايظة المثنت( مطنعة الء از المركز   557ٔطيط, الء از المركز  ل،حصاء, نتائج التعداد العا  ل هكا  لهنة وزارة التخ -صدر:

 .ٖٔ,ءدول 557ٔل،حصاء, ن داد, 

 المبحث الثالث
 ا تعماالت األرض الحضرية

  -ا تعماالت األرض الحضرية في مدينة الرميثة: -:2-7
اهععا  ال يكععل العمرانععي ل مدينععة ي ععي المعيععار الععل  تعععد دراهععة اهععتعمات  ارر  معع  أهعع  در

يوضعر أمعاك  العمععل والهعك  والخععدما  ر  هعلم العناصععر الثهثعة هععي المهعيطر الععرئيس ع عت تخطععيط 

نوا النلاطا                                                                                              
 اتقتصادية

  عدد العام ي 
 المءموا

النهنة المئوية م     
 مءموا الهكا  العام ي  

 إناد لكور

 ٙ.ٗ 7ٔٙ 7 ٓٔٙ الزراعة والصيد

 ٕ.ٓ ٖٖ ٔ ٕٖ صيد ارهماك

 ٔ.ٓ ٕٕ -- ٕٕ التعدي 

 ٙ.ٖ 7٘ٗ ٓ٘ ٕ٘ٗ الصناعا  التحوي ية    

 ٖ.ٗ 71٘ ٘ٙ ٖٔ٘ خدما  عامة

 7.5ٔ 7ٕٖٕ -- 7ٕٖٕ نناء وتلييد

 ٖ.5ٖ 1ٖٔ٘ ٔٗ ٕٕٔ٘ تءارة ءم ة وملرد

 ٖ.ٕ ٖٓٔ -- ٖٓٔ المطاع  واللنادق

 7.7 ٕٓٓٔ ٓٔ ٓٔٓٔ النقل والمواصه 

 ٕ.ٓ 1ٕ ٖ ٕ٘ الوهاطة المالية

 ٖ.ٓ ٘ٗ ٘ ٓٗ العقار واإليءار

 ٕ.ٔٔ 1٘ٗٔ ٖ٘ ٓ٘ٗٔ اإلدارة العامة

 ٘.٘ 7ٕ٘ ٓٔٗ ٖ٘ٔ التع ي 

 ٔ.ٓ ٕ٘ ٕ ٖٕ ارهر المنتءة

 1.ٔ 5ٕٗ 1٘ ٗٙٔ الصحة

 ٔ.ٓ ٕٔ ٙ ٙ غير ُمنيّ 

 %ٓٓٔ 75ٖٔٔ 7ٕٓ 5ٕ٘ٗٔ المءموا



 
استعماالت الرض الحضرية في                                                                   هاتف لفته الجبوري  .م.م 

 الرميثة مدينة

 

211 
 

 المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م3/2102الخامس عشر: العدد 

المدينة وع ي ا تتوقب حركة النقل والمرور نلكل كنير, وم  أه  هما  المدينة القائمة اختهب ارنلطة 

 . (07)وتعارض ا

( يعي ٪ٔ.ٕهكتار( ننهعنة  ٕٗ( أ  مهاحة اتهتعمال التءار   ٗ(وخريطة 5ن حظ م  ءدول  
( ومهععاحة اتهععتعمال الهععكني ضععم  المخطععط ٪٘.ٔهكتععار( ننهععنة  7ٔحععي  ن ععا اتهععتعمال الصععناعي 

( م  مهاحة المدينة, نينما خدما  الننت اترتكازيعة تلع ل مهعاحة ٪٘.٘ٗهكتار( ننهنة  7ٔ٘ارهاس  
( والتريي يعععة والخضعععراء ٪٘.٘هكتعععار( ننهعععنة  1ٙ( والخعععدما  المءتمعيعععة  ٪ٖهكتعععار( ننهعععنة  ٖٖ 
( واتهععتعمات  اللارغععة ٪5.ٕٔهكتععار( ننهععنة  7ٗٔ( والنقععل والمععرور ٪5.1ٔهكتععار( ننهععنة  ٕٕٙ 
 %(, وييما يؤتي عر  ل لم اتهتعمات .ٖ.5هكتار( ننهنة  ٙٓٔ 

 (5ءدول  
 (5ٕٓٓ-55ٖٔخهل المرح ة التخطيطية الثانية  اهتعمات  ارر  الحضرية يي مدينة الرميثة

 المهاحة/هكتار نوا اتهتعمال
النهنة 
 المئوية

 نصي  اللخص
/لخصٕ   

 ٘.ٖ ٔ.ٕ ٕٗ اتهتعمال التءار 

 ٗ.ٕ ٘.ٔ 7ٔ اتهتعمال الصناعي

 7٘.1 ٘.٘ٗ 7ٔ٘ اتهتعمال الهكني

 1.ٗ ٖ ٖٖ خدما  الننت اترتكازية

 5.1 5.٘ 1ٙ الخدما  المءتمعية

 ٔ.ٖٖ 5.1ٔ ٕٕٙ التريي ية والمناطق الخضراء

 ٘.ٕٔ 5.ٕٔ 7ٗٔ النقل والمرور

 ٖ.5 ٙٓٔ اتهتعمات  اللارغة والخاصة
 

 %ٓٓٔ 1ٖٔٔ المءموا

   
 -المصدر:

 . 7111 نة  1111/  7مديرية الم احة العامة, دائرة الطابو في الرميثة, المخطط األ اس بمقياس  (1)

 ل العامة, مديرية بلديات املثىن, مديرية بلدية الرميثة, القسم الفين, بيانات غًن منشورة . وزارة البلديات واألشغا (2)
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( لععا  5ٖالمصدر: مديرية التخطيط العمراني يي المثنت, المخطط ارهاس لمدينعة الرميثعة المعرق        

ٔ55ٖ. 

  -:التجارية ا تعماالت األرض -:2-7-7

%( ل مهعاحة ٔ.ٕهكتعار( وتلع ل تقرينعاً  ٕٗتحتو  مدينة الرميثة ع عت مهعاحة اهعتعمال تءعار        
/لخص( لعا  ٕ  ٘.ٖالك ية التي تل   ا المدينة ضم  مخطط ا ارهاهي حيد حصل اللرد الواحد ع ت  

صعاً تقرينعاً. ويتعوزا ( لخ7ٖ٘ٙ( مإههعة يعمعل يي عا  5ٕٗٙ. وتن ا عدد المإهها  التءارية  5ٕٓٓ
اتهععتعمال التءععار  داخععل المدينععة نؤنمععاط عديععدة يخت ععب نععاختهب حءعع  المركععز الحضععر  والمهععتو  

  --اتقتصاد  والتقني وتتصب ننع  ارنماط التءارية وهي ما يؤتي:

  -:(CBDمنطقة اإلعمال المركزية )  -:2-7-7-7
ي منطقة الهوق القدي  ونامتداد لارا الكورنيش يي حي تمث   المنطقة التءارية المركزية يي الرميثة ي  

( أصنح  العمود اللقر  الرئيس ل تءارة يي المدينة ٘ارمير وناتءام لارا ارطناء, ينظر الخريطة  
  -ونظراً ل تنوا الموءود يي ا يقد اعتمدنا يي تحديدها ع ت ثهثة عوامل رئيهة هي:

 : تمثل هلم المنطقة أع ت هعر لألر  يي مدينة الرميثة حيد يصل هعرها ماني   -هعر ارر
, ون حعظ أ  نعدل أيءعار المحعه  يعي ت ععك ٕٕٔٓم يعو  دينعار( ل متعر المرنع  الواحعد لهعنة  ٙ-٘ 

(ٗخريطة   

 المخطط ارهاهي لمدينة الرميثة 
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م يععو  دينععار(  ٙ( إلععت  ٕ 7×ٗالمنطقععة مرتلعع  ءععداً حيععد يصععل نععدل أيءععار المحععل المتوهععط  

 ً  . (08)هنويا

 : يهحعظ يعي هعلم المنطقعة كثايعة معرور عاليعة إل يتوقعب المعرور معرا   -كثايعة المعرور وحركتع
 7ٕ٘عديععدة ل حظععة نتيءععة ل كثايععة العاليععة حيععد يصععل معععدل عععدد الهععيارا  يععي هععاعا  الععلروة 

هعععيارة/ هعععاعة, زد ع عععت ق عععة مواقعععب الهعععيارا  ممعععا يعععإد  إلعععت حعععدود اتزدحعععا  المعععرور  
 Conagestion .) 

  ن حظ وءود خدما  تءارية عديدة مثل المطاع  والمقاهي قعر  هعلم  -اهتعمات  ارر :تنوا
 المنطقة والمصارب نهن  اتهتقطا  الكنير ل مإهها  التءارية.

 -:المنطقة التجارية الثانوية -:2-7-7-2

أو توانع عا وهي لكل مص ر ل منطقة التءارية المركزية إل تنمو حول نواة قديمة رحعد أحيعاء المدينعة    
أو تختععار موقعععاً مناهععناً عنععد تقععاط  الطععرق الرئيهععألة, وعععادة يكععو  نموهععا ت قائيععاً وهععي تعععر  أنععواا 

. وتتصب نؤن ا اقل كثاية م  المنطقة المركزيعة يعي (11)النضائ  نله ا التي تعر  يي المنطقة المركزية

وظ ور نع  النعإر التءاريعة يعي اهتقطا  المإهها  التءارية وهي ناتءة م  توه  المدينة وتطورها 
ضواحي المدينة, وقد ظ ر  يي منطقة حي الحهي  والحي العهكر , ويصل هعر المتر المرن  الواحد 

 (.ٙم يو  دينار( ينظر الخريطة   ٖ-ٕيي ا م   

  -الشوارع التجارية: -:2-7-7-1
ز  مإههعات  يمك  تحديدها نلارا العنص ولعارا اإلطلعاء ولعارا النءمعي والم عع  العل  تميع

ننيعع  المععواد ال لائيععة نؤنواع ععا واردوا  اتحتياطيععة والمنزليععة والك رنائيععة والمععواد اإلنلععائية واريععرا  
م يعو  دينعار( خعهل ععا   ٗ-ٖوالخدما  التءارية. ويتراوح هعر المتر المرن  الواحد يي ت ك المنطقعة  

لرميثعة حيعد تكعو  صعلة اللعارا  نيع  (. ويوءد اللارا الرئيألس يعي معدخل مدينعة ا٘, خريطة  5ٕٓٓ
اردوا  اتحتياطية ل هيارا  وني  المواد اإلنلائية وتوءد نع  ورش الحدادة ويكو  هعر المتر المرن  

 ألب دينار(. 1٘ٓالواحد يي ا حوالي  

 -:تجمعات المخاز  المعزولة والمحال المفردة  -:2-7-7-1

ق الهععكنية التععي تقعع  يععي أنحععاء المدينععة ع ععت تتمثععل يععي تءمعع  المإههععا  التءاريععة يععي المنععاط
لوارع ا التي ءاء  ت نية تحتياءا  الهعاكني  يعي تعواير النضعائ  والخعدما  التءاريعة وتهعيما المعواد 

الحكععي  والزهععراء والحهععي   -ال لائيععة نهععن  نُعععد المهععاية ععع  المركععز التءععار  متمثععل يععي ارحيععاء:

. ون ا هعر المتر 5ٕٓٓيي عا   (10)( مإههة تءاريةٕٖ٘ت  والصادق, ويصل أعداد هلم المإهها  إل

 ألب دينار( 1ٓالمرن  الواحد يي ا حوالي  
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 (٘خريطة 

 5ٕٓٓلعا   اهتعمات  ارر  التءارية يي مدينة الرميثة

 
ة مديرية التخطعيط العمرانعي يعي المثنعت, المخطعط ارهاهعي لمدينعة الرميثع -ناتعتماد ع ت:-المصدر:
 (5ٕٓٓ-55ٖٔ( ل مدة 5ٖالمرق  

 -ا تعماالت األرض الصناعية: -:2-7-2
( مع  المهعاحة ٪٘.ٔهكتار( أ  ننهنة  7ٔن    يي مدينة الرميثة مهاحة اتهتعمال الصناعي           

الك ية التي تل   ا المدينة ضم  مخطط ا ارهاهي ين    حصعة اللعرد الواحعد مع  اتهعتعمال الصعناعي 
( مإههععة موزعععة نععي  المنععاطق 5ٙٓخص(. ون  عع  المإههععا  التععي تعمععل يععي الصععناعة  /لععٕ  ٗ.ٕ 

. ويمكعع  توضععير أهعع  ( 11)عععامهً(1ٙ7ٔالصععناعية ونعضعع ا داخععل ارحيععاء الهععكنية يعمععل يي ععا تقرينععاً  

(. وا  نمععط توزيعع  ٙ(. وخريطععة  ٓٔالصععناعا  الموءععودة وأصععناي ا يععي مدينععة الرميثععة ينظععر ءععدول 
 --صناعية يي مدينة الرميثة كادتي:المناطق ال

      -الصناعات اليدوية ضم  منطقة األعمال المركزية: -:2-7-2-7
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ي لم الصناعا  م  الصناعا  التي يحتاج إلي ا هكا  هلم المنطقة لللك تداخ   أننية هلم 
لمنطقة والتي الصناعا  م  ارننية التءارية يي المنطقة المركزية يؤياد  م  حركة الهكا  يي ت ك ا
 لم   صناعا  ارغلية والنهيءية وتص ير نع  ارء زة ونع  محه  ارخلا . 

  -الصناعات في المناطق ال كنية: -:2-7-2-2
وهي صعناعا  منتءات عا ل هعكا  وتكعو  ع عت لعكل تءمععا  صع يرة أو منلعردة داخعل ارحيعاء 

ة, وتتواءد يي المناطق الهعكنية القديمعة الهكنية مثل صناعة الدنس والرالي وتص ير الهيارا  وارء ز
 أكثر م  ارحياء الهكنية الحديثة.

  -المناطق الصناعية المخططة: -:2-7-2-1
وهي مناطق مخططة حديثاً وتحتل مهاحا  واهعة ويي ال الع  تضع  خعدما  صعناعية وتهعمت 

مع  ء عة ومحايظعة  نالحي الصناعي وهي موءودة ع ت لريط الطريق العا  المإد  إلعت مدينعة الهعماوة
( ٕ  ٓٓٓٓ٘القادهية م  ء ة أخر  وقريناَ م  مركز المدينعة. والحعي الصعناعي يحتعل مهعاحة قعدرها  

كع ( مع  مركعز المدينعة التءعار , ويلعمل  ٕوتعود م كيت ا إلت ألخاص وقطاا الدولعة ويقع  ع عت نععد  
يمكع  لكعر نعع  النقعاط وطيعة .ع ت صناعا  تص ير الهيارا  والمعدا  الثقي ة وتصني  المعواد اتحتيا

  -التي تلتقر إلي ا المنطقة الصناعية يي مدينة الرميثة وهي:

 .اتيتقار إلت التناهق يي ارننية الصناعية مما يإد  إلت عد  تحقيق الوحدة النصرية 

  .عد  وءود حزا  اخضر يلصل المناطق الصناعية ع  المناطق الهكنية 

 ية الصناعية.عد  تواير خدما  الننت اترتكاز 

 .حصول نع  التءاوزا  ع ت المناطق اللاغرة يي الحي الصناعي 

 (ٓٔءدول  
 5ٕٓٓالمإهها  الصناعية يي مدينة الرميثة لعا   

 عدد المإهها  عدد العام ي  ٕالمهاحة /   نوا الصناعة  

 ٕ٘ٔ ٘ٗٗ 71ٕٓٓ الصناعا  ال لائية والملرونا  ال ازية ٔ

 ٗ٘ٔ ٕٕٖ 1ٖٓٓٓ الصناعا  النهيءية ٕ

 ٘ٓٔ 5ٖٔ 1ٓٓٙٔ صناعة الخل  وأعمال الحديد ٖ

 ٓٔٗ 1ٓٙ ٓٓٓٓ٘ صناعا  منهطة وتص ير الهيارا  ٗ

 ٖٙ 15ٔ 51ٕٓٓ الصناعا  ارهتخراءية واإلنلائية ٘

 ٖٔ 1ٖ 7ٙٓٓ صناعة الح ي والمءوهرا  ٙ

 5ٙٓ 1ٙ7ٔ 7ٓٓٓٔ المءمألألألوا 7

 
 مديرية التخطيط العمراني في محافظة المثنم, المخطط األ اس لمدينة الرميثة. وزارة البلديت واالشغال العامة,  -المصدر:
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 (ٙخريطة  

 5ٕٓٓاهتعمات  ارر  الصناعية يي مدينة الرميثة لعا  

 

مديرية التخطىيط العمرانىي فىي المثنىم, التصىميم األ ا ىي لمدينىة الرميثىة المىرقم  -المصدر:
 (.2111-7111)( للمدة11)

 

 -ا تعماالت األرض ال كنية: -:2-7-1
اتهتعمال الهكني يي مدينة الرميثة مثل المعد  العراقيعة ارخعر  ي عيم  ع عت حصعة تصعل إلعت 

%( مع  المهعاحة الك يعة التعي تلع   ا المدينعة ضعم  مخطط عا ٘.٘ٗهكتار( وتلكل نهعنة قعدرها  7ٔ٘ 
/ لععخص(, يصععل عععدد الععدور ٕ  7٘.1ارهاهععي, ون ععا نصععي  اللععرد الواحععد معع  اتهععتعمال الهععكني  
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( حي هكني وي  ع  ٖٔ. موزعة ع ت  (12)( داراَ 17ٓٗالهكنية المل ولة يي ءمي  أحياء مدينة الرميثة  

 %( م  الدور الهكنية يي مدينة الرميثة. ٕ.51ع ي  النناء اريقي, والل  تصل نهنت   
( وقعد 7كمعا موضعر نالخريطعة  ويوءد تناي  واضر معا نعي  اتهعتعمال الهعكني لمدينعة الرميثعة 

توصل الناحد يعي دراهعت  هعلم إلعت أ  أنمعاط الوحعدا  الهعكنية المهعتثمرة يعي الحيعز الحضعر  لمدينعة 
   --الرميثة هي:

ويمك  مهحظت ا يي حي ثورة العلري  وارميعر وهعي موءعودة حاليعاً  -الدور القديمة: -:2-7-1-7

تطععور العمرانععي ل مدينععة وتتععراوح مهععاحة الععدور الهععكنية معع  وتعععود إلععت المرح ععة الثانيععة والثالثععة معع  ال
 ٗٓ ٕ-ٔٓٓ ٕ.) 
ويمكعع  مهحظت ععا يععي حععي ثععورة  -الىىدور المتو ىىطة التىىي تفتقىىر الىىم الحىىدائق: -:2-7-1-2

العلري  وارمير وحي الزهراء والء اد يالدور الهكنية ت تحتو  ع ت حعدائق وإنمعا تكعو  منلتحعة نحعو 
 (.ٕ ٓ٘ٔ-ٕ ٓٓٔالدور الهكنية م   الزقاق وتتراوح مهاحة 

الدور المتوهطة لا  النوعية الرديئة -:الدور المتو طة النوعية ذات الحدائق -:6-7-1-1

 (.ٕ  ٕٓٓ-ٕ ٓ٘ٔوتوءد يي حي الحهي  والل داء وتتراوح مهاحت ا م   

لعهعكر  والدور المتوهطة لا  النوعية الءيدة ونهحظ ا يي مناطق متلرقة م  حي ال دير والحعي ا
 (.ٕ  ٕٓ٘-ٕ ٕٓٓوتتراوح مهاحت ا م   

تتواءد ت ك الدور يي حي الحكي  والحي العهكر  وع ت  -الدور الراقية النوعية: -:2-7-1-1

ضلاب ن ر الرميثة, وي حظ أ  نع  الدور الراقية منتلرة يي نع  أحياء المدينة التي ازداد  نهنت ا 
 (.ٕ ٓٓٙ-ٕ ٕٓ٘لهكا  المدينة وتتراوح مهاحت ا م   نتيءة تحه  الوض  اتقتصاد   5ٕٓٓيي عا  
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مديريىة التخطىيط العمرانىي فىي المثنىم, التصىميم األ ا ىي لمدينىة الرميثىة المىرقم  -المصدر:
 .(2111-7111( للمدة)11)
 

 (1الخريطة                                               
 5ٕٓٓاهتعمات  ارر  الهكنية يي مدينة الرميثة لعا  

 

 -:خدمات البنم األرتكازية -:2-7-1

%( مع  المهعاحةالك ية التعي ٖهكتعار( ننهعنة  ٖٖلك   خدما  الننعت اترتكازيعة مهعاحة تقعدر 
/لخص(, م  المهاحة الك ية ل مدينة ٕ 1,ٗتل   ا المدينة ضم  مخطط ا ارهاهي, ون ا نصي  اللرد  

ية ل مدينعة مع  اهعتعمات  ارر  الم معة يكعو  توايرهعا ضم  مخطط ا ارهاهي, وخدما  الننية التحت
 -كّماً ونوعاً عامهً أهاهيا يي تطوير المدينة  نيئياَ  ويمك  تناول خدما  الننت اترتكازية ادتية:

 -ا تعماالت األرض ألغراض شبكة مياه الشرب: -:2-7-1-7
  يعي مدينعة الرميثعة ءععل ل علم يالط   المتزايد ع ت هلم الخدمعة نتيءعة ازديعاد يعي أععداد الهعكا

الخدمة أهمية عالية, ولوحظ م  خهل الدراهة الميدانية أ  خدمة ميام اللر  متوايرة يعي أنحعاء المدينعة 
( توضععر موقعع  ٖنصععورة ءيععدة ييوءععد ملععروعي  رئيهععيي  يععي مدينععة الرميثععة والصععورة اللضععائية 

 -الملروعي  وهما:
  . ملروا الماء القدي .             ٔ
 . ملروا الماء الءديد.    ٕ
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/ يعو ( تقرينعاً, وتن عا حصعة اللعرد ٖ ٕٓٓٗٔٔوهما يء زا  المدينة نكميعا  مع  الميعام قعدرها  

( معع  مهععاحة المدينععة ضععم  ٕ 1ٕٓٓٓ. وقععد ن  عع  مهععاحة الملععروعي   (13)لتععر/ يععو ( ٕٕٗالواحععد  

ة, ارول  مءم  معاء الحكعي ( نطاقعة . ويوءد ملروعي  يي قيد اإلحالة داخل المدين(14)مخطط ا ارهاهي

/هععاعة( ٖ  ٕٓٓ/هععاعة( والثععاني قععر  دائععرة الععر  ع ععت الملععارب الءنونيععة ل مدينععة ونطاقععة  ٖ  ٕٓٓ 
 ون لا هوب تزداد كمية تء يز الميام الصالحة ل لر  ل هكا  يي المدينة والمناطق الريلية القرينة من ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٖصورة يضائية   

 روعي الماء يي الرميثةموق  مل
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  Google earth ناتعتماد ع ت الموق  اتلكتروني  -المصدر:

 -ا تعماالت األرض ألغراض شبكة مياه الصرف الصحي ومياه األمطار: 2-7-1-2
تعاني مدينة الرميثة م  ملاكل اترتلاا يي منهو  الميام الءويية ي ي تحتاج نلكل كنيعر لمثعل 

عد  وءود لنكة مءار  متكام ة يي المدينة هو  وءود لنكة مءار  يي مركعز  هلم الخدما , ولوحظ
المدينة والمتمثعل نحعي ارميعر وحعي ثعورة العلعري  وت توءعد محطعة لمعالءعة الميعام ادهعنة يعي المدينعة 
يتءععععر  معالءت ععععا نطريقععععة غيععععر متوايقععععة معععع  ضععععروريا  حمايععععة النيئععععة واإلنهععععا  ي ععععي تنقععععل 

إلععت منطقععة طمععر النلايععا  الصعع نة, وترمععت نلععكل علععوائي ومعع  دو  معالءععة ناللاحنا  الصعع اريج( 
%( مع  7ٓوأحيانا يت  تصريل ا إلت لنكة مءار  اإلمطار إل تقدر نهنة المتءعاوزي  ع عت هعلم اللعنكة 

الهكا  وت توءد لنكة متكام ة لتصريب ميام اإلمطار وا  وءودها يقتصر يعي مركعز المدينعة كمعا لكعر 
اره و  المتن  يي تخزي  الميام الثقي ة نلعكل ععا  هعو عع  طريعق الخزانعا  اررضعية التعي هانقاَ. وا  

 تننت م  الطانوق وت طت نهقب كونكري  ث  تنقل ع  طريق الهيارا  الحوضية وترمت خارج المدينة. 

 -ا تعماالت األرض إلغراض شبكة الكهرباء: -:2-7-1-1
ت تقععل لععؤناً ععع  نععاقي الخععدما  يتععرتنط ن ععا مخت ععب تحتععل خععدما  الك رنععاء يععي المدينععة أهميععة 

ارنلععععطة الصععععناعية والخدميععععة, وارنلععععطة التريي يععععة. وتلعععع ل محطععععا  توزيعععع  الك رنععععاء مهععععاحة 

, ت طععي لععنكة (15 )ميكععا واط (5.ٕٔ( موظلععاَ  وهععي تععزود المدينععة  1ٗهكتععار( ويعمععل يي ععا  5ٔ.ٓٔ 

ملعاكل يعي نقعل الطاقعة الك رنائيعة إلعت العدور الهعكنية الك رناء ءمي  أنحاء المدينعة وتععاني مع  نعع  ال
 نهن  ِقد  المحوت  الك رنائية .

 

 -:ا تعماالت األرض إلغراض االتصاالت -:2-7-1-1
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( موظلععاُ وهععي ٖ٘هكتععار( يعمععل يي ععا  ٘.7وتلع ل لععنكة اتتصععات  اررضععية مهععاحة قععدرها  
%( 5ٓخط يي المدينة كان  تعمل نكلاءة   ٓٓٓٙتخد  ءمي  أنحاء مدينة الرميثة, وتوءد ندالتا  نهعة 

.أمععا اتصععات  اتنترنعع  ييوءععد مراكععز (16)%( ٓٙأصععنح  تعمععل نكلععاءة   ٖٕٓٓونعععد أحععداد عععا  

( مركز, ووءود منظومة انترن  رئيهألة تند إلت ٙلهنترن  منتلرة يي أحياء مدينة الرميثة تصل إلت  
 هكنياً. ( داراً ٖٓ٘الدور الهكنية يلترك يي ا نحدود  

 -ا تعماالت األرض ألغراض النفايات الصلبة: -:2-7-1-1
إ  مهإولية اهتعمات  ارر  إلغرا  النلايا  الص نة تق  ع ت ععاتق مديريعة ن ديعة الرميثعة 
وتقتصر ع ت عم ية ري  النلايا  يي المدينة وع ت تنظيب اللوارا وتءمي  النلايا  الصع نة يعي أمعاك  

دمي  ل علا ال عر , وقعد تعت  عم يعة ريع  النلايعا  عع  طريعق المركنعا  الخاصعة معينة مع  قنعل المهعتخ
 الكانها  أو الهاحنا  الزراعية( التي تقو  نتءمي  النلايا  م  مناطق تءمع ا إلت مناطق خارج حدود 

. وت توءد ل مدينة منطقة ل طمر الصحي ع ت ويق اللروط الصعحية والنيئيعة المتععارب ع ي عا (1ٕ الن دية
هكتعار( ٖوالمنصوص ع ي ا يي القواني  والتلريعا  العراقية الخاصة نالنيئة, نل هناك مهعاحة تقعدر نعأل 

ك ( ناتءام الءنو  اللرقي ٘تعود م كيت ا ل مواطني  وهي عنارة ار  زراعية تنعد ع  مركز المدينة  
 ائي.م  المدينة وخارج المخطط ارهاهي يءر  رمي النلايا  الص نة يي ا ونلكل علو

     -ا تعماالت األرض للخدمات المجتمعية: -:2-7-1

%( م  المهاحة الك يعة ل مدينعة 5.٘هكتار( أ  ما يعادل  1ٙتل ل الخدما  المءتمعية مهاحة  
/ ٕ  5.1( ونلالك ين ا نصي  اللرد م  الخدما  المءتمعية حعوالي  8ضم  تصميم ا ارهاهي خريطة 

 (.ٔٔدول  لخص(تخت ب م  نوا خدمة الت اخر ء
 (ٔٔءدول  

 5ٕٓٓاهتعمات  ارر  ل خدما  المءتمعية لمدينة الرميثة لهنة 

/        ٕحصة اللرد من ا  
 لخص

   نوا الخدمة المءتمعية المهاحة /هكتار نهنت ا إلت المءموا 

 ٔ الخدما  التع يمية ٖٔ ٘.٘ٗ ٘.ٗ

 ٕ الخدما  الصحية 7.7 ٖ.ٔٔ ٔ.ٔ

 ٖ يةالخدما  اإلدار ٗ 5.٘ ٘.ٓ

 ٗ الخدما  الثقايية ٘.ٔ ٕ.ٕ ٕ.ٓ

 ٘ الخدما  الدينية ٘.ٕٔ ٖ.1ٔ 1.ٔ

 ٙ الخدما  العامة ٘.ٔٔ 5.ٙٔ ٙ.ٔ

 المءمألألألألألوا 1ٙ %ٓٓٔ 5.1

 .7111ل نة  11مديرية التخطيط العمراني في المثنم, المخطط األ اس لمدينة الرميثة المرقم  -الباحث باالعتماد علم: -المصدر:
 

  -الخدمات التعليمية: -:2-7-1-7
( هكتعار أ  ٖٔوتحتل الخدما  التع يمية حيزا م ما م  مهاحة المدينة إل تل ل مهعاحة قعدرها  

/ يرد(. وتتمثعل المراحعل التع يميعة نريعا  ٕ ٘.ٗم  الخدما  المءتمعية ونمعدل  %( ٘.٘ٗ ما يعادل 
والم نيععة ومعاهععد المع مععي .إ  عم يععة ارطلععال والمععدارس اتنتدائيععة والمتوهععطة والثانويععة واإلعداديععة 

التخطيط ل وظيلة التع يمية تعتمد ع ت أهس ع مية ينن ي إ  تتوزا مواق  الخدما  التع يميعة يعي المدينعة 
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نلكل هرمعي نعدءاَ نريعا  ارطلعال حيعد قاععدة ال عر  وتنت عي نالمعاهعد التع يميعة رأس ال عر , وءعدول 
 .5ٕٓٓمية يي المدينة لعا  ( يوضحا  المإهها  التع ي1( وخريطة ٕٔ 

 (ٕٔءدول  
 5ٕٓٓالمإهها  التع يمية يي مدينة الرميثة لهنة 

   نوا المإههة التع يمية ٕالمهاحة     عدد المإهها  عدد المع مي  عدد الطه  عدد اللع 

 ٔ ريا  ارطلال 17٘ٙ ٕ ٓٔ ٕٓٗ ٗ

 ٕ المدارس اتنتدائية 7٘ٔٙٗٔ ٓ٘ 5ٖٓ 5ٕٗٙٔ ٓٓ٘

 ٖ المدارس المتوهطة ٖٕٕ٘ٗ ٓٔ 1ٕٔ 1ٕٖٓ ٖٙٔ

 ٗ المدارس اإلعدادية 5ٖٓٔٓ ٕ ٘ٗ 5ٗٓٔ ٖٓ

 ٘ المدارس الثانوية 1ٓٓٓٗ ٘ 5ٕٔ 1ٕٙٔ 1ٕ

 ٙ المدارس الم نية 7ٖٓٙٔ ٔ 1ٗ 7ٙٔ ٕٔ

 7 معاهد مع مي  7ٖٕٓٔ ٔ ٗٔ ٕ٘٘ 7

 المءموا ٖٓٓٓٓٔ 7ٔ 7ٖٙٔ ٕٗٔٙٗ 77ٔ

 .2111يرية تربية المثنم, ق م التخطيط التربوي, بيانات غير منشورة لعام جمهورية العراق, وزارة التربية, مد-المصدر:

  -الخدمات الصحية: -:2-7-1-2
%( ٖ.ٔٔهكتار( أ  ما يعادل  7.7احت   المإهها  الصحية يي مدينة الرميثة مهاحة قدرها    

ععا  واحعد /لعخص( , وهعي تلعمل ع عت مهتلعلت ٕ ٔ.ٔم  الخدما  المءتمعية يي المدينعة أ  نمععدل  
وثهثة مراكز صحية رئيهة ومركز ل رعاية الصحية ارولية وعيادة ل تؤمي  الصحي ل،مرا  المزمنعة. 

. (5ٕ لخًص/ طنيع ( 1ٖ1طنيناً( ييكو  معدل الطني  لكل لخص  1ٕيقد ن ا عدد ارطناء يي المدينة  
هتلعليا  والمراكعز الصعحية   هريراً( يحصة اللرد م  عدد ارهّرة يعي الم ٕٗٓوا  عدد ارهّرة ين ا  

نهععمة /هععرير(. وي حععظ التوزيعع  المكععاني ل مإههععا  الصععحية يععي المدينععة التععي يتط عع  أ  يكععو   7ٖٖ
 ( والمهتلعلت موءعود يعي الء عة 1ٓٓتوزيع ا نلكل يإم  ه ولة الوصول الي ا وتقدر المهاية نحدود  

رهاهية يعي ارمعاك  القرينعة منع  وايتقعر  ال رنية ل مدينة ع ت اللارا العا  وتتركز الخدما  الصحية ا
( ٖٔاغ عع  ارحيعععاء الهععكنية إلعععت المراكععز الصعععحية ممعععا أد  إلععت صععععونة الوصععول إلي عععا, وءعععدول  

 ( يوضحا  توزي  المإهها  الصحية يي المدينة.                1والخريطة  
 (ٖٔءدول  

 5ٕٓٓتوزي  المإهها  الصحية العام ة يي مدينة الرميثة لعا  

لو  الم   
 الصحية

عدد 
أطناء 
 ارهنا 

عدد 
 ارطناء

عدد 
المراءعي  
 ً  يوميا

عدد 
 ارهّرة

المهاحة 
 ٕ 

   المإههة الصحية

 ٔ مهتللت الرميثة العا  7ٓٓٓٗ ٕٓٓ 5ٓ٘ ٖٖ ٖ ٘٘ٔ

ٔٙ ___ ٕ ٔ1٘ ____ ٖٙٓٓ 
المركز الصحي 

 ال رني
ٕ 
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ٗ1 ____ ٖٓ ٕٗ٘ ٗ ٖٗٓٓ 
مركز صحي ثورة 

 العلري 
ٖ 

 ٗ مركز صحي الزهراء ٕٓٓ٘ ____ ٕٓٓ ٕ ____ 7ٔ

ٔٙ ____ 5 71 ____ 7ٗٓٓ 
مركز الرعاية الصحية 

 ارولية
٘ 

 ٙ التؤمي  الصحي 7٘ٓٓ ____ ٓ٘ٔ ٖ ____ ٙ

  المءموا 7٘ٓٓٓ ٕٗٓ 1ٗٗٔ 75 ٖ 1ٕ٘

        
 .7111( ل نة 11رقم )( مديرية التخطيط العمراني في المثنم, خريطة المخطط األ اس الم7)  -المصدر:        

 .2111( جمهورية العراق, وزارة الصحة, م تشفم الرميثة العام, الق م اإلداري, بيانات غير منشورة ل نة 2)                

 (1الخريطة  
 5ٕٓٓلعا   اهتعمات  ارر  ل خدما  المءتمعية يي مدينة الرميثة

 

-7111( للمىىدة)11المخطىىط األ ا ىىي لمدينىىة الرميثىىة المىىرقم )مديريىىة التخطىىيط العمرانىىي فىىي المثنىىم,  -المصىىدر:
2111)  . 

                                                                                                                              -الخدمات اإلدارية: -:2-7-1-1

ة يتتركز يي ا الكثير م  الدوائر اإلدارية, ل    ونما أ  مدينة الرميثة هي مركز قضاء الرميث
/لخص( ٕ ٘.ٓ%( م  مهاحة الخدما  المءتمعية ونما يعادل  5.٘هكتار( أ  ننهنة  ٗمهاحة  

ولم   الخدما  اإلدارية نالقائمقامية م  ثًَ  مديرية اللرطة ودار العدالة والتهءيل العقار  ومديرية 
ائرة الر  والزراعة والدياا المدني وغيرها, وتتوزا غالنية ت ك الن دية ودائرة الماء والمءار  ود

  (.ٗٔالمناني ع ت منطقة حي  ارمير( أما مهاحة هلم الدوائر ي ي كما يي ءدول  
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  -الخدمات الثقافية: -:2-7-1-1
متمث ععة ناتتحععادا  والءمعيععا   ٕٗٓٓظ ععر  نععع  الخععدما  الثقاييععة يععي مدينععة الرميثععة عععا  

لك المكتنا  العامة والخاصة والمتاحب ودور الثقاية الءماهيرية واتءتماعية والم نية ومراكز اللنية, كل
هكتعار( أ  معا يععادل ٘.ٔاللنا  وءمعيا  اردناء وغيرها, يقد ل    الخدما  الثقايية  مهاحة قدرها  

 .%( م  مهاحة الخدما  المءتمعية ٕ.ٕ 
 (ٗٔءدول  

 5ٕٓٓيثة لهنة المإهها  اإلدارية لمدينة الرم

   المإههة اإلدارية ٕالمهاحة/   عدد العام ي 

 ٔ قائمقامية قضاء الرميثة 1ٓٓ٘ 5

 ٕ مركز لرطة الرميثة 1ٗٓٓ 51ٔ

 ٖ مصرب الرايدي  5ٕٕ ٕٖ

 ٗ دائرة ر  الرميثة 5٘ٓ ٕٓ

 ٘ دائرة نريد واتصات  الرميثة ٕٓٓ٘ ٖ٘

 ٙ دائرة ك رناء الرميثة ٖٓٓٔ 1ٗ

 7 س المح يالمء  5٘ٓ 1ٔ

 1 مهحظي  التهءيل العقار  ٓ٘ٓٔ 7

 5 ءنهية وأحوال الرميثة ٗٓ٘ٔ ٔٔ

 ٓٔ مركز تل يل مءار  الرميثة 5٘ٓ 5ٓ

 ٔٔ لعنة زراعة الرميثة 1٘ٓٙ ٙٔ

 ٕٔ مديرية ن دية الرميثة ٖٗٗٔ ٕٗٔ

 ٖٔ محكمة نداءة الرميثة ٖٓ٘ٙ 1ٓ

 ٗٔ دائرة النيطرة ٓٙٔٔ 5ٔ

 ٘ٔ يالدياا المدن 17ٓ 1ٗ

 المءموا ٓٓٓٓٗ 1ٗ٘

 ( ءم ورية العراق, وزارة الن ديا  وارل ال العامة, مديرية ن دية الرميثة, القه  اللني, نيانا  غير منلورة .ٔ -المصدر:

 .55ٖٔ( لهنة 5ٖ( مديرية التخطيط العمراني يي المثنت, خريطة المخطط ارهاس لمدينة الرميثة المرق   ٕ 

  -لدينية:الخدمات ا -:2-7-1-1
تتمثل هلم الخدما  نالءوام  والمهاءد والحهعينيا  وأمعاك  الزيعارة وقاععا  المناهعنا  الدينيعة 

%( يقد ن ا مععدل نصعي  ٖ.1ٔهكتار( أ  ننهنة  ٘.ٕٔول    مهاحة م  الخدما  المءتمعية قدرها  
( ءامععاً ومهعءداً ٖٖ/لخص(, ون    أعداد الءوام  والمهاءد والحهينيا  يي الرميثة  ٕ 1ٔ.ٔاللرد  

 .وهي موزعة يي انحاء المدينة وداخل ارحياء الهكنية.(21)وحهينية

 
 



 
استعماالت الرض الحضرية في                                                                   هاتف لفته الجبوري  .م.م 

 الرميثة مدينة

 

278 
 

 المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م3/2102الخامس عشر: العدد 

 -الخدمات العامة: -:2-7-1-1
تتوزا هلم الخدما  داخل ارحياء الهكنية التي تقد  خدمة عامة ل هاكني  يي المنطقة مثل محطة 

هكتار( وتلكل نهنة م  ٘.ٔٔها  الننزي  والنلط وال از والكاز ونع  المنظما . وتل ل مهاحة قدر
 /لخص(.ٕ 7ٙ.ٔ%( وتن ا حصة اللرد الواحد  5.ٙٔالخدما  المءتمعية  

 
  -ا تعماالت األرض الترفيهية والمناطق الخضراء: -:2-7-1

%( معع  المهععاحة 5.1ٔهكتععار( وهععي تلععكل نهععنة  ٕٕٙن  عع  مهععاحة اتهععتعمات  التريي يععة  
/لخص( وتتناي  حصة اللرد م  حي إلعت أخعر ٕ 1.ٕٖي, نمعدل  الك ية ل مدينة ضم  مخطط ا ارهاه

يي المدينة, اغ   هلم المناطق المخصصة يي المخطط ارهاس كمناطق الخضراء ل  تنلل وأهم   حتعت 
نات  مناطق ترمت يي ا النلايا  وهي نللك تحول  إلت هاحا  مكلعوية لا  تعؤثير هع ني ع عت المنعاطق 

إما المناطق الخضراء المنللة يي المدينة وهي حدائق الحي العهعكر  وحعي الهكنية نعكس ما خطط ل ا, 
الل داء وت توءد يي ا عناية مهتمرة كما توءد نع  الملاتل يي نداية مدخل المدينة م  الء ة اللعمالية 

 (.5ال رنية م  المدينة وتعرب نملاتل وغانة الرميثة, ينظر الخريطة  
مهاحة واهعة مع  المخطعط ارهعاس وهعي تقعو  نوظعائب ايءانيعة  أما النهاتي  يي المدينة يتحتل

هكتعار( ومهعع  لألطلعال واللعنا  متلرقعة ٗكثيرة, ويوءد يي المدينة الم ع  المركز  الل  مهعاحت   
(, ويوءعد مهعنر اولمنعي نهععة ٕ ٕٓٓٓيي ارحياء الهكنية وتوءد قاعة رياضعية م  قعة تن عا مهعاحت ا  

وهنععاك منععاطق تريي يععة كثيععرة ع ععت ضععلاب ن ععر الرميثععة المتمث ععة  (ٖٔ ا متلععرج( ومنتععد  ل لععنٓٓٓٔ 
( وتؤخععل اللععريط المحععال  ل ن ععر ع ععت طععول حععي ٕ ٓٓٓٓ٘ٔنالمقععاهي والكازينوهععا  وتلعع ل مهععاحة 

  الزهراء والء اد.

  -ا تعماالت األرض ألغراض النقل والمرور: -:2-7-1
%( 5.ٕٔهكتعار( وتلعكل نهعنة  7ٗٔ  تل ل اهتعمات  ارر  رغرا  النقل مهاحة قعدرها

م  المهاحة الك يعة ل مدينعة ضعم  مخطط عا ارهاهعي, يقعد ن  ع  حصعة اللعرد الواحعد مع  خعدما  النقعل 
/لخص(. وتخت ب هلم النهنة ني  أءزاء المدينة ي ي تزداد يعي المنعاطق التءاريعة نلعكل ععا , ٕ ٖ.ٕٔ 

-ٕلا  انحناءا  م توية تراوح عرض ا م   وتظ ر الطرق يي مركز المدينة ع ت لكل ممرا  وأزقة 
 ( وهي تعنر ع  مد  تمثيل النهيج العمراني ل مرح ة اتقتصادية والتطور الحضار  العل  معر  نع  ٗ

المدينة م  خهل التكيب ل ظروب المناخية والوظيلة اتءتماعية. أمعا ارحيعاء الحديثعة يقعد اتهعم  نهععة 
 اللارا الموءود يي المدينة ووظيلت  وموقع .   ( نحه  صنبٕٓ-ٓٔاللوارا تصل ني    

 -ا تعماالت الفضاءات الفارغة والخاصة: -:2-7-8
هكتار( م  مهاحة المدينة ضم  تصميم ا ٙٓٔوهي أراضيٍ مكلوية غير مهت  ة وتلكل مهاحة        

  -%( ويمك  لكر أنماط ارراضي المكلوية والخاصة وهي:ٖ.5ارهاهي وننهنة  

 هكنية غير المل ولة وارراضي المقترحة ل هك  والداخ ة ضم  التصمي  ارهاس ل مدينة ارراضي ال
 وهي لا  طنوغرايية مت يرة وتحتاج إلت إعمال تهوية وخدما . 

   ارراضي المل ولة حالياً والمهت  ة م  قنل وزارة الدياا كمواق  عهكرية وتق  ضم  حدود التصمي
  ارهاس.

 لمدينة, توءد مقنرة داخل المدينة تق  قر  تل ارهود ارثر  وحول هلا التل المقانر الموءودة يي ا
 ويعد التل م  المناطق ارثرية يي المدينة.

  الءداول التي تهتخد  إلرواء اررضي الزراعية حيد تمر م  خهل المدينة ومن ا إلت ارراضي
 الزراعية.
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 (5الخريطة  
 5ٕٓٓي مدينة الرميثة لعا  اهتعمات  ارر  التريي ية والخضراء ي

 
( 5ٖمديرية التخطيط العمراني يي المثنت, التصمي  ارهاس يي مدينة الرميثة المرق   -المصدر:
 .(5ٕٓٓ-55ٖٔل مدة 

 اال تنتاجات والتوصيات
يععي خاتمععة النحععد توصععل الناحععد يععي ضععوء الدراهععة المكتنيععة والميدانيععة تهععتعمات  ارر  

لت ععدد مع  اتهعتنتاءا  واقتعرح ععدد مع  التوصعيا . التعي يعر  نؤن عا ممكع  إ  نوصل  واقعاَ ل حال إ
 --تحقق اتهتخدا  اريضل لههتعمات  يي المدينة وهي:
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 اال تنتاجات
م  دراهة الخصائص الطنيعية ل مدينة تنعي  أ  المدينعة لا  طعان  منعاخي ءعاب صعحراو  نحهع   -ٔ

 .ٓٙ.ٖتصنيب ديمارتو  يا  معامل الءلاب يهاو  
  ين حظ أ  عدد الهكا  نحه  تعداد 51ٓٔل د  المدينة زيادة م حوظة يي عدد هكان ا نعد عا  -ٕ

( ٕٖٗٓٙ  وأرتل  إلت  517ٔ( نهمة يي تعداد 7ٕٖٙٓ( نهمة وأرتل  إلت  7٘5ٔٔ  ن ا  577ٔ
( نهمة نحه  171ٔٙ%( وين ا عدد هكان ا  ٙ.ٖ  ين ا نهنة النمو 557ٔنهمة نحه  تعداد 

  . 5ٕٓٓ  الهكانية لعا  اإلهقاطا
ونععع   CBDيتميععز اتهععتعمال التءععار  يععي المدينععة نؤنعع  متمركععز يععي منطقععة ارعمععال المركزيععة  -ٖ

-٘ارءزاء م  ارحياء نصورة متلرقة وقد ن ا هعر المتر المرنع  الواحعد لعألر  يعي المركعز مع  
 /لخص(.ٕ ٘.ٖم يو  دينار(, وكا  نصي  اللرد م  اتهتعمال التءار   ٙ

ما تزال معظ  ارهواق التءارية لا  طان  لعني غير مخطط يتخل م  الهاحا  واللوارا منعاطق  -ٗ
 تواءد, وتمتاز نكثرة النائعي  المتءولي .

ديوانيعة ون  ع  مهعاحة  -يتواءد اتهتعمال الصناعي نعالقر  مع  حعي الصعادق ع عت طريعق هعماوة -٘
/لعخص( ويتصعب نانحهعارم ٕ ٗ.ٕرد هكتار( ون    حصة اللعٕٗاتهتعمال الصناعي يي المدينة 

 ع ت الطريق يقط.

يعاني اتهتعمال الصناعي يي المدينة مع  ملعاكل عديعدة من عا ععد  التخطعيط وايتقارهعا إلعت الننعت  -ٓٔ
التحتية وعد  وءود حزا  أخضر يلصع  ا عع  المنعاطق الهعكنية, وحصعول نعع  التءعاوزا  ع عت 

 يي عد  تنظي  المنطقة الصناعية.المناطق اللاغرة يي الحي الصناعي مما هاه  
أتخععل اتهععتعمال الهععكني يععي المدينععة الععنمط اريقععي يععي القهعع  اركنععر من ععا, إل ن  عع  نهععنة مهععاحة  -ٔٔ

 /لخص(.ٕ ٘٘%( م  مهاحة المدينة الك ية ون ا المعدل  ٘.٘ٗاتهتعمال الهكني 
 عند الحه  راضي.ت  يرز كثير م  ارراضي الزراعية إلت قط  هكنية ص يرة يي حي  -ٕٔ
/لععخص( إت أ  القصععور ٕ 1.ٗإ  المهععاحة المخصصععة تهععتعمات  خععدما  الننععت اترتكازيععة   -ٖٔ

 والضعب يي تنليل هلم الخدما , ينع  ارحياء تخ و م  هلم الخدما  وأ  وءد  ي ي ق ي ة .
المراكعز الصعحية  مهاحة الخدما  المءتمعية كنيرة ولك  ن حظ أ  نعع  أحيعاء المدينعة تلتقعر إلعت -ٗٔ

 والخدما  الثقايية والهن  يعود إلت عد  تنليل هلم المإهها .
ق ة اتهتما  نالمناطق الخضراء والتريي ية ع ت الرغ  مع  المهعاحة الكنيعرة يؤغ ع  المنعاطق غيعر  -٘ٔ

منللم ءيدا أو ل  تءر  ع ي ا أعمال الصعيانة أو متروكعة وتهعيما أ  المدينعة تقع  ع عت ضعلتي ن عر 
رميثة ويمك  اإليادة من ا يي اتهتعمال التريي ي وهلا يإثر ع ت الحالة النلهية والصحية ل،نهعا  ال
. 
طععرق النقععل نحالععة إنلععائية مترديععة وتحتععاج إلععت تؤثيععد ومواقععب هععيارا  وتهععيما يععي المنطقععة  -ٙٔ

 المركزية .

 
 التوصيات
د نمءموععة مع  التوصعيا  م  خهل دراهة اهتعمات  ارر  يي مدينعة الرميثعة خ عص النحع 

التي تهاعد ع ت تنمية وتطوير المدينة يي ءوانن ا اتقتصادية واتءتماعية والعمرانية والنيئيعة  ءميع عا 
 -وهي:
ينن ي أ  يكو  تطوير المدينة وخدمات ا ناتخال أهالي  تخطيط ع مية لمعرية حء  الهكا  وعمل  -ٔ

 الهكا  يي المهتقنل.إهقاطا  هكانية لمعرية الزيادة التي تحصل ع ت 
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اتهتما  نارهواق اللعنية م  خهل تويير مهاحا  مخصصة تتواير يي ا الننت التحتية نتلءي   -ٕ
 القطاا الخاص وإلراب مديرية الن دية.

عد  التوه  ناتهتعمال الهكني نالنمط اريقي حتت نات  المدينة تضاهي نحءم ا نع  المد  وللك -ٖ
 مود  مما يإثر ع ت نوا الخدما  المقدمة وكلاءت ا.نتلءي  نمط النناء الع

العمل ع ت نناء مءمعا  العمارا  الهكنية يي المناطق التي تعاني م  ارتلاا الكثاية الهكانية  -ٗ
 لتلءي  القطاا الخاص ندع  حكومي

     لك العمل لنقل المنطقة الصناعية يي حي الصادق إلت ارطراب الءنونية اللرقية م  المدينة ول -٘
 لتداخ  ا م  اتهتعمال الهكني ولوءود مهاحا  واهعة مإه   نا  تكو  منطقة صناعية ءيدة, م      
 خهل تطوير ننيت ا التحتية وتلديد الرقانة ع ت نوا ارننية الصناعية.    
تطوير الخدما  يي مدينة الرميثة م  ماء وك رناء ولنكة تصريب صحي وطرق نقل, إل ما تزال  -ٙ

 معظ  المناطق تعاني م  نقص يي خدمات ا وتهيما يي مناطق لمال ولرق المدينة.
اهتحداد دائرة تخطيطية يي مدينة الرميثة تكو  تانعة إلت مديرية التخطيط العمراني يي المثنت ر   -7

المدينة تلتقر إلت مثل هلم الدوائر التخطيطية, وعد  وءود تواصل واضر ني  الهكا  وتحديد 
 طط ارهاهي ل مدينة.المخ

إءراء تقوي  دور  تهتعمات  ارر  ل مدينة وللك ناهتخدا  ارهالي  التخطيطية الحديثة ووض   -1
 المحددا  القانونية والتلريعية والتخطيطية لمن  التءاوزا  ع ت اهتعمات  ارر  يي المدينة.

 المصادر والهوامش 
 .ٖٗٔ, ص57ٙٔتح ي ية رحوال العراق اتقتصادية واتءتماعية ن داد, ط  التكريتي, العراق القدي , دراهة ه ي   (ٔ 
 .٘ٓٔ, ص5ٖٙٔل ا  الدي  أني عند هللا  ياقو  الحمو (, معء  الن دا ,مطنعة المؤمو , مصر,  (ٕ 
 .٘-ٖ, ص5٘7ٔءعلر ناقر ال محنونة, ماضي النءب وحاضرها, النءب, (ٖ 
تاريخية اءتماعيعة ء راييعة عع  نلعؤة وتطعور مدينعة الرميثعة, إنراهي  ألكعني, الرميثة يي حاضرها وماضي ا دراهة  (ٗ 

 .ٗٔ-ٖٔ, ص557ٔ, ن داد, ٔط
 . 5ٙ5ٔ/ٙ/ٖٓ( والصادريي ٕٓٗت  تحويل ناحية الرميثة إلت قضاء الرميثة نموء  المرهو  الءم ور  المرق    (* 
 .ٖٙٔ, ص5٘ٗٔواد  العطية, تاريخ الديوانية قديما وحديثا, النءب ارلراب,  (٘ 
ءواد الليخ, تخطيط المد  الصحراوية, دراهة تح ي ية لمدينة الهماوة, رهعالة ماءهعتير غيعر منلعورة, مركعز  هيلاء (ٙ 

 .ٔٙ, صٕٙٓٓالتخطيط الحضر  واتق يمي, ءامعة ن داد, 
(7) ALnwik, M .R.Conz ,A Study In Town , plant Anatys in stby Geogr , London , 1969 

.P .27.  

ير, مديرية المناني العامة, تحريا  الترنة ل ملاري  اتهكانية يي محايظة المثنت, نيانعا  غيعر وزارة اإلهكا  والتعم (1 
 . 1ٕٓٓمنلورة لعا  

(9) Republic of Iraq, Ministary of Industrial and Minerals, Geological map of larq ,scale 

:-1:-1000000. 

ية والنلرية, ءامععة العدول العرنيعة, مع عد الدراهعا  العرنيعة, ءاه  دمحم خ ب, ء رايية العراق الطنيعية واتقتصاد (ٓٔ 
 .ٗٗ, ص5ٙ٘ٔدار المعرية, الطنعة الثالثة, 

وزارة الزراعععة مديريععة زراعععة محايظععة المثنععت, لعععنة ارراضععي, مختنععر الترنععة, نيانععا  غيععر ءم وريععة العععراق  (ٔٔ 
 منلورة.

هقت عا المكانيعة نكلايعة منظومعة العر  القائمعة, ع ت صاح  الموهو , الخصائص الء رايية يي محايظة المثنعت وع (ٕٔ 
 .ٕٗٙ, صٕٗٓٓ(, ٕ(, عدد 7مء ة القادهية, ءامعة القادهية, مء د  

وزارة المعوارد المائيععة, مديريععة المعوارد المائيععة يععي محايظعة المثنععت, لعععنة العر , نيانععا  غيععر , ءم وريعة العععراق (ٖٔ 
 . 5ٕٓٓمنلورة لعا  

هععكني يععي مدينععة الهععماوة, رهععالة ماءهععتيرغير منلععورة, ك يععة اددا . ءامعععة هععلير ءاهعع  حهعع , تح يععل الواقعع  ال (ٗٔ 
 .ٕٔ, صٕٔٓٓالقادهية, 

 .5ٕٓٓوزارة الن ديا  وارل ال العامة, مديرية ماء المثنت. نيانا  غير منلورة لعا  , ءم ورية العراق (٘ٔ 
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 ) 

 معامل الءلاب=

 المعدل الهنو  لألمطار

= 

ٔٓٗ.ٗ 

  لدرءة المعدل الهنو ٓٙ.ٖ= 
 ٔالحرارة + 

ٕ7.5ٙ +ٔ 

, 51٘ٔع ي حهي  اللع ش, منعاخ الععراق, ترءمعة, ماءعد الهعيد ولعي وعنعد ارلعة رزوقعي كرنعل, ءامععة النصعرة,  (ٙٔ 
 .ٕٓص

عدنا  كاظ  ءنار الليناني, الخصائص المناخية لمدينة الهماوة وأثرها يي راحة الهعكا , مء عة النحعود الء راييعة  (7ٔ 
 .ٕٖٙ, ص7ٕٓٓءامعة الكوية,  (,1ك ية الترنية,العدد 

 .5٘, ص55ٕٔعاطب حمزة حه , تخطيط المد  أه و  ومراحل, ءامعة قطر, مطنعة قطر الوطنية,  (1ٔ 
 .5ٕٓٓ/ٙ/ٕ٘مقان ة لخصية م  الهيد لاكر كاصد الوائ ي مدير مكت  لاكر ل عقار نتاريخ  (5ٔ 
والنلر, ءامععة الموصعل, الموصعل, صنر  يارس إل يتي, صالر ي ير حه , ء رايية المد , دار الكت  والطناعة  (ٕٓ 

 .1ٓٔ, ص 51ٙٔ
 .5ٕٓٓ/ٙ/ ٕٙالدراهة الميدانية نتاريخ  (ٕٔ 
 .5ٕٓٓمديرية ن ديا  المثنت, مديرية ن دية الرميثة, القه  اللني, نيانا  غير منلورة لعا   (ٕٕ 
 .5ٕٓٓمديرية ك رناء المثنت, دائرة ك رناء الرميثة, قه  المنيعا , نيانا  غير منلورة لعا   (ٖٕ 
 .5ٕٓٓورية العراق, وزارة الن ديا , مديرية ماء المثنت, دائرة ماء الرميثة, نيانا  غير منلورة لعا  ءم  (ٕٗ 
 .5ٕٓٓ/7/ٔمقان ة لخصية م  مدير ماء الرميثة نتاريخ  (ٕ٘ 
 .5ٕٓٓ/5/7مقان ة لخصية م  مدير ك رناء الرميثة الم ندس حمزة نايد نتاريخ  (ٕٙ 
مءمع  نريعد واتصعات  الرميثعة, القهع  اللنعي, نيانعا  غيعر منلعورة  وزارة النقعل والمواصعه , ءم ورية الععراق, (7ٕ 

ٕٓٓ5. 
, وزارة الن ععديا  وارلعع ال العامععة, مديريععة ن ععديا  المثنععت, مديريععة ن ديععة الرميثععة, القهعع  اللنععي, ءم وريععة العععراق (1ٕ 

 .5ٕٓٓنيانا  غير منلورة لعا  
 .5ٕٓٓاإلدار , نيانا  غير منلورة لعا   , وزارة الصحة, مهتللت الرميثة العا , القه ءم ورية العراق (5ٕ 
 .5ٕٓٓ مديرية الوقب الليعي يي محايظة المثنت, نيانا  غير منلورة لهنة (ٖٓ 
  .ٕٔٓٓوزارة اللنا  والرياضة, مديرية لنا  ورياضة المثنت, تقرير رهمي,  (ٖٔ 

Abstract 

Al-Rumaytha city is the centre of Al-Rumaytha district and an administrative unit 

within Al-Rumaytha Governorate. It resides in the North-West part of the Governorate . It 

extends over an area of 106 square kilometers and has a population of 68781 citizens. It 

consists of 3 residential quarters  .  

This thesis aims at studying the urban land uses in this city and at evaluating them in 

order to put forward their future trends   .  

goudou3: to the perfect view of the city   .  

The study comprised the conception of both - city and urban land uses, the urban land 

uses classifications and their defining elements .It also comprised land use theories and site 

requirements for each use in general, some factors affecting these uses, and a study of Al-

Rumaytha city concerning its evolution and the phases of its constructional development  .  

The researcher has arrived at a number of recommendations and suggestions hoping to 

be taken into consideration by the governmental institutions in order to achieve the desired 

aims  .  


