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  .الخ.صة

الت�ي  مرك�ز مدين�ة الرم�ادي تع�د م�ن المش�ك�ت الحض�رية المھم�ةأن مشكلة مواقف السيارات في 

وھ�ذا ل�ه ) CBD(المھيمن�ة عل�ى منطق�ة  ھي المش�كلة تعاني منھا ھذه المدينة ،حيث تعد المشكلة المرورية

  .التجاري في المدينة  اAستعمالع�قة مباشرة مع 

لمخصصة للمركبات وتبين أن ھنال�ك قد تم أخذ شوارع المنطقة المركزية كحالة دراسية ومسح المواقف ال

الع�ام  اAس�تخداموأن 9)،6،7، 4(في القطاعات المرورية المرقمة  نقص حاد في عدد المواقف وخصوصاً 

 اAس�تنتاجاتمجموع�ة م�ن  إل�ى ،وق�د خلص�ت الدراس�ةon-streetللمواقف ھو استخدام المواقف من نوع 

ني��ة والمتوس��طة والبعي��دة الم��دى لوض��ع خط��ة بع��ض المش��اريع ا^ واقت��راحوالتوص��يات العام��ة والخاص��ة 

  .لمعالجة ھذه المشكلة الحضرية في المدينة

  .مدينة الرمادي، مواقف السيارات، تخطيط المدن :الكلمات المفتاحية 

                           

  ٠التمھيد ١٠١

لقد شھدت مدينة الرمادي خ�ل السنوات اcخيرة تطوراً كبيراً في نموھا وتوسعھا وحجمھا 

ب لھذا التطور يستجي أنالسكاني وبما أن مركز المدينة ھو الجزء الحيوي والقلب النابض للمدينة ف� بد 

الوقوف عليھا  والنمو ونتيجة الضغط عليه تظھر مشك�ت تخطيطية تعاني منھا ھذه المنطقة مما يستوجب

  .المستمرة وتشخيصھا ووضع الحلول والمعالجات

تھيمن على مشك�ت المدينة عموماً وذلك أن المشك�ت التي يعاني منھا مركز مدينة الرمادي 

بسبب أھمية  ازدادتلكونه مصدر جذب للرح�ت المتولدة داخل وخارج المدينة وان ھذه الرح�ت قد 

واAزدحام المروري  اcرض استعماAتالخلط في  فاقم ھذه المشك�ت ھوومما ساعد على تمركز المدينة 

  .الناحية المعمارية والترفيھية وعدم وجود خصوصية واضحة له وإھمالوضعف البنى اcرتكازية 

 ي المشكلة المرورية وفي ھذه الدراسة سوفھ (CBD)المدينة مركز إن أھم مشكلة يعاني منھا 

يسبب مشك�ت مرورية في مواقف السيارات عدد ومواقع المواقف ذلك Aن النقص  على يتم التركيز

السبب اھمھا توقف المركبات على الشوراع الرئيسية والتي تسبب بدورھا اAزدحام المروري وھذا ھو 

  .وA توجد دراسات سابقة في ھذا الموضوع.المھم لبقية المشاكل المرورية والتي يعاني منھا مركز المدينة
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  .اEھداف ٢٠١

ارات بعد دراسة واقع حال استعماAت اcرض في يالس مواقف تشخيص مشكلة النقص في أعداد -١

  .الفضاءات المخصصة لمواقف السيارات فيھا وإبرازالمنطقة 

دراسة موضوع الفضاءات المخصصة لمواقف السيارات في مركز المدينة من خ�ل تقييمه بالمقارنة  -٢

 .المحلية العلميةمع المعايير 

المواقف في ھذه المنطقة  إلىوضع المعالجات التخطيطية الم�ئمة لمشكلة النقص وتلبية الحاجة  -٣

  .وتطبيق منھجية تخطيطية لھذه المعالجات

  

  .الفرضية ٣٠١

أن ھناك ع�قة طردية بين الطلب على مواقف السيارات وحجم وكثافة اAستعمال التجاري في 

  .ا أن ھناك ع�قة طردية بين الطلب على المواقف والنمو الحضري لمدينة الرماديمركز المدينة كم

  

  .أھمية الدراسة٤٠١ 

أن البحث عن السكان A يقل أھمية عن مسألة البحث في تفاعل مستمر وينعكس ھذا التفاعل من 

عند تحليل نمو سكان مدينة الرمادي خ�ل ھذه المرحلة ومن خ�ل . خ�ل التأثير المتبادل فيما بينھما

-١٩٤٧ترة بأن عدد سكان المدينة خ�ل الف ١٩٦٥، ١٩٥٧، ١٩٤٧تعدادات السكان الرسمية ل{عوام  

ووصل عام  ١٩٥٧نسمة عام  ١٧٨٢٦إلى  ١٩٤٧نسمة عام  ٩٩١٩قد أخذ بالزيادة المطردة من  ١٩٦٥

نسمة وھكذا استمرت الزيادة في النمو السكاني  ١٩٣٣٤نسمة أي بزيادة قدرھا  ٢٩٢٦٥إلى  ١٩٦٥

  حتى وصل في اخر احصائيات  بشكل متزايد

وحيث أن زيادة سكان مدينة الرمادي  ١٩٨٧لك عام وذ نسمة )١٢٤٣٣١ (سكانية رسمية متوفرة الى 

  كان له اcثر الكبير في نمو المدينة فكان A بد من توسيع الوظيفة السكنية

  .]١[ والتجارية 

اغلب سكان مدينة الرمادي من سكان المناطق الريفية المجاورة للمدينة والذين تركوا قراھم  إن

اغلب المھاجرين من السكان ھم  أنبسبب العوامل الجغرافية كالفيضانات أو بسبب عوامل اجتماعية حيث 

رية لمناقشتھا الباحث وھو أحد سكان المدينة اختيار الوظيفة التجا ارتأىقد ل ]٢[ من أصحاب الوظائف

بوضع المقترحات  ا�سھامرافقھا من مشاكل من خ�ل نظرة شمولية للمدينة ككل ومحاولة ا ومتابعة م

  .من حيث الشكل العامأھمية في إعطاء المدينة ھويتھا بحلھا لما لھذه الوظيفة من  ل�سھام
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ھي التي تقف وراء ظھور وتطور المدينة كظاھرة حضرية   AFunction شك أن الوظيفة

على الحيز المكاني وتمثل الوظيفة التجارية  ا�نسانوتتعدد اليوم كما في اcمس الوظائف التي أدخلھا 

أحدى الوظائف المھمة التي تمارسھا المدن وتقدمھا للسكان بتصاميم وطرز ترتبط بالمرحلة الحضارية 

  .]٣[ الوظائف وتطورھا مع تطور المدينة للسكان مما يفسر تنوع

  

  .منطقة الدراسة ١. ٢

تموز  ١٧تقع منطقة الدراسة في مركز مدينة الرمادي المحصورة بين شارع النھر وشارع 

ومن خ�ل دراسة خارطة . جذباً للرح�ت وذلك لكونھا مركز تجاري وتعليمي وديني اcكثروتعتبر 

والتي والتركيز عليھا من منطقة الدراسة شوارع رئيسية  ث�ثة اختيارلھذه المنطقة تم  اcساسيالتصميم 

. لكنھا ضمن منطقة الدراسة خمسة مواقف خارج تلك الشوارع إلى با�ضافة.ازدحاما أكثرتعتبر 

  .مواقع الشوارع والمواقف موضوعة البحثمنطقة الدراسة مؤشرا عليھا تبين  )١(الشكل

  

  .اEرضاستعما&ت  ٢.٢

ف��ي أي مدين��ة نتاج��اً للتط��ور الحض��اري ال��ذي م��رت ب��ه خ���ل مرحل��ة  اcرض  اس��تعماAتتمث��ل 

تتكون استعماAت اcرض في المنطقة المركزية لمدين�ة الرم�ادي ش�أن غالبي�ة الم�دن م�ن نس�يج  إذتطورھا 

 لخدم�ة حاج�ات ومتطلب�ات س�كانھا.وإداري�ةمتباين ومعقد من أنشطة وفعاليات ووظ�ائف اقتص�ادية وثقافي�ة 

موزع�ة كم�ا ف�ي  ٢ك�م)٣٢٤٧٧,١(البالغ�ة مس�احتھا وسكان أقاليمھ�ا والت�ي تت�وزع عل�ى رقعتھ�ا العمراني�ة 

والت��ي تب��ين التن��وع الكبي��ر ف��ي  ال��ذي يق��دم ص��ورة واض��حة ع��ن أبني��ة مرك��ز مدين��ة الرم��ادي) ١(الج��دول 

  اس������������������������تعماAت اAرض ف������������������������ي منطق������������������������ة المرك������������������������ز ف������������������������ي مدين������������������������ة 

  ]٤[الرمادي 

 أن تب��ين ٢٠٠٣ال��ذي ق��ام ب��ه الباح��ث لمنطق��ة الدراس��ة وذل��ك ف��ي ع��ام م��ن خ���ل المس��ح المي��داني 

م�ن المس�احة الكلي�ة وتمث�ل من�اطق % ٤١ بنس�بة أي ٢ك�م0.54 وھ�ي اcكب�رالمساحة السكنية تمث�ل النس�بة 

% ٣٦ بنس�بة أي ٢ك�م) ٤٨,٠(تليه اAستعماAت التجارية وتمث�ل  .)٢(كما في الخارطة  ةوالقطانالعزيزية 

في الشوارع الث�ثة الت�ي واAختناق المروري  �زدحاميعتبر عامل اساسي مسببا لمن المساحة الكلية وھذا 

أما اAستعماAت اcخ�رى فتك�ون نس�بتھا قليل�ة ج�داً ) ٣(جدول الو) ٢(رھا وتتوزع كما في الجدول تم اختيا

  .أع�ه اAستعمالينبالمقارنة مع 
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  .منظومة النقل ٣.٢

�  ]٥[ :إلىقسم نتل المسح الميداني وجد ان منظومة النقل من خ

  منظومة النقل الخاص -١

   منظومة النقل العام  -٢

 

  .منظومة النقل الخاص١.٣.٢

  ذات اAنواع التاليةوتتمثل بالمركبات  

  .الخاص في المنطقة المركزيةمن منظومة النقل % ٥٠جرة الصغيرة وتمثل نسبة كبيرة سيارة اc -أ

خاص في المنطقة المركزية من منظومة النقل ال% ٣٠الملكية الخاصة وتمثل نسبة سيارات  -ب

  .لمدينة الرمادي

من منظومة النقل الخاص للمنطقة المركزية لمدينة % ٢٠سيارة الحمل الصغيرة تمثل نسبة  -ج

  .الرمادي

  .يمثل التوزيعات Aنواع المركبات التي تشكل منظومة النقل الخاص) ٤(الجدول رقم 

  

  .منظومة النقل العام٢.٣.٢

  وتتمثل بالمركبات ذات اAنواع التالية 

  .من منظومة النقل العام للمنطقة المركزية% ٢٠وتمثل نسبة ) راكب ٤٠(الحاف�ت الكبيرة -أ

  .العام للمنطقة المركزية لمدينة الرماديمن منظومة النقل % ٢٠الباصات الصغيرة وتمثل نسبة -ب

  .من منظومة النقل العام للمنطقة المركزية لمدينة الرمادي% ٦٠ونسبتھا  مركبات نقل البضائع-ج

  

  .مسوحات المواقف ١.٣

ان عدم توفر المواقف بكافة انواعھا بشكل يغطي حاجة الحركة المرورية في منطقة المركز يعتبر من اھم 

مركز مدينة  فيالمواقف واقع حال  مما أستوجب دراسةالتحديات التي تواجه الحركة المرورية فيھا 

  .ووضع الحلول المناسبة لھا) منطقة الدراسة(الرمادي 
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  .انواع المواقف التي تم مسحھا في منطقة الدراسة ٢٠٣

   On-street parkingعة الشارع رمواقف على قا١.٢.٣

شارع السينما وشارع  منطقة الدراسة وخاصةع واروتشمل مناطق وقوف السيارات على طول حافتي ش

كما في شارع اAورزدي  واحد موازية للشارع باتجاهتكون ھذه المواقف بأشكال مختلفة أما  .اcورزدي

وجزء قليل من  طباءشارع اAكما في موازية للشارع زاوية مائلة ب باتجاھاتأو  .وجزء من شارع السينما

  .)٢(رطة رقم اخAحظ الشكل .شارع السينما 

  

  .Off-streetمواقف خارج الشارع ٢.٢.٣

 الخارط�ة .وتشمل مناطق وقوف السيارات خارج شبكة الط�رق وبأم�اكن مخصص�ة لھ�ذا الغ�رض

  .تبين مواقع ھذه المواقف )٣(رقم 

  .الكراج٣.٢.٣

  .ويختلف عن السابق)ھو صنف لوحده(

  .أغراض الرح.ت ٣.٣

ان  المواقف داخل الشارع أو خارج�ه حي�ث واختيارتعتبر أغراض الرح�ت من العوامل المھمة في تنظيم 

  . تحدد فترة المكوث ومسافة السير اغراض الرح�ت ھي التي

 Onتم وضع مواقف داخل الش�ارع  فلقد cغراض تجارية في منطقة الدراسة ونظراً لكون أكثر الرح�ت

street حظ ش�ارع في شارع السينما و�ش�ارع الس�ينما  ف�ينس�بة التس�وق  أناcورزدي والش�ارع الع�ام ف�ن

بينم�ا % ٤٢نسبة التس�وق  أنورزدي فنجد أما بالنسبة لشارع اc ،متر ٦٠ھي مسافة السير معدل و% ٣٨

ھي  مسافة السيرمعدل و% ٤٠نسبة التسوق  أنأما في الشارع العام فنجد  ،متر٥٠ھي مسافة السير معدل 

  .متر ١٥

Aت ا�ومواق�ف   on-streetب�ين مواق�ف الش�ارع  نس�بھماشغال الخاصة فن�حظ اخ�ت�ف أما بالنسبة لرح

  .وحتى لنفس نوعية الموقف off-street خارج الشارع 

 حي�ث بلغ�ت ن�رى أعل�ى نس�بة لھ�ا ف�ي ش�ارع الس�ينما وش�ارع اcورزدي On streetبالنس�بة لقيمتھ�ا ف�ي ف

  .%٣٨ ت نسبتھايليه الشارع العام الذي بلغو% ٤٢

نس�بة التس�وق أم�ام الج�امع  أنف�ن�حظ  Off-streetخ�ارج الش�ارع التس�وق رح��ت  اما بخص�وص نس�بة

ويليھ��ا بداي��ة ش��ارع قياس��ا لبقي��ة اغ��راض ال��رح�ت % ٥٥الكبي��ر تمث��ل النس��بة اcكب��ر حي��ث تبل��غ نس��بتھا 

عل�ى % ٤٨و % ٥٠أم�ا الج�وازات والبلدي�ة فتمث�ل نس�بة % ٥٢وشارع اcورزدي % ٥٤ميسلون وتمثل 

  .التوالي
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بداي�ة ق�د بلغ�ت ذروتھ�ا ف�ي تك�ون ف Off-streetشغال الخاصة خارج الشارع �ت اAرحفي حين ان نسبة 

% ٣٥الجوازات والبلدية بنس�بة مواقف  تليھاوقياسا لنسبة بقية اAغراض % ٤٠بنسبة وشارع اcورزدي 

  .على التوالي% ٣٧و

 On street ف�ي المواق�ف داخ�ل الش�ارع نستطيع م�حظة أن رح�ت العم�لمن خ�ل ھذا المسح الميداني 

الج�دول . تزداد في مركز المدن بسبب وجود المراكز ا�دارية التي يؤمھا كثير م�ن الن�اس لقض�اء أعم�الھم

رح��ت العم�ل تش�كل النس�بة اcكب�ر ف�ي الش�ارع ومن نفس الجدول بامكاننا م�حظ�ة ان . يوضح ذلك )٥(

ش��ارع الس��ينما وذل��ك لقل��ة وج��ود % ٨و  %١٠بلغ��ت  حي��ث ش��ارع اcورزدييلي��ه % ١٢وبنس��بة الع��ام 

  .مالمراكز ا�دارية فيھ

خ�ل دراستنا لمركز مدينة الرمادي فقد وج�د أن  اختيارھاالتي تم  Off-streetأما بالنسبة لرح�ت العمل 

الج�وازات موق�ف ويلي�ه  %١٠وھ�ي  ش�ارع ميس�لونالمواق�ف عن�د في رح�ت العمل تشكل النسبة اcكبر 

وذل�ك % ٧بة بنس� ج�امع الكبي�ر تك�ون قليل�ةال وأم�امأم�ا البلدي�ة % ٨داية شارع اcورزدي بنس�بة بموقف و

تمث�ل  On street ف�ي الواق�ف عل�ى الش�ارع ا�داري�ة م�ع العل�م أن فت�رة المك�وث بسبب قلة وجود المراكز

س�اعة أم�ا إذا  ٤-٢إذا كان�ت م�ن %١٠س�اعة و  ٢-١اذا كان�ت م�ن % ٢٠إذا كانت اقل من ساعة و% ٤٥

  %.١٥ساعات فتكون نسبتھا  ٤كانت فترة المكوث أكثر من 

 ٢-١م�ن فترة المكوث مكوث أقل من ساعة ،أما إذا كانت لفترة %٢٨فتمثل  Off-streetأما بالنسبة للـــــ 

% ١٥تمث��ل  ٤-٣والمك��وث م��ن % ٢٩س��اعة فتمث��ل نس��بة  ٣-٢ ين لفت��رة مك��وثف��ي ح��% ٧س��اعة فتمث��ل 

Aحظ الجدول % ١١ساعات تمثل  ٤كثر من وA ٥(رقم (.  

  

 . Parking accumulativeالتوقفات التراكمية ٤.٣

ھذه الدراسة كل نصف  تم اجراء .وھي عدد السيارات المتوقفة عند أي زمن معين في أي موقف         

 7:00AMمن الساعة السابعة صباحاً  يوم من أيام اcسبوع ولفترةساعة في أي 

  . )٤(و ) ٣(اEشكال  Aحظ)   7:00PM(عة مساءً بوحتى الساعة السا

من %٤٥مركبة عند الساعة السابعة مساءاً او  ٥٥ھي  فقةلقد وجد ان اعظم قيمة تراكمية للمركبات الوا

الكلي للمركبات المتوقفة في منطقة الدراسة كما وجد أن أقل قيمة تراكمية للمركبات المتوقفة المجموع 

في  وجد أن )٣(الشكل ومن خ�ل .%٤,١١مركبة أي نسبة  ٢٠عند الساعة السابعة صباحاً حيث بلغت 

تبدأ زيادة قبل الساعة العاشرة صباحاً تكون الطرق غير مشغولة وبعد الساعة العاشرة صباحاً  الفترة

حد الساعة العاشرة مساًء  اAستيعابيةالكلية وتستمر ھذه  اAستيعابيةالمركبات في الطرق حيث تكون فوق 

  .وبعدھا يبدأ بالتناقص
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  . On street parking accumulativeالتوقفات التراكمية داخل الشارع ١.٤.٣

ان المجموع الكلي يبين التوقفات التراكمية لشارع السينما والشارع العام وشارع اcورزدي ،وجد 

وبعد ھذا % ٤,١١ة بنسب أومركبة  ٢٠بلغ قد ◌ً  صباحا السابعة في الساعةللمركبات داخل شارع السينما 

مركبة أو  ٢٣٠باتصباحاً حيث يصبح عدد المرك ١٢الوقت يبدأ التوقف التراكمي بالزيادة حتى الساعة 

من مجموع التوقف التراكمي الكلي،وبعد ذلك يبدأ المجموع التراكمي بالتناقص حتى % ١٣١بنسبة 

 ٤:٠٠من المجوع الكلي ، وبعد الساعة % ٨٩أي بنسبة  ١٥٤مساًء حيث يصبح العدد  ٢:٣٠الساعة 

% ١٤٤مركبة أي بنسبة  ٢٥٤مساًء يبدأ المجموع بالزيادة حتى يصل ذروته عند الساعة السابعة مساًء 

  .جموع الكليممن ال

  

  .Off – street parking accumulative  التوقفات التراكمية خارج الشارع ٢.٤.٣

بداية موقف موقف الجوازات ،موقف البلدية، اختيارتم خارج الشارع من أجل دراسة التوقفات التراكمية 

  .شارع ميسلونوسط موقف أمام الجامع الكبير وموقف شارع اcورزدي،

% ١٦٣مركبة أي بنسبة  ٦٢ بلغتنجد أن التوقفات التراكمية أمام الجامع الكبير  )٣( الشكلومن خ�ل 

ومن  .وكانت تمثل أعلى قيمة تراكمية بالنسبة للمواقف اcخرى) منتصف النھار( ١٢:٠٠عند الساعة 

صباحاً  ٨:٠٠خ�ل المنحني نجد أن الموقف أمام الجامع الكبير قد تجاوز اAستيعابية الكلية من الساعة 

كما انه ) منتصف النھار( ١٢:٠٠مساًء وأن أقصى قيمة للمنحني كانت عند الساعة  ٢:٠٠وحتى الساعة 

مركبات  ٤وبمقدار  ٧:٠٠ ي�حظ أن اقل قيمة للتوقفات التراكمية في الموقف المذكور عند الساعة

بلغ توبعد ھذه الساعة ن�حظ أن ھناك زيادة سريعة في عدد المركبات المتوقفة حتى %) ١٠ ,٥نسبة(

  ).منتصف الليل( ١٢:٠٠عند الساعة ةذروال

صباحاً  ١١:٠٠- ٩:٠٠من الساعة كانت أما بالنسبة لموقف الجوازات فنجد أن القيمة القصوى للتوقفات 

 ٧:٠٠مركبة ومن خ�ل المنحني نجد أن أقل قيمة ھي في الساعة  ٤٨لمركبات المتوقفة حيث بلغ عدد ا

صباحاً، كذلك موقف البلدية فنجد أن  ٩:٠٠ذروته في الساعة  إلىأن يصل  إلىصباحاً ثم يبدأ بالزيادة 

عدد صباحاً حيث أن  ٧:٠٠وأقل قيمة ھي في الساعة ) منتصف النھار(١٢:٠٠ي في الساعة أعلى قيمة ھ

مركبة متوقفة،أما بداية شارع اcورزدي فنجد أن أعلى قيمة  ٣٢المركبات المتوقفة كقيمة أعلى تبلغ 

 ٢٥ تبلغ قد) منتصف النھار( ١٢:٠٠صباحاً وحتى الساعة  ٨:٠٠للمركبات المتوقفة خ�ل الساعة 

اً وحتى الساعة صباح ٩:٠٠تبدأ من  فان الذروة أما مواقف وسط شارع ميسلون أيضاً  .مركبة متوقفة

  ).منتصف النھار( ١٢:٠٠
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 المقارنkkة بkkين المواقkkف الموجkkودة فkkي مركkkز المدينkkة والمتطلبkkات الفضkkائية للمواقkkف ٥.٣

   .المعايير العراقيةحسب 

وفق المعايير العراقية أن عدد المواقف الموجودة تكون أقل من المطلوبة  من خ�ل نتائج ھذه الدراسة تبين

ال�دوائر الحكومي�ة واcبني�ة العام�ة ھ�ي نجد ان عدد المواقف عن�د ه منو  .)  ٦(رقم   في الجدولالموضحة 

ھن�اك  أنموق�ف وھ�ذا يعن�ي  ٣٠ في ح�ين ووفق�ا للمع�ايير العراقي�ة يتطل�ب ان يك�ون الع�دد ھ�ومواقف  ١٠

 اAزدح�امالحال�ة التراكمي�ة للمركب�ات الت�ي تس�بب  إل�ىال�نقص مم�ا ي�ؤدي ھ�ذا اض�افي موقف  ٢٠حاجة ل 

  .المروري

الع�دد ف�ي ح�ين ان موق�ف  ٢٣٤ المواق�ف المت�وفرة ھ�يع�دد  أنأما بالنسبة ل{سواق والدكاكين نج�د         

كما يظھ�ر  .% )٨٠نسبة (موقف  ٧٦٦أي بفارق قدره وفقا للمعايير العراقية موقف  ١٠٠٠المفروض ھو

أن الع��دد المف��روض لھم��ا حس��ب موق��ف و ٦٠ھ��و المكات��ب والعي��ادات ع��دد المواق��ف عن��د م��ن الش��كل أن 

  .موقف A١٢٠ تقل عن  أنالمعايير العراقية يجب 

موق�ف بينم�ا الع�دد المف�روض حس�ب  ٧٠ھ�و للحرف اليدوية المختلفة الموجودة وقد وجد أن عدد المواقف 

ع�دد  أنأما بالنسبة للعمارات السكنية وجد . موقف ٤٠موقف أي بفارق مقداره  ١١٠المعايير العراقية ھو 

موق�ف أي  ٣٠موق�ف بينم�ا الع�دد المق�رر لھ�ا حس�ب المع�ايير العراقي�ة ھ�و  ٢٠المواقف الموجودة لھا ھو 

ق��د بين��ت الدراس��ة ان ع��دد الس��ينما والمس��ارح ففيم��ا يخ��ص ، أم��ا )نق��ص % ٣٣بنس��بة (موق��ف  ١٠بف��ارق 

ف�ان ط�اعم الماما  .١٠وھوالمفروض وھي الوحيدة التي تطابق العدد مواقف  ١٠المواقف المخصصة ھي 

  .موقف ٢٠موقف أي بفارق  ٣٠موقف والمفروض ھو  ١٠الموجود ھو العدد 

وفق��ا للمع��ايير  المواق��ف المفروض��ة ع��دد  تمث��ل نص��ف ةالموج��ود المواق��ف ع��دد أنوج��د بن��اءا عل��ى ذل��ك 

  .العراقية

 

بين المواقف الموجودة والمفروضة حسب المعايير والدراسات للمعالجة على  ةمقارن ٦.٣

  .مستوى القاطع المروري

اي موق�ف  ٥٧ ھ�و المواق�ف الموج�ودة في�هنجد ان ع�دد  )٤(رقم لقطاع ول )٢-٢(الشكل  خ�ل من         

أم��ا المعالج��ة  .موق��ف ٧٠الحالي��ة ھ��ي إض��افة موق��ف فالمعالج��ة  ١٢٠ ان ھن��اك نق��ص للمواق��ف بمق��دار

وزي��ادة كف��اءة  Off-streetموق��ف س��نوياً ع��ن طري��ق عم��ل مواق��ف م��ن ن��وع  ٥٠المس��تقبلية فھ��ي إض��افة 

  .استيعابية المواقف الحالية

. موق��ف ١٤٠ ب��نقص مق��دارهموق��ف أي  ٥٦ في��ه ھ��ي ف��المواقف الحالي��ة الموج��ودة) ٦(ع ط��اأم��ا الق        

وھذا يتم ع�ن طري�ق مستقب� موقف سنوياً  ٦٠إضافة  يتم في حينموقف  ٨٠المعالجة الحالية ھي إضافة ف
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وزي�ادة ع�دد المواق�ف  Off-street إلــ�ـقطعة ف�ي نھاي�ة ش�ارع اcطب�اء وعم�ل مواق�ف م�ن ن�وع  استغ�ل

  . الحالية

وفقا للمعايير القياس�ية  النقص الحاليوان موقف، ١٧٥ھي المواقف الموجودة فيه عدد أن ف) ٧(ع أما القطا

موق�ف  ٧٠موقف، أما المعالجة المستقبلية فھي زي�ادة  ٢٠٠فالمعالجة الحالية ھي إضافة  .موقف ٣١١ ھو

الج�امع الكبي�ر  أماميتم عمل مواقف متعددة الطوابق  فانه القاطع يكون ضمن الجامع الكبير أنبما و .سنوياً 

  .يةوعمل مواقف أخرى في سوق الجمعة وأيضاً زيادة الكفاءة في المواقف الحال

ال�نقص الح�الي للمواق�ف ھ�و ل�ذا ف�ان موق�ف  ١٢٦المواقف الموجودة في�ه فان عدد ) ٩(القاطع فيما يخص 

موقف سنوياً  ٧٠أما المعالجة المستقبلية فھي زيادة ،موقف ٢٠٠إضافة ھي المعالجة الحالية  .موقف ٣٥٠

ت وأيضاً عمل مواق�ف متع�ددة السياسات المتبعة لھذا القاطع ھو عمل مواقف متعددة الطوابق في الجوازا،

  :يبين اAتي )٧(و)٦(الجدول رقم .قرب ا�عدادية ا�س�مية واستغ�ل المواقف كلياً وزيادة كفاءتھا

  المسح الميداني-١

  مقارنة بالمعايير العراقية -٢

  المواقف الموجودة -٣

  إضافة مواقف للحاجة المستقبلية -٤

  

  . Conclusions:اEستنتاجات ١.٤

اAستعمال التجاري ھو اAستعمال المھيمن على بقية اAستعماAت اcخرى في مركز مدينة الرمادي أن  -١

وأن نسبة الطرق والنقل ھ�و أق�ل بكثي�ر م�ن بقي�ة مراك�ز الم�دن المماثل�ة ومنھ�ا مس�ح المواق�ف المخصص�ة 

  .للسيارات

يك��ون أكث��ر م��ن  On streetم��ن خ���ل الدراس��ة الموقعي��ة وج��د أن ع��دد فض��اءات الموق��ف عل��ى الـ��ـ  -٢

 On streetوھذا يدل عل�ى كث�رة اس�تخدام فض�اءات مواق�ف الــ�ـ  Off streetفضاءات الموقف على الـــ 

حدوث ازدحام مروري عل�ى الطري�ق نتيج�ة  إلىوھذا يؤدي  Off streetفضاءات مواقف الــ  إلىبالنسبة 

 Off streetخ��ل زي�ادة ع�دد المواق�ف الـ�ـھ�ذه المش�كلة م�ن وتع�الج  On streetزيادة عدد المواقف الـــ 

وأيضاً أن ازدياد حجم اAستعمال التجاري في مركز مدينة الرمادي دون أن يتوازى  On streetوتقليل الــ

 .أخرىمعه زيادة الفضاءات المخصصة للمواقف مما جعل المشكلة تزداد وتصبح سبب مشاكل تخطيطية 

وھ�ذا ) منتص�ف النھ�ار( ١٢:٠٠بل�غ ذروت�ه عن�د الس�اعة  Off-streetأن التوقفات التراكمية على الـ�ـ  -٣

زي�ادة  إل�ىأو ھ�ذا يع�ود  Off-streetق�ف الـ�ـايدل على أن الحجوم المروري�ة تف�وق اAس�تيعابية الكلي�ة للمو

-Offرح�ت التسوق ورح�ت العمل والرح�ت المنزلية وھذه المشكلة تعالج من خ�ل زيادة مواقف الــ�ـ

street رضفي اcت اAلمناطق المجاورة للمساحات المحيطة باستعما. 
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مس�اًء وھ�ذا ي�دل عل�ى أن  ٧:٠٠قد بلغت ذروتھ�ا عن�د الس�اعة  On streetأن التوقفات التراكمية على  -٤

اAستيعابية التشغيلية تفوق اAستيعابية الكلية بس�بب زي�ادة رح��ت التس�وق وال�رح�ت الص�حية والمنزلي�ة 

 .  في مراكز استعماAت اcرض Off-streetة من خ�ل زيادة مواقف الـــ ھذه المشكل وتعالج

 %٣٠وم�ن بقي�ة أحي�اء المدين�ة  %٥٠بنس�بة أن مصدر الرح�ت المتوجھة نحو مركز المدينة تت�وزع  -٥

 .من المدن المجاورة والبقية من المركز وما يجاورھا

إن توق��ف المركب��ات لغ��رض التس��وق يس��بب ازدحام��اً مروري��اً ف��ي ش��ارع اcورزدي وش��ارع الس��ينما  -٦

 .على تلك الشوارع On streetوغيرھا وتعالج ھذه المشكلة من خ�ل تقليل مواقف الـــ

٧- cمت�ر م�ن ن�وع  ١٥٠السيارات في مركز المدينة يكون أكث�ر م�ن  إيقافقدام بعد أن مسافة السير على ا

 . On streetمتر من نوع الـــ ١٢٠وأقل من  Off streetـــ ال

عل�ى ال�رغم م�ن ك�ون المع�ايير الطرقي�ة المعتم�دة ف��ي مج�ال مواق�ف الس�يارات ھ�ي أدن�ى م�ن المع��ايير  -٨

 .العالمية فأن ھنالك نقص وعجز حاد في عدد الفضاءات المخصصة للمواقف في منطقة الدراسة

ارات عل��ى مس��توى القطاع��ات المروري��ة ھ��و يك��ون حس��ب التسلس��ل ال��نقص ف��ي مواق��ف الس��ي أنتب��ين  -٩

 . ٤-٦-٧-٩:ا^تي

 Onأن فترة التوقف للمركبات تختلف باخت�ف الغرض من الرحلة في مراكز رح�ت العمل على الـــ-١٠

street وھذا يعود إلى النقص في مواقف الــــOff –street التابعة للمركز ا�داري.  

  

  . Recommendationsالتوصيات  ٢.٤

 General Policy      عامkkkة لرسkkkم سياسkkkات المواقkkkف  اعتبkkkارات ١.٢.٤

Consideration .  

او .Off-streetوذلك من خ�ل زيادة المواقف الـــ On streetتقليل المواقف على قارعة الطريق الـــ  -١

  .بناء كراجات عامة،او متعددة الطوابق

تمتلك استخدام محدد خ�ل ساعات العمل  cنھاتقليل اعتماد المواقف الخاصة وخ�ل ساعات محددة  -٢

  .الرسمي

  .البناء أجازةفرض تحديدات للمواقف ومساحتھا واستيعابية مواقفھا عند الحصول على ترخيص في  -٣

  .الفصل بين حركة السيارات والسابلة وزيادة كفاءة النقل العام -٤

يجب أن يسيطر عليھما بواسطة فرض تحديد زمن التوقف  Off-streetوالـــ On streetالــ لكل من -٥

  . turnoverوذلك لتقليل زمن التوقف ا�ضافي وزيادة في  Loadingوفقاً لنظام التحميل 

  .معالجة عدم التجانس في اAستعمال التجاري للمنطقة cنه يعكس الحاجة إلى مواقف -٦
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ويتم استعمال ھذه السياسات في إيجاد الجوھر المروري لوظيفة ھذه المنطقة : لوظيفيسياسات العزل ا -٧

وھذا الجوھر يحتوي الصناعة واcعمال الحرة وأيضاً تحديد الوظيفة الرئيسية للمنطقة لتحديد غرض 

  .الرحلة

مواقف أتباع سياسات ال�مركزية في توزيع استعماAت اcرض والتي تساھم في توزيع مواقع ال -٨

  .للتطورات المستقبلية

  

  .برنامج يحسن المواقف على قارعة الطريق ٢.٢.٤

  :في منطقة الدراسة وھذا يتم turnoverلى لفضاءات المواقف وزيادة ثوھي تمثل الدرجة الم

On-street Aعلى قارعة الطريق  من النوع تحديد زمن التوقف بحيث يكون زمن التوقف للمواقع -١

  .دقيقة ٣٠يزيد عن 

لنظام التحميل على المواقف يجب أن يقود إلى  Using parking meterاستخدام مقاييس الموقف  -٢

  .ع�قة مع زمن التوقف أي تزداد كلفة الوقت مع كل ساعة زيادة

 

 Improving Program for Off-Street)برنامج تحسين المواقف خارج الطريق  ٣.٢.٤

Parking). 

  .الموجودة في المنطقة والخاصة بالنقل الداخلي واستغ�لھا كمواقف للسياراتنقل الكراجات  -١

فضاءات المواقف الخاصة لرح�ت التسوق وبعض الرح�ت ذات الزمن القصير يطبق عليھما  -٢

ھذه المواقف تكون في مركز المساحات المجاورة للمواقف الرئيسية  أنسياسات العزل الوظيفي أي 

 .لتجنب مسافات المشي الكبيرة

وتوفير أكثر من مدخل لھا واستغ�ل  Off-streetللمواقف الحالية من نوع الــ اcداءتطوير كفاءة  -٣

  .بعض القطع الفارغة المتخللة في المنطقة كمواقف للسيارات

  

  .حة لمعالجة مشكلة المرور لمركزمدينة الرماديالمشاريع المقتر٣.٤

جعل شارع اcطباء فقط لم�رور الس�ابلة وع�دم الس�ماح cي مركب�ة بال�دخول في�ه cن دخ�ول المركب�ات  -١

  .يعمل تعارض مروري يعيق السابلة والمركبات

أكث�ر منطقت�ين عمل نفق للمشاة في المنطقة بين شارعي اcورزدي واcطباء عبر شارع النصر cنھما  -٢

مكتظتين بالسابلة لوجود الخدمات الصحية والتجارية وأن ھذا سيعمل عل�ى تخفي�ف التع�ارض ب�ين الس�ابلة 

 .والمركبات



Anbar Journal for Engineering Sciences 
 

AJES-2011, Vol.4, No.1 142  

 .في المنطقة التي تلتقي فيھما الشوارع اcربعة Off-streetعمل مواقف  -٣

 .المروري للمركبات اماAزدحمواقف أكثر من طابق واحد في منطقة الجوازات لتقليل  إنشاء اقتراح -٤

ف��ي مراك��ز مس��احات اcعم��ال أو  On-streetوتقلي��ل مواق��ف الـ��ـ Off-streetزي��ادة ع��دد مواق��ف الـ��ـ  -٥

 .التسوق أو أقرب مركز لھما

 On-streetعلى أحد جوانب جامع الرمادي الجديد وإلغاء مواقف الــــ�ـ Off-streetعمل مواقف الـــ  -٦

 .التي تعطل حركة السير

تم�وز ش�ارع إي�اب  ١٧الش�رق فق�ط وجع�ل ش�ارع  باتج�اهعل ش�ارع النص�ر ش�ارع ذھ�اب للمركب�ات ج -٧

 .الغرب فقط باتجاه

وش��ارع اcورزدي خ��روج كحلق��ة ب��ين دخ��ول  واقت��رح ط��ريقين موص��لين عل��ى اcق��ل مث��ل ش��ارع الس��ينما 

  .تموز ١٧شارع النصر وشارع 

  

  .لمصادرا. ٥

  ٢٠٠٣ سج�ت مديرية احصاء محافظة اAنبار] ١[

توزيع استعماAت اAرض في مدينة الرمادي باستخدام تقنيات التحسس (( الطائي ، اياد عاشور ،] ]٢[

، اطروح��ة دكت��وراه غي��ر منش��ورة  جامع��ة بغ��داد ، مرك��ز التخط��يط الحض��ري اAقليم��ي )) الن��ائي 

  .م ٢٠٠٠،

  .م ١٩٨٧معة بغداد ،، دار الحكمة ، جا)) مدخل الى تخطيط النقل (( الھاشمي ، عماد اكرم  ]٣[

  .مقابلة مع اAستاذ عبد هللا فرحان مدير الوحدة التخطيطية في محافظة اAنبار  ]٤[

  ]٥[   Khisty & Cand Lav , B,"Transportion  Engineering London .1998  
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 المسح الميداني للباحث لسنة(استعماAت اcرض في مركز مدينة الرمادي: )١(جدول  رقم 

٢٠٠٣(  

  ٢٠٠٣المسح الميداني للباحث لسنة :المصدر

  

 .يمثل التوزيعات Aنواع المركبات التي تشكل منظومة النقل العام )٢(الجدول رقم      

    

 شارع اEورزدي شارع اEطباء السينماشارع  ا&ستعمال التجاري ت

  ١ ٦ مطعم ١

 ٤ ٣ ٩ صالون ح.قة ٢

 ٣ ٨ ٨ صيدلية ٣

 ١٠ ٥٢ - ألبسة جاھزة ٤

 ٣ ١ ٥ حلويات ٥

 ٦ ٢ ٥ كماليات وعطور ٦

 - - ٣ كازينو ومقھى ٧

 ٢ ٣ ٢ بيع مرطبات ٨

 ٨ ٢ - أقمشة ٩

 (%)النسبة )٢كم(المساحة  استعماAت اcرض ت

 ٤١ ٠.٤٥ السكني   ١

 ٢ ٠.٠٢٦ التعليمي  ٢

 ٣٦ ٠.٤٨ التجاري ٣

 ٠.١٣ ٠.٠١٥ الثقافي والترفي ٤

 ٠.٢ ٠.٠٢٥ المناطق الصناعية  ٥

 ١.٢ ٠.٠١٤ المناطق الخضراء ٦

 ٩.٤ ٠.١٣ شبكة الطرق ٧

 ٠.١ ٠.٠٠٢ مواقف السيارات  ٨

 ٩.٨ ٠.١٤ ا�داري  ٩

 ٠.٦ ٠.٠٠٨ الديني  ١٠

 ٠.٧ ٠.٠٠٩ أراضي خالية  ١١

 - - الصحي ١٢

 ١٠٠ ١.٣٥ المجموع 
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 ٢ ١٠ - خياطة م.بس ١٠

 ٤ ٣ ٢ مدخل  ١١

 ٦ ١ - نسائيةم.بس  ١٢

 ١ ١ ٢ كرزات ١٣

 - ٣ ١ بيع أصباغ ١٤

 - - ٣ بيع ساندويتش ١٥

 ١ ٣ ٦ كھربائيات ١٦

 ٦ ١ ٨ مختبرات تصوير ١٧

 - - ٢ مكتبة ١٨

 ٤ ١ ٧ محل تصليح ساعات ١٩

 ٣ - - بناء غير مكتمل ٢٠

 ١ ٤ - بيع مواد إنشائية ٢١

 - ٣ - ب.ستك ٢٢

 ١ ٤ - أدوات منزلية ٢٣

 ٥ - ٢ أحذية ٢٤

 ١ - ٢ بيع طرشي ٢٥

 - ١ - أدوات احتياطية ٢٦

 ٥ ٧٠ - عيادة ٢٧

 - - ٢ فرن خبز ٢٨

 ٣ ٦ - م.بس أطفال ٢٩

 ٧ - - موبيليات ٣٠

 ٧ - ١٩ تبغ وسكائر ٣١

 ١ - ١٠ خضروات وفواكه ٣٢

 ١ ١ - مكوى ٣٣

 ٤ - - بيع أثاث ومفروشات ٣٤

 - ١ - تصليح مكائن ٣٥

 ٤ ٣ - صوتيةتسجي.ت  ٣٦

 ٢ - - أجھزة كھربائية ٣٧

 ٦ - - أحذية نسائية ٣٨

 ١ - - محل ذھب ٣٩

 ٤ ٣ ٧ مح.ت غير مستخدمة ٤٠

 - - ٥ ألبان ٤١

 - - ٥ لحوم ٤٢

 - ٧ ١ دجاج ٤٣

 - - ٣ استنساخ ٤٤
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 ٤ ٢٣ ٣٢ مواد غذائية ٤٥

 ١ ٣ ١ تصليح احذية ٤٦

 - ١ ٤ بيع اسماك ٤٧

 - ٢ ٢ بيع طحين ٤٨

 ٢ ١ - مكتب عقار ٤٩

  

  

  يبين عدد البنايات التجارية ذات الطوابق المتعدده: )٣(جدول 

  

 المجموع شارع اEورزدي شارع اEطباء شارع السينما عدد الطوابق

 يمين يسار يمين يسار يسار يمين 

 ٣٠ ٥ ٦ ٧ ٤ ٣ ٥ طابق واحد

 ٣٩ ٤ ٧ ٩ ٥ ٩ ٥ طابقين

 ٢١ ٣ ٤ ٣ ٥ ٥ ٢ ث.ثة طوابق

 ٧ ١ ٢ - ١ ١ ٣ أربعة طوابق

 ٣ - ١ ١ - ١ - خمسة طوابق

  ٢٠٠ ٣المسح الميداني لسنة-

  

   ٢٠٠٣مصفوفة الرح�ت إلى مركز مدينة الرمادي -:)٤(جدول 

 

مصدر 

 الرح.ت

خ.صة  % منظومة النقل العام %منظومة النقل الخاص

  النقل 

 %الخاص

خ.صة 

النقل 

 %العام

  الباصات الحاف.ت بضائع خصوصي أجرة

 الصغيرة

 البضائع

المنطقة 

 المركزية

١٠ ١٠ ٦٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٥٠ 

المنطقة 

المجاورة 

للمنطقة 

 المركزية

١٠ ١٠ ٦٠ ٢٥ ١٥ ٤٠ ٣٠ ٣٠ 
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أحياء 

الرمادي 

 اEخرى

٦٠ ٥٠ ٢٠ ٧٠ ١٠ ٢٠ ٥٠ ٣٠ 

خارج مدينة 

 الرمادي

٢٠ ٣٠ ٩٠ - ١٠ ٦٠ ٢٠ ٢٠ 

  ٢٠٠٣المسح الميداني لسنة 

  

نتائج المسح الميداني لمواقف السيارات حسب غرض الرحلة ،فترة المكوث ، ومسافة  )٥(جدول رقم 

 المسح الميداني. السير

نkkkkkkkkkkkوع 

 المواقف

أسkkkkkkkkkkماء 

 المواقف

 %فترة المكوث بالساعة أخرى عمل أشغال خاصة تســـوق

الغkkkرض

% 

  مسافة 

السkkير

% 

الغkkkkرض

%  

 

  مسافة 

%السير  

 

الغkkkرض

%  

 

  مسافة 

 %السير

الغkkkkkkkرض

% 

  مسافة 

م/السkkير

% 

>٢ ٢-١ ١-

٣ 

٣-

٤ 

<٤ 

داخkkkkkkkkkل 

  الشارع 

On 

street 

شkkkkkkkkkkkارع 

 السينما

١٥ ١٠ ١٠ ٢٠ ٤٥ - ١٢ ٦٠ ٨ ٧٠  ٤٢ ٦٠ ٣٨ 

شkkkkkkkkkkkارع 

 اEورزدي

١٥ ٩ ٨ ١٥ ٤٥ - ٦ ٧٠ ١٠ ٨٠ ٤٢ ٥٠ ٤٢ 

الشkkkkkkkkارع 

 العام

١٦ ١٢ ١٥ ١٧ ٤٥ - ١٠ ٣٠ ١٢ ٢٠ ٣٨ ١٥ ٤٠ 

  خـــارج

  الشارع

Off 

Street 

 ١١ ١٥ ٢٩ ١٧ ٢٥ - ٧ ١٠٠ ٨ ١١٠ ٣٥ ٨٠ ٥٠ الجوازات

 ١٠ ١٨ ٢٥ ١٨ ٢٠ - ٥ ١٠٨ ٧ ١١٠ ٣٧ ٩٠ ٤٨ البلدية

أمkkkkkkkkkkkkkkkkام 

الجkkkkkkkkkامع 

 الكبير

١٥ ٢٠ ٢٨ ١٦ ٢٣ - ٣ ١٩٠ ٧ ٨٠ ٣٥ ٧٠ ٥٥ 

بدايkkkkkkkkkkkkkkة 

شkkkkkkkkkkkارع 

 اEورزدي

١٩ ١٢ ٣٠ ١٧ ٢٣ - - ١٠٠ ٨ ٧٠ ٤٠ ٦٠ ٥٢ 

وسkkkkkkkkkkkkkط 

شkkkkkkkkkkkارع 

 ميسلون

١٢ ١٧ ٣٠ ١٨ ٢٥ - ٢ ١٢٠ ١٠ ١٢٠ ٣٤ ١٠٠ ٥٤ 

   الكراج
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مقارنة بين المواقف الموجودة في مركز مدينة الرمادي والمتطلبات الفضائية للمواقف حسب :)٦(جدول 

  ٢٠٠٣المعايير العراقية النافذة 

الkkkkkkkkkkkkkkkkkkنقص  النقص عدداً  العدد المفروض العدد الموجود نمط استعمال اEرض

 %نسبة

الkkkkkkkدوائر الحكوميkkkkkkkة 

 واEبنية العامة

٣ ٢٠ ٣٠ ١٠ 

 ٨٠ ٧٦٦ ١٠٠٠ ٢٣٤ اEسواق والدكاكين

 ٧ ٦٠ ١٢٠ ٦٠ المكاتب والعيادات

الحkkkkkkkkkkرف اليدويkkkkkkkkkkة 

 المختلفة

٥٠ ٤٠ ١١٠ ٧٠ 

 ٢ ١٠ ٣٠ ٢٠ العمارات السكنية

 - - ١٠ ١٠ السينما والمسارح

 ٣ ٢٠ ٣٠ ١٠ المطاعم 

 ١٠٠ ٩١٦ ١٣٣٠ ٤١٤ المجموع

  

والسياسات المقترح�ة للمعالج�ة مقارنة بين المواقف الموجودة والمفروضة حسب المعايير  )٧(الجدول رقم

 .على مستوى القاطع المروري

رقkkkkkkkkkkkkkkkم 

 القاطع

المواقkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkف 

 الموجودة فع.ً 

الkkkkkkkkنقص الحkkkkkkkkالي 

 ٢بالمواقف

المعالجkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkة  ٣المعالجة الحالية

 ٤المستقبلية سنوياً 

٥٠+ ٧٠ ١٢٠ ٥٧ ٤ 

٦٠+ ٨٠ ١٤٠ ٥٦ ٦ 

٧٠+ ٢٠٠ ٣١١ ١٧٥ ٧ 

٧٠+ ٢٠٠ ٣٥٠ ١٢٦ ٩ 
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Evaluation of Parking Areas in Ramadi CBD 

 

Dr.Thaer Sh.Mahmmod 

Civil Engineering Department 

College of Engineering – University of Anbar  

 

 

Abstract. 

The car parking problem in Ramadi CBD Area is considered the important urban 

problems that the Ramadi city suffer especially in the CBD area. Traffic problems are the 

main challenge of the CBD areas which has direct relationship related to the city commercial 

use. 

The CBD main streets were chosen as a case study and the parking area on them were 

surveyed. The study explained that there is a sharp lack in the parking areas especially in the 

districts no. 4, 6, 7, and 9. The parking in the surveyed area are of on-street type. 

In this study there is number of conclusions, recommendations and suggestions for the short 

and long term projects related to this issue to put plans for solving this urban problem in Ra-

madi CBD. 

 

Keywords: City planning, Parking Areas, Ramadi city. 

  


