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  .2/6/2020 قبوله وتاريخ، 11/1/2020 البحث استالم تاريخ .اقالعر ، جامعة األنبار *

  
 على البنية الحضرية لمدينة بعقوبة وأثرهاالستقطاب الحضري 

  
  * خلود علي هادي العنبكي، امجد رحيم محمد الكبيسي

  
  صـلخم

المدينة وبالتالي زيادة حجمها  مما جعلها اكبر مركز  إلىزيادة جذب السكان  إلىالتطور الذي شهدته مدينة بعقوبة  أدى
قضية المجاورة لها مما سهل من ا الجغرافي  والذي شكل حلقة وصل بينها وبين األلعب موقعه إذحضري في محافظة ديإلى 

عمليات النقل والتبادل التجاري من خالل ربطها بشبكة من طرق النقل التي سهلت الحركة والتنقل سواء على الصعيد الداخلي 
االقتصادية  والخدمات بمختلف انواعها مما جعلها  واألنشطةتركز معظم الدوائر الرسمية   إلى باإلضافةوالخارجي للمدينة لها 

 تأثيراتهمركزا جاذبا(مستقطبا ) ومن هذه الفكرة ركز البحث على بيان خصائص االستقطاب الحضري  في المدينة  من خالل 
لتحليلي وتم استخدام المنهج الوصفي لوصف المتغيرات المستخدمة في البحث وكذلك المنهج ا المدينةالمختلفة  على حياة 

ذلك على البنية  وتأثيرمركزا مستقطبا للسكان واالنشطه والوظائف المختلفة   أصبحتمدينة بعقوبة   أن أثبتتللخروج بنتائج 
 حاجات السكان في المدينة ومتطلباتهم. المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها بما يخدم أهمالحضرية لها  وتحديد 

  .بعقوبة،الحضرية ،الستقطابا الدالـة: الكلمـات
 

  المقدمة
 أنواعهااالقتصادية على اختالف  واألنشطةتتميز مدينة بعقوبة بموقعها الجغرافي الذي جعل منها مركز لجذب السكان 

الخصائص والميزات الطبيعية  إن.مع اقضية المحافظة اومع المحافظات المجاورة اإلقليميةعالقاتها  إلى باإلضافة وأصنافها
واالقتصادية  واالجتماعية  مما أهلها الن تكون مركزا  اإلداريةمن الناحية  أهميةبشرية جعل من المدينة مركزا حضريا يحتل وال

والصحية والتعليمية وفرص  اإلداريةمستقطبا للمجتمع الحضري في محافظة ديإلى حيث توفر المدينة للسكان مختلف الخدمات 
ات الترفيهية  ورغم هذه االيجابيات ترتب على هذا بعض السلبيات منها مشاكل االكتظاظ التجارية  والخدم واألنشطةالعمل 

لها ولعب عامل  األساسجعل المدينة تتوسع باتجاهات مختلفة خارج حدود التصميم  السكاني والضغط على الخدمات  مما
عشوائيات السكنية كواقع حال مفروض على واقع ظهور ال إلى باإلضافةفي هذا التوسع   األكبر األثراالسراع بالنمو السكاني 

المدينة  ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البحث لتسلط الضوء على مفهوم االستقطاب الحضري  واثره على البنية الحضرية لمدينة 
عية بعقوبة من حيث الخصائص الحضرية للكشف عن طبيعة المدينة من خالل توضيح الخصائص الطبيعية والبشرية واالجتما

 واالقتصادية  واثر ذلك على المدينة.

في الكشف عن طبيعة العوامل الطبيعية والبشرية االتي جعلت من المدينة مركزا جاذبا (مستقطبا وتتمحور مشكلة البحث   
المدينة على واقع  تأثيرهسلبيا من حيث  أموالوظائف المختلفة ). وهل يؤدي االستقطاب الحضري دورا ايجابيا  واألنشطةللسكان 

أولية عن مشكلة البحث اذ بينت بان هناك عوامل طبيعية وبشرية  جعلت من مدينة بعقوبة  بإجابات؟اما فرضية البحث فجاءت  
وهذا بطبيعة الحال  األساستوسع حجمها وزيادة عدد إحياء المدينة  وخروج حدودها عن التصميم  إلى أدىمركزا مستقطبا مما 

 اإلقاليمالخارجية مع  أواالنشطة والوظائف التي تمارسها المدينة على صعيد عالقاتها الداخلية  ادى إلى حدوث تغير في حجم
االيجابية والسلبية  على البنية الحضرية  اآلثاروكان لعامل االستقطاب الحضري الذي برز في المدينة مجموعة من   األخرى

ه االستقطاب الحضري على البنية الحضرية للمدينة من خالل للمدينة لذا جاءت أهمية البحث  للكشف عن الدور الذي يلعب
 الناجمة عنه. اآلثارمعالجة  إلى باإلضافةالعالقات التفاعلية لها  

اما الحدود المكانية للبحث  فتتحدد بمدينة بعقوبة التي هي المركز االداري لمحافظة ديإلى وتقع في الجزء الجنوبي الغربي 
. اما موقعها الفلكي  فتقع 2017)نسمة  حسب نتائج الحصر والترقيم لعام 228696سكنيا  وتضم ( ) حيا 17منها وتتكون من (
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 )  1شرقا خريطة (   45  56و   44   22شماال وبين خطي طول  35  56و  33    3بين دائرتي عرض 

والمنهج التحليلي  لوصف واستخدم المنهج الوصفي  2017 -1997من عام  مدةالحدود الزمانية للبحث فتتحدد  بال أما
الجهات المختصة  لوضع الخطط المستقبلية لتحسين الكفاءة الوظيفية للمدينة  أماممتغيرات البحث  وتحليلها للخروج بنتائج توضع 

واستخدم الباحثان العديد من الخرائط والجداول التي ساعدت في الكشف  عن خصائص االستقطاب  الحضري في مدينة بعقوبة  
 استمارة  للحصول على البيانات التي تخدم البحث  250وزعت على عينه عشوائية بلغت  استبانهاستمارة  إعداد إلى فةباإلضا
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 مفهوم االستقطاب الحضري

   ERASMUS أكدترجع فكرة مفهومه إلى ثالثة قرون فقد  إذوم االستقطاب الحضري من المفاهيم القديمه يعد مفه

BARTHOLINOS  على مفهوم االستقطاب بفكرة حينما وضع قطعة كبيره من بلور الكالسيت فوق ورقة منسوخة  وقد ظهرت
 (1)الورقة قد استقطب البلورحتى تضاعف عدده  مضاعفة كأن ما كتب على أوالكتابة من خالل البلور وكأنها مزدوجة 

 وقد عرف االستقطاب بتعريفات عديدة نورد منها :

 .تعريف بوديفل : وهو ظاهرة تهتم بايضاح مشاكل النمو والتطور واالبتكارات التقنية  واالجتماعية  وتطور البنى االقتصادية
(2) 

االستقطاب الحضري بأنه :ظاهرة تحدث في مدن لها خصائص  من خالل االستعراض السابق لهذه المفاهيم يمكن تعريف
جذبا للسكان  واالستثمارات الخارجية مما يؤثر على بنيتها  أكثرتقنية  تجعل منها مركزا  وٕامكاناتجغرافية  (طبيعية وبشرية ) 

 .وسلبا إيجاباً الحضرية  

 النمو الحضري لمدينة بعقوبة -اوال 

ظواهر التي تؤثر بشكل مباشرعلى مورفولوجية المدينة والوظائف الحضرية فيها  فهي مؤشر تعد ظاهرة النمو الحضري من ال
االتصال  واالرتباط  وهذا العامل يحقق الجذب  (  إلىللسلوكيات المختلفة التي تمر بها المدينة  فالمدينة تعتبر نظاما يميل 

الحضرية  األنظمةت الحضرية لها  والتي لها الدور في جمع وبالتالي تتكون جزرا من التكتال  األنظمةاالستقطاب ) إلى هذه 
ويلعب العامل السكاني دورا مهما في التأثير على االنشطة   (3)الحية داخل المدينة  وتحقيق االرتباط مع االقاليم المجاورة 

للتعرف على دور العامل السكاني في  االقتصادية  واالجتماعية  داخل المدينة  لذا سيتم بيان مراحل النمو الحضري لمدينة بعقوبة
  .التأثير على تركيب المدينة  ونظامها الحضري

) قطاعات سكنية شمل 4) حيا سكنيا  ولتسهيل دراسة النمو السكاني للمدينة تم تقسيمها إلى (21تتكون مدينة بعقوبة من (
القطاع الثاني  أماالسراي  وحي العبور وحي الحكيم )  والتكية الثانية  وحي حطين  وحي – األولى( إحياء التكية   األولالقطاع 

المجمع الصناعي ) في حين ضم القطاع الثالث إحياء (التحرير  –اليرموك  –المفرق  –السالم  –فيضم إحياء (بعقوبة الجديدة 
الحي  –اليرموك الثانية  –اليرموك  –المصطفى  –القطاع الرابع فضم إحياء(المعلمين  أما_ا التحرير الثانية _ شفته)   األولى

ام العظام  _ميسلون )تطورت إحياء مدينة بعقوبة وزاد عدد سكانها وفق التعدادات المختلفة  اذ بلغ عدد سكان  –الصناعي 
) ويتبين 1) ينظر جدول ( 1148)نسمة  وبنسبة زيادة سنوية بلغت  ( 228696حوالي ( 2010المدينة وفق تقديرات عام 

) كل من إحياء التكية االولى والتكية 2017وتقديرات  -1997) ( 1997- 1987مئوية إلى المجموع العام (انخفاض النسبة ال
مركزا  وأصبحتالثانية  وحي السراي  وحي شفته ) وهي من إحياء الجانب الشرقي للمدينة  وتعتبر من اقدم اإلحياء في المدينة  

المراكز التجارية  ( المنطقة التجارية  أهمإلى وجود  إضافة ه اإلحياءجاذبا للسكان بدليل عدم وجود مساحات فارغة في هذ
السكان في المدينة  أعدادالمركزية ) في حي التكية الثانية مما جعلها مركزا مستقطبا للسكان واالنشطة االقتصادية  ونتيجة لزيادة  

لعب العامل السكاني من خالل النمو (1)ينظر جدول  ارتفعت النسبة المئوية  السكانية إذاستحدثت إحياء جديدة مثل حي حطين  
السكان وارتفاع كثافتهم وهذا تطلب زيادة الطلب على الوحدات السكنية فتوسعت  أعدادالطبيعي للسكان  دورا بارزا في زيادة 

ة في المدينة  ( نظام الزيادة باالضافه إلى ظهور نمط السكن العمودي من خالل انشاء المجمعات السكني هذهالستيعاب   المدينة
إلى المشاريع االستثمارية  باإلضافةالشقق السكنية ) ومثال ذلك  النمط السكني في حي التحرير  الستيعاب الزيادة السكانية  

المدينة حيث تتوفر الخدمات االساسية التي  أجزاءزيادة الطلب على الوحدات السكنية في  بسببالحديثة في الكاطون وفي الغالبية 
 .حتاجها السكان مما جعل من المدينة مركزا لجذب السكان للسكن فيهاي
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 2017 – 1987) سكان مدينة بعقوبة حسب اإلحياء ونسبة الزيادة السنوية 1جدول (

الحي 
 السكني

تعداد
1987 

الحي 
المجموع

% 

الحي 
 السكني

تعداد
1997 

الحي 
المجموع

% 

الحي 
 السكني

تقديرات
2017 

الحي 
المجمو 
 ع %

بة نس
الزيادة 
السنوية

% 
التكية 
 االولى

التكية  7,351 9016
 األولى

التكية  4,282 7312
 االولى

5097 2,228 170,4 

التكية 
 الثانية

التكية  9,149 11220
 الثانية

التكية  7,285 122439
 الثانية 

14024 6,132 121,9 

 24,2 1,982 4535 السراي 2,471 4220 السراي 3,244 3978 السراي
 307 4,888 11179 حطين 4,210 7188 حطين 3,358 4118 نحطي

 183 2,469 5647 السوامرة 1,914 3268 السوامرة 1,173 1438 السوامرة
 46,9 2,181 4989 شفته 2,575 4397 شفتة 3,203 3928 شفتة

التحرير 
  األولى

 التحرير 20,702 25401
 األولى

التحرير  16,945 28931
 االولى

33520 14,657353 

التحرير 
 الثانية

 التحرير 7,118 8730
 الثانية

التحرير  8,357 14269
 الثانية

21470 9,388 553,9 

بعقوبة 
 الجديدة

بعقوبة  8,544 10478
 الجديدة

بعقوبة  4,636 7916
 الجديدة

16683 7,294 269,8 

المصط
 فى

المصط 5,397 6620
 فى

المصط 4,624 7895
 فى

9553 4,377 127,5 

المفرق 
وحي 

 المعلمين

المفرق  18,716 22954
وحي 

 المعلمين

المفرق  10,530 17979
وحي 

 المعلمين

26729 11,687673,1 

 3,05 4,603 10528 اليرموك 3,84 6563 اليرموك 12,34 14759 اليرموك

) 61العدد(  اإلنسانية) مجلد ديإلى للعلوم  2017-1987المصدر / وسام علي كيطان , اتجاهات التوزيع الجغرافي للمدة (
 55ص 2014لسنة 

 

 في مدينة بعقوبة: األرضثانيا : استعماالت 

في مدينة بعقوبة وقد توسعت هذه االستعماالت عبر مراحل تطور المدينة وزيادة عدد سكانها وتغير  األرضتتنوع استعماالت 
 : تيكاآل) وهي 2االقتصادية  واالجتماعية  خريطة ( األنشطةالنسيج العمراني لها وتنوع 

المدينة  وهو في زيادة بسبب الزيادة في الطلب على  أجزاءمن  األوسعيحتل االستعمال السكني المساحة االستعمال السكني :  - 1
الكبيرة األسر الوحدات السكنية  التي تطور طراز بناءها المعماري من حيث طبيعة المواد وارتفاع المستوى المعاشي  للسكان وانفصال 

 (6). األخرىالسكن  أنواعمن   %59,8ور نظام السكن في الشقق الذي شكل نسبة تقدر بحوالي وظه إلى اسر اصغر

إلى زيادة  باإلضافةتطور عدد المنشآت التجارية في مدينة بعقوبة مع اتساعها وزيادة عدد سكانها  االستعمال التجاري :  –2
وتجارة المفرد ويبلغ عدد المؤسسات التجارية في المديننة حوالي العاملين في النشاط التجاري في المدينة  بتجارة الجملة  أعداد

) وتمثل المنطقة 7المؤسسات التجارية التجارية الكلية في المدينة ( إعدادمن  %54) مؤسسة تجارية  تمثل حوالي 3544(
 )2الي (التجارية والسكان (منطقة  االستقطاب)ويشغل حو  لألنشطة األكبرالتجارية المركزية منطقة الجذب 

الصناعية  في أغلب المدن ولكن نسبة هذا االستعمال تتباين من مدينة الخرى  األنشطة تنتشراالستعمال الصناعي :  – 3
مميزات الوظيفة الصناعية  في المدن   أهمومن  األخرى األقاليممع  اإلقليميةتبعا لعوامل تتعلق ببنية المدينة  وموقعها وعالقاتها 

 األنشطةبعض  أنوانماطا مختلفة  ضمن حيز المدينة الحضري على الرغم من  أشكاالً وتتخذ  باإلنتاجانها وظيفه تتميز 
الصناعية في مدينة  األنشطةسلبية على حياة المدينة متمثلة بانواع الملوثات التي تطلق منها وتتنوع  تأثيراتالصناعية لها 
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للصناعات الكهربائية من اكبر الصناعات  العامةتعد الشركة  إذخدمية السيطة  والصناعات ال اإلنتاجيةبعقوبةمابين الصناعات 
والصناعات البالستيكية   واأللبسةمعجون الطماطه والمطاحن وصناعة المنسوجات  وٕانتاجالتمور  إنتاجفي المدينة ومعامل 

التي مرت على العراق في  ألمنيةا األوضاعمعظم هذه الصناعات متوقفه حاليا بسبب  أنوالصناعات الحرفية  والجدير بالذكر 
مايميز النشاط الصناعي في المدينة انه يتميز بالتركز في بعض اجزاء المدينة  مثل الحي  أهممن  أن. ويالحظ األخيرةالسنوات 

   )  8,4الصناعي ويشغل هذا االستعمال نسبة تقدر بحوالي ( 

مدينة  من القطاعات الحيوية  نظرا للدور الذي يلعبه في كافة يعد قطاع النقل في الالنقل : ألغراض األرضاستعماالت   – 4
شبكة الطرق في مدينة بعقوبة  مابين النمط الشبكي والنمط العضوي والنمط الشعاعي  أنماطوخدماتها  وتتنوع   أنشطةا المدينة 
انظمة   أدتقد  أنظمةالخارجي و إلى وجود مكمالت النقل ومتطلباته كمحطات الوقود ومرآب النقل الداخلي و  إضافةوالرباعي 

برز دورها من خالل  وأيضاً   األخرىخارجها مع االقضية والمحافظات  أوالنقل دورا فاعال في  تسهيل حركة السكان في المدينة 
 كلتعمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات  ونظرا لكفاءتها  مثل شارع زين القوس وفتح الفتوح وسيف سعد وشارع الوفاء اذ ش

  )18,2) ويشغل حوالي (8( األخرى األقاليمفي عالقة المدينة التفاعلية  مع  إيجاباً اثر ذلك  إذعامل جذب للسكان  للمدينة  

لمحافظة ديإلى  اإلدارييمثل الموقع الجغرافي لمدينة بعقوبة  باعتبارها المركز   االدارية :  لألغراض األرضاستعماالت  -  5
 اإلداريةالذي انعكس على تواجد معظم الدوائر والمؤسسات  األمرالمحافظة   أجزاءقضية  موزعة  في اذ ترتبط  بها سبعة ا

نسبة من حيز المدينة  أخذتكمركز المحافظة والمصارف الحكومية  ودوائر البريد  ودوائر الجنسية في مركز المدينة التي 
سكان المحافظة  النجاز  ألغلبجعل من المدينة نقطة جذب وهذا بطبيعة الحال    األخرىالحضري من مجموع االستعماالت 

 .توفره هذه الدوائر من خدمات في ضوء ما  اإلداريةمعامالتهم 

المتطلبات االساسية للسكان  اذ تقدم الخدمات  ىحدإلخدمات الصحية  اتمثل الصحية :  لألغراض األرضاستعماالت  – 6
المدينة  أجزاءوهي متنوعة  مابين المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في   األخرىالعالجية  لسكان المدينة  واالقضية 

والتي تشغل  (10))   %6مؤسسة صحية وشغل هذا االستعمال نسبة تقدر بحوالي (  (9)) 20بلغ عددها حوالي  ( إذالمختلفة 
ه المراكز مختلف الخدمات العالجية لسكان حيز من المدينة كمستشفى بعقوبة العام مستشفى البتول التخصصي للوالدة وتقدم هذ

السيما وان  بعض المؤسسات الصحية تقدم خدمات عالجية تخصصية  ال تضمها المؤسسات  األخرىالمدينة وسكان االقضية 
 .المدينة جاذبة للسكان بقصد الحصول على الخدمات العالجية أصبحتوبالتالي  األخرىالصحية الموجودة في اقضية المحافظة 

تتوزع   واألهليةتضم  مدينة بعقوبة العديد من المؤسسات التعليمية  الحكومية   التعليم : ألغراض األرضاستعماالت  –  7
المدينة  بدء من رياض االطفال وانتهاءا بالتعليم الجامعي لتلبي حاجات السكان من الخدمات التعليمية  أجزاءبشكل هرمي  في 
 .األخرىوع االستعماالت ) من مجم 11,8وتشغل  حوالي (   

المتمثلة   كاالستعماالت الترفيهيةتضم رقعة المدينة الجغرافية العديد من االستعماالت االخرى  :  أخرىاستعماالت  – 8
)  مركزا ترفيهيا  وتشغل 25المدينة المختلفة وبلغ عددها حوالي ( أجزاءبالحدائق  والمتنزهات والنوادي االجتماعية  المنتشرة في 

الرسمية  وهي في تطور  واإلجازات) من حيز المدينة الحضري  وتعد هذه المراكز متنفسا لسكان المدينه ايام العطل  2والي ( ح
  استعماالت االرض لالغراض الدينيةإلى ذلك تضم المدينة  إضافة .مستمر من حيث رفع كفاءتها الوظيفية  كمتنزه  المجسر

ادريس ومقبرة  أبومقابر مثل مقبرة الشريف ومقبرة  (11)) 3جد والحسينيات فقد بلغ عدد المقابر (متمثلة بالمزارات والمقابر والمسا
من الناحية الدينة جذبت السكان  وأهميتهاولقدم هذه المزارات  األخرى) من االستعماالت  %2بهرز وتشكل نسبة تقدر بحوالي (

 .لممارسة شعائرهم الدينية  األخرىن المحافظات ليس فقط من مركز المدينه وانما من االقضية المجاورة وم

المختلفة  والتي توسعت  مع تطور المدينة عبر مراحل  األرضمدينة بعقوبة تضم العديد من استعماالت  أنسبق  اتضح مما
ذبا ومستقطبا  الزراعية مما جعل من المدينة مركز جا األراضيمن خالل التجاوز على   األطرافالتأريخ المختلفة  وخاصة بأتجاة 

إلى تحسين   باإلضافةالمختلفة  وتحسين الواقع االقتصادي للمدينة   األرضبتوسيع استعماالت  أسهمتلكافة االستثمارات  التي 
مما رفع من  األخيرةالحرب  أحداثللمدينة  يضاف إلى ذلك عامل الهجرة  إلى المدينة  وخاصة بعد  األساسيةالخدمات  والبنية 

 .وخاصة االقتصادية  وتركز  الخدمات في مركز المدينة األنشطةالسكاني  وتنامي معدل النمو 
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 2017في مدينة بعقوبة لسنة  األرض) استعماالت 2خريطة (

 لمدينة بعقوبة  األساسالمصدر/ من عمل الباحثين باالعتماد على خريطة المخطط 

  

 لمدينة بعقوبةاالقتصادي  األساسثالثا : 

االقتصادي للمدينة إلى نوعين   األساسيلعب النشاط االقتصادي  دورا فعاال في النمو االقتصادي  للمدينة  وقسم المختصون 
 (12)هما  أساسيين

التي تجلب وفورات خارجية للمدينة  تعمل على نموها  األنشطة) ويقصد بها تلك أساسية(وظائف   أساسية أنشطة – 1
 .االقتصادي

( وظائف غير اساسية ) ويقصد بها  االنشطة التي توجد داخل المدينة    تعمل على سد حاجة   أساسيةغير  أنشطة  - 2
 سكان المدينة فقط.

التي   األخرىكل عنصر وارتباطه  وتكامله مع العناصر  أهميةاالقتصادية على المدينة تبعا  إلى   األنشطةيختلف تأثير  
 أهم) يوضح  2إلى حدوث تغير في بنية المدينة االقتصادية  والجدول ( أدتع ظهير المدينة  بحيث تتفاعل مع بعضها  وم

 .االقتصادية في مدينة بعقوبة  األنشطة
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 2017) عدد السكان النشطين اقتصاديا ونسبتهم المؤية في مدينة بعقوبة لسنة 2جدول (
االقتصادية % نشطةاأل  جملةعدد العاملين مجال ممارسة النشاط االقتصاديت
 34 36305خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية 1
 6,7 19616 تجارة الجملة والمفرد 2
 5, 5 5876 التشيد والبناء 3
 4,5 4825 النقل والتخزين والمواصالت 4
 0,9 926 الصناعات التحويلية 5
 0,7 699 الفنادق والمطاعم 6
 0,3 269 التمويل والتأمين  والعقارات 7
 0,2 160 العصناعات الخشبية 8
 ,2 178 الصناعات االستخراجية 9
    

  2017نتائج الحصر والترقيم لسنة  لإلحصاءالمصدر /وزارة التخطيط , الجهاز المركزي 

  
بة وقطاع تجارة الجملة والمفرد بالمرت  %34بنسبة   األولىيتضح  من الجدول  ان قطاع خدمات المجتمع جاء بالمرتبة 

في حين احتل  قطاع الصناعات  االستخراجية  المرتبة االخيره بنسبة    7.6الثانية  وتصليح المركبات  والسلع المنزلية  بنسبة 
إلى دور المدينة   باإلضافةهذا إلى بناء المدينة اقتصاديا   أدىزراعيا   إقليماً .%  وبحكم موقع مدينة بعقوبة  الذي يتوسط 3

بدليل كثافة  حركة النقل الداخلي والخارجي مما جعل من المدينة مركزا مستقطبا  لكافة   األخرى اإلقاليمالذي مثل حلقة وصل مع 
االقتصادية   األنشطةعلى مجموعة من  األساستعتمد مدينة بعقوبة  في اقتصادها  ،االقتصادية  والفعاليات المرتبطة بها األنشطة

للمدينة  ثم  األساسمن ا القتصاد   %50تأتي التجارة في مقدمتها والتي تشمل تجارة الجملة والمفرد والتي تساهم ب ساسيةاأل
 األساسفي االقتصاد  %10االنشطة االخرى فكانت مساهمتها بحوالي  أما %10ثم قطاع النقل بنسبة  % 30الزراعة بنسبة 

 )12للمدينة ( 

 فية لمدينة بعقوبة:رابعا : االقاليم الوظي

الريفي  وهذه  –مع ظهيرها الحضري   إقليميةمدينة ان تقوم بوظائفها بمفردها من دون ان تكون لها عالقات  أليال يمكن 
يخلق عالقات تفاعلية  تؤدي إلى نشوء  مركز حضري يتميز بخصائص  تجعل منه نقطة  العالقات تتصف بالديناميكية  وهذا ما

من خارجها  وللتعرف على االقاليم المستقطبة في مدينة بعقوبة   أوالمختلفة  سواء من داخل المدينة   شطةواألنجذب  للسكان 
 :  وفق اآلتيالبد من استعراض االقاليم  الوظيفية في المدينة وهي 

فهي المركز االداري لمحافظة  ليس للمدينة فقط بل لجميع االقضية االخرى   إداريةتعد مدينة بعقوبة قاعدة  :   اإلداري اإلقليم – 1
بمركز  2017نسمة  لسنة  (15 ))228696ديإلى  ومركز لكل  الدوائر الحكومية الرسمية  اذ يرتبط سكان المحافظة  والبالغ عددهم( 

 األرضماالت المؤسسات االدارية  التي سبق ذكرها في موضوع استع أهمالمدينة النجاز معامالتهم الرسمية واالدارية اذ تضم المدينة  
لالغراض االدارية وهذا ما جعل من المدينة  مركزا جاذبا له عالقات  ادارية قوية مع االقضية والنواحي المجاورة  او مع المحافظات 

از لكنهم يرتبطون اداريا بالمدينة  النج األخرىكبيرة من سكان المدينة إلى المحافظات  أعدادالظروف االمنية إلى هجرة  أدتاذ  األخرى
 لمدينة بعقوبة. اإلداري) التي توضح االقليم الوظيفي   3معا مالتهم الرسمية. الحظ خريطة ( 

حتى التعليم الجامعي ومن  األطفاليتدرج الهرم التعليمي في مدينة بعقوبة  بدء من رياض الوظيفي التعليمي:   اإلقليم – 2
تتوفر في  كل االقضية والنواحي بخالف  اإلعداديحتى التعليم  األطفالخدمات التعليم  من رياض  أنالبديهيات المعروفة  

المدينة  أجزاءالتعليم الجامعي  الذي يتركز في مدينة بعقوبة مركز المحافظة  والمتمثل بجامعة ديإلى وكلياتها المنتشرة في 
) من مختلق االقضية والنواحي  16جامعة ديإلى مركز مستقطبا  لكل طلبة مرحلة التعليم الجامعي ( أصبحتالمختلفة  ولذلك 

 أصبحتاضافة إلى توفر معظم الخدمات التي يحتاجها الطلبة في المدينه من سكن ونقل وخدمات المجتمع االخرى  وبذلك 
 ) التي توضح االقليم التعليمي الجامعي في مدينة بعقوبة. 4الحظ خريطة (  .المدينة مركزا جاذبا لهذا النوع من التعليم

العامة والتخصصية  وقد اتخذت الطابع  الطبيةتعد مدينة بعقوبة مركزا  لكافة الخدمات يم الوظيفي الصحي :االقل – 3
كالختصاصات الطبية   األخرىالمحافظة  أجزاءتنفرد المدينة بوجود الخدمات الطبية التخصصية التي ال تضمها  إذ اإلقليمي
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سكان المحافظة يقصدون المركز بقصد  المعالجة    أصبحفي االقضية والنواحي  لذا النادرة واالجهزة  الطبية الحديثة  غير المتوفرة 
 ). 5الصحي ليشمل معظم اجزاء المحافظة الحظ الخريطة (  إقليمهالذا امتد 

في  في محافظة ديإلى  والذي يلبي حاجات المجتمع السكاني األوسعالتجاري  اإلقليمتمثل مدينة بعقوبة  التجاري : اإلقليم – 4
ففي المدينة اكبر المراكز  التجارية للبيع بالجملة والمفرد  للسلع   وأصنافها أنواعهاالمحافظة  من مختلف السلع والخدمات  على 

كسوق بعقوبة  الكبير وسوق المفرق  اللذان  الكبيرة األسواقتتركز  إذالغذائية وااللبسة  واالجهزة الكهربائية  والمنتجات الصناعية  
بعض  إنويالحظ   المجاورةكثافة  بالتبضع  لسكان المدينة وسكان االقضية والنواحي  وأكثرهماالمدينة   أسواقمن اكبر يعدان 
 أجزاءإلى معظم  اإلقليميتتصف بالتخصص في بيع السلع   اذ يقصدها السكان للتبضع  وقد وصل تأثيرها  األسواق هذه أجزاء

 )6الحظ خريطة  ( مركزا جاذبا للسكان  وأصبحتالمحافظة  

 والخدمات  التي يحتاجها السكان  في المحافظة.   األنشطةمدينة بعقوبة مثلت مركزا جاذبا (مستقطبا) لمختلف  أنيالحظ مما سبق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمدينة بعقوبة اإلداري اإلقليم) 3خريطة (
  لقضاء بعقوبة األساسطط المصدر /من عمل الباحثين باالعتماد على خريطة المخ
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 التعليمي لمدينة بعقوبة اإلقليم)  4خريطة (

   لقضاء بعقوبة األساسالمصدر/ من عمل الباحثين باالعتماد على خريطة المخطط 
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 الصحي لمدينة بعقوبة اإلقليم) خريطة 5خريطة (

 لقضاء بعقوبة  األساسصدر / من عمل الباحثين باالعتماد على خريطة  المخطط الم
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 التجاري لمدينة بعقوبة  اإلقليم)  6خريطة (

   لقضاء بعقوبة   األساسالمصدر/ من عمل الباحثين باالعتماد على خريطة المخطط 

 

 على البنية الحضرية لمدينة بعقوبة خامسا : اثار االستقطاب الحضري

وتشعب   اآلثارسلبية  على البنية الحضرية للمدينة  ونظرا لتعدد هذه  وأخرىايجابية  أثاراً يترك االستقطاب الحضري   
 :وفق اآلتي مفاصلها سوف يتم التركيز على ذكر اهم  هذه االثار بشكل موجز  

ارات والمشاريع  التي ادت إلى تحوالت  ملموسة على المستوى  االقتصادي االستقطاب الحضري إلى جلب االستثم أدى  -  1
اثر على النسيج العمراني للمدينة   وأيضاً واالجتماعي  للسكان  وتوفير فرص العمل وبالتالي تحسين المستوى المعاشي  لهم  
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 المجمعات السكنية.  كإنشاء

مجمعات التسوق الحديثة  والمطاعم    كإنشاءكب التطورات الحديثة  تطور المجاالت الخدمية  في المدينة  والتي توا  - 2
 .محط  اهتمام سكان المدينة والمناطق المجاورة أصبحتوالمناطق الترفيهية  التي 

وكثافتها بالسلع المعروضة  ممل جعل من المدينة مركز مستقطبا للسكان من  إعدادهاتطور المراكز التجارية  وزيادة  – 3
     .ناطقمختلف الم

مشكلة تعاني منها الكثير من المدن ومنها  أصبحتاالستقطاب الحضري إلى ظهور مشكلة العشوائيات السكنية التي  أدى – 4
يمكن تجاوزه مما اثر على  واقع حال ال أصبحت إذ  األخيرةالحرب  إحداثمدينة بعقوبة  ظاهرة العشوائيات السكنية  وخاصة بعد 

 .نةالنسيج العمراني للمدي

الكثير من  أنالتي مرت بها المحافظة السيما   األمنية األوضاعالسكانية القسرية  إلى مدينة بعقوبة : بسبب  الهجرة – 5
واضطروا إلى االستقرار  األخرىمن االقضية  وٕاجباراً سكنهم وعملهم قسرا  أماكنالمهجرين استقروا فيها  بعد ان اجبروا على ترك 

 .في  مدينة بعقوبة مما اثر على مستوى الخدمات فيها 418853نحو 2012ى المدينه عام بلغ صافي الهجرة  إل إذ

الذروه نتيجة الكثافة العالية للسكان سبب   أوقاتاالختناقات واالزدحام المروري الذي تعاني منه المدينة  وخاصة في   - 6
  .كثافة حركة النقل

االصلبة المنزلية  التي اصبحت  مشكلة تعاني منها المدينة نتيجة ظهور ظهور مشكلة التلوث وخاصة التلوث بالنفايات  – 7
 .الروائح الكريهه اضافة إلى  دورها في ظهور مشكلة التلوث البصري في المدينة

خالصة ماتقدم  يالحظ ان االستقطاب الحضري اثر على البنية الحضرية لمدينة بعقوبة  نتيجة لعوامل ارتبط بعضها بالعامل 
ي المتمثل بالزيادة الطبيعية والهجرة السكانية  وبالتالي الضغط على الخدمات المقدمة إلى السكان اضافة إلى النمو العمراني السكان

وظهور السكن العشوائي وظهور مشاكل التلوث البيئي  بمختلف انواعة  وهذا مايدعو إلى   األساسللمدينة   وخروجها عن التصميم 
هيكلة القطاع السكني  وتنميته للحد من اثار العشوائيات  إعادةمن شأنها الحد من هذه المشكلة  من خالل اقتراح بعض الحلول التي 

  اإلنتاجيةبالمشاريع الصناعية  المدينة أطرافإلى استغالل  باإلضافةالمدينة   أجزاءالسكنية  وتوزيع االستثمارات بشكل عادل بين 
 (18 )اقتصادي قوي للمدينة.  أساسبما يضمن   األخرى األقاليممع  لمدينةل  اإلقليميةعلى دور التنمية  والتركيز

 

 االستنتاجات واالقتراحات

ساهم الموقع الجغرافي لمدينة بعقوبة  الذي مثل مركز الجذب  السكاني واالقتصادي  لما يتمتع به هذا الموقع من  -1
 .خصائص جغرافية طبيعية وبشرية

في عموم المحافظة  عامة ومدينة بعقوبة بشكل خاص  وارتفاع الكثافة السكانية فيها وتيارات  النمو السكاني المتزايد  أدى– 2
 .لالستقرار لتوفر معظم الخدمات التي يحتاجها السكان  مما جعل  من المدينة مركزا مستقطبا الهجرة التي قصدت المدينة كمركز

 األقاليمإلى تنوع  باإلضافةاالت وكثافتها في مدينة بعقوبة  في المدينة  وتوسع هذه االستعم األرضتنوع استعماالت  – 3
 .االستثمارية األنشطةالوظيفية  جعل من المدينة مركزا جاذبا  لكافة 

الذي يدعو الجهات  األمرسلبية  انعكست على واقع المدينة  وأخرىايجابية  أثاراً االستقطاب الحضري إلى ظهور  أدى  - 4
 .كزية للنهوض بواقع المدينة المستقبليالمختصة لوضع الخطط المر 

 

 االقتراحات 

الوظيفي للمدينة  األداءهناك العديد من االقتراحات التي يراها الباحثان فيما لو طبقت سوف تؤدي بالنهوض  بمستوى 
 : وكاالتي

 واألنشطةللسكان التخطيط ورسم سياسة حضرية متوازنة  تهدف إلى جعل كل مدن المحافظة  مستقطبة  أسلوباستخدام – 1
 االقتصادية  بما يضمن التوزيع  العادل للخدمات المقدمة للمجتمع السكاني.

 .توزيع االستثمارات والمشاريع السكنية  والصناعية  على مختلف مدن المحافظة  وعدم اقصارها على مركز المدينة – 2

  .لعشوائيالسلبية لالستقطاب الحضري مثل التلوث والسكن ا اآلثارمعالجة   -  3
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Urban attraction and its effects on  constructional  environment of Baqubah city 

 

Amjad RaheemAhmad Al-Kubeisi,Khuloud Ali Hadi Al-Anbaki * 

 

ABSTRACT 

The development of Baqubah city leads to attract population to it , which makes it the largest urban 
center in Diyala governorate, due to its Geographical location as a connective ring between this city 
and other districts, which eases processes of transportation and commercial exchange through 
matching its transportation network ways making transportation easy both inside and outside, in 
addition to concentrate most of offices ,economic activities ,varieties of services , which makes the 
city an attractive center. Hence, research concentrates on clear Urban attraction characters in city 
within its various impacts, the descriptive approach was used to describe the variables of phenomena 
and analysis   approach to come up with results showed that the city considered as an attractive 
center for populations with various of social ,economic activities and effects of that constructional  
environment of city and  determine most important of obstacles and problems to adopt suitable 
solutions which serves the need of city’s populations and their requirements . 

Keywords: Urban attraction; constructional environment; Baqubah. 
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