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 األهمية اإلقليمية لمدينة الرطبة
 

 الباحث      األستاذ المساعد الدكتور         
 ولي عبد الحميدعبد حبيب محمد فرحان                        

 جامعة االنبار –كلية اآلداب 

 المستخلص 
وخدمات مدينة الرطبة من المدن المهمة التي تتمتع بأهمية إقليمية، من خالل ما تقدمه من وظائف 

لمناااطن نذواهااا، وسكااه ،ااضانها، إ اااجة إلاا  التكاااال مااع المراضااك الس اارية ا خاار  بسضااه موق هااا 
الكغراجي المتميك عند طرن النقل التي تربط ال ران بال اله الخاركي، وضونها المدينة المرضكية جي إقلايه 

ال ران الدولية مع دول الكوار  البادية الشمالية، ج الً عن ضونها مدينة سدودية تقع عل  مقربة من سدود
)المملضة ال ربية ال، ودية، الكمهورية ال ربية ال،ورية، المملضة ا ردنية الهاشامية،، مماا سض،ال المديناة 

 سهمية عل  الم،تو  المسلي والدولي.
                                                                                  Masters    student   

:- Abdul Hameed Wali Abid 

Research Subject :- The   Regional  Importance for  Al-Rutba City 

Abstract 

               Al-Rutba City considered as  an important cities which 

have the regional importance through the services gave to other 

areas around it like the employment and other social services . as 

well as the interacting with other urbanism centers . depending on 

the geographical position among the ways of transportation . where 

Al-Rutba considers as the center city of the north desert regional . 

and the borders position on the nearby of Iraq border with other  

Arabic countries like King of Saudia Arabia , Republic of Syrian , 

King of Hashimi Jordan . all that aquire the city more importance on 

the local side and international side .  
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 المقــدمة
سهته الكغراجيون بدرا،ة ا همية اإلقليمية للمادن، وتسليال الوظاائف ا ،ا،اية التاي تقادمها ل،اضان 
المدينة، سيث ت،خر ق،ه منها لخدمة المناطن المسيطة بها، سي إن المؤ،،ات الوظيذياة جاي المديناة تقاده 

ل،ضان اإلقليه. لاا كاء هااا البساث  نوعين من الخدمات سسدهما مسلي ل،ضان المدينة، واآلخر إقليمي يقده
)ا همية اإلقليمية لمدينة الرطبة، لتو يح سهمية ودركة مرضكية المدينة جي إقليمهاا باععتمااد علا  عادد 

الوظااائف ا ،ا،ااية وسكااه ال،ااضان وتطااور البنيااة والمؤشاارات التااي تساادد مناااطن نذااوا  ماان ا ،اااليل
 الوظيذية. 

بمسدوديااة نمااو وتطااور مدينااة الرطبااة بمااا ع يااتالءه مااع موق هااا  مشااضلة البسااثوعلاا  مااا تقااده سااددت 
 مما ان ضس عل  الضذاءة الوظيذية لب ض مضونات البنية الداخلية للمدينة وعل  سهميتها اإلقليمية. الكغراجي 
بان لب ض خصائص الموقع والمو ع للمدينة ان ضاس عل  ا ،اس اعقتصادي  جر ية البسثوانطلقت 

 سد  إل  مسدودية نموها وتطورها وبالتالي ان ضس عل  مرضكيتها.بالشضل الاي 
للمديناة وتسليال التكااال ماع  تسليل ودرا،اة ال القاات الوظيذياة هدف البسثوان،كاماً مع الذر ية ضان 

 المراضك الس رية المكاورة بما يبرك سهمية المدينة اإلقليمية ودركة مرضكيتها.
 

 دينة الرطبةالخصائص الطبيعية لموقع وموضع م
هنااات تاارابط جااي ال القااة وتااداخل جااي الخصااائص بااين الموقااع والمو ااع، إا سن المو ااع ي طااي 
مذهوماً  يقاً للمضان، بينما ي طي الموقع مذهوماً سضثر شمولية و، ة للمضاان ومان خاللاه تان ضس ال القاة 

ن ب  ها الب ض وبها تتميك المضانية بضل سب ادها. وبالخصائص الطبي ية للموقع تتميك وتختلف المواقع ع
المناطن وا قاليه عن ب  ها. جالموقع الكغراجي يضشف ال القة اإلقليمية  ي منطقة سو م،توطنة ماع ماا 
يسيط بها من المناطن سو الم،اتوطنات. وعمومااً جمديناة الرطباة استلات المرضاك اإلداري لق ااء الرطباة 

، ماع دائارة عارض 82.04ا عناد تقااطع خاط طاول )سسد  اعق ية الثمانية لمساجظة ا نبار، ومو ا ه
،، إا يتمتع ق اء الرطبة بموقع كغراجي متميك وتسده ثالثاة دول عربياة هاي )المملضاة ال ربياة 33.23)

ال،اا ودية، الكمهوريااة ال ربيااة ال،ااورية، المملضااة ا ردنيااة الهاشاامية، وبهاااا الموقااع ي ااد بوابااة ال ااران 
ن القول إن ق اء مدينة الرطباة يتمتاع بموقاع سياوي ا،اتمد قيمتاه مان الرئي،ية إل  الوطن ال ربي. ويمض

ب ض الم طيات اعيكابية ضونه يقع  من إقليه البادية الشامالية وم ظاه ،اضانه مان القبائال البدوياة الااين 
الرعاي وتربياة السيواناات مماا ك ال مناه إقليماا رعويااً مهمااً نظاراً لغنااه ي تمدون جي سياتهه عل  مهناة 

اتات الطبي ية وخاصة المنطقة المسيطة بمدينة الرطباة مماا ك لهاا تمثال مرضاك تكااري مهاه لتمويال بالنب
القبائاال و،ااوقاً رائكاااً لبيااع وشااراء السيوانااات وتصااريف منتكاااتهه. وت ااد مدينااة الرطبااة سي اااً ماان ماادن 

،ات راض ماوكك المداخل لوقوعها عل  الطرين الدولي الاي يربط ال ران ب،وريا وا ردن. وجيما يلاي ا
 لخصائص مو ع وموقع مدينة الرطبة:

 البنية الجيولوجية -1
يتميك موقع ومو ع مدينة الرطبة بوكود الصخور التي تميكت بصاالبتها ورخاص س،ا ارها مماا 
قلل من ضلذة إنشاء الوسدات ال،ضنية إ اجة إل  وكود الشقون جي مو ع المدينة وضان لها سثر جي سرضة 

دجاعها قريباً من ،طح ا رض وترطيل التربة. ويتمتع موقع المدينة بموكود ال،مسات المياه الكوجية وان
مع وكود ب ض الم ادن المهمة جاي  ،1) المنتكة للذو،ذات مما ،اعد عل  ا،تخراكها من منطقة عضاشات

 إقليه المدينة ا مر الاي كاد من سهميتها ودركة مرضكيتها. 
 طوبوغرافية السطح  -2

)سوض السماادة، الودياان ال لياا، ينة الرطبة يتضون من وسدتين جيكيوغراجيتين هما ،طح موقع مد
وتضونت بذ ل ال مليات الكيولوكية الباطنية وعوامل الت رية واإلر،ال وتتراوح م ادعت اعرتذااف جيهاا 

ه، جااون م،ااتو  ،ااطح البساار. سمااا ،ااطح المدينااة عبااارة عاان شااقة ماان ا رض قلياال 022 – 022بااين )
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يميل إلا  اعنب،ااط وقط تاه سودياة )ساوران والم،ااد، ولضنهاا لاه يشاضال عائقااً جاي رباط سكاكاء  الت رس
 ه،.532 – 526المدينة سو ربطها مع المدن ا خر  وتراوح م دل اعرتذاف جيها بين )

 التربة  -3
التربة جي موقع ومو ع مدينة الرطبة تتباين من سياث النشاأة والتضاوين وتصانف بشاضل عااه إلا  

نذين رئي،ااية همااا تاارل مسليااة تغطااي م ظااه م،اااسات المنطقااة وتمثلاات بااالترل التااي تضوناات جااون صاا
الصاخور ا ه بذ ال عوامال الت ريااة المختلذاة، وتارل منقولاة ضونتهااا الريااح والم،ايالت المائياة وتمثلاات 

ضاون بالترل الموكودة جي بطون ا ودية وتتصف بشضل عاه بأنهاا مان نوعياة التارل الصاسراوية التاي ت
 .،0) صالسيتها لإلنتاج الكراعي قليلة ب،بل رداءة نوعية التربة وقلة المواد ال  وية جيها

 المناخ -4
 (Lang)يصنف مناخ موقع ومو اع مديناة الرطباة  امن المنااخ الشاديد الكذااف س،ال م امال 

 . وضان لموقع مديناة الرطباة الذلضاي ا ثار الوا اح باأن(Demarton)وصسراوي سار س،ل تصنيف 
تضون م دعت ،طوف اإلش اف الشم،ي عالية إ ااجة إلا  سثاره علا  ارتذااف دركاات السارارة ماع تبااين 
م دعتها بين الصيف والشتاء. سما الرياح ال،ائدة جي المنطقة هي الرياح الغربية والرياح الشمالية الغربية 

 تصادي جي المدينة.مما سثر عل  النشاط اعق ،3)بينما ا مطار تتصف بقلتها وتابال ،قوطها 
 النبات الطبيعي -5

يتصف النبات الطبي ي جي إقلايه مديناة الرطباة باأن لاه القادرة علا  مقاوماة الكذااف وهاو ان ضااس 
للظروف المناخية ال،ائدة وكاء توكي ها تب اً لضمية ا مطار ومو،ه ،اقوطها ودركاات السارارة ونوعياة 

وتبرك سهمتهاا  ،8)، نوف 340وبلغ عدد سنواعها جي المنطقة )التربة مما سثر عل  نوعية النباتات وضثاجتها 
ضمادة غاائية س،ا،ية لرعي ا غناه والماشية وي د ا ،اس جي ا،تيطان البدو وتسدد عل   وئها النشااط 

 اعقتصادي ل،ضان المنطقة.
 العوامل البشرية

 طرق النقل -1
ت من سكله ضمسطة نقلياة عبار مراسال ا،تمرت مدينة الرطبة جي ممار،ة الدور اإلقليمي الاي قام

تقع عل  الطرن الصسراوية التي تربط ال ران ببالد الشاه والااي كاد مان  كمنية مختلذة إا إنها منا القده
سهمتها هو مرور الطرين الدولي و،طها لسقبة طويلة من الكمن مما س،هه جي خلن جرص عمال وتسقيان 

التاالي كياادة سهميتهاا اإلقليمياة ،اواء ضاان علا  الصا يد وجورات اقتصاادية ،ااعدت علا  نماو المديناة وب
 المسلي سو عل  الص يد الدولي.

 السكان -2
شهدت مدينة الرطبة نمو ،ضاني عبر مراسلها المختلذة إا ل بت الهكرة إل  كانل الكيادة الطبي ية 

النقل الدور الباارك دور بارك جي نمو وترضيل ال،ضان وضان لميكات الموقع وسهمية اإلقليه ع ،يما طرن 
%، خاالل 0جي ا،تقطال ال،اضان مان المادن والمنااطن المكااورة و،اكلت المديناة نماو ،اضاني بمقادار )

 1040%، خاالل المادة )3.8ه، واكداد عدد ال،ضان م،كالً نمو ،ضاني بمقدار )1040 – 1000المدة )
لمناجاا السدودياة سماا خاالل ه، نتيكة لتو،ع جرص ال مل واكدياد سرضاة النشااط التكااري عبار ا1000 –

 .،6)%، 3.0ه، ،كل ،ضان المدينة نمو بمقدار )0220 – 1000المدة )
 العامل اإلداري والسياسي -3

المر،اوه منست مدينة الرطبة الصذة اإلدارية لتضون مرضك س اري رغاه صاغر سكمهاا بموكال 
 اض الم،اتقرات الريذياة جي  وء إ،تراتيكية الدولاة إض،اال ب ،5)ه 1060، ل،نة 022الكمهوري رقه )

الصااذة اإلداريااة بسضااه كيااادة عاادد ،ااضانها وتنااوف وظائذهااا وإن هاااا القاارار الاااي اتخاتااه الدولااة ضااان 
إ ااجة  وضونها المدينة المرضكية جي إقليه البادية الشامالية اإلقليميةالمدينة   هميةععتبارات سخر  نظراً 

ميك عند طرن النقل التي تربط ال ران بال اله الخااركي إل  ضونها مدينة سدودية تتمتع بموقع كغراجي مت
ولاادواعي سمنيااة و،يا،ااية إا سرادت الدولااة سن تك اال ماان المنطقااة الصااسراوية مأهولااة بال،ااضان وتشااكع 
الهكرة إليها  ن المناطن المتاخمة لسدود دول سخر  عندما تضون خالية تشكع عل  خروقات ت ر بأمن 
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 ضانت لديه خالجات عل  تر،يه السدود مع دول الكوار.الدولة وع ،يما إن ال ران 
 العوامل االقتصادية -4

ضمسطة نقلية تكارية تمر عبرها الب اائع وال،الع القادماة مان  دورها  لت مدينة الرطبة تمارس 
دول الكوار مسققة إيرادات اقتصادية مهمة س،همت جي نمو المدينة وتطورها. و من ا نشطة اعقتصادية 

هااو النشاااط الرعااوي الاااي ضااان يمااارس جااي إقليمهااا ممااا ك لهااا مرضااكاً لبيااع وشااراء السيوانااات  للمدينااة
وتصااريف منتكاتهااا المتمثلااة باااللسوه والكلااود والصااوف ليااته ت،ااويقها إلاا  مراضااك س اارية سخاار  ممااا 

جير جرص جي تو س،همتبها إقليه المدينة والتي اض،بها سهمية جي المنطقة. إ اجة إل  الم ادن التي ي،خر 
 عمل وتو،يع سكه النشاط اعقتصادي للمدينة.

 تحديد األهمية اإلقليمية لمدينة الرطبة
المدينااة تنشااأ لتااؤدي وظيذااة جااي مضااان مااا، وإن كااوهر جضاارة المدينااة هااو إنهااا تخااده منطقااة تاب ااة 

كه عنها وا صل جي وظيذتها هو الكانل اإلقليمي المت من مكموعة من ا ج ال وردود ا ج ال والتي ين
. وإن سهمياة ومرضكياة المديناة ،0)خلن مرضاك إقليماي لاه هويتاه وسهميتاه اإلقليمياة باين المراضاك ا خار  

واتكاهات نموها وتطورها تتسدد من خالل ال القات الوظيذية بين المدينة والسياك المضااني المسايط الااي 
ناة وم،اتو  ،ايادتها علا  المنااطن تأخا منه وت طيه وهو ما ي،ام  إقلايه المديناة. إن سصال وظيذاة المدي

التي سولها والمناج،ة بين المدن عل  مناطن النذوا يسضمها نوف وم،تو  ومرضكية الوظائف جي المادن، 
إا إن لضال وظيذاة ماان وظاائف الماادن ماد  ماان التاأثير اإلقليمااي ويتبااين الاات التاأثير بااين الوظاائف تب اااً 

سن يتك،د جي مذهوه ا همية اإلقليمية للمدينة والتي يمضان لمرضكية وسهمية ضل وظيذة وإن الت ضله يمضن 
سن تقاس سو تسدد من خالل مكموعة من ا ،اليل والم ايير، ول ل سبركها ال القة الوظيذياة باين المديناة 
وإقليمها )منطقة نذواها،، والوكن اإلقليمي لسكه ال،ضان ونموهه، وم،تو  تطور البنية الداخلية الوظيذية 

إ اجة إل  تسليل التكاال مع المراضك الس ارية المكااورة. وجيماا يلاي تسليال ل همياة اإلقليمياة  للمدينة،
 لمدينة الرطبة وباعتماد ا ،اليل سنذة الاضر.

 األهمية اإلقليمية بداللة العالقات الوظيفية  -1
كال اهتماامهه ت د درا،ة ال القات الوظيذية للمدن من ا مور المهمة التاي سوعهاا كغراجياو المادن 

والت  ثرها الضبير جي تسليل طبي ة ال القات المتبادلة بين المدينة ومناطن نذواها وضونها تمثل ال نصار 
ا ،ا،اي لوكااود الماادن وبقائهااا، ضمااا إنهااا مان المؤشاارات ا ،ا،ااية لمرضكيااة المدينااة وسهميتهااا اإلقليميااة 

ه من خاللها تسديد مديات تأثير الوظائف ا ،ا،ية . وإن تسديد ال القات الوظيذية للمدينة يت،4)بشضل عاه 
،سي ر،ه سادود التاأثير اإلقليماي لهااه الوظاائف جاي منااطن نذواهاا، إا إن قاوة تاأثير المديناة جاي إقليمهاا 
ي تمد عل  مرضكية الوظائف وع يضون بنذس الم،تو  جي كميع سنساء اإلقليه، جهنات مناطن تمتااك بقاوة 

ي المناطن المسيطة، وي ود ال،بل جي الات إلا  عامال القارل و،اهولة النقال، جاي عالقتها مع المدينة وه
سين ت  ف ال القة وتتالش  بالب د عن المدينة بذ ل عامل الب د وعده ضذاية الطرن مع وكود مناج،ة سو 

 قوة كال من مدن سخر .

 اإلقليم الوظيفي للخدمات التجارية -أ
ين المدينة وإقليمها، وت طي المدينة سهمية ومرضكية ضونها ت د التكارة سهه سوكه ال القة الوظيذية ب

جالادور التكااري  .،0)و،لة لالتصال والتذاعل باين سكاكاء اإلقلايه المشاتت وباين ا قااليه والمادن ا خار  
للمدينة هو الاي يك لها سداة تضامل اإلقليه الريذي ويك له إقليما وظيذيااً والكماع والتوكياع هماا سوكاه هااا 

ًً و،وقاً لالتصال والتذاعل ماع ال ًً ًً ًً ًً ً نشاط. ومدينة الرطبة ت د بذ ل موق ها الكغراجي مرضكاً تكاريا
،ضان نذواها اإلقليمي، وسدت دور الم،تودف لتكمع منتكات اإلقليه الصسراوي لت يد بي ها وت،ويقها عبر 

ؤهالت تنموياة ت،ااهه جاي مؤ،،ات تكارة الكملة والمذرد ل،اضان المديناة و،اضان إقليمهاا الااي يتمتاع بما
سرضة التطور والتنمية الس رية لو ته ا،تغاللها بشضل سمثل. ولم رجة الادور اإلقليماي للوظيذاة التكارياة 
)المؤ،،ات التكارية، جي مدينة الرطباة ع باد مان تسدياد ماديات نذواهاا المضااني ويمضان تق،ايمها س،ال 

 م،تواها الوظيذي إل :
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 منطقة نفوذ تجارة المفرد 
مؤ،،ات تكارة المذرد جي مدينة الرطبة تؤدي دوراً وظيذياً مهماً جي مناطن نذواها ان ضس علا  إن 

سهمية المدينة ومرضكيتها، ضون القر  والتكم ات المنتشرة جي إقليمها تذتقر إل  مثل هاه المؤ،،ات، سياث 
لمذارد جاي المدينااة %، مان المت،ااوقين مان مؤ،،اات تكاارة ا83.4ات اح مان الدرا،اة الميدانياة إن ن،ابة )

%، تقااع سماااضن ،ااضناهه جااي المناااطن القريبااة )ارميلااة، الدراعمااة، 58.1ي،ااضنون خااارج ساادودها، ماانهه )
الشرضة ا لمانية، ال ب ة،  بي ة، اعغري، الملصي، ال وكة، الضراغول، ال اودان، الس،اينيات، الذي اة، 

رسالت الت،ون باين يومياة للمنااطن المما،اة  تكم ات البدو المتذرقة، وتمثل إقليمها الضثيف ،و تدركت جيه
للمدينة إل  مرتين جي ا ،بوف للمنااطن الواق اة خاركهاا ، واتخاا اإلقلايه الضثياف لمؤ،،اات تكاارة المذارد 

ضاه،، سماا المنااطن 62-82، وتراوست مديات ات،ااعه باين )1شضالً م،تطيالً ضما يت ح من الخريطة رقه )
ا،ع هي )االض رة، اععوج، الولج، السكيمي، رميكان، الطب ات، كملة ساوران، الب يدة التي تمثل اإلقليه الو

المخاجر السدودية، تكم ات البدو، تدركت جيها رسالت الت،ون بين س،بوعيه إل  نصف شاهريه سو شاهريه 
%، مان مكماوف 36.0جي ب ض ا سيان، وبلغت ن،بة المت،وقين من مؤ،،ات تكارة المذرد جي المديناة )

إقليه المدينة، واتخا اإلقليه الوا،ع لتكارة المذارد شاضالً شابه دائاري ضماا يت اح مان الخريطاة سنذاة مت،وقي 
 .،12) ضيلو،102-62الاضر وتراوست مديات ات،اعه من )

 منطقة نفوذ تجارة الجملة 
تكارة الكملة هي بال شت سهه وظيذة إقليمية تكارية جي مدينة الرطبة سيث ت،تقبل منتكات اإلقليه 

صااسراوي وت يااد بي هااا بالكملااة وتااوجر ساكااات اإلقلاايه ماان خااالل البيااع بااالمذرد. وات ااح ماان الدرا،ااة ال
%، من مكموف المت املين م ها من سجراد ومؤ،،ات تكاارة المذارد مان خاارج 30.4الميدانية إن ن،بة )

 سدود المدينة. وتتمثل مؤ،،ات تكارة الكملة التي لها نذوا إقليمي باآلتي:  

 جارة جملة المواد الغذائية، الكماليات، األقمشة، والمنسوجاتمؤسسات ت 
تضت،اال هاااه المؤ،،ااات سهميااة ضبياارة جااي تسديااد مااديات النذااوا اإلقليمااي لمدينااة الدرا،ااة لضونهااا سضثاار 
مؤ،،ات تكارة الكملة جي المديناة تذااعالً ماع منطقاة نذواهاا، إا تقاوه بماد مؤ،،اات تكاارة المذارد المنتشارة 

غارل  02شارن الرطباة، الضيلاو  02، الضيلاو 152لدولي عل  شضل تكم ات جي مواقع )الضيلو عل  الطرين ا
، مكمع الوليد السدودي، مكمع القاد،ية السادودي، المؤ،،اات التكارياة المتذرقاة،، ضماا إنهاا 6الرطبة، الضيلو 

لهباريااة، عضاشااات، تمااد مؤ،،ااات تكااارة المذاارد جااي مدينااة النخياال والوليااد والقاار  التاب ااة لهااا )الض،اارة، ا
 .،11) رميكان،

 مؤسسات تجارة جملة الحيوانات الحية ومنتجاتها 
إن المنطقة المسيطة بمدينة الرطبة )اإلقليه الضثياف،، والمنطقاة التاي تقاع خاركهاا )اإلقلايه الوا،اع، ت اد 

،،اات تكاارة من المناطن المهمة جي ال ران التي تشتهر بالنشااط الرعاوي وتربياة السيواناات، وتقاوه بماد مؤ
الكملااة جااي المدينااة بالسيوانااات السيااة ومنتكاتهااا، وبلغاات ن،اابة المت اااملين م هااا ماان الباعااة جااي إقلاايه المدينااة 

%، من مكموف الكبائن )الباعة، لت يد تصديرها عبر مؤ،،ات تكارة الكملاة إلا  منااطن تقاع خاارج 08.5)
، إن ماا 1تها، وتشير م طيات الكدول رقاه )%، من مكموف مبي ا40.1سدود المدينة وبن،بة مبي ات بلغت )

، رسس، 500تصاادره مؤ،،ااات تكااارة كملااة السيوانااات ماان الغاانه والماااعك خااالل سياااه الم،ااح الميااداني بلااغ )
وكاءت مديناة الرماادي بالدركاة ا ولا  مان سياث عادد السيواناات الم،اوقة إليهاا مان مديناة الدرا،اة وبن،ابة 

،، 13.4%،، ومدينة الذلوكة بن،ابة )18%،، ثه مدينة هيت بن،بة )14ة )%،، تلتها مدينة القائه بن،ب33.0)
. سماا بالن،ابة لمؤ،،اات تكاارة منتكاات ،10) %،4.1،، ومكماع القاد،اية بن،ابة )10.0ومكمع الوليد بن،ابة )

السيوانات السية من الكلود والصوف وال،من السياواني جا ن منااطن نذاوا مبي اتهاا تكااوكت السادود اإلدارياة 
لسدود الدولية لتصال إلا  دول الكاوار المسااياة لسادود إقلايه المديناة )،اوريا وا ردن،، ج االً عان منااطن وا

   .نذواها المسلية المتمثلة بالمدن المبينة جي الكدول انف الاضر وسسيانا تصل مبي اتها إل  مدينة بغداد
 

(1خريطة رقم )  
 م2212ل عام االقليم التجاري )تجارة المفرد( لمدينة الرطبة خال
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 -المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على:
،  2222(  وزارة الموووارد المائيووة ، مديريووة المسوواحة العامووة ، خارطووة االنبووار االداريووة ، لسوونة 1)

 1:522222مقياس 
   (  الدراسة الميدانية .2)

 

 

 (1جدول رقم )
 م2212في مدينة الرطبة خالل عام مناطق نفوذ مؤسسات تجارة الجملة )التصدير( للحيوانات الحية 

 منطقة النفوذ
اليوم 
 األول

اليوم 
 الثاني

اليوم 
 الثلث

اليوم 
 الرابع

اليوم 
 الخامس

 النسبة )%( المجموع

 3332 223 93 2 33 44 55 الرمادي

 11 113 2 43 55 2 15 القائم

 14 11 19 2 45 2 25 هيت 

 1331 15 25 13 2 45 2 الفلوجة

 1233 11 35 11 2 3 15 مجمع الوليد

 131 51 11 2 5 15 11 مجمع القادسية

 122 923 195 54 149 115 125 المجموع

 -الكدول من عمل الباسث باععتماد عل : 
 ميدانية )مالكمة الباسث لمؤ،،ات تكارة كملة السيوانات.، الدرا،ة ال1) 

 اإلقليم الوظيفي للخدمات الصناعية  -ب
ات ح مما ،بن من درا،ة الوظيذة الصناعية جي مديناة الرطباة إن مؤ،،ااتها صاغيرة السكاه 

%، 10.8واقتصر نشاط م ظمها عل  تصليح و،ائط النقل. وتبين مان الدرا،اة الميدانياة إن ن،ابة )
%، مان المنااطن المكااورة 40.3مكموف المت املين م ها من خارج سدود المدينة، منهه ن،بة ) من

للمدينة )ناظرة، ارميلاة، الشارضة ا لمانياة، ال اب ة،  ابي ة، ا غاري، الهاري، ال اودان، ال وكاة، 
%، ماان المناااطن الب ياادة )اكملااة سااوران، اععااوج، مضاار الااايل، 10.0ابيلااة، الذي ااة،، ون،اابة )

اشات، الوليد، السكيمي، الربياني، الغاف،. ونخلص مما تقده إن المؤ،،ات الصناعية جي مديناة عض
الدرا،ة اات عالقات مسادودة ماع منااطن نذواهاا  ن م ظمهاا مخصاص لخدماة ،اضان المديناة مماا 
ان ضس عل  قلة عاددها وعادد ال ااملين جيهاا، ج االً عان وكاود ب اض المؤ،،اات الصاناعية خاارج 

 دينة س،همت جي تقديه الخدمات ل،ضان اإلقليه.سدود الم
 اإلقليم الوظيفي للخدمات اإلدارية  -جـ 

ات ح مماا ،ابن مان درا،اة الخادمات اإلدارياة جاي مديناة الرطباة بأنهاا تستال م،ااسة وا،ا ة مان سرض 
 طاراف المدينة نظراً  هميتهاا ولضونهاا تقاده خادماتها ل،اضان المديناة و،اضان إقليمهاا الوا،اع المتراماي ا

والمسااااي لساادود ثااالث دول عربيااة هااي )،ااوريا، ا ردن، ال،اا ودية،، ممااا اض،اال المدينااة سهميااة علاا  
الم،اتو  المسلاي والادولي ج االً عان ضونهاا المديناة المرضكياة جاي إقلايه البادياة الشامالية وتمثال المرضااك 

الرطباة وبلغات م،ااسته اإلداري لق اء الرطبة الاي ي ه ثالث وسدات إدارية ثانوية هي مرضاك ق ااء 
،، وناسيااااة النخياااال بم،اااااسة بلغاااات 0ضااااه12306،، وناسيااااة الوليااااد بم،اااااسه بلغاااات )0ضااااه36236)
، وتمثلاات ،13)، 0ضااه03886،، وبااالت سصاابست م،اااسة اإلقلاايه اإلداري لمدينااة الدرا،ااة )0ضااه84246)
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مديريااة الشاارطة، مديريااة الكراعااة، مديريااة الكن،ااية، الخاادمات اإلداريااة جيهااا بمؤ،،ااات )القائممقاميااة، 
مديرية الضمرت، مديرية البلدية، دائرية اآلبار الكوجية، دار الق اء، المكلس المسلي، الت،كيل ال قاري،، 

، إن هاه المؤ،،ات تقده خدماتها لضاجاة القار  والتكم اات الواق اة باالقرل 0) ويت ح من الخريطة رقه
الب يدة عنها،إ اجة إل  ماا تقدماه مان خادمات ل،اضان ناسياة الولياد وناسياة النخيال  من المدينة والمناطن

ضونها تذتقر إل  ب ض المؤ،،ات اإلدارية، وبالت ج ن مدينة الدرا،ة تقده خدماتها اإلدارية لكميع ،اضان 
 ق اء الرطبة .

 اإلقليم الوظيفي للخدمات التعليمية  -د
لها روابط وثيقة مع إقليه المدينة رغه صغرها لضونها جر ات  الخدمات الت ليمية جي مدينة الرطبة

سرضة يومية بين اإلقليه والمدينة، ولضنها جقدت ككء من مرضكيتها ب د نشر الت ليه جي القر  والمدن، وله 
ي د لمؤ،،ات الت ليه اعبتدائي سي نذوا إقليمي،  ن سغلل القر  والتكم ات يوكد جيها مادارس ابتدائياة، 

ر النذوا اإلقليمي للخدمات الت ليمية عل  خدمات مؤ،،ات الت ليه الثانوي، إا إن سغلل القار  جاي واقتص
اإلقليه تذتقر إل  مؤ،،ات هاه المرسلة  ن م ظمها ترضك جي المدينة مما سض،ابها سهمياة إقليمياة ويت اح 

، وشاضلوا ن،ابة 05غ )، إن عادد الطاالل الواجادين مان المنااطن المسيطاة بالمديناة بلا0من الكادول رقاه )
، مناطن رئي،ية 8%، من مكموف طالل مرسلة الت ليه الثانوي جي المدينة، وإن كمي هه قده من )0.3)

هي )ارميلة، الشارضة اعلمانياة، الدراعماة، نااظرة،، وبا عاداد والن،ال المبيناة جاي الكادول اناف الااضر. 
عده رغبت اوي الطلبة إضمال درا،ة سبنائهه وي ك  ،بل انخذاض عدد الطالل الواجدين إل  المدينة إل  

 ب د انتهاء المرسلة اعبتدائية لغرض ا،تثمارهه جي ا عمال الخاصة.
   

 (2جدول رقم )
 الطلبة الوافدين إلى مؤسسات التعليم المتوسط والثانويفي مدينة الرطبة حسب مناطق سكناهم 

 النسبة )%( عدد الطالب المنطقة

 3339 31 ارميلة

 3333 32 كة األلمانيةالشر

 1539 15 الدراعمة

 1135 11 ناظرة

 122 39 المجموع

 -الكدول من عمل الباسث باععتماد عل :                 
 .0211-0212،كالت الطالل جي المدارس لل اه الدرا،ي   ،1)
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 (2خريطة رقم )
 م2212داري لمدينة الرطبة خالل عام االقليم اال

 

 -المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على:
،  2222(  وزارة الموووارد المائيووة ، مديريووة المسوواحة العامووة ، خارطووة االنبووار االداريووة ، لسوونة 1)

 1:522222مقياس 
   (  الدراسة الميدانية.2)
 

 اإلقليم الوظيفي للخدمات الصحية  -هـ 
الصسية جي مدينة الرطبة اات طابع إقليمي جاي كمياع المكااعت ضاون المديناة تنذارد الخدمات  ت د

بوكود ب ض اعختصاصات الطبية وسنواف من ا دوياة وا كهاكة الطبياة السديثاة غيار متاوجرة جاي مادن 
وقر  ق اء المدينة، مما ك لها تضت،ل سهمية إقليمية. وات ح مما ،بن من درا،ة الخدمات الصسية إن 

دينة ت ه ثالث مؤ،،ات سضومية س،ا،ية هي )م،تشذ  الرطبة ال اه، المرضك الصاسي، الم،توصاف الم
البيطري،، وتقاده خادماتها ل،اضان المديناة و،اضان إقليمهاا. و،ايته الترضياك علا  هااه المؤ،،اات وإباراك 

 سهميتها من خالل تسديد مديات نذواها اإلقليمي. 

 رطبة العام والمركز الصحي(منطقة نفوذ الخدمات الصحية )مستشفى ال 
مؤ،،ات الخدمات الصسية جي مدينة الرطبة تختلف جي مديات نذواهاا اإلقليماي بااختالف سكاه وطبي اة 

، إلا  إن مكماوف الماراك ين إلا  3الخدمات التي تقادمها ضال مؤ،،اة، إا تشاير م طياات الكادول رقاه )
، مراكع وشضلوا ن،بة 683ح الميداني بلغ )م،تشذ  الرطبة ال اه من خارج سدود المدينة خالل سياه الم،

، مراكااع ماان المناااطن القريبااة )رميلااة، الدراعمااة، 333%، ماان مكمااوف المااراك ين، ماانهه )30.8)
ال وكاااة، ال اااب ة،  ااابي ة، الشااارضة ا لمانياااة، ا غاااري، الذي اااة، ابيلاااة، الضراغاااول، وشاااضلوا ن،ااابة 

لمناااطن الب ياادة )الطب ااات، كملااة سااوران، %، ماان مكمااوف مراك ااي إقلاايه نذااوا المدينااة، سمااا ا51.3)
، مراكاع 012الض رة، ال وج، السكيمي، الربياني، مكمع القاد،ية السدودي، جبلغ عدد الماراك ين منهاا )

،، و 3) %، من مكموف مراك ي إقليه نذوا المديناة،وضما يت اح مان الخريطاة رقاه34.0وشضلوا ن،بة )
والمصابين من كراء سوادث ال،يارات المارة عبر الطرين  ي،تقبل م،تشذ  الرطبة ال اه سي اً المر  
. سماا بالن،ابة للمرضاك الصاسي تختلاف ماديات ،18)  ، مراكاع65الادولي وبلاغ عاددهه خاالل شاهر شاباط )

نذواه اإلقليمي ضون خدماته تقتصر عل  الوقاية الصسية من ا مراض من خالل تقديه اللقاسات. وات ح 
%، مان مكماوف 00.0لمراك ين إليه مان خاارج سادود المديناة بلغات ن،ابتهه )من الدرا،ة الميدانية إن ا

%، ماان المناااطن القريبااة المسيطااة بالمدينااة 01.0المااراك ين خااالل جتاارة شااهري شااباط و اار، ماانهه )
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%، من المناطن الب يدة )اإلقليه الوا،ع، ج الً عماا تقدماه الذارن الكوالاة 04.4)اإلقليه الضثيف، ون،بة )
 لمرضك الصسي من لقاسات وخدمات صسية ل،ضان البدو و،ضان المناطن النائية. التاب ة ل

 منطقة نفوذ المستوصف الصحي البيطري -2
تنذرد مدينة الدرا،ة بوكود مؤ،،ات الخدمات الصسية البيطرية والمتمثلاة بالم،توصاف الصاسي 

ة  اامن الساادود اإلداريااة البيطااري وال يااادات البيطريااة الخاصااة دون غيرهااا ماان القاار  والماادن الواق اا
لق اااء الرطبااة وتقااده م ظااه خاادماتها لمربااي السيوانااات ماان خااارج ساادود المدينااة وات ااح ماان الدرا،ااة 

%، مان 04.0الميدانية إن الواجدين إل  الم،توصاف الصاسي البيطاري مان إقلايه المديناة بلغات ن،ابتهه )
%، ماان 82.0المدينااة ون،اابة )%، ماان المناااطن المسيطااة ب60.4مكمااوف الواجاادين إلاايهه ماانهه ن،اابة )

المناطن الب يادة التاي تقاع خاركهاا، ج االً عماا تقدماه الذارن البيطرياة مان خادمات ولقاساات للسيواناات 
وبشضل دوري لتكم ات البدو المنتشرة جي سركاء الصسراء. ونخلص مما تقده من عرض ل القة المدينة 

كة عض،ات مرضكياة المديناة جاي منااطن نذواهاا الصسية مع إقليمها بأنها عالقة وا،ا ة واات سهمياة متميا
 اإلقليمي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3جدول رقم )
 الوافدين إلى مستشفى الرطبة العام حسب مناطق سكناهم 

اليوم  منطقة السكن
 األول

اليوم 
 الثاني

اليوم 
 الثالث

اليوم 
 الرابع

اليوم 
 الخامس

 المجموع

 54 21 3 15 13 14 ارميلة

 51 3 13 3 1 12 ناظرة

 43 4 3 14 11 5 الدراعمة

 39 12 1 11 2 5 العوجة

 33 5 5 2 12 3 ضبعة وضبيعة

 33 5 15 3 2 2 الشركة األلمانية

 32 2 11 3 5 5 مجمع القادسية

 23 5 11 5 2 9 االغري

 23 1 9 4 2 3 الوليد

 25 5 9 4 2 1 الولج

 23 3 5 3 4 2 الهري

 13 3 2 5 5 4 الكعرة

 19 2 5 3 2 4 الطبعات

 19 1 2 2 9 5 حوران
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 19 1 4 2 2 3 ابيله

 15 3 4 2 9 2 الملصي

 14 2 4 2 9 2 عامج

 12 2 9 2 4 2 حزيمي وربياني

 11 2 5 4 2 2 الكراغول

 3 4 2 2 3 2 االعوج

 5 2 4 1 2 2 الفيضة

 543 123 131 122 35 125 المجموع

 -الكدول من عمل الباسث باععتماد عل : 
ح ، الدرا،ااة الميدانيااة )مالكمااة الباسااث لقاااطع التااااضر جااي م،تشااذ  الرطبااة ال اااه خااالل سياااه الم،اا1)

 ،.الميداني
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(3خريطة رقم )  
م2212االقليم الصحي لمدينة الرطبة خالل عام   

 

 -من عمل الباحث باالعتماد على:المصدر : 
،  2222(  وزارة الموووارد المائيووة ، مديريووة المسوواحة العامووة ، خارطووة االنبووار االداريووة ، لسوونة 1)

 1:522222مقياس 
   ( الدراسة الميدانية.2)

 األهمية اإلقليمية بداللة حجم السكان ونموهم  -2
ي ناي سكاه المديناة ومقيا،ااً لوكنهاا. وي اد  إن المدن تتباين جي سسكامها وإن السكه )عدد ال،اضان،

دالة عل  ا همية اإلقليمية للمدينة سي بم ن  سن يضون للمدينة سكه ،ضان منا،ال لماا تؤدياه مان وظاائف 
وسعمال وما لها من عالقات مع إقليمها سو مع غيرها من المدن. ولتسديد ا همية اإلقليمية لمديناة الرطباة 

 نمو ال،ضان والمرتبة السكمية عل  م،تو  مساجظة اعنبار وضما يلي: بم يار ال،ضان ،يته تسليل

 نمو متذاوت باين مادة وسخار . جذاي عااه  تمدينة الرطبة ،كل جقد ات ح إن جيما يت لن بنمو ال،ضان
ه سي ،اكل كياادة 1040، ن،امة جاي عااه 0065، ن،امة وارتذاع إلا  )0036ه ضان عدد ال،ضان )1000

، 13580%،، وارتذاع عادد ال،اضان إلا  )0مة وبم دل نماو ،انوي مقاداره )، ن،1401مطلقة مقدارها )
، ن،امة وارتذااف جاي م ادل النماو ال،اضاني 3445ه م،اكالً كياادة مطلقاة مقادارها )1000ن،مة جاي عااه 

، ن،مة م،كالً كيادة مطلقاة بمقادار 10522ه بلغ عدد ،ضان المدينة )0220%،، وجي عاه 3.8بمقدار )
ه،، وإن الكياادة 0220-1000%، للمادة) 3.0ف جي م دل النمو ال،اضاني بمقادار )، ن،مة وارتذا6064)

ال،ضانية خالل هاه المدة ي ود إل  مرضكية المدينة جي إقليمها وقابليتها عل  اكتاال ال،ضان لتاوجر جارص 
ة ال مل جي الوظائف المختلذاة التاي تؤديهاا المديناة، إ ااجة إلا  تس،ان ا و ااف الصاسية وكياادة الهكار
الواجدة إل  المدينة من المدن ا خر . ويت ح مما تقده إن مدينة الرطباة شاهدت كياادة م،اتمرة جاي عادد 
ال،ضان مما ي ضس ا همية اإلقليمية للمدينة بدعلة بنيتها الوظيذية. ولو اجتر نا ثبات م دل النمو ال،ضاني 

ه سي إن ،ضان المدينة 0200ل عاه ، ن،مة خال04415%، ج ن عدد ال،ضان ،يبلغ )3.0للمدينة والبالغ )
ه، ممااا ي،ااتدعي ا خااا بنظاار 0200-0220، عاااه للماادة )02، ن،اامة خااالل )11015،اايكداد بمقاادار )

 اععتبار هاه الكيادة والتخطيط لتسقين تواكن بين نمو ال،ضان ونمو الوظائف المختلذة.

  السكه، هو منسدر التواكن  - )المرتبةوجيما يت لن بالمرتبة السكمية للمدينة جمن بين ما تمثله قوانين
ل ملية النمو ال اه وت طينا الدليل الضاِف للت رف عل  ا همية اإلقليمية للمدن خالل مدد كمنياة مختلذاة، إا 
 -إن التباااين جااي توكي ااات المرتبااة السكميااة يضااون نتاااج ل مليااة التس اار. وعنااد تطبياان قاعاادة )المرتبااة 

، تباين وبقادر ت لان 8ر )مراضك اعق ية، وضما مو ح جي الكدول رقاه )السكه، عل  مدن مساجظة اعنبا
 ا مر بمدينة الرطبة اآلتي:

إن مدينة الرطبة هي المدينة ال،اد،ة وضان سكمها الذ لي يقل عن سكمهاا المثاالي المذتارض س،ال  -1
 ، ن،مة.18065القاعدة بمقدار )

نخذ ات عان الن،ابة المذتر اة )ن،ابة %، سي ا4.62ضانت ن،بتها مان المديناة ا ولا  )الرماادي، ) -0
%، لضااي تقتاارل ماان ن،اابة 4.15%،، سي يكاال سن يااكداد ،ااضانها بن،اابة )4.15القاعاادة، بمقاادار )

 القاعدة.
، 18065السكه، يمضن سن ت،توعل سكه ،ضان إ ااجي مقاداره )-مدينة الرطبة وجن قاعدة )المرتبة -3

 ن،مة. 
الرطبة ا،تقطبت ن،بة من ال،ضان سقل من ن،ابتها المثالياة، ومن السقائن ال،ابقة ن،تنتج إن مدينة          

مما ي،توكل سن توكه لها ا،تثمارات كديدة بما يؤدي إلا  تنمياة وتطاوير المديناة وبماا ياؤدي إلا  كياادة 
 ضذاءة النظاه الس ري جي مساجظة اعنبار.
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 (4جدول رقم )
 م1335فظة االنبار خالل عام الحجم( على مراكز أقضية محا-تطبيق قاعدة )المرتبة

 المدن

بة
رت
لم
ا

 

م ضوس 
 المرتبة

الذرن بين سكه  السكه ال،ضاني
ال،ضان الذ لي 
 والمذترض

 ن،بة ،ضان المدن من المدينة ا ول 

 الذ لي
المثالي 
 )المذترض،

 الن،بة السقيقية
الن،بة المذتر ة 
 س،ل القاعدة

 ---- ---- 12833+  100361 151014 12222 1 الرمادي

 80.00 08.08 50666 - 45106 163032 2.6222 0 الذلوكة

 33.33 00.20 12350+  60862 80241 2.3333 3 القائه

 08.00 03.20  6503+  83240 30308 2.0622 8 هيت 

 10.00 00.33 1540 - 38802 35160 2.0222 6 سدينة

 15.55 4.62 18065+  04006 13050 2.1555 5 الرطبة 

 18.04 5.11 18010+  08501 0028 2.1804 0 عنه

 10.80 6.01 13200+  01683 4885 2.106 4 راوه

 -الكدول من عمل الباسث باععتماد عل : 
 .10، ص0228، 13د. سبيل مسمد جرسان، ا همية اإلقليمية لمدينة الذلوكة، مكلة المخطط والتنمية، ال دد  ،1)

 ة الداخلية الوظيفيةاألهمية اإلقليمية بداللة تطور البني -3
تستاال درا،ااة البنيااة الداخليااة الوظيذيااة للمدينااة سهميااة متميااكة جااي الدرا،ااات الكغراجيااة ضونهااا ت ااد 
مذتاساً لم رجة سهميتها وت طي مؤشارات وا اسة لطبي اة الترضيال الاوظيذي للمديناة والااي هاو ان ضااس 

ما إنها تؤشر مد  التغير الاي يسدث جي . ض،16) ل و اف اعقتصادية واعكتماعية واإلدارية والس ارية
ا،اات ماعت ا رض والاااي هااو مؤشاار علاا  نمااو وتطااور الوظااائف وعلاا  التو،ااع الم،اااسي وال مرانااي 
للمدينة وجي الوقت الاي ي ضس جيه هااا النماو والتطاور تكاياد ساكاات ومتطلباات ،اضان المديناة وإقليمهاا 

ة للمدينة. ولتأشير ا همياة اإلقليمياة لمديناة الرطباة بدعلاة ج نه مؤشر دقين عل  المضانة وا همية اإلقليمي
تطور بنيتهاا الداخلياة ع باد مان الوقاوف علا  التغيارات جاي خريطاة ا،ات ماعت ا رض، إا إنهاا ت ضاس 
الترضيل سو البنية الداخلية الوظيذية للمدينة. و،يته الت من خالل المقارنة بين كداول ا،ت ماعت ا رض 

،، وماان 0212، 1000، 1040، 1000منيااة ماان عماار المدينااة وقااد سااددت بااا عواه )عباار جتاارات ك
، يت ح إن ا،ت ماعت ا رض جاي مديناة الرطباة خاالل ا عاواه انذاة الااضر قاد تطاورت 6الكدول رقه )

%، 63.1بشضل ضبير يتناغه مع اكدياد سكه ال،ضان وم،اسة المدينة التي اكدادت بن،ابة تغيار مقادارها )
ه. وعند 0212%، خالل عاه 181.0ه ون،بة )1000%، خالل عاه 50.0ه ون،بة )1040 خالل عاه

 تسليل مد  التطور جي اع،ت ماعت الرئي،ية ل رض نالسظ إنها تو، ت بشضل وا ح.
 ( ه  واكدادت لتصاااال إلاااا  1040، خااااالل عاااااه 0ه801218سن م،اااااسة اع،اااات مال ال،ااااضني ضاناااات
%، وقااد ساادثت 122.0دت الم،اااسة بن،اابة تغياار مقاادارها )ه، سي اكدا1000، خااالل عاااه 0ه486181)
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ه،، إا ضاان م ادل النماو ال،اضاني 1000-1040هاه الكيادة ا،تكابة للكيادة جي عدد ال،ضان خالل المادة) 
ه اكدادت الم،ااااسة بن،ااابة تغيااار مقااادارها 0212%، وضماااا ،ااابن اإلشاااارة إلااا  الااات، وجاااي عااااه 3.8)
 لنمو والتطور للمدينة. %، وهي ن،بة مرتذ ة ت ضس مد  ا40.5)
 ( ه 1040%، خاااالل عااااه 15.0وقاااد تطاااورت ا،ااات ماعت ا رض التكارياااة بن،ااابة تغيااار مقااادارها

 %،،     04.4ه وبن،بة تغير مقدارها )1000واكدادت بشضل ضبير كداً خالل عاه 
س %،، وإن هااا التطاور هاو ان ضاا01.0ه وبن،بة تغير مقدارها )0212وتو، ت الم،اسة خالل عاه   

 مباشر للنمو الس ري الاي شهدته المدينة.
  واكدادت 00ه وبن،بة تغير مقدارها )1040وقد اكدادت م،اسة اع،ت مال الصناعي خالل عاه ،،%

%، ويركاع ال،ابل جاي هااه الكياادة إلا  052.6ه وبن،ابة تغيار مقادارها )1000بشضل ضبير خالل عااه 
 التو،ع جي بناء المؤ،،ات الصناعية.

 ات،اف م،اسة المدينة ب،ابل تو،اع ا،ات ماعت ا رض ات،ا ت شابضة الطارن لخدماة بقياة  وتناغماً مع
%، خااالل عاااه 00.4ه وبن،اابة )1040%، خااالل عاااه 00.5اع،اات ماعت اا تغياارت م،اااستها بن،اابة )

 ه.0220%، خالل عاه 06.5ه وبن،بة )1000
  تشغلها من سرض المدينة وبن،بة  وات،ع نطان اع،ت ماعت اإلدارية والخدمية واكدادت الم،اسة التي

%، 60.5ه ون،اابة )1000%، خااالل عاااه 32.5ه وبن،اابة )1040%، خااالل عاااه 01تغياار مقاادارها )
ه 1040%، خاالل عااه 302.0ه واكدادت ا را ي الشاغرة والمتروضة بن،بة تغير )0212خالل عاه 
%، نتيكاة 406.8،ابة )ه وبن0212ه وكياادة ضبيارة كاداً خاالل عااه 1000%، خالل عااه 0.8ون،بة )

 لتو،ع السدود البلدية للمدينة. 
ونخلااص ممااا تقااده إن البنيااة الداخليااة الوظيذيااة لمدينااة الرطبااة بنمااو وتطااور م،ااتمر وهااي ان ضاااس لنمااو 

 وظائذها لتلبي ساكات ،ضانها و،ضان إقليمها بالشضل الاي يؤشر مرضكية المدينة وسهميتها اإلقليمية.
 

 (5جدول رقم )
 م2212-1355ماالت األرض في مدينة الرطبة للمدة تطور استع

 نوف اع،ت مال

1000 1040 1000 0212 

الم،اسة 
 ،0)ه

الم،اسة 
 ،0)ه

ن،بة 
التغير 
 بالم،اسة

الم،اسة 
 ،0)ه

ن،بة 
التغير 
 بالم،اسة

الم،اسة 
 ،0)ه

ن،بة 
التغير 
 بالم،اسة

04008 سكني
6 

801218 85.0 486181 122.0 168310
6 

40.5 

 01.0 81005 04.4 38003 15.0 10016 18060 تجاري

 62.1 34561 052.6 06063 00 0183 8235 صناعي 

10200 إداري وخدمي
0 

032086 01 321680 32.5 806330 60.5 

10083 ألغراض النقل
2 

386608 00.5 501603 00.4 101602
0 

06.5 

شوووووووووووووووووووواغرة 
 ومتروكة

36013 162011 302.0 150163 0.8 162263
5 

406.8 

00522 ساحة الكليةالم
3 

110042
0 

63.1 100238
2 

50.0 841620
0 

181.0 

 -الكدول من عمل الباسث باععتماد عل :
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 مديرية بلدية الرطبة، الشؤون الذنية، )بيانات غير منشورة،. ،1)
 الدرا،ة الميدانية. ،0)

 ة باالعتماد على تحليل نظرية نقطة القطعاألهمية اإلقليمي -4
م،توساة وم دلة عن نظرية التذاعل المضاني  (Breaking Point Theory)نظرية نقطة القطع 

ومشتقاتها وجسواها هو و ع سد جاصل بين مكال نذوا مدينتين باععتماد عل  سكه ال،ضان والم،اجة من 
عل  س،اس إن كال مدينتين ضبيرتين لمدينة ثالثة صاغيرة ، و،15) اكل م رجة مد  تأثير المدينة وسهميتها

يتنا،ل طردياً مع سكه ،ضان ضل منهما وعض،ياً مع مربع الم،اجة عن المدينة الصاغيرة وعلا  الات جا ن 
نقطااة القطااع )اعنذصااال، هااي النقطااة التااي تذصاال بااين نذااوا ماادينتين ضبياارتين عاان منطقااة نذااوا المدينااة 

وجيما يخص مدينة الرطبة جقد ته تسديد نقاط القطاع بينهاا وباين مديناة الرماادي الصغيرة التي تقع بينهما. 
،، إا يبادو إن منطقاة نذاوا 5ومدينة القائه التي تتقا،ه م ها النذوا اإلقليمي وضما يت ح من الكدول رقاه )

لقاائه، مماا ضاه، باتكااه مديناة ا56.4ضه، باتكاه مدينة الرمادي ولم،اجة )54.0مدينة الرطبة تمتد لم،اجة )
ي ني إن مدينة الرطبة تتمتع بأهمية إقليمية  نها ا،اتطاعت سن تصامد رغاه إنهاا مديناة صاسراوية بوكاه 
مناج،ااة مدينااة الرمااادي )مرضااك المساجظااة، ومدينااة القااائه ولااه ت،ااتطي ان ا،اار عواماال نموهااا وع كااال 

 عناصر تطور وظائذها.

 (9جدول رقم )
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