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كليةذالرتبيةذللعلومذذ–جامعةذاألنبارذ

ذاإلندانية

ذ

ذاملدتخلص

تأثير في  وما ينجم عنيا من ,البحث واقع حال استعماالت األرض السكنية تناول
 في عن العوامل التي أدت الى توسع ولذلك كان البد من الكشف ,البنية الحضرية لممدينة

ثم تحميل واقعيا خالل المراحل التي مرت بيا مدينة كبيسة,  السكنية استعماالت األرض
 األرض مراحل تطور استعماالت انناقش الباحث لبحثالسكني الحالي, وفي ضوء عنوان ا

عبر المراحل الزمنية التي مرت بيا والعوامل  من خالل مناقشة عممية في المدينة, السكنية
 التغير الحاصل متابعة, مع السكنية والتغيرات التي دفعت باتجاه توسع استعماالت األرض

الخدمات العامة والمجتمعية  في مجمل راجعشابتو عوامل ت ؛الن التوسع المساحي لممدينةفييا 
 السكنية المستمرة. تكن منسجمة مع توسع االستعماالت التي لم

 
ABSTRACT 

This study deals with the importance of cartographic representation for the 
use of the urban land and points out the spatial relations which bid them and what 
results are derived from it regarding the urban structure for the town. This is felt 
necessary to reveal the changes which had taken place as far as the use of land 
is concerned. The change representation is exposed via the special cartograms 
for each use. 

ذاملقدمة

 ن  أباىتمام أكثر من اختصاص. إال  السكنية حظيت دراسة استعماالت األرض
وسيمة استقرار  نوأعمى  ىذا االستعمالإلى  وا, عندما نظر ىمعن غير  أنمازوا المدن ييجغراف

, لينتج تركيبة وظيفية بتأثير استعماالت األرض االخرى باستمرار السكان, الذي يتغير
جود من امكانات في المناطق التي تجاورىا, لتتفاعل مع المقومات التي ما مو ممستفيدة 

بحاجة إلى تحميل حركة استعماالت  في ىذا البحث وعميو فنحن نفسيا,تمتمكيا المدينة 
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اسميا ومثمت مستقرًا مركز لناحية تحمل في  السيما .واتجاىاتيا المكانية السكنية األرض
مارست دورىا  مما يعني أنياعمى امتداد الزمن.  من مناطق شتى الييا أتو توافد سكانل

ن القوافل التجارية والمسافرين ما بين العراق ن ظيرت إلى الوجود محطة تمو  أالحضري منذ 
 والشام واألراضي المقدسة في المممكة العربية السعودية. وقد كان إلنشاء معمل اسمنت كبيسة

لوافدين من خارج المدينة اسيموا في االفعال في استقطاب  دوره في ثمانينيات القرن الماضي
باتجاه التوسع والخروج من  السكنية فع استعماالت األرضد ومن ثمزيادة أعداد سكانيا 

 موضع المدينة القديم ذي النظام العضوي في ازقتو والمحتشد في وحداتو العمرانية.
غير الحاصل في استعماالت متابعة الت بحثولقد كان من دواعي اختيار عنوان ال

السكنية التي لم تجد َمن درسيا من الباحثين؛ ولذا فانَّ تفاصيل البحث ستفيد األرض 
المخططين وصناع القرار في مالحظة مواطن الخمل أو الموازنة لمعالجة القصور الحاصل 

 ودفع ما ىو ايجابي.                ومن اهلل التوفيق 
ذ:بحثمشكلةذال

 :لسؤالين اآلتيينا توجيوبعد  بحثمشكمة ال عرضيمكن 
في مدينة كبيسة وىل  السكنية استعماالت األرض وسعماىي العوامل التي أدت الى ت -1

 وفي اي اتجاه حصل؟ منسجمًا مع الزيادة السكانية الحاصمة ام ال توسعكان ىذا ال
توجيات المخططات االساس  ىل كان توسع استعماالت األرض السكنية متوافقًا مع -1

   ؟المعدة ليا
ذفرضيةذالدراسة:

صياغة فرضية الدراسة بالصيغة  بحثفي مشكمة ال وجيةيمكن عمى ضوء االسئمة الم
 االتية: 

ثره البارز أيترك  االقتصاديةبتأثير مشاريع التنمية  مدينة كبيسة سكان عدد))ان زيادة 
 ((. سكنيةرض الفي زيادة المساحات المخصصة الستعماالت األ

ذأهدفذومربراتذالدراسة:

الكشف عن طبيعة التغيرات الحاصمة في استعماالت ارض مدينة  الىييدف البحث 
الجيات تقديم أرضية جغرافية يمكن أن يستفيد منيا  السكنية االمر الذي سيساعد في كبيسة

 في المعالجات الالحقة.  المسؤولة
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ذحدودذالدراسةذاملكانيةذوالزمانية:

يحدىا من الشمال بساتين  اذمثمت الحدود المكانية لمدراسة بحدود مدينة كبيسة البمدية 
, اما من الشرق ومقبرة المدينة النخيل والعيون الكبريتية ومن الجنوب فيحدىا مقام الخضر

ومن الغرب  كم 11التي تبعد عنيا مساحة  فتحدىا منطقة مفتوحة تفصميا عن مدينة ىيت
وىي تمثل الحافة الشرقية لميضبة الغربية وىي واحدة من مراكز  ت كبيسة.يحدىا معمل اسمن

أما تمثل الناحية التي تحمل اسم المدينة الجية الغربية من القضاء  إذنواحي قضاء ىيت, 
لى اآلنظيور مدينة كبيسة  من بدءالحدود الزمانية لمدراسة فتتمثل بالمدة المترافقة  عام  وا 

1111. 
ذ:الدكنيةذيفذمدونةذكبيدةذمراحلذتطورذاستعماالتذاألرضاملبحثذاالول:ذ

 : 0951: مدينة كبيسة منذ النشأة لحد عام المرحمة االولى
ذ ال يوجد إبالعيون الكبريتية,  عميو مدينة كبيسة تلقد ارتبط الموضع األول الذي نشأ

كم.  11 التي تبتعد عن نير الفرات مسافة يامجرى مائي دائم عذب في المنطقة المحيطة ب
استراحة لمقوافل التجارية المارة عمى يارىا كمستقرة بشرية كونيا محطة وساىم في تعزيز اخت

االمر الذي شجع جمع من . طريق القوافل التجارية بين العراق والشام والجزيرة العربية
صت لمبيت المسافرين إلى جوارىا خانات خص وجدتفي مساكن  االستقرار الساكنين

 في رحالتيم. يستعممونياوالحيوانات التي 
مع مالحظة انو ال توجد بيانات عن حجم االستقرار البشري الموجود في ذلك الوقت. 

إنيا كانت في العيد اإلسالمي, مزدىرة وفييا  (1)ةأحد الميتمين بتاريخ مدينة كبيس ويذكر
نيتين ىما محمة كبيسة الشرقية ومحمة كبيسة مبنى السراي الحكومي الذي يتوسط محمتين سك

, مع عدم وجود الغربية تحتوي كل منيما عمى مسجد يحمل تسمية المحمة التي ىو فييا
و تصريف مياه االمطار في المدينة القديمة واالحياء الحديثة التي أخدمات الصرف الصحي 

لمساحات التي يشغميا كل ويمكن تحميل نسيج المدينة العمراني من خالل اظيرت فيما بعد. 
( وظيفية Zonesاالستعماالت الحضرية لم تتبمور نطاقات ) عمى الرغم من أن  استعمال 

التجارية  لسمة البارزة فييا. فاالستعماالتمستقمة داخل المدينة, فقد كان الخمط الوظيفي ىو ا
مختمطة مع االستعماالت الصناعية التي تواجدت ضمن االستعماالت السكنية. مما يؤشر 

( 1عدم وجود مخططات معتمدة في ظروف نشأة المدينة األولى. ويوضح الجدول رقم )
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ىكتارًا(. إال  1252( ان مساحة المدينة القديمة  في ىذه المرحمة لم تتجاوز )1والخارطة رقم )
عندما وصل الى  ,عمال السكني سيطر عمى أعمى نسبة من االستعماالت األخرىان االست

ذات نظام الشوارع  %( من مجموع مساحة المدينة القديمة23513( بنسبة )اً ىكتار 1153)
, وقد مثل البيت العربي الشرقي التقميدي الوحدة العضوي ذي االزقة الضيقة والمسدودة

عاكسًا التناغم بين اإلنسان الساكن والبيئة  ,لسكنيعبرة عن االستعمال امالعمرانية ال
 ؛وسائل التدفئة والتبريد واإلضاءةالصحراوية في ظل عدم وجود الكيرباء التي انبثقت عنيا 

 Openلباحة أو الحوش االسماء من خالل  لذلك كان البد من اعتماد خطة االنفتاح عمى
Count في حين تكون جدران البيت  .و األخرىفضاءات التي تتوسط ساحة البيت, لتطل عمييا

الجو المالئم  لساكنةار لألسرة الفتحات, لتوف   التي تشرف عمى الزقاق صماء خالية من
غمب مساكن أن أبين المسح الميداني وقد  والخصوصية التي يحرص عمييا داخل بيتو.

 في استعممت, 1م 111 – 151المدينة القديمة تتكون من طابق واحد وبمساحة تراوحت بين 
 يا مواد محمية تتمثل بالحجر والجص ومسقوفة بجذوع النخيل المغطى بالطين.ئبنا

 مساحات ونسب استعمال األرض الحضرية في مدينة كبيسة القديمة (1)رقم جدول 

 االستعمال ت
 من مساحة االستعمال مساحة

 الكمية )ىكتار( المدينة
 النسبة % من المساحة الكمية

 23513 1153 السكنياالستعمال  0
 1551 1511 االستعمال التجاري 2
 1513 1511 االستعمال الصناعي 3
 1156 353 استعماالت النقل 4
 2554 152 االستعمال الخدمي 5
 11516 3514 األراضي المفتوحة والمتروكة 6

 %111 1252 المجموع
 Gis Arc 9.3, باالعتماد عمى برنامج 1661خارطة التصميم األساسي لمدينة كبيسة لسنة  :المصدر
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 استعماالت األرض السكنية في مدينة كبيسة القديمة (1خريطة رقم )

 
 

 -0951خالل المدة  السكنية في مدينة كبيسة  األرضاستعماالت  المرحمة الثانية:
0979: 

معوامل التي أثرت في بنية المدينة الوظيفية ل تبعاً المدة توسعت المدينة في ىذه 
والعمرانية لتعطييا طابعًا جديدًا يختمف عن بنية المدينة ضمن موضعيا االول  وفي مقدمة 

نسمة(. لكنو  1111الى ) 1624سكان المدينة وصل عام  إذ إنَّ ىذه العوامل النمو السكاني, 
 الن معدل النمو السكاني لم يتجاوز ,(1)نسمة( 1151لم يرتفع اال إلى ) 1644في عام 

ًا لتحسن الوضع المعاشي لسكان ر ونظ نسمة, 26مطمقة غير ة %( فمم تتحقق زياد 111,1)
, فقد رغب جمع من سكنة المدينة 1641لعراقي بعد تأميم النفط عام المدينة والمجتمع ا

ت حيين جديدين معمى ضوء ذلك انتشرت المساكن في مساحات شم, عمى مغادرتيا قديمةال
 لتصل الى 1646 -1621خالل المدة  األرضذلك توسعت استعماالت لىما الرشيد واالمين 

استحوذ االستعمال  وقد (1( والخارطة رقم )1كما يظير من الجدول رقم ) ىكتارًا( 1352)
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%( من مساحة  23531ىكتارا( ليمثل نسبة ) 1351عمى مساحة ) خالل ىذه المدةالسكني 
المدينة, أي بما يزيد عمى نصف مساحة المدينة في مرحمتيا االولى, وقسمت المدينة في ىذه 

)المدينة القديمة( والرشيد واألمين( كما يظير من  حياء سكنية ىي )األئمةأالمرحمة إلى ثالثة 
ذي امتدت في المدينة الذي يمثل المحور ال وىي تطل عمى الشارع الرئيس (,1رقم ) ريطةالخ

نو ذو ممرين ممر واحد لمذىاب وأخر أالحضرية بأجمعيا مع  األرضعمى جانبيو استعماالت 
في بناء المساكن. إال ان سقوفيا  استعملونظرًا لقرب مقالع الحجر من المدينة فقد لإلياب, 

كانت من الطابوق المعقود عمى الحديد )الشيممان(. او الحجر المرصوف في قوالب الخشب 
الكيرباء في التدفئة أو التبريد واإلضاءة فقد ظيرت في  ستعمال)الشيممان( ونظرًا ال عمى

التصاميم التي تم فييا غمق الباحة الوسطية, مع انفتاح البيت عمى الخارج  دةبيوت ىذه الم
 واعتماد االسيجة المنفصمة عن مكونات البيت.

ي مدينة كبيسة خالل المرحمة مساحات ونسب استعماالت األرض الحضرية ف (1جدول رقم )
 الثانية

 االستعمال ت
الكمية  المدينة من مساحة االستعمال مساحة

 )ىكتار(
النسبة % من المساحة 

 الكمية
 23531 1351 االستعمال السكني 1
 1525 151 االستعمال التجاري 1
 1512 151 االستعمال الصناعي 3
 14532 1154 استعماالت النقل 1
 5532 356 الخدمياالستعمال  2
 1561 153 األراضي المفتوحة 3

 %111 1352 المجموع
  Gis Arc Map 9.3, باالعتماد عمى برنامج 1661/ خارطة التصميم األساسي لمدينة كبيسة لعام المصدر
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 (1646 – 1621البنية الوظيفية لمدينة كبيسة خالل المدة ) (1خريطة )

 
 

 :2102-0981خالل المدة  مدينة كبيسة السكنية في األرضاستعماالت المرحمة الثانية: 
تبعًا لمتطمبات التطور الحضاري والزيادة السكانية  األرضتوسع استعماالت ت

المستمرة. وقد حدثت في مدينة كبيسة تطورات في مجال الوظائف والخدمات التي تقدميا 
حال فان ىذه الوظائف تشغل ىا. وبطبيعة الر لتمبي متطمبات سكانيا وسكان القرى التي تجاو 

وفيما يخص موضوع  مساحات تتباين فيما بينيا من حيث عدد العاممين والمستفيدين منيا.
نتيجة  1651ة بعد عام السكنية توسعت في مدينة كبيس األرضن استعماالت البحث, فإ
  تية:لمعوامل اآل

-0977دور العوامل االقتصادية والسياسية في نمو سكان مدينة كبيسة لممدة  -0
2101 : 

ارتفاعًا  1654-1644خالل المدة  شيدت معدالت النمو السكاني مدينة كبيسة
الى  1644سمة عام ن 1151مدينة من ال% ليرفع عدد سكان  453ممحوظًا وصل الى 
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نسمة. ويعود  1611زيادة مطمقة بمغت  حقق سكان مدينة كبيسة إذ. (3)1654نسمة  5611
ليبدأ باإلنتاج  1646قرب مدينة كبيسة عام  لإلسمنتمعمل  إنشاءذلك الى قيام الدولة في 

داخل الحدود  عاماًل وفنيًا تم إسكانيم وأسرىم في مجمع سكني 1133ويعمل فيو  1653عام 
عاممة اليادي األي في استقطاب دارًا. فساىم ىذا المجمع السكن 121يتكون من  البمدية لممدينة

محافظــات المدينة وريفيا والمحافظة عمى العموم, مع وجود عاممـين قدمـوا مــن  نمن سكا
. األمر الذي يعكس الدور الفاعل لمشاريع التنمية االقتصادية في تشغيل بابــل وبـغداد وديالى

 سكان المنطقة العاطمين وجذب العمالة الوافدة.
, انخفضت 1664-1654ن معدالت النمو السكاني لممدة أ (3) الجدوليالحظ من و 

ألن ىذه المدة  نسمة, 5621 إلى إال   1664%, لذلك لم ترتفع أعداد السكان عام  151الى 
جعمت المدينة وىي جزء من العراق تحت مطرقة حربين مدمرتين األولى ىي الحرب العراقية 

مع بداية نيضة العراق التنموية واستمرت ثماني  متواكبة 1651اإليرانية التي بدأت عام 
 1661 سنوات, فتركت آثارىا االقتصادية واالجتماعية عمى مجتمع المدينة والعراق, وفي عام

تعرض العراق الى حرب أخرى شنتيا الواليات المتحدة األمريكية وحمفاؤىا عمى العراق, 
, والحصار االقتصادي الذي 1/5/1661إلخراج الجيش العراقي من الكويت الذي احتمو في 

فرض بعدىا عمى القطر. مما أدى الى ارتفاع وفيات األطفال وكبار السن, عالوة عمى تراجع 
عوامل جذب المدينة لمعاممين الوافدين الييا من خارج محافظة االنبار, نتيجة لمدمار الذي حل 

ر اليندسية العراقية إعادة معمل االسمنت وأقسامو اإلنتاجية وعمى الرغم من محاول الكوادب
 فتأثرت سمبًا قدرتيا نيا كانت تعمل بنصف طاقتيا او أقلإ غيرتشغيميا بعد انتياء الحرب 

, لكن الذي الستيعابية لمعاممين. فغادر قسم منيم مع أسرىم الى المحافظات التي قدموا منياا
 .1111-1664يسجل عمى المدة 
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 1111-1644مدينة كبيسة لممدة  النمو السكاني في (3جدول رقم )
 

 
 

, 1654, 1644كانية, لألعوام لإلحصاء, نتائج التعدادات السوزارة التخطيط, الجياز المركزي  -1المصدر 
1664. 

وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, التعداد العام لممباني والمساكن والمنشآت واألسر لعام -1 
 .غير منشور ,13, تقرير رقم 1111

 
, 1113ن الحصار االقتصادي الذي فرض عمى العراق استمر حتى عام أىو 

من جانبو في تدىور عجمة التنمية, وتدني المستوى المعاشي والصحي لسكان العراق  ليساىم
. ولم ينتو ىذا اكنييا عمى العموم بمعمل االسمنتعامة ومدينة كبيسة التي ارتبطت حياة س

الوضع المأساوي اال بما ىو أسوأ عندما تعرض العراق الى حرب كارثية ثالثة تم فييا احتالل 
. ولذلك نجد ان معدالت النمو السكاني لممدة يائيات المتحدة االمريكية وحمفاالعراق من الوال

بمعدالت النمو السكاني  توازن. اال انيا ال يمكن ان كانت بارتفاع ممحوظ ن  ا  و  1664-1111
 1111-1664معدالت النمو السكاني لممدة  ن  أ, إذ يظير من الجدول 1654-1644لممدة 
 13466مدينة, وىذه المعدالت رفعت أعداد سكان المدينة الى % لسكان ال 351بحدودكانت 

زيادة الى حالة االستقرار ال ىذه . وتعزىنسمة 1515نسمة, لتتحقق زيادة سكانية بمغت 
وعودة الكثير من االسر التي ىجرت . 1114األمني وتحسن الوضع االقتصادي بعد عام 

د من سكان المدينة في وظائف الدولة أدى الى تشغيل أعدا قسريا من مدينة بغداد وىذا ما
ن المدينة لم تشيد خططًا تنموية يمكن أن أالذي أمكن متابعتو ىو  ن  أ. اال واألجيزة األمنية

 تؤدي دورىا في حدوث انتعاش اقتصادي.
 :العامل اإلداري -2

. والعراق في عممية تحديد المراكز الحضريةتعتمد كثير من الدول عمى القرار اإلداري 
صفة اإلقميم الذي يحتوي  األرضعتمد القرار اإلداري في إعطاء مساحة من يأحد الدول التي 

0977 0987 

معدل النمو 
السكاني السنوي 

 لممدة
0977-0987 

0997 

معدل النمو 
السكاني السنوي 

 لممدة
0987-0997 

2101 

معدل النمو 
السكاني السنوي 

 لممدة
0997-2101 

4280 8912 7,6 8950 1,0 03799 3,4 
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. كانت نسبة عالية من المساحة التي تشغميا المحافظة (1)يةعمى مركز يمتمك الصفة الحضر 
ين ىما ء( مقسمة إلى قضا1551 – 1536والية الوالي العثماني مدحت باشا ) مدةفي  حالياً 

. لكن تغير تسمية يسة وأطرافيا جزءا منو وقضاء عنوضاء الرمادي الذي مثمت مدينة كبق
ألن  اً إداري اً إقميمالتي تسكنو أظير كبيسة  1616 – 1542 المدةقضاء الرمادي خالل 

ادي ونواحي ىيت وكبيسة القضاء تم تقسيمو إلى أربع نواحي ىي )مركز قضاء الرم
. أما قضاء عنو فكانت تتبعو أربع نواحي ىي مركز قضاء عنو ونواحي القائم (2)(والرحالية

 . (3)وحديثة وجبة وآلوس
 استمر األســــاس اإلداري كعــــامل أســـاس في إدارة شـــؤون العــراق بـعد قيـام الحكـــم

بعة أر  1611ة إلى عام العراقية من الناحية اإلداري األرض متسق إذ, 1611الممكي عام 
. ويبدو من الجدول أن ناحية كبيسة ألغيت كان لواء الدليم أحد ىذه األلوية. عشرة لواءً 

تيا ألغراض النقل استعماالظيور السيارة و  السيما بعد .وتحولت إلى قرية ألحقت بناحية ىيت
 ا يـعني اضمحاللمم (4)بالد الشام –الرطبة –رمادي –تبميط طريق بغدادو العــام والخــاص, 

تم فصل ناحية ىيت  إذ, 1643 –1634خالل المدة و أىمية طريق درب الســاعي الصحراوي 
ن ( يتكون ما اإلداري إلى قضاء يحمل تسمية )قضاء ىيتعن قضاء الرمادي ورفع مستواى

كبيسة كانت تتبع إلى مركز قضاء  مدينة . مما يعني أن(5)مركز قضاء ىيت وناحية البغدادي
 . األقرب سبب عامل الجواربىيت 

 ريطةالذي تم بموجبو تقسيم الخ 126قانون المحافظات رقم  1636صدر في عام 
محافظة تبعو استحداث ناحيتي كبيسة والفرات ويكون مركز ناحية  15اإلدارية العراقية إلى 

 لترجع (6)1644في عام  144الجميوري المرقم كبيسة )قصبة كبيسة( وذلك بموجب المرسوم 
وقد اسيم  من جديد يمثل مركز ناحية كبيسة إلى الوقت الحاضر اً حضري اً مركز كبيسة  مدينة

العامل االداري في ايجاد مؤسسات ادارية وخدمية ادت دورىا في خدمة سكان المدينة واقميميا 
 .الذي يتبع الييا من الناحية االدارية

 طرق الّنقل: -3
تسي ل عبر وسائط الن قل الحضري ة بطرق الَنقل التي  األرضيرتبط نمو استعماالت 

التي تسير عمييا تموين سك ان المدينة والن شاطات االقتصادي ة الموجودة بالس مع والبضائع 
والمواد األولي ة مثمما تيس ر نقل فائض اإلنتاج إلى مناطق الت سويق. لكن  الذي يالحظ عمى 
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مومًا. إال  من خالل عمدينة كبيسة أن يا ال تت صل بقضاء ىيت ومحافظة األنبار والعراق 
الذي يوصل سك ان المدينة إلى مدينة ىيت ومن ثم  إلى بقي ة أنحاء , ىيت القديم–طريق كبيسة

العراق. األمر أد ى إلى إطالة أمد الر حمة فساكنو مدينة كبيسة ال يستطيعون الوصول إلى 
ذا ما  61 ىيت ثم  االت جاه شرقًا قاطعين مسافة–لر مادي إال  بعد قطع طريق كبيسةا كم. وا 

و غربًا إلى مدينة الر طبة  ىيت ثم  االت جاه شرقًا –فإن يم بحاجة إلى قطع طريق كبيسةأرادوا الت وج 
كم وبعدىا قطع مسافة  32رطبة القديم عند نقطة –كم لموصول إلى طريق بغداد 31افة مس

ن جيد ووقت مع ما فييا م كم في مسافة الط ريق, 24كم. مم ا يعني ان يم يزيدون  132
ة كونيا مركزًا حضريًا  يدير شؤون إقميم كان لمموارد ونفقات مع أن  المدينة تكتسب أىم ي ة خاص 

 (1الجدول رقم ) الطبيعية الموجودة فيو الدور اليام في انشاء معمل اسمنت. ويوضح
 56512ىكتارا( كانت ) 311513) 1111بمغت عام مساحة المدينة  نأ (3والخريطة رقم )

%(  من نصيب االستعمال السكني. األمر الذي يؤكد اعتماد سياسة  14531)وبنسبة  ارا(ىكت
االمتداد األفقي الذي يستنفذ مساحات واسعة من ارض المدينة, الن كل أسرة ترغب في 

نتيجتيا ظيور ثالثة إحياء سكنية جديدة ىي إحياء كان من شغال وحدة سكنية مستقمة. إ
( مع توسع األحياء القديمة من 3رقم ) ريطةوالفاروق(, كما يظير من الخ)الصديق والمأمون 

دون مراعاة توفير الخدمات العامة والمجتمعية التي  من الل ممئ الفراغات الموجودة بينياخ
شيدت مساكن  وقد ن ال توجد فييا مستشفى عام يعالج سكان المدينة.إلى اآلتحتاجيا فالمدينة 

الحجر واالسمنت في  استعمال تماد عمى طراز والتصاميم الغربية مع المدينة الحديثة باالع
في بناء السقوف مع رصف ارض فضاءات المسكن الخرسانة المسمحة و  بناء الجدران,
 السيراميك(.)بالكاشي او 
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مساحات ونسب استعماالت األرض الحضرية في مدينة كبيسة خالل المرحمة  (1جدول رقم )
 المعاصرة

 االستعمال ت
 من مساحة االستعمال مساحة

 الكمية النسبة % من المساحة الكمية المدينة

 27,61 89,45 االستعمال السكني 0
 1,51 0,63 االستعمال التجاري 2
 1,19 1,28 االستعمال الصناعي 3
 25,05 80,49 استعماالت النقل 4
 4,60 04,9 االستعمال الخدمي 5
 42,16 036,28 والمتروكةاألراضي المفتوحة  6

 011 324,13 المجموع
 .Gis Arc Map 9, باالعتماد عمى برنامج 1661خارطة التصميم األساسي لمدينة كبيسة لعام  :المصدر

 
 استعماالت األرض السكنية في مدينة كبيسة لممرحمة الثالثة (3خريطة رقم )
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ذ:الدكينذملدونةذكبيدةذاملبحثذالثاني:ذحتليلذاستعمالذاألرض

 التوزيع الجغرافي لموحدات السكنية واالسر الساكنة: -0
وصل  1111ن الوحدات السكنية في مدينة كبيسة لعام أ( إلى 2يشير الجدول رقم )

حي الفاروق المرتبة األولى من  احتل إذتوزعت عمى ستة إحياء  ( وحدة سكنية,1636إلى )
%( من مجموع مساكن المدينة, وجاء  16541( بنسبة )243حيث عدد المساكن البالغة )

%( من  11515( مسكنًا وبنسبة )134حي األئمة بالمرتبة الثانية في عدد المساكن البالغة )
المساكن فيو كان مجموع مساكن المدينة. أما حي الرشيد فجاء بالمرتبة الثالثة, الن عدد 

%( من المجموع العام لمساكن المدينة. ومن ثم جاء  16513( مسكنًا وبنسبة )341بحدود )
%( من  15523( مسكنًا وبنسبة )331) بمغ عدد المساكن فيو إذحي األمين بالمرتبة الرابعة, 

يا )الصد   مغ عدد ذ بيق والمأمون( بالمرتبتين الخامسة والسادسة إمجموع المساكن. وجاء ح 
يق ونسبة %( لحي الصد   3563( مسكنًا عمى التوالي وبنسبة )31)( و131المساكن فييما )

 .مون من مجموع المساكن في المدينة%( لحي المأ 1526)
التوزيع الجغرافي العداد ونسب مساكن وأسر وسكان مدينة كبيسة عمى  (2جدول رقم )

 مساحات أحيائيا في المرحمة المعاصرة.

 م.1111األولية لحصر السكان وترقيم المباني لسنة ج ئاتن دائرة احصاء ىيت,وزارة التخطيط, المصدر/ 
 
 
 

 األحياء ت
المساحة 
 ىكتار

المساحة 
% 

عدد 
 المساكن

عدد 
 المساكن
% 

عدد 
 األسر

عدد 
 األسر
% 

عدد 
 السكان

عدد 
 السكان
% 

 15541 1361 16511 113 16513 341 6562 31.14 الرشيد 1
 15551 1413 16514 111 15523 331 5551 15523 األمين 1
 13561 3111 11531 153 11515 134 11561 32534 األئمة 3
 2516 455 4512 123 3563 131 11522 33531 الصديق 1
 31534 1226 16545 311 16541 243 31541 111514 الفاروق 2
 1534 165 1563 11 1526 31 12514 15552 مأمون 3

 %111 11363 %111 1116 %111 1636 %111 31151 المجموع
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 الكثافة السكنية العامة: -2
التي يشغمونيا, ويتم الحصول  األرضويقصد بيا توزيع السكان العام عمى مساحة 

المطموب دراستيا  عمييا بعد تقسيم إعداد السكان عمى المساحة العامة لمدينة أو المساحة
 .ضمن المدينة

 11511بمغت  ة السكنية العامة في مدينة كبيسة( ان الكثاف3) يظير الجدول رقم
نسمة في اليكتار الواحد. إال انو عند تفحص الكثافات السكنية في إحياء المدينة نجدىا تتباين 
ما بين حي وآخر. األمر الذي يمكن من تقسيم إحياء المدينة إلى ثالثة اقاليم سكنية كما 

 ما يأتي:( وىي ك1) رقم ريطةيظير من الخ
 إقميم الكثافة المرتفعة: -أ 

 وىي تشمل إحياء األئمة واألمين والرشيد التي تتراوح الكثافة السكانية فييا بين
 61535نسمة/ ىكتارا. وىي تصل في معدليا العام بين األحياء الثالثة إلى  64515–53514
نسمة  111531إلى . مما يعني إن حصة الفرد الواحد من األمتار المربعة يصل ىكتار /نسمة

 1م 111التخطيطي العراقي الذي اعتمد  في المتر المربع الواحد وىي ترتفع عن المعيار
ن الكثافة السكانية العامة في حي األئمة تتقدم عمى أاإلشارة إلى  رلمشخص الواحد. وتجد

فييا,  مع األعداد السكانية الموجودة موازنةبسبب ضيق مساحات الدور بال اء المدينةجميع إحي
  .نسمة/ىكتار 64515ي ىذا الحي إلى لذلك وصمت الكثافة السكانية ف

 الكثافة السكانية العامة الحالية في مدينة كبيسة خالل المرحمة المعاصرة (2جدول رقم )
 ىكتار( / الكثافة العامة )نسمة )ىكتار( مساحة الحي عدد السكان اسم الحي ت

 53514 31.14 1361 حي الرشيد 1

 62.13 15523 1413 حي األمين 1
 64515 32534 3111 حي األئمة 3
 11553 33531 455 حي الصديق 1
 11521 111514 1226 حي الفاروق 2
 1512 15552 165 حي المأمون 3

 11511 31151 11363 المجموع
 .(2المصدر/ الجدول رقم )  
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 المرحمة المعاصرةالكثافة العامة في مدينة كبيسة في  (1خريطة رقم )

 
 إقميم الكثافة المتوسطة: -ب 

نسمة في اليكتار الواحد  11521وتكون الكثافة السكنية العامة متوسطة ال تتجاوز 
وىي تتركز في حي الفاروق الواقع إلى الشرق والشمال الشرقي من حي األئمة )المدينة 

ذا الحي نجدىا تصل إلى القديمة(. وعند تأشير حصة الفرد الواحد من األمتار المربعة في ى
في اليكتار الواحد. األمر الذي يعطي نتيجة مضممة كون الحي السكني غير  شخصاً  11534

 مشغول بالكامل بالوحدات السكنية.
 إقميم الكثافة السكنية المنخفضة: -ج 

يشمل ىذا اإلقميم حيي الصديق والمأمون المذين تدنت الكثافة السكنية فييما لتصل 
نسمة في اليكتار الواحد, ويعود انخفاض الكثافة  11553و 1512بين  إلى معدل يتراوح

السكنية إلى سعة ىذين الحيين وان الوحدات السكنية المشيدة فييما ال زالت قميمة العدد, عندما 
ىكتارًا. بينما  33531بالمساحة التي يظير الجدول إنيا في حي الصديق كانت بمقدار  توازن
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ىكتارًا, وان الساكنين ليذين الحيين لم يتجاوز مجموعيما  31534في حي المأمون بحدود 
 نسمة. 653العام عن 

 الكثافة السكنية الصافية: -3
التي بواسطتيا يمكن قياس  الميمةتمثل الكثافة السكنية الصافية إحدى المؤشرات 

طاقة استيعاب الحي السكني لمساكنين في الوحدات السكنية. وىي تفيد في تشخيص مناطق 
نخفاض أو االعتدال أو االكتظاظ في توزيع الكثافات ضمن إحياء المدينة, ألجل معالجتيا اال

ن الكثافة السكنية الصافية الحالية في مدينة أ( 4يوضح الجدول رقم ) .(11)بما تيسر من سبل
لممسكن الواحد, وىي في عموميا ال تختمف في األحياء  شخصاً  451كبيسة وصمت إلى 

في المسكن  شخصاً  4553و 4513السكنية عن المعدل العام في المدينة, إذ تراوحت بين 
إال إنيا انخفضت في حي )الصديق  .الواحد في إحياء )الرشيد واألمين واألئمة والفاروق(

واحد بسبب حداثة ىذين الحيين وأنيما لممسكن ال شخصاً  3536و 2555والمأمون( لتتراوح بين 
 ال زاال في بداية نشأتيما.

 المرحمة المعاصرة خاللالكثافة السكانية الصافية في مدينة كبيسة  (4جدول رقم )

 ت
اسم 
 الحي

عدد 
 السكان

عدد 
 الدور

معدل اإلشغال 
 دار( / )نسمة

 ت
اسم 
 الحي

عدد 
 السكان

عدد 
 الدور

معدل اإلشغال 
 دار( / )نسمة

 2.55 131 455 الصديق 1 4513 341 1361 الرشيد 1

 4.53 243 1226 الفاروق 2 4521 331 1413 األمين 1

 3536 31 165 المأمون 3 4534 134 3111 األئمة 3
 (.1المصدر/ الجدول رقم )

 
 ظاهرة السكن المشترك: -4

واألبناء تبرز في مدينة كبيسة عوامل شد اجتماعية تربط بين العائمة الرئيسة )األم( 
المتزوجين حديثًا تؤدي دورىا في وضوح ظاىرة السكن المشترك. وان كانت الحالة العامة في 
الوقت الحاضر عند الطبقة المثقفة المنخرطة في العمل الوظيفي ترغب في السكن المستقل 

%  5151دارًا أي بنسبة  1413( إن 5يبين الجدول رقم ) كما ىو مؤشر في األحياء الحديثة.
% من مجموع  1555دارًا بنسبة  113دور المدينة مشغولة بأسرة واحدة. بينما كان ىناك  من



ذحدنذكشاشذعبدذاجلنابيذأ.د.ذ

ذ

حتليلذواقعذاستعمالذاألرضذالدكينذيفذ

ذذذذذذذذذذذذذذذمدونةذكبيدة ذاسامةذذماجدذذرشيدذ

ذ

) 114 ) 
 

وىذه النسبة تشخص الرغبة التي ظيرت حديثًا  ,ثالثة أسر مساكن المدينة تسكنيا أسرتان أو
ن حي األئمة الذي يمثل أوالسكن في دار مستقل. دليل ذلك  في االنفصال عن العائمة األم

% تسكنيا  12511دارًا بنسبة  111مثل أعمى نسبة في السكن المشترك, الن  قديمةالمدينة ال
% تسكنيا أسرة واحدة. مع ان  41561دارًا وبنسبة  311أو ثالثة. بينما كانت ىناك  أسرتان

 عامل الشد االجتماعي في ىذا الحي ىو األقوى بين األحياء األخرى.
عام  عدد األسر التي تشغميا في إحياء المدينة توزيع الوحدات السكنية حسب (5جدول رقم )

1111 

 اسم الحي ت
مجموع ألسر  عدد المساكن

 دور تسكنيا ثالثة اسر دور تسكنيا أسرتان دور تسكنيا أسرة واحدة الساكنة
 113 15 11 311 الرشيد 1
 111 12 21 334 األمين 1
 153 23 33 331 األئمة 3
 123 6 11 112 الصديق 1
 311 12 32 221 الفاروق 2
 11 2 11 13 المأمون  3

 1116 115 122 1413 المجموع
 ,غير منشورة.1111مديرية احصاء ىيت, دراسة إحصائية عن مدينة كبيسة لعام المصدر/ 
 

 الكثافة العمرانية في المدينة: -5
الممثمة بالبنايات المشيدة  عمرانيةن الكثافة الأيالحظ من يتجول في مدينة كبيسة 

يظير  ذإأشدىا في الجزء القديم من المدينة الذي يحمل تسمية حي األئمة,  تكون عمى
كانت في معدليا العام تصل إلى  ن  ا  المعمارية العامة في المدينة و ن الكثافة أ( 6الجدول رقم )

دارًا في اليكتار  1351ى نيا في المدينة القديمة تصل إلأدارًا في اليكتار الواحد. إال  2565
الواحد. األمر الذي يؤشر صغر مساحة الوحدات السكنية في ىذا الجزء الذي لم تزد مساحتو 

دارًا, ونظرًا لرغبة سكان المدينة في السكن عمى  134ىكتارًا مع انو يحتوي عمى  32534عن 
حي األئمة من الجنوب الرشيد واألمين الذين يجاوران  ين حيأمقربة من المدينة القديمة, نجد 

 1153دارًا في اليكتار الواحد في حي الرشيد و 1152ترتفع فييما الكثافة العمرانية لتتراوح بين 
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ن حي الفاروق تنخفض فيو الكثافة المعمارية أدارًا في اليكتار الواحد في حي األمين. إال 
و بالوحدات السكنية. دارًا في اليكتار الواحد لكن الحي غير مشغول بكامم 2511لتصل إلى 

انخفضت فييا  ويالحظ ان المناطق المفرزة حديثًا التي بدأ الزحف السكني يمتد باتجاىيا
دار في اليكتار الواحد في حيي الصديق وحي  1511و 1532الكثافة المعمارية لتتراوح بين 

ال زال في المأمون, بسبب حداثة الحيين وسعة مساحتيما وكون تشييد الوحدات السكنية فييما 
مسكنًا في الوقت الذي بمغت  132 عنزد ي من عدد المساكن في ىذين الحيين لإبدايتو, إذ 
 ىكتارًا. 131515مساحتيما 

 العامة في مدينة كبيسة خالل المرحمة المعاصرة  عمرانيةالكثافة ال (6جدول رقم )
 ىكتار( / لكثافة العامة )دار مساحة الحي ىكتار عدد الدور اسم الحي ت
 1152 31.14 341 الرشيد 1
 1153 15523 331 األمين 1
 1351 32534 134 األئمة 3
 2511 111514 243 الفاروق 1
 1511 33531 131 الصديق 2
 1532 31534 31 المأمون 3

 2565 31151 1636 المجموع المدينة
  Gis Arcم, وباالعتماد عمى برنامج 1661( خارطة التصميم األساسي لمدينة كبيسة لعام 1المصدر / )

 
 األقاليم السكنية في مدينة كبيسة: -6

تختمف الدراسات التي تناولت تقسيم المدينة إلى أقاليم سكنية تبعًا لنوعية المعايير أو 
لممدن اعتمدت عمى  ن نظريات التركيب الداخمي إالمقاييس المستعممة في التصنيف, إذ 

 .(13)واالجتماعية لشاغمييا أساس العالقة بين موقع الوحدات السكنية والحالة االقتصادية
أما في العراق فيناك دراسات متعددة قسمت االستعماالت السكنية إلى أقاليم تبعًا 

فقيرة أو غنية. وىناك  لمساحتيا أو حسب مستوى ساكنييا المعاشي, إذ تصنف إلى دور
دراسة اعتمدت أقاليم سكنية تبعًا لمساحة المسكن ومستوى اإليجارات وعمر المسكن ومظيره 

 الخارجي.
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االعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية التي أفادت في تقسيم المدينة إلى أقاليم ولقد تم 
السكنية والمظير  ألرضاسكنية وفقًا لعدة معايير منيا )نوع مادة البناء ومساحة قطعة 

 , كما يأتي:(الخارجي
 :الرديئة النوعيةإقميم المساكن  -أ 

%( من مجموع مساحة  11.6يتمثل ىذا اإلقميم بنواة المدينة الذي يشكل نسبة )
األحياء السكنية في المدينة, وتتصف مساكن ىذا اإلقميم بأنيا متجاورة وعمى الطراز العربي 

عن طابق واحد, وجدرانيا مبنية بالحجر والطين أو الجص بينما التقميدي, وال يزيد ارتفاعيا 
سقوفيا من جذوع النخيل ومغطاة بالطين, مع مالحظة ان المعدل العام لمساحة الوحدة 

, أما بالنسبة لشوارع ىذا اإلقميم فيي ذات 1م 111 -121السكنية في ىذا اإلقميم تتراوح بين 
تضيق فييا الشوارع لتتحول إلى أزقة  السابقة (11رقم ) ريطةنظام عضوي كما بينت الخ

 ممتوية ضيقة ال تسمح بدخول السيارة, مع وجود أزقة ذات نيايات مغمقة.
 إقميم المساكن المتوسطة النوعية: -ب 

يقع ىذا اإلقميم جنوب إقميم المساكن القديمة, ويتمثل بحيي األمين والرشيد ويمثل 
السكنية فيو بين  األرضح مساحة قطعة %( من مساحة المدينة, وتتراو  15.4بنسبة )

(, وقد شيدت عمييا مساكن مبنية من مواد بناء أكثر تطورًا من إقميم 1م 321 -111)
المساكن القديمة, إذ شيدت جدرانيا من الحجر واالسمنت والجص. في حين اعتمدت 

واضحًا بعد ان الخرسانة المسمحة في السقوف, أما المظير الخارجي لمبيت فقد شيد تغيرًا 
اعتمد الطراز الغربي المغمق عمى الداخل والمفتوح عمى الخارج من خالل السياج الذي تطل 
عميو نوافذ البيت والحديقة األمامية. وقد امتدت مساكن األقاليم عمى جانبي شوارع نظام 

 م. 11ن عرضيا زاد عن ممرين ممر لمذىاب وآخر لإلياب أل رباعي ذات
 :جيدة النوعيةالإقميم المساكن  -ج 

%(  41.1) ةيتمثل ىذا اإلقميم في إحياء )الصديق والفاروق والمأمون( ويشكل نسب
از غربي تتراوح مساحتيا بين من إجمالي مساحة المدينة, الذي تميزت مساكنو بأنيا ذات طر 

الطابوق واالسمنت )الخرسانة المسمحة(  استعممت, بنيت جدرانيا بالحجر و 1م 311-211
االسمنت لطالء  استعملفي بناء السقوف, مع ظيور اىتمام بالمظير الخارجي لمبيت حيث 

في بعض البيوت الحجر المنحوت والسيراميك لتغميف الجدران  استعملالجدران الخارجي و 
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وقد ساعد عمى ذلك اتساع الخارجية, وبرزت الحدائق األمامية والجانبية والخمفية في البيوت. 
 مساحة الوحدات السكنية التي امتدت عمى جانبي الشوارع ذات النظام الرباعي.

ذاالستنتاجاتذوالتوصيات

ذاوال:ذاالستنتاجات:

أدى إنشاء معمل اسمنت كبيسة عمى مقربة من المدينة إلى إحداث زيادة سكانية وصمت  -1
ف المدينة ومدن وقرى المحافظة إلى الضعف, نتيجة وفود أعداد من العاممين من ري

 والمحافظات العراقية األخرى لمعمل في خطوطو اإلنتاجية.   
%( من مساحة  23513ىكتارًا( بنسبة ) 1153) 1621شغل االستعمال السكني قبل عام  -1

 33512ارتفع إلى ) 1111ىكتارًا(. لكنو في عام  1156زاد ) 1646المدينة. وفي عام 
اعتماد التوسع األفقي, إذ يرغب أرباب األسر في تشييد الوحدات ىكتار(. مما يؤشر 

 السكنية التي تحقق ليم االستقاللية.
% من الوحدات السكنية التي  12برزت في مدينة كبيسة ظاىرة السكن المشترك لـ  -3

سكنتيا أسرتان أو ثالثة. األمر الذي يعكس حالة الشد االجتماعي لساكني المدينة, ولذلك 
 لكثافة السكانية في الجزء القديم من المدينة موازنة باألحياء الحديثة.ارتفعت ا

ذثانيا:ذالتوصيات:ذ

اعتمادًا عمى مجريات الدراسة واالستنتاجات المستخمصة فان باإلمكان إدراج 
 التوصيات كما يأتي:

 تحتاج مدينة كبيسة إلى أن تخرج من العزلة التي ىي فييا, من خالل التوسع شرقًا باتجاه -1
مدينة ىيت وباالرتباط بالطريق الدولي السريع من ناحية الجنوب ليعيد االتصال بمدن 

 المحافظة الغربية ومدن الرمادي وبغداد شرقًا.
ان من الضروري إجراء عممية تجديد حضري لحي األئمة الذي يمثل مدينة كبيسة القديمة  -1

دخول السيارة. السيما ان تؤدي دورىا في توسيع أزقة المدينة إلى شوارع واسعة تسمح ب
ىناك الكثير من المساكن التي ىجرىا ساكنوىا بسبب قدميا مع عدم إمكانية الوصول 

 إلييا باستعمال السيارة الخاصة.
ان بساتين النخيل الموجودة شمال المدينة الفرصة المناسبة إلنشاء الحدائق العامة  -3

 سكان المدينة أوقات فراغيم.والمنتزىات وساحات المالعب التي يمكن ان يقضي فييا 
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ينبغي عمى الجيات المسؤولة أعداد العدة لمد شبكة الصرف الصحي الذي يخمص  -1
المدينة وساكنييا من السواقي المنتشرة في األزقة والشوارع, فضاًل عن مجاري العيون 

 الكبريتية الموجودة في بعض أحياء المدينة وأطرافيا.
ىكتارًا( وتحتوي عمى  1511فى تبنى عمى مساحة )تحتاج مدينة كبيسة إلى بناء مستش -2

سريرًا. كي تتحقق الكفاية من الخدمات الطبية والعالجية التي يحتاجيا في  132
 المستقبل المتطور.

االعتماد عمى فكرة المجاورة السكنية ذات الكفاية الوظيفية في مجمل الخدمات المجتمعية  -3
تعاني منو أحياء المدينة, من خالل إنشاء  والعامة. في معالجة القصور الخدماتي الذي

مراكز قطاعية في الفراغات الموجودة تحقق بعض ما يحتاجو سكان األحياء الستة 
 الموجودة.
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ذاملصادر:

 .66, صبتي الكبيسي, كبيسة مدينة العطاءسممان حميد س -1

, غير منشورة,  وزارة الداخمية 1644لعام , الجياز المركزي لمحصاء, احصاء السكاني وزارة التخطيط -1
 .116ص ,1624 ,رية النفوس العامة ,لواء الرماديمدي

 .1654, 1644وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, نتائج التعدادات السكانية, لألعوام  -3
 .11-11, ص 1661عادل عبداهلل خطاب, جغرافية المدن, مطابع التعميم العالي, الموصل,  -1
, 1642ق في العيد الحميدي, رسالة ماجستير, كمية اآلداب , جامعة بغداد, , العرامحمد الحسنجاسم  -2

 .13-13ص 
 . 31, 1655فرحان سعيد الحديثي, تاريخ الحديثة, الجزء األول, مطبعة أسعد, بغداد,  -3
ي, البغداد, مطبعة األديب 1661, تطور الطرق والجسور في العراق لغاية عام عبد النافع عبد الموجود -4

 . 11, صبغداد
 . 1634لعام  114, المرسوم الجميوري المرقم الوقائع العراقية  -5
عممي األول لجامعة األنبار, , الخارطة اإلدارية لمحافظة األنبار, من بحوث المؤتمر الفالح شاكر أسود  -6

 .11, ص1661
 .11/2/1644في  144, المرسوم الجميوري المرقم الوقائع العراقية -11
 . 5/3/1654في عام  311, المرسوم الجميوري المرقم لعراقيةا الوقائع -11
, خرائط المدن دراسة تطبيقية عمى مدينة أم قصر, رسالة ماجستير غير العزيزفراس سامي عبد  -11

 .145 , ص1111منشورة, كمية التربية, جامعة البصرة, 
 .133ص  ,1661الموصل,عادل عبد اهلل خطاب, جغرافية المدن, مطابع التعميم العالي,  -13
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