
 

                                 ((صباح شلوح شعيل الجنابي قدمها ))رسالة ((   االستيطان الريفي يف  ريف مركز قضاء الشامية  ))لخص الم

محافظة القادسية , والتعرف  إلىالكشف عن طبيعة االستيطان الريفي في ريف مركز قضاء الشامية  التابعة  إلىتسعى الدراسة     
غياب التخطيط لالسابقة والالحقة , نتيجة  اإلداراتعمى واقع حال الريف العراقي الذي عانى ويعاني من اإلىمال الكبير من قبل 

 0العممي الصحيح لتطوير المناطق الريفية 
ة في عموم منطقة الدراسة , البد لنا من معرفة ومن أجل التعرف عمى الصورة الحقيقية لمتوزيع الجغرافي لممستوطنات الريفي    

ونتيجة لتفاعل وتأثير العوامل الطبيعية  ,العوامل الجغرافية المؤثرة فييا والمتمثمة بالعوامل الطبيعية , والعوامل الجغرافية البشرية
 ارىا.وانتشوالبشرية يمكننا الكشف عن أنماط التوزيع الجغرافي لممستوطنات الريفية ودرجة تركزىا 

قرينة الجار األقرب لمكشف عن تمك األنماط بصورة أكثر دقة وواقعية  بعض األساليب الكمية وىي عمالولتحقيق ذلك تم است   
 , من حيث الخدمات االجتماعية وحركة العمران وخدمات البنية التحتية.في منطقة الدراسةتطوير االستيطان الريفي لممساىمة في 

ونسيج البناء واستعماالت  الريفية المستوطنات الريفية من حيث)خطة المستوطنة الكشف عن مورفولوجيةوتسعى الدراسة إلى    
نستطيع التمييز بين مستويات الخدمات  عميواألرض( لكل مستوطنة ريفية وأىم األشكال التي تتخذىا وحداتيا السكنية وواقعيا السكني و 

توطنات التي تعاني من تخمف الخدمات فييا بيدف وضع الحمول المناسبة ليا والعمل الموجودة في المستوطنات الريفية وتحديد المس
 .لسكانيا  المعاشيعمى رفع المستوى 

وتناولت الدراسة الواقع الخدمي واألقاليم الخدمية لممستوطنات الريفية التي من خالليا يمكن رسم حدود األقاليم الخدمية , فضال     
قات اإلقميمية لممستوطنات الريفية سواء مع بعضيا البعض أو مع المراكز الحضرية المجاورة ليا التي عن الكشف عن طبيعة العال

 .تمثل حجر الزاوية في عممية التنمية من مختمف الجوانب 
الذي أثر ئيس الموارد المائية المتمثمة بشط الشامية تمثل العامل الطبيعي الر وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا ان     

المستوطنات الريفية  وجود إلىالتي أدت  عاممي التربة الخصبة والمناخ المالئم لمزراعة فضال عن بصورة مباشرة في استقرار سكانيا
جوار مركز المدينة  إلىفي جميع أجزاء منطقة الدراسة التي تتركز بصورة أكثر وتزداد حجوميا في الجيات الوسطى والشمالية الواقعة 

يجة لمعوامل المذكورة أعاله ولتوفر الخدمات الضرورية لحياة السكان التي اىميا طرق النقل المعبدة عمى جانبي شط الشامية فضال نت
 .جومياحعن صغر حجم الحيازات الزراعية , فضال عن دور المدن في جذب المستوطنات الريفية وزيادة 

ية التي تتوفر فييا الفضاءات الخدمية كالحمام والمطبخ والمرافق الصحية فضال وتوصمت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الوحدات السكن   
عن الحديقة والمخزن وحظيرة الحيوانات في ريف مركز قضاء الشامية , وسيادة طراز المسكن الريفي الميجن الذي يجمع بين صفات 

%( وىذا ناتج عن 56دات السكنية منو التي شكمت نسبة )البيت الريفي العربي التقميدي والبيت الغربي الذي تزداد نسبة بناء الوح
ارتفاع المستوى المعاشي لمسكان ومستوى الحضرية , كما ترتفع نسبة االستعمال السكني داخل المستوطنات الريفية قياسا الستعماالت 

 .األرض األخرى التي تتباين بين مستوطنات منطقة الدراسة حسب الكثافة السكنية فييا 
العالقات اإلقميمية بين المستوطنات الريفية السيما العالقات  طبيعة كشفت دراسة األقاليم الخدمية لممستوطنات الريفية عنكما    

المتوسطة والثانوية , وكذلك ضعف العالقات الصحية بين المستوطنات الريفية, كما تنشط العالقات و التعميمية لممرحمة االبتدائية 
ن المستوطنات الريفية وبين المراكز الحضرية المجاورة ليا , التي تتحدد حسب حجم المدينة والمسافة الفاصمة االقتصادية بي اإلقميمية

 .بينيا وبين مستوطنات منطقة الدراسة 
  

 


