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الواقع السكىي للمستوطىات في ريف واحية السىية ـ محافظة 

 القادسية
 
 

 أ. د. رضا عبد الجبار سلمان الشمري&م.باحث.حنين حميد عبد الميالي
 كلية اآلداب /جامعة القادسية     

 
 22/3/2016تاريخ قبول النشر :                          17/2/2016-تاريخ استالم البحث :

 الخالصة:

تم دراسة ريف ناحية السنية من حيث الواقع السكني وكفائتو, واتضح أن غالبية الوحدات السكنية  
%(من المجموع الكمي 90في مستوطنات منطقة الدراسة ,تتخذ النمط المتجمع  في توزيعيا شكمت نسبة )

ية ,كما كشفت الدراسة لوحدات منطقة الدراسة ,بينما تمثمة ا لنسبة المتبقة بالنمط المنتشر لموحدات السكن
عن ضعف الكفاءة النوعية لمسكن الريفي وعدم كفايتيا الكمية ,حيث يرتفع حجم العجز السكني ليبمغ 

%(,وقد بمغ معدل االشغال في المستوطنات المشمولة بعينة 8,1( وحدة سكنية وبنسبة عجز)245)
ة واألفراد في منطقة الدراسة لعام شخص /غرفة الواحدة(,وقد بمغت الكثافة السكنية لؤلسر 1,8الدراسة )
شخص/وحدة سكنية( ,وتعد ىذه النسبة مرتفعة  ,وفضبل عن 7,9أسرة/وحدة سكنية(و)1,1) 2014

ضعف في الفضاءات الخدمية األخرى في بعض  المساكن وكذلك ضعف الكفاءة النوعية  المتمثمة بمتانة 
الى ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض المستوى  البناء والتيوية واالضاءة والصرف الصحي ,وسبب ذلك يعود

المعيشة لمعظم سكان ريف منطقة الدراسة, ومن إىم النتائج التي توصل إلييا  البحث ىي إن النمط 
السائد لتوزيع الوحدات السكنية في منطقة الدراسة ىو النمط المتجمع وضعف الكفاءة النوعية وعدم 

البد من وضع سياسة أسكانية لمعالجة مشاكل السكن الريفي في كفايتيا الكمية في منطقة الدراسة ,لذلك 
 منطقة الدراسة وخاصة العجز السكني والخصائص النوعية األخرى  .

 المقدمة

. وبذلك  (1)تعد الوحدة السكنية دومًا حاجة بشرية أساسية ضرورية ويجب االىتمام بيا نوعًا وكماً  
اإلنسان, إذ يقوم األفراد بالسعي لتشيد المساكن لتمثل النقطة  تحتل الوحدة السكنية مرتبة عميا بين حاجات

المركزية لحياتيم اليومية إلى جانب الحاجات الضرورية األخرى التي يسعون إلى توفيرىا خاصة المأكل 
 (2)والممبس
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ولمتعرف عمى الواقع السكني في منطقة الدراسة سنقوم بدراسة أنماط توزيع الوحدات السكنية في  
توطنات الريفية والعوامل المؤثرة فييا, والكشف عن كفاءة ىذا الواقع ودرجة توفر الوحدات السكنية المس

واستيعابيا لمسكان نستخدم عدة معايير التي أىميا )نسبة العجز والفائض السكني , الكثافة السكنية 
 ومعدل االشغال( .

 مشكلة البحث:

 ة أسئمة وكاآلتي:يمكن صياغة مشكمة البحث من خبلل سؤال أو عد 
)ما ىو الواقع السكني في ريف ناحية السنية من حيث التوزيع الجغرافي ؟ و ماىي درجة كفائتو الكمية  

 والنوعية ؟(
 فرضية البحث:

تنطمق فرضية البحث من مشكمة أعبله, تدني الواقع السكني في ريف ناحية السنية, من حيث  
والنوعي لمسكن في ريف ناحية السنية ,وذلك بسب األىمال الذي كفاءة التوزيع الجغرافي والمستوى الكمي 

 تعاني منو المناطق الريفية في محافظة القادسية.
 حدود البحث:

كم( ,  210,26تتمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بريف ناحية السنية , وتبمغ مساحتيا ) 
ومن الشرق ناحية الدغارة ومركز قضاء تحدىا من الشمال محافظة بابل ومن الغرب ناحية الميناوية, 

نسمو(  33776) 2014(,وبمغ عدد السكان فييا لسنة 1الديوانية ومن الجنوب ناحية الشافعية,خريطة )
 – 8و31o – 56(, , وتقع فمكيًا بين دائرتي عرض )1( مقاطعات,خريطة )9,وتتألف الناحية من )

32o( شمااًل , وخطي طول )44 – 42o 44 – 52وo ( .1قًا خريطة )( شر 
 اهداف البحث:

دراسة الواقع السكني في ريف ناحية السنية وكشف المشكبلت السكنية وأيجاد سبل معالجتيا ومن 
رؤية جغرافية بغية أن يكون ذلك عونا لممسؤولين المعنين بوضع الحمول المبلئمة لتحسين وتطوير الواقع 

 السكني فييا .
 منهج البحث وهيكليته:

عمى المنيج التحميمي المستند عمى الدراسة الميدانية  التفصيمية لمواقع السكني وتحديد  تم االعتماد
العوامل المؤثر فييا,كما استخدمت بعض األساليب األحصائية لمعرفة قيمة العجز والفائض السكني كما 

لضواىر تم استخدام  الكثافة السكنية ومعدل األشغال,كما تم  استخدام الصور الفضائية لتوضيح ا
( في رسم الخرائط,فضبل عن الدراسة الميدانية المتمثمة بممحق رقم واحد والمبلحظة Gisالجغرافية ,و)

 المباشرة ,مع االعتماد عمى المصادر العراقية واألجنبية والموسسات الحكومية.
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وقد تضمن البحث عمى خبلصة ومقدمة ومبحثين حيث درس المبحث األول  انماط توزيع 
لسكنية وأشكال المستوطنات الريفية والعوامل المؤثر فييا والثاني درس الواقع السكني الوحدات ا

 لمستوطنات ريف ناحية السنية,فضبل عن التوصيات وقامة المصادر واليوامش. 
 2014الموقع الجغرافي والمقاطعات الزراعية في ناحية السنية سنة  (1خريطة )
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 المبحث االول

 أنماط توزيع الوحدات السكنية وأشكال المستوطنات الريفية والعوامل المؤثرة فيها
 أنماط توزيع الوحدات السكنية والعوامل المؤثرة فيها : –أوالً 

يقصد باألنماط التوزيعية لموحدات السكنية انتشار أو تجمع الوحدات السكنية داخل موضع  
 حدات السكنية إلى نمطين في منطقة الدراسة وكما يأتي :المستوطنة, وتبعًا لذلك يمكن تقسيم الو 

 النمط المتجمع : -6

ويبدو ىذا النمط واضحًا في المستوطنات المخططة , وكذلك في المستوطنات التقميدية , ففي  
المستوطنات المخططة تتبلصق فييا الوحدات السكنية في الجزء المخطط منيا, وكذلك المستوطنات 

لكثافة السكنية المرتفعة حيث تحتشد الوحدات السكنية وتتقارب بعضيا مع البعض تاركة التقميدية ذات ا
 فيما بينيا أزقة ضيقة .

%( من 90( مستوطنة, شكمت نسبة قدرىا )45وقد بمغ عدد المستوطنات ذات النمط المتجمع ) 
( وحدة 2386لسكنية )المجموع الكمي لموحدات السكنية في منطقة الدراسة , في حين بمغ عدد وحداتيا ا

%( من المجموع الكمي لموحدات السكنية في منطقة الدراسة , وبذلك فأن 86سكنية , شكات نسبة قدرىا )
 ىذا النمط يمثل النمط السائد فييا .

ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أىميا , عامل التخطيط الذي ظير دوره واضحًا في  
ث أن المخططين جعموا الوحدات السكنية بشكل متقارب ومتبلصق , مستوطنتي )البو خميفة والدورة( حي

وأيضًا تتجمع الوحدات السكنية من أجل توفير الخدمات بسيولة فنجد أن الوحدات السكنية تتقارب في 
المناطق التي تتوفر أحد الخدمات العامة وكذلك أن غالبية األراضي في منطقة الدراسة ذات ممكية تعود 

يجار مما يؤدي إلى أن يتجمع السكان وتتقارب مساكنيم وخصوصا لمدولة فيي عب ارة عن عقود حكومية وا 
في المقاطعات الوسطى والغربية, وأن ارتفاع الكثافة السكانية العامة في معظم المستوطنات أدى إلى 

عمى تقارب وتجمع وحداتيا السكنية, وكذلك العامل االجتماعي حيث تتجمع الوحدات السكنية وتتقارب 
أساس قبمي عشائري , وكذلك عامل موضع المستوطنة ووجود المحرمات مثل األنير والجداولوالطرق 
المعبدة والمساحات الزراعية كالبساتين  حيث يتضح ىذا النمط في المستوطنات المحصورة بين )نير 

بو حسن وكاظم جاسم الديوانية( والطريق كما في )البو خميفة والمزاريج والنواصر األولى والبو شيب وال
وكاظم حمد( , وكذلك العامل الديني وتأثيره في تجمع الوحدات السكنية عند مراقد السادة والرموز الدينية 
كما في )سيد حاتم عبيس والبو عزيز وحميد أبو زركة(, وكذلك عامل التحضر المتمثل في الجذب 

مل مجتمعة أدت إلى ظيور ىذا النمط الحضري خصوصًا في المناطق القريبة من المدن وكل ىذه العوا
 في منطقة الدراسة وبيذه النسبة الكبيرة , ومن محاسن النمط المتجمع ىي :
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 توفر األمن والحماية بفضل الحياة االجتماعية لسكان ىذه المناطق خاصة من المشاكل العشائرية . -أ 
 ن مستوطنات ىذا النمط .قوة العبلقات االجتماعية التي يسودىا التعاون والحياة المشتركة لسكا -ب 
 أن ىذا النمط يسيل توفير الخدمات االجتماعية واألساسية . -ج 
صناعية( بسيطة مثل ورش التصميح والمحبلت في  –إمكانية توفر نشاطات اقتصادية )تجارية  -د 

 مستوطنات ىذا النمط .
 أما عيوب ىذا النمط فيي :

ت مما يؤدي إلى خمو بعضيا من صغر مساحة الوحدات السكنية في ىذا النمط من المستوطنا -أ 
بعض الفضاءات الميمة في الوحدات السكنية في المستوطنات الريفية بشكل خاص والمتمثمة بـ )قمة 

 عدد الغرف والمضيف والمخزن والفناء( .
 بعد الحقول الزراعية عن مكان سكن الفبلحين مما يوجب توفير وسيمة نقل دائمة لو . -ب 
وارع وقمة كفاءتيا الوظيفية في مستوطنات ىذا النمط مما يؤدي صعوبة الصرف الصحي وضيق الش -ج 

 إلى انتشار بعض األمراض واألوبئة .
صغر الفضاءات وقمتيا بين الوحدات السكنية مما يؤدي إلى قمة استيعابو لموضع االجتماعي  -د 

والنفسي لمفبلح لصغر المساحة يفضل البعض العزلة االجتماعية مما يسبب عدم الراحة في 
 توطنات ىذا النمط .مس

ال توجد مساحات لمتوسع العمراني إلقامة مراكز الخدمات العامة التعميمية والصحية والكيرباء  -ه 
ومشاريع الماء الصالح لمشرب ,وىذا ينعكس بشكل سمبي عمى عممية تطوير ىذه المستوطنات أو 

لدولة أجراء أصبلحات االقتراح بوضع تصاميم أساس لتطويرىا أو توسيعيا األمر الذي يتطمب من ا
 تشريعية تسيل عمل الجيات التخطيطية الرامية الى تطوير ىذه المستوطنات وتوفير الخدمات فييا.

 النمط المنتشر : -2

ويبدو ىذا النمط واضحًا في المستوطنات التي يكون فييا تباعد بين وحداتيا السكنية والذي يتراوح  
( بين وحدة سكنية وأخرى وقد بمغ عدد المستوطنات في 300م( وأحيانًا يصل إلى ) 200 – 150بين )

( مستوطنة ريفية وىي )حجي عموان حسين وجاسم آل خشان والبو كاظم والبو ناىض و)آل 5ىذا النمط )
( وحدة سكنية, وشكمت نسبة 376%( وبمغ عدد وحداتيا السكنية )10معمة أم الدور((, شكمت نسبة )

 ة في منطقة الدراسة .%( من مجموع الوحدات السكني14)
وبذلك فأن ىذا النمط يمثل نسبة منخفضة من عدد المستوطنات في منطقة الدراسة, وأن سبب  

انتشار الوحدات السكنية في ىذه المستوطنات يرجع إلى انخفاض الكثافة السكانية وكبر حيازات األرض 
الوحدات السكنية فييا , وكذلك نمط وخصوصًا الطابو وااليجار في ىذه المستوطنات مما أدى إلى انتشار 
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الزراعة حيث تعتمد في ىذه المستوطنات نمط الزراعة الواسعة الذي يؤدي إلى انتشار الوحدات السكنية 
بالقرب من األراضي الزراعية, ولتوفير وسائط النقل وسيولة الحصول عمييا أدت إلى انتشار الوحدات 

ومي والرسمي والتخطيطي في تحديد وبناء ىذه الوحدات السكنية  فييا, فضبًل عن ضعف التدخل الحك
 السكنية مما يؤدي إلى انتشارىا , ومن محاسن ىذا النمط :

( وأحيانًا تصل 2م 500 – 300سعة مساحة الوحدات السكنية في ىذا النمط والتي تتراوح بين ) -أ 
كنية الريفية , ( مما يسمح لمفبلح توفير جميع الفضاءات الضرورية لموحدات الس2م1000إلى )

 فضبًل عن زيادة عدد الغرف في الوحدات السكنية في مستوطنات ىذا النمط .
قرب المسكن الريفي من الحقل الزراعي وسيولة اإلشراف عمى العمل الزراعي مما يؤدي إلى  -ب 

 تقميل تكاليف النقل .
انية استغبلليا اتساع مساحة الفضاءات والشوارع التي تفصل الوحدات السكنية, وبذلك توفر إمك -ج 

 لمتوسعات العمرانية المستقبمية , توفير المكان إلقامة الخدمات العامة فييا .
 ولكن أىم عيوب ىذا النمط :

 بعد الوحدات السكنية بعضيا عن البعض اآلخر , أدى إلى إيجاد العزلة االجتماعية. -أ 
االجتماعية التي أخذت  عدم توفر الحماية واألمن , بسبب قمة التعاون الجماعي النتشار العزلة -ب 

 تخف بسبب وجود وسائل األتصاالت الحديثة.
ارتفاع تكاليف إقامة الخدمات العامة, بسبب انتشار الوحدات السكنية في المستوطنات مما  -ج 

يؤدي إلى صعوبة توفيرىا لجميع الوحدات التي تفتقر لمعظم ىذه الخدمات ,مما يؤدي الى 
 بة في المدارس لبعدىا.التسرب من التعميم وعدم تسجيل الطم

فقدان المظير النظامي والجمالي العام لممستوطنات الريفية في ىذا النمط , وذلك بسبب سعة  -د 
حيازات األراضي الزراعية, وذلك يؤدي إلى انتشار وتوزيع الوحدات السكنية والمناطق الخضراء 

 بشكل غير نظامي .

 دراسة والعوامل المؤثرة عليها :تقسيم المستوطنات حسب الشكل في منطقة ال –ثانياً 

يقصد بشكل المستوطنة ىو المظير الخارجي لما تشغل الوحدات العمرانية المنتشرة عمى موضع  
 . (3)المستوطنة الريفية عند النظر إلييا من مكان بعيد عنيا

أجريت أن الشكل الخارجي لممستوطنة الريفية ىو نتيجة لتفاعل العوامل )الطبيعية والبشرية( وقد  
العديد من الدراسات األلمانية ليا دور الريادة ثم تمتيا المدارس الفرنسية واإلنكميزية واليولندية والبمجيكية 
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وأن دراساتيم تركز عمى عدة محاور ضمن االستيطان الريفي منيا ما يختص بوصف وتحميل المساكن 
 . (4)لتي تتخذىا المستوطنات الريفيةالريفية وأنماط توزيعيا ومنيا ما يختص بتعمير األرض األشكال ا

وقد اعتمدت الدراسة الميدانية )المبلحظة المباشرة( والمبلحظة الدقيقة في توضيح شكل  
المستوطنة الريفية ىذا فضبًل عن التحميل والتفسير لبعض الصور الفضائية لمنطقة الدراسة , وعمى 

 ذ أحد األشكال اآلتية :العموم فأن المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة تتخ
 الشكل الطولي )النمط الشريطي( : -6

يعد ىذا النمط  السائد لممستوطنات الريفية في منطقة الدراسة, إذ تمتد بشكل مستطيل مع امتداد  
األنيار والجداول والمتمثمة في منطقة الدراسة, بنير الديوانية وجداولو الشافعية القديم والحديث وتحويمة 

انية, فضبًل عن امتداد ىذه المستوطنات مع الطرق المعبدة الرئيسية والثانوية والفرعية والمتمثمة نير الديو 
ميناوية( والفرعية المتمثمة بالطرق الريفية المعبدة, وبذلك فأن –حمة( والثانوية )سنية  –بطريق )ديوانية 

 (.1معظم المستوطنات الريفية تأخذ ىذا الشكل شكل رقم )
لشكل الخطي يأخذ صفتين الخطي المتجمع والخطي المنتشر في مستوطنات منطقة وبذلك فأن ا 

الدراسة, ويظير تأثير الشكل الخطي المنتشرة في ارتفاع تكاليف توفير الخدمات في المستوطنات وخاصة 
يع الخدمات العامة والمتمثمة بمد الطرق المعبدة لسعة مساحة األراضي فييا وعدم كفاءتيا في توفيرىا لجم

 الوحدات السكنية في المستوطنة وخاصة التي تقع عمى األطراف البعيدة منيا .
 

 الشكل الطولي لمستوطنة النواصر األولى (1شكل  )
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 الشكل المربع : -2

ويظير ىذا النمط عمى شكل من المربع في منطقة الدراسة كما ىو الحال في مستوطنتي )آل  
 –ان بجوار مركز ناحية السنية في الجية اليمنى لمطريق الرئيس المعبد )ديوانية فيصل وآل عامر( الواقعت

 (.2حمة( , شكل رقم)
وبسبب ظيور ىذا النمط في ىذه المستوطنات يعود إلى موقعيا بجوار المدن, مما أدى تجمع  

الرئيس الوحدات السكنية في ىذه المستوطنات من أجل توفير الخدمات, وكذلك وقوعيا عمى الطريق 
نما يؤدي  المعبد الذي يحدىا من الجية الشمالية لممستوطنة مما أدى إلى عدم توسع ىذه المستوطنات وا 

 إلى تجمع وحداتيا السكنية وكل ىذه األسباب أدت إلى ظيور ىذا النمط في منطقة الدراسة .
 الشكل شبه المربع لمستوطنة ال فيصل (2شكل  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ئري أو شبه الدائري :الشكل الدا -3
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ويظير ىذا النمط في المستوطنات التقميدية العشوائية كما ىو الحال في مستوطنات )شويخة  
( , والسبب الرئيس في ظيور ىذا النمط في ىذه المستوطنات 3وعطية أبو دخن وآل ىدىود( , شكل )

ل المستوطنة متركزة بشكل دائري يعود إلى وجود أراضي ترتفع فييا نسبة األمبلح التي تحيط بيا مما يجع
وكذلك البعد عن الطريق المعبد الرئيس والموارد المائية في كل من )شويخة , عطية أبو دخن( , فضبًل 

 عن صغر مساحة ىذه المستوطنات .
 الشكل الدائري لمستوطنة شويخة (3شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 ريف ناحية السنيةالواقع السكني للمستوطنات الريفية في 

ولمكشف عن كفاءة الواقع السكني ودرجة توفر الوحدات السكنية الريفية واستيعابيا لمسكان  
 تستخدم عدة معايير أىميا :

 العجز السكني : –أوالً 
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( وحدة 245بمغ ) 2009في منطقة الدراسة لسنة  *( نجد أن العجز السكني1من الجدول رقم ) 
%( , كمانجد أن ىناك تباين واضح في نسبة العجز بين مستوطنة 8,1سكنية وبنسبة عجز بمغت )

%( في مستوطنات )البو 8,1وأخرى, حيث ترتفع عن نسبة العجز لعموم منطقة الدراسة والتي بمغت )
رعد , البو خميفة, حميد أبو زركة , عباس أبو زركة وسيد حسن وسيد محمد , عداي كاظم وحسن حميم, 

حمران , كاظم جاسم , عطية أبو دخن , عبد الكاظم آل رحمن , سيد حاتم عبيس , السادة الكناعنة , ال
حمزة غانم , عبد زيد رياض غزاي , الدورة , سيد محسن كريم , سيد رعد رىمة , آل معمة أم الدود , آل 
و معمة األولى , آل معمة الثانية , سيد كحيط , عباس محمد إسماعيل , البو حسوني , الطاىرية , الب
 16ناىض , آل فيصل , آل عامر , طراد جينة , كردي جينة , جاسم خشان , البو كاظم , الغوانم , أم 

, النواصر األولى , البو شيب , آل رحمن , البو عزيز , شويخة , النواصر الثانية , المزاريج , البو 
, يرجع سبب ىذا حسن , البو حي اهلل , آل عامر , آل ىدىود , حجي عموان حسين , آل صميود( 

االرتفاع إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان التي تؤدي بالتالي إلى الزيادة في عدد األسر وبالمقابل 
ىناك زيادة قميمة في عدد الوحدات السكنية ال تتماشى مع زيادة عدد األسر , وذلك يعود إلى المستوى 

تفاع في أسعار مواد البناء خاصة الطابوق المعاشي لمسكان الذي يعد منخفض في ىذه المستوطنات وار 
ذو الكفاء العالية والمتانة الجيدة , وبذلك يجب توفير نوعية من مواد البناء ذات الكفاءة العالية وكبيرة 
الحجم من أجل التقميل من تكاليف البناء مثل الثرمستون لتتماش مع الوضع المعاشي واالقتصادي لمسكان 

ود سبب نسبة العجز المرتفع جدًا في مستوطنتي )آل معمة الثانية وآل عامر( في ىذه المستوطنات , ويع
صغر حجم المستوطنة في األولى وبدرجة اقل في الثانية وقمة عدد الوحدات السكنية فييا مما ال يسمح 
بالتوسع لبناء وحدات سكنية جديدة مع الزيادة المستمرة في عدد السكان , فضبًل عن انخفاض المستوى 

 معاشي لسكان ىذه المستوطنات ال
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 (1جدول )
 2009العجز السكني حسب المستوطنات في منطقة الدراسة لسنة 

 حجم العجز نسبة العجز% عدد الوحدات السكنية عدد األسر اسم المستوطنة ت
 3 7,1 39 42 جبار آل عباس  1
 5 10 45 50 البو رعد  2
 6 1,3 52 58 البو خميفة  3
 3 7,1 39 42 عبد اهلل جابر  4
 4 12,5 28 32 حميد أبو زركة  5

عباس أبو زركة وسيد حسن وسيد   6
 7 11,2 55 62 محمد

 2 10,5 17 19 عداي كاظم وحسن حميم  7
 2 10,5 17 19 السادة الكناعنة  8
 10 9,6 94 104 الحمران  9

 1 14,2 6 7 كاظم جاسم  10
 1 8,3 11 12 عطية أبو دخن  11
 5 11,3 39 44 عبد الكاظم آل رحمن  12
 4 10,8 33 37 سيد حاتم عبيس  13
 4 11,7 30 34 حمزة غانم  14
 5 11,3 39 44 عبد زيد رياض غزاي  15
 3 2,3 127 130 كميف عبد عمي  16
 5 10,6 42 47 الدورة  17
 6 9,8 55 61 سيد محسن كريم  18
 12 9,7 111 123 سيد رعد رهمة  19
 5 9,4 48 53 آل معمة األولى  20
 1,2 28,5 3 4,2 آل معمة الثانية  21
 1 20 4 5 سيد كحيط  22
 5 11,3 39 44 عباس محمد إسماعيل  23
 4 10,2 35 39 البو حسوني  24
 10 10,3 87 97 الطاهرية  25
 10 9,6 94 104 البو ناهض  26
 12 8,2 133 145 آل فيصل  27
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 8 10,2 70 78 آل عامر  28
 3 7,1 39 22 العريجة آل جساب  29
 9 10,2 79 88 طراد جينة  30
 6 10,7 50 56 كردي جينة  31
 5 10 45 50 جاسم خشان  32
 5 9,6 47 52 البو كاظم  33
 15 8,4 162 177 آل معمة أم الدود  34
 5 9,2 49 54 الغوانم  35
 11 8,2 122 133 16أم   36
 8 9,8 73 81 النواصر األولى  37
 6 10,5 51 57 البو شهيب  38
 7 9,5 66 73 آل رحمن  39
 6 9,3 58 64 البو عزيز  40
 5 9,4 48 53 شويخة  41
 7 9,4 67 74 النواصر الثانية  42
 11 8 125 136 كاظم حمد  43
 8 10,6 67 75 المزاريج  44
 6 9,5 57 63 البو حسن  45
 5 10,2 44 49 البو حي اهلل  46
 7 46,6 8 15 آل عامر  47
 4 12,5 28 32 الهدهود  48
 3 9,6 28 31 سكن متناثر  49
 6 9,5 57 63 الصمهود  50

 245 8,1 2762 3007 المجموع
الباحثة باالعتماد عمى الجهاز المركزي لإلحصاء ، الديوانية ، شعبة الحصر والترقيم ، تعداد  المصدر :

 . 2009عام 
بينما تنخفض ىذه النسبة في كل من المستوطنات )جبار آل عباس , عبد اهلل جابر, كميف عبد  

ثافة السكانية عمي , العريجة آل جساب , كاظم حمد( , ويعود سبب ىذا االنخفاض إلى انخفاض الك
وارتفاع مساحة األراضي الممك مما يسمح بالتوسع وبناء الوحدات السكنية فييا, فضبًل عن ارتفاع 

 المستوى المعاشي لسكان ىذه المستوطنات .
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( وحدة سكنية , ونسبة عجز بمغت 55أما عينة الدراسة , فقد كشفت أن حجم العجز قد بمغ ) 
بين مستوطنات المقاطعات المشمولة بالعينة, إذ ترتفع نسبة العجز  ( , ولكنيا تتباين2%( , جدول)9.5)

في المستوطنات الواقعة في المقاطعات الوسطى والغربية والمستوطنات الواقعة في المقاطعات الشرقية 
%( لكل منيما عمى 9,  10,7,  21والمستوطنات الواقعة في جوار مركز المدنية حيث تصل إلى )

(, والسبب الرئيس ىو العامل االجتماعي حيث يقوم رب األسرة بتزويج 4وشكل )( 2التوالي , جدول)
األبناء في عمر مبكر حيث يكون غير قادر عمى تحمل المسؤولية واالنفراد في وحدة سكنية جديدة , 
وذلك يؤدي إلى زيادة عدد األسر في الوحدة السكنية ومن ثم ارتفاع نسبة الوحدات السكنية التي تشغميا 

ثر من أسرة واحدة, وأيضًا العامل االقتصادي المتمثل بانخفاض المستوى المعاشي لسكان ىذه أك
المستوطنات ,  فضبًل عن قمة اىتمام المخططين والجيات الحكومية المعنية بمنطقة الدراسة , إذ يجب 

الريف, كذلك عمى الحكومة وضع تسعيرة معينة لمواد البناء مناسبة لموضع االقتصادي والمعاشي لسكان 
 وضع الخطط من أجل النيوض بالواقع السكني في منطقة الدراسة .

( , فتنخفض فييا نسبة 2أما في المستوطنات الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية , خريطة) 
%( لكل منيا عمى التوالي , والسبب في ذلك يرجع إلى قمة عدد األسر في 7,6,  6,98العجز إلى )
ية التي تشغميا أكثر من أسرة واحدة , نتيجة الرتفاع المستوى المعاشي لنسبة كبيرة من وحداتيا السكن

 سكان ىذه المقاطعات .
 (2جدول )

 2014العجز السكني لممستوطنات المشمولة بعينة الدراسة في ريف ناحية السنية لسنة 

 عدد األسر المستوطنات
عدد 

الوحدات 
 السكنية

نسبة 
 العجز%

 حجم العجز

توطنات الواقعة في المقاطعات الشمالية المس
 والشمالية الغربية

129 120 6,9 9 

المستوطنات الواقعة في المقاطعات الوسطى 
 والغربية

57 45 21 12 

 9 10,7 75 84 المستوطنات الواقعة في المقاطعات الشرقية
 15 7,6 180 195 المستوطنات الواقعة في المقاطعات الجنوبية

 10 90 110 100 اقعة جوار مركز المدينةالمستوطنات الو 
 55 9,5 520 575 المجموع
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 (.2المصدر : الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية ، ممحق )
 العجز السكني لممستوطنات المشمولة بعينة الدراسة في ريف ناحية السنية (4شكل  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2المصدر:الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم)
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(2يطة  )خر   
 2014التوزيع الجغرافي لنسبة العجز السكني حسب المقاطعات في منطقة الدراسة لسنة 
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 ( .2المصدر : الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )
 الكفاء النوعية : –ثانيًا 

ولمعرفة الكفاء النوعية لممساكن الريفية في منطقة الدراسة سنقوم باستخدام عدة معايير أىميا  
 معدل االشغال والكثافة السكنية وبعض المعايير األخرى وكما يأتي :

 معدل اإلشغال : -1
. ويستخرج ىذا  (5)يقصد بمعدل االشغال عدد األشخاص الذين يقطنون في الغرفة الواحدة  
 . (6)من خبلل قسمة عدد األشخاص في الوحدة السكنية عمى عدد غرف ىذه الوحدة السكنية المعدل

شخص في الغرفة الواحدة(  1,8وقد بمغ معدل االشغال في المستوطنات المشمولة بعينة الدراسة ) 
ية التي ( , ويعد ىذا المعدل مرتفع  بشكل عام مقارنة بما أقرتو المجنة القومية لممشكبلت الحضر 3جدول )

 . (7)تعتبر معدل شخص واحد لمغرفة يزيد عن الحد المعقول
( نجد أن معدل االشغال يتباين بين مستوطنات منطقة الدراسة, إذ 3ومن خبلل تحميل جدول ) 

ترتفع في المستوطنات الواقعة في المقاطعات الوسطى والغربية والشرقية والواقعية جوار مركز المدينة 
شخص / غرفة( لكل منيا عمى التوالي , وىذا االرتفاع يعود إلى ارتفاع  2,2,  1,9,  2,0حيث يبمغ )

مستويات الفقر الذي يؤدي إلى صغر المساكن وقمة الفضاءات فييا مثل الغرف الميمة لخفض معدل 
 االشغال في الوحدة السكنية.

 2014سنة معدل االشغال لممستوطنات المشمولة بالعينة في ريف ناحية السنية ل (3جدول)

عدد  المستوطنات
معدل األشغال  عدد الغرف األشخاص

 )شخص / غرفة(
المستوطنات الواقعة في المقاطعات الشمالية 

 1,4 2340 3482 والشمالية الغربية

المستوطنات الواقعة في المقاطعات الوسطى 
 2,0 1002 2012 والغربية

 1,9 275 543 المستوطنات الواقعة في المقاطعات الشرقية
 1,7 4110 7305 المستوطنات الواقعة في المقاطعات الجنوبية

 2,2 1525 34207 المستوطنات الواقعة جوار مركز المدينة
 1,8 9252 16769 المجموع

 ( .1المصدر : الباحثة باالعتماد عمى : الدراسة الميدانية ، ممحق )
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طعات الشمالية والشمالية الغربية بينما ينخفض ىذا المعدل في المستوطنات الواقعة في المقا 

شخص / غرفة( لكل منيا عمى التوالي , ويعود سبب  1,7,  1,4والجنوبية من منطقة الدراسة فقد بمغ )
ىذا االنخفاض في معدل االشغال إلى ارتفاع المستوى المعاشي واالقتصادي لسكان ىذه المقاطعات وىذا 

من الغرف وبناء وحدات سكنية جديدة وكذلك ارتفاع  يؤدي إلى ارتفاع نسبة بناء الفضاءات الميمة
المستوى الثقافي لمسكان سبب في انخفاض اعداد السكان وبالتالي قمة اعداد األفراد أو التي تشغل الغرفة 

 الواحدة .
 الكثافة السكنية : -2

مقصود بيا تعد الكثافة السكنية من المعايير الميمة التي تعمل لمعرفة كفاءة البنية السكنية وال 
 . *معدل ما يصيب الوحدة السكنية من األفراد واألسر

أسرة / وحدة  1,1) 2009وقد بمغت الكثافة السكنية لؤلسر واألفراد في منطقة الدراسة لعام  
شخص / وحدة سكنية( وتعد ىذه النسبة مرتفعة عند المقارنة مع معدل األشغال لؤلسر  8,9سكنية( و)

 . (8)شخص / وحدة سكنية( 8,83أسرة / وحدة سكنية( و) 1,03ة حيث بمغ )واألفراد في ريف المحافظ
( نبلحظ أن الكثافة السكنية لؤلسر واألفراد في منطقة الدراسة كميا مقاربة 4ومن خبلل الجدول ) 

إلى المعدل العام أو متساوية , وىذا يرجع إلى تجانس منطقة الدراسة من حيث المستوى الثقافي 
تصادي واالجتماعي لسكان منطقة الدراسة, ومن خبلل الدراسة الميدانية نجد أن الكثافة والمعاشي واالق

شخص / وحدة  7,9أسرة / وحدة سكنية( و) 1,1قد بمغت ) 2014السكنية لؤلسر واألفراد في عام 
سكنية(, وبمقارنة ىذه النسب مع أرياف وحدات إدارية أخرى نبلحظ وجود اختبلف فيما بينيا , عمى 

 1,1محافظة القادسية ) –ل المثال بمغت الكثافة السكنية لؤلسر واألفراد في ريف مركز قضاء الشامية سبي
شخص / وحدة سكنية( , أما في ريف ناحية القاسم التابعة لمحافظة بابل  8,6أسرة / وحدة سكنية( و)

 8,3أسرة / وحدة سكنية( و) 1,05المجاورة لمحافظة القادسية , فقد بمغت الكثافة السكنية لؤلسر واألفراد )
 شخص / وحدة سكنية( .

   َ وبذلك يتضح لنا ارتفاع في عدد األسر في الوحدات السكنية في منطقة الدراسة وانخفاضًا
 باألشخاص في الوحدات السكنية في منطقة الدراسة قياسًا بأرياف الوحدات اإلدارية المذكورة .
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 2009فراد في المستوطنات الريفية في ناحية السنية لسنة الكثافة السكنية لألسرة واأل (4جدول )

عدد  عدد األسر اسم المستوطنة ت
 السكان

عدد 
الوحدات 
 السكنية

الكثافة 
السكنية 

لألسرة )أسرة / 
 وحدة سكنية(

الكثافة السكنية 
لألفراد )شخص 
 / وحدة سكنية(

 8,3 1,0 39 325 42 جبار آل عباس  1
 8,5 1,1 52 445 58 البو خميفة  2
 8,6 1,1 45 3380 50 البو رعد  3
 8,3 1,0 39 325 42 عبد اهلل جابر  4
 8,9 1,1 28 250 32 حميد أبو زركة  5
 8,7 1,1 17 148 19 عداي كاظم وحسن حميم  6
 9,3 1,1 6 56 7 كاظم جاسم  7

عباس أبو زركة وسيد   8
 9,2 1,1 55 506 62 حسن وسيد محمد

 8,5 1,1 17 145 19 السادة الكناعنة  9
 8,5 1,1 94 802 104 الحمران  10
 8,2 1,0 11 91 12 عطية أبو دخن  11
 8,6 1,1 39 339 44 عبد الكاظم آل رحمن  12
 8,6 1,1 33 284 37 سيد حاتم عبيس  13
 8,7 1,1 30 263 34 حمزة غانم  14
 8,7 1,1 39 340 44 عبد زيد رياض غزاي  15
 7,4 1,1 127 948 130 كميف عبد عمي  16
 8,7 1,1 42 369 47 الدورة  17
 8,5 1,1 55 471 61 سيد محسن كريم  18
 8,5 1,1 111 944 123 سيد رعد رهمة  19
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 8,5 1,1 48 409 53 آل معمة األولى  20
 10,6 1,4 3 32 4,2 آل معمة الثانية  21
 93 1,2 4 372 5 سيد كحيط  22
 8,7 1,1 39 340 44 عباس محمد إسماعيل  23
 8,6 1,1 35 304 39 البو حسوني  24
 9,6 1,1 87 749 97 الطاهرية  25
 8,5 10,1 94 8,1 104 البو ناهض  26
 8,4 1,1 133 1120 145 آل فيصل  27
 8,5 1,1 70 599 78 آل عامر  28
 8,2 1,0 39 321 42 العريجة آل جساب  29
 8,5 1,1 79 675 88 طراد جينة  30
 8,6 1,1 50 432 56 كردي جينة  31
 8,5 1,1 45 383 50 جاسم خشان  32
 8,4 1,1 47 397 52 البو كاظم  33
 8,3 1,0 162 1365 177 آل معمة أم الدود  34
 8,5 1,1 49 419 54 الغوانم  35
 8,3 1,0 122 1023 133 16أم   36
 8,4 1,1 73 620 81 النواصر األولى  37
 8,7 1,1 51 445 57 البو شهيب  38
 8,5 1,1 66 563 73 آل رحمن  39
 8,4 1,1 58 490 64 البو عزيز  40
 8,6 1,1 48 414 53 شويخة  41
 8,5 1,1 67 570 74 النواصر الثانية  42
 8,4 1,0 125 1050 136 كاظم حمد  43
 8,6 1,1 67 580 75 المزاريج  44
 8,5 1,1 57 488 63 البو حسن  45
 8,5 1,1 44 378 49 البو حي اهلل  46
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 14 1,8 8 112 15 آل عامر  47
 16,4 1,1 28 461 32 الهدهود  48
 8,7 1,1 28 245 31 سكن متناثر  49
 8,5 1,1 57 1490 63 الصمهود  50

 8,9 1,1 2762 24732 3054,2 المجموع
المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى : الجهاز المركزي لإلحصاء ، الديوانية ، عمميات الحصر والترقيم 

 . 2009لسنة 
 (5جدول)

السنية لسنة الكثافة السكنية لألفراد واألسر في المستوطنات الريفية المشمولة بالعينة في ريف ناحية 
2014 

عدد  المستوطنات
 األسر

عدد 
 السكان

عدد 
الوحدات 
 السكنية

الكثافة السكنية 
لألسر )أسرة/ 
 وحدة سكنية(

الكثافة السكنية 
لألفراد )شخص 
 / وحدة سكنية(

المستوطنات الواقعة في المقاطعات الشمالية 
 7,9 1,0 436 3482 441 والشمالية الغربية

المقاطعات الوسطى  المستوطنات الواقعة في
 7,9 1,1 252 2012 280 والغربية

 8,9 1,5 61 543 95 المستوطنات الواقعة في المقاطعات الشرقية

107 المستوطنات الواقعة في المقاطعات الجنوبية
2 7305 913 1,1 8,0 

 7,5 1,0 451 3427 485 المستوطنات الواقعة جوار مركز المدينة

237 المجموع
6 

1676
9 2113 1,1 7,9 

 (.1المصدر : الباحثة باالعتماد عمى : الدراسة الميدانية ، ممحق رقم )
( أعبله نجد أن الكثافة السكنية لؤلسر تنخفض عن المعدل 5من خبلل تحميل معطيات جدول ) 

العام الكثافة السكنية في المستوطنات الواقعة في الشمالية والشمالية الغربية وجوار مركز المدينة , فقد 
أسر / وحدة سكنية( , وذلك يرجع لزيادة االحتكاك الحضري خصوصًا مع مركز ناحية  1,0بمغت )



 
 الواقع السكىي                         أ. د. رضا عبد الجبار سلمان الشمري&م.باحث.حىيه حميد عبد   

 للمستوطىات .....

 

621 
 

المجلد التاسع                                                               وساوية     مجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العدد 

السنية وارتفاع المستوى المعاشي والتعميم ليذه المستوطنات , بينما يرتفع عن المعدل العام لمنطقة الدراسة 
المستوطنات عن  أسر / وحدة سكنية( وذلك يرجع إلى بعد 1,5في المقاطعات الشرقية , حيث بمغ )

المراكز الحضرية وانخفاض المستوى الثقافي فييا , فضبًل عن انخفاض المستوى المعاشي لسكان ىذه 
المستوطنات مما ال يسمح ببناء وحدات سكنية جديدة , أما بالنسبة لمكثافة السكنية لؤلفراد فنجدىا تنخفض 

سة في المستوطنات الواقعة جوار مركز المدينة , عن المعدل العام لمكثافة السكنية لؤلفراد في منطقة الدرا
شخص / وحدة سكنية( وىذا يرجع إلى ارتفاع المستوى الثقافي فييا الذي يشجع عمى  7,5حيث بمغ )

,  8,9تقميل عدد السكان , ويرتفع في المستوطنات الواقعة في المقاطعات الشرقية والجنوبية حيث بمغ )
ا عمى التوالي , وسبب ذلك يعود إلى انخفاض المستوى المعاشي شخص / وحدة سكنية( لكل منيم 8,0

لبعض مستوطنات ىذه المقاطعات مما يؤدي إلى قمة الوحدات السكنية , فضبًل عن الوضع االجتماعي 
 في األرياف الذي يشجع عمى زيادة عدد األفراد في األسر .

 معايير أخرى : -3
تيوية واالضاءة والمبلئمة مع المناخ والصرف الصحي( , تتمثل ىذه المعايير بـ )متانة البناء وال 

تعطي الوحدات السكنية المبنية من الطابوق والبموك مؤشرًا عمى ارتفاع نسبة كفاءتيا , حيث شغمت أكثر 
%( من الوحدات السكنية في منطقة الدراسة , وذلك بسبب متانتيا ومقاومتيا لظروف الطبيعة , 88من )

ت السكنية المبنية من الطين التي تعد ذات مستوى متدني من الكفاءة االنشائية , عمى العكس من الوحدا
(, وذلك بسبب قمة 6%( من الوحدات السكنية في منطقة الدراسة جدول )4,1حيث شغمت نسبة )

مقاومتيا وتأثرىا الشديد بالظروف الطبيعية وتعرضيا لمتآكل مما يستوجب عمميات ترميم مستمرة, أما 
لمتبقية من الوحدات السكنية فتعتمد ببنائيا عمى مواد مختمطة , ومن خبلل ذلك نرى ارتفاع نسبة النسبة ا

 متانة البناء في منطقة الدراسة .
 (6جدول )

مواد بناء الوحدات السكنية المشمولة بالعينة بحسب المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة لسنة 
2014 

حجم  المستوطنات
 العينة

 مختمط الطين وكبم الطابوق
 % العدد % العدد % العدد % العدد

المستوطنات الواقعة في المقاطعات 
 الشمالية والشمالية الغربية

120 35 29 74 61 2 2 9 8 

 9 7 4 3 47 35 40 30 75المستوطنات الواقعة في المقاطعات 
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 الوسطى والغربية
المستوطنات الواقعة في المقاطعات 

 الشرقية
45 14 31 26 58 1 2 4 9 

المستوطنات الواقعة في المقاطعات 
 الجنوبية

180 50 28 95 53 15 8 20 11 

المستوطنات الواقعة جوار مركز 
 المدينة

100 30 30 70 70 - - - - 

 7,6 40 4,1 21,2 57,6 300 30,5 159 520 المجموع

 ( .1رقم )المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية , ممحق 
أما بالنسبة لمعيار اإلضاءة والتيوية فيعتمد باألساس عمى مادة البناء حيث تمتاز الوحدات  

السكنية المبنية بمادة الطابوق والبموك بدرجة جيدة من اإلضاءة والتيوية , بسبب ما تحتويو من شبابيك 
لعكس من الوحدات السكنية وأبواب ذات أبعاد نظامية وخطة الوحدة السكنية فييا شبو منظمة عمى ا

المبنية من الطين , وبذلك فأن الوحدات السكنية في منطقة الدراسة تمنع بدرجة جيدة من اإلضاءة 
 والتيوية .
تعطي مبلئمة الوحدات السكنية مع المناخ في منطقة الدراسة بسبب وقعيا ضمن المناخ  

شعاع الشمسي مؤشر عن مدى كفاءة الصحراوي الجاف أو شبو الجاف وبخاصة ودرجات الحرارة واال
الوحدات السكنية , فأن الوحدات السكنية المبنية من الطابوق تكون أكثر مبلئمة لممناخ حيث تعتبر عازل 

%( من الوحدات 30,5جيد لحرارة ومقاومة لمرطوبة واألمطار إال أنيا تمثل نسبة قميمة ال تتجاوز )
اع أسعارىا بالتالي ارتفاع تكاليف , أما بالنسبة لموحدات السكنية في منطقة الدراسة , ذلك بسبب ارتف

السكنية المبنية بمادة البموك والتي تمثل النسبة األكبر من الوحدات السكنية لمنطقة الدراسة حيث بمغت 
%( من الوحدات السكنية في منطقة الدراسة , عمى الرغم من متانتيا النسبية في البناء إال أنيا 57,6)

ة في العزل الحراري حيث نجد أنيا تمتص درجات الحرارة مما يؤثر عمى راحة اإلنسان في تعتبر رديئ
الوحدة السكنية , بحيث نجد ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وىو الفصل األطول في منطقة 
 الدراسة وعمى العكس من ذلك في فصل الشتاء ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة , من خبلل ذلك
البد من استبدال مواد البناء بمواد أكثر متانة وتبلئم مع المناخ في المنطقة , فضبًل عن تغير تصاميم 
بناء الوحدة السكنية بحيث تتبلئم مع ظروف المناخ من حيث اتجاه الرياح واالشعاع الشمسي وصغر 
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السكنية ووقايتيا من حرارة  الشبابيك ووضعيا في اتجاه الرياح الشمالية الغربية من أجل تمطيف جو الوحدة
 ورطوبة وغبار الرياح الجنوبية الشرقية وبذلك ترتفع كفاءة الوحدة السكنية .

أما بالنسبة لمعيار الصرف الصحي , فأن توفر شبكات الصرف الصحي يمثل معيار عمى  
من انعدام  ارتفاع كفاءة الوحدات السكنية , إال أن جميع الوحدات السكنية في منطقة الدراسة تعاني

شبكات الصرف الصحي فيقوم سكان منطقة الدراسة بحفر في باطن األرض من أجل تصريف المياه 
االسنة ومن خبلل حفر المجاري المفتوحة التي تمر أمام الوحدات السكنية من أجل تصريفيا في 

تأثيرىا في الفضاءات المفتوحة واألنيار , مما لو تأثير مضر بالبيئة وصحة اإلنسان , فضبًل عن 
انخفاض كفاءة الوحدة السكنية وجمالية منطقة الدراسة , وبذلك البد من القيام بأنشاء شبكات الصرف 

 الصحي من أجل توفير الراحة والصحة والجمالية لمنطقة الدراسة .
ومما سبق ومن أجل توفير الوحدة السكنية المناسبة لئلنسان يجب مراعاة األمور السابقة عند  
 لوحدة السكنية .تصميم ا

 األستنتاجات:
ـ أن النمط السائد لتوزيع الوحدات السكنية في منطقة الدراسة ىو النمط المتجمع حيث وجد ىذا النمط في 1
%(من مجموع لممستوطنات في منطقة الدراسة ,أما النسبة المتبقية من 90(مستوطنة ,شكمت نسبة )45)

 وحدات السكنية بشكل منتشر .%( فتتوزع فييا ال10المستوطنات التي تبمغ )
ـ من خبلل الدراسة الميدانية نجد أن أشكال المستوطنات في منطقة الدراسة تنقسم الى ثبلث أنواع تمثل بالشكل 2

الرئيسي والذي يتمثل بالشكل الطولي )النمط الشريطي(لممستوطنة وذلك يعود الى عدة عوامل طبيعية وبشرية منيا 
لطرق المعبدة الرئيسة والثانوية والريفية ,واالشكال الثانوية الشكل المربع أو شبو المربع نير الديوانية وجداولو وا

 والشكل الدائري أو شبو الدائري.
ـ ضعف الكفاءة النوعية لمسكن الريفي وعدم كفايتيا الكمية في منطقة الدراسة ,وذلك يرجع الى عدة اسباب  3

 منيا:
 %(.8,1(وحدة سكنية وبنسبة عجز بمغت )245أـ أرتفاع حجم العجز السكني ليبمغ )

 شخص /الغرفة الواحدة(. 1,8ب ـ ارتفاع معدل األشغال في المستوطنات المشمولة بعينة الدراسة ليبمغ )
 شخص/وحدة سكنية (.7,9أسرة/وحدة سكنية ( و)1,1ج ـ وأيضا ارتفاع الكثافة السكنية لؤلسر واألفراد فييا لتبمغ )

رى المتمثمة بمادة البناء والتيوية والمبلئمة لممناخ واألضاءة والصرف الصحي حيث تخمو د ـضعف المعاير األخ
 منطقة الدراسة تماما من شبكات الصرف الصحي .

 ه ـوسبب لما تقدم يعود الى ارتفاع نسبة الفقر وأنخفاض  المستوى المعيشة  لمعظم سكان المنطقة .
 التوصيات:
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لجة مشاكل السكن الريفي في ناحية السنية وبخاصة العجز السكني ضرورة وضع سياسة أسكانية لمعاـ1
 والخصائص النوعية األخرى.

ـ تشكيل لجنة من مديرية األعمار واألسكان  والجياز المركزي لؤلحصاء وتكنموجيا المعمومات ومديرية بمدية 2
وتحقيق اليدف المنشود  محافظة القادسية وبمدية ناحية السنية من اجل  وضع خطط لحل كافة مشاكل السكن

بتخصيص وحدة سكنية لكل اسرة, والعمل عمى شمول المساكن الريفية بسمف صندوق األسكان وشموليا بأجراءات 
 الطابو.

ـ توفير التمويل البلزم بتشجيع االستثمار الخاص من خبلل استثمار األنتاجاألنشائي لتطوير شرائح المجتمع 3
 في الحصول عمى السكن المبلئم. وخاص الطبقات الفقيرة لمساعدتيم

ـ بناء مجمعات سكنية واطئة الكمفة بدآل من توزيع االراضي وبنائيا من قبل مستحقييا من اجل التقميل من 4
 تكاليف البناء.

ـ تشكيل لجان من اجل مراقبة اسعار مواد البناء واالراضي والحد من االرتفاع المستمر ليذه االسعار التي تمثل 5
 ساسي في مشكمة السكن.العنصر اال

ـ شمول المستوطنات الريفية  بمخططات تصميم أساس ليا لمسيطرة عمى نموىا ,فضآل عن تحديد أستعماالت  6
 األرض فييا وتحديد توجينمو المستوطنة الريفية .

الصرف ـ ضرورة توفير خدمات البنية التحتية وبخاصة طرق النقل ألنيا تمثل شرايين لمحياة ,فضآل عن شبكات 7
 الصحي والماء والكيرباء والعمل عمى تجديد المشاريع القديمة وشبكات التوزيع والمحوالت القديم

 (1ممحق )
  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة القادسية

 كمية اآلداب
 قسم الجغرافية 

 استمارة المسح الميدانية الخاصة بالبحث الموسوم:
 اقع السكني لممستوطنات في ريف ناحية السنية ـ محافظة القادسية الو 

 مالحظات:
ـاخواني المواطنين . . . ىذه االستمارة أعدت ألغراض البحث والدراسة ,ومعموماتيا تتسم بالسرية ,فبل داعي لذكر 1

 االسماء.
تابة رقم أو معمومة لذا نرجو مراعاة ذلك , في المكان المناسب , وأحيانًا تتطمب اإلجابة ك)×( ـ تكون اإلجابة بعبلمة 2

 وعدم إىمال اإلجابة عن أي سؤال من االستمارة ألنو يخل بالبحث .
  ـ إن ىذه االستمارة خاصة بوحدة سكنية .3

 أ.د:رضا عبد الجبار سممان الشمري
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 م.باحث : حنين حميد عبد الميالي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الناحية )                           ( اسم القرية )                         ( .

 عدد أفراد األسرة : ذكور )       ( أناث )       ( المجموع )        ( . -1
 عدد األسر التي تعيش في الوحدة السكنية : )        (  أسرة . -2
 ( . هل الوحدة السكنية : ممك )   (   أيجار )     -3
 . 2مساحة الوحدة السكنية )     ( م -4
 عدد الغرف في الوحدة السكنية )     ( غرفة . -5
 عدد الطوابق لموحدة السكنية : )      ( طابق . -6
 نوع مادة البناء لموحدة السكنية :   -7

 أخرى يذكر مختمط طين بموك طابوق
     

 (2ممحق رقم )
 2014مولة بعينة الدراسة لسنة عددالوحدات السكنية واألسر والسكان لقرى المش

عدد المباني  اسم القرية ت
2009 

عدد االسر 
2009 

تقديرات السكان 
2014 

 342 42 39 جبار آل عباس  1
 511 58 52 البو خميفة  2
 294 32 28 حميد أبو زركة  3

عباس أبو زركة وسيد حسن وسيد   4
 579 62 55 محمد

 908 104 94 الحمران  5
 393 44 39 عبد الكاظم آل رحمن  6
 332 37 33 سيد حاتم عبيس  7
 540 61 55 سيد محسن كريم  8
 470 53 48 آل معمة األولى  9

 429 5 4 سيد كحيط  10
 681 78 70 آل عامر  11
 495 56 50 كردي جينة  12
 441 50 45 جاسم خشان  13
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 1533 177 162 آل معمة أم الدود  14
 481 54 49 الغوانم  15
 1153 133 122 16أم   16
 649 74 67 ثانيةالنواصر ال  17
 549 63 57 البو حسن  18
 528 32 28 الهدهود  19
 560 63 57 الصمهود  20

 1676 2376 2113 المجموع

 مصادر وهوامش البحث :
                                                 

رضا عبد الجبار سممان الشمري , مورفولجية المستوطنات الريفية التقميدية )دراسة تطبيقية لنماذج من محافظة واسط   (1)
 . 138, ص2001(,1(,العدد)6والقادسية( , مجمة القادسية ,كمية اآلداب,جامعة القادسية ,مجمد )

(2)H. J. de . Bl. P and Alexander . B. Murthy , Human Geography  Culture , Society and 
study Guide , Student compinion5 . 1976 . P. 61 . 

(3)F. S. HVDSON , Geography of Settlements Modonnal and Landon , 1976 , P. 112 . 
(4)F. S. HVDSON , O , P. 112 . 

 نسبة العجز السكني =  *
 عدد الوحدات السكنية –عدد األسر 

 ×100 
 عدد األسر

 . 347, ص 1982ينظر إلى : خميل محمد إسماعيل , أنماط االستيطان الريفي في العراق , مطبعة الحوادث , بغداد , 
(5)G. H. Beger , housing and Society , Manilaultd , London , 1965 , P. 55 . 

ل العمرانية لمنمو الحضري , دراسة تحميمية لمدينة الكوفة , رسالة ماجستير , مركز صفاء عبد الكريم االسدي , المشاك(6)
 . 220, ص 1985التخطيط الحضري واإلقميمي , 

برنامج األمم المتحدة , حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي , ترجمة عبد السبلم رضوان , سمسمة عالم   (7)
 . 63, ص 1990اسة , الكويت , , مطابع السي 150المعرفة , العدد 

 الكثافة السكنية لؤلسرة = عدد األسر / عدد الوحدات السكنية .  *
 الكثافة السكنية لؤلفراد = عدد األفراد / عدد الوحدات السكنية .   

ينظر إلى : سعدي محمد صالح السعدي ومحمد خالص رؤوف حسن ومضر خميل العمر, جغرافية األسكان, وزارة التعميم 
 .188ـ187, ص1990العالي والبحث العممي, كمية اآلداب , جامعة بغداد, 

, وزارة التخطيط , دائرة  2020رضا عبد الجبار الشمري وأخرون, خطة التنمية المكانية لمحافظة القادسية لغاية   (8)
 . 90, ص 2010التنمية اإلقميمية والمحمية ,قسم التخطيط المحمي , شعبة تخطيط الديوانية , 

Abstract : 



 
 الواقع السكىي                         أ. د. رضا عبد الجبار سلمان الشمري&م.باحث.حىيه حميد عبد   

 للمستوطىات .....

 

616 
 

المجلد التاسع                                                               وساوية     مجلة القادسية للعلوم اإل

 م2/2102عشر: العدد 

                                                                                                                                                         

The study Reeve Sunni hand in terms of reality residential and efficiency, and it 

turned out that the majority of the housing units in settlements in the study area, take the 

accumulated pattern in their distribution accounted for 90% of the total units of the study area, 

while it represents a percentage of residual pattern rampant residential units, as the study 

revealed a decline in fact the residential quality and quantity, with high housing deficit size of 

245 housing units and by a deficit (8.1%), as well as the high rate of occupancy in the 

settlements in the sample for the study (1.8 person / per room) this is a high rate overall 

compared to what was approved by the national paradise for urban problems, has reached the 

residential density of households and individuals in the study area in 2014 (1.1 beds / units) 

and (7.9 people / housing units), the ratio is high and is as well as the poor and other Gauger 

of strength construction, ventilation, lighting and sanitation, and the reason for this is due to 

the high rate of poverty and low level of living for most residents of rural study area. 


