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 محافظة القادسية -في ناحية نفرتنمية المستقرات الريفية 
 قسم الجغرافية -كمية اآلداب -جامعة القادسية 

 المستخمص:
 ياواتضح ان اغمبدراسة المستقرات الريفية في ناحية نفر وامكانية تنميتيا ,  تم في ىذا البحث     

من مجموع السكان في ريف منطقة الدراسة ,  %(9,74) صغيرة الحجم )عدد السكان ( اذ بمغت نسبتيا
(  33ىو النمط الخطي اذ بمغ عدد المستقرات التي تتخذ ىذا النمط ) الجغرافي السائدفي حين كان النمط 

ير البحث امكانية ترشيح قرى %( من مجموع المستقرات في منطقة الدراسة . واظ45شكمت نسبة )
تتوفر فييا الخدمات الضرورية باالعتماد عمى معايير محددة, واتضح ان ىناك امكانية لبناء  مستدامة

ثانوية ( تخدم اكثر من مستقرة واحدة مع وجود طرق نقل معبدة تفصل بين  –مؤسسات تعميمية ) ابتدائية 
بتحويميا الى مراكز صحية رئيسة وتحويل ىذه المستقرات , ويمكن االستفادة من المراكز الصحية الفرعية 

 . البيوت الصحية الى مراكز صحية فرعية مع توفر اجيزة طبية وكوادر متخصصة
   Abstract: 

      In this research  we have studied the land settlements in Nuffer area . 
And the ability to develop them . Most of them are small in size . Her ratio is   
( 47,9 %) from the number of population in the studying area .  while the linear 
pattern was prevailing . The number of land settlements are (33) their ratio are 
(75%) . The research has shown the capacity to filter villages which have the 
necessary services . We have seen the capacity to build educational 
institutions which servicing more than one settlement with paved roads . The 

sub healthy center can change to main center and the healthy houses to sub  
                                                                                 . Healthy center 
 

 :المقدمة
ان لتنمية المستقرات الريفية اىمية كبيرة في تطور المجتمع الريفي فيي تسيم في ارتقاء المستوى      

الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لمسكان , وان اي تخطيط تنموي يعد ناقصا اذا لم يتم معو تنمية اوضاع 
وض بمستوى الحياة الريفية بكامل نيالتطور و الوتنمية المستقرات الريفية تمثل ركيزة اساسية في , الريف 

جوانبيا. وفي منطقة الدراسة يشكل السكان الريف النسبة االكبر لمجموع سكان المنطقة اذ بمغت ىذه 
واالراضي %( ويرتبط وجود المستقرات الريفية في منطقة الدراسة بوجود الموارد المائية 33,33النسبة ) 
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رفع وجعميا بيئة مالئمة لمسكن امر يساىم في  ية تنميتياالصالحة لمزراعة لذلك فأن الكشف عن امكان
 . المستوى الثقافي واالقتصادي لمسكان وتحقيق مشاركتيم الفعالة في عممية التنمية

 :مشكمة البحث
 االسئمة التالية: يمكن صياغة مشكمة البحث من خالل    

وماىي  ؟لممستقرات الريفية في ناحية نفرماىي طبيعة التوزيع الحجمي وانماط التوزيع الجغرافي  -1
 العوامل المؤثرة فييا؟

ا ولسكان المستقرات تقدم خدمات متنوعة لساكنيي مستدامةىل يمكن ترشيح مستقرات ريفية كقرى  -3
 المجاورة ليا؟

 التطوير؟التنمية و الواقع الخدمي في ريف ناحية نفر؟ وماىي الخطط الالزمة لعممية  ما ىو -3
 

 :البحث فرضية
 تنطمق فرضية البحث من خالل ما يمي

مع امتداد عمى شكل نمط خطي ان اغمب المستقرات الريفية صغيرة او متوسطة الحجم تمتد  -1 
 .وىي تعكس طبيعة العوامل الجغرافية المؤثرة فييافي المنطقة وطرق النقل المجاري المائية 

 مستقرات ريفية لتطويرىا .باإلمكان اعتماد معايير معينة لغرض ترشيح  -3
ان وجود المستقرات صغيرة الحجم اثر بشكل سمبي عمى امكانية توفير الخدمات المجتمعية ) التعميم  -3

من خالل  تتضح والصحة (, وان امكانية وضع حمول عممية وعممية لتحقيق التنمية في منطقة الدراسة
 تطوير الواقع الخدمي فييا.

 :اهداف البحث 
ييدف البحث الى تطوير المستقرات الريفية في منطقة الدراسة ونجاح خطط التنمية من خالل وضع     

 فييا.والخدمي حمول مالئمة لتحسين وتطوير الواقع السكني 
 

 منهج البحث وهيكميته:
من خالل تحميل البيانات والمعمومات ولوصول الى المعالجات  المنيج التحميمي تم االعتماد عمى    

المالحظة المباشرة ( لواقع استمارة االستبيان و واالستفادة من الدراسة الميدانية )  التنموية المناسبة .
وتكون البحث من مبحثين , المبحث االول كان عرضا لمتوزيع وطبيعة المستقرات في منطقة الدراسة .

ط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في ناحية نفر اما المبحث الثاني فقد تناول تنمية الحجمي وانما
 وتطوير المستقرات الريفية في ناحية نفر.
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 : ةوالمكاني الزمانية الحدود   

تشمل حدود البحث المكانية ناحية نفر, وىي احدى نواحي محافظة الديوانية  , إذ تمتد  بين 
   (E"40.'2.˚45) ( شمااًل,  وخطي طول   N"30.'22.˚32(  و  ) "N 31˚.58'.45دائرتي عرض )

( وتشكل نسبة 3كم 191تبمغ مساحتيا حوالي ) , ( 1(  شرقًا, خريطة )E"30.'27.˚45)   و
. أما الحــدود الزمانيـة فإنيا تمثمت بالبيانات ( 3كم 3153)البالغة من مساحة المحافظة الكمية %( 7,3)

لتنمية المستقرات كونيا سنة االساس التي كانت منيا االنطالقة ( م 3119سنة ) ل واالرقام اإلحصائيـة
               . الريفية في ناحية نفر 

 ( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة 1خريطة )                       
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منطقة التوزيع الحجمي وانماط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في  المبحث االول:
 الدراسة

 31735بمجموع سكان )( 3مستقرة ( خريطة ) 77بمغ عدد المستقرات الريفية في منطقة الدراسة )    
حيث تتوزع الوحدات السكنية فييا وفقا لعوامل مؤثرة يمكن توضيحيا من خالل  3119لمعام  نسمة (
                        التوزيع الحجمي وانماط التوزيع الجغرافي ليذه المستقرات. دراسة

   
 منطقة الدراسةتوزيع المستقرات الريفية في  ( 3خريطة )                      
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 الريفية  مستقراتالتوزيع الحجمي لم -1-1 
كبيرة اذ ان وضعيا في مراتب حسب حجوميا الريفية اىمية قرات لدراسة التوزيع الحجمي لممست     

 في منطقة الدراسة الريفية قرةيوضح حقيقة التوزيع الجغرافي لسكان الريف , ويتأثر الحجم السكاني لممست
بعدة عوامل اىميا الكثافة السكانية العامة وتوفير المياه واالرض الصالحة لمزراعة والتنمية الريفية 

المستقرات حسب الحجم السكاني في منطقة ىذه ويمكن تقسيم . عية المختمفةباإلضافة الى العوامل الطبي
 -( الى الفئات التالية: 3( ومعطيات خريطة ) 3( وشكل )1( وشكل )1الدراسة جدول )

 (1جدول )
 3119ت الريفية وعدد سكانيا في منطقة الدراسة لمعام تقراالمراتب الحجمية لممس

 النسبة المئوية عدد السكان النسبة المئوية مستقراتعدد ال المرتب الحجمية ) نسمة (
 %9,11 3514 %9,31 17 فأقل 311 

 %31 4439 %3,73 19 111-311من 
 %4,19 7333 %1,13 1 911-111من 
 %3,11 3313 %5,7 3 1311-911من 
 %9,1 1744 %3,3 1 1511-1311من 

 3,15 3341 %5,7 3 فأكثر 1511
 111 31735 111 77 المجموع

 

 

 3119الريفية حسب المراتب الحجمية في منطقة الدراسة لمعام  مستقرات(  عدد ال 1شكل )         
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 3119(   عدد السكان حسب المراتب الحجمية في ريف منطقة الدراسة لمعام   3شكل )               

 
 
 

 (فأقلنسمة  311الفئة االولى ) -1-1-1
بعيوة  –الشوفة  –( وىي ) ابوخزامة  مستقرة  17الريفية الواقعة داخل ىذه الفئة ) مستقراتبمغ عدد ال     

قرية رقم  –العصمان  –االرباع  –ال جاسور  –الشرامطة  –ال بوىو  –ارجيوان  –االحرار  –العامر  –
الريفية في منطقة  راتمستق% ( من مجموع ال9,31ذياب لفتو ( شكمت نسبة ) –مانع فالح  –( 7)

%( من مجموع سكان ريف منطقة 9,11نسمة ( بنسبة )  3514الدراسة , في حين بمغ عدد سكانيا )
التي  مستقراتالى عدة عوامل اىميا حداثتيا خاصة ال مستقراتالدراسة . ويعود سبب صغر حجم ىذه ال

زراعية وتوفر وسائل النقل المتمثمة ارتبط وجودىا بشق القنوات المائية وايصال المياه الى االراضي ال
بالسيارات االمر الذي شجع سكان المناطق الزراعية عمى التجمع في قرى صغيرة الحجم وسكان مرتبطين 

 باألراضي الزراعية الخاصة بيم كونيا اراضي ممك طابو.
 
 نسمة ( 111-311الفئة الثانية ) -1-1-3

الحاج  -منازل بديوي –التويم  –العيزان  –( متمثمة ب) الكرينات  مستقرة  19ضمت ىذه الفئة )     
 –البوايدام الغربية  –البوايدام الشرقية  –االصالح  –البوصبي  –المحانية  –التممة  –ال شناوة  –لفتو 

%( من 3,73كافي ( شكمت نسبة ) –ضاحي  –التسعة  –البيضان  –اليوسف  –سيد ايدام  –الجعافر 
%( 31نسمة ( بنسبة )  4439الريفية في منطقة الدراسة , في حين بمغ عدد سكانيا ) قراتمستمجموع ال

ىو احتوائيا عمى بعض الخدمات التي  مستقراتمن مجموع سكان ريف منطقة الدراسة وما يميز ىذه ال
 من الفئة االولى مثل وجود مدارس ومشاريع مياه شرب. مستقراتتفتقر الييا ال
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 منطقة الدراسةفي  ( التوزيع الحجمي لممستقرات الريفية  3خريطة )                            
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 نسمة ( 911-111الفئة الثالثة ) -1-1-3
 –العين  –ابوجفور  –البرجود  –( وىي ) الورش  مستقرات 1في ىذه الفئة )  مستقراتبمغ عدد ال     

الريفية في منطقة الدراسة ,  مستقرات%( من مجموع ال1,13العواودة ( شكمت نسبة ) –العيبي والصمخة 
%( من مجموع سكان ريف منطقة الدراسة , وما يالحظ 4,9نسمة ( بنسبة ) 7333وبمغ عدد سكانيا )

ىو قابميتيا لمنمو والتطور ويرجع ذلك لوجود حيازات زراعية كبيرة الحجم يمكن من  مستقراتعمى ىذه ال
الى وجود خدمات في بعضيا تتمثل  باإلضافةخالليا انتشار الوحدات السكنية في مساحات واسعة 

 بخدمات تعميمية وصحية وطرق نقل معبدة االمر الذي يشجع عمى السكن فييا.
 
 نسمة ( 1311-911الفئة الرابعة )  -1-1-7

%( من 5,7البومرجان ( شكمت نسبة ) –ضمن ىذه الفئة اثنان فقط ) الفوارة  مستقراتبمغ عدد ال     
نسمة ( بنسبة             3313الريفية في منطقة الدراسة في حين بمغ عدد سكانيا ) مستقراتمجموع ال

كبيرة الحجم تحتوي عمى خدمات  مستقرات% ( من مجموع سكان ريف منطقة الدراسة ,  وىذه ال3,11) 
متنوعة تتمثل بوجود مؤسسات تعميمية ) ابتدائية وثانوية ( وخدمات صحية ) مركز صحي فوارة الفرعي ( 

كذلك باإلنتاج الزراعي الكبير المتمثل  مستقراتباإلضافة الى امتدادىا مع طرق نقل معبدة وتتميز ىذه ال
مح ومحصول الجت وتحتوي عمى ثروة حيوانية ليا اىميتيا في بأنواع من المحاصيل الزراعية اىميا الق

منطقة الدراسة فيي تمتاز بتربية الجاموس  وكذلك تمتاز بتربية النحل اذ تحتوي عمى العديد من خاليا 
 .مستقراتالنحل وبإنتاج عال يساىم بشكل كبير في دخل العديد من سكان تمك ال

 
 ة (نسم 1511-1311الفئة الخامسة )  -1-1-5

%( من مجموع 9,1نسمة ( بنسبة ) 1744التضامن اذ بمغ عدد سكانيا ) مستقرة تتمثل ىذه الفئة ب     
ريفية كبيرة الحجم تحتوي عمى خدمات متنوعة مثل  مستقرة سكان ريف منطقة الدراسة وىي ايضا 

الرئيس الذي يربط الخدمات التعميمية والصحية والعديد من المحال التجارية وىي تمتد مع طريق النقل 
 منطقة الدراسة مع مركز المحافظة وقضاء عفك .

 
 ( فأكثر نسمة 1511الفئة السادسة ) -1-1-1

الريفية في منطقة  مستقراتال فضل اهلل ( اكبر ال -) الدرعية  مستقرة ضمت ىذه الفئة كل من      
كان الريف في منطقة %( من مجموع س3,15نسمة ( بنسبة )  3341الدراسة اذ بمغ عدد سكانيا )

الى وجود الخدمات  باإلضافةحيث تمتاز  مستدامةمؤىمة  الى ان تكون قرى  مستقراتالدراسة وىذه ال
التعميمية والصحية  بتقارب وحداتيا السكنية وامتدادىا بشكل اقرب الى ان يكون منتظم يمكن من خاللو 

 تطوير خدمات البنى التحتية فييا .



9 
 

الريفية في منطقة الدراسة صغيرة او متوسطة الحجم حيث  مستقراتيتضح مما تقدم بأن اغمب ال     
يفضل السكان االستقرار بالقرب من اراضييم الزراعية وفي اغمب االحيان يتميزون بصفة االنتماء الواحد 

رض الزراعة تقع معظميا لمنسب والعشيرة ويعيشون في مستقرات محدودة ويعتمدون عمى الموارد المائية لغ
كبيرة  مستقراتفي نيايات الجداول او قنوات الري االمر الذي لم يشجع عمى استقرار السكان بشكل 

الحجم اضافة الى عدم رغبة بعضيم بالعيش بجماعات كبيرة ومزدحمة ذات مساكن متقاربة . اما 
ع عمى امتداد طرق نقل معبدة يسيل من كبيرة الحجم فتمتاز بقدم تاريخ االستقرار فييا وىي تق مستقراتال

خالليا الوصول الى المراكز االدارية اضافة الى توفر الخدمات المتنوعة المتمثمة بالمراكز الصحية 
الفرعية والبيوت الصحية والماء الصالح لمشرب والكيرباء والمدارس) االبتدائية والثانوية ( والجوامع 

بوحدات سكنية متقاربة ومزدحمة وىي في  مستقراتيش في ىذه الوالحسينيات االمر الذي يشجع عمى الع
 ) التضامن وال فضل اهلل (.  مستقرتيتصمت بعضيا مع البعض كما ىو الحال في انمو مستمر وقد 

 
 الريفية في منطقة الدراسة  مستقراتانماط التوزيع الجغرافي لم -1-3

الريفية وتمثيمو عمى خرائط توزيعية مشاىدة اشكال  مستقراتيمكن من خالل دراسة التوزيع الجغرافي لم    
 مستقراتالريفية . ومن المؤكد ان ىناك عالقة بين انماط انتشار وتوزيع ال مستقراتتنتظم او تترتب فييا ال

الريفية والعوامل المؤثرة في ىذا التوزيع والمتمثمة بالتباين في البيئة الطبيعية من سطح ومناخ وموارد مائية 
توفر  فضال عن  تجعل االنسان يختار من خالليا االنسب لالستيطان والقيام بنشاطو االقتصادي. ونبات

, الريفية  مستقراتطرق النقل والقرب من المراكز االدارية والخدمية كل ىذه العوامل تؤثر في نمط توزيع ال
 من خالل ما يمي:ويمكن توضيح انماط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في منطقة الدراسة 

       
 النمط الخطي او الطولي  -1-2-1
الريفية ضمن ىذا النمط بشكل خطي مع امتداد االنيار والجداول والمشاريع  مستقراتتنتظم ال     

 مستقرات( يالحظ ان عدد ال7طرق النقل , ومن خالل الخريطة ) االروائية وتمتد في بعض االحيان مع
%( من مجموع 45( حيث شكمت نسبة )مستقرة  33)   الريفية الممثمة ليذا النمط في منطقة الدراسة بمغ

حيث  عمى جانبي القنوات والجداول المائية مستقراتالريفية في منطقة الدراسة , اذ تمتد ىذه ال مستقراتال
 لسقيمصدر  باعتبارىا  ئمة السكان الدا  حاجة  فيي  بالحصول عمى المياه  االساس المتمثل اليدف 

محاصيميم اضافة الى استعماالت المياه في المجاالت االخرى , ومن جانب اخر فأن الرغبة في السكن 
واالستقرار بالقرب من المجاري المائية ىو خصوبة تربة اكتاف االنيار االمر الذي يساىم في انجاح 

لظيور ىذا النمط في المنطقة ىو وجود طرق  عممية الزراعة وزيادة حجم االنتاج . وىناك عامل اخر
مع  مستقراتالنقل وبصورة خاصة طرق النقل المعبدة التي ادت الى استقطاب السكان وزيادة عدد وحجم ال

 امتدادىا .
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 منطقة الدراسةانماط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في (   7خريطة )               
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 التوزيع المتجمع نمط -1-2-2
تتخذ المستقرات الريفية في ىذا النمط شكل منتظم او غير منتظم وتتميز بتقاربيا وتجاورىا فمن       

مستقرات (  1(  نجد ان عدد المستقرات التي تتخذ ىذا النمط في منطقة الدراسة )  7خالل الخريطة ) 
–البيدام الشرقية  -%( من مجموع المستقرات الريفية وتتمثل في ) االصالح   1,13شكمت نسبة ) 
ارجيوان( التي كان لوجود الممكيات الزراعية السبب االساس في  -البوىة( و)الدرعية  –البيدام الغربية 

 تقاربيا.
 
 المنتشر التوزيع نمط  -3 -1-2

الريفية بعضيا عن البعض االخر وانتشارىا عمى مساحات واسعة  مستقراتيتميز ىذا النمط بتباعد ال     
(  مستقرات 5في ىذا النمط بمغ ) مستقرات( ان عدد ال  7من االرض ونالحظ من خالل الخريطة ) 

ويرجع سبب تباعد مانع فالح (  –كافي  -الجعافر –ضاحي  -7وىي مستقرات ) رقم%( 7,11بنسبة ) 
اتساع مساحة الممكيات الزراعية مما شجع الفالح عمى االستقالل الى اسة في منطقة الدر  مستقراتىذه ال

 في ارضة وبناء مسكنو ومن ثم ظيور تجمعات صغيرة ومتفرقة .
وبصورة عامة فأن المالحظ من خالل الدراسة الميدانية والمالحظة المباشرة لمنطقة الدراسة ان        

استعمال االرض االغراض السكن تم بعدم وجود قيود تحدد النمط العام اذ كان التشييد حسب رغبة 
بغض النظر عن صاحب االرض وامكانياتو المادية حيث يتم البناء في اخصب االراضي وافضميا موقعا 

المساحة الممموكة ومن جانب اخر فقد كان لمعوامل االقتصادية واالجتماعية وبصورة خاصة حب التباىي 
 والظيور بشكل مميز لألبنية السكنية دور في التأثير عمى النمط العام لمسكن في ريف منطقة الدراسة .
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 ناحية نفرتنمية وتطوير المستقرات الريفية في  المبحث الثاني :
تعتمد عممية تخطيط المستقرات الريفية في منطقة الدراسة من خالل وضع خطة لتطوير وتنمية ىذه       

 ما يمي :المستقرات ويكون ذلك من خالل تنمية متكاممة ومنيا تنمية الواقع السكني ويتم ذلك من خالل 
 في العمرانية التدىور الحاصل في المستقرات الريفية من حيث البنية نالقرى المستدامة :ا -3-1 -1

 تتناسب ال والتي السكنية الوحدة وفي تصميم الداخمي التخطيط الى االفتقار في سواء المختمفة جوانبيا
 يتعمق ما او,  والمجتمعية التحتية الخدمات شبكات في النقص الى باإلضافة المستدامة الصحية والحياه

 ,المجاورة الحضرية المراكز وبين بينيا فيما الرابطة الطرق شبكات وكذلك منتظم الغير وتوزيعيا بامتدادىا
 رافقو الذي والتخمف المستدام فييا بما ال يتناسب مع كم الحاجات التي ازدادت في اآلونة االخيرة , االمر

 نتيجة االقتصادية االنشطة وتدىور رةالمجاو  المدن باليجرة الى السكان رغبة منيا اخرى مشكالت بروز
 الزراعية االرض عمى والتجاوز الريفية القرى ضمن التنمية االقتصادية مخططات تفعيل في القصور
نظامية يدفع باالتجاه الى تبني خيار االستدامة الذي شيد رواجا وانتشارا  او مخططة غير قرى بإقامة

العالم , ويقوم ىذا البديل عمى اختيار مجموعة من المستقرات لممزايا التي حققتيا في مناطق واسعة من 
الريفية التي تضم مجموعة من الخصائص دون غيرىا وجعميا كنواة او نموذج اولي لتطبيق االستدامة 
عمييا ومراقبة مراحل التنفيذ لتجنب الوقوع في االخطاء وفي حالة نجاح تمك التجربة سوف تعمم عمى 

فية كل حسب خصائصو وامكاناتو . ولقد شخصت االسباب التي بدأت تدفع شريحة باقي المستقرات الري
 واسعة من سكان الريف الى اليجرة وترك قراىم ومناطقيم التي يمكن اجماليا باالتي:

 . الريفية المناطق وتطوير لتنمية بدائل ايجاد دون الغذائي االمن وانعدام الريف في الفقر -1
 . الفرد دخل وضعف عمل فرص توفر عدم  -3
 الرؤى وقصور الريفية القرى ضمن وغيرىا والسكن والتعميمية الصحية االساسية الخدمات ضعف  -3

 . المناطق تمك إلحياء المناسبة الخطط وضع في
 كافي نظام العالم سكان من%  43 من اكثر يمتمك ال اذ,  االجتماعية لحمايةا ضعف نظام  -7

المخاطر  بإدارة تتعمق مصاعب تواجو ريفية مناطق في غالبيتيم يعيش اذ,  االجتماعية لمحماية
 . والبيئية واالقتصادية االجتماعية

 . الريف تطوير دون التنموية واالمكانات الطبيعية الموارد واستنزاف والتصحر المناخية العوامل -5
 ( : 1ويقوم ىذا البديل عمى الخطوات االتية  مخطط )
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 االستدامة الى التحول استراتيجية يوضح (1) مخطط

 
 

 

 قراتتتوفر فييا الخدمات الضرورية وتكون مركز جذب لسكان المست مستدامةامكانية ايجاد قرى  ان      
واحدة بيدف ضمان بيئة لالستيطان البشري بعيدة عن  قرةالصغيرة الحجم القريبة منيا ودمجيا في مست

القرى  ادخال التحسينات المالئمة لمسكن اذا ما اريد ىذه النمو العشوائي غير المنظم وان يراعى في بناء 
الريفية لغرض تطويرىا قرات تغيير نوعي في تنمية ريف منطقة الدراسة , واذا ما تم ترشيح بعض المست

معايير معينة منيا الحجم السكاني وىو اىم المعايير  فزيادة حجم السكان يؤدي الى  فيجب االعتماد عمى 
نسمة ( 1111التي يزيد فييا حجم السكان عن ) قراتانخفاض  التكاليف االقتصادية والتخطيطية والمست

 مستقراتالفوارة ( وتشترك ىذه ال –البومرجان  –التضامن  –الفضل اهلل  –في منطقة الدراسة ) الدرعية 
في كونيا ممتدة مع طرق نقل معبدة رئيسة او ثانوية او ريفية وتمتاز بتوفر الخدمات التعميمية والصحية 
باإلضافة الى خدمات الكيرباء والماء الصالح لمشرب ووجود االنشطة التجارية والصناعية  وتمتاز كذلك 

ألنشاء  مستقراتالي يمكن استغالل ىذه البتقارب الوحدات السكنية وعدم انتشارىا عمى مساحة واسعة وبالت
 تكون مراكز جذب لمسكان الريف في المنطقة . مستدامةقرى 

 تنمية الخدمات التعميمية والصحية: -2-2
لمتعميم اىمية كبيرة في عممية التنمية لما يقدمو من وظائف وميام تكشف درجة تطور المجتمع      

المناسبة التي تيدف الى تنمية الموارد البشرية تبعا الحتياجات وتحضره وبالتالي تفيد في وضع الخطط 
من عدم وجود مؤسسات تعميمية مما ساىم في تعاني العديد من المستقرات الريفية و  .ومتطمبات المجتمع
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 (3فمن خالل مالحظة الجدول )زيادة المسافة المقطوعة لموصول الى اقرب مدرسة ابتدائية او ثانوية 
مدارس (,   1مدرسة ( اما المدارس الثانوية ) 17نجد ان عدد المدارس االبتدائية ) (1 و 5وخريطة )

وبالتالي  فأن  ىناك قصور واضح في عدد المدارس الموجودة في منطقة الدراسة بالمقارنة مع عدد 
 31المستقرات الريفية فقد بمغ عدد المدارس بمراحميا المختمفة  المنتشرة في ريف منطقة الدراسة ) 

 المسجمة%( ان ىذه النسبة 5,75مستقرة ( اي بنسبة ) 77في حين بمغ عدد المستقرات الريفية ) ( مدرسة
 

 3119( اعداد المدارس االبتدائية والثانوية في ريف ناحية نفر لمعام 3جدول )                    
 المدارس الثانوية المدارس االبتدائية

 عدد
 المدارس

عدد 
 التالميذ

 عدد
 الشعب

 عدد
 المعممين

 معدل
 /طالب
 شعبة

 معدل
 /طالب
 معمم

 عدد
 المدارس

عدد 
 الطالب

 عدد
 الشعب

 عدد
 المدرسين

 معدل
 /طالب
 شعبة

 معدل
 طالب

 مدرس/
17 3731 119 157 31,9 33,5 1 1311 39 95 1,33 3,13 

                    
 

ىذه المؤسسات التعميمية ولجوء المر الذي شكل ضغط عمى في عدد المدارس اتكشف عن نقص واضح 
, اما فيما يخص  افيي ة من المؤسسات التعميمية الموجودالعديد من المستقرات الى مركز الناحية لالستفاد

شعبة (  /تمميذ  9,31شعبة ( )  /المعايير التخطيطية فقد بمغت في المدارس االبتدائية  معدل ) تمميذ
تمميذ  33 ,5معمم ( فقد بمغ )  /شعبة ( اما معدل  ) تمميذ  /تمميذ 35وىو اعمى من المعدل العام البالغ )

معمم ( , اما في المدارس الثانوية فقد بمغ معدل /تمميذ  35معمم ( اي انو اقل من المعدل العام البالغ )  /
( شعبة /طالب  31مى من المعدل العام البالغ )و اع( وى 33 ,1شعبة ( في ىذه المؤسسات )  /) طالب 

مدرس (.  /طالب  35ىو اقل من المعدل العام البالغ )( و 3,13مدرس ( )  /في حين بمغ معدل ) طالب 
كم ( مما  3تقرات والتي تصل الى) وبسبب بعد المسافة المقطوعة لموصول الى المدرسة في بعض المس

و   سال ابنائيم الى المدارس وتفشي ظاىرة االمية بشكل واضحتمك المستقرات عمى عدم ار  اجبر سكان
 التخطيطية  خارج حدود المعاييرسات  تعميمية فأن المسافة فييا  التي تحتوي عمى مؤسرات المستقحتى 

 
 (المسافة المقطوعة لموصول الى الخدمات التعميمية في ريف منطقة الدراسة)حسب عينة الدراسة( 7جدول)

 المجموع م1111اكثر من  م1111-311 م311-711 م711اقل من  التعميمية المؤسسة
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 111 349 35 95 53,33 171 19,33 31 4,13 53 ابتدائية
 111 341 33,33 13 71 113 15,13 79 53,13 51 ثانوية/متوسطة
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ان المسافة في الغالب ىي خارج حدود المعايير ( نجد  7خالل مالحظة معطيات الجدول ) فمن 
االمر الذي ينبغي من خاللو مراعاة درجة الحرمان من تمك الخدمات من خالل قيام الجيات  التخطيطية

الحكومية ذات العالقة بأنشاء مدارس اضافية في المستقرات التي تعاني من عدم وجود مدارس رغم ارتفاع 
 عدد السكان فييا .

                                            
 (5خريطة )                                                 

 (3119-3113التوزيع المكاني لخدمات  التعميم االبتدائي في ريف ناحية نفر لمعام الدراس )
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 (1خريطة )

 (3119-3113ناحية نفر لمعام الدراس )التوزيع المكاني لخدمات  التعميم الثانوي في ريف 
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 :المشاريع التنموية التعميمية في ريف ناحية نفر

من خالل وجود المستقرات الريفية صغيرة او متوسطة الحجم في المنطقة والتي تكون متقاربة عمى      
ثانوية ( تخدم اكثر من  –شكل نمط خطي يصل بينيا طريق معبد يمكن بناء مؤسسات تعميمية ) ابتدائية 

المحانية ( يخدم سكان المستقرتين وبنفس  –مستقرة واحدة , فأنشاء مدرسة بين مستقرتي ) البوصبي 
( وينطبق االمر عمى مستقرات ) منازل بديوي  كم 1الوقت تكون المسافة بين المسكن والمدرسة اقل من )

الجاسور ( و مستقرات ) اليوسف  –) العيبي  اتالعواودة ( و مستقر  –) التسعة  الشوفة ( و مستقرات –
 –ابوجفور ( ومستقرات ) التويم  –الجعافر( ومستقرات ) الحاج لفتو  –سيد ايدام ( ومستقرات ) البوىة  –

. ان وجود ىذه البومرجان(  –بعيوة ( وكذلك مستقرات ) االصالح  –ابو خزامة ( ومستقرات ) العين 
المؤسسات التعميمية يساىم في زيادة نسبة االلتحاق في المدرسة والتقميل من مستوى االمية المرتفع في 

 .منطقة الدراسة والذي احد اسباب ارتفاعو ىو المسافة المقطوعة لموصول الى اقرب مدرسة 

لصحية الفرعية والبيوت نجد ان المراكز ا( 5فمن خالل مالحظة الجدول ) الصحيةاما الخدمات    
 الصحية في ريف منطقة الدراسة تفتقر الى وجود كوادر طبية متخصصة او اجيزة طبية واقتصارىا عمى 

 
 3119( التوزيع المكاني لمخدمات الصحية في منطقة الدراسة  لمعام  5جدول )

عدد البيوت الصحية التابعة  عدد المراكز الصحية الفرعية والموقع 
 لممركز الرئيسي والموقع

 عدد الكوادر الطبية

مركزصحي الجمعية الفرعي في مستقرة -1
 التضامن

مركزصحي الدرعية الفرعي في مستقرة -3
 الدرعية

مركز صحي الفوارة الفرعي في مستقرة  -3
 الفوارة

البيت الصحي في العين في -1
 مستقرة العين

البيت الصحي في البرجود  -3
 في مستقرة البرجود

 )ذوي مين صحية ( 33
 

 
 

الممرضين الذين يقدمون الخدمات الطبية لمحاالت البسيطة مما ادى الى اعتماد المستقرات الريفية عمى 
ان تنمية الخدمات  .ى عفك لمحصول عمى الخدمات الطبيةالمركز الصحي الرئيس في الناحية او مستشف

الطبية في ريف منطقة الدراسة تكون من خالل االستفادة من المراكز الصحية الفرعية بتحويميا الى مراكز 
صحية رئيسة وتحويل البيوت الصحية الى مراكز صحية فرعية ومراعاة توزيع االطباء عمى المراكز 
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ن خالل وجود كادر طبي متكامل الصحية اذ ان اعتماد سكان الريف عمى المراكز الصحية يكون م
 وتجييزىا ما تحتاج اليو من  مستمزمات طبية.

  
 تنمية خدمات البنى التحتية  -2-3
 خدمات الماء الصالح لمشرب  -أ
   الريفية في منطقة الدراسة تتوفر فييا مشاريع اسالة ومن خالل الجدول مستقراتان العديد من ال      
مجمع ( باإلضافة الى االعتماد عمى  13( يتضح بأن عدد المجمعات الموجودة في منطقة الدراسة )1)

البدير الموحد (  الذي يضخ الماء الى بعض المستقرات الريفية المجاورة لمركز ناحية  –مشروع ) عفك 
 عمى مجمعات  الماء ( .  في حين بمغ عدد المستقرات الريفية  التي تعتمد   11نفر التي بمغ عددىا  ) 

 ( اي ان المستقرات الريفية التي تصميا خدمات الماء 37 الواقعة بالقرب منيا او داخل حدود المستقرة )
  

المستفيدة منيا في  مستقراتالعدد ( التوزيع الجغرافي لمجمعات الماء الصالح لمشرب وطاقتيا و 1جدول )
 3119ريف منطقة الدراسة لمعام 

طاقة  مصدر المياه  الموقع مشروعاسم المجمع او ال
المشروع 

التصميمية 
 ساعة/3م

طاقة 
المشروع 
الفعمية 

 ساعة/3م

المستفيدة من المجمع وعدد  مستقراتال
 سكانيا
عدد 
 تقراالمست

عدد 
 السكان

حصة الفرد 
 يوم/لتر

 333 3195 11   351 3111 شط الدغارة عفك البدير –مشروع عفك 
 397 3154 3 151 311 نير الخير مدينة نفر مجمع ماء نفر الرئيسي

 393 413 3 51 51 الجوعان الحديث البو ايدام  مجمع ماء البو ايدام
 177 3131 3 51 51 1/نفر الدرعية مجمع ماء الدرعية
 735 1719 3 111 111 شط الدغارة العين مجمع ماء العين

 354 3331 5 111 111 شط الدغارة ال عامر مجمع ماء الدرعية الجديد
 377 431 3 31 31 الجوعان الحديث الجعافر مجمع ماء الجعافر
 331 743 3 31 31 نفر ابوجفور مجمع ماء ابوجفور

 311 1734 3 51 51 نير الخير  البيضان مجمع ماء البيضان 
 344 571 1 35 35 مشروع جحيش ابوجفور 1/مجمع ماء نفر

 334 111 1 51 51 مشروع جحيش الورش مجمع ماء الورش
 315 133 1 71 51 مشروع جحيش البرجود مجمع ماء البرجود

 353 741 1 31 35 مشروع جحيش الكرينات مجمع ماء الكرينات
  14493 37 975 3411 - - المجموع
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من مجموع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة ,في حين بمغ  %(3,43لصالح لمشرب شكمت نسبة )ا
%( من مجموع 4,34( بنسبة ) 13عدد المستقرات المحرومة من خدمات الماء الصالح لمشرب ) 

      المستقرات الريفية في منطقة الدراسة . وبمغ مجموع الطاقة الفعمية لممجمعات المائية لمنطقة الدراسة 
ساعة(  /3م351  –ساعة /3م31وقد تراوحت الطاقة الفعمية ليذه المجمعات بين ) ساعة ( / 3م 975) 

 وحتى   ال تصميا خدمة مياه الشرب في منطقة الدراسة   بعض المستقرات الريفية مما سبق ان  ويتضح 
في باقي المستقرات فأن اغمبيا تعتمد عمى قنوات مائية فرعية ال تتوفر فييا المجمعات الموجودة اساسا 

( من الباعة   ROون لشراء المياه المسماة )ؤ يمج المياه باستمرار كما ان اكثر سكان المناطق الريفية 
ينبغي نقل و المتجولين حيث تستخدم المياه التي تصميم من محطات االسالة لالستعماالت المنزلية . 

مشاريع تصفية المياه المقامة عمى القنوات المائية الفرعية الى مصادر مياه دائمة كشط الدغارة لضمان 
عمميا بصورة دائمة واقامة مشاريع جديدة لتغذية المستقرات الغير مخدومة بالماء الصالح لمشرب وضرورة 

ياه من قبل االىالي ألغراض غير المتابعة المستمرة عمى التجاوزات التي تتعرض ليا شبكة انابيب نقل الم
 االستعماالت المنزلية .

 
 خدمات الطاقة الكهربائية  -ب

الريفية امر ميم لما ليا من دور كبير في االستخدامات  مستقراتان توفير الطاقة الكيربائية لسكان ال    
المنزلية باإلضافة الى النشاط االقتصادي والصناعي, حيث تعمل معظم مضخات المياه والورش 

الريفية في منطقة الدراسة مجيزة  مستقراتالصناعية الصغيرة بواسطة الطاقة الكيربائية . ان معظم ال
وجود المولدات االىمية . اال ان المالحظ عمى الشبكات الكيربائية  ضال عنفبالطاقة الكيربائية الوطنية 

التدىور الكبير اذ ان اغمبيا يعود لسبعينيات القرن الماضي حيث تعاني من تآكميا وقدميا مما جعميا 
الريفية فقد زاد حجم  مستقراتعرضة لمسقوط اثناء العواصف واالمطار , باإلضافة الى زيادة حجم ال

الى الضعف مع بقاء الشبكات والمحوالت الكيربائية عمى حاليا االمر الذي ادى الى  مستقراتالبعض 
فولت (  135الى ) مستقراتالضغط الشديد عمى شبكة الكيرباء وانخفاض الفولتية التي تصل في بعض ال

 الكيربائية .  اذ ال تكفي لتشغيل االجيزة المنزلية الكبيرة او مضخات المياه التي تعمل عمى الطاقة 

توزيع ( في منطقة الدراسة الى اعادة تأىيل  –نقل  –تحتاج منظومة الطاقة الكيربائية ) تحويل      
كونيا تتعرض في اوقات كثيرة الى الخروج عن الخدمة سواء في الصيف عند اشتداد درجات الحرارة 

المطار وىبوب الرياح الشديدة بسبب ضعف محطات التوزيع وشبكات النقل او في الشتاء اثناء سقوط ا
التي تؤدي الى سقوط اعمدة الكيرباء بصورة مستمرة كونيا تآكمت لقدميا , مما ينبغي تحسين اداء 
منظومة الطاقة الكيربائية بمفاصميا المختمفة بالمستوى الذي يتناسب ومقدار االستيالك والحاجة 

ضرورة معالجة التجاوزات عمى و لرفع قدرة الكيرباء المستقبمية ليا كما ينبغي زيادة عدد محوالت التوزيع 
  اقة الكيربائية .الط
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 خدمات طرق النقل  -ت
 راسة عمى النحو االتي يف منطقة الديمكن تصنيف طرق النقل في ر     

الطريق الرئيس: وىو الطريق الذي يربط منطقة الدراسة بمركز المحافظة حيث يبمغ مجموع طول ىذا  -1
وقد ساىم ىذا الطريق بشكل كبير في نمو   كم (17ويمر بمنطقة الدراسة بمسافة )  كم(39الطريق )

العيبي والصمخة  –الشرامطة  –ال فضل اهلل  –) التضامن  مستقراتالريفية عمى جانبيو وىي  مستقراتال
 المحانية ( , ويمتاز بكثافة المرور باتجاه محافظات ذي قار وميسان . –العواودة  –

كم ( 33( الذي يبمغ طولو )سومر –نفر  –الثانوية : وتتمثل في منطقة الدراسة بطريق )عفك الطرق  -3
 –بعيوة  –التممة  –الدرعية  –العين  –) الفواره  مستقراتكم( مرورا ب13ويمر بمنطقة الدراسة بمسافة )

ز ناحية نفر سومر و مرك ناحية لربطيا مع قضاء عفك و  مستقراتالعامر ( ويعد عصب الحياة ليذه ال
 بالخدمات االساسية الغير متوفرة فييا. مستقراتحيث ان ىذه المدن تمد ىذه ال

الطرق الريفية :ان الغرض من ىذه الطرق ىو ربط المستقرات الريفية بالمدن باإلضافة الى ربطيا  -3
العادة تكون بالطرق الرئيسة او الثانوية وتتصف ىذه الطرق في منطقة الدراسة بضيق مسالكيا وىي في 
كم( كما  41مبمطة بطبقة واحدة . وقد بمغ مجموع اطوال الطرق الريفية المعبدة في منطقة الدراسة ) 

         الترابيةغ مجموع اطوال الطرق الريفية م( , في حين ب4( ومعطيات خريطة )4موضح في جدول )
 كم( 37)
 

 فية في منطقة الدراسة( التوزيع الجغرافي لمطرق الري 4جدول )               

 نوع الطريق التي يمر بيا  مستقراتال الطول )كم( اسم الطريق
  -البوايدام الشرقية البومرجان -السيد يوسف كم11 القرى الغربية –المركز 

 البوىة– البوايدام الغربية
 

 معبد
 معبد الدرعية كم9 الدرعية -المركز
 معبد العواودة -التسعة -البيضان كم 9 البيضان -المركز

 معبد ابوجفور كم4 ابوجفور
 معبد البرجود كم5 االثار –عفك 

 معبد 7رقم كم 11 الميدان –ال فضل اهلل 
 معبد العين – الفوارة كم7 الفوارة –الدرعية 
 معبد الفوارة كم11 الفوارة -المركز

 ترابيكم 1 -كم معبد4 الكرينات كم 13 اليور  –الكرينات 
 ترابي االرباع كم 1 االرباع -المركز
 ترابي ارجيوان  -ابوجفور–ابو خزامة  –التويم  كم 13 ارجيوان –التويم 
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 ناحية نفرتوزيع الطرق الريفية في  (11خريطة )                    
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 مستقراتالخطي لموينبغي العمل عمى اكمال الطرق المميدة والترابية قيد التنفيذ واالستفادة من النمط      
 -الريفية بأنشاء طريق معبد يربط بين مجموعة منيا ومن الطرق المقترحة :

 –العصمان  –الجاسور  –) السادة الشرامطة  مستقراتكم ( ويربط  17الجاسور )  –طريق نفر  -1
 ضاحي ( -7رقم  -االرباع –العيبي والصمخة 

 –الحاج لفتو  –ال شناوة  –) ابوخزامة  مستقراتكم ( الذي يربط  31) االحرار –طريق نفر   -3
 االحرار ( –ابوجفور 

 ذياب لفتو ( –الكرينات  –العيزان  –) البرجود  مستقراتكم( ويربط 13طريق البرجود ) -3
ان تنفيذ تمك الطرق يؤدي الى انعاش واقع الريف في كافة المجاالت ومن اىميا الجانب الزراعي والجانب 

 السياحي بين آثار نفر  وىور الدلمج.

 

 االستنتاجات والمقترحات -
 االستنتاجات-
 لحجم بمغت نسبة المستقرات ذات ا تمتاز المستقرات الريفية في ناحية نفر بصغر حجميا السكاني اذ -1
%( من مجموع سكان الريف في حين شكمت الفئة ذات الحجم السكاني 31)نسبة نسمة (  311-111)
 %(.3,15)(  فأكثرنسمة  1511)
 %( باالمتداد مع شط الدغارة45ان نمط التوزيع الجغرافي السائد ىو النمط الخطي اذ شكل نسبة ) -3

 او الجداول المائية المتفرعة منو, او مع امتداد طرق النقل وخصوصا المعبدة منيا.
تفتقر المستقرات الريفية الى المعايير التخطيطية اذ تنتشر الوحدات السكنية بصورة عشوائية غير  -3

 منتظمة.
بصورة اتضح من خالل الجداول الخاصة بالتعميم وجود عجز واضح في المؤسسات التعميمية و  -7

مدارس فقط ( االمر الذي يعيق عممية التنمية , واظيرت  1خاصة المدارس الثانوية اذ بمغ عددىا ) 
الدراسة امكانية االستفادة من وجود مستقرات ريفية متقاربة عمى شكل نمط خطي مع امتداد طرق نقل 

 –ستقرتي) العواودة معبدة ببناء مؤسسات تعميمية تخدم اكثر من مستقرة واحدة كما ىو الحال في م
 التسعة( .

بمغ عدد المؤسسات الصحية ) ثالث مراكز فرعية ( وبيوت صحية عدد ) اثنان( , واتضح امكانية  -5
االستفادة من المراكز الفرعية بتحويميا الى مراكز صحية رئيسة مزودة بكادر طبي واجيزة طبية حديثة , 
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مما يؤدي الى تحسين مستوى الخدمات الصحية في وتحويل البيوت الصحية الى مراكز صحية فرعية 
 المنطقة.

طرق النقل ( في  –الكيرباء  –اظيرت الدراسة اىمية خدمات البنى التحية) الماء الصالح لمشرب  -1
 تنمية المستقرات الريفية واتضح امكانية تطويرىا والوصول بيا الى مستوى مرضي لمسكان.

 
 المقترحات-
او خدمات  الصحة ( -المؤشرات التخطيطية فيما يخص الخدمات المجتمعية ) التعميماالعتماد عمى  -1

طرق النقل ( ومدى تطابقيا مع التوزيع المكاني لمسكان  –الكيرباء  –البنى التحتية )الماء الصالح لمشرب 
 في ريف ناحية نفر.

ة ويقمل الفارق بينيا وبين استخدام اسموب تخطيطي ىادف ومتقن يؤدي الى تطوير المستقرات الريفي -3
المدينة وبصورة خاصة في المستقرات الريفية الصغيرة او العشوائية مما يؤىميا اقتصاديا او اجتماعيا 

 ويساىم في خمق بيئة ريفية تحقق مستوى حياة افضل لمسكان.
في المنطقة العمل عمى نشر الوعي والثقافة وتحسين مستوى التعميم بيدف التقميل من مستوى االمية  -3

 والحد من ظاىرة البطالة.
 
 
  المالحق-

 استمارة استبيان
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 كميــة اآلداب        جامعة القادسية 
 قسم الجغرافية  

                               
... أن ىذه االستمارة اعدت لألغراض العممية فقط   أخي المواطن الكريم...تحية طيبة           

( في المكان المناسب , واحيانا تكون  √ومعموماتيا سوف تتسم بالسرية , لذا نرجو االجابة بعالمة )  
 أما برقم أو معمومة , نرجو مراعاة ذلك. اإلجابة
  عدم ذكر االسم /مالحظة
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 (            :  )             القريةاسم  

 
 

 -: معلومات تخص الخدمات :
 
 هل تتوفر في القرية مدرسة ابتدائية :                    نعم )     (                    كال )     ( -1
  

 اذا كان الجواب نعم فكم المسافة المقطوعة للوصول الى المدرسة   )                 (           
                                                                                    

 هل تتوفر في القرية مدرسة متوسطة او ثانوية:         نعم )     (                    كال )     ( -2
 

 (                                   اذا كان الجواب نعم فكم المسافة المقطوعة للوصول الى المدرسة   )            
                                                    

 هل يتوفر في القرية     مركز صحي  )      (        مستوصف  )           ( -3
          

 ....اذا لم تتوفر هذه الخدمات من اين تحصل عليها ......................................  
   
 
 
 
 
 
   

 


