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 عرفانالشكر وال
بنعمتو تتم الصالحات, والصالة والسالم عمى سيد الخمق نبينا محمد صمى الحمد هلل رب العالمين الذي      

 .اهلل عميو والو الطيبين الطاىرين الى يوم الدين

 عدايمانا بفضل االعتراف بالجميل ودواعي الوفاء والعرفان اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى كل من سا    
 (في انجاح ىذه الرسالة واخص بالذكر استاذي المشرف االستاذ المساعد الدكتور ) حيدر عبود كزار الشمري

لما قدمو لي من متابعة ومالحظات قيمة واىتمام كبير بموضوع الدراسة فجزاه اهلل عني خير الجزاء . كما 
ب جامعة القادسية لما قدموه من اعداد اتقدم بشكري الخالص وامتناني الى اساتذة قسم الجغرافية كمية اآلدا

 وجيد وتطوير عممي خالل المرحمة التحضيرية من الدراسة.

في جامعة  اآلداب المكتبات في قسم الجغرافية وعمادة كمية موظفيكما اقدم شكري وامتناني الى      
 القادسية لتسييميم حصولي عمى مصادر الدراسة.

االحصاء في الديوانية ومديريات الزراعة  ةي الدوائر الحكومية ومنيا دائر وكل الشكر والتقدير الى موظف      
الدوائر لما  وبقية وشعبة زراعة نفر والطرق والجسور والتخطيط العمراني والتربية والصحة والموارد المائية 

  .قدموه من بيانات احصائية ومعمومات ساىمت في اكمال الرسالة

 ح ىذا العمل ولو بكممة طيبة ليم مني كل التقدير واالحترام. كل من ساىم في انجا والى     

 

                                                                    

 الباحث                                                              

 

 

 
 



 ط
 

 المستخلص

, فيي االنساني الى االستقرار والرفاه التطور والوصول بالوضعدور مؤثر وفعال في تحقيق بالتنمية  تقوم    
التخمص من كافة مظاىر الفقر والتخمف . والتنمية بحد ذاتيا وتيدف الى  عممية تغير مستمرة نحو االفضل

 مأ سكانية مأعممية استثمارية تحاول استغالل المقومات المتاحة والكامنة في المجتمع سواء كانت طبيعية 
 ية , وتوجيو الموارد واالمكانات المتاحة او التي يمكن اتاحتيا بصورة مخططة وليست عشوائية.اقتصاد

وىي احدى نواحي محافظة القادسية وذلك من خالل النيوض بناحية نفر  مكانيةإباىتمت ىذه الدراسة      
االستخدام االمثل لممقومات الجغرافية المتوفرة فييا وتحديد االحتياجات التنموية المستقبمية واقتراح رؤى 

 واستراتيجيات مستقبمية نابعة من واقع المنطقة لتحقيق التنمية . 

التحميمي في الوصول الى اختبار فرضية البحث , اما اعتمدت الدراسة عمى المنيج االستقرائي والمنيج      
اىم مسوغات الدراسة ىي عدم وجود دراسة سابقة خاصة بالتنمية في ناحية نفر ومن ثم المساىمة في وضع 
حمول يمكن من خالليا تطوير الواقع التنموي فييا. واستندت الدراسة عمى المصادر المكتبية والبيانات التي 

من الدوائر المختمفة فضال عن االعتماد بشكل كبير عمى الدراسة الميدانية بطرقيا تم الحصول عمييا 
المختمفة, وتصميم استمارة بنوعين احدىما وزعت عمى الريف واخرى عمى المدينة لمعرفة االمكانات 

وة ( الذي تم من خاللو رصد نقاط الق S.W.O.T, وتم استخدام اسموب سوات ) والفروقات التنموية بينيما
 .والضعف والفرص والتيديدات لمقومات التنمية في منطقة الدراسة 

توصمت الدراسة الى وجود مقومات تتمتع بيا منطقة الدراسة يمكن ان يكون ليا دور كبير في عممية      
التنمية وتتمثل ىذه المقومات بوجود اراضي سيمية تساىم في قيام الزراعة وشق قنوات الري ومد طرق النقل 

ال عن امكانية اقامة المشاريع التنموية , ووجود امكانات بشرية تتمثل بالفئة المنتجة ) الفئة النشطة فض
اقتصاديا ( فضال عن تمتع منطقة الدراسة بزراعة انواع من محاصيل الحبوب التي من اىميا القمح والشعير 

نوعة يمكن االستفادة منيا في عممية والذرة الصفراء , وتمتاز منطقة الدراسة كذلك بوجود ثروة حيوانية مت
الحدادة اما المصانع كبيرة الحجم التنمية , وتنتشر الصناعات الصغيرة في المنطقة والمتمثمة بمعامل البموك و 

    لمطابوق ومصنع لإلسفمت, وتتميز منطقة الدراسة بوجود مقومات سياحية ينفقد اقتصرت عمى وجود مصنع
ر نفر وىور الدلمج ومرقد النبي يونس . وكشفت الدراسة تدني الواقع الخدمي ذات اىمية كبيرة تتمثل بآثا

  الريف . وسواء كان في المدينة ا



 ي
 

فييا اىميا استراتيجية التنمية استراتيجيات تنموية منسجمة مع طبيعة المقومات المحمية المتوفرة  وضعت     
والتي من اىم اىدافيا تحسين مستوى التعميم والصحة فضال عن تحسين مستوى الدخل في منطقة البشرية 
التي بينت وجود مؤشرات يمكن االعتماد عمييا في تحديد اىم المحاور واستراتيجية التنمية الزراعية الدراسة 

وضحت اىم متطمبات  يلتاواستراتيجية التنمية السياحية الزراعي في منطقة الدراسة   نتاجلإلاالساسية 
اما اىم البدائل المقترحة فيي ترشيح قرى لتكون مستدامة فضال عن استراتيجية تطوير المواقع السياحية 

 .واستراتيجية تنمية خدمات البنى التحتية التنمية الصناعية 

جغرافية  كان اىميا تمتع منطقة الدراسة بوجود مقوماتالى جممة من االستنتاجات الدراسة توصمت     
ضرورة العمل عمى تحديد فيي المقترحات  متنوعة يمكن االعتماد عمييا لتحقيق تنمية متكاممة, اما اىم

مكامن القوة والضعف في خطط التنمية والعمل عمى استثمار الفرص ومواجية التحديات التي تؤثر عمى 
 اىداف التنمية في المنطقة.
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 المقدمة

 

تعد التنمية من القضايا الميمة التي اخذت مجاال واسعا في معظم الخطط المعتمدة من قبل الدول       
والحكومات عمى اختالف توجياتيا وافكارىا السياسية واالقتصادية , كونيا اقصر الطرق لتحقيق مجموعة 

وخير دليل عمى المكانة اليامة لمتنمية عمى من التغيرات االنية والمستقبمية في كل القطاعات واالنشطة , 
المستويين العالمي والوطني ىو الدخول في ىيكمية الكثير من الدراسات والبحوث والعديد من المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية التي تحمل اسم او صفة التنمية , فضال عن البرامج التنموية التي تشمل كل 

( والزماني  بمفيوميا الواسع عمى الجيد المنظم واالدارة والتخطيط )المكانيمفاصل الحياة , وتعتمد التنمية 
السميم الذي تتم من خاللو عممية التغيير نحو االفضل والنيوض بالواقع االجتماعي واالقتصادي ومعالجة 

 المشكالت التي ترتبط بشكل مباشر بحياة السكان وتؤثر فييم .

( وىي 2كم 196كونيا قد درست منطقة جغرافية ال تتعدى مساحتيا )تأتي اىمية ىذه الدراسة من       
جزء غير فعال من محافظة القادسية قبل ىذه الدراسة , لذا فان من ابرز اىدافيا ان تكون حجر الزاوية 

الكيفية التي يمكن من خالليا االفادة من  عمىفي دراسات تنموية الحقة , وقد اختار الباحث التركيز 
وىي غير مستغمة  , لتكون مشكمة لبحثو) ناحية نفر( لجغرافية االساسية المتعددة التي تمتمكيا المقومات ا

نيائيا بالشكل الصحيح وىي البوابة التي يمكن من خالليا النيوض بالواقع التنموي في شتى المجاالت 
 لألفراد.  اشيبيدف تحسين المستوى المع

يواجييا اي باحث فيما لو حاول البحث في ىكذا التي سوف  واجيت الباحث جممة من المشكالت
موضوعات , اىميا عدم االنسجام التام بين ما يتم التخطيط لو من قبل الدولة ضمن خطة التنمية الوطنية 
وبين ما يتم تنفيذه وال تطابق مع واقع االشياء عمى االرض , وافتقار منطقة الدراسة الى العديد من الرؤى 

ن ساسية ساىم بشكل مباشر في وصوليا الى مرحمة التخمف التراجعي التي ال يمكوالخطط و الخدمات اال
تحقيق نوع من الرفاه المطموب لسكان المنطقة وايجاد بيئة جاذبة وصوال بواسطتيا تصحيح الوضع القائم و 

 لممستقبل المرجو عبر مختمف مرافق الحياة المعاشية والخدمية . 

ظيرت ايضا مشكمة اخرى ىي شحة البيانات او عدم دقتيا من الجيات الحكومية التي بنيت اغمبيا 
مجموعة من  الىعمى تخمينات وتقديرات ال ترتبط بالواقع المعاش ال من قريب او بعيد , لذا لجأ الباحث 
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, موذجيناو ن الخطوات لمحصول عمى تمك البيانات من خالل تصميم وتوزيع استمارة استبيان بنوعين
نموذج خاص بالمناطق الريفية واخر خاص بالمناطق الحضرية , وىو ما اشار بشكل واضح الى 
الفروقات في المقومات التنموية بين الريف والحضر ومدى الفجوة الكبيرة بينيما , اذ ظيرت العديد من 

وطرح بدائل متعددة  المؤشرات التي استطاع الباحث من خالليا ان تقوده الى  بناء خطة لمتنمية
 االتجاىات والمسارات.

الفصل االول الدليل النظري  تناولتكون البحث من اربعة فصول شاممة لكل موضوعات الدراسة ,     
المقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية لمتنمية في والمفاىيمي لمدراسة اما الفصل الثاني فتضمن دراسة 

فقد  لثاشر وغير المباشر في خطط التنمية المرسومة , اما الفصل الثاالدراسة ومدى تأثيرىا المب منطقة
الفصل الرابع الذي جاء و استعرض المقومات االقتصادية والخدمية في المنطقة ومدى تأثيرىا في التنمية 

ليضع خطة شاممة لمتنمية مبنية عمى الواقع التنموي لمنطقة الدراسة  وىناك بدائل وضعت لتؤكد ان ىذه 
وفق منيج جغرافية التنمية المتعارف عميو , وفي االخير جاءت عمى اسة قد عالجت مشكمة الدراسة الدر 

 االستنتاجات والتوصيات وقائمة بالمصادر التي تم استعماليا.
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  الفصل االول : االطار النظري و والمفاهيمي
  منهجية الدراسة واسموبها: : المبحث االول

 

 :The problem of the study دراسةمشكمة ال -1-1-1

تعد مشكمة الدراسة بمثابة تساؤالت في ذىن الباحث يراد االجابة عنيا وتتمحور مشكمة الدراسة 
  سؤال الرئيس االتي :بال

 ممقومات الجغرافية المتوفرة فييا ؟ل وفقايمكن وضع خطط لتنمية ناحية نفر  كيف -

 ىي :االسئمة الثانوية في حين كانت 
 ا ناحية نفر لتكون ىناك تنمية في ريفيا وحضرىا ؟تمتمكيالمقومات الجغرافية التي  ىيما - أ

 ؟ المكانية  واتجاىاتو  وي الحقيقي الذي تعيشو منطقة الدراسةواقع التنمالما   - ب

تنجح البدائل المقترحة متعددة االتجاىات ؟ وىل س تنموية اتاستراتيجيوتطبيق ىل يمكن وضع - ت
 ؟ فييا

 

 :The study hypothesis  دراسةفرضية ال -1-1-2
  :يمكن صياغة فرضية الدراسة العامة باالتي   

مختمفة قادرة عمى ان تكون نواة يمكن ان توصف بأنيا ذات ابعاد جغرافية تمتمك ناحية نفر مقومات 
بشرية القوى اللتنمية متعددة الجوانب ومتكاممة االبعاد , ومن ابرز تمك المقومات ىو الجانب البشري و 

عد اساس كل عممية تنموية ووسيمتيا وغايتيا , كما تتوفر مناطق زراعية واسعة وثروة ت تيكامنة الال
 .ية وسياحية ميمة حيوانية جيدة فضال عن قربيا من مواقع اثر 

 اما الفرضيات الثانوية فيمكن صياغتيا عمى النحو االتي 

ان امتالك منطقة الدراسة لمقومات تنموية متنوعة ال يعني انيا مؤىمة تأىيال كامال الحتواء الخطط  - أ

اال ان  ,ا عن الكثير من المؤشرات المحميةالمركزية , تمك الخطط اثبتت بانيا غير واقعية البتعادى

 نبثاق دراسة خاصة من داخل تمك المنطقة يمكن ان يدفع باالتجاه الصحيح عمى اقل تقدير.ا
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من التخمف ساىمت بيا ظروف وعوامل من الداخل المحمي  و من  تعيش منطقة الدراسة اوضاعاً  -ب
ىناك و خارج حدودىا الجغرافية , ابرزىا الفقر وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية كالتعميم والصحة والدخل. 

تراجع في مؤشرات التنمية من التعميم والصحة والخدمات االساسية المقدمة لمسكان وىناك عدم اىتمام 
االمكانات المتوفرة التي يمكن ليا ان تساىم في تحسين المستوى  من رغمعمى الالقتصادية باألنشطة ا

 .المعيشي في منطقة الدراسة
 ألبرز القطاعات االقتصادية في منطقة الدراسة , اعتمدت في تنموية متكاممة  اتاستراتيجي اعتماد -ت

خطة التنمية الوطنية والمشاركة الجماىيرية التي بدت  معرسميا عمى طبيعية المقومات المحمية المنسجمة 
لييا الخطط واضحة انيا ركزت عمى جانب واحد وىو توفير الخدمات دون الجوانب االخرى التي تسعى ا

 الحكومية والمركزية .
 
  : The importance of studying اهمية الدراسة -1-1-3

 من النقاط االتية : ىذه الدراسةتنطمق اىمية 

 .توفير قاعدة بيانات واسعة عن الطبيعة الجغرافية لناحية نفر  -أ

 .تسييل عممية دراسة المنطقة لغيرىا من الموضوعات التنموية او غير التنموية  -ب

الى  الرفاه  اظيار ما تضمو منطقة الدراسة من مقومات وامكانات تنموية حالية ومستقبمية وصوالً  -ت
 .االقتصادي لسكان المنطقة 

اظيار ما يمكن ان تحققو تنمية منطقة الدراسة من دور كبير في تحقيق الحياة االفضل في سياق  -ه
 .المتطمبات االساسية لمسكان

 :  Objectives of the study اهداف الدراسة -1-1-4
 غير ظاىرة المعالم ما لم (طبيعية وبشرية) ة متنوعةتنموي تسميط الضوء عمى ما يتوافر من مقومات -أ

 تكن ىناك افكار ورؤى وخطط تحيط بيا احاطة كاممة .
تشجيع الباحثين اواًل والسمطات المحمية والمركزية ثانيًا عمى عممية التحول في طبيعة الدراسات  -ب

الجغرافية التقميدية والتركيز فييا عمى مناطق جغرافية صغيرة , مع اشراك الجميع في صنع القرار التنموي 
ورة ر ة الكثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية في منطقة الدراسة . وضالقادر عمى معالج
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وتفعيل دور التخطيط العمراني النظر لممدى القصير والبعيد والحاجات االساسية لممواطنين وعدم اىماليا 
 والمشاركة الشعبية والمجالس المحمية.

ثارىا المتراكبة وتنمية آالريف والمدينة لمحد من مشكمة اليجرة و تقميل الفروقات والتباينات التنموية بين  -ت
 ليم . الريف وجعمو جاذبا لمسكان وليس طارداً 

يمكن تعميم نتائجو عمى مناطق اخرى من  متطور ومستدام يحتذى بو و الوصول الى نموذج تنموي -ه
 . والمحافظات االخرى قادسيةمحافظة ال

في تقديم الخدمات الضرورية التي ينبغي ان  الذي تعيشو منطقة الدراسة  التراجع الخطيراظيار  -ث
 تحتوييا عمى اقل تقدير .

 :The study approachمنهج الدراسة  -1-1-5
فرضية  اختبارالى  اعتمدت الدراسة عمى المنيج االستقرائي والمنيج التحميمي لممساعدة في الوصول

لمتعرف عمى واقع التنمية في  وتفسيرىاالبيانات والمعمومات والمعطيات الرقمية تحميل من خالل , البحث 
من تحديد المعالجات التنموية التي ومن ثم اقتراح مجموعة من االستراتيجيات والبدائل و منطقة الدراسة 

 قيا.يتحق المتوقع 
 :The study method اسموب الدراسة  -1-1-6

, لتوفير اكبر قدر ممكن  ميمين في الدراسات الجغرافية عموماً  ينالدراسة عمى جانبىذه اعتمدت 
من المعمومات والبيانات وترجمتيا الى اشكال وخرائط وجداول , وىي من االشياء التي استدعت ان يكون 

بيا احاطة تامة , لقد اتسم  واإلحاطةىناك تخطيط مسبق لحصر جميع المصادر التي تخدم الدراسة 
  تي : اسموب الدراسة باال

االعتماد بشكل اساسي عمى المصادر المكتبية التي تمثمت بالكتب والرسائل الجامعية والبحوث  - أ
والدوريات والتقارير الحكومية ومصادر االنترنيت والمصادر االنكميزية التي اعطت صورة واضحة 

 .وما يرتبط بيا التي تناولت موضوع التنمية لمباحث و 
مديرية الموارد  , وومنيا ) مديرية التربية مراجعة الدوائر المختصة ذات العالقة بموضوع الدراسة   - ب

مديرية الطرق  , ودائرة الزراعة  , والجياز المركزي لإلحصاء  , ومديرية الصحة , و المائية 
 واالفادة منيا في التزود بالمعمومات والبيانات الضرورية. والجسور وغيرىا (

( 97/19/9119( وانتيت في )1/11/9119التي بدئت من )الميدانية لمنطقة الدراسة  ةالدراساجراء  -ت
 المباشرة المالحظة طريق عن الميداني المسح التي تضمنت مرحمتين , شممت المرحمة االولى إجراء
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جراء الشخصية والمقابالت , راسةفائدة كبيرة لمد( استمارة , وقد كانت ذا 51االستبيان التجريبي وتوزيع ) وا 
فقد اوضحت الكثير من االشياء التي كانت خافية عمى الباحث ومعرفة طبيعة االسئمة التي يمكن ان 
يجيب عمييا المبحوثين او التي ال يمكن ان يجيبون عمييا , واعادة صياغة االسئمة االخرى واضافة 

ئية , اما المرحمة الثانية فقد كان االستبيان مجموعة اخرى واالفادة من االخطاء في تصميم االستمارة النيا
, اذ تم توزيع نوعين  )*(%(3) وبنسبة الدراسة منطقة في( 95813) بمغ الذي االحصائي النيائي لممجتمع
سؤااًل  ( 97) حوالي االستبيان استمارة ( , تضمنت1الريفية ممحق ) لممناطق خصص نوع من االستمارات

حسب بعمى المستقرات الريفية  توزيعيا تم  استمارة( 617)  الى وصمت عشوائية عينة باستعمال وزعت
( سؤال , التي 96( استمارة وتتضمن )149وبواقع )( 9) ممحق واخرى لممنطقة الحضرية ( , 3الممحق )

اختمفت في بعض اسئمتيا ونوعيتيا بسب وجود االختالفات في البنية الداخمية بينيما وان كانت بسيطة 
ال انيا ذات اىمية لمباحث والدراسة , وقد كان اليدف من ذلك ىو معرفة التباين التنموي والتفاوت ما ا نوعاً 

و ومن ثم صياغة استراتيجيات تتناسب وتمك ئفي المقومات ما بين الريف والحضر ومعرفة االسباب ورا
 . اً المقومات وتحويميا الى شيء ايجابي وليس سمبي

 :the study Justifications مسوغات الدراسة  -1-1-7
 عدم وجود دراسة سابقة خاصة بالتنمية في ناحية نفر عمى وجو الخصوص من وجيو نظر جغرافية . -أ

 .في منطقة الدراسة مقومات التنمية التي يمكن التخطيط ليا معظم توفر  -ب

من الخدمات الكشف عن ما يعانيو سكان منطقة الدراسة من الحرمان في نسبة ما يقدم ليم  -ت
المجتمعية والخدمات االساسية االخرى ورغبة الباحث بالمساىمة في وضع حمول يمكن من خالليا تطوير 

 الواقع التنموي.

 تسميط الضوء عمى المقومات المتنوعة في ناحية نفر لغرض التشجيع عمى االستثمار .  -ه

جزء من رد الجميل ان تكون لو مساىمة من واجبو و  رأىلكون الباحث  احد ابناء منطقة الدراسة لذا  -ث
 يا وتنميتيا.ئفي تطوير منطقتو واحيا

 
                                                           

)*(  
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 :Structural studyهيكمية الدراسة  -1-1-8
الدراسة , فكان  حسب منيج جغرافية التنمية و موضوعاتبتكونت الدراسة من اربعة فصول مرتبة 

المقومات لمدراسة اما الفصل الثاني فتضمن دراسة  االطار النظري والمفاىيميفي بيان  لمفصل االول دور
, اما الفصل  ومدى تأثيرىا المباشر وغير المباشر في خطط التنمية المرسومةالجغرافية الطبيعية والبشرية 

, اما الفصل الرابع فقد االقتصادية والخدمية وتأثيرىا في التنميةفناقش بشكل مستفيض المقومات  لثالثا
ل السابقة  في  وضع منظومة من الرؤى والخطط واالستراتيجيات مرتكزة عمى الواقع اعتمد عمى الفصو 

جاءت   المرصود لمنطقة الدراسة, واستحداث بدائل تنسجم مع البيئة العامة في منطقة الدراسة , واخيراً 
م االفادة لتكمل ىذه الدراسة وتختميا بقائمة المصادر والمراجع التي ت والمقترحاتمجموعة االستنتاجات 

  منيا.
 

 :Similar studiesالدراسات المشابهة  -1-1-9
 .(1)( غريب ياب قضاء في المكانية التنمية امكانات تحميل)  الموسومة الدراسة -أ

 قضاء في النسبية والمزايا لإلمكانات االفضل واالستثمار االمثل االستخدام تحقيق الدراسة ىذه حاولت    
 المكانية التنمية اىداف تحقيق لغرض الريفية المناطق وا الحضرية المناطق في كانت سواء غريبي اب

  .القضاء مناطق بين التنمية ثمار توزيع في والعدالة
   (9)(الرميثة قضاء في الريفية التنمية إلمكانات جغرافي تحميل)  الموسومة الدراسة -ب

 قضاء ريف في التنمية في والبشرية الطبيعية االمكانات اىمية عمى بالتأكيد الدراسة ىذه اىتمت     
 مؤشرات دراسة عن فضال الدينية او الطبيعية بالسياحة ممثمة سياحية امكانات وجود بينت كذلك الرميثة
 .فييا الواضح العجز معالجة وامكانية والصحية والتعميمية المجتمعية التنمية

 

 
                                                           

غريب وسبل تعزيزىا , رسالة ماجستير  يآالء اسماعيل خميف الزوبعي , تحميل امكانات التنمية المكانية في قضاء اب (1)
 9116, مركز التخطيط الحضري واالقميمي , جامعة بغداد , 

التنمية الريفية في قضاء الرميثة , رسالة ماجستير , كمية  إلمكاناتاركان ناىي موسى المشعالوي , تحميل جغرافي  (9)
 9116, جامعة ذي قار ,  اآلداب



 الفصل االول ..... االطار النظري والمفاهٍمً
 

9 
 

 (1)( السودان في االقميمية التنمية امكانات تحميل)  الموسومة الدراسة -ت

 السودان في االقميمية التنمية عمى وتأثيرىا التنموية االمكانات اىمية تأكيد عمى الدراسة ىذه عممت     
 عمى تأثيرىا ومدى فييا والضعف القوة مكامن لبيان االمكانات تمك وتحميل دراسة خالل من ذلك ويأتي
  . المكانية يةالتنم

 العوامل بعض اثر وتقدير الصويرة لقضاء الريفية التنمية مفردات تقويم)  الموسومة الدراسة -ه
 (9)( فييا المصنفة التوضيحية

 قضاء ريف تنمية لغرض المستثمرة غير والبشرية الطبيعية المقومات عمى ركزت الدراسة ىذه ان    
   .تنميتيا وامكانية المجتمعية والخدمات التحتية البنى خدمات واقع دراسة عن فضال الصويرة

 المقومات في دراسة الشامية قضاء في الزراعية لمتنمية مكاني تحميل)  الموسومة الدراسة -ث
 (3)(والمعوقات

 التنمية تحقيق وامكانية الشامية قضاء في الزراعية االمكانات بتوضيح اىتمت الدراسة ىذه ان     
 الحيوانية الثروة من واالستفادة الزراعية االراضي من الواسعة المساحات باستثمار خالليا من الزراعية
 المنطقة.  في فاعمة زراعية لتنمية مستقبمية صورة تعطي االمكانات ىذه ان اذ,  المتوفرة الكبيرة

  :Spatial and temporal boundaries of the study المكانية والزمانية  الحدود -1-1-11

       تقع في شمال شرق ,قادسيةوىي احدى نواحي محافظة التشمل حدود البحث المكانية ناحية نفر, 
( شمااًل,  وخطي   N"30.'22.˚32(  و  ) "N 31˚.58'.45إذ تمتد  بين دائرتي عرض ) المحافظة
( , وتشكل الحدود اإلدارية لمناحية  1(  شرقًا, خريطة )E"30.'27.˚45)  و  E"40.'2.˚45)طول  ) 

محافظة حدود مشتركة مع قضاء عفك وقضاء الديوانية وناحية سومر وكذلك ليا حدود مشتركة مع 
                                      .(9كم 8153)البالغة%( من مساحة المحافظة 8,5( وتشكل نسبة)9كم691واسط. تبمغ مساحتيا حوالي)

                                                           

 9115, جامعة السودان ,  اآلدابت التنمية االقميمية في السودان , اطروحة دكتوراه , كمية مزمل الناير , تحميل امكانا (1)
افراح سالم خميفة , تقويم مفردات التنمية الريفية لقضاء الصويرة وتقدير اثر بعض العوامل التوضيحية المصنفة فييا,  (9)

 9119جامعة بغداد, رسالة ماجستير , المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي , 
محمد كشيش خشان, حسين جعاز ناصر , تحميل مكاني لمتنمية الزراعية في قضاء الشامية دراسة في المقومات  (3)

 9115,  99والمعوقات , مجمة البحوث الجغرافية , جامعة الكوفة , العدد
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م ( كونيا سنة االساس  9119أما الحدود الزمانية فإنيا تمثمت بالبيانات اإلحصائية واالرقام لسنة )     
 التي كانت منيا االنطالقة لرسم االستراتيجيات المستقبمية والتخطيط التنموي لمنطقة الدراسة.

 ( 0خريطة )
 ناحية نفر من محافظة القادسيةموقع 

  

 
 بمقياس رسم  خريطة محافظة القادسية ,  الهيأة العامة للمساحة ,  جمهورية العراق,  :المصدر     
 0103 , بغداد,311111 :0   
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 ومفاهيمها لدراسةا تمصطمحاالمبحث الثاني : 

  The concept of Developmentمفهوم التنمية  -1-2-1

تتضمن التنمية كمفيوم العديد من الجوانب اىميا الجانب االقتصادي والجانب االجتماعي , وىما من      
المستوى التعميمي والصحي والثقافي  حالة رفعفي  والتداخل بحيث يصعب الفصل بينيما , وذلك ألن

ة وىذا يعني زيادة البشري ءةعمى تحقيق مستوى اعمى من الكفاتعمل الوقت نفسو  فانو فيلممواطنين  
 .(1)من الخدمات االجتماعية وىكذا االنتاج والدخل واالستيالك وىذه الزيادة تتطمب مزيداً 

( تتضمن اكثر من مجرد الجانب المادي والمالي في Development Processان عممية التنمية )     
متعددة االبعاد وتتضمن اعادة ن العممية التنموية ينبغي ان تفيم عمى انيا عممية إحياة الشعوب لذا ف

التوجيو  لمنظام االقتصادي واالجتماعي في البمد وتحسين مستوى الدخل القومي واالنتاج فضال عن 
 . (9)تضمنيا تغييرات كبيرة في النظام المؤسسي واالجتماعي واالداري لالقتصاد الوطني

 اتيائوىيسواء اكان من خالل الحكومات  ان مفيوم التنمية من المفاىيم الشائعة والكثيرة االستعمال    
باعتبارىا  من خالل المؤسسات غير الحكومية او االفراد , واصبحت التنمية مفيوما منتشراً  والمختمفة , ا

عرفت بشكل متعدد  التنمية, ونتيجة لذلك فان  (3)وسيمة تستطيع الدول من خالليا مواجية عوامل التخمف
عممية مستمرة تستيدف تغيير االوضاع السائدة في المجتمع الى صورة )ا عمى اني ومتنوع , فينظر الييا

 (بالدوين)و (جيرالد ماير)ويرى ,  (4)(تخالف جذريا وتناقض تمك االوضاع السائدة في المجتمعات المتخمفة
الدول النامية بالذات بسبب ما تعانيو من  فيالتنمية ) ىي عممية تحقق النيضة وتزيل كل حاالت التخمف 

                      .                    (5)(الركود االقتصادي

                                                           

لمكتب الجامعي الحديث , االسكندرية , مصر , , ا1ماىر ابو المعاطي عمي , االتجاىات الحديثة في التنمية الشاممة , ط (1)
 .11, ص9119

  9116دار االيام لمنشر والتوزيع , االردن , ,1محمد دلف احمد الدليمي و نسرين عواد عبدون الجصاني ,تنمية االقاليم الجافة ,ط (9)
 .36,ص

,رسالة ماجستير , كمية الحقوق , جامعة قسنطينة , ليمى العجال , واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربي  (3)
 .16, ص9111المغرب ,

 .96, ص9111, دار الراية ,عمان, 1جواد سعد عارف, التخطيط والتنمية الزراعية ,ط (4)
, جامعة  عدنان مكي عبداهلل البدراوي  وفالح جمال معروف العزاوي , التنمية والتخطيط االقميمي , دار الكتب لمطباعة والنشر (5)

 95, ص1991الموصل ,
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عممية شاممة تتناول مختمف مقومات الحياة االجتماعية معتمدة عمى بكونيا ) يايمكن تعريفكما      
متفق  محدد لتحقيق اىداف محددة تخطيط شامل لمختمف النواحي االقتصادية واالجتماعية تسير في اتجاه

 ومن التعريفات ما يرى ان التنمية تعني (عمييا وىي عممية تغيير اجتماعي يؤدي حتما الى تغيير بنائي
انبثاق ونمو كل االمكانات والطاقات في كيان معين بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء كان ىذا الكيان )

مفيوم التنمية الشاممة كافة الجوانب المجتمعية كنظام معقد ويتضمن ,  (1)(مجتمعا مأجماعة  مأفردا 
من مختمف  ومفتوح ومتكامل و ديناميكي وىي عممية االنتقال بالمجتمع من مرحمة الى اخرى اكثر تقدماً 

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالدارية والعممية والثقافية والتكنولوجية والبيئية ويعطي مفيوم 
 . (9)لكافة جوانب التنمية المجتمعية وابعادىا المادية والمعنوية متوازناً  التنمية الشاممة اىتماماً 

 (3)لمتنميةوىنالك قيم اساسية تحدد المعنى الواسع     

امكانية الدولة في توفير الحاجات االساسية لسكانيا )سكن وممبس وغذاء ومستوى جيد من التعميم  -أ
 .ة مالم توفر لسكانيا تمك الحاجاتوالصحة ( وىذا يعني ان البمدان النامية ال تستطيع تحقيق تنمية مكاني

قادرا عمى التطور وتحقيق التنمية اذا استغل  االستقاللية )احترام الذات( اذ ال يمكن ألي بمد ان يكون -ب
 من االخرين .

 الحرية عن طريق التخمص من الجيل والفقر والفساد السياسي واالداري وامتالك حق االختيار.  -ت
اما االمم المتحدة  فقد نظرت من جوانب اخرى لمتنمية وعرفتيا ىي) العمميات التي يمكن فييا توحيد      

والحكومة لتحسين االحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحمية  جيود المواطنين
  .(4)ولمساعدتيا عمى االندماج في حياة االمة والمساىمة في تقدميا بأقصى قدر مستطاع(

 ومن ذلك يمكن تحديد األبعاد النوعية لممفيوم الحديث لمتنمية , التي تطورت بتطور المفيوم وىي :      
فوووي العمميوووة اإلنتاجيوووة وفوووي تطووووير التقنيوووة التوووي يسوووخرىا المختمفوووة تحسوووين عناصووور اإلنتووواج تطووووير و  -أ

 اإلنسان في خدمة أىداف التنمية. 
                                                           

, المؤسسة العربية لمعموم 1ايياب عيسى المصري و طارق عبد الرؤوف عامر ,التنمية البشرية والتنمية المستدامة , ط (1)
 15, ص9117الثقافية , مصر, 

 36ص, 9111, دار زىران لمنشر والتوزيع , عمان , 1( نائل عبد الحافظ العواممة , ادارة التنمية , ط9)
مية الصناعية واتجاىاتيا المكانية في محافظة القادسية , اطروحة دكتوراه , كمية ن, التااليدامي( رحمن رباط حسين 3)

 11,ص9116التربية لمبنات , جامعة الكوفة , 
 .93ص , 9119, عمان, دار المسيرة لمنشر والتوزيع,  1( عبد الرزاق محمد الدليمي , االعالم والتنمية , ط4)
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 تحسين الخدمات المجتمعية ) الصحة والتعميم والترفيو والبنى التحتية ( . -ب
جوول رفووع المسووتوى المعاشووي والحوود موون تحسووين مسووتوى الوودخول لوفووراد والتوزيووع العووادل والمتوووازن موون ا -ت

 اليجرة واالستثمار األمثل والمستدام  لمموارد الطبيعية.
 المحافظة عمى البيئة وحمايتيا من مخاطر التموث . -ه
 .   1فوارق بينو وبين المراكز الحضريةتنمية الريف وتقميل ال -ث 

 الحياة مجاالت مختمف في جزئية أو كمية تعديالت اجراء)  لمتنميةتعريف  اعطاء يمكن واخيراً      
 والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحياة جوانب تغيير يستيدف ومتكامل منظم جيد وىي لممجتمع
 ايجاد اجل من فييا المجتمع افراد جميع مشاركة عمى كبيراً  اعتماداً  التنمية تعتمد ,( االفضل نحو والفكرية
 مستوى رفع اجل من الطبيعية اوساطيم في اكثر التحكم عمى ومساعدتيم الموارد وبين بينيم التوازن

 .القطاعات جميع في االساسية حاجاتيم وتوفير ومعنوياً  مادياً  معيشتيم

  Development Geography : جغرافية التنمية -1-2-2

ثم دراسة  التنميةالتي تواجييا والمعوقات  المقوماتتعني دراسة الظواىر الجغرافية والكشف عن      
الظواىر التي تتحقق نتيجة لعمميات التنمية وما ينتج عنيا من اعادة توزيع المشاريع االقتصادية 

ىي حقل من حقول الجغرافية  , و (9)واالجتماعية ثم دراسة العالقات المكانية والوظيفية بين تمك الظواىر
تيتم بدراسة العالقات المكانية لظاىرة التنمية ويأتي اىتمام الجغرافية بيا عبر االىتمام بمقوماتيا االربعة 

. ان الجغرافية المعالجة لموضوع (3)الرئيسة وىي راس المال والموارد الطبيعية والموارد البشرية والتكنولوجيا
دي ليذه التنمية والخصائص االجتماعية الخاصة بيا , وترصد مناطق الخمل التنمية تدرس االساس الفر 

في توزيع كل منيما , مثمما تدرس وتفسر اسباب التفاوتات المكانية في توجيو عممية التنمية , لتضع 
الصورة المثمى المرتكزة عمى النظرة الشاممة والكمية لتوزيع مشروعاتيا والوضع االمثل لتوزيع نتائجيا 

 .(4)تحقيق المساواة المكانية في كافة ارجاء الحيز الجغرافيل

                                                           
 96 – 95, ص  9119, دار الفرقان  لمغات , حمب,1محمد دلف الدليمي و فواز احمد موسى , جغرافية التنمية ,ط (1)
 14محمد دلف الدليمي و فواز احمد الموسى , مصدر نفسة, ص (9)
,  اآلداب كميةادسية , اطروحة دكتوراه , حسون عبود الجبوري , تحميل مكاني لمؤشرات التنمية البشرية في محافظة الق (3)

 19,ص9114جامعة الكوفة , 
 35,ص9111, مكتبة جزيرة الورد , القاىرة , 1احمد محمد عبد العال, جغرافية التنمية مفاىيم نظرية وابعاد مكانية , ط (4)
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ان بؤرة االىتمام الجغرافي بموضوع التنمية تتمثل في رصد الحركة المادية اليادفة الى التطوير من      
 اجل التنمية المؤدية الى تحقيق التقدم , والالمادية المتمثمة في انتقال االفكار الجديدة المؤدية الى اليدف
السابق ذاتو , ومن ىنا تأتي اىمية االىتمام الجغرافي بموضوع االنتشار المكاني لمتجديد . والتنمية عممية 

ولكن ايضا ألنيا  ,بسبب متغيراتيا وخصائصيا الخاصة تاريخية , ولكنيا جغرافية في االساس , ليس فقط
تسم المنيج الجغرافي لدراسة وي,  (1)نتاج عمل انساني واع يعمل في ظروف اجتماعية ومادية معينة

التنمية بإدراكو الشامل لونشطة المختمفة في المنطقة المدروسة , وذلك من خالل تداخل ىذه األنشطة 
, قتصادية واالجتماعية ألية منطقةضروري لتحميل أنماط البنية اال شيء, وىذا اإلدراك ىو  وتفاعميا معاً 

التنمية المطبقة , خاصة فيما يتعمق بدرجة انتشار أو تركز من حيث األبعاد المكانية الستراتيجيات 
 .9لتنميةا

     يمكن القول إن جغرافية التنمية ىوالتنمية , فانو ي االوثيق بين كل من الجغرافي لالرتباطونظرا 
 وتقويماً  , رصداً يدف إلى رصد وتقويم ىذه العناصرونتائج التنمية في المكان دراسة ت مقومات) دراسة 
ألبعادىا من غيره من المفاىيم  واستيعاباً  أكثر شموالً  وإن المفيوم الجغرافي لعممية التنمية ى ,( جغرافياً 

األخرى , وفي ضوء ان الركيزة األساسية والعممية ألية دراسة إقميمية فعالة, ىي في الواقع موضوع بحث 
, وىذا قد أدى بدوره إلى تزايد وتعاظم أىمية  اً وموجي قائداً  دوراً  امشترك بين عدة عموم , تؤدي فيو الجغرافي

 .3عمم الجغرافيا في دراسة موضوعات التنمية الشاممة 
 -:(4)ويمكن توضيح االىداف التي تسعى الى تحقيقيا جغرافية التنمية باالتي

 بينيا. مافي الوقوف عمى الواقع التنموي لممناطق واالقاليم المختمفة واظيار التباينات الجغرافية  -أ
تنموية وتحميميا من خالل االستقصاء  ظواىرمعرفة العوامل والعمميات الكامنة وراء ما يرصد من  -ب

العممي لمعالقات المكانية المتبادلة بين الخصائص الطبيعية والبشرية , وتقديم التفسيرات العممية لتباين 
 ات المستقبمية المناسبة .عمى مستوى المناطق واالقاليم المختمفة لتحديد التوجي واىرالظ
لكل اقميم وىذا اليدف يمثل غاية  التوصل الى نموذج تنموي مناسب ) استراتيجية تنموية مناسبة( -ت

اىداف جغرافية التنمية وتصبح غايتو المنشودة تحسين نوعية الحياة وتغيير مستويات المعيشة والقضاء 
                                                           

 97احمد محمد عبد العال , المصدر السابق ,ص (1)
     (2   ( Moseley,M.J , Growth centers in spatial planning ,pergamon press, oxford, 1973,p.1. 
     (3 ( Germ Asimov , I .P. , Geography and ecology , progress publishers , Moscow ,  1983,p.13.   

التنمية الزراعية واىميتيا في تحقيق التنمية االقميمية المستدامة في محافظة  إلمكاناتحيدر عبود كزار , تحميل جغرافي  (4)
 97, ص9115سية , اطروحة دكتوراه, كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , القاد
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لصحة والقضاء عمى البطالة من خالل توفير فرص عمى الفقر المدقع والجوع وتوفير خدمات التعميم وا
 العمل ودعم االنشطة االقتصادية لمنيوض بواقع المناطق واالقاليم.

 
 -:Ingredient of Developmentمقومات التنمية  - 1-2-3

تتوقف فعالية التنمية عمى مجموعة كبيرة ومترابطة من المقومات واىميا التخطيط الواعي والمنظم 
ل والفرص والمحددات لمتنمية بما في ذلك تحديد واضح ودقيق وعممي لوىداف والوسائوالمدروس 

فضال عن  انطالق المجيودات التنموية من الظروف والمعطيات والقيم االساسية لممجتمع.و واالفتراضات 
 والتكنولوجيا واالبحاثالربط بين التنمية والعمم و مف القطاعات االنتاجية والخدمية التوازن في االىتمام بمخت

االنفتاح والتعاون االيجابي بين الدول المختمفة في كافة المجاالت الثنائية والجماعية التي تعزز احتماالت و 
االىتمام بإدارة التنمية وتنظيميا وفقا لوصول العممية وخصوصا معايير الكفاءة وكذلك ,  التنمية عموماً 

وتوفير  ممية التنمية من استثمارات ماليةتطمبات والمدخالت الالزمة لعتوفير كافة المو  والمؤسسية وغيرىا .
كمناخ ضروري لمتنمية , وتوفير العناصر البشرية  االقتصادي (, و االمني , و االستقرار العام )السياسي 

, وتحديث المؤىمة والمدربة والمنتجة , وتوفير االساليب االدارية والتكنولوجية ونظم العمل المالئمة والفعالة 
 .(1)وتوفير نظم حديثة ومتكاممة لممعمومات والرقابة والمتابعةريعات لتواكب التطورات التنموية تش

     
 -: (9)ويمكن تحديد المقومات االساسية لمتنمية بما يأتي     

, يتطمب توفير  خدمياً م أ زراعياً  مأ ان القيام باي مشروع اقتصادي سواء كان صناعياً  : رأس المال -أ
راس المال الكافي إلنجاز العمل لذلك المشروع  , ورأس المال يأتي من تراكم االدخارات التي من خالليا 
تتوفر الموارد ألغراض االستثمار بدال من توجييا نحو مجاالت االستيالك , وان يرافق ذلك وجود اجيزة 

 جيات المختمفة .تمويل قادرة عمى تعبئة المدخرات التي لدى االفراد وال
   
في عممية التنمية خاصة في الدول النامية التي  كبيراً  تمعب الموارد الطبيعية دوراً  :الموارد الطبيعية -ب

بشكل اساس , وان معظم الدول النامية ومنيا العراق ال تعاني من  ىاتعتمد بشكل كبير عمى مدى توفر 

                                                           

 36نائل عبد الحافظ العواممة , ادارة التنمية , مصدر سابق , ص (1)
 
(2)

 33محمد دلف احمد الدلٍمً , فواز احمد موسى , جغرافٍة التنمٍة, مصدر سابق , ص 
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صالحة لمزراعة اال انيا  معظميا تتوفر فييا اراض ومنيا  مناسباً  تمتمك قدراً  فييشحة الموارد الطبيعية 
 غير مستثمرة بشكل امثل .

ان االنسان ىو غاية التنمية ووسيمتيا , اذ ان اليدف النيائي لعممية التنمية ىو  :الموارد البشرية -ت
تحقيق الرفاىية والسعادة لإلنسان , فكون االنسان وسيمة التنمية فيذا يتأتى من خالل كون التنمية توضع 

من خالل اىدافيا وخططيا وتعطى ثمارىا من خالل النشاط االنساني , وتتضح اىمية الموارد البشرية 
 -المؤشرات التالية :

 .اقتصادياً حجم القوى العاممة وكم عدد السكان الذين ىم في سن العمل وكم عدد السكان النشطين  -
 كم عدد النساء المواتي بإمكانيم المشاركة في االنتاج. -
 حالة التوازن في توزيع السكان البيئي ) حضر و ريف (. -
 الجغرافي لمبمدان . حالة التوازن المكاني لمسكان في المسرح -
 حالة المجتمع ومدى تأثير العادات والتقاليد االجتماعية االخرى عمى قوة العمل. -
 مستوى التعميم العام والميني والتعميم العالي. -

استعماليا  الن ذلك,  مجاالتيا بكافة التنمية عممية في اً وميم اً اساسي اً مقوم التقنيات تعد : التقنية -ه
 تحقق التي الفعالة , وىي الوسيمة والخدمي والصناعي الزراعي الواسع االنتاج عممية في ىاما دورا ؤديي

 ابتكار خالل من جديدة مواد واضافة االكتشاف طريق عن الموجودة الطبيعية الموارد من المتاحة القدرة
 الموارد تمك من االنتفاع زيادة الى وتؤدي طبيعية موارد من موجود عما الكشف عمى قادرة فعالة وسائل
 .ليا  االقتصادية القيمة اضافة طريق عن
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  Goals  Developmentاهداف التنمية -1-2-4

الرغم من ان التنمية ليست ذات اتجاه واحد في كل المجتمعات بل تتعدد طرقيا واتجاىاتيا عمى      
واشكاليا باختالف وتنوع امكانات ومشكالت الدول , اال انو يمكن ان نحدد بعض االىداف العامة لمتنمية 

 -: (1)االىداف التالية من خالل

تقديم الخدمات الالزمة لسكان المجتمع  لتحسين نوعية الحياة وتيسير الحصول عمييا  - الهدف االول
لمفئات الميمشة او ذوي الدخول المنخفضة , لتضييق الفجوة بين مستويات الدخل في المجتمع وتمكين 

 البشر من تحقيق تطمعاتيم , والتخمص من كافة مظاىر الفقر والتخمف . 

البيئة والحفاظ عمى الموارد لوجيال الحاضرة والحفاظ عمى مستقبل االجيال البشرية حماية  -الهدف الثاني
 القادمة من خالل تطوير القدرات واالستثمار في البمد.

تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة بين كل فئات المجتمع وتشجيع مساىمة المؤسسات  -الهدف الثالث
 ات الحكومية لتحسين مستوى معيشة االفراد.الخاصة ومنظمات المجتمع المدني مع المنظم

الطاقات من احداث تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مقصودة عن طريق االستفادة  -الهدف الرابع
 واالمكانات والجيود المحمية والتعاون بينيا وبين الجيات الحكومية والخبراء لتحقيق التقدم في المجتمع.

والمساواة بين سكان المجتمع وتوفير فرص عادلة لكافة المواطنين  تحقيق العدالة -الهدف الخامس
 لموصول الى الموارد والحصول عمييا واعادة توزيع الدخل والموارد وعوائد التنمية .

احداث تغيير في البناء االجتماعي لممجتمع ووظائفو بما يتضمنو من انماط العالقات  - الهدف السادس
ير والقيم التي تؤثر في سموك سكان المجتمع وتحدد ادوارىم في مختمف االجتماعية والنظم والمعاي

 .التنظيمات االجتماعية التي ينتمون الييا

ومن اىداف دراسة جغرافية التنمية ىي  ادارة عمميات التغيير االقتصادي اي رفع مستوى المعيشة      
 مجال نوعية الحياة التي  االقميمية في والحد من التباينات   لمفرد بزيادة دخمو واشباع حاجاتو االساسية ,

 تقديم والموارد المتاحة ا ثمارباست ويعيشيا االفراد , والقضاء عمى البطالة او الحد منيا سواء بالتصنيع ا
الخدمات وتقميل االعتماد عمى الخارج , وتنمية المناطق االكثر تخمفا . وىنا تبدو آمال وفرص التخطيط 

                                                           
(1)

 22فً التنمٍة الشاملة , مصدر سابق , صماهر ابو المعاطً علً , االتجاهات الحدٌثة  
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المحمي  وتوحة امام متخذي القرار ىي الممثمة لطبيعة ومعدالت التنمية سواء عمى المستوى القومي امف
 . (1)الدولي والريفي واالقميمي ا والحضري ا

وتنشطر اىداف التنمية الشاممة الى عدة اصناف لتغطي جوانب الحياة كافة , ومن ىذه      
 -:(9)االىداف

في المجال االقتصادي فتعمل عمى رفع المستوى  ىاماً  التنمية الشاممة دوراً تمعب  :  االهداف االقتصادية
االنتاجي لوفراد وبالتالي تحقيق دخل فردي يحقق الحياة الكريمة لمفرد . وزيادة رقعة االعتماد عمى الناتج 

وليدىا واالدخار المحمي كمصدر لالستثمار , وتحفيز االنتاج المحمي وتنميتو لتوظيف التكنولوجيا وت
 .واستخداميا , والتخمص من الفقر ومعالجتو من خالل رفع مستوى االنتاج وبالتالي زيادة الثروة

تتمثل بتحقيق حياة كريمة والعيش برفاىية لممواطنين من خالل رفع المستوى  :  االهداف االجتماعية
وسطة والكادحة , والتركيز التعميمي والصحي , وتركيز االىتمام عمى جميع طبقات المجتمع بما فييا المت

عمى ضرورة تنمية االيدي العاممة وتدريبيا لرفع نسبة الخبراء والعمماء وفتح االفاق امام المرأة لالنخراط 
 بالنشاط االقتصادي وكافة مجاالت الحياة , وتعزيز مفاىيم الثقافة الوطنية .

ح اجيزتيا االستقالل النسبي في صنع يتمثل ذلك بخمق دولة قوية ليا كيانيا ومن :  االهداف السياسية
القرارات والسياسات واتخاذىا في كافة ميادين الحياة , باإلضافة الى االعتماد عمى القوى بشقييا الداخمية 

   ذلك. إلنجاحوالخارجية 

 Strategy  Development:االستراتيجية التنموية   -1-2-5
تعرف االستراتيجية عمى انيا خطة عمل تيدف الى تحقيق نمو منطقة معينة بيدف تحسين مستوى      

تقديم الخدمات لمسكان , ورفع مستوى معيشتيم بحيث يتم تطويرىا من خالل مشاركة المجتمع المحمي مع 
عينة في مجال , ومن زاوية اخرى ىي مجموعة االىداف التي تعرضيا مرحمة زمنية م (3)السمطات المعنية

                                                           

, 0112, دار المعرفة الجامعية , 0فتحي عبد العزيز ابو راضي وعيسى علي ابراهيم , جغرافية التنمية والبيئة , ط (0)

 04ص
(2)

 9,صhttps://mawdoo3.com,9119مصدر انترنيت ,  /مفيوم التنمية الشاممة  

منال محمد نمر قشوع , استراتيجيات التنمية الريفية المتكاممة في االراضي الفمسطينية , رسالة ماجستير ,         (1)
 31, ص9119الدراسات العميا ,جامعة النجاح الوطنية 

 



 الفصل االول ..... االطار النظري والمفاهٍمً
 

09 
 

مكاني محدد وتختمف ىذه االىداف في ضوء الحدود الزمنية لمرحمتيا التي قد تكون قريبة المدى او 
كما تختمف في ضوء اتساع المجال المكاني الذي تم تحديده سواء كان  , وسطة المدى او بعيدة المدىمت

  .(1)عالميا مأوطنيا  مأاقميميا  مأمحميا 

اما مفيوم االستراتيجية التنموية فيو يعد من ابرز المفاىيم المطروحة اليوم في اطار المناقشات      
لمجموع البشرية الدائرة حول التنمية والتخمف ويقصد بيا الطريق المؤدي الى تحقيق ارتفاع مستوى المعيشة 

يقصد بيا )مجموع االىداف الكمية طويمة االجل والتي  إذكما ظير تعريف آخر ليا  .في العالم الثالث
بالوسائل االساسية التي  لممجتمع مصحوباً  وشامالً  عميقاً  حضارياً  يعتقد انيا تشكل اذا ما تحققت تطوراً 

وقد عرفيا  )وجدي بركات ( بأنيا تعني اختيار افضل الوسائل والبدائل . (9)(تضمن تحقيق ىذه االىداف
غايات تعبر عن حاجة او حاجات اساسية مشتقة من بيئة معينة , اخذين بعين  لتحقيق اىداف او

االعتبار االمكانات المتاحة والظروف المحيطة والموانع والعوائق المحتممة واختيار البدائل المحققة 
فقد اكد عمى انيا تستخدم لمداللة عمى القواعد العامة التي   ( اما ) محمد عبد الفتاح محمد  . لوىداف

االقتصادية واالجتماعية ووسائل تنفيذىا , وىي ترتبط اساسا بالمستوى ة التنمي خطط  تتم من خالليا رسم 
 .(3)االقتصادي واالجتماعي العام لمدولة , كما ترتبط بشكل توزيع االنشطة في اطار الموارد المتاحة

 -وىناك مبادئ عامة لالستراتيجية التنموية اثبت التاريخ والتجربة ضرورتيا ومنيا:         

العتماد عمى افيو قضايا عديدة ف يتمتق مبدأ االعتماد عمى الذات : يعتبر االعتماد عمى الذات محوراً  -أ
الموارد الطبيعية المحمية , والتقميل من  ثمارالذات ال يعني فقط استنياض القدرات الذاتية البشرية , واست

ا ىو في م, ان وسمعياً  المالئمة , او االكتفاء الذاتي غذائياً  قنيةالمعونات والمساعدات االجنبية , او نقل الت

                                                           

     داباآلاطروحة دكتوراه ,كمية  محمد جواد عباس ,التحميل المكاني لمتنمية االقميمية في محافظة النجف االشرف, (0)
 9,ص9111جامعة الكوفة , 

(2)
سبيا  دراسة نقدية الستراتيجيات التنمية في المجتمعات النامية , مجمة جامعة المبروك محمد ابو القاسم ابو سبيحة , 

       119, ص9113لمعموم االنسانية , العدد االول , 

التنموي الريفي , دار صفاء لمنشر والتوزيع, عمان , جالل حسن احمد و حازم محمد ابراىيم , استراتيجيات التخطيط  (1)
  135, ص9118
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االصل يفترض تجديد اليوية الحضارية واالصالة والثقة في النفس جماعيا , وىي عممية تنيي سنوات 
   و االستعمار واستجاب لو العالم الثالث.الشعور بالعجز الذي غرس

المشاركة: يصعب تحقيق االعتماد عمى الذات دون ممارسة المشاركة في عممية التنمية الن المواطن  -ب
  حين يحس بانو ىو صانع القرار ومنفذه فيو ممتزم بالعمل لكي يجعمو واقعا.

القطاع الزراعي عمى االقتصاد المحمي ,  االىتمام بالمجتمع الريفي : ان من مظاىر التخمف ىيمنة -ت
لذلك كان عمى استراتيجية التنمية ان تعمل عمى حل مشاكل الريف والزراعة وان تنعكس عممية التنمية 

تاج ومراكز الحضرية عمى القطاع الريفي , اي انتقال االىتمام والتركيز عمى الريف وجعمو بؤرة لمعمل واالن
دف استراتيجية التنمية الريفية الحقيقية الى توقف اليجرة من الريف الى تي إذ ,جذب وليس مناطق طاردة

المدن بإيجاد فرص العمل في الريف وتوزيع الخدمات الصحية والتعميمية والترفييية عمى انحاء المجتمع 
 .(1)لممعيشة واالستقرار بحيث ال يجد الفرد الريفي ما يجذبو لممدينة وجعل الريف صالحاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 118, المصدر السابق ص المبروك محمد ابو القاسم ابو سبيحة 
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 الثانيالفصل 

 في ناحية نفر الطبيعية والبشرية المؤثرة في التنميةالجغرافية المقومات 

 المؤثرة في التنمية المقومات الطبيعيةالمبحث االول: 

عمى مختمف االنشطة التي يقوم بيا االنسان وتختمف  التأثيرتمثل المقومات الطبيعية دورا كبير في      
مازالت  يااال ان لو ,تطويعيا خدمة يدف حاول االنسان جاىدا بقد ىذه المقومات من حيث الكم والنوع , و 

ن السيطرة عمييا اان المقومات الطبيعية تتصف بالثبات النسبي اال  وعمى الرغم من,  تتحكم بو وبنشاطاتو
المقومات في ىذه ال بد من توضيح كان ولذلك , يتطمب ايجاد وسائل وطرق عدة لتحقيق ىذا اليدف 

الصحيحة حتى يمكن تحقيق التنمية المطموبة وىي طريقة العممية و بال ستثمارىامنطقة الدراسة وامكانية ا
 -كاالتي :

 : Surface: السطح  2-1-1
التكوين واالرتفاع  طبيعة حيث مندراسة السطح عند التخطيط لتنمية اي منطقة تأتي اىمية      

تباين سطح االرض  اذ يمثل ,(1)المدروسة  عن طبيعة المنطقةومفصمة  واعطاء صورة واضحةواالنحدار 
ود في حدالتفاوت المو  ,(2)بين ارتفاع وانخفاض عامال مساعدا لمنشاط البشري وقد يكون معرقال لو

درجات يمكن ان يؤدي الى اختالفات محمية اساسية في  سنتمتراتار حتى لو تدنى الى بضعة االنحد
 .(3)والرطوبة بين اجزاء المنطقة الواحدة او المناطق المجاورة الحرارة 

وائو عمى يمثل احدث اقسام سطح العراق تكتونيا الحت الذيمنطقة الدراسة جزء من السيل الفيضي  تعد   
الصفة الرئيسة وان  .(4)يار دجمة والفرات وما تحممو الوديان والعواصف الغباريةتركتيا ان رسوبيات حديثة

يتضح من خالل مالحظة  , وىذا من مظاىر التضرس الشديد اوخموى) شبو التام ( سطحيابساط نا ليا ىو
 م (11)  مناذ تتدرج االرتفاعات من اقل  التي تبين االرتفاع عن مستوى سطح البحر,  ( 2 خريطة )

                                                           

   امنو جبار مطر الدليمي,  مقومات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار, اطروحة دكتوراه , كمية التربية  (1) 
 14, ص 2113لمعموم االنسانية , جامعة االنبار , 

 114, ص2111, دار المعرفة الجامعية , االسكندرية , 3محمد خميس الزوكة , الجغرافية الزراعية ,ط (2) 

 62, ص2111, دار المسيرة لمنشر والتوزيع , 1حسن رمضان شحاتو , جغرافية االقاليم الجافة , ط (3) 

, كمية )غير منشورة(خالد مرزوك رسن , التصحر واثره في االنتاج الزراعي في محافظة القادسية , رسالة ماجستير  (4) 
 26,ص2112القادسية ,  جامعة,  اآلداب
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 (2) خريطة
 ناحية نفرالسطح في  اتارتفاع

 

 2119( لمنطقة الدراسة  Arc GIS .10.8الباحث باالعتماد عمى برنامج )المصدر :  
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وىي  , متفرقة من منطقة الدراسة م( في اجزاء 21)اكثر من اء الشمالية الشرقية وصوال الى في االجز 
 تقسم الى :

  م( وتشمل الجزء الشمالي الشرقي المحاذي ليور الدلمج 11اقل من )المنطقة التي يكون ارتفاعيا
 .الشرقية وبعض المناطق المتفرقة في منطقة الدراسة  واالقسام

  م( وتشمل معظم اجزاء منطقة الدراسة في اجزاء  21 -1,11)ما بين المنطقة التي يتراوح ارتفاعيا
 .سومر ناحيةمحاذية لقضاء عفك و 

  ( تتمثل في اجزاء متفرقة من منطقة الدراسة خاصة م21) الى اكثر منارتفاعيا  يصلالمنطقة التي
 .عند حدودىا مع قضاء الديوانية

وذات حركة بسيطة, اال ان لو بسيط انحدار  بانواالنحدار العام لسطح منطقة الدراسة  يمكن وصف     
التحتية والمنشآت الخدمية المختمفة في البنى انشاء تشجع عمى بإمكانية  نوعين من االثار, االولى ايجابية

شق قنوات الري والبزل بسيولة واستعمال اآلالت والمكائن  اجزاء منطقة الدراسة المتعددة , وتساعد في
استواء السطح يزيد  اذ ان , في الجانب الزراعي ظير باألساساالثار السمبية فتالثانية فيي  اما .الزراعية 

وبطئ المياه الزائدة تصريف  ات كثيرة فييؤدي الى صعوب و ةفي التربمن رداءة التصريف الطبيعي 
 جريان المياه في الجداول وقنوات الري والمبازل .

 - وىي :, ( 3)خريطة , اقسام  ةى ثالثمظاىر السطح الوإلعطاء صورة دقيقة , يمكن تقسيم  

يشكل  , اذ (2كم 691البالغة ): يشكل السيل الفيضي معظم مساحة منطقة الدراسة  السهل الفيضي -أ
باالرتفاع قرب  ىذا السيل يأخذو , (  2كم  615 مساحة)وبواقع  الكمية , مساحةال من %(55,87) سبةن

 والرمل والغرين الطين من مختمفة  مواد  من تتكونبسبب تكون الترسبات النيرية التي  مجاري االنيار
  سبب ويعود االنيار امتداد مع ممتدة اشرطة شكل عمى وتكون االنيار اكتاف بمنطقة تمثمت والتي

وعمميات الكري والتنظيف  ي االنيارر امج من مقربة عمى ترسبت التي الخشنة المواد الى  ارتفاعيا
وىي  عن تمك المجارييبدأ باالنخفاض مع االبتعاد المستمر التي جعمت تمك المناطق مرتفعة , في حين 

 وىي مجارييا عن بعيدا االنيار حممتيا التي الناعمة الرواسب من بذرات تمتاز التي المنخفضة المناطق
  .الفيضي السيل مساحة من المتبقية النسبة تشكل
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 (3) خريطة 
  ناحية نفراقسام السطح في 

افظة القادسية , بمقياس رسم ,   المصدر: الباحث  باالعتماد عمى الييئة العامة لممساحة خريطة مح

  2118, بغداد , 511111:1
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كما  ) بقايا االىوار التابعة ليور الدلمج في يتمثل ىذا المظير  :  اراضي المنخفضات المطمورة  -ب
وتقمص مساحتو المائية بق قبل انحساره افي السواسعة مساحة الذي كان يغطي  (3 خريطةيالحظ في 

 تقدر بـمساحة  ىذه المنطقة غطت, ية وتعرضو لمتجاوزات المستمرة ألسباب كثيرة ومنيا التغيرات المناخ
مساحة ىور الدلمج في منطقة الدراسة  اما %( من مساحة منطقة الدراسة ,47,4( بنسبة )2كم 9,31)

يمكن االستفادة  ذإوليذه المنطقة اىمية كبيرة خاصة في مجال السياحة  , (1)(2كم 6,25)فيي تصل الى 
 .منيا في االستثمار السياحي الى جانب استثمار الثروة السمكية الموجودة فييا

%( من مساحة منطقة 27,4( اي ما يعادل )2كم 5,29تشغل ىذه المنطقة )  :الكثبان الرممية -ج
 .( 3)خريطة  ,ة والوسطى منيا الشمالية الغربي من الجياتاذ تشغل اجزاء متفرقة , الدراسة الكمية 

اليوائية التي جمبتيا الرياح الشمالية الغربية من المناطق  تبااإلرساتكونت ىذه الكثبان بفعل       
م( وىي غير ثابتة تتحكم  3-1راوح ارتفاعيا من )تاال ىاللية يكاش ةالمجاورة لمسيل الفيضي وتتخذ عاد

المتواجدة في منطقة الدراسة كونيا نتاج تعرية التربة ومما يزيد من اثر الكثبان الرممية  ,(2)بيا الرياح
تتعرض لعمميات التذرية فتنفصل ذرات الطين والغرين  فأنياالرسوبية الحديثة التي جمبتيا االنيار وبذلك 

 .لتكون عواصف غبارية اضافة الى تجمع الرمل الناعم الذي يكون المبنات االولى لمكثبان الرممية الياللية

 

 

 

 

                                                           

(1) Haidar AL-Karaawi, Salam Ibid, Radha Alshamary, Natural Characteristics and 
Biodiversity Protection of Economically Invested In the AL-Delmj Marsh- Iraq, 
Opción,v 34, No. 86(2018):2607-2615 , ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 

 لممزيد رابط البحث عمى شبكة االنترنيت :
http://www.produccioncientificaluz.org 

 الدراسة الميدانية, المالحظة المباشرة (2)
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 Climate   : المناخ 2-1-2

في التنمية لما لو من بشكل مباشر وغير مباشر المؤثرة الميمة الطبيعية المناخ احد العوامل  يعد      
نحو االفضل من خالل وجود عناصر في منطقة ما  السائدة واضح في مدى امكانية تغيير االوضاع تأثير

تيا بدراس ماالىتما فان ومن ثمالتغيير المطموب بصوره المتعددة من اجل التنمية  ألحداثمناخية مالئمة 
 اصبحت ضرورية في ظل التغيرات المناخية المتزايدة التأثير .

فالمناخ بعناصره المختمفة احد المقومات الطبيعية واكثرىا تحكما في مجال حياة االنسان , كنوع 
, فتصميم المبنى من حيث الشكل (1)تجاه العام لموحدات السكنيةالممبس ونوعية المساكن وتصميميا واال

والحجم والتوجيو ىو رد فعل او استجابة لمعناصر المناخية السائدة في المنطقة واليدف ىو تحقيق الراحة 
. كذلك اىمية الظروف المناخية كبيرة في االنتاج الزراعي اذ انو يرتبط ارتباطا وثيقا (2)الحرارية لإلنسان

. ولممناخ اثر واضح في التخطيط العمراني من حيث اختيار المناطق (3)بظواىر المناخ وعناصره 
تجاه في تحديد المناطق الصناعية وا ة اذ تعد الرياح عامل مؤثر ورئيسالصناعية واالسكانية والترفييي

 -وتتضح دراسة عناصر المناخ في منطقة الدراسة من خالل ما يمي:.(4)منيا المتولدةالنفايات 

 :Insolationاالشعاع الشمسي  -2-1-2-1

السيما اثره الواضح في  يعد االشعاع الشمسي من عناصر المناخ الرئيسة المؤثرة في عممية التنمية      
كذلك يؤثر االشعاع  .بكثافة  وكمية االشعة الواصمة الى سطح االرض التأثيراالنتاج الزراعي ويتحدد ىذا 

التي تحتاج الى سطوع شمسي خالل الشمسي في عممية التصنيع كصناعة الطابوق والجص والبموك 

                                                           

 23ص  ,  2111, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عمان , 3عمي احمد ىارون ,الجغرافية المناخية , ط (1)

 اآلداب ,جامعةكمية  ,دكتوراه دينة الديوانية , اطروحةحسين عمي العابدي , التقييم المناخي لتصميم االبنية في م (2) 
 22, ص 2118القادسية , 

 23, ص2114جودة حسنين جودة, الجغرافية المناخية والحيوية , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  (3)

 عمان,, دار صفاء لمنشر والتوزيع ,1عبد العباس فضيخ الغريري  واخرون , جغرافية المناخ والغطاء النباتي , ط (4)
 45,ص 2111
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 وطول الجو صفاء بمدى مرتبطة االنتاج كمية ان اذ تسويقيا ولغاية بعدىا ما وحتى االنتاجية عممياتيا
 (1)الفعمية السطوع ساعات عن فضال الغيوم من الخالية النيار ساعات

 في اثر قد منو جزء الدراسة منطقة تعد الذي) شبو المداري الجاف ( الصحراوي المناخ الن ونظرا      
 الفصل خالل وخاصة الحرارة درجات في ارتفاع عنو نجم الذي االرض سطح الى الواصل االشعاع شدة

 ساعات عدد ومعدل النيار ساعات عدد وزيادة االشعة سقوط زاوية ومقدار شدة  عمى تعتمد اذ,  الحار
 التي المختمفة بالعوامل تتأثر وىي, آخر الى فصل من الدراسة منطقة في تختمف التي الفعمية السطوع

 فييا يتصاعد التي االيام تكرار وزيادة بالغيوم السماء كتمبد االرض سطح الى الشمس اشعة وصول تعوق
 .(2)الغبار

وجود تباين في ساعات السطوع النظرية في منطقة الدراسة  ( 1) شكل و (1يتضح من الجدول )     
يوم ( واالمر نفسو في ساعات /ساعة  14يسجل شير حزيران اعمى معدل شيري ) اذ)محطة الديوانية ( 

ساعة 6,11السطوع الفعمية )السطوع الفعمية اذ سجل شير حزيران وتموز اعمى معدل شيري لعدد ساعات 
ن شير كانون االول سجل ادنى معدل شيري لعدد ساعات إاما خالل الفصل البارد من السنة ف ,يوم ( /

يوم ( في حين سجل شير كانون الثاني ادنى معدل شيري لساعات السطوع /ساعة  11السطوع النظرية )
 يوم (./ساعة  5,6الفعمية )

منطقة الدراسة تقع ضمن ساعات السطوع الشمسي العالي مما يجعميا وفي ضوء ما تقدم فان       
االمر الذي يترك آثاره في زيادة عممية التبخر من  السطوع الشمسيبنسبة عالية من ساعات  صفتت

كذلك فان النسبة , السطوح المائية واالراضي الزراعية مما يزيد من الضائعات المائية في منطقة الدراسة 
لمنباتات الذي يكون عمى مدار السنة ميمة في طول فصل النمو  اً ثار آلساعات الضوئية يترك العالية من ا

مما يؤثر بصورة ايجابية عمى االنتاج النباتي الذي يجود عمى وفق متطمباتو من االشعاع الشمسي وما 
 يوفره من الضوء.

                                                           

, )غير منشورة(حسين عمي فيد الوائمي , الصناعات االنشائية وامكانية تنميتيا في محافظة القادسية , رسالة ماجستير  (1)
 52,ص2118, جامعة القادسية ,  اآلدابكمية 

ابتسام عدنان رحمن الحمداوي , الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتيا المكانية في استغالل الموارد  (2)
 44,ص2119, كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , )غير منشورة(المائية المتاحة ,رسالة ماجستير 

 



 الفصل الثاوي .......المقىماث الجغزافيت الطبيعيت والبشزيت المؤثزة في التىميت في واحيت وفز
 

22 
 

 (1) جدول

 في محطة الديوانية  لممدة والفعميمعدل زوايا وقيم االشعاع الشمسي وساعات السطوع النظري 

(1998-2118) 

 اشهر السنة 

 

زاوية سقوط 
 االشعاع الشمسي

 قيم االشعاع الشمسي
 (2سم/)سعرة

ساعات السطوع 
 النظرية)ساعة (

ساعات السطوع 
 الفعمية )ساعة (

 2ك

 شباط

 آذار

 نيسان

 مايس

 حزيران

 تموز

 آب

 ايمول

 1ت

 2ت

 1ك

 المعدل السنوي

4,37 

24,45 

12,57 

38,68 

18,77 

87,81 

84,78 

25,72 

71,61 

21,49 

14,39 

21,34 

9,313 

2,385 

3,484 

1,591 

2,676 

2,766 

9,762 

4,715 

2,617 

2,449 

1,328 

9,261 

13,11 

11 

12,11 

51,12 

47,13 

14 

51,13 

21,13 

21,12 

26,11 

31,11 

11 

87,11 

5,6 

3,7 

2,8 

3,8 

5,9 

6,11 

6,11 

5,11 

3,11 

5,8 

6,7 

8,6 

9,8 

, بيانات غير 2119الجوية والرصد الزلزالي , بغداد ,  لألنواءوزارة النقل , الييئة العامة :المصدر 
  .منشورة
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 ( 1) شكل 
 (2118-1998لممدة من)   عدد ساعات السطوع الشمسي الفعمي في محطة الديوانية المناخية

 

 

 

 

 

  (1بٌانات جدول )على عتماد الالمصدر : الباحث با                         

 

 Temperatureدرجة الحرارة :  2-1-2-2
 , اذواضح عمى عمميات التنمية المختمفة وبصورة خاصة التنمية الزراعية  تؤثر الحرارة بشكل

يتطمب كل محصول درجة حرارة مثمى ودرجة حرارة دنيا ال تقل عنيا ودرجة حرارة عميا ال ينبغي ان تزيد 
في تحديد الموقع الصناعي المناسب  تأثيرىاولمحرارة اىمية في قيام الصناعة وتنميتيا من خالل  ,عنيا 

بعض الصناعات التي ال تتحمل االرتفاع  في تأثيرىافي انتاجية وكفاءة العامل وكذلك الحال  فيوتأثيرىا 
 .الكبير في درجات الحرارة

في منطقة الدراسة ( أن المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة 2من خالل مالحظة معطيات الجدول )     
يصل معدل درجات الحرارة الى  , اذتبدا باالرتفاع خالل شيور فصل الصيف التي تبدا في شير مايس 

 العظمى تنخفض درجات الحرارة و, ( ˚م9,44في شير تموز ) ليا( في حين يصل اعمى معدل ˚م6,38)
( . اما درجات الحرارة ˚م5,17ير كانون الثاني معدل درجة حرارة بمغ )اذ يسجل ش, خالل فصل الشتاء 

( ˚م9,6الصغرى فتسجل اخفض درجات حرارة خالل فصل الشتاء وتحديدا في شير كانون الثاني بمعدل )
 ( .˚م8,28في حين ترتفع في فصل الصيف لتسجل اعالىا في شير تموز بمعدل )

0

2
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 ( 2) جدول 
 2118-1998الصغرى والعظمى الشيرية والسنوية في محطة الديوانية لممدة من معدل درجات الحرارة 

 المعدل درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى االشير
 2ك

 شباط
 آذار

 نيسان
 مايس
 حزيران
 تموز
 آب

 ايمول
 1ت
 2ت
 1ك

 المعدل

9,6 
7,8 
8,12 
7,18 
9,23 
8,26 
8,28 
3,28 
8,24 
4,21 
2,13 

9,7 
4,18 

5,17 
3,21 
5,25 
7,31 
6,38 
8,42 
9,44 
8,44 
9,41 
1,35 
8,25 
3,19 
2,32 

2,12 
5,14 
5,19 
2,25 
2,31 
8,34 
8,36 
5,36 
8,32 
7,27 
5,19 
6,13 
3,25 

 , بيانات غير منشورة2119الجوية والرصد الزلزالي , بغداد ,  لألنواءالمصدر وزارة النقل , الييئة العامة 

 ( 2) شكل
 2118-1998لممدة من  السنوية في محطة الديوانية المناخيةمعدل درجة الحرارة 

 

 

 

 

 

 (2المصدر : الباحث باعتماد بٌانات الجدول )                
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في الحدود الحرارية المناسبة الستعماالت االرض الزراعية  اً ان ىناك تباينيتضح من خالل ما تقدم       
درجات الحرارة في المحاصيل الزراعية , فمن خالل مالحظة درجات الحرارة في منطقة  تأثيرمن خالل 

فصل الصيف  تصفل التغيرات المناخية قد تحول فصل الشتاء الى فصل معتدل بينما يظالدراسة وفي 
 (والحيواني)النباتي ليا اثر سمبي عمى النشاط الزراعيبطولو وارتفاع الحدود العميا لدرجات الحرارة فيو التي 

 .قتصاد منطقة الدراسةالالذي يعد العمود الفقري 

  Wind الرياح : -2-1-2-3
لمرياح آثار ايجابية واخرى سمبية عمى عممية التنمية وبصورة خاصة لممحاصيل الزراعية االمر الذي      

يستمزم العمل عمى استثمار الجانب االيجابي في مجال التنمية ومحاولة تقميل االثر السمبي , فمن االثار 
ورية  لمحياة كاألوكسجين الذي اليجابية ان اليواء المصدر االساسي الذي  يزود النباتات بالعناصر الضر ا

 يدخل في عممية التنفس والعمميات الكيمياوية  والحيوية  التي تقوم بيا  النباتات , وتعد الرياح عامالً 
 والمسؤول عن التوزيع الجغرافي لمتساقط  في العالم وتساعد النباتات في الغذاء ومن اثارىا السمبية اً اساسي

تساقط االزىار وجفاف الثمار وتساىم في نقل الغازات الضارة واالمراض زيادة التبخر وزيادة نسبة 
( ان الرياح السائدة في منطقة الدراسة  ىي 4( و )3والحشرات.  ويتضح من خالل مالحظة جدول )

 وخاصة  وجود ضغط منخفض فوق شبو القاره اليندية  ويعود سبب ذلك الى  الشمالية الغربية.  الرياح
 ضمن اراضي السيل وقوع منطقة الدراسة   فوق الخميج العربي  وكذلك وامتداده  الصيف  فصل في 

 
 ( 3جدول )

 2118-1998لممدة من  محطة الديوانيةالشيري التجاىات الرياح في معدل التكرار 
 

الشمالية  الشمالية اتجاه الرياح السائدة
 الشرقية

الجنوبية  الشرقية
 الشرقية

الجنوبية  الجنوبية
 الغربية

 الشمالية  الغربية
 الغربية

 السكون

 
ـــــــــــــــــــة  النســـــــــــــــــــبة المئوي

 لمعدالت تكرار الرياح
2,14 2,3 

 
3,6 1,7 7,4 5,3 2,17 9,37 9,5 

 منشورة , بيانات غير2119الجوية والرصد الزلزالي , بغداد ,  لألنواءالمصدر وزارة النقل , الييئة العامة 
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عمييا الرياح القادمة من الجبال  واليضاب في ارمينيا التي تتأثر بالضغط المنخفض لذا تيب الرسوبي 
في  ان سرعة الرياح تشتد (4من معطيات الجدول ) ويالحظ كذلك. (1)واالناضول الختالف الضغط بينيما

االمر الذي يؤثر سمبا عمى المحاصيل المزروعة مثل محصول السمسم والذي  وآب شيري حزيران وتموز
والذي يحتاج الى ىدوء الرياح خالل المراحل االولى لنموه , كذلك ن السنة متبدأ زراعتو في ىذه المدة 

  محاصيل الخضر الصيفية التي تكون ضعيفة المقاومة لمرياح شديدة السرعة .

  (4جدول )
 2118-1998ثا( واتجاىيا  في محطة الديوانية لممدة من /معدل سرعة الرياح الشيرية والسنوية )م

 اتجاه الرياح ثا (/الرياح) ممعدل سرعة  االشير

 شمالية غربية 5,2 2ك

 شمالية غربية 8,2 شباط

 شمالية غربية 3,3 آذار
 شمالية 1,3 نيسان
 شمالية 7,2 مايس

 شمالية غربية 5,3 حزيران

 شمالية غربية 6,3 تموز
 شمالية  8,3 آب

 شمالية غربية 4,2 ايمول

 شمالية غربية 4,2 1ت

 غربيةشمالية  5,2 2ت
 شمالية غربية 1,2 1ك

  5,2 المعدل السنوي

 منشورة, بيانات غير  2119بغداد ,  الجوية والرصد الزلزالي , لألنواءالمصدر وزارة النقل , الييئة العامة   

                                                           

وعالقتو بالموارد المائية في محافظة القادسية ,رسالة  محمد خضير كمف , التحميل المكاني لإلنتاج الزراعي )النباتي ( (1)
 29, ص2115, جامعة القادسية,اآلدابماجستير ,كمية 
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  Rain Fall  and relative humidity:النسبية والرطوبة االمطار-2-1-2-4

ان  ذإ. التنموية والسيما النشاط الزراعيتعد االمطار في مقدمة مظاىر التساقط المؤثرة في االنشطة       
تأثيرىا يتمثل في كمية االمطار الساقطة وتوزيعيا الفصمي خالل مراحل نمو النبات ومقدار ما يستفيد 

ستغالل االراضي الزراعية اال ان اىمية االمطار الكبيرة في ا وعمى الرغم من  . (1)النبات من االمطار
ىذه االىمية تقل في منطقة الدراسة ويعود ذلك الى  قمة كميتيا وتباين سقوطيا من سنة الى اخرى ومن 

    مطارنالحظ ان مجموع اال  ( 5)  فمن خالل الجدول شير الى اخر خالل السنة الواحدة ,

 (5جدول  ) 
 (2118-1998لممدة ) الرطوبة النسبية لمحطة الديوانية معدلو  كمية االمطار الساقطة الشيرية     

 الرطوبة النسبية) % ( كمية االمطار ) ممم( االشير
 2ك            

 شباط
 آذار 
 نيسان
 مايس
 حزيران
 تموز
 آب

 ايمول
 1ت
 2ت
 1ك

 المعدل السنوي
 المجموع

5,21 
6,12 
9,11 
3,14 

3,3 
1,1 
1,1 
1,1 
2,1 
5,5 
3,23 
5,16 

_____ 
7,118 

6,64 
7,58 
6,45 
5,35 
7,27 
6,21 
2,21 
4,22 
7,25 
3,35 
7,51 
5,62 
3,39 

_____ 

 2119, الجوية والرصد الزلزالي , بغداد, بيانات غير منشورة لألنواءالمصدر وزارة النقل , الييئة العامة 
                                                           

لمطباعة ,النجف الضياء  , دار1صاحب طالب الموسوي ,عبد الحسن مدفون, عمم لمناخ التطبيقي ,ط (عمي1) 
 33,ص2111االشرف,
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ذ تبدا إممم( يتباين ىذا المقدار بحسب اشير السنة 7,118الدراسة تصل الى ) تتسمميا منطقةالتي السنوية 
ممم( لكل منيما 5,5 - 2,1) اذ تبمغمن شير ايمول وتشرين االول  أاالمطار بالتساقط بكميات قميمة بد

 5,21 – 3,23) تبمغعمى الترتيب ثم ان اعمى معدالت ليا خالل شيري تشرين الثاني وكانون الثاني اذ 
وعمى الرغم من لترتيب وتنعدم االمطار تماما خالل اشير )حزيران وتموز وآب ( ممم( لكل منيما عمى ا
من ناحيتين االولى ايجابية من خالل تقميل عدد الريات التي تتطمبيا  اً واضح اً ذلك فان لألمطار تأثير 

يات المحاصيل الزراعية في االشير التي تسقط فييا , اما التأثير السمبي فيكون من خالل تساقطيا بكم
نابل او في اوقات تؤدي الى اضرار كبيرة لممحاصيل الزراعية خاصة اثناء تكوين الس ذإقصيرة  لمدةكبيرة و 

 النضج والحصاد.

( انخفاض معدالت الرطوبة النسبية بشكل عام في 5يتضح من الجدول  )فاما الرطوبة النسبية         
ذ بمغ المعدل السنوي إ ) شبو المداري الجاف ( خصائص المناخ الصحراوي تأثيرمنطقة الدراسة بسبب 

%( ويتباين ىذا المعدل خالل اشير السنة حيث يسجل اعمى معدل شيري لمرطوبة 3,39لمرطوبة النسبية )
%( اما ادنى معدل شيري لمرطوبة النسبية فسجل صيفا في 6,64بمغ ) يذ إالنسبية في شير كانون الثاني 

لمحاصيل ا%( عمى ان ارتفاع ىذه النسبة في فصل الشتاء يتفق مع قمة حاجة 2,21)  بمغيذ إشير تموز 
الزراعية الى االرواء بسبب سقوط االمطار وانخفاض درجات الحرارة مما يؤدي الى قمة التبخر والنتح من 

ب النباتات اما انخفاض نسبتيا خالل فصل الصيف فانو يتزامن مع حاجة المحاصيل الزراعية لإلرواء بسب
قمة االمطار الساقطة او انعداميا وارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من كمية التبخر والنتح من النباتات 

 .ء لتعويض النقص  في كمية المياهاالمر الذي يتطمب زيادة االروا

 Soilالتربة :  -2-1-3
يعني تنوع المحاصيل الزراعية  يابمختمف انواعيا دور ميم في عممية التنمية , فتنوع لمتربة      

بشكل عام  تصفمنطقة الدراسة جزء من تربة السيل الفيضي التي ت ةتعد تربو والنباتات الطبيعية , 
اذ تكونت ىذه التربة من الترسبات , بخصوبتيا ومالئمتيا لزراعة مختمف انواع المحاصيل الزراعية 

 . فضال عن ترسبات الرياح , مميات الري المستمرة الطموية النيرية والترسبات االروائية الناجمة عن ع

 -(: 4)خريطة ,  التالية االنواع الى الدراسة منطقة ترب تقسيم يمكن      

  ون وتك   كم( 2-1يمتد ىذا النوع من التربة عمى ضفاف نير الدغارة بمسافة ): تربة اكتاف االنهار  -أ 
 (  م2- 1اثناء الفيضانات لذا ترتفع ىذه التربة بمعدل )ىذا النوع من التربة من تجمع الرواسب الخشنة 
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 (4) خريطة 
 ناحية نفراصناف الترب في 

  
المصدر : الباحث  باالعتماد عمى الييئة العامة لممساحة , خريطة محافظة القادسية , بمقياس  

  2118, بغداد ,  511111:1
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( بنسبة 2كم 752,12ضمن منطقة الدراسة ) االراضي المحيطة بيا وتبمغ مساحة ترب اكتاف االنيارعن 
 %( من مجموع مساحة ترب منطقة الدراسة .86,1مئوية تبمغ )

%( ومن الطين 5,61اذ يبمغ)  ىذا النوع من الترب بارتفاع نسبة محتواىا من الغرين يتصف
متوسطة معتدلة السرعة في  ةذات نسج ةغريني ةمزيجي%( وىي تربة 5,16%( ومن الرمل )3,21)

النفاذية وقميمة المموحة لصرفيا الجيد اذ يكون مجرى النير بمثابة مبزل طبيعي لتمك النطاقات الواقعة عمى 
وبذلك تعد ىذه التربة من اجود انواع التربة في منطقة الدراسة واكثرىا صالحية لنمو المحاصيل  .(1)جانبيو

 .تركز االستيطان في نطاقيا الممتد مع امتداد شط الدغارة في اً واضح اً الزراعية مما ترك اثر 

وتحتل توجد ىذه التربة في المناطق البعيدة عن مجاري االنيار الرئيسة : تربة احواض االنهار -ب
حتل يبانو  ىذا النوع من الترب تصفيو %(5,91( بنسبة )2كم611مساحة ضمن منطقة الدراسة تبمغ )

الترسبات الدقيقة الناعمة التي استطاعت  تكونت من تجمع  .كتوف االنيارمستويات تقل عن مستوى تربة 
وتحتوي عمى نسبة   .(2)ناعمة  ةمياه الفيضان حمميا بعيدا عن مجاري االنيار ولذلك فيي ذات نسج

ولكنيا رديئة  %( لذلك تعد تربة مزيجية4,8%( ومن الرمل )6,31%(والطين )9,59عالية من الغرين )
نسبة المموحة وتعود اسباب ارتفاع المموحة فييا الى نوعين من العوامل اوليما النفاذية تمتاز بارتفاع 

الري قنوات  وتتمثل بضعف مشاريع الري وكذلك الري بمياه عالية المموحة وتسرب المياه منعوامل بشرية 
ضية بسبب عدم كفاءة شبكات البزل وغياب الخطط الرئيسة واالسراف في المياه وارتفاع مستوى المياه االر 

عمى مستوى البمد, اما العوامل الطبيعية فتتمثل بارتفاع درجات الحرارة والتبخر وفقدان رطوبة الزراعية 
اضافة الى ان نسبة المموحة في نير الفرات ىي اعمى منيا في نير دجمة ويعتقد  .(3)التربة والجفاف

                                                           
,  اآلدابسالم سالم عبد ىادي الجبوري , الثروة الحيوانية في محافظة القادسية وامكانية تنميتيا ,اطروحة دكتوراه , كمية  (1)

 42, ص2115جامعة القادسية , 
 

سماح ابراىيم شمخي االسدي , تحميل جغرافي لممستقرات الريفية في ناحية المدحتية في محافظة بابل ,رسالة ماجستير  (2)
 41,ص2119كمية التربية صفي الدين الحمي , جامعة بابل,  ,منشورة( )غير

 

احمد صالح المشيداني , التربة وموارد المياه في العراق المشاكل والحمول , كمية الزراعة , جامعة بغداد ,  (3)
  21ص21161
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 عمى وعالوة السورية االراضي عبر مجراهاالمالح في  كميات كبيرة من عموما ان الفرات يحصل عمى 
 .(1)الفرات نير الى الصحي الصرف مياه معظم تفريغ يتم ذلك

واوسع انتشار ليا في  ,طق االىوار المطمورةتتمثل ىذه الترب في منا تربة المنخفضات )االهوار (: -ج
تيا تبمغ مساح,  شمال وشمال شرق منطقة الدراسة وبصورة خاصة ضمن المنطقة التابعة ليور الدلمج

ان اىم ما . في منطقة الدراسة  ةمجموع مساحة الترب %( من2,2( وبنسبة مئوية تبمغ )2كم 62,13)
ثقيمة  قميمة  ةناعمة جدا وتركيب صمب او انيا تتميز بنسج ةيميز ىذا النوع من الترب ىو انيا ذات نسج

المسامية  متكونة من الغرين والطين وبسبب انخفاض مستواىا وانبساطيا اصبحت رديئة الصرف اذ يرتفع 
 .(2)نتيجة لذلك مستوى الماء الباطني فييا

متفرقة قريبة من ىور الدلمج تنتشر ىذه التربة ضمن منطقة الدراسة في اقسام  تربة الكثبان الرممية: -د
وتتكون من  .%( من مجموع انواع الترب في منطقة الدراسة 44,4( بنسبة )2كم66,29وتبمغ مساحتيا )

وقد  .(3)الزراعي لإلنتاجخشنة غير قابمة عمى االحتفاظ بالماء فقيرة لممواد العضوية وغير صالحة  ةنسج
اليوائية التي جمبتيا الرياح الشمالية الغربية من المناطق المجاورة ,  تاإلرساباتكونت ىذه الترب بفعل 

بات نوبسبب قمة االمطار واالرتفاع الشديد لدرجات الحرارة وارتفاع قيم التبخر االمر الذي ادى الى ندرة ال
  .(4)م(3-1الطبيعي فقد تكونت الكثبان الرممية والتي يتراوح ارتفاعيا بين )

 

                                                           

قريشي , عدنان عبدااللو الفالح , درجة تحديد خصائص واسباب مموحة التربة في وسط وجنوب العراق ,  اسعد سروار (1)
 12,ص2115مركز بيان لمدراسات والتخطيط , شبكة االنترنيت , 

بات الطبيعي في محافظة القادسية , نعمي حمزة الجوذري , ىند حسن مطشر , التوزيع الجغرافي لخصائص التربة وال (2)
  387,ص2115, 21مة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية , جامعة بابل , العدد مج

عبد الرضا مطر الياشمي , التنمية الزراعية في قضاء عفك , مجمة القادسية لعموم االنسانية , المجمد الثامن  (3)
 5, ص2115, 4-3,العددان

  الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة (4)
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 :Waters Resourcesالمائية  الموارد -2-1-4

تؤدي دورا اذ . (1)ان الموارد المائية واحدة من اكثر المعايير اليامة في بناء المجتمعات وتنميتيا      
الدعامات الرئيسية لتحقيق  ىالزراعي واحد لإلنتاجاساسيا في حياة االنسان والبيئة والعامل االكثر تحديدا 

 يمعب دورا اساسيا في النقل وتوليد الطاقة الكيربائية وىت المياه  الى ان باإلضافة, اىداف االمن الغذائي 
وفي المجال  .(2)عنصر اساسي لقيام الزراعة المتطورة التي ىي ضمان غذاء االنسان النباتي والحيواني

 لتنظيف وتوليداان ال تحتاج الصناعة مقدار من الماء فعمميات التبريد والغسل و  الصناعي فمن النادر
البخار تتم باستخدام الماء , وقد يكون الماء مادة اولية اساسية او ثانوية في عدد من الصناعات ومجاري 

ومن ىذا المنطمق يعد الماء مفتاح التنمية القابمة . (3)والمسطحات المائية ارخص وسيمة لمنقلاالنيار 
     .لالستمرار وىو ضمان امان سكانيا

كم( الذي 114الى سدة اليندية يتفرع من اماميا شط الحمة البالغ طولو )ير الفرات نعند وصول      
در الدغارة صمحدود االدارية بين محافظتي بابل والقادسية اذ يتفرع عند ناظم ليستمر في جريانو وصوال 

كم( من بداية المجرى , ويستمر شط 65الذي يبمغ طولو ) الى فرعين ىما شط الديوانية وشط الدغارة
سومر ويستمر في جريانو ليدخل ناحية وناحية ة في جريانو ضمن وحدات ادارية ىي قضاء الدغارة الدغار 

  .(4)( بعدىا قضاء عفك ومن ثم قضاء البدير31نفر عند الكيمومتر )

 

   

 

                                                           

         سماح ابراىيم شمخي الحالوي , تحميل مكاني لخصائص سكان الربف في محافظة بابل واثرىا في التنمية لعامي (1)
 28, ص 2116( اطروحة دكتوراه , كمية التربية بنات , جامعة الكوفة , 1997-2115) 

 113, ص2118, الدار الجامعية لمطباع والنشر , 1جغرافية العراق , ط عباس فاضل السعدي , (2) 
  88, ص2113عبد الزىرة عمي الجنابي , الجغرافية الصناعية , دار صفاء لمنشر والتوزيع ,عمان,  (3)

, كمية )غير منشورة(دعاء موسى نعيم, ىيدرولوجيا شط الدغارة دراسة في الجغرافية الطبيعية , رسالة ماجستير  (4) 
  52,ص2116,  القادسية , جامعة  اآلداب
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تتمثل الموارد المائية في منطقة الدراسة بشط ( 5( وخريطة )6) من خالل مالحظة معطيات الجدولو      
  -:(1)وفروعو وسوف يتم دراستيا عمى النحو االتي الدغارة

 (ثا/3م 23تصريفية تتراوح من)  كم( وبطاقة 182,7: يبمغ طولو داخل منطقة الدراسة ) شط الدغارة -
وبين فصل وآخر, ويعتمد ذلك عمى االيراد المائي المتوفر  وىي متباينة بين سنة واخرى ثا (/3م 32الى )

 من شط الحمة ويتفرع من شط الدغارة عدة جداول اىميا:

لقضاء الدغارة ويبمغ  يتفرع ىذا الجدول من شط الدغارة داخل الحدود االدارية الجوعان الرئيسي: -1
االراضي الزراعية  بإرواء( اذ يساىم ثا/3م5,9كم( بطاقة تصريفية تبمغ )8,11طولو داخل منطقة الدراسة )

 دونم(.وىو جدول ترابي قد جرى العمل بتبطينو في الفترة االخيرة.  52321) تبمغالواقعة عمى جانبيو والتي 

سومر وىو  لناحيةاالدارية  من شط الدغارة داخل الحدود : بداية تفرع ىذا الجدول الجوعان الحديث -2
( ويروي مساحة  ثا/3م 3,3 بطاقة تصريفية تبمغ ) ( كم9جدول ترابي يبمغ طولو داخل منطقة الدراسة )

 دونم(. 9511) تبمغ

ثا( وىو / 3م 74,2كم ( بطاقة تصريفية تبمغ ) 4,14: ويبمغ طولو ضمن منطقة الدراسة ) نفر نهر -3
 دونم(. 46784) تبمغجدول ترابي يروي مساحة 

وىو جدول ترابي يروي مساحة (  ثا/ 3م 3كم ( بطاقة تصريفية )  5,14) ويبمغ طولو : نهر الخير -4
 دونم (.24111) تبمغ

ثا ( وىو جدول مبطن يروي /3م 5,4كم ( بطاقة تصريفية ) 6,27: ويبمغ طولو ) جدول جحيش -5
 دونم( . 36489) تبمغمساحة من االراضي الزراعية 

وىو جدول ترابي يروي ( ثا/ 3م 2,1كم ( بطاقة تصريفية تبمغ ) 5,6: ويبمغ طولو ) نفر جدول -6
 دونم(. 8645) تبمغمساحة من االراضي الزراعية 

 

 

                                                           

(1)
 2119بيانات غير منشورة  قسم التخطيط, مديرية الموارد المائية في الديوانية ,  
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 ( 6) جدول
 ناحية نفرفي التفرعات الجانبية لشط الدغارة 

جية التفرع من شط  اسم الجدول
 الدغارة

ف الجدول يتصر  الطول كم
 ثا(/3)م

 المساحة المروية
 )*(( )دونم

  8,11 يمين شط الدغارة الجوعان الرئيسي

 (نفر ناحية داخل)

5,9 52321 

  9 يمين شط الدغارة الجوعان الحديث

 (نفر ناحية داخل)

3,3 9511 

  4,14 يسار شط الدغارة نفر نير

 (نفر ناحية داخل)

74,2 46784 

 24111 3 5,14 يمين شط الدغارة نير الخير

 36489 5,4 6,27 الدغارةيسار شط  نير جحيش

 نفر جدول
 

 8645 2,1   5,6 يسار شط الدغارة

 

 2119بيانات غير منشورة  GISالمصدر مديرية الموارد المائية في الديوانية , شعبة 

 

 

       
                                                           

 تتمثل المساحة المروية باألراضي الزراعية داخل وخارج منطقة الدراسة   )*(
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 (5) خريطة                                            
 ناحية نفر فيالموارد المائية 

 
بيانات غير منشورة  GISمديرية الموارد المائية في الديوانية , شعبة الباحث باالعتماد عمى : المصدر 

 ( Arc GIS .10.8, وبرنامج )2119
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 البشرية المؤثرة في التنميةالجغرافية المقومات : المبحث الثاني  

 وسواء في منطقة الدراسة اال تقل المقومات البشرية اىمية عن المقومات الطبيعية تأثيرا في التنمية     
فالمقومات  ر كبير في عممية التخطيط لمتنميةفي اي مكان اخر , وان اىميتيا اخذت تتزايد واصبح ليا دو 

البشرية تتمثل باإلنسان الذي كمما ارتقى مستواه الحضاري وتقدمو العممي استطاع ان يتغمب عمى 
 فيو وسيمة التنمية وىدفيا وغايتيا . الصعوبات و العوائق التي تضعيا البيئة الطبيعية , 

  Population Characteristicsخصائص السكان :  -2-2-1

االمر الذي  ,تعد دراسة الخصائص السكانية ذات اىمية كبيرة لغرض وضع برامج لتحقيق التنمية      
التنمية وغايتيا التي بما ان االنسان ىو ىدف و  . ( 1)يعكس النتائج االيجابية خاصة في البمدان النامية

ن تأثير االتجاىات إتدور حول رفع مستوى معيشة السكان وتحقيق حياة افضل بجانبيا المادي والمعنوي ف
السكانية المتمثمة بتزايد اعداد السكان وحدوث تغير في الكثافة والتركيب والتوزيعات السكانية بات يشكل 

 :النحو االتي  عمى وتتمخص خصائص السكان ,(2)اثرا عمى التنمية

  population Size and growthالسكان : ونمو حجم -2-2-1-1

دراستيا لمتعرف عمى الجوانب المختمفة لمتنمية  نبغيان حجم السكان ونموه من االمور االساسية التي ي    
وضع  لو اىمية فيكما ان  ,(3)حيويا مؤثرا في عممية التنمية اً عنصر يعد فاالتجاه العام لنمو السكان 
. فالمخططين الذين يضعون خطط التنمية المتعددة الجوانب يعتمدون عمى (4)الخطط ورسم البرامج التنموية

ويمكن  ,(5)السابقة وامكانية تحديد التزايد السكاني في المستقبل مددمعرفة العدد الحالي لمسكان ونموه في ال
 أمتوفر من خدمات سواء كانت اساسية من خالل معرفة نمو السكان المقارنة بين حجم السكان وما ي

ن دراسة حجم إذلك فلحالية و المستقبمية . وعمى ضوء ثانوية تبين مستوى التنمية وتوضح مواطن الخمل ا

                                                           
 58مصدر سابق , صمحمد دلف الدليمي , فواز احمد موسى , جغرافية التنمية ,  (1)
 38, ص2111, دار المنيل المبناني , بيروت , 1سعاد نور الدين , السكان والتنمية , ط (2)

, جامعة االسكندرية ,  اآلدابمحمد شوقي محمد , جغرافية التنمية البشرية في محافظة قنا , اطروحة دكتوراه , كمية  (3)
 19, ص 2111

  117, ص2111, دار وائل لمنشر والتوزيع , عمان ,  1الديموغرافية , طيونس حمادي , مبادئ عمم  (4)
 16, ص 2112, دار النيضة العربية لمطباعة والنشر , بيروت ,  5فتحي محمد ابو عيانة , جغرافية السكان , ط (5)
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السكان ونموه ألية منطقة خطوة اساسية في عممية التطور االقتصادي واالجتماعي اضافة الى آثاره 
 .(1)الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية

 2119نسمة ( لمعام  21283( )7بمغ عدد سكان منطقة الدراسة وكما مبين من خالل الجدول )     
%( وىو اقل من 9,1( بمعدل نمو سنوي بمغ )نسمة  25813)  2119بينما بمغ عدد السكان في عام 

ضحة %( ويرجع سبب ذلك الى عدم  وجود تغيرات وا16,3المعدل السنوي في عموم المحافظة البالغ )
في العوامل المؤثرة في النمو واالستقرار النسبي في منطقة الدراسة والزيادة الحاصمة زيادة طبيعية منتظمة  

 نتيجة الفرق بين الوالدات والوفيات . 

 ( 7جدول )
 (2119-2119) لالعوامعدد السكان ومعدل نموىم في ناحية نفر 

         

 السنة 

 المجموع  عدد السكان          

 ) نسمة ( 

 معدل النمو 

 السنوي
 الحضر

 )نسمة(

 الرٌف النسبة)%(

 ) نسمة (

 النسبة)%(

2332 3462 16,22 12215 23,21 21223  

2,1% 2312 4322 16,22 21425 23,23 25213 

 2312بٌانات غٌر منشورة ,, قسم االحصاء السكانً , المصدر : مدٌرٌة احصاء الدٌوانٌة 

 

  Distribution population السكان :توزيع  -2-2-1-2

يعد توزيع السكان بحسب الحضر و الريف من التوزيعات الميمة فالمعمومات المتعمقة بمستويات       
واتجاىات نمو السكان الحضر والريف تساعد القائمين  بالتخطيط ورسم السياسات وفيم عممية التنمية 

                                                           
( , رسالة  2117-2118حيدر سعدي محمد , التحميل المكاني لظاىرة الطالق المسجمة في محافظة القادسية لممدة ) (1)

 17, ص 2119, جامعة القادسية ,  اآلداب, كمية )غير منشورة(ماجستير 
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في العراق ومنطقة الدراسة , و وتختمف االسس المتبعة لمتميز بين الحضر والريف  ,(1)عمى افضل وجو
يعد العامل اإلداري ىو الفاصل بين الحضر والريف اي كل ما يقع داخل الحدود البمدية ىو حضري 

( ان مجموع السكان الحضر في 7ويتضح من خالل الجدول ) .(2)والريف ىو كل ما يقع خارج تمك الحدود
(  نسمة 17815%( وسكان الريف ) 29,16( بنسبة )نسمة  3468بمغ )  2119ة لدراسة لمعام منطق

. ويبين ذلك ان نسبة سكان الريف ىي االعمى بين الوحدات االدارية في  لمسنة نفسيا%( 71,83بنسبة )
ابع ( ويرجع ذلك الى سيادة الط %5,43المحافظة فقد بمغت نسبة سكان الريف في عموم المحافظة ) 

الريفي في منطقة الدراسة وارتباط السكان باألراضي الزراعية وقمة اليجرة من الريف الى مركز المدينة. 
( نسمة  4328)  رتة تقريبا اذ بمغ عدد سكان الحضنالحظ ان نسبة سكان الريف ثاب 2119وفي عام 

اما توزيع السكان بحسب   %( .23,83( بنسبة )نسمة  21485%( بينما سكان الريف )77,16بنسبة ) 
   ان الكثافة العامة في منطقة الدراسة ىي  ( 3 وشكل ) (8يتضح من خالل الجدول )ف الكثافة السكانية 

 . (  2كم/نسمة 4,37) 

 (8جدول )                                            
 2119لمعام  ناحية نفرفي  )*(الكثافات العامة والريفية والزراعية

 2كم /نسمة   نوع الكثافة 
 4,37 الكثافة العامة 
 4,52 الكثافة الريفية 

 3,147 الكثافة الزراعية
 2119المصدر : الباحث باالعتماد عمى شعبة زراعة نفر , بيانات غير منشورة,    

                                                           
 241يونس حمادي عمي , مبادئ عمم الديموغرافية , مصدر سابق , ص (1)
اآلداب , كمية )غير منشورة(سميمة جواد كاظم, التحميل المكاني لموفيات المسجمة في محافظة القادسية , رسالة ماجستير  (2)

 27, ص2115, جامعة القادسية ,
 عذد السكان في مكان ما                                                                                                                         

)*(
 الكثافت العامت= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1   تستخزج الكثافاث بحسب القىاويه التاليت:                                     

 مساحت هذا المكان                                                                                                                           

 

 عذد السكان الزيف                                                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكثافت الزيفيت = -2                                                                                            

 مساحت المىطقت الزيفيت                                                                                                                           

                                   

 عذد العامليه في الزراعت                                                                                                                                                                                

 الكثافت الزراعيت =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3                                                                                            

 المساحت المزروعت فعال                                                                                                                           
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 ( 3شكل ) 

 2119لمعام نفر  ناحيةانواع الكثافات في 

 
 (  2على بٌانات الجدول )المصدر : الباحث باالعتماد          

 
وىذا النوع من الكثافة ال يعطي اال فكرة بسيطة عن  (  2كم/نسمة  4,52الريفية فقد بمغت ) الكثافة  اما

تختمف و (  2كم/نسمة  3,147بمغت ) فقدالكثافة الزراعية  اما. (1)مدى تركز السكان في منطقة ما
االىمية مدى ارتباط تمك المنطقة بالفعاليات الزراعية اذ كمما يحدد تمك مما اىميتيا من منطقة الى اخرى و 

 . (2)كانت الفعاليات الزراعية اساسية كمما اكتسب ىذا النوع من الكثافة اىمية اكبر

 Structure  populationتركيب السكان :  -2-2-1-3
االقميمي بين الدول واالقاليم يعود اىتمام الجغرافي بدراسة التركيب السكاني لتوضيح مالمح التباين 

يوضح االختالفات  كما انو ,(3)وبين الحضر والريف ومن ثم دراسة العوامل التي تؤثر في ىذا التباين
النوعية التي توفرىا اإلحصاءات السكانية كي يمكن االفادة منيا في التنمية والتخطيط لشتى الجوانب 

. كونو يحدد مثال نسبة السكان في سن العمل وسن (4)ناالقتصادية واالجتماعية التي تيم حياة السكا
                                                           

 41فتحي محمد ابو عيانة , مصدر سابق , ص (1)
   73, ص 1997, مطبعة الروضة , دمشق ,   1ابراىيم احمد سعيد , اسس الجغرافية البشرية واالقتصادية , ط (2)

 

  319سابق , صالمصدر الفتحي محمد ابو عيانو ,  (3)
 

 167, ص 2117, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع , عمان , 2عبد عمي الخفاف , جغرافية السكان , ط (4)
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الوقوف عمى طبيعة  لذا فان.  (1)الدراسة وىو يحمل في طياتو االتجاىات المستقبمية لمتطور الديموغرافي
 -عمى النحو االتي: , وىيفي بناء خطط التنمية  استثنائيةتركيب السكان في منطقة الدراسة ذو اىمية 

 Structure Gender النوعي : التركيب -2-2-1-3-1

( وفي عام 112) 2119في منطقة الدراسة بمغت عام  )*((  ان نسبة النوع9يتضح من الجدول )     
( اي  2119-2119)  ( مما يبين ارتفاع نسبة النوع وىي تكاد تكون متقاربة بين عامي8,111) 2119

وعمى الرغم من ان التنمية ال تنظر  بنسبة بسيطة جدا ,  ان مجتمع منطقة الدراسة يتقدم فيو حجم الذكور
الى جنس االنسان والى بيئتو بل تنظر اليو كانسان يمثل ىدفيا وغايتيا اال ان بعض المجتمعات وخاصة 
النامية منيا تفضل الذكور عمى االناث وتظير ىذه الصفة في ريف منطقة الدراسة بوصفيا مصدر قوة 

فان ىذه المفاىيم ال تنطبق ومفيوم التنمية الذي يؤكد عمى المساواة بين  , ومن ثمة لمعمل ولمدفاع واالدار 
 .الجنسين بل ان من اىداف التنمية ىو المشاركة االساسية لممرأة في مختمف المجاالت

 (9جدول )
 (2119-2119لألعوام ) ناحية نفرالتركيب النوعي لمسكان في 

 نسبة النوع السكان االناثمجموع  مجموع السكان الذكور السنة
2119 11748 11535 112 
2119 13123 12791 8,111 

 2119المصدر: مديرية احصاء الديوانية , بيانات غير منشورة ,

 

  Age Structureالتركيب العمري :  -2-2-1-3-2

اساسي حسب الفئات العمرية ويعد من اىم الخصائص االساسية لمسكان وىو بتوزيع السكان ىو      
 كمايحدد درجة حيوية المجتمع وطاقاتو االنتاجية ومستوى معيشتو  و ,(2)لتقدير النمو المستقبمي لمسكان

                                                                                                                                                                                       
 
 596سعاد نور الدين , السكان والتنمية , مصدر سابق, ص (1)

تستخرج نسبة النوع من خالل تقسيم عدد الذكور عمى عدد االناث وضرب الناتج في مائة . ينظر الى , عبد عمي  )*(
 322, ص1986الخفاف , عبد مخور الريحاني, جغرافية السكان , جامعة البصرة ,

( , مجمة  2112-2114العمري والنوعي لمسكان في محافظة عجمون باألردن لممدة ) خميف مصطفى حسن , التركيب  (2)
 32, ص 2115الواحات لمبحوث والدراسات , المجمد الثامن , العدد االول , 
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 لمختمف السمع والخدمات حاضراً  ونوعاً  عمى تقدير احتياجات المجتمع كماً دراسة التركيب العمري تساعد 
اىمية بالغة في التنمية  مالتي يكون ليعين المخططين لمعرفة جوانب كثيرة عن السكان ي و ,(1)ومستقبالً 

. وعادة ما تركز الدراسات التي تتناول التركيب العمري عمى تصنيف السكان (2)والتخطيط لشتى المشاريع
الذي يوضح حجم تمك الفئات  (4وشكل ) (11الى ثالث فئات عمرية عريضة وكما مبين في الجدول  )

  -في منطقة الدراسة والتي تكون عمى النحو االتي :

 منطقة  من مجموع سكان  (  %2,45التي بمغت نسبتيا ) سنة (  15اقل من   صغار السن )  فئة
  تمع فتي وىذه النسبة متباينة بينالدراسة وىي نسبة مرتفعة تشير الى ان مجتمع منطقة الدراسة مج

ضر والريف اذ بمغت نسبة صغار السن من مجموع سكان الحضر في منطقة الدراسة سكان الح
 1%( ويرجع ذلك الى ارتفاع الوالدات لدى سكان الريف4,46سكان الريف ) عند%( بينما 7,39)

                          
 (11جدول )                                           

 2119لسنة  ناحية نفرالتركيب العمري لسكان         

 المجموع ريف حضر الفئات العمرية 

 ) نسمة(

 النسبة %

 المجموع

 ) نسمة (

 المجموع النسبة%

 ) نسمة(

 النسبة%

 2,45 11688 4,46 9971 7,39 1717 سنة  15اقل من 

 8,51 13373 7,51 11894 3,57 2479 سنة 64-15من 

 3 752 9,2 621 3 132 سنة فأكثر  65

 111 25813 111 21485 111 4328 المجموع
 2312بٌانات غٌر منشورة , قسم االحصاء السكانً , المصدر: مدٌرٌة احصاء الدٌوانٌة ,      

                                              
                                                           

(1)
)غير دعاء عبود محي الغزالي , تحميل جغرافي لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في بابل , رسالة ماجستير  

 35, ص 2119التربية , جامعة بابل , , كمية منشورة(

 

 221عبد عمي الخفاف , جغرافية السكان , مصدر سابق , ص (2)
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 (4شكل)                                                
 2119 ناحية نفرالتركيب العمري لسكان 

 

 
 ( 11المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )                        

 
  ( يتضح اثر التركيب العمري في عممية التنمية من خالل ىذه الفئة  64-15الفئة الوسطى ) سنة

( الذي تقع عمى عاتقيم  اقتصادياً  وي افراد المجتمع الداخمين في سن العمل ) النشطينتكونيا تح
كل فئة من فئات  وان برامج التنمية تؤكد عمى خصوصية. اعالة الفئتين صغار السن وكبار السن 

الى اشباع الحاجات المادية والنفسية حتى يمارسوا الفئة سيما الفئة الوسطى اذ تحتاج ىذه المجتمع ال
وتبمغ نسبة ىذه الفئة في منطقة   .(1)في عممية التنمية ال سيما االجتماعية واالقتصادية ايجابياً  دوراً 

من مجموع سكان الحضر تيا %( وىي متباينة ايضا بين الحضر والريف اذ بمغت نسب8,51الدراسة )
%(  من مجموع سكان الريف . اي ان منطقة الدراسة لدييا طاقات 7,51%( بينما بمغت )3,57)

متوفرة تساعد المخططين لمعمل عمى استيعابيم في مختمف المشاريع وتدريبيم وتطوير مياراتيم  بشرية
 منتجين يعتمد عمى انتاجيم اقتصاد منطقة الدراسة. حتى يصبحوا افراداً 

 ( 11سنة فأكثر ( عند تتبع بيانات الجدول ) 65فئة كبار السن )( 4وشكل ) نالحظ ان نسبة ىذه
ولدراسة ىذه الفئة اىمية في توفير بيانات دقيقة عن اعداد السكان الذين % ( 3الفئة بمغت ) 

 .  يحتاجون الى الرعاية الصحية
                                                           

(1)
 272, ص 2002خليل عبذ الهادي البذر , علم اجتماع السكان , دار الحامذ , عمان ,  
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نستنتج مما سبق ان مجتمع منطقة الدراسة ىو مجتمع منتج يمكن استثماره في عممية التنمية في          
 .في توفير المقومات البشرية لمتنمية  اً ميم اً المنطقة ويمثل جانب

 
 Structure     instructional التركيب التعليمي : -2-2-1-3-3

التعميم احد الدعائم االساسية لتمكين االفراد وتزويدىم بالمعمومات والخبرات الضرورية بيدف 
. وقد اثبتت التجارب ان التعميم بداية التقدم الحقيقي بل ان معظم (1)المشاركة في الحياة وسوق العمل

ذ إالدول تضع التعميم في اولوية برامجيا وسياستيا لما لو من اثر في العمميات التنموية واالقتصادية 
  .(2)من اركان تنمية الموارد البشرية اساسياً  اصبح التعميم ضرورة من ضروريات الحياة ويعد ركناً 

ومما يالحظ عمى منطقة الدراسة تدني نسب المستويات التعميمية وبصورة خاصة الكميات والمعاىد     
يتضح من خالل الجدول  إذوارتفاع نسب االمية االمر الذي يؤثر سمبا في مجال التنمية بكل انواعيا 

بمغت  إذوالحضر  %( وىي تتباين فيما بين الريف1,17( ان نسب االمية بمغت في منطقة الدراسة )11)
( , اما سكان الحضر فتقل ىذه النسبة 18,21لتصل الى ) لإلناث%( وترتفع ىذه النسبة 18في الريف )

وظير من خالل الدراسة  ,سنة ( 65%( وترتفع ىذه النسبة لمفئة العمرية االكثر من )87,11اذ تبمغ )
التي تفتقر الى المؤسسات التعميمية  تقراتمسالميدانية ) استمارة االستبيان ( ان نسب االمية ترتفع في ال

وبصورة خاصة المدارس االبتدائية اذ تبمغ المسافة المقطوعة لموصول الى اقرب مدرسة ابتدائية في بعض 
سكان واما ( ,  4رقم  –مانع فالح  –) ضاحي  مستقرةكم( كما ىو الحال في 5اكثر من ) مستقراتال

الى المدارس .  بنائيمالمعاشي لبعض االسر ساىم في عدم ارسال االحضر فظير ان انخفاض المستوى 
%( حسب معطيات 7,19و فيما يخص الذين يقرؤون ويكتبون فقد شكمت نسبتيم في منطقة الدراسة )

وىي   (%68,21( وىي تتباين ايضا بين الريف والحضر فقد شكمت نسبتيم في الريف )11الجدول )
ىذه %( , اما سكان الحضر فقد بمغت 35,19%( ولمذكور )22بمغت ) اذ لإلناثايضا مرتفعة بالنسبة 

 %(.85,13)النسبة 

                                                           

  293يونس حمادي , مبادئ عمم الديموغرافية , مصدر سابق , ص (1)
 
( رسالة ماجستير , كمية  2117 -1977ميند محمد حميد , تغيير التركيب التعميمي لسكان الحويجة لممدة )  (2)

   1, ص 2111التربية , جامعة تكريت , 
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  ( 11جدول ) 
 2119لمستويات التعميمية لسكان منطقة الدراسة بحسب عينة الدراسة لمعام ا

 
 التحصيل الدراسي

 المجموع الحضر الريف

 
 

 امي

 382 41 342 ذكور
 46,14 72,11 11,15 النسبة %

 528 51 478 اناث
 69,19 99,12 18,21 النسبة %

 911 91 821 المجموع
 1,17 87,11 18 النسبة %

 
 

 يقرأ ويكتب

 491 51 439 ذكور
 5,18 67,13 35,19 النسبة %

 559 54 515 اناث
 8,21 14 22 النسبة %

 1149 115 944 المجموع
 7,19 85,13 68,21 النسبة %

 
 

 ابتدائية

 571 76 495 ذكور
 6,21 37,21 82,21 النسبة %

 563 75 488 اناث
 9,21 48,19 25,21 النسبة %

 1134 151 983 المجموع
 3,21 8,19 53,21 النسبة %

 
 
 

 متوسطة
 

 485 64 421 ذكور
 4,18 15,17 56,18 النسبة %

 461 67 394 اناث
 2,17 71,18 16,17 النسبة %

 946 131 815 المجموع
 8,17 28,17 85,17 النسبة %
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 اعدادية

 426 68 358 ذكور
 1,16 23,18 78,15 النسبة %

 347 63 284 اناث
 9,12 6,17 37,12 النسبة %

 737 131 616 المجموع
 8,13 28,17            28,13 النسبة %

 
 
 

 كمية او معيد
 

 279 66 213 ذكور
 6,11 18 39,9 النسبة %

 211 63 147 اناث
 8,7 6,17 41,6 النسبة %

 489 129 361 المجموع
 2,9 45,17 88,7 النسبة %

 
 

 عميا
 
 

 2 2 ___ ذكور
 17,1 5,1 ___ النسبة %

 ___ ___ ___ اناث
 ___ ___ ___ النسبة %

 2 2 ___ المجموع
 14,1 27,1 ___ النسبة %

 

 1الدراسة الميدانية ,استمارة االستبيان  ثانيا, المصدر :
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 ( 5شكل )                                                       

 2119حسب عينة الدراسة لمعام بالتحصيل الدراسي ألفراد االسر الريفية 

 
 

 (11الباحث : باالعتماد عمى بيانات الجدول )                              

 

 (  6شكل ) 
 2119حسب عينة الدراسة لمعام بالتحصيل الدراسي لمسكان الحضر 

 
 (11الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ) 
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عن االميين اذ ان  ومن خالل المالحظة المباشرة فقد تبين ان الذين يقرؤون ويكتبون ال يختمفون كثيراً     
اغمبيم ال يجيدون القراءة والكتابة او انيم يجيدون القراءة بصعوبة وال يجيدون الكتابة االمر الذي يؤكد 

 ضعف المستوى التعميمي الذي يعيشو سكان منطقة الدراسة .

( نجد ان نسبة الذين اكمموا الدراسة االبتدائية فقط في منطقة الدراسة 11ن خالل معطيات الجدول  )وم   
) عمما ان بيانات الجدول اعاله تشمل التالميذ والطمبة المستمرين بالدراسة وقت جمع %( 3,21بمغت ) 

  (,حسب عينة الدراسةبالحقيقية لمستوى االمية في منطقة الدراسة  النسبة واعداد البيانات بيدف اظيار 
في ريف منطقة الدراسة الى عدة امور منيا بعد  نسبة من اكمموا الدراسة االبتدائية فقط يعود سبب زيادة و 

كم( 11الى اكثر من ) مستقراتالمسافة المقطوعة لموصول الى المدارس الثانوية التي تصل في بعض ال
الكرينات ( االمر الذي يدفع اولياء االمور لعدم ارسال  –العواودة  –) التسعة  مستقراتالحال في  كما ىو

ابنائيم لمدراسة المتوسطة وكذلك االنخراط في العمل وبصورة خاصة العمل الزراعي او رعي الماشية او 
لسكان الحضر في  راً يختمف كثي شي من متطمبات نقل وغيرىا , واالمر اليبسبب انخفاض المستوى المع

اثر كبير لترك التالميذ لممدرسة وعدم اكمال الدراسة الثانوية   امنطقة الدراسة اذ يعد العامل االقتصادي ذ
ان ىناك نظرة سائدة لدى السكان بأن  إذيعود في كثير من الحاالت الى مشاركة االبناء العمل مع اسرىم 

اصحاب الشيادات ال توجد لدييم فرص لمحصول عمى وظائف في اختصاصاتيم فمن يكمل الدراسة 
الجامعية يبقى يبحث عن العمل لمدة طويمة االمر الذي يزيد من قمق السكان وبالتالي عدم االىتمام 

( انخفاض نسبة اصحاب الشيادات االعدادية 11ل )ظير من خالل الجدو ويمعية بالدراسة الثانوية او الجا
اما الشيادات العميا فقد كانت  % ( عمى التوالي2,9% و 8,13والكمية بصورة خاصة اذ بمغت ) 

االمر الذي ينبغي من خاللو العمل عمى استيعاب اصحاب الشيادات لكي يتم رسم , فقط  )14,1نسبتيا)
ليا لغرض االىتمام بالتعميم وتغيير الظروف السائدة وىي  اً ن دافعصورة جيدة لمستقبل االجيال القادمة يكو 

 مسؤولية تقع عمى عاتق الدولة من خالل وضع الخطط االستراتيجية لمعالجة ىذه المشكمة .

 Economic structure التركيب االقتصادي : -2-2-1-3-4

لدراسة التركيب االقتصادي في منطقة ما اىمية كبيرة كونو يبين من ىم في سن العمل وحجم القوى     
. ويمكن من (1)العاممة ) الفعالين وغير الفعالين ( ونسبة مشاركة كل من الذكور واالناث في كل فئة عمرية

                                                           
كمية  رسالة ماجستير,ميساء دياب فارس , الخصوبة في محافظة طول كرم واتجاىاتيا في ظل السمطة الفمسطينية , (1)

 54, ص2111الدراسات العميا , جامعة النجاح الوطنية , فمسطين , 
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, اذ ان تحديد المؤشرات خاللو معرفة توزيع السكان عمى االنشطة االقتصادية المتعددة في منطقة ما 
المذكورة يساعد المخططين عمى وضع خطط التنمية بشكل افضل وادق اذا توفرت ليم المعمومات الدقيقة 

.  وان دراسة التركيب االقتصادي تسيم في امكانية تحديد حجم القوى العاممة في (1) والمتكاممة عن السكان
نمو السكان وخصائصيم االجتماعية ودور االناث في  المستقبل اعتمادا عمى معدالت اتجاه التغيير في

يمكن ادراك الفروق في متوسط الدخل بين الريف  . كما(2)القوى العاممة والمستوى التعميمي لمسكان
وقد تم دراسة عنصرين اساسين لمنشاط االقتصادي في .  (3)والحضر وبين المجموعات المينية المختمفة

 لبيان طبيعة التركيب االقتصادي:مستويات الدخل فضال عن معرفة منطقة الدراسة 
اذ اتضح من خالل معطٌات رٌف منطقة الدراسة بسٌادة حرفة الزراعة  يمتاز:  القوى العاممة  -أ  

%( في حين انتشرت حرف 39( ارتفاع نسب العاممين في الزراعة التي بمغت )7( وشكل ) 12الجدول )
ابل(  اذ بمغت نسبة مربي  –جاموس –ابقار –ماعز –اخرى منيا تربية الحيوانات )اغنام 

 %(.6,21الحيوانات)

 (12جدول )  
 ( حسب عينة الدراسة2119لمعام) ناحية نفرحسب االنشطة في ريف باعداد القوى العاممة وتوزيعيا     

 المئوية )%( النسبة  ) نسمة( اعداد االيدي العاممة نوع النشاط
 39 337 ) االنتاج النباتي ( الزراعة

 6,21 178 تربية الحيوانات
 5,13 117 موظف
 7,5 49 التجارة

 1,2 18 الصناعة
 1,19 165 اخرى

 111 864 المجموع
 6,السؤال الثاني ,3المصدر: الدراسة الميدانية استمارة االستبيان , السؤال االول ,   

                                                                                                                                                                                       
 
 229عبد عمي الخفاف , مصدر سابق , ص (1)
 313فتحي محمد ابو عيانو , جغرافية السكان , مصدر سابق , ص (2)
جمة القادسية لمعموم ( م 1997-1987حسين جعاز ناصر , تغيير توزيع القوى العاممة في اقميم الفرات االوسط لممدة )  (3)

 325, ص 2115,  5-4اإلنسانية , المجمد الثامن ,العددان 
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 ( 7شكل ) 

 (2119لمعام ) ناحية نفرحسب االنشطة في ريف باعداد العاممين 

 
 (12المصدر : بيانات الجدول )

 
ذ بمغت نسبة العاممين في إاما العاممين في االنشطة التجارية والصناعية فكانت اعدادىم قميمة         

%(, وتتمثل التجارة في ريف منطقة الدراسة بتجارة المواد الغذائية والحميب والتمور 7,5النشاط التجاري )
%( ويتمثل ىذا النشاط 1,2الزراعية ,  في حين بمغت نسبة العاممين في النشاط الصناعي )والمحاصيل 

( اما عدد العاممين في  لثالفصل الثابمعامل البموك والحدادة ) سوف يرد تفصيل ليذه االنشطة في 
ال البناء اما العاممين في االنشطة االخرى والتي منيا ) عم %(5,13القطاع الحكومي فقد بمغت نسبتيم )

والخدمات ومنتسبين القوات االمنية في وزارة الداخمية ووزارة الدفاع واصحاب سيارات االجرة وعاممين في 
 .% 1,19دوائر الدولة في االجر اليومي ( فقد بمغت نسبة ىذه الفئة  

( ان اغمب القوى العاممة تعمل في 8( وشكل )13اما سكان الحضر فقد اتضح من خالل الجدول )      
%( 3,35من مختمف الدوائر الحكومية ) اً بمغت نسبة الموظفين الذين يتقاضون اجر  إذالقطاع الحكومي 

%( في حين 4,8%( وعمال البناء )11%( والصناعة )2,14وتوزعت النسب الباقية بين التجارة بنسبة ) 
 (.%1,32شكمت االنشطة االخرى المختمفة ) 
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 (13دول )ج
حسب عينة ب( 2119لمعام) ناحية نفر في حسب االنشطة لسكان الحضر باعداد القوى العاممة وتوزيعيا 

 الدراسة
 المئوية )%(النسبة  ) نسمة( اعداد االيدي العاممة نوع النشاط

 3,35 67 موظف
 2,14 27 تجارة

 11 19 صناعة
 4,8 16 عمال بناء

 1,32 61 اخرى
 111 191 المجموع

 .6. السؤال الثاني ,3المصدر : الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , السؤال االول ,          

 
 ( 8شكل ) 

 (2119لمعام ) ناحية نفرحسب االنشطة لسكان الحضر في باعداد العاممين 

 
 (13المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )          
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 وأاالرادي والممتد عن العمل والذي يرجع الى استحالة الحصول عميو ,ىي التوقف غير  :البطالة -ب
. تسيم  (1)وعقمياً  عمى اداء العمل جسمياً  ارغم قدرتي افي عممي ةنيا جزء من القوى العاممة غير المنتظمإ

فرص عمل جديدة مما يؤدي الى زيادة العاطمين عن  توفرمن خالل عدم وذلك البطالة في اعاقة التنمية 
العمل االمر الذي يشكل عبأ عمى تحقيق التنمية وبصورة خاصة التنمية االقتصادية واالجتماعية االمر 

.  وبالنظر لمقضاء عمييا كمة البطالة تمييداً الذي ينبغي من خاللو وضع حمول ومقترحات لمعالجة مش
لعاطمين عن العمل في منطقة الدراسة فقد تم االعتماد عمى الدراسة الميدانية لعدم توفر بيانات عن نسبة ا

الريف في سكان ال( ان عدد 9) ( وشكل14) استمارة االستبيان ( اذ اتضح من خالل معطيات الجدول )
( في حين بمغ عدد نسمة  1316القادرين عمى العمل في منطقة الدراسة ) بحسب عينة الدراسة ( بمغ )

 %( . 8,33( االمر الذي يؤكد ان نسبة البطالة  )نسمة 864ن العاممين ) السكا

 

 (14جدول)

 (2119بحسب عينة الدراسة لمعام ) ناحية نفراعداد القادرين عمى العمل والعاممين في 

عدد القادرين عمى  السكن
 ) نسمة ( العمل

 عدد العاممين
 ) نسمة (

عن العاطمين 
 العمل ) نسمة (

المئوية النسبة 
 )%( لمبطالة

 8,33 442 864 1316 ريف

 6,36 111 191 311 حضر

 4,34 552 1154 1616 المجموع

 .5المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , السؤال الثاني ,       

 

                                                           
 9, ص2111,  1جمال احمد عيسى , مشكمة البطالة وعالجيا , الماسة لمطباعة , ط (1)
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 ( 9 شكل)
 2119حسب عينة الدراسة لمعام ب ناحية نفراعداد القادرين عمى العمل والعاممين في 

 
 (14المصدر : باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 

( في حين بمغ نسمة 311اما سكان الحضر فقد بمغ عدد القادرين عمى العمل بحسب عينة الدراسة )      
( مما يعني ان نسبة البطالة لسكان الحضر في منطقة الدراسة بمغت نسمة  191عدد العاممين )

( . ومن الحمول المقترحة ليذه الظاىرة ىي تفعيل دور القطاع الخاص من خالل انشاء المشاريع 6,36%)
التي تعتمد عمى المواد االولية المتوفرة محميا مما يؤدي الى خمق المزيد من فرص العمل خاصة اذا ما 

ياحة ( يمكن ليا ان الس –عممنا ان منطقة الدراسة تتمتع بوجود مقومات متنوعة وبصورة خاصة ) الزراعة 
تساىم في تنمية المجتمع بشكل يعمل عمى التقميل من حجم البطالة وتأثيرىا السمبي عمى المجتمع وتطوير 

 الميارات والقدرات العممية والعممية لألفراد وجعميم منتجين وعاممين .  

 
 تحميل نتائج الدراسة الميدانية لمستويات الدخل في منطقة الدراسة -ج 
 ) ريف ( : يات الدخل لعينة الدراسةمستو _ 

يمثل مستوى الدخل مؤشرًا واضحًا لممستوى االقتصادي الذي تعيشو العائمة , واالتجاه الذي يسمكو     
الشخص لتحسين دخمو من عدمو , فمعظم سكان الريف ال يعمل عمى تحسين دخمة والبحث عن مين 

فقد ارتفعت نسبة الفقر في بعض مناطق الريف عممًا ان اخرى العتبارات اجتماعية وثقافية ونفسية , لذلك 
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(  نجد ان 11( والشكل )15لمتحصيل الدراسي دورًا في تحديد مقدار ذلك الدخل , ومن خالل الجدول )
 %( وىي ال تغطي جميع4,37ألف دينار ( وبنسبة ) 251النسبة االعظم ال  يتجاوز دخميم الشيري )

% ( بالنسبة لمدخول التي تتراوح ما بين       29احتياجات العائمة المختمفة , في حين جاءت نسبة ) 
%( وىي في 8,7ألف دينار ( اما فيما يخص الدخول التي تتجاوز المميون فقد كانت )  511 – 251)

 مختمفة .اغمب االحيان تمثل شريحة الموظفين والمعممين او الذين يعممون في اجيزة االمن ال
 ( 15جدول )                                         

 مستويات الدخل لعينة الدراسة )ريف(
 المجموع اكثر من مميون مميون -751 751-511 511-251 ألف 251اقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
227 4,37 176 29 94 4,15 63 4,11 47 8,7 617 111 

                        7المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , السؤال الثاني , 

 (11شكل )
 مستويات الدخل لعينة الدراسة ) ريف (

 
 

   (15المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )              
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 :) حضر( مستويات الدخل لعينة الدراسة -
( ان الوضع االقتصادي لمسكان الحضر 11( والشكل )16يالحظ من خالل معطيات الجدول )     

افضل من السكان الريف وان كانت في الواقع ال توجد فجوة كبيرة اال ان شريحة الموظفين قد تحسنت مع 
 مستوى المعيشة من خالل ارتفاع نسبة الذين يممكون بيوتاً االعتماد عمى الرواتب التي ادت الى ارتفاع 

خاصة وبعضيم لدييم سيارات ووسائل اخرى تدل عمى ارتفاع المستوى المعاشي ليم , كما استثمر 
 بعضيم االموال في مشاريع صغيرة جمبت ليم دخال اضافيا وان كان بسيطًا نوعًا ما , ومما يالحظ ايضا

عمى استفادة افراد تمك العائمة كاألبناء مثال او االخوة الذين قد حصموا عمى ان ذلك االستثمار قد ركز 
مستوى تعميمي معين لكنيم لم يحصموا عمى فرص عمل في وظائف حكومية داخل او خارج منطقة 

 الدراسة.
 ( 16جدول )

 مستويات الدخل لعينة الدراسة) حضر(
 المجموع من مميوناكثر  مميون -751 751-511 511-251 ألف 251اقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
45 2,31 24 1,16 41 5,27 28 8,18 11 4,7 149 111 

 7المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , السؤال الثاني , 

 
 (11شكل )

 مستويات الدخل لعينة الدراسة ) حضر( 

 
 (16المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )
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 الواقع السكني في منطقة الدراسة -2-2-2
 في مدينة نفراالستعماالت السكنية  -2-2-2-1

( يحتل االستعمال السكني فييا النسبة االعظم فمن خالل معطيات 2كم6,4تبمغ مساحة مدينة نفر )    
حية نفر كمركز م( وىو بداية نشوء نا1971( التي تبين التصميم االساس لنشوء المدينة عام ) 6خريطة )
 ( اذ تمثل النواة االولى لتشكيل ىذا المركز الحضري والذي استحدثت  العمكاية 12 مقاطعة ) فيحضري 

                                              
 ( 6خريطة )  

 المرحمة االولى  لنمو المدينة

  
 2119المصدر : مديرية التخطيط العمراني في الديوانية , بيانات غير منشورة ,

 وزارة الداخمية بموجب كتاب 1987 المرتبة االدارية لناحية نفر عامالناحية. وقد سحبت من خاللو 
لذلك فإنيا دمجت مع قضاء عفك والغيت الحدود االدارية لمبمدية واعيد  11/6/1987 ( في321المرقم)

استعمال االراضي الواقعة ضمن حدود البمدية الممغاة لغرض الزراعة ولم تستغل في البناء اال ان الدوائر 
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عيدت المرتبة االدارية أ 1999تيا التي تؤدي خدمات لممواطنين بقيت تعمل ولم تمغى, وفي عام وممحقا
وبيذا فقد تم اعتماد تصميم   14/11/1999( في 14569لناحية نفر بموجب كتاب وزارة الداخمية المرقم )

( وكذلك المرونة  المدينة الذي اخذ بنظر االعتبار الشمولية )شمول جميع استعماالت االرض في المدينة
اي ان المقترحات التخطيطية الموجودة  فيو  قابمة لمتعديل و التطوير وبالفعل فقد تمت اعادة النظر في 

من خالل وضع تصميم معدل , والذي توسعت من خاللو الناحية ضمن مركزىا  2112ىذا المخطط عام 
 ستعماالت االرض  وبصورة خاصة(  نجد ان ىناك زيادة في ا 7الحضري فمن خالل مالحظة خريطة ) 

االستعمال السكني تمبية الحتياجات السكان المتزايدة, فقد تم في المرحمة الثانية توسيع حدود بمدية ناحية 
( و  الجوعان 11)  نفر عمى حساب االراضي الزراعية اذ اخذ التوسع اتجاىين االول شرقا باتجاه مقاطعة

(  تم من  العمكاية 12مقاطعة )  ضمن الموظفين  (  اما الثاني فيو غرباتوزيع القطع السكنية )  حي  تم
                                                                                                                             العديد من القطع السكنية ) حي العيبي ( اذ شكمت ىذه االحياء السكنية نواة لتوسع جديد في خاللو توزيع

 ( 7خريطة ) 
 المرحمة الثانية لنمو مدينة نفر

 
  2119المصدر : مديرية التخطيط العمراني في الديوانية , بيانات غير منشورة ,                  
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العيبي  ( اال ان ما يعاب عمى االحياء الجديدة  في مركز الناحية  ) حي الموظفين  وحي  مركز الناحية
ىو افتقارىا الشديد لخدمات البنى التحتية والخدمات المجتمعية مع تزايد عدد المباني السكنية فييا إذ 

 % من مجموع المباني السكنية لمركز الناحية .31شكمت ىذه المباني نسبة 

ب المباني اتضح من خالل الدراسة الميدانية ) استمارة االستبيان والمالحظة المباشرة  ( بأن اغم   
( وىو مؤشر جيد يعبر  2م311-2م161السكنية في المدينة ىي ذات طابق واحد وبمساحة تتراوح بين )

عن انخفاض نسبة التزاحم في المدينة كما اوضحت المؤشرات الخاصة بالممكية كما مبين في الجدول 
ن الحالة االقتصادية %( من المباني السكنية ىي ممموكة لساكنييا اي ا2,75(  ان ) 12( وشكل )17)

%( وفيما 8,2لمسكان جيدة من ناحية ممكية المسكن , اما المباني السكنية المستأجرة فقد شكمت نسبة )
%( 8,21%( اما السكن العشوائي فقد شكل نسبة )2,1يخص المباني السكنية الحكومية فقد شكمت نسبة )

 مسكنًا عشوائيًا (. 245) وىي مشكمة خطيرة ومتفاقمة إذ بمغ عدد المساكن العشوائية
 (17جدول )

 2119خصائص ممكية المباني السكنية في مدينة نفر لعام  
 متجاوزون ممك لمحكومة مستأجرة ممك صرف لمسكان

2,75% 8,2% 2,1% 8,21% 
 2119المصدر : مديرية بمديات محافظة الديوانية, بيانات غير منشورة ,    

 (12شكل )                                               
  2119السكنية في مدينة نفر لعام  مبانيخصائص ممكية ال 

 
  ( 17المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )                 
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 :الدراسةالتوزيع الحجمي وانماط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في منطقة -2-2-2-2

( حيث تتوزع الوحدات السكنية فييا وفقا 8( خريطة )44ات الريفية في منطقة الدراسة )بمغ عدد المستقر    
                           -لعوامل مؤثرة يمكن توضيحيا من خالل دراسة التوزيع الحجمي وانماط التوزيع الجغرافي ليذه المستقرات:

 ( 8خريطة )  
 توزيع المستقرات الريفية في ناحية نفر

 
المصدر: الباحث باالعتماد عمى مديرية احصاء الديوانية , والمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة, برنامج 

((ARC- GIS10.8 
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 التوزيع الحجمي لممستقرات الريفية في منطقة الدراسة: -أ   

لدراسة التوزيع الحجمي لممستقرات الريفية اىمية كبيرة اذ ان وضعيا في مراتب بحسب حجوميا      
يوضح حقيقة التوزيع الجغرافي لسكان الريف , ويتأثر التوزيع الحجمي لممستقرة الريفية بعدة عوامل اىميا 

ة الريفية باإلضافة الى العوامل الكثافة السكانية العامة وتوفير المياه واالرض الصالحة لمزراعة والتنمي
. ويمكن تقسيم المستقرات الريفية بحسب الحجم السكاني في منطقة الدراسة جدول (1)الطبيعية المختمفة

 -( الى الفئات التالية: 9( ومعطيات خريطة ) 14( وشكل )13( وشكل )18)

 (18جدول )  

 2119المراتب الحجمية لممستقرات الريفية وعدد سكانيا في منطقة الدراسة لمعام    

 النسبة المئوية عدد السكان النسبة المئوية عدد المستقرات المرتب الحجمية ) نسمة (
 %9,11 2567 %9,31 14 فأقل 311 

 %36 7739 %2,43 19 611-311من 
 %7,19 4223 %6,13 6 911-611من 
 %3,11 2218 %5,4 2 1211-911من 
 %9,6 1477 %3,2 1 1511-1211من 

 %2,15 3271 %5,4 2 فأكثر 1511
 111 21485 111 44 المجموع

 2119المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات مديرية االحصاء في الديوانية , بيانات غير منشورة ,    

 فأقل(نسمة  333الفئة االولى ) -
بعيوة  –الشوفة  –مستقرة ( وىي ) ابوخزامة  14بمغ عدد المستقرات الريفية الواقعة داخل ىذه الفئة )     

قرية رقم  –العصمان  –االرباع  –ال جاسور  –الشرامطة  –ال بوىو  –ارجيوان  –االحرار  –العامر  –
ات الريفية في منطقة % ( من مجموع المستقر 9,31ذياب لفتو ( شكمت نسبة ) –مانع فالح  –( 4)

 % (  من مجموع سكان ريف منطقة9,11نسمة ( بنسبة )  2567الدراسة , في حين بمغ عدد سكانيا ) 
    

                                                           
 37, ص2113حمدي احمد الديب , جغرافية العمران الريفي )اسس وتطبيقات ( مكتبة االنجمو مصرية ,  (1)
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 (  13شكل ) 
 2119عدد المستقرات الريفية حسب المراتب الحجمية في منطقة الدراسة لمعام 

 
 (18المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )                 

 
 

 (  14شكل )  
 2119عدد السكان حسب المراتب الحجمية في ريف منطقة الدراسة لمعام 

 
 

 (18المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )                   
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 ( 9خريطة ) 
 الريفية في ناحية نفرالتوزيع الحجمي لممستقرات 

 
 ( ARC- GIS 10,8 ( , وبرنامج ) 12المصدر: الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )   
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الدراسة. ويعود سبب صغر حجم ىذه المستقرات الى عدة عوامل اىميا حداثتيا خاصة المستقرات التي 
الزراعية وتوفر وسائل النقل المتمثمة ارتبط وجودىا بشق القنوات المائية وايصال المياه الى االراضي 

بالسيارات االمر الذي شجع سكان المناطق الزراعية عمى التجمع في قرى صغيرة الحجم وسكان مرتبطين 
 باألراضي الزراعية الخاصة بيم كونيا اراضي ممك طابو.

 
 نسمة ( 633-331الفئة الثانية ) -

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

%( من مجموع 2,43كافي ( شكمت نسبة ) –ضاحي  –التسعة  –البيضان  –اليوسف  –سيد ايدام 
% ( من 36)    نسمة ( بنسبة 7739في منطقة الدراسة , في حين بمغ عدد سكانيا ) المستقرات الريفية 

مجموع سكان ريف منطقة الدراسة وما يميز ىذه المستقرات ىو احتوائيا عمى بعض الخدمات التي تفتقر 
 الييا المستقرات من الفئة االولى مثل وجود مدارس ومشاريع مياه شرب.

 
 نسمة ( 033-631) الفئة الثالثة-

 –ابوجفور  –البرجود  –مستقرات ( وىي ) الورش  6بمغ عدد المستقرات الريفية في ىذه الفئة )       
%( من مجموع المستقرات الريفية في منطقة 6,13العواودة ( شكمت نسبة ) –العيبي والصمخة  –العين 

مجموع سكان ريف منطقة الدراسة, وما %( من 7,19نسمة ( بنسبة ) 4223الدراسة , وبمغ عدد سكانيا )
يالحظ عمى ىذه المستقرات ىو قابميتيا لمنمو والتطور ويرجع ذلك لوجود حيازات زراعية كبيرة الحجم 
يمكن من خالليا انتشار الوحدات السكنية في مساحات واسعة باإلضافة الى وجود خدمات في بعضيا 

 المر الذي يشجع عمى السكن فييا.تتمثل بخدمات تعميمية وصحية وطرق نقل معبدة ا
 
 (نسمة  1233-031الفئة الرابعة )  -

%( من 5,4البومرجان ( شكمت نسبة ) –بمغ عدد المستقرات ضمن ىذه الفئة اثنان فقط ) الفوارة     
%( 3,11) نسمة ( بنسبة 2218غ عدد سكانيا )مجموع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة في حين بم

من مجموع سكان ريف منطقة الدراسة ,  وىذه المستقرات كبيرة الحجم تحتوي عمى خدمات متنوعة تتمثل 
بوجود مؤسسات تعميمية ) ابتدائية وثانوية ( وخدمات صحية ) مركز صحي فوارة الفرعي ( باإلضافة الى 
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ي الكبير المتمثل بأنواع من امتدادىا مع طرق نقل معبدة وتتميز ىذه المستقرات كذلك باإلنتاج الزراع
المحاصيل الزراعية اىميا القمح ومحصول الجت وتحتوي عمى ثروة حيوانية ليا اىميتيا في منطقة 
الدراسة فيي تمتاز بتربية الجاموس  وكذلك تمتاز بتربية النحل اذ تحتوي عمى العديد من خاليا النحل 

 ن تمك المستقرات.وبإنتاج عال يساىم بشكل كبير في دخل العديد من سكا
 
 نسمة ( 1533-1231الفئة الخامسة )  -

%( من مجموع 9,6نسمة ( بنسبة ) 1477تتمثل ىذه الفئة بمستقرة التضامن اذ بمغ عدد سكانيا )     
سكان ريف منطقة الدراسة وىي ايضا مستقرة ريفية كبيرة الحجم تحتوي عمى خدمات متنوعة مثل الخدمات 

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

 
 نسمة فأكثر( 1531الفئة السادسة )  -

ال فضل اهلل ( اكبر المستقرات الريفية في منطقة  -ضمت ىذه الفئة كل من مستقرة ) الدرعية      
%( من مجموع سكان الريف في منطقة 2,15نسمة ( بنسبة )  3271يا )الدراسة اذ بمغ عدد سكان

الدراسة وىذه المستقرات مؤىمة  الى ان تكون قرى مستدامة إذ تمتاز باإلضافة الى وجود الخدمات 
التعميمية والصحية  بتقارب وحداتيا السكنية وامتدادىا بشكل اقرب الى ان يكون منتظم يمكن من خاللو 

 لبنى التحتية فييا .تطوير خدمات ا
يتضح مما تقدم بأن اغمب المستقرات الريفية في منطقة الدراسة صغيرة او متوسطة الحجم حيث      

يفضل السكان االستقرار بالقرب من اراضييم الزراعية وفي اغمب االحيان يتميزون بصفة االنتماء الواحد 
ى الموارد المائية لغرض الزراعة تقع معظميا لمنسب والعشيرة ويعيشون في مستقرات محدودة ويعتمدون عم

في نيايات الجداول او قنوات الري االمر الذي لم يشجع عمى استقرار السكان بشكل مستقرات كبيرة الحجم 
اضافة الى عدم رغبة بعضيم بالعيش بجماعات كبيرة ومزدحمة ذات مساكن متقاربة . اما المستقرات كبيرة 

الستقرار فييا وىي تقع عمى امتداد طرق نقل معبدة يسيل من خالليا الوصول الحجم فتمتاز بقدم تاريخ ا
الى المراكز االدارية فضال عن توفر الخدمات المتنوعة المتمثمة بالمراكز الصحية الفرعية والبيوت الصحية 

الذي يشجع  والماء الصالح لمشرب والكيرباء والمدارس) االبتدائية والثانوية ( والجوامع والحسينيات االمر
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عمى العيش في ىذه المستقرات بوحدات سكنية متقاربة ومزدحمة وىي في نمو مستمر وقد اتصمت بعضيا 
 مع بعضيا اآلخر كما ىو الحال في مستقرتي ) التضامن وال فضل اهلل (. 

 
 انماط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في منطقة الدراسة  -ب

زيع الجغرافي لممستقرات الريفية وتمثيمو عمى خرائط توزيعية مشاىدة اشكال يمكن من خالل دراسة التو     
تنتظم او تترتب فييا المستقرات الريفية. ومن المؤكد ان ىناك عالقة بين انماط انتشار وتوزيع المستقرات 

اخ وموارد مائية الريفية والعوامل المؤثرة في ىذا التوزيع والمتمثمة بالتباين في البيئة الطبيعية من سطح ومن
. باإلضافة الى (1)ونبات تجعل االنسان يختار من خالليا االنسب لالستيطان والقيام بنشاطو االقتصادي

توفر طرق النقل والقرب من المراكز االدارية والخدمية كل ىذه العوامل تؤثر في نمط توزيع المستقرات 
الجغرافي لممستقرات الريفية في منطقة الدراسة  الريفية .  وقد تم االعتماد في الكشف عن انماط التوزيع
والتي تعد من الطرق االحصائية التي تسمح  )*(عمى المالحظة المباشرة  فضال عن  قرينة الجار االقرب

باختيار التوزيعات غير العشوائية من خالل مقارنة بين اثنين منيا او اكثر , والجار االقرب ىو معدل 
بين كل نقطة واقرب نقطة مجاورة ليا في المكان عمى معدل المسافة المتوقعة  المسافة الحقيقية الفاصمة

 . وقد ظيرت (2)الفاصمة بين العدد نفسو من النقاط فيما لو كانت موزعة توزيعا عشوائيا في المنطقة نفسيا

                                                           
, كمية )غير منشورة(حنين حميد عبد , واقع االستيطان الريفي في ناحية السنية وامكانية تنميتو , رسالة ماجستير  (1)

 27, ص 2116جامعة القادسية ,  ,اآلداب
 

 ( R=d/oتتمثل معادلة قرينة الجار االقرب ) )*(
    R = قرينة الجار االقرب 

             = d وجارتيا االقرب في التوزيع الفعمي وظير في منطقة  مستقراتالتي تفصل الالمتوسط العام لممسافات
 ( 1,431=63/44الدراسة ) 

           O =   وجارتيا االقرب في التوزيع العشوائي النظري وتستخرج وفق  مستقراتالمسافة المتوقعة التي تفصل بين ال
2المعادلة التالية  s   ÷1 =O                                   

 44÷691=  =S   مستقراتعدد ال/=  المساحة    0,063
2  =0,50  ÷0,063 =1   ×2  ÷O= 1 

0,7      =2   ÷R= 1,431 
 
والتعميم , عمي عبد العباس العزاوي , نمط التوزيع المكاني لمراكز االستيطان الريفي في قضاء الموصل, مجمة التربية  (2)

 392, ص 2111( ,4( , العدد )17المجمد )
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( وىي تشير الى توزيع المستقرات الريفية 19( جدول )7,1قرينة الجار االقرب في منطقة الدراسة بقيمة )
 بنمط متقارب وعمى الرغم من سيادة ىذا النمط اال انو عند المالحظة المباشرة تبين وجود عدة انماط فييا: 

 (19جدول )                                          
 اسةالمسافة الفعمية بين المستقرات الريفية وجارتيا االقرب في منطقة الدر 

 التباعد بين المستقرة االقرب المستقرة
 كم/ المستقرتين 

 التباعد بين المستقرة االقرب المستقرة
 كم/ المستقرتين 

 7,1 التسعة البيضان 6,2 البرجود الورش
 4,2 العواودة التسعة 8,1 العيزان الكرينات

 3 التسعة االرباع 5,1 ابوخزامة التويم
 4 ضاحي 4رقم  5,1 الشناوة ابوخزامة

 1 التضامن ال فضل اهلل 7,1 ابوجفور الحاج لفتو
 6,1 الجاسور العيبي والصمخة 5,2 الكرينات ذياب لفتو

 5,1 الشرامطة الجاسور 4,1 الشوفة منازل بديوي
 7,1 سيد ايدام اليوسف 5,1 العين بعيوة
 1 االصالح سيد ايدام 6,1 التممة العين

 9,1 البيدام الغربية الشرقية البيدام 6,1 ارجيوان الدرعية
 8,1 البيدام الشرقية االصالح 9,2 الدرعية االحرار

 8,1 الجعافر البوىة 3,2 البومرجان الفوارة
 7,1 البيدام الغربية الجعافر 1,2 العامر البومرجان
 1 البيدام الغربية البوىة 2,1 المحانية البوصبي
 6 كافي االحرار 7,2 البيضان العصمان
 63 مجموع التباعد 9 مانع فالح الكرينات

 431,1 متوسط التباعد
المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات مديرية احصاء الديوانية , والمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج 

(ARC-GIS) 
 
 
 النمط الخطي او الطولي  -

تنتظم المستقرات الريفية ضمن ىذا النمط بشكل خطي مع امتداد االنيار والجداول والمشاريع       
( يالحظ ان عدد  11األروائية وتمتد في بعض االحيان مع طرق النقل , ومن خالل الخريطة ) 

%( من 75) مستقرة ( اذ شكمت نسبة 33المستقرات الريفية الممثمة ليذا النمط في منطقة الدراسة بمغ )
مجموع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة , إذ تمتد ىذه المستقرات عمى جانبي القنوات والجداول المائية 
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حيث اليدف االساس المتمثل بالحصول عمى المياه فيي حاجة السكان الدائمة باعتبارىا مصدر لسقي 
من جانب اخر فإن الرغبة في السكن محاصيميم اضافة الى استعماالت المياه في المجاالت االخرى , و 

واالستقرار بالقرب من المجاري المائية ىو خصوبة تربة اكتاف االنيار االمر الذي يساىم في انجاح 
عممية الزراعة وزيادة حجم االنتاج . وىناك عامل اخر لظيور ىذا النمط في المنطقة ىو وجود طرق النقل 

الى استقطاب السكان وزيادة عدد وحجم المستقرات مع  وبصورة خاصة طرق النقل المعبدة التي ادت
 امتدادىا .

 
 النمط المتجمع -

تتخذ المستقرات الريفية في ىذا النمط شكل منتظم او غير منتظم وتتميز بتقاربيا وتجاورىا فمن       
تقرات ( مس 6(  نجد ان عدد المستقرات التي تتخذ ىذا النمط في منطقة الدراسة )  11خالل الخريطة ) 

البيدام –البيدام الشرقية  -%( من مجموع المستقرات الريفية وتتمثل في ) االصالح   6,13شكمت نسبة ) 
 ارجيوان( التي كان لوجود الممكيات الزراعية السبب االساس في تقاربيا. -البوىة( و)الدرعية  –الغربية 

 
 النمط المنتشر -

يتميز ىذا النمط بتباعد المستقرات الريفية بعضيا عن االخر وانتشارىا عمى مساحات واسعة من      
مستقرات ( وىي  5( ان عدد المستقرات في ىذا النمط بمغ ) 11االرض ونالحظ من خالل الخريطة ) 

باعد ىذه %( ويرجع سبب ت4,11مانع فالح ( التي شكمت نسبة )  –كافي  –الجعافر  –ضاحي  -4)رقم
المستقرات في منطقة الدراسة الى اتساع مساحة الممكيات الزراعية مما شجع الفالح عمى االستقالل في 

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

رض ألغراض السكن تم بعدم وجود قيود تحدد النمط العام اذ كان التشييد بحسب رغبة استعمال اال
صاحب االرض وامكانياتو المادية إذ يتم البناء في اخصب االراضي وافضميا موقعا بغض النظر عن 
المساحة الممموكة ومن جانب اخر فقد كان لمعوامل االقتصادية واالجتماعية وبصورة خاصة حب التباىي 

 الظيور بشكل مميز لألبنية السكنية دور في التأثير عمى النمط العام لمسكن في ريف منطقة الدراسة .و 
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 ( 11خريطة )                                             
 انماط التوزيع الجغرافي لممستقرات الريفية في ناحية نفر

 
 (ARC- GIS 10,8  (وبرنامج, (2المصدر: الباحث باالعتماد على خرٌطة )  
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 الثالثالفصل 
 في ناحية نفرالمقومات االقتصادية والخدمية المؤثرة في التنمية  
 المقومات االقتصادية :-المبحث االول

وتساىم بمختمف انواعيا من المرتكزات االساسية التي تقوم عمييا التنمية  تعد االنشطة االقتصادية     
ان توفير مستمزمات الحياة اليومية المختمفة لإلنسان  اذ , ات المرسومةاالستراتيجيو تحقيق االىداف  في

تحددىا  ىذه المقومات , وىي مرتبطة ومن مأكل وممبس ومسكن وغيرىا من المتطمبات يعتمد عمى وجود 
ان احداث تغيرات جوىرية في استثمارىا يعكس نتائج ايجابية في مجاالت , و العوامل الطبيعية والبشرية 

 الجتماعية والخدمية.التنمية االقتصادية وا
 :النشاط الزراعي  -3-1-1

تحتل مينة الزراعة مكانو ىامة في عمميات التنمية كونيا تمبي حاجات االنسان من الغذاء اضافة       
اذ ان النشاط الزراعي ىو  .ات الزراعية النباتية والحيوانيةالى دورىا في االقتصاد الوطني لبعض المنتج

القومي ألية دولة من خالل وجود المساحات الواسعة من االراضي الصالحة لمزراعة احد اعمدة االقتصاد 
ان استخدام االراضي الزراعية لألغراض النباتية و . (1)ةالستثمارىا في تحقيق التنمية الزراعية الشامم

نوعي والحيوانية ضرورة ىامة لتحقيق التنمية واالستغالل االمثل ليذه االراضي من حيث االستخدام ال
والتوسع االفقي من خالل ادخال اراضي جديدة كانت ميممة بسبب عدم توفر الحصة المائية المناسبة ليا 

 . (2)او كونيا بحاجة الى استصالح بسبب تممحيا
تعد الزراعة النشاط االكثر اىمية بالنسبة لألنشطة االخرى في منطقة الدراسة , وذلك لمالئمة       

رية وتكمن اىمية الزراعة لسكان المنطقة بتوفيرىا الغذاء والمساىمة في زيادة دخل الظروف الطبيعية والبش
مكانو ىامة في عممية التنمية في منطقة الدراسة , فالكثير من  يتبوأالسكان وبالتالي فان النشاط الزراعي 

) النباتي والحيواني ( يمكن ليا ان تتوطن في بشقيو  المشاريع التنموية التي تعتمد عمى االنتاج الزراعي
تمك الموجية لمتصدير فيناك عالقة بين مستوى التنمية  وأالمنطقة سواء كانت موجية لالستيالك المحمي 

وبين زيادة الطمب عمى المنتجات الزراعية االمر الذي يؤدي الى تحسين مستوى المعيشة وتحسين 
                                                           

 152, صمصدر سابقامنو جبار مطر الدليمي , مقومات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار ,  (1)
 

الزراعية المستدامة .. خيارنا االستراتيجي, مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية , سالم عبد الحسن رسن , التنمية  (2)
 65,ص2111,  2, العدد  13كمية االدارة واالقتصاد , جامعة القادسية , المجمد 
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ية . ومن خالل ذلك يتضح ان الزراعة تشكل القاعدة االساسية االحوال االجتماعية والصحية والخدم
 و توفٌر   استقرار السكان وعدم ىجرتيم الى المدن  في  االساس  لمتنمية الريفية المتكاممة اذ تعد العامل

.  ويمكن تقسيم (1)فرص كبيرة لمشاركة المرأة في االنتاج خاصة في الحيازات الصغيرة وقطاع الماشية
الزراعي في منطقة الدراسة من حيث التأثير في االنشطة التنموية الى مجموعتين ىما االنتاج النشاط 

 -النباتي واالنتاج الحيواني :

 -االنتاج النباتي : -3-1-1-1
نالحظ ان اجمالي مساحة االراضي ( , 21و)( 21مجدول )ل الرقمية معطياتالمن خالل مالحظة      

 54331)ىي منيا حاليا  ثمرةوان المساحة المست دونم( 164918بمغت )الزراعية في منطقة الدراسة 
ويعود عدم استغالل  ,%( من مجموع مساحة االراضي الزراعية في المنطقة 12,33اي بنسبة ) دونم(

اما  بالدرجة االولى , قمة المياه وارتفاع نسبة المموحة المساحة الكمية لألراضي الصالحة لمزراعة الى
دونم ( التي باإلمكان استغالليا في انتاج  58578مستغمة فقد بمغت مساحتيا )الراعية غير االراضي الز 

وفيما يخص المساحة المتبقية فتتمثل بوجود اراضي ميددة  , انواع عديدة من المحاصيل الزراعية
 (نمدو  7111)دونم ( وكثبان رممية بواقع 31111دونم ( واراضي متصحرة بواقع )7111بالتصحر بواقع )

 (  . 21دونم ( جدول ) 8111وبمغت مساحة االراضي المتممحة والمتغدقة  )
 

 (21جدول )
 ناحية نفراالراضي الزراعية في  

مساحة 
االراضي 
 /الزراعية 

 دونم

مساحة 
االراضي 
الزراعية 
 دونم/المستغمة 

مساحة 
االراضي 

الزراعية الغير 
 مستغمة دونم

مساحة االراضي 
الزراعية الميددة 

 دونم /بالتصحر 

مساحة 
االراضي 
 /المتصحرة

 دونم

مساحة 
الكثبان 
 /الرممية 
 دونم

مساحة االراضي 
المتممحة  
 دونم/ والمتغدقة 

164918 54331 58578 7111 31111 7111 8111 
  2118المصدر : شعبة زراعة نفر , بيانات غير منشورة , 

 
 
 

                                                           
(1)

 15, ص 2111, دار الراية لمطبع والتوزيع , عمان , 1التخطيط والتنمية الزراعية , ط جواد سعد العرف ,   
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 ( 21جدول )
 2118بحسب المقاطعات لمعام  ناحية نفرالمساحات الصالحة وغير الصالحة لمزراعة في 

المساحة  المقاطعات
 الكمية
 )دونم(

 المساحة الصالحة
 لمزراعة

 )دونم(

 المساحة المزروعة

  )دونم( فعال
من المساحة 

 الصالحة لمزراعة 

المساحة الغير 
 صالحة لمزراعة

 )دونم(

 3175 1212 5421 8495 والعيمة الكفاري / 4مقاطعة 
 3511 2315 6826 11326 نفر/ 5مقاطعة 
 3211 651 3111 6211 الفوارة  / 6مقاطعة 

 2324 1321 3991 6315 الخريص وابو شويج / 7مقاطعة 
 2523 1745 1516 4139 النبي يونس /8مقاطعة 

 1681 1225 4319 5999 ابو حوايص وارجيوان /9مقاطعة 
 1297 4451 4712 5999 ابو سباع / 11مقاطعة 
 1392 4389 6314 7696 الجوعان / 11مقاطعة 

 967 1492 7724 8691 العمكاية وام عريف  / 12مقاطعة 
 6456 2113 6161 12616 ابونعاج والدلي  / 13مقاطعة 
 1746 4248 7894 9641 العموة والعنتاكية/ 14مقاطعة 
 1791 12265 16183 17873 والحصين  المسافط / 15مقاطعة 

 22316 9451 24795 47111 البدعة ومسيعدة /25مقاطعة 
 55387 7565 66174 121561 شط النيل والدوران / 27مقاطعة 

 117644 54331 164918 272552 المجموع

 2119مصدر: شعبة زراعة نفر , بيانات غير منشورة , ال
 

 -: ىي بزراعتيا دراسةال منطقة سكان يقوم التي الزراعية المحاصيل اىم ان
 محاصيل الحبوب : -3-1-1-1-1

الذرة الصفراء (  –الشعير  –منطقة الدراسة مساحات واسعة لزراعة المحاصيل الرئيسة ) القمح  مضت    
فضال عن المحاصيل االخرى المتمثمة بالماش والسمسم والدخن , وألىمية ىذه المحاصيل في تنمية 



 ..... المقومات االقتصادية والخذمية المؤثرة في التنمية في ناحية نفر لثالثاالفصل 

 

68 
 

وانتاج كل محصول منيا اذ تم تصنيف ودراسة المزروعة منطقة الدراسة فيما يأتي عرض المساحة 
 -محاصيل الحبوب وفقا لموسم زراعتيا وكما يأتي :

  الشعير ( -محاصيل الحبوب الشتوية ) القمح  - أ
ل في االرض طوال ظفي منطقة الدراسة في نياية الصيف وبداية الخريف وي القمحزراعة  تتم

اشير الشتاء ليتم حصاده في اواخر الربيع او مع بداية الصيف اال انو ال يمكن االعتماد عمى االمطار 
في زراعتو لقمة كمياتيا لذا يتم االعتماد عمى الموارد المائية السطحية . ومن خالل مالحظة معطيات 

 دونم(  27119بمغت )( 2118-2119( نالحظ ان معدل المساحة المزروعة بالقمح ولممدة )22الجدول )
 

 (  22جدول )  
 (  2118 -2119من ) لممدة  ناحية نفرالمساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب الشتوية في        

 
 السنوات

 
 القمح

 
 الشعير

المساحة 
 (دونم)

 االنتاج
 ) طن (

 االنتاجية
 (دونم/كغم)

المساحة 
 (دونم)

 االنتاج
 ) طن (

 االنتاجية
 (دونم/كغم)

2119 22111 15311 695 19111 9711 511 
2111 21111 13111 651 18111 9111 511 
2111 21111 14111 697 19111 11111 526 
2112 26778 17221 643 23111 12631 549 
2113 26211 17111 653 23511 12925 551 
2114 27511 17875 651 24111 12111 511 
2115 32611 21191 651 25111 13751 551 
2116 28661 18629 651 13951 7672 551 
2117 32761 21249 649 15861 7511 473 
2118 34511 22425 651 15738 7869 511 
 521 11314 19715 659 17799 27119 المعدل

      
 2119بيانات غير منشورة , قسم المحاصيل الحقمية ,المصدر: شعبة زراعة نفر ,      
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باإلضافة الى  المائية  ومناسيب شط الدغارة الحصةتتباين تمك المساحة من عام الى اخر بحسب 
  2118االعتماد عمى مشروع المصب العام الذي يمتاز بتباين مناسيبو من عام الى آخر . ففي عام 

دونم ( ويعود سبب زيادة ىذه المساحة الى سياسة  34511بمغت المساحة المزروعة بمحصول القمح ) 
يق المحصول في حين الدولة التي شجعت الفالحين عمى زراعتو بصرف مستحقات الفالحين بعد تسو 

 دونم ( . 21111اذ بمغت ) 2111كانت اقل مساحة لزراعة ىذا المحصول  خالل عام 
زيادة المساحة المخصصة ليذا المحصول ىي ارتفاع تكاليف  مومن االمور التي تقف عائقا اما

نطقة الدراسة التي القمح المتمثمة بالبذور واالسمدة اضافة الى تأثير الطاقة الكيربائية المجيزة لم ةزراع
فضال عن  تتصف بالتذبذب واالنقطاع لساعات طويمة واالعتماد عمى المضخات التي تعمل عمى الوقود

. اما من حيث االنتاج فقد بمغ معدل االنتاج السنوي ليذا المحصول خالل المدة (1)قمة الدعم الحكومي
ونم ( وىذه الكميات متباينة د /كغم 659طن ( بمعدل انتاجية بمغت ) 17799(  ) 2118 -2119)

المساحة المزروعة بيذا  سعةبسبب  2118ايضا من موسم زراعي الى آخر فقد سجل اعمى انتاج عام 
المحصول  اما االنتاجية فيي تعتمد عمى مدى استخدام البذور المحسنة واالسمدة اضافة الى  الظروف 

 المناخية المتوفرة.
يعد من اىم  إذوىو باإلضافة الى أىميتو االقتصادية   لشعيراومن محاصيل الحبوب الشتوية       

. (2)نو يتميز بتحممو ظروف الجفاف وقمة المياه وىو مقاوم لممموحة وقمة خصوبة التربةإمحاصيل العمف ف
وىذه الصفات تتناسب مع ما موجود من خصائص مناخ وتربة في منطقة الدراسة وقد بمغ معدل المساحة 

(  وبمعدل انتاج 22دونم (  جدول ) 19715( )2118-2119المحصول خالل المدة)المزروعة بيذا 
دونم ( وىذه المعدالت تتباين من عام الى  /كغم 521طن ( وبمعدل انتاجية سنوية )  11314سنوي )

دونم ( وبإنتاج بمغ  25111) 2115آخر فقد بمغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير في عام 
بسبب شحة المياه  2116تراجعت المساحة المخصصة إلنتاج ىذا المحصول عام  طن ( بينما 13751)

 التي مر بيا البمد في ىذا العام .
 

                                                           
 21/11/2119دراسة ميدانية , مقابمة شخصية مع عدد من المزارعين بتأريخ   (1)
 
)غير يرالمحاصيل الحقمية في محافظة القادسية , رسالة ماجست إلنتاجمناىل طالب حريجة الشيباني , التحميل المكاني  (2)

 114, ص2111, جامعة القادسية ,  اآلداب, كمية منشورة(
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 -محاصيل الحبوب الصيفية : -ب
تعد منطقة و  الذرة الصفراءمن محاصيل الحبوب الصيفية الميمة في منطقة الدراسة محصول 

  ( 23 معطيات الجدول ) ىذا المحصول ومن خاللالدراسة مالئمة من حيث ظروفيا الطبيعية لزراعة 
 ( دونم  631 )  بمغت (  2118 - 2119 )  لممدة المحصول بيذانالحظ ان معدل المساحة المزروعة 

 
 (23جدول)

 (2118-2119لممدة ) ناحية نفرالمساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب الصيفية في 

وات
لسن
ا

 
 

 
 الذرة الصفراء

 
 السمسم

 
 الماش

 
 الدخن

حة
سا

لم
ا

 
/

ونم
د

 

ن
ط

ج 
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الن

ا
 

ٌة
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الن

ا
 

غم
ك
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/
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ا /
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ن
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ا
 

ٌة
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ا
 

غم
ك

/
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دو
 

2119 511 485 951  1231 369 311 911 361 411 2311 1151 511 
2111 481 432 911  1251 437 351 1111 411 411 2511 1251 511 

2111 611 641 1151  1251 437 351 1111 441 411 2511 1251 511 

2112 611 481 811 1211 421 351 1111 411 411 2111 1111 511 

2113 621 558 911 1111 311 311 1311 521 411 3511 1751 511 

2114 811 641 811 1111 331 311 1311 521 411 3511 1751 511 
2115 811 972 1211 1111 311 311 1311 521 411 3511 1751 511 

 ال توجد خطة صيفية بسبب شحة المياه                                    2116

2117 651 715 1111 511 151 311 511 151 311 3511 1751 511 

 
2118 

 
611 

 
661 

 
1111 

 
1211 

 
421 

 
351 

 
1311 

 
391 

 
311 

 
3511 

 
1751 

 
511 

 
 المعدل

 
631 

 
621 

 
978 

 
1181 

 
351 

 
322 

 
1177 

 
411 

 
378 

 
2978 

 
1489 

 
511 

 
 2118بيانات غير منشورة , قسم المحاصيل الحقمية , المصدر : شعبة زراعة نفر , 
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دونم ( وتتباين  /كغم  978طن (  وبمعدل إنتاجية سنوية بمغ )  621بمعدل انتاج سنوي وصل الى ) 
     اعمى مساحة إلنتاج ىذا المحصول بمغت   2115 ىذه المعدالت من سنة الى اخرى فقد سجل عام

لفالح في سبيل دونم ( ويعود ذلك الى الجيود التي بذليا ا/كغم  1211دونم ( وبإنتاجية بمغت )  811) 
رفع انتاجية الدونم الواحد , اما سبب انخفاض مساحة محصول الذرة الصفراء في منطقة الدراسة كون ىذا 

ىمية ا وليذا المحصول .موسم زراعتو مع موسم شحة المياه المحصول من المحاصيل الصيفية يتزامن
  الكربوىيدراتيةاقتصادية كبيرة كونو يستعمل كغذاء لإلنسان والحيوان اذ يحتوي عمى نسبة عالية من المواد 

وتنتج منو مادة النشا والزيت فضال عن دخولو في صناعة الخبز , اما مخمفاتو  %(71تصل الى )
عمفا لمحيوان خالل موسم  فأنيا تدخل في صناعة الورق باإلضافة الى استخداميا السيقانكاألوراق و 
ومن الممكن زيادة المساحة المخصصة إلنتاج محصول الذرة الصفراء في  .(1)تقل المراعي إذالصيف 

منطقة الدراسة وزيادة كمياتو المنتجة كونو يساىم في اقامة عدد من الصناعات الغذائية في المنطقة مثل 
 تحقيق التنمية المطموبة . صناعة العمف الحيواني والنشا االمر الذي يساعد في 

اذ تعد منطقة  ،السمسم ومن محاصيل الحبوب الصيفية االخرى في منطقة الدراسة ىو محصول        
من المحاصيل الضوئية التي تحتاج الى ساعات سطوع  فيو  مالئمة إلنتاج ىذا المحصولالدراسة 

( في مرحمة االنبات  ˚م27-25ودرجات حرارة تتراوح بين ) يوم ( /ساعة  12شمسي يصل الى )
.   ومن حيث التربة المالئمة لزراعتو فيو يحتاج الى تربة مزيجية جيدة الصرف وىو ال يتحمل (2)والنمو

 4 - 3يحتاج الى ) فيومن الريات  ثيرالمموحة العالية اال انو يتحمل الجفاف  فيو ال يحتاج الى عدد ك
بمغ معدل المساحة المزروعة و . (3)ريات (6 -5يرتفع ىذا العدد في حالة الترب الرممية الى )وقد  ريات (

(  وىي  23دونم ( جدول ) 1181( ) 2118- 2119في منطقة الدراسة بمحصول السمسم لممدة )
دونم ( ويعود سبب ذلك  511اذ بمغت ) 2117 متباينة من سنة الى اخرى اال ان اقل مساحة سجمت عام

االنتاجية فضال عن وبصورة خاصة محاصيل الخضر الصيفية االخرى ى منافسة المحاصيل الصيفية ال
                                                           

مريم صالح شفيق العزاوي , واقع زراعة القمح والذرة الصفراء في محافظة كركوك , رسالة ماجستير , كمية التربية بنات  (1)
 66, ص 2115, جامعة بغداد , 

سالم سالم عبد اليادي , العوامل الطبيعية ودورىا في تباين انتاج المحاصيل الزيتية في قضاء الرميثة , مجمة البحوث  (2)
 343, ص 2117,  8الجغرافية , كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , العدد 

محاصيل الزيتية في محافظة القادسية , صالح ياركو ممك , مناىل طالب حريجة , العوامل الطبيعية واثرىا في تباين ال  (3)
  262, ص 2111,  2, العدد  14, جامعة القادسية , المجمد  اآلدابمجمة القادسية لمعموم االنسانية , كمية 
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االمر الذي  .ان اكثر من  االعتماد عمى اآلالتفيو يعتمد عمى االنس المنخفضة لو قياسا بالجيود الكبيرة 
توفر كل مقومات زراعتو في منطقة الدراسة فقد بمغ معدل  عمى الرغم منالفالح عمى زراعتو  يشجع ال

 دونم ( . /كغم  322االنتاجية السنوية ليذا المحصول )
. وىو من المحاصيل البقولية  الماش والمحصول الصيفي الثالث الذي يزرع في منطقة الدراسة ىو      

باتو كعمف لمحيوانات , ومن التي تستعمل كغذاء بينما يستخدم ن ويزرع ألجل الحصول عمى بذوره
خصائصو انو يزيد من خصوبة التربة بعد ان تخمط فضالتو العضوية في التربة عن طريق عمميات 

( نجد ان معدل 23ومن خالل مالحظة الجدول ) .(1)األزوتالحراثة نظرا الحتوائو عمى نسبة عالية من 
دونم (  1177)( قد بمغت2118 – 2119)سة لممدة المساحة المزروعة بمحصول الماش في منطقة الدرا

ويعود السبب في  2117في عام  اً شيد تراجع أن المحصولخر اال آوىذه المساحة متباينة من عام الى 
ذلك الى قمة انتاجية الدونم الواحد واستثمار االرض في زراعة محاصيل صيفية اخرى اكثر جدوى 

 اقتصادية من محصول الماش.
كونو يستخرج منو الزيت ويصنع منو النشا  ةىو محصول صيفي لو اىمية كبير و الدخن اما محصول     

% 15-11وىو من االعالف ذات القيمة الغذائية العالية خاصة بالنسبة لمطيور اذ تحتوي بذوره عمى )
% مواد زيتية ( اما المادة الخضراء الرطبة والقش الجاف فيستعمالن  8,3% نشا ( و)5 و ) بروتين (
( فقد بمغ معدل المساحة المزروعة في منطقة 23. ومن خالل مالحظة الجدول )(2)المواشيلتغذية 

( اما معدل االنتاج السنوي فقد بمغ دونم 2978( ) 2118 -2119الدراسة من ىذا المحصول لممدة )
دونم (  ومن المؤمل زيادة المساحة المخصصة / كغم  511( في حين بمغ معدل االنتاجية )طن 1489)
 .  (3)في زراعتو اً كبير  اً راعة ىذا المحصول لزيادة الطمب عميو وكونو ال يتطمب جيدلز 
 
 
 

                                                           

 12مناىل طالب حريجة , مصدر سابق , ص  (1)
,جامعة الموصل , الموصل , عبد الحميد احمد يونس وآخرون , محاصيل الحبوب , مديرية الكتب والطباعة والنشر  (2)

 351, ص1987
 21/11/2119دراسة ميدانية , مقابمة شخصية مع عدد من المزارعين , بتأريخ  (3)
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 محاصيل العمف -3-1-1-1-2
تغذية الحيوانات بما تحتويو من مكونات غذائية ميمة تساعد  فيلألعالف بكافة انواعيا اىمية     

مسألة توفير االعالف المختمفة ميمة  دوتع ,واالنتاج تغطية احتياجاتيا الالزمة لمنمو الحيوانات عمى 
 .بالنسبة لممخططين بيدف افساح المجال لمثروة الحيوانية الن تنمو وتتطور

بتحممو لمجفاف  ىذا المحصول ويتصف الذرة البيضاءومن محاصيل العمف في منطقة الدراسة     
والحرارة وقمة خصوبة التربة وىو ينتج محصوال مقبوال تحت ظروف بيئية قاسية ال يمكن ألي من 

 ( فقد بمغ معدل 24 ومن خالل معطيات الجدول ) .(1)المحاصيل الرئيسة ان يعطي بيا انتاجا اقتصاديا
 (  24جدول ) 

 ( 2118 – 2119لممدة) ناحية نفرالمساحات المزروعة بمحاصيل العمف في 
 

 السنوات
 

 دونم/ الذرة البيضاء 
 

 دونم  /الجت  
 
 دونم /البرسيم  

2119 351 2111 2211 
2111 321 2111 2111 
2111 411 2111 2111 
2112 451 2111 2211 
2113 451 2511 2111 
2114 411 2511 2111 
2115 411 2511 2111 
 241 شحة المياهال توجد خطة  صيفية بسبب  2116
2117 325 2611 2111 

2118 411 2611 2211 
 
 المعدل

 
388 

 
2311 

 
1894 

 
 2118بيانات غير منشورة , قسم االنتاج النباتي , المصدر : شعبة زراعة نفر ,          

 

                                                           
 2, ص 2114الياس عويل , سعود شياب , دليل محصول الذرة البيضاء , وزارة الزراعة , الجميورية العربية السورية ,   (1)
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دونم ( ان نقصان المساحة  388 (  )2118-2119)المساحة المزروعة بمحصول الذرة البيضاء لممدة 

المخصصة ليذا المحصول في منطقة الدراسة يعود الى االىتمام بزراعة المحاصيل االخرى ذات المردود 
لم يسجل زراعة ليذا  2116االقتصادي المرتفع اضافة الى شحة المياه في فصل الصيف , ففي عام 

 المحصول في المنطقة بسبب شحة المياه .
قيمة غذائية عالية ويعطي حاصال من العمف االخضر غني ذو  ويعد الجت والمحصول االخر ىو

( فقد بمغ معدل 24. ومن خالل الجدول )(1)بالبروتين والعناصر الغذائية المفيدة لنمو وانتاجية الحيوان
وىذه المساحة في تزايد  دونم ( 2311( ) 2118 -2119المساحة المزروعة بمحصول الجت لممدة )

دونم ( ويقوم سكان ريف منطقة الدراسة بعد جني ىذا المحصول  2611) 2118ت عام مستمر اذ بمغ
منطقة ويعود سبب ذلك الى زيادة الطمب عمى محصول الجت وسيولة الببيع جزء منو الى اشخاص خارج 

الوصول الى االراضي المزروعة بو لتوفر طرق النقل المارة بتمك االراضي االمر الذي شجع الفالح عمى 
بالقرب من الطرق المعبدة او المميدة او حتى وقد تحولت اماكن زراعتو  ىتمام بزراعة ىذا المحصولاال

 . الدراسةالطرق الترابية حيث يباع الى اشخاص من خارج منطقة 
العمف لما فيو من مميزات عديدة جعمت من  الذي يعد من اىم محاصيلالبرسيم اما محصول        

المحاصيل االخرى اذ يعتبر من اكثر المحاصيل مالئمة لمزراعة والتأقمم والنمو الصعب منافستو من قبل 
في بيئات مختمفة ويمتاز بقدرتو عمى تحمل الجفاف والمموحة والظروف البيئية السيئة  اضافة  الى 

لفيتامينات %( اضافة الى غناه با22انتاجيتو العالية و قيمتو الغذائية الكبيرة اذ  تبمغ نسبة البروتين  فيو )
المحصول  ( نجد ان معدل المساحة المخصصة لزراعة ىذا24. ومن خالل مالحظة الجدول )(2)واالمالح

دونم ( وىي متباينة من عام الى اخر فقد بمغت  1894( ) 2118 -2119في منطقة الدراسة لممدة )
 دونم (. 2211) 2118دونم فقط ( لشحة المياه في ىذا العام في حين بمغت عام  241) 2116عام 
 
 

                                                           
في نمو وحاصل محصولي    N.P.Kشيماء ابراىيم الرفاعي , مريم رزاق العيساوي , تأثير مستويات مختمفة من سماد  (1)

 2, ص 2118,  3, العدد  6الجت والحنطة الشيممية , مجمة المثنى لمعموم الزراعية , المجمد 

 

(2)
ل البرسيم لمواجية التغيرات المناخية تحت محمد محمد يحيى واخرون , اثر حزم التقنيات المحسنة في انتاجية محصو  

 157, ص 2116,  2, العدد  3ظروف المرتفعات الوسطى في اليمن , المجمة السورية لمبحوث الزراعية , المجمد 
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      محاصيل الخضر -3-1-1-1-3
 تأتي  بالمرتبة الثانية بعد الحبوب  إذتمثل محاصيل الخضر نمطا زراعيا ميما في منطقة الدراسة    

ويعود ذلك الى اىميتيا االقتصادية كمصدر دخل ميم نتيجة لممردود المالي العالي المتأتي منيا , اضافة 
لمغذاء اليومي لسكان منطقة الدراسة .ان ىذه المحاصيل ميمة ومربحة اذا ما منحت  اً الى كونيا مصدر 

العناية الجيدة والمستمزمات الضرورية  واىميتيا تزداد بشكل مستمر بفعل ارتفاع الطمب عمييا وتمتاز ىذه 
التمف وشديدة المحاصيل بارتباطيا ارتباطا قويا بمراكز التسويق واالستيالك كونيا من المحاصيل سريعة 

ىا عمى الكثير من المكونات الغذائية ؤ . ومن مميزات محاصيل الخضر احتوا(1)التأثر بظروف المناخ
الضرورية لبناء ونمو االنسان من ماء وبروتينات وامالح معدنية وغيرىا وتساىم بشكل فاعل ومؤثر في 

 . (2)نشاط ودخل االسرة الريفية
 -موسم زراعتيا الى :حسب بيمكن تقسيم محاصيل الخضر 

  -محاصيل الخضر الصيفية : -أ

ان محاصيل الخضر الصيفية ىي نباتات موسمية ينمو معظميا خالل مدة ال تتجاوز الستة اشير      
واالنخفاض في درجات الحرارة  اضافة الى  تأثرىا  وىي ذات حساسية عالية لتقمبات الجو مثل االرتفاع 

 وذبول تظير االضرار عمى  ىذه النباتات مثل تكسرىا واضطجاعيا  إذ  ةبالرياح و العواصف  الترابي
( نجد ان معدل 25. ومن خالل مالحظة الجدول ) (3)االوراق والتغيرات المونية لثمارىا وتساقط ازىارىا

( قد بمغ  2118 – 2119المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية في منطقة الدراسة لممدة )
 ,البطيخو  ,دونم ( وىي في تزايد مستمر حيث تزرع انواع الخضر الصيفية المتمثمة )الرقي  4,6194)
 وغيرىا من الخضر ( . وتمتاز ىذه المحاصيل بحاجتيا الى ,الباميا و  ,الخيار و  و الطماطمو  ,الباذنجان و 

                                                           

التنمية الريفية في قضاء الرميثة , رسالة ماجستير , كمية  إلمكاناتاركان ناىي موسى المشعالوي , تحميل جغرافي  (1)
 125, ص 2116,  جامعة ذي قار ,  اآلداب

سامر محي طو , بعض العوامل المؤثرة عمى مزارعي الخضروات في ناحية الراشدية , مجمة الفرات لمعموم االنسانية ,  (2)
 217, ص 2113كمية الزراعة , جامعة القاسم الخضراء , 

)غير محافظة القادسية , رسالة ماجستير وفاء موحان عجيل , اثر المناخ في انتاج محاصيل الخضر الصيفية في  (3)
 94, ص 2118, جامعة القادسية ,  اآلداب, كمية منشورة(
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المال المستخدم في س أايدي عاممة كثيرة لمتعويض عن قمة استخدام االلة , وكذلك تمتاز بارتفاع ر 
 .(1)زراعتيا

 
 (  25جدول )

 ( 2118 – 2119لممدة )ناحية نفر المساحات المزروعة بمحاصيل الخضر الصيفية والشتوية في      
 

 السنوات
محاصيل الخضر 

 دونم /الصيفية 
محاصيل الخضر 

 دونم/الشتوية 
مجموع مساحة محاصيل 

  /الخضر في منطقة الدراسة 
 دونم

2119 6111 1141 7141 
2111 6111 981 7181 
2111 6151 1241 7391 
2112 6211 1261 7461 
2113 6111 1341 7341 
2114 6511 1311 7811 
2115 6111 1325 7425 

 
2116 

 ال توجد خطة صيفية 
 بسبب شحة المياه

 
152 

 
152 

2117 6111 1211 7211 
2118 5811 1514 7314 
 

 المعدل
 

4,6194 
 

1146 
 

6631 
            

  2118المصدر : شعبة زراعة نفر , بيانات غير منشورة ,       
 

                                                           
محمد كشيش خشان , حسين جعاز ناصر , تحميل مكاني لمتنمية الزراعية في قضاء الشامية ) دراسة في المقومات  (1)

 93ص,2115,  2العدد  جامعة الكوفة ,والمعوقات ( , مجمة البحوث الجغرافية ,
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 -محاصيل الخضر الشتوية : -ب
عمى الرغم من التوسع في مساحة الخضر الشتوية اال انيا تقل عن المساحة المخصصة لزراعة     

الخضر الصيفية ويعود سبب ذلك الى منافسة محاصيل الحبوب الشتوية وخاصة القمح والشعير اذ ان 
اصيل ىذين المحصولين ال يحتاجان الى جيود كبيرة في الرعاية والمتطمبات عمى عكس ما تحتاجو مح

, اذ بمغ معدل المساحة المزروعة ان ىذه المحاصيل تقطف اكثر من مرة  عمى الرغم منالخضر 
( 25) جدول دونم ( 1146) ( 2118 -2119بمحاصيل الخضر الشتوية في منطقة الدراسة لممدة من )

 1514) 2118خر وقد اخذت بالتزايد في االعوام االخيرة فقد سجمت في عام آوىي متباينة من عام الى 
 الطماطم, و الخس , و وتشمل محاصيل الخضر الشتوية في منطقة الدراسة كال من ) الباقالء  (دونم

المحاصيل في شير تشرين االول  ىذهالبطاطا ( وتبدأ زراعة و  ,البصل , و الخيار المحمي , و المغطاة 
 وتجنى في فصل الشتاء.

 
 الدراسةاتجاهات االنتاج الزراعي في منطقة  -3-1-1-1-4

( ينبغي اعطاء  2118-2119في منطقة الدراسة لممدة ) من خالل دراسة واقع االنتاج الزراعي     
 صورة دقيقة عن االتجاىات التي سمكتيا التنمية الزراعية لمساحة االراضي المزروعة وتغير االنتاج

,  النسبي , والتغيرالمطمق  ) التغيربواالنتاجية خالل ىذه المدة ويمكن اعتماد اساليب احصائية تتمثل 
 .)*((الرقم القياسي النسبيو 

 
 

                                                           
                                              سنة االساس –التغير المطمق = سنة المقارنة  )*(

                                                                            
 
 

 سنة االساس     –سنة المقارنة                            
  188×     _____________________  التغٌر النسبً =   
 

 سنة االساس                                 

 
 

 سنة المقارنة                                                     

 188×      _____________  الرقم القٌاسً النسبً =  

 سنة االساس                           
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 ( 26جدول )  
 (2118-2119لممدة ) ناحية نفرتغير اتجاىات مساحة االراضي المزروعة )دونم ( في 

تغير مساحة 
االراضي المزروعة 
 بالمحاصيل الشتوية

 الرقم القياسي النسبي % النسبي % التغير دونم/التغير المطمق المحصول
 8,156 8,56 12511 القمح
 8,82 2,17 - 3262 - الشعير

تغير مساحة 
االراضي المزروعة 
 بالمحاصيل الصيفية

 الرقم القياسي النسبي % النسبي % التغير دونم/التغير المطمق المحصول
 6,117 6,17 91 ذرة صفراء

 5,97 4,2 - 31 - سمسم
 4,144 4,44 411 ماش
 2,152 2,52 1211 دخن

تغير مساحة 
االراضي المزروعة 
 بمحاصيل العمف

 الرقم القياسي النسبي % النسبي % التغير دونم/التغير المطمق المحصول
 3,114 3,14 51 ذرة بيضاء

 8,123 23 ,8 511 جت
 111 1 1 برسيم

تغير مساحة اراضي 
 المزروعة بالخضر

 الرقم القياسي النسبي% النسبي % التغير دونم/التغير المطمق المحصول
 6,96 3,3- 211 - صيفية خضر

 9,131 9,31 364 خضر شتوية
  25,  24, 23, 22المصدر : باالعتماد عمى بيانات جداول    

 ( 15شكل ) 
 2118-2119لممدة  ناحية نفرفي  ) دونم ( تجاىات المساحة المزروعةالالتغير النسبي  

 
 ( 26المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )                           
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( يتضح ان ىناك اتجاىين لعممية التغير في التنمية 15( وشكل ) 26ومن خالل معطيات الجدول )      
الزراعية في منطقة الدراسة االتجاه االول ايجابي ويظير في االراضي المخصصة لمحصول القمح اذ بمغ 

اما  .ح المتحققة من زراعة ىذا المحصولب التغير الى االربا%( ويعود سب8,56التغير النسبي )
الدخن ( فقد بمغ , و الماش و  , المحاصيل الصيفية فقد تمثل االتجاه االيجابي بمحاصيل ) الذرة الصفراء 

          %( في حين كان التغير النسبي لمحصول الماش6,17التغير النسبي لمحصول الذرة الصفراء )
%( ومن اسباب التوجو ليذه 2,52حصول الدخن فقد بمغ التغير النسبي لو ) %( اما م4,44) 

. المحاصيل ىي قمة الجيود المبذولة وانخفاض حاجتيا النسبية لممياه خالل موسم شحة المياه في الصيف
اما االتجاه االيجابي لمساحة االراضي المزروعة بمحاصيل العمف فقد تمثل بمحاصيل ) الجت والذرة 

%( كونو من محاصيل العمف الرئيسة فضال 8,23البيضاء ( فقد بمغ التغير النسبي لمحصول الجت ) 
موسم شحة المياه في المنطقة اما محصول الذرة البيضاء فقد بمغ التغير النسبي لو في  توعن مقاوم

ا نفسي%( في حين بقيت المساحة المخصصة االنتاج محصول البرسيم ثابتة خالل المدة 3,14)
الشتوية اذ حققت تغيرًا الخضر ( . اما الخضر فقد تمثل االتجاه االيجابي بمحاصيل 2119-2118)

الخضر الصيفية ( و  , السمسمو  ,%( . اما االتجاه السمبي فقد تمثل في محاصيل ) الشعير 9,31 )نسبيًا 
قمح او الخضر ( بسبب التوجو إلنتاج محصول ال %2,17- اذ بمغ التغير النسبي لمحصول الشعير )

اما محصول السمسم فقد شكل   , الشعير محصول  سابقا إلنتاج  الشتوية في المساحات المخصصة 
%( بسبب الجيود الكبيرة التي يتطمبيا ىذا المحصول فضال عن تذبذب كميات االنتاج 4,2-) اً نسبي اً تغير 

%( بسبب انخفاض مناسيب 3,3-بمغ )  اً نسبي اً من موسم الى اخر اما الخضر الصيفية فقد حققت تغير 
 المياه خالل موسم الصيف. 

اما تغير اتجاىات التنمية الزراعية لممحاصيل الحقمية في االنتاج واالنتاجية خالل المدة نفسيا       
 -( يتضح االتي :16( وشكل )  27( ومن خالل معطيات الجدول ) 2119-2118)

%( اي باالتجاه الموجب بينما بمغ التغير النسبي 5,46قمح بمغ ) ان التغير النسبي إلنتاج محصول ال   
%(اي باالتجاه السالب ويعود سبب انخفاض مستوى االنتاجية الى قمة العناية المتمثمة 4,6-لإلنتاجية ) 

بشكل كبير  تقد اثر ف 2118باستخدام االسمدة والمبيدات فضال عن قمة كميات االمطار الساقطة لمعام 
جية لمدونم الواحد , اما محصول الشعير فقد كان االتجاه السالب ىو السائد اذ بمغ التغير عمى االنتا

%( ويعود سبب انخفاض االنتاجية الى قمة العناية 9,1-%( واالنتاجية ) 8,18-النسبي لإلنتاج )
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موجبًا لإلنتاج المتمثمة باستخدام االسمدة والمبيدات , اما محصول الذرة الصفراء فقد كان االتجاه السائد 
 بذور ميجنة تمتاز بإنتاجيو % ( ويعود سبب ىذه الزيادة الى استخدام 8,15%( واالنتاجية ) 36)اذ بمغ 

 ( 27جدول )  
 2118-2119لممدة  ناحية نفرفي  تغير اتجاىات انتاج وانتاجية المحاصيل الحقمية   

 النسبي%الرقم القياسي  التغير النسبي% التغير المطمق المحصول
 االنتاجية االنتاج االنتاجية االنتاج كغم/االنتاجية طن/االنتاج 

 5,93 5,146 4,6- 5,46 45- 7125 القمح
 98 1,81 9,1- 8,18- 11- 1831- الشعير

 8,115 136 8,15 36 151 175 الذرة الصفراء
 6,166 8,113 6,16 8,13 51 51 السمسم
 75 3,118 25- 3,8 111- 31 الماش

 111 1,152 1 1,52 1 611 الدخن

 25,  24,  23, 22المصدر : باالعتماد عمى بيانات الجداول         

 ( 16شكل )  
 (2118-2119لممدة ) ناحية نفرالتغير النسبي إلنتاج وانتاجية المحاصيل الحقمية في 

 

 
 ( 27المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول ) 
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الرغم من انخفاض المساحات المخصصة لو اال انو فعمى لمدونم الواحد , اما محصول السمسم مرتفعة 
%( بينما نجد ان محصول 6,16%( واالنتاجية ) 8,13تميز بزيادة في االنتاج فبمغ التغير النسبي ) 

       جية %( مع انخفاض في االنتا3,8في االنتاج فقد كان الرقم النسبي لو )  اً الماش قد سجل ارتفاع
%( ويفضل المزارعون في المنطقة 1,52( , اما التغير النسبي في انتاج محصول الدخن فقد بمغ ) 25-)

 .يحتاج الى جيود كبيرة كغيره من المحاصيل الصيفية زراعة ىذا المحصول كونو ال

 النخيل -3-1-1-1-5
تعد زراعة النخيل وانتاج التمور من االنماط الزراعية المنتشرة في منطقة الدراسة . لقدرتو العالية       

. (1)عمى تحمل المموحة والتأقمم مع الخصائص المناخية باإلضافة الى المردودات المالية المتأتية منو
من محاصيل الحبوب والخضر وتتميز المناطق المزروعة بأشجار النخيل باستعماليا لزراعة انواع 

واشجار الفواكو. ويمكن التوسع في زراعة النخيل واالىتمام بو لزيادة انتاج التمور ودعم التنمية الزراعية , 
لتمور وصناعة فعند استثمار ىذه التمور يمكن من خاللو دعم الصناعات الغذائية مثل ) صناعة كبس ا

تحمل الجفاف اذ بإمكانو الحصول عمى الماء من الطبقات النخيل ىو استطاعتو  الدبس (. وما يميز
                   ,الن جذوره يمكنيا االمتداد الى عمق التربة وبذلك تستطيع االستفادة من الماء الجوفي السفمى لمتربة نظراً 

ل باالنخيل ال يقتصر عمى التمور وانما يمكن الحصول عمى الميف الذي يستخدم في صنع الحوانتاج 
واستعمال مخمفات تمك االشجار والمتمثمة بجذوعيا في عمل سقوف  ,وكثير من االستخدامات االخرى

ويستفاد من  المنازل وحضائر الحيوانات او بعض القناطر البسيطة عمى القنوات االروائية والجداول,
نوى التمر  سعف النخيل ومن الجريد في صنع األسرة واالقفاص وكوقود في بعض المناطق , ويستخدم

 .(2)كعمف لمحيوانات
وقد بمغت المساحة المخصصة الستعماالت االرض لغرض زراعة اشجار النخيل في منطقة        

وتتباين مساحات ىذا النمط  2118دونم ( من اجمال مساحة االراضي المزروعة لمعام  564لدراسة ) ا
    لمقاطعات التي تنتشر فييا زراعة النخيل من الزراعة بين المقاطعات في منطقة الدراسة فقد بمغ عدد ا

, في حين بمغت اعداد النخيل المثمرة (17( وشكل ) 28مقاطعات ( وكما مبين في الجدول )  9)

                                                           
 196ابراىيم محمد حسون القصاب , الجغرافية الزراعية , مصدر سابق , صمخمف شالل مرعي ,  (1)
 
 236عمي احمد ىارون , جغرافية الزراعة , مصدر سابق , ص (2)
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وىذه االنتاجية ىي  .(1)نخمة (/كغم  68طن ( وبمعدل انتاجية بمغت )  1133سنوي )  بإنتاج( 15197)
نخمة ( او عمى مستوى / كغم 1,64مستوى المحافظة البالغة ) انتاجية النخمة الواحدة عمى من عمى ا

. ويعود سبب ذلك الى الجيود التي يبذليا اصحاب بساتين النخيل  (2)نخمة ( /كغم  6,64العراق البالغة ) 
 ومن اىميا مكافحة اآلفات.   

 (28جدول )
 2118لمعام اعداد النخيل المثمرة بحسب المقاطعات الزراعية في منطقة الدراسة  
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 2118المصدر : شعبة زراعة نفر , االنتاج النباتي , بيانات غير منشورة ,     
 

 (  17شكل )   
 حسب المقاطعات الزراعيةباعداد النخيل 

 
 (28المصدر الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )                                

                                                           
 2118شعبة زراعة نفر , قسم االنتاج النباتي , بيانات غير منشورة ,  (1)
وتكنولوجيا المعمومات ,مديرية احصاء الديوانية ,  لإلحصاءجميورية العراق , وزارة التخطيط , الجياز المركزي  (2)

  119, ص 2118المجموعة االحصائية السنوية , 
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 بساتين الفاكية:  -3-1-1-1-6
حة المزروعة لعموم منطقة المسا فيتعد بساتين الفاكية من اقل المساحات الزراعية مساىمة       
 ,من الفواكو المزروعة تحت اشجار النخيل مثل ) التين  اً دونم ( تنتج انواع 226, اذ بمغت )الدراسة

المشمش ( و بمغ و  ,التوتو  ,الزيتون و  ,النبق ) السدر( و  ,العنب , و التفاح و   ,الحمضيات , و الرمان و 
تتباين في توزيعيا  .(1)شجرة فاكية( 2471)  2118عدد اشجار الفاكية في منطقة الدراسة لمعام 

قمة  وعمى الرغم من(,  18( وشكل ) 29الجغرافي ضمن المقاطعات الزراعية كما يالحظ في الجدول ) 
ما تنتجو المنطقة من تمك الفواكو اال انيا تساىم في تحسين المستوى المعيشي لمعديد من االسر, ويالحظ 

النخيل ويعود ذلك بيدف حمايتيا من العواصف ان اشجار الفواكو في  منطقة الدراسة تتداخل مع بساتين 
 الترابية والتقميل من اثر الرياح الشديدة اضافة الى االستفادة من الظل الذي تكونو اشجار النخيل .

 ( 29جدول )
 حسب المقاطعات الزراعية في منطقة الدراسةباعداد اشجار الفاكية 

 المجموع المصافط 15 العموة 14 الكفاري 4 ابو سباع 11 الجوعان 11 اسم المقاطعة

 2468 635 148 156 165 1364 العدد 

 2118المصدر: شعبة زراعة نفر , االنتاج النباتي , بيانات غير منشورة ,
 ( 18شكل )  

 حسب المقاطعات الزراعيةب اكيةاعداد اشجار الف

 
 (29المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )          

                                                           
(1)

 2118شعبة زراعة نفر , البستنة , بيانات غير منشورة ,  
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 :االنتاج الحيواني  -3-1-1-2
تعد دراسة االنتاج الحيواني ذات اىمية كبيرة في عممية التنمية الزراعية , فتربية الحيوانات واالنتاج        

من الموارد  اً ميم اً تمثل الثروة الحيوانية مورد إذالحيواني مرتكز ميم من مرتكزات النشاط الزراعي 
ن الريف بعد االنتاج النباتي . ويمثل االنتاج الحيواني نسبة كبيرة من االقتصادية وىي المورد الثاني لسكا

, الحميب و  ,الدخل الزراعي اضافة الى اىميتو في النشاط الصناعي من خالل المواد الخام ) المحوم 
يعتمد اثر  و,  والجمدية االصواف ( اذ تعد ىذه المواد ميمة في الصناعات الغذائية والنسيجية و  ,الجمود و 

 حجم الثروة الحيوانية من حيث اعدادىا واصنافيا واىمية كل   في الصناعة عمى المواد الخام الحيوانية 
 -نطقة الدراسة عمى النحو االتي :.وسيتم دراسة واقع الثروة الحيوانية في م(1)صنف في ىذا المجال

 :حيوانات الماشية  - أ
االبقار ( وان اجمالي و  ,االبل و  , الجاموس , و الماعز و  ,تشمل حيوانات الماشية ) االغنام        

 (19وشكل ) (31رأس ( وكما مبين في الجدول ) 45111اعداد ىذه الحيوانات في منطقة الدراسة بمغ )
( بينما  اً رأس 24211والذي يتضح منو ان االغنام جاءت بالمرتبة االولى من حيث العدد اذ بمغ عددىا) 

رأس (  2111رأس ( ثم االبل )  5811تأتي بعدىا االبقار بعدد ) ( و 12111)يأتي بعدىا الماعز 
( . وغالبا ما يمجأ سكان منطقة الدراسة الى تربية ىذه الحيوانات في اماكن  اً رأس 891فالجاموس بعدد ) 
يدعى ىذا المكان بالحضيرة وىو عبارة عن ممحق صغير تابع لممسكن . ويمكن و قريبة من منازليم 

 تعتمد في انتاجيا عمى   في منطقة الدراسة من خالل انشاء معامل  ىذا النوع من المقومات  الل استغ
 
 (  31جدول )

 2119اعداد الماشية في منطقة الدراسة  لمعام 
 

 االغنام
 

 الماعز
 

 الجاموس
 

 االبل 
 

 االبقار
 

 المجموع 
 

24211 
 

12111 
 

891 
 

2111 
 

5811 
 

45111 
  2119شعبة زراعة نفر بيانات غير منشورة ,  المصدر :         

                                          

                                                           
 114محمد جواد شبع , التحميل المكاني لمتنمية الريفية في محافظة النجف االشرف , مصدر سابق , ص (1)
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 ( 19شكل )                                              
 2119واعدادىا في منطقة الدراسة لمعام  الماشية  انواع حيوانات

 
 (31المصدر: الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 
وانات الماشية في منطقة ويعتمد اصحاب حي  المواد الخام الحيوانية المحمية وتساىم في عممية التنمية .

حسب ما يتوفر من الشعير العمفي ) شركة ما بين ببنسبة كبيرة عمى االعالف التي يتم توزيعيا الدراسة 
 . (1)حسب انتاج الموسم الزراعيبالشركة العراقية ( وذلك و  ,النيرين 

 
 -مشاريع الدواجن : -ب

اذ يربى الدجاج  ,تعد تربية الدواجن من الفعاليات المنتشرة في جميع مستقرات ريف منطقة الدراسة      
لسكان ريف  اً ميم في المنزل او في حقول خاصة ذات مواصفات فنية محددة وىو غالبا ما يشكل غذاءً 

تاج اال لقميل من االىتمام اذ يتغذى عمى ما يوجد منطقة الدراسة كون الدجاج الذي يربى في المنزل ال يح
الحقول تربى في دواجن وىناك  .  في المنزل وما يتبقى من الطعام او بعض الحبوب التي ترمى لو

الخاصة التي تسمى ) حقول الدواجن ( والتي يتم فييا تربية افراخ الدجاج ورعايتيا الى ان تصبح بعمر 
حقال ( وبطاقة استيعابية بمغت 11ووزن معين ويتم بيعيا , وبمغ عدد حقول الدواجن في منطقة الدراسة )

حقول  3سة عمى النحو االتي ) فروج لحم ( لكل قاعة , وقد توزعت في مقاطعات منطقة الدرا 18481)
 14حقول في مقاطعة  3ابو نعاج والدلي ( و )  13الجوعان ( و ) وحقمين في مقاطعة  11في مقاطعة 

                                                           
 25/11/2119شعبة زراعة نفر بتاريخ  ميدانية , مقابمة شخصية مع السيد ) عبد الحسين سعد وادي ( مديردراسة  (1)
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. (1)نفر ( 5الكفاري والعيمة (  و ) حقل واحد في مقاطعة  4العموة والعنتاكية ( و ) حقمين في مقاطعة 
متبقي فيي ال تعمل ويعود سبب ذلك الى كمف االعالف حقول ( اما ال 4لقد بمغ عدد الحقول العاممة )

والمقاحات المرتفعة اضافة الى تعرض حقول منطقة الدراسة الى االوبئة باستمرار فضال عن اثر االنقطاع 
المستمر لمتيار الكيربائي وخاصة في فصل الصيف الذي يزيد من التكاليف كذلك انخفاض االسعار 

 .(2)المستورد من خارج البمدالمحمية بسبب منافسة الدجاج 
 
  -مشاريع الثروة السمكية : -ج

الرغم عمى تعد مشاريع االسماك احد اشكال النشاط االقتصادي الموجود في ريف منطقة الدراسة       
من قمة ىذه المشاريع فيي مصدر دخل ميم لمسكان الذين يزاولون ىذا النشاط من خالل بيع االسماك . 

قفص ( ,  25يتم استخدام االقفاص العائمة عمى شط الدغارة التي بمغ عددىا ) وفي منطقة الدراسة
بحيرة ( ومصدر المياه في ىذه البحيرات  15اضافة الى بحيرات االسماك في منطقة الدراسة بواقع )

بحيرات ( عمى مياه المصب العام ضمن  5بحيرات ( في حين تعتمد )  11يقسم الى مياه عذبة بواقع ) 
. والى جانب تمك البحيرات المذكورة يوجد مسطح ىور الدلمج فقد بمغت المساحة (3)الدراسةمنطقة 

طن ( من االسماك  3-2دونم ( وبمغ معدل االنتاج اليومي ) 39111المستثمرة منو في منطقة الدراسة )
 .(4)ويتم بيعيا في منطقة الدراسة او مركز المحافظة

 
 -انتاج النحل : -د  

ان لتربية النحل اىمية اقتصادية كبيرة ويأتي ذلك من فائدة منتجاتيا كمواد غذائية ومواد طبية       
عالجية , ويعد عسل النحل الناتج الرئيس ليذا النشاط باإلضافة الى انتاج طرود النحل والممكات والغذاء 

 . (5)الممكي والشمع اضافة الى دور النحل في تمقيح ازىار النباتات

                                                           
 2119,  , بيانات غير منشورة شعبة زراعة نفر , قسم الثروة الحيوانية  (1)
 15/11/2119الدراسة الميدانية , مقابمة شخصية مع احد اصحاب حقول الدواجن في منطقة الدراسة , بتاريخ     (2)
 2119شعبة زراعة نفر , قسم الثروة الحيوانية ,  (3)
الدلمج , بتاريخ  الدراسة الميدانية , مقابمة شخصية مع السيد فارس كاظم خميل الشمري , احد مستثمري ىور  (4)
7/11/2119 

كاظم عودة , اقتصاديات تربية نحل العسل في مدينة الديوانية , مجمة الفرات لمعموم الزراعية , كمية الزراعة ,  حياة (5)
 316,ص 2113,  5, العدد 3جامعة القاسم الخضراء , المجمد 
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( في حين بمغ  52( فقد بمغ عدد مربي النحل في منطقة الدراسة ) 31ومن خالل معطيات الجدول )     
 خمية ( ./كغم 5خمية ( وبمغت كمية االنتاج )  718عدد الخاليا )

 
 ( 31جدول )      

 2119لمعام  ناحية نفراحصاءات مربي النحل في               
 كغم/كمية االنتاج  عدد الخاليا عدد مربي النحل

 في السنة 
مجموع انتاج 

 كغم /الخاليا
 كغم 3591 كغم لمخمية  5 718 52

 2119المصدر : شعبة زراعة نفر , بيانات غير منشورة ,             

 

 (   1صورة )  
 احد مربي النحل في منطقة الدراسة

 

 12/11/2119التقطت ىذه الصورة بتأريخ    
 

يظير مما سبق ان تربية النحل تنتشر عمى نطاق واسع في منطقة الدراسة وبصورة خاصة في       
العمكاية وام عريف ( وىي في تزايد مستمر لتوفر الظروف البيئية  12ابوسباع  و  11مقاطعات )

الى  . اذ ال تحتاج تربية النحل( 1كما مبين في صورة )المالئمة كالنباتات والمناخ المالئم والمياه 
مساحات واسعة او ترب خصبة , ويتطمب االمر دعم وىذا القطاع من خالل تقديم التسييالت المناسبة 
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ورفع مستوى الخبرة الفنية لمربي النحل من خالل اقامة دورات تدريبية وندوات تنظميا الجيات ذات 
ي عممية التنمية في منطقة العالقة االمر الذي يمكنيم من تحقيق االنتاجية العالية والمساىمة الفاعمة ف

اما اىم المشاكل التي تواجو مريي النحل في المنطقة فيي قمة الغطاء النباتي الرحيقي في البيئة  الدراسة.
واالستخدام المفرط لممبيدات من قبل مربي النحل االمر الذي يؤثر سمبا عمى الخاليا وعدم اىتمام الدولة 

 النحل . ألمراضوفير العالجات الوقائية بقطاع النحل ودعم النحالين من خالل ت
 
 تحميل نتائج الدراسة الميدانية لقطاع الزراعة في منطقة الدراسة -3-1-1-3
 ) بحسب عينة الدراسة (حجم الحيازة في منطقة الدراسة  -1 -3-1-1-3

ان معرفة حجم الحيازة الزراعية يمكن ان يعطي مجموعة من المعمومات الميمة عن طبيعة تمك      
الحيازات من حيث مالكييا وتحويل جنس االرض الى اخر ومستقبميا اي ىل سوف تبقى في خانة العمل 

الجدول    الزراعي ام خروجيا وتحوليا الى استعماالت اخرى مثل سكني او تجاري او صناعي . ويبين 
دونم (  21-11( ان الحجم السائد لمحيازات الزراعية ىو من الفئة الثانية ) 21( والشكل )  32) 

دونم( 31-21%( والفئة )4,12دونم ( )11%( في حين شكمت الفئة ) اقل من 9,33وشكمت نسبة )
 الفئة االخيرة %( اما 8,11دونم (  ) 51-41%(  والفئة )5,13دونم (  ) 41-31%(  والفئة ) 5,21)

 (32جدول )
 حجم الحيازة  في منطقة الدراسة ) دونم () بحسب عينة الدراسة (

 المجموع 51اكثر من 51-41 41-31 31-21 21-11 11اقل من 

 % دونم % دونم % دونم % دونم % دونم % دونم % دونم
56 4,12 153 9,33 97 5,21 61 5,13 53 8,11 31 9,6 451 111 

 1المصدر : الدراسة الميدانية ,استمارة االستبيان , السؤال الثالث ,                       
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 (21شكل )
 حجم الحيازة في منطقة الدراسة ) بحسب عينة الدراسة (

 
 

 ( 32المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول ) 

%( ان سبب صغر حجم الحيازة يعود باألساس الى طبيعة 9,6دونم ( فقد شكمت )  51)اكثر من 
المجتمع الريفي العراقي وىي حالة معروفة منذ اجيال وان حصل بعض التغير في تمك الطبيعة فتقسيم 

العرف العشائرية او بحسب الشريعة اإلسالمية وحرمان االرض ما بين االبناء الذكور سواء كان حسب 
االناث منيا اليزال شائعا وخصوصا في المناطق النائية او البعيدة عن المستقرات الحضرية , او يقوم 
االبن االكبر او من يمتمك ثمن االرض بشراء باقي حصص اخوتو وىي حاالت قميمة لكنيا موجودة 

( وىو قانون االصالح الزراعي قد حدد التعاقد او االيجار 1971رع سنة )بالفعل, كما ان القانون الذي ش
دونم ( لمعقد الزراعي الواحد. وان ظيور حيازات زراعية  كبيرة في بعض االحيان كما يمثمو الجدول  21)

المذكور قد كانت اسبابو محاولة المالكين شراء اراضي جديدة وضميا الى اراضييم وخصوصا المجاورة 
 ما تم ذكره سابقا .ليم ك

  
 ) بحسب عينة الدراسة ( نوع ممكية االرض -3-2 -3-1-1

يمتمك اغمب االشخاص في منطقة الدراسة اراضييم ممكًا صرفًا غير مرتبط باي التزامات حكومية        
او عشائرية وىو نابع من ان ىؤالء االشخاص قد ورثوا تمك االراضي من ابائيم او قاموا بشرائيا او 
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االستحواذ عمييا بطرق اخرى , وىو يشير الى اىمية تمك االراضي في بنية وتكوين المناطق الريفية فيي 
تعد مصدر من مصادر القوة االجتماعية والعشائرية واالقتصادية لذلك نجد ان تمك النسبة قد وصمت الى 

 ي حين كانت نسبة (  ف 21( والشكل )  33%( من المجموع كما يالحظ من معطيات الجدول ) 8,58)

 ( 33جدول )
 نوع ممكية االرض ) بحسب عينة الدراسة ( 

 % تعاقد اصالح زراعي % ايجار % ممك
351 5888 144 2482 111 17 

 1المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان, رابعا, 

 (21شكل)
 نوع ممكية االرض ) بحسب عينة الدراسة ( 

 
 (33المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول  )                             

%( كما 17%( اما تعاقد االصالح الزراعي كانت نسبتو )4,24االيجار من الدولة او من جيات اخرى )
يمكن التنويو ان امتالك االرض يعطي اكثر حرية وسيولة في اقامة مشاريع تنموية يمكن ان تقترح عمى 

 ء المالك مقارنة باألنواع االخرى.ىؤال

 (حسب عينة الدراسة)بتسويق المحصول الزراعي  -3-3 -3-1-1

التجار وخاصة الحبوب من قمح وشعير الى منتجاتيم الزراعية  بيعيعمد اغمب المزارعين الى      
تسويق المحصول الى المخازن المرتبطة بوزارة التجارة لمزايا العديدة التي يوفرىا ليم المحمين بالرغم من ا

 تعاقد اصالح زراعً اٌجار ملك
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فأسعارىا تكون جيدة والدعم يكون متواصل ويعود ذلك الى الصعوبات التي تواجييم ومنيا التأخير في 
استالم المحاصيل او التأخير في استالم المستحقات المالية او كون المزارع غير داخل في الخطة 

المنتج او رداءة نوعيتو مقارنة بالذي يسوق الى المخازن الحكومية  الزراعية او محدودية المحصول
في حين النسبة الباقية  ,%(62( يوضح ان تمك النسبة قد كانت )22( والشكل )34)وعموما فالجدول

الى المخازن المرتبطة بوزارة التجارة وبصورة خاصة ىي %( فيي خاصة بتسويق االنتاج 38التي ىي )
 داخمين في الخطة الزراعية.تشمل المزارعين ال

 (34جدول )                                           

 الجية التي يسوق الييا المحصول الزراعي )بحسب عينة الدراسة( 
 % المجموع % جية الحكومية % التاجر
243 62 152 38 395 111 

 2المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , رابعا, 

 ( 22شكل)
 ) بحسب عينة الدراسة ( تسويق المحصول الزراعي

 

 (34المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 

62% 

37% 

 جهة حكومٌة تاجر
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 ) بحسب عينة الدراسة (طرق الري في منطقة الدراسة  -3-1-1-3-4

ال تزال وسائل الري التقميدية ىي المسيطرة وذات نسبة كبيرة بين طرق الري في منطقة الدراسة ,      
 % ( في حين كان االعتماد 9,82( يالحظ ان تمك النسبة قد وصمت الى ) 23( وشكل )35ففي جدول )

 (35جدول )                                            
 دراسة ) بحسب عينة الدراسة (طرق الري في منطقة ال 

 % االثنين معا % ري سيحي % بواسطة المكائن والمضخات
317 8289 49 1383 14 388 

 4المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , رابعا , 

 (23شكل)

 طرق الري في منطقة الدراسة ) بحسب عينة الدراسة ( 

 

 (35) المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول

%( وىي الطريقة التي ال تزال تسبب ىدرا واضرارا كبيرة وتجاوز 3,13عمى طريقة الري السيحي بنسبة )
عمى الحصص المائية وحرمان مساحات واسعة من حصتيا المائية كما نجد غياب واضح لوسائل الري 

م من طرحيا ضمن الحديثة والتقنيات التي ظيرت في اجزاء مختمفة من  محافظة القادسية, عمى الرغ
المبادرة الزراعية ووجودىا في االسواق المحمية وبأسعار تنافسية اال ان ابتعاد المزارعين عن استعماليا 
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يشير الى ان ىناك انخفاض في الوعي بأىمية تمك الطرق وعدم نجاح تسويقيا بشكل يقنع المزارعين 
 باعتمادىا واستعماليا

 : النشاط الصناعي -3-1-2
النشاط الصناعي من اىم االنشطة االقتصادية اذ يرغب االنسان في اختيار مواقع معينة  ديع       

 إذلتحقيق الفائدة االقتصادية وان ىذا النشاط ال يتوطن اال عندما تتوفر لو مقومات التوطن الصناعي 
ة الجغرافيتتوزع المواقع الصناعية بشكل متباين عمى مستوى المدينة او االقميم وذلك بفعل العوامل 

 تتمثل االىداف المتوخاة و. (1)االنشطة الصناعية  في تحديد مواقع الطبيعية والبشرية التي ليا دور كبير 
قاعدة  نشاءإبمن التنمية التي تبحث موضوعاتيا في النشاط الصناعي بوضع الخطط والسبل الكفيمة 

في تطوير الواقع التنموي  تأثيراً  اكثر. فالنشاط الصناعي (2)صناعية تمكنيا من تطوير القطاع الصناعي
االقتصادية  االخرى من خالل مميزات عدة منيا تنوع االنتاج وزيادة وتوفير فرص العمل  باألنشطةمقارنة 

ورفع المستوى المعاشي لمسكان االمر الذي يؤدي الى نتائج ايجابية في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
نشطة الصناعية في منطقة الدراسة بين ما ىو موجود في مركز الناحية والخدمية . وتتباين مواقع اال
 -والقرى التابعة ليا وكما يأتي :

 
وتتمثل  بعدد من المشاريع الصناعية  -:االنشطة الصناعية في مركز ناحية نفر ) منطقة الدراسة ( -أ

الصغيرة وىي في الغالب صناعات صغيرة في ىيكميا الصناعي يقوم سكان منطقة الدراسة بمزاولتيا ومن 
ورشة حدادة ( اما ورش النجارة فقد بمغ  15اىميا ورش تصنيع االبواب والشبابيك التي بمغ عددىا  ) 

ورش ( لتصميح اجيزة التبريد . ويوجد  3اضافة الى ) ,فقط ورش ( ومعامل االلمنيوم اثنان  3عددىا ) 
عدد من مطاحن الحبوب التي تستعمل لجرش وطحن الحبوب المختمفة وخاصة القمح والشعير بمغ عددىا 

 ( . 3( التي بمغ عددىا )RO) محطات المياه المعدنيةاالخرى ىي  الصناعات(. ومن 2)
                                                           

البشرية في اختيار محمد محمود حسن الشمري , سالم سعد سفاح الياللي , اثر الخصائص الجغرافية الطبيعية و  (1)
,  36المواقع الصناعية في مدينة الحمة , مجمة العموم االنسانية , كمية التربية لمعموم االنسانية , جامعة بابل , المجمد 

 1, ص2119العدد االول , 
 

,  55العدد ب البصرة , ادآتحقيق التوازن المكاني , مجمة محمد جواد عباس شبع , التنمية االقميمية ودورىا في  (2)
 322, ص 2111
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ميما في توفير مواد البناء لممباني فقد اقتصرت عمى  دوراً  الصناعات االنشائية التي تؤدياما      
معامل ( منتشرة مع امتداد طريق النقل الرئيس المار بمركز المدينة , وفيما  8معامل البموك بواقع ) 

 .(1)أفران (  6يخص الصناعات الغذائية فقد اقتصرت عمى افران الخبز والصمون التي بمغ عددىا ) 
الرغم من ان الحرفة الرئيسة لسكان ريف عمى  -:االنشطة الصناعية في ريف منطقة الدراسة  -ب

منطقة الدراسة ىي الزراعة اال ان ذلك لم يمنع من وجود بعض الصناعات وان كانت بسيطة لكنيا تعد  
  احد االنشطة االقتصادية الميمة ويمكن توضيحيا من خالل ما يأتي :

ومنيا صناعة االلبان التي تعتمد عمى منتجات االبقار والجاموس اذ تساىم ىذه : الصناعات الغذائية -
الصناعة بزيادة الدخل اليومي  لألسرة التي تمارسيا  وىي عمى االغمب تقتصر عمى مربي الجاموس 

ان اغمب االسر التي تربي االبقار تمتنع عن بيع الحميب ومنتجاتو العتبارات  إذبالدرجة االولى 
عية. ومن الصناعات الغذائية االخرى ىي صناعة كبس التمور التي تعتمد عمى بساتين النخيل اجتما

 يقومون بإعداد التمور في البساتين ألغراض الكبس واحياناً  إذألصحاب البساتين  ميماً  وتعد مورداً 
ألىميتو الغذائية بسبب الطمب العالي عمى التمور  جيداً  اقتصادياً  الستخراج الدبس منيا اذ تعطي مردوداً 

 الكبيرة .
تتمثل المشاريع الصناعية االنشائية الكبيرة في ريف منطقة الدراسة بوجود  :الصناعات االنشائية -

لمطابوق, اما المشاريع الصناعية  االنشائية الصغيرة فتتمثل بمعامل البموك التي  يقع معظميا مع  ينمعمم
مادة البموك تمثل مادة  الصناعة اىمية كبيرة في منطقة الدراسة كونوليذه  امتداد طرق النقل المعبدة , 

وبمغ عدد معامل البموك في ريف ، اساسية او شبو اساسية في بناء الوحدات السكنية في المستقرات الريفية
  (.36) وكما مبين في الجدول ( معمالً 11منطقة الدراسة )

                                               
 ( 36جدول )                                                

 2119التوزيع الجغرافي ألعداد معامل البموك في ريف منطقة الدراسة لمعام         
 المجموع ال فضل اهلل ال برجود ضاحي كافي الدرعية ابو جفور ال ورش اسم المستقرة 

 11 1 2 1 1 2 1 3 العدد 
     المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان      

                                                           
(1)

 الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة 
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اما النوع االخر من الصناعات فيي ورش الحدادة )تصنيع االبواب والشبابيك( التي بمغ عددىا في    
حسب بالجغرافي ( الذي يبين توزيعيا 37ورش ( وكما مبين في الجدول ) 6ريف منطقة الدراسة )

 في منطقة الدراسة. معمل لإلسفمت الصناعات الكيميائية فقد تمثمت بوجوداما  .المستقرات الريفية
 (37جدول )

 2119ورش الحدادة في ريف منطقة الدراسة لمعام  ألعدادالتوزيع الجغرافي  
 المجموع ال بومرجان  الدرعية ال ورش العين اسم المستقرة 

 6 2 2 1 1 العدد 
 المصدر : الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان          

 
 :النشاط التجاري  -3-1-3

الحظ ي , اذ مكانياً  ال توجد مستقرة سكانية ميما كان حجميا اال ويحتل النشاط التجاري فييا حيزاً      
المساحة بعض الحوانيت والمخازن تنتشر حتى في القرى الكبيرة واىم ما يميز االستعمال التجاري صغر 

التي يحتميا ولكنو ال يقوم بخدمة سكان المدينة او القرية وحدىم بل يتعداه الى سكان المناطق االخرى 
. والنشاط التجاري احد اىم المقومات االقتصادية التي تساىم في زيادة (1)السكانية المحيطة بتمك المستقرة
في منطقة  يالتجار النشاط ن توضيح  واقع ويمك .ول عمى السمع االساسية والثانويةالدخل وتامين الحص

 الدراسة  بالشكل التالي :  
: تتم داخل مركز المدينة العديد من العمميات التجارية من ناحيةالواقع النشاط التجاري في مركز  -أ

خالل التجار الذين اغمبيم من سكنة منطقة الدراسة , وقد بمغ عدد المحالت التجارية في مركز المدينة 
ان التجارة في مركز المدينة ىي في الغالب من نوع تجارة المفرد وتتمثل بتجارة  .( اً تجاري محالً  152)

المواد الغذائية والمنزلية , اما تجارة الجممة فتقتصر عمى تجارة الحبوب وىي في الغالب تجارة موسمية 
راعية التابعة لمنطقة صيفية او شتوية تعتمد عمى انتاج محاصيل الحبوب المختمفة من االراضي الز 

 الدراسة .
: تتم بعض العمميات التجارية داخل المستقرات الريفية اذ تعد  الناحيةواقع النشاط التجاري في ريف  -ب

لممحاصيل الزراعية االمر الذي ادى  اً التجارة من االمكانات االقتصادية التي تمارس في الريف كونو منتج

                                                           
 129, ص 2119صبري فارس الييتي , التخطيط الحضري , دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع , عمان ,  (1)
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ج الى المناطق خارج الريف ومن اىم انواع االنشطة التجارية في الى ضرورة تصدير الفائض من االنتا
 ريف منطقة الدراسة :
ينتشر ىذا النوع من التجارة في اغمب المستقرات الريفية وىي تتمثل بمجموعة من  :تجارة المواد الغذائية

سة اذ بمغ عدد ىذه المحالت التجارية التي يقوم اصحابيا ببيع المواد الغذائية الى سكان ريف منطقة الدرا
( وعادة ما توجد ىذه المحالت التجارية مع 38( وكما مبين في الجدول ) اً تجاري محالً  49المحالت )

امتداد طرق النقل لالستفادة من حركة المرور من خالل بيع معروضيا عمى المارة من اصحاب المركبات 
 والركاب . 

 
 ( 38جدول )

 2119في ريف منطقة الدراسة لمعام  لممحالت التجاريةالتوزيع الجغرافي 
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 7, السؤال الرابع ,المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان 
 

تتمثل بوجود بعض التجار الذين اغمبيم من سكان المنطقة وىم من اصحاب االراضي  :تجارة الحبوب
) اقل من السعر التجاري (  منخفضةالزراعية يقومون بشراء الحبوب المتمثمة بالقمح والشعير بأسعار 

وبعد جمع كميات كبيرة منيا يتم تسويقيا الى السايموات الحكومية لبيعيا بأسعار اعمى من ذلك وتحقيق 
 .  ارباح كبيرة 

ومن انواع التجارة االخرى في ريف منطقة الدراسة ولكن عمى نطاق ضيق ىي تجارة الحميب التي      
اللبان الى محالت تتواجد في مركز الناحية . اضافة الى تجارة التمور في تجارة بيع منتجات ا تشمل غالباً 

بعد فترة جني التمور بعد ان  تنشطبعض المستقرات التي تنتشر فييا زراعة النخيل وىي تجارة موسمية 
التي  العوائل الريفية من مدخوالت اً كبير  يتم كبسيا وىذه التجارة ليا مردودات اقتصادية تشكل جزءً 

 .رسياتما
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 النشاط السياحي : -3-1-4  
تعد السياحة من المقومات االقتصادية الميمة وعنصر رئيسي من عناصر التنمية فيي مصدر        

ان تنوع المقومات الطبيعية لو تأثير في تنشيط الحركة السياحية , فكمما و رئيس من مصادر الدخل. 
. بينما تعد المقومات البشرية (1)التي يمارسيا السياح تنوعت المقومات الطبيعية تنوعت االنشطة السياحية

لكثير من السياح وتعني كل العناصر التي من صنع االنسان  اذبةالسياحية من العناصر الميمة الج
ثار التاريخية تعد ىذه اآل إذمقومات المواقع االثرية والتاريخية الونتاجو الفكري والحضاري وتتضمن ىذه 

في منطقة ويمكن توضيح اىم المقومات السياحية . (2)لمتطور والمعرفة االنسانية اً لحضارات وامتداد تراثاً 
 -الدراسة:

تختمف السياحة الدينية عن باقي انواع السياحة االخرى كونيا سياحة : السياحة الدينية مقومات  -أ
 .(3)وىي ال تنضب وتزداد اىميتيا بشكل خاص في ايام المناسبات الدينية عاممستدامة عمى مدار ال

م منطقة الدراسة العديد من المزارات الدينية من اىم تمك المزارات ىو مرقد النبي يونس )ع( الذي ضت     
قطاع االىمية الكبيرة ليذا ال عمى الرغم منيقع عمى مقربة من الطريق الرابط بين ) عفك ونفر وسومر ( و 

االستفادة منيا من خالل  لغرضاالىتمام الكافي  احية اال ان ىذه المزارات لم تمق  في مجال التنمية السي
في زيادة الدخل  اً ميم اً ر عدد من الزائرين خاصة بعد ان اصبحت السياحة الدينية مصدر ثاستقطاب اك

كبير في تحقيق فرص عمل من لمدولة وتؤثر عمى عمميات التنمية االقتصادية اضافة الى اسياميا ال
 خالل توفير الخدمات االساسية لمزائر السائح.

 
السياحة بالمناظر الترفييية  والمتمثمة  المقومات : يتمثل ىذا النوع من السياحة الترفيهيةمقومات  -ب

( ىذه المنطقة التي تتميز بالطبيعة الخالبة وغناىا  في منطقة الدراسة ببيئة االىوار ) ىور الدلمج
يكسو ىذه المناطق الغطاء الخضري المتمثل بنباتات القصب  إذبالثروات االقتصادية التي ال تنضب 

                                                           
, (2121النجف حتى عام )احمد عبد الكريم كاظم النجم , تحميل جغرافي لإلمكانات السياحية وافاقيا المستقبمية  لمدينة  (1)

 18, ص 2119, جامعة الكوفة ,  اآلداب, كمية )غير منشورة(رسالة ماجستير 
 

)غير اسعد سميم ليمود , تحميل جغرافي لمقومات السياحة الصحراوية في محافظة النجف االشرف , رسالة ماجستير   (2)
 69, ص 2111, جامعة الكوفة ,  اآلداب, كمية منشورة(

 

(3)
اسة مقومات الجذب السياحي الديني في مدينتي النجف االشرف وكربالء , س القريشي , عالء كريم مطمك , در عبازىير  

 232, ص 2118,  71مجمة االدارة واالقتصاد , كمية االدارة واالقتصاد , الجامعة المستنصرية , العدد 
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رة من ثي, ووجود انواع عديدة وك(2كما مبين في صورة )والبردي والتي تقطعيا بعض المسالك المائية 
المستقرة والتي ال يمكن مشاىدتيا اال في ىذه البيئة . ان معظم الطيور  واالطيور سواء المياجرة منيا 

 بإيران لغرض التكاثر لتعود الى   الى ىذه المناطق من شرق اسيا ومنغوليا والصين مرورا تقدمالمياجرة 
                                            
 (   2صورة )                                            
 منطقة ىور الدلمج  

 
 7/11/2119التقطت ىذه الصورة بتأريخ 

     
 موطنيا االصمي بعد انتياء الفصل البارد وخاصة في شيري آذار ونيسان. كما تعد ىذه المنطقة مصدراً  

إلنتاج االسماك اذ تتغذى عمى انواع مختمفة من النباتات المنتشرة ىناك اضافة الى وجود حيوانات  اساسياً 
( ويمكن ان  2كم 6,25وتبمغ مساحة ىور الدلمج في منطقة  الدراسة ) .اوس لوفرة الماء والغذاء ليالجام

في حالة استثماره عمى اتم وجو ويتطمب االمر توفير عناصر الجذب  سياحياً  يكون ىذا المكان منتجعاً 
كم عمما ان ىذا  19يبعد اقرب طريق معبد  إذالسياحي من خالل ربط ىذه المنطقة بطرق نقل معبدة 

ثار نفر , ومن آثار نفر االمر الذي يساعد عمى انعاش السياحة في كل من ىور الدلمج و آالطريق يمر ب
الخرى انشاء االبنية الالزمة لتقديم الخدمات لمسياح وايصال المنطقة بشبكة كيرباء عمما االمور الميمة ا

 كم , وكذلك انشاء برج لالتصاالت في المنطقة .12ان المنطقة تبعد عن اقرب شبكة كيرباء 
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 التي التاريخية لمحضارات القديمة: وتعني االطالع عمى المعالم  واالثار السياحة التاريخيةمقومات  -ج
منيا آثار نفر وايشان سيد م منطقة الدراسة العديد من المناطق االثرية ضقامت في ازمنة مختمفة . وت
 اال ان اىم ىذه المواقع ىي اثار نفر . رضا وتل الجرنة ومزيرير 

( , 4-3) صور ونفر ىي واحدة من اشير المدن والمراكز الدينية والثقافية في تأريخ العراق القديم     
الى شمال مركز قضاء عفك  وكان نير الفرات القديم ( كم 11)وتقع اطالل ىذه المدينة عمى بعد 

تشتير مدينة نفر في تاريخ حضارة  ,)نيبور( باسميشطرىا الى قسمين اما اسميا القديم فقد كانت تعرف 
وقد حظيت المدينة بشيرة بمكانتيا الدينية المقدسة اذ كانت العاصمة الدينية لمسومريين  وادي الرافدين

واسعة وعناية فائقة من المؤرخين وعمماء االثار ومنيا جامعة بنسمفانيا االمريكية التي نقبت فييا عمى 
 1941واستمرت عمميات التنقيب من قبل جامعة شيكاغو منذ عام  1887مراحل مختمفة ابتدأت منذ عام 

م( وكذلك 15يصل ارتفاع بقاياىا عن االرض حوالي ) وتحتوي المدينة عمى زقورة 1966وحتى عام 
 . (1)م ( الى جنوب غرب الزقورة311تحتوي عمى معبد يقع عمى بعد )

تعاني مدينة نفر التاريخية من عدم االىتمام بيا واستثمارىا بالشكل الصحيح عمى الرغم من انيا تعد      
لدراسة بصورة خاصة , لذا يتطمب االمر االىتمام موردا اقتصاديا ميما  لممحافظة بصورة عامة ولمنطقة ا

بيذا المعمم السياحي الميم وذلك من خالل االىتمام بعناصر الجذب السياحي مثل انشاء الفنادق واالسواق 
التجارية والحدائق والمتنزىات وتوجيو االعالم المرئي لغرض جذب السياح عمى المستوى المحمي 

 واالقميمي وحتى الدولي.
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

                                                           
محافظة القادسية , الرائد لمطباعة والتصميم, النجف االشرف ,  رضا عبد الجبار الشمري وآخرون , التنمية السياحية االثارية في (1)

 25, ص2111
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 (  3صورة )                                              
 بقايا مدينة نفر االثارية 

 
 
 (  4صورة )  

 بقايا مدينة نفر االثارية
 

 
 

 21/12/2119التقطت الصور اثناء الدراسة الميدانية , بتاريخ 
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 : ةالخدمي مقوماتال : المبحث الثاني
يحتل قطاع الخدمات اىمية بارزة في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية وىذه االىمية مستمدة      

من كون الفعالية الخدمية تساىم في تطوير وبناء قدرات االنسان ورفع انتاجية عنصر العمل وليا دور 
الخدمات ميمة لنشوء المدن . وتعد (1)كبير في رفع مستوى المعيشة لدى االفراد ومستوى رفاىية المجتمع

والقرى وتطورىا وتشكل اىمية خاصة بالنسبة لممخططين الن توفير تمك الخدمات بالشكل الكفوء يساىم 
 في صنع بيئة صحية سميمة لممناطق التي يزاول بيا االنسان انشطتو اليومية المختمفة.

    
 :في منطقة الدراسةواقع خدمات البنى التحتية  -3-2-1

البنى التحتية العمود الفقري لمتنمية الشاممة فتوافر بنى تحتية سميمة قادرة عمى تمبية احتياجات تعد 
. كما تساىم خدمات البنى التحتية (2)المجتمع تساىم بشكل كبير بعممية المشاريع التنموية لجميع المجاالت

المجتمعات النامية , مع انيا  نيا تؤثر في التنمية البشرية خاصة فيإفي تحسين رفاىية الناس ومن ثم ف
تفشل في المجتمعات الفقيرة كونيا ليست في متناول الفقراء او تقدم بتكمفة باىظة او تكون بنوعية 

 .  (3)منخفضة وال تعمل بكفاءة
 -: )*(اما واقع تمك الخدمات في منطقة الدراسة فيي عمى النحو االتي

 خدمات الماء الصالح لمشرب  -3-2-1-1
تعد الحاجة الى المياه الصالحة لمشرب من الحقوق االساسية لمسكان فبدونو ال يمكن العيش او     

ممارسة اي نشاط , فيو عنصر اساسي يدخل في خدمة سكان المنطقة وينبغي مراعاة ارتفاع اعداد 
بر حجما اذ السكان من خالل وضع الخطط التنموية لرفع كفاءة مشاريع المياه وانشاء مشاريع جديدة اك

                                                           
سعيد فاضل احمد , واقع ومستقبل خدمتي الماء الصافي والمجاري في مدينة بعقوبة ) دراسة في جغرافية الخدمات( ,  (1)

 17, ص 2118, كمية التربية , جامعة ديالى , )غير منشورة(رسالة ماجستير 
, المؤسسة الحديثة لمكتاب , بغداد  1ابراىيم شريف واخرون , خدمات المدن ) دراسة في الجغرافية التنموية ( ,طبشير  (2)
 229, ص 2119, 

خالد محمد بن عمرو , جغرافية الخدمات ) دراسة في البناء النظري ( , دار الكتب والوثائق القومية , االسكندرية ,  (3)
    113, ص 2118

بكة صرف صحي في منطقة الدراسة حتى داخل حدود البمدية . المصدر : مقابمة شخصية مع السيد )صالح ال توجد ش )*(
 5/11/2119سند طعمة ( وكيل مدير بمدية ناحية نفر , بتاريخ 

 ولم يعد لميواتف االرضية اي دور في منطقة الدراسة فقد تم االستعاضة عنيا باليواتف النقالة وبالتالي ال توجد بيانات
 كافية عن خدمة االتصاالت في المنطقة لذا لم يتم التطرق الى ىذه الخدمة .
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ان الكثير من المناطق غير المخططة تغيب فييا ىذه الشبكة وان وجدت فيي ال تغطي كل المساكن .   
 -ويمكن توضيح واقع ىذه الخدمة في منطقة الدراسة من خالل ما يمي :

 :خدمات الماء الصالح لمشرب في مركز الناحية  -أ
البدير الموحد ( الذي تبمغ  -تتمثل خدمات الماء في مركز ناحية نفر باالعتماد عمى) مشروع عفك      

         الفعمية الخاصة بناحية نفر( في حين تبمغ الطاقة  ساعة  /3م 2111 الكمية ) ميميةطاقتو التص
عمى من المعيار يوم ( وىي ا /لتر  398ساعة ( , وبمغت حصة الفرد الواحد منو ) /3م251) 

. ومصدر المياه الرئيس ليذا المشروع ىو شط الدغارة الذي يشيد (1)يوم (/لتر 251التخطيطي البالغ) 
اثناء انخفاض مناسيب  اً انخفاض معدل تصريف المياه في فصل الصيف وبالتالي يشيد ىذا المشروع توقف

ىذا المشروع ومنيا مركز ناحية نفر التي  عمى تجييز المناطق التي يغذييا المياه االمر الذي يؤثر سمباً 
 يقل فييا حصة الفرد الواحد في فصل الصيف.

 : ناحية نفرخدمات الماء الصالح لمشرب في ريف  -ب
ان العديد من المستقرات الريفية في منطقة الدراسة تتوفر فييا مشاريع اسالة ومن خالل الجدول       
مجمع ( باإلضافة الى االعتماد عمى  12في منطقة الدراسة ) ( يتضح بأن عدد المجمعات الموجودة 39)

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

مستقرة ( اي ان المستقرات الريفية التي تصميا  24رب منيا او داخل حدود المستقرة)الماء الواقعة بالق
, %( من مجموع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة3,77خدمات الماء الصالح لمشرب شكمت نسبة )

مستقرة ( بنسبة  11)  فقد بمغ عددىا المستقرات المحرومة من خدمات الماء الصالح لمشرب اما
%( من مجموع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة . وبمغ مجموع الطاقة الفعمية لممجمعات 7,22)

              ساعة ( وقد تراوحت الطاقة الفعمية ليذه المجمعات بين / 3م 945المائية لمنطقة الدراسة ) 
 ساعة ( . /3م251  –ساعة /3م21) 
 
 

 

                                                           
 2119مديرية ماء الديوانية , شعبة التخطيط , بيانات غير منشورة ,  (1)
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 (  39جدول )
 ناحية نفرالتوزيع الجغرافي لمجمعات الماء الصالح لمشرب وطاقتيا والمستقرات المستفيدة منيا في ريف 

 2119لمعام 
اسم  ت

المجمع او 
 المشروع

مصدر  الموقع
 المياه 

طاقة 
المشروع 

التصميمية 
 ساعة/3م

طاقة 
المشروع 
الفعمية 

 ساعة/3م

المستقرات المستفيدة من المجمع وعدد 
 سكانيا

عدد  اسم المستقرة
 السكان

حصة 
الفرد 
 يوم/لتر

مشروع عفك  1
البدير –

 الموحد

شط  عفك
 الدغارة

2111 251  
المخصصة 
 لناحية نفر 

 االرباع
 البوصبي
 المحانية
 اليوسف

 السيد ايدام 
 االصالح
 الشرامطة

 العيبي والصمخة 
 الجاسور
 العصمان

282 
511 
341 
364 
322 
411 
122 
651 
157 
35 

 
 

332 

 3195 المجموع
مجمع ماء  2

 نفر الرئيسي
مركز 
 الناحية

نير 
 الخير

 ال فضل اهلل  151 211
 التضامن

1581 
1477 

 
294 

 3157 المجموع

3 
 

مجمع ماء 
 البو ايدام

البو 
ايدام 
 الغربية

الجوعان 
 الحديث

 البوايدام الشرقية  51 51
 البوايدام الغربية

417 
356 

 
393 

 763 المجموع
مجمع ماء  4

 الدرعية
 الدرعية 51 51 1/نفر الدرعية

 ارجيوان
 االحرار

1591 
269 
221 

 
144 

 2181 المجموع
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مجمع ماء  5
 العين

شط  العين
 الدغارة

 العين 111 111
 بعيوة
 التممة

655 
231 
382 

 
425 

 1267 المجموع
مجمع ماء  6

الدرعية 
 الجديد

ال 
 عامر

شط 
 الدغارة

 ال عامر 111 111
 الفوارة
 الشوفة

 البومرجان
 العين 

226 
1115 
214 
733 
142 

 
 

257 

 2331 المجموع
مجمع ماء  7

 الجعافر
الجوعان  الجعافر

 الحديث
 الجعافر 31 31

 البوىة
522 
214 

 
244 

 736 المجموع
مجمع ماء  8

 ابوجفور
 ابو جفور 31 31 نفر ابوجفور

 حاج لفتو
153 
321 

 
381 

 473 المجموع

مجمع ماء  9
 البيضان 

نير  البيضان
 الخير 

 البيضان 51 51
 التسعة
 العواودة

381 
418 
689 

 
211 

 1487 المجموع
مجمع ماء  11

 1/نفر
مشروع  ابوجفور

 جحيش
 277 541 ابوجفور 25 25

مجمع ماء  11
 الورش

مشروع  الورش
 جحيش

 327 611 الورش 51 51

مجمع ماء  21
 البرجود

مشروع  البرجود
 جحيش

 315 633 البرجود 41 51
 

مجمع ماء  13
 الكرينات

مشروع  الكرينات
 جحيش

 252 476 الكرينات 21 25

  17647 34 945 2761 - - - المجموع

  2119المصدر : مديرية ماء الديوانية , قسم التخطيط , بيانات غير منشورة , 
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ال تصميا خدمة مياه الشرب حتى  نستنتج ما سبق ان بعض المستقرات الريفية في منطقة الدراسة      
ن اغمبيا تعتمد عمى قنوات مائية فرعية ال تتوفر فييا إفي باقي المستقرات ف المجمعات الموجودة اساساً 

( من الباعة   ROلشراء المياه المسماة ) يمجؤونالمياه باستمرار كما ان اكثر سكان المناطق الريفية 
 المتجولين , اذ تستخدم المياه التي تصميم من محطات االسالة لالستعماالت المنزلية  .

 
 خدمات الطاقة الكهربائية       -3-2-1-2

ان الحاجة الى الطاقة الكيربائية امر ميم في كثير من مجاالت الحياة وىي من الدعائم االساسية      
عممية التنمية والتطور اذ يعتمد عمييا كوسيمة لتحريك وتشغيل جميع االنشطة , وان ما يستيمكو الفرد  في

في تحديد مستوى الرفاىية والتقدم في المجتمع .ويمكن توضيح خدمات الطاقة  ميماً  من الطاقة يعد معياراً 
 -الكيربائية في منطقة الدراسة من خالل ما يمي :

   :لكهربائية في مركز الناحيةخدمات الطاقة ا  -أ

ترتبط بيا مختمف االنشطة التي  إذان خدمات الكيرباء في المدينة ال تقل شأنا عن باقي الخدمات      
ال يمكن لبعضيا ان تعمل بدونيا وتتمثل خدمات الكيرباء في مركز الناحية بدائرة توزيع كيرباء نفر التي 

كيمو فولت ( بعد ان يتم تجييز  11كيمو فولت ( الى ) 33تعمل عمى تحويل الطاقة ذات الفولتية العالية )
فولت (. وتغطي شبكة  221لتصل الى الوحدات السكنية بطاقة ) المحوالت المنتشرة في مركز المدينة

مثل )حي الموظفين وحي  حديثاالكيرباء معظم احياء المدينة باستثناء االحياء التي تم تشيد المساكن فييا 
  %( .51بكة الكيرباء فييما نسبة )ال لعيبي ( الذي تغطي ش

 

  : ةخدمات الطاقة الكهربائية في ريف منطقة الدراس -ب

ان توفير الطاقة الكيربائية لسكان المستقرات الريفية امر ميم لما ليا من دور كبير في االستخدامات      
تعمل معظم مضخات المياه والورش الصناعية  إذالمنزلية باإلضافة الى النشاط االقتصادي والصناعي, 

. ان معظم المستقرات الريفية في منطقة الدراسة مجيزة بالطاقة لصغيرة بواسطة الطاقة الكيربائيةا
الكيربائية الوطنية اضافة الى وجود المولدات االىمية . اال ان المالحظ عمى الشبكات الكيربائية التدىور 

مما جعميا عرضة  القدمو  تآكلالتعاني من  فييالكبير اذ ان اغمبيا يعود لسبعينيات القرن الماضي 
ثناء العواصف واالمطار , باإلضافة الى زيادة حجم المستقرات الريفية فقد زاد حجم بعض لمسقوط ا



 ..... المقومات االقتصادية والخذمية المؤثرة في التنمية في ناحية نفر لثالثاالفصل 

 

116 
 

المستقرات الى الضعف مع بقاء الشبكات والمحوالت الكيربائية عمى حاليا االمر الذي ادى الى الضغط 
اذ ال  فولت ( 125الشديد عمى شبكة الكيرباء وانخفاض الفولتية التي تصل في بعض المستقرات الى )

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

 
 خدمات النقل  -3-2-1-3
يعد النقل من الخدمات الميمة التي يقاس عمى اساسيا تقدم الدول او تأخرىا واول الجوانب التي      

. ولو اىمية كبيرة في العديد من االنشطة ومنيا (1)مايفكر بيا االنسان عندما يريد ان يسكن في مكان 
الصناعة بحيث يتميز عن بقية عناصر االنتاج الداخمة في العممية الصناعية وىو اساس لبقية النشاطات 

السيارات مسؤولة عن زرع طرق االقتصادية التي ترتكز عميو فضال عن كون طرق النقل بأنواعيا ومنيا 
. ولمنقل دور كبير (2)التي من شأنيا ان تتطور الى مراكز حضرية في المستقبلبذور النويات الحضرية 

ومؤثر في تحديد انماط استخدام االرض في الزراعة وبصورة خاصة في تحديد االراضي المخصصة 
. ومن (3)لزراعة حدائق الفاكية او محاصيل الخضر ولو دور كبير في تحديد اسعار االراضي الزراعية

نتج ان لمنقل اىمية كبيرة في عممية التنمية وألجل االستفادة من ىذا القطاع يجب اجراء خالل ذلك نست
كمال عمل تعبيد الطرق في المناطق التي يوجد فييا طرق  التحديثات عمى خطوط النقل واصالحيا وا 

 ترابية قيد التنفيذ الن كل ذلك سينعكس عمى الجانب التنموي لممنطقة .
 النقل في منطقة الدراسة من خالل ما يمي : يمكن توضيح واقع خدمات

 :خدمات النقل في مركز الناحية -أ
تعد منظومة النقل الحضري العمود الفقري في المدن فالنقل يرتبط مع االستعماالت االخرى لألرض       

 داخل المدينة  بشكل وثيق اضافة الى كونو احد مكونات البنى التحتية التي تساىم في انجاح عممية
في نشأة ونمو المدينة وتطورىا فبواسطتو تستطيع المدينة االمتداد  اً ميم اً التنمية ويؤدي عامل النقل دور 

                                                           
لمنشر والتوزيع , عمان , , الدار المنيجية  1ة معاصرة , طفؤاد بن غضبان , الخدمات الحضرية برؤية جغرافي (1)

 141, ص2115

, مجمة جامعة  2118رغد عبد الحميد الدوري , التحميل الجغرافي لشبكة الطرق المعبدة في قضاء الدور لمعام  (2)
 383, ص 2111,  3, العدد 17تكريت لمعموم االنسانية , كمية التربية , جامعة تكريت , المجمد 

 18, ص2111كندرية , محمد خميس الزوكة , جغرافية النقل , دار المعرفة الجامعية , االس (3)
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ويشجع عمى السكن في مناطق الضواحي التي من الممكن ان تمتد وتتصل مع المدينة ولو اىمية في 
 مساحة المدينة وتطورىا . ظيور االحياء الجديدة مع امتداد الطرق المعبدة االمر الذي يؤدي الى زيادة

تبمغ  إذ( يالحظ افتقار مركز الناحية الشديد الى الطرق المعبدة 41ومن خالل مالحظة الجدول )      
%( ال 25%( و)51%( فقط في حين تبمغ نسبة الطرق المميدة )25نسبة الطرق المعبدة داخل المدينة )

تم تشيد الوحدات السكنية في حي الموظفين وحي العيبي دون وجود خدمات البنى  إذتزال طرق ترابية , 
 التحتية والتي من اىميا طرق النقل .

 
 (41جدول )  

 2119واقع خدمات طرق النقل في مركز ناحية نفر لمعام   
 

 نسبة الطرق المعبدة  اسم الحي 
)%( 

 نسبة الطرق المميدة
)%( 

 نسبة الطرق التربية
 التنفيذ ()%( )قيد   

 )%( المجموع

 111 ـــــــــــــــــــــــــ 51 51 السالم 

 111 31 41 31 الحسين

 111 41 41 21 الموظفين

 111 31 71 ــــــــــــــــــ العيبي

 111 25 51 25 المجموع

          
 2119منشورة , المصدر: مديرية بمدية نفر , قسم التخطيط , بيانات غير                   
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 : خدمات طرق النقل في ريف منطقة الدراسة -ب
 يمكن تصنيف طرق النقل في ريف منطقة الدراسة الى االتي :     

يبمغ مجموع طول ىذا  ووىو الطريق الذي يربط منطقة الدراسة بمركز المحافظة  الطريق الرئيس: -1
كم ( وىو طريق بممرين ذىاب واياب تم اكمال العمل 14كم(  ويمر بمنطقة الدراسة بمسافة )89الطريق )

اكمالو الى قضاء  لغرضوصوال من مركز المحافظة الى قضاء عفك والعمل جار  حديثابالممر الثاني 
نمو المستقرات الريفية عمى جانبيو  وقد ساىم ىذا الطريق بشكل كبير في  الفجر في محافظة ذي قار
المحانية ( , ويمتاز بكثافة و  ,العيبي والصمخةو  ,الشرامطة و  ,ال فضل اهلل و  ,وىي مستقرات ) التضامن 

 المرور باتجاه محافظات ذي قار وميسان .

سومر ( الذي يبمغ طولو  –نفر  –: وتتمثل في منطقة الدراسة بطريق )عفك  الطرق الثانوية -2
 ,التممة و  ,الدرعية , و العين و  ,كم( مرورا بمستقرات ) الفواره 13ويمر بمنطقة الدراسة بمسافة )( كم28)
سومر و مركز  ناحيةالعامر ( ويعد عصب الحياة ليذه المستقرات لربطيا مع قضاء عفك و و  ,بعيوة و 

 متوفرة فييا.الان ىذه المدن تمد ىذه المستقرات بالخدمات االساسية غير  إذناحية نفر 

ان الغرض من ىذه الطرق ىو ربط المستقرات الريفية بالمدن باإلضافة الى ربطيا الطرق الريفية : -3
بالطرق الرئيسة او الثانوية وتتصف ىذه الطرق في منطقة الدراسة بضيق مسالكيا وىي في العادة تكون 

كم( كما  71ة في منطقة الدراسة ) مبمطة بطبقة واحدة . وقد بمغ مجموع اطوال الطرق الريفية المعبد
 . كم( 24)  الترابيةغ مجموع اطوال الطرق الريفية م( , في حين ب11( وخريطة )41موضح في جدول )
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 ( 41جدول )      
 ناحية نفرالتوزيع الجغرافي لمطرق الريفية في       

 
 اسم الطريق

 
 الطول )كم(

  المستقرات التي يمر بيا 
 الطريقنوع 

 السيد يوسف كم11 القرى الغربية –المركز 
 البومرجان

 البوايدام الشرقية
 البوايدام الغربية

 البوىة

 
 معبد

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

 التسعة
 العواودة

 
 معبد

 معبد ابوجفور كم7 ابوجفور
 معبد البرجود كم5 االثار –عفك 

 معبد 4رقم كم 11 الميدان –ال فضل اهلل 
 الفوارة كم4 الفوارة –الدرعية 

 العين
 معبد

 معبد الفوارة كم11 الفوارة -المركز
 ترابيكم 6 -كم معبد7 الكرينات كم 13 اليور  –الكرينات 
 ترابي االرباع كم 6 االرباع -المركز
–ابو خزامة  –التويم  كم 12 ارجيوان –التويم 

 ارجيوان  -ابوجفور
 ترابي

      

    دائرة المشاريع في محافظة القادسية, بيانات غير و المصدر : مديرية الطرق والجسور في الديوانية , 
 .2119منشورة, 
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 (11خريطة )
 ناحية نفرتوزيع الطرق الريفية في 

 

 (ARC- GIS. 10.8 ), وبرنامج (41بيانات الجدول )المصدر: الباحث باالعتماد عمى   
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 :واقع الخدمات المجتمعية في منطقة الدراسة -3-2-2
تعد ىذه الخدمات من العناصر االساسية في عممية التنمية كونيا اعمال نافعة في حفظ حياة  

المجتمع وتساىم في تطوره . وىي من المؤشرات الميمة في تقييم مستوى التطور الحضاري واالجتماعي 
اضافة الى امكانية تقييم مستوى الوظائف التي تؤدييا الحكومات  واالقتصادي والعممي لممجتمعات

اصبح توفير الخدمات لمسكان بجميع اشكاليا امرا ضروريا  إذلمواطنييا بواسطة دوائرىا الخدمية , 
. وتتميز ىذه الخدمات بكونيا مساحية اي تمثل مساحة (1)واساسيا ومن سمات التطور والتقدم في المجتمع

المدينة او القرية كما ان الحصول عمييا يتطمب تحرك االنسان الييا اذ يعمل المخططون محدودة من 
عمى اختيار المواقع المناسبة ليا لتحقيق ىدف سيولة الوصول الييا واستفادة جميع السكان من 

 .(2)الخدمة
 يمكن تفصيل الخدمات المجتمعية في منطقة الدراسة من خالل ما يمي:

 التعميمية :الخدمات  -3-2-2-1
تعد الخدمات التعميمية الركيزة االولى االساسية لتقدم وتطور المجتمعات , اذ ان اي بمد يرغب في       

. ولمتعميم اىمية كبيرة (3)احداث تقدم وفي اي مجال يبدأ بالتعميم ألنو يمثل الحمقة االولى في سمم التطور
درجة تطور المجتمع وتحضره وبالتالي تفيد في في عممية التنمية لما يقدمو من وظائف وميام تكشف 

 لذلك ,(4)وضع الخطط المناسبة التي تيدف الى تنمية الموارد البشرية تبعا الحتياجات ومتطمبات المجتمع
 ىذه تتمثل الدراسة منطقة وفي المجتمعية الخدمات من كنوع بالغة اىمية المختمفة بمراحمو لمتعميم نإف

 مركز في متباين بشكل موزعة وىي والثانوية واالعدادية االبتدائية والمدارس االطفال برياض الخدمات
 :يمي ما خالل من التفصيل من بشيء الخدمات ىذه واقع توضيح يمكن و,  الناحية

 
                                                           

رضا عبد الجبار سممان , عبد الكاظم فالح ىادي , واقع الخدمات وكفاءتيا في ريف ناحية السدير , مجمة القادسية  (1)
 131, ص 2113, 1, العدد  16لمعموم االنسانية , المجمد 

 2119صفاء لمنشر والتوزيع , عمان , , دار  1خمف حسين الدليمي , تخطيط الخدمات المجتمعية والبنى التحتية , ط (2)
 39, ص

زينب يعقوب يوسف الجبوري , التحميل المكاني لمخدمات التعميمية في ريف قضاء الشامية وامكانية تنميتيا , رسالة  (3)
 11,ص2117, جامعة القادسية ,  اآلداب, كمية )غير منشورة( ماجستير 

 224بشير ابراىيم لطيف واخرون , مصدر سابق , ص (4)
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: ليذه المرحمة اىميتيا في السمم التعميمي كونيا تشكل الركيزة االساسية في ذلك مرحمة رياض االطفال -أ
في تنمية شخصية الطفل بجوانبيا المختمفة وتسيل عممية انتقال االطفال التدريجي الى  السمم فيي تساىم

وجود مؤسسة واحدة  لرياض االطفال تقع في ( 12وخريطة )( 42المدرسة . ويتضح من خالل الجدول )
ن المدينة تعاني من نقص في مؤسسات ىذه إمركز الناحية  في حي الموظفين وعمى ىذا االساس ف

 مة التعميمية . المرح
 

 (42جدول )
 ( 2119 -2118لمعام الدراسي ) ناحية نفررياض االطفال في 

 
اسم 

 الروضة
عدد  الموقع

 االطفال
معدل  عدد المربيات عدد الشعب

 شعبة/طفل
 معدل
 مربية/طفل

 8,31 3,51 5 3 154 حي الموظفين الرياحين
 2119, شعبة التخطيط , بيانات غير منشورة ,  المصدر: مديرية تربية عفك

 
( مع 2119-2118طفل ( لمعام الدراسي ) 154فقد بمغ عدد االطفال المسجمين في ىذه الروضة )    

ن ىذه الروضة تعاني من عجز كبير إ( وبموجب ىذه البيانات ف5وجود ثالث شعب فقط وعدد المربيات )
ة التي حددتيا وزارة التخطيط في العراق يكون عدد االطفال في في كفاءتيا , فبحسب المعايير التخطيطي
طفل ( بيدف تحقيق االداء الجيد وفي ىذه الروضة بمغ  31-25الشعبة الواحدة لمرحمة رياض االطفال )

ان المعيار التخطيطي  إذطفل ( واالمر نفسو بالنسبة لعدد المربيات  3,51معدل االطفال لكل شعبة ) 
مربية ( االمر الذي يؤكد حاجة /طفل  8,31في حين بمغ المعيار ليذه الروضة )  مربية (/طفل 17)

الناحية الى روضة ثانية فباإلضافة الى ىذه المؤشرات فقد اتضح بأن العديد من العوائل ال يقومون  
 .(1)ولتيالك بناءىا   بتسجيل اطفاليم في الروضة لبعدىا عن اماكن سكناىم

 
 
 

                                                           
 .1دراسة ميدانية , استمارة استبيان , السؤال الثالث,  (1)
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 (12خريطة )
 ناحية نفر مدينةيع المكاني لمخدمات التعميمية في التوز 

 
 (ARC- GIS.10.8 ) , وبرنامج (43-42جدول )المصدر: الباحث باالعتماد عمى   
 
ان ىذه المرحمة ىي الجزء االساس الذي يفوق في اىميتو مرحمة رياض  مرحمة التعميم االبتدائي : -ب

االطفال كونيا القاعدة التعميمية التي تستند عمييا المراحل التعميمية االخرى ويمكن توضيح ىذه المرحمة 
 في منطقة الدراسة من خالل ما يمي :

           : بمغ عدد المدارس االبتدائية في مركز الناحية  مرحمة التعميم االبتدائي في مركز الناحية -1
تمميذ ( في  1833( اما عدد التالميذ فقد بمغ ) 12( وخريطة )43مدارس ( كما يالحظ في الجدول ) 5) 

شعبة ( ومما يالحظ عمى خدمات التعميم االبتدائي في مركز الناحية انيا ال  52حين بمغ عدد الشعب )
الحضر اذ ان المستقرات الريفية القريبة من المركز تعتمد عمى ىذه المؤسسات التعميمية  تخدم فقط السكان

. ويعود ذلك (1)كم ( عن اقرب مدرسة ابتدائية في مركز الناحية 3-2عمما ان بعض المستقرات تبعد )

                                                           
 .1الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان ,السؤال الثالث,  (1)



 ..... المقومات االقتصادية والخذمية المؤثرة في التنمية في ناحية نفر لثالثاالفصل 

 

125 
 

وبة عمى تمك المدارس من جية وصع اً لعدم وجود مدارس ابتدائية في تمك المستقرات , مما شكل ضغط
 وصول التالميذ في تمك المستقرات من جية اخرى .

 (43جدول )
 ( 2119-2118لمعام الدراسي ) نفر واقع خدمات التعميم االبتدائي في مركز ناحية
 

عدد  عدد الشعب عدد التالميذ موقع المدرسة اسم المدرسة 
 المعممين

 معدل
 شعبة/تمميذ

 معدل
 معمم/تمميذ

 9,23 7,33 17 12 415 حي الموظفين المسك لمبنين
 3,24 2,41 22 13 535 حي السالم ابن رشد لمبنين
 2,19 4,31 19 12 365 حي السالم  المباركة لمبنات
 28 3,37 16 12 448 حي السالم  السرور لمبنات

 16 7,26 5 3 81 حي الموظفين نفر لمتعميم المسرع
 5,23 2,35 79 52 1833 ــــــــــــــــ     المجموع

 2119المصدر: مديرية تربية عفك , شعبة التخطيط , بيانات غير منشورة , 

 

     بمغ معدل  إذاما فيما يخص مقارنة االرقام الموجود في الجدول السابق مع المعايير التخطيطية     
           شعبة ( وبمغ معدل  /تمميذ 25( وىو اعمى من المعدل العام البالغ )  2,35شعبة ( ) /) تمميذ
 معمم ( . /تمميذ  25( وىو اقل من المعدل العام البالغ )  5,23معمم ( ) /) تمميذ 

في العديد من المستقرات الريفية مؤسسات  : توجد ناحية نفرمرحمة التعميم االبتدائي في ريف  -2
( نالحظ ان مجموع  13( وخريطة ) 44لممرحمة االبتدائية فمن خالل مالحظة الجدول )  تعميمية

 شعبة ( في حين بمغ عدد التالميذ 119مدرسة ( بواقع ) 14بمغ )  ناحية نفرالمدارس االبتدائية في ريف 
شعبة (  /تمميذ  25شعبة ( وىو اعمى من المعدل العام البالغ )  /تمميذ  9,31تمميذ( بمعدل )  3481) 

     فقد بمغ ىذا المعدل في مدرسة العالمة المجمسي المختمطة  المعدل من مدرسة الى اخرى ويتباين ىذا
(   شعبة /تمميذ  11 شعبة ( في حين بمغ ىذا المعدل في مدرسة الكافي المختمطة )/تمميذ  5,48) 

                  معمم ( فقد بمغ  /ويعود سبب ذلك الى قمة عدد التالميذ في ىذه المدرسة. اما معدل  ) تمميذ 
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معمم ( وىو ايضا يتباين من /تمميذ  25معمم ( اي انو اقل من المعدل العام البالغ )  /تمميذ  22 ,5) 
معمم ( في حين بمغ /تمميذ  1,43مدرسة الى اخرى فقد بمغ ىذا المعدل في مدرسة الشيداء المختمطة )

 معمم (. /تمميذ  1,6في مدرسة الكافي ) 

 
 ( 44جدول )
 ( 2119-2118لمعام ) ناحية نفرواقع خدمات التعميم االبتدائي في ريف 
 

 موقع المدرسة اسم المدرسة
 ) مستقرة(

عدد 
 التالميذ

عدد 
 الشعب

عدد 
 المعممين

 معدل
 شعبة/تمميذ

 معدل
 معمم/تمميذ

 1,32 1,32 11 11 353 الدرعية االبطال لمبنين
 6,17 7,32 13 7 229 البوايدام الشرقية االدريسي لمبنين
 22 6,28 13 11 286 الدرعية الغيث لمبنات

 31 5,37 11 8 311 البوايدام الشرقية جنة الخمد لمبنات
 3,28 5,48 12 7 341 ال فضل اهلل العالمة المجمسي المختمطة 

 8,12 5,25 18 9 231 الفوارة البيادر المختمطة
 2,15 3,25 11 6 152 ابو جفور االمجاد المختمطة

 17 8,31 15 8 255 العين اسامة بن زيد المختمطة
 1,6 11 8 5 49 كافي الكافي المختمطة
 28 2,37 12 9 335 ال ورش اكد المختمطة

 1,43 3,51 7 6 312 البيضان الشيداء المختمطة
 8,11 2,16 9 6 97 ابو جفور االنصار المختمطة
 14 3,23 11 6 141 العيزان الخزرج المختمطة
 26 5,37 16 11 412 التضامن الفارابي المختمطة 

 5,22 9,31 154 119 3481 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع
 2119المصدر: مديرية تربية عفك , شعبة التخطيط , بيانات غير منشورة , 
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 (13خريطة )
 (2119-2118) يلمعام الدراسالتوزيع المكاني لخدمات  التعميم االبتدائي في ريف ناحية نفر 

         

 ( ARC- GIS.10.8 (وبرنامج (,44جدول)لمصدر: الباحث باالعتماد عمى بيانات ا
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: تتمثل خدمات ىذه المرحمة بالمدارس المتوسطة و االعدادية او االثنين معا  مرحمة التعميم الثانوي -ج
انيا اساس لمدراسة الجامعية , ويمكن توضيح ىذه المرحمة  إذوالتي تعرف بالثانوية وليذه المرحمة اىميتيا 

 في منطقة الدراسة من خالل ما يأتي :

(  ان عدد 12( وخريطة ) 45يتضح من خالل الجدول )  مرحمة التعميم الثانوي في مركز الناحية : -1
    ب بمغ شعبة ( وبمجموع طال 31مدارس ( بواقع )  4المدارس الثانوية في مركز الناحية بمغ ) 

طالب ( وىذه المؤسسات التعميمية ال تخدم فقط السكان الحضر اذ ان العديد من المستقرات  1281)
الريفية في منطقة الدراسة ال تتوفر فييا مؤسسات تعميمية خاصة بيذا النوع من الخدمات وبالتالي فيي 

 ميم الثانوي ,  فقد بمغ عدد تعتمد عمى مركز الناحية  والمستقرات القريبة منيا التي يوجد فييا  خدمات التع

 ( 45جدول ) 
 ( 2119-2118لمعام الدراسي ) نفر واقع خدمات التعميم الثانوي في مركز ناحية

عدد  الموقع اسم المدرسة 
 الطالب

عدد 
 الشعب

عدد 
الكادر 
 التدريسي

 معدل
 شعبة/طالب

 معدل 
طالب 

 مدرس/
 13 8,33 21 8 271 حي الموظفين اعدادية نفر لمبنين

 31 43 13 9 387 حي السالم لمبنين متوسطة االمام الرضا)ع(
 11 3,39 12 3 118 حي الموظفين  متوسطة نفر المسائية لمبنين

 22 46 23 11 515 حي الموظفين ثانوية القانتات لمبنات
 5,18 3,41 69 31 1281 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع

 2119المصدر: مديرية تربية عفك , شعبة التخطيط , بيانات غير منشورة , 

يا  لموصول ضمستقرة( تصل المسافة المقطوعة في بع 15التي تعتمد عمى مركز الناحية ) المستقرات 
.وفيما (1)كم ( كما ىو الحال في مستقرة البيضان والتسعة والعواودة واالرباع 7الى المدارس الثانوية )

( وىو اعمى من المعدل 3,41شعبة ( ) /المعيار التخطيطي ليذه المدارس فقد بمغ معدل ) طالبيخص 
شعبة ( االمر الذي ينعكس سمبا عمى مستوى التعميم وكفاءة التدريس بسبب زيادة /طالب  31العام البالغ )

                                                           
 الدراسة الميدانية , المالحظة المباشرة  (1)
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و اقل من المعدل ( وى 5,18مدرس ( فقد بمغ ) /عدد الطالب داخل الشعبة الواحدة , اما معدل ) طالب 
 مدرس ( مما يعني ان ىناك زيادة في عدد الكادر التدريسي. /طالب  25التخطيطي البالغ ) 

( 14( وخريطة ) 46من خالل مالحظة الجدول ) :ناحية نفرخدمات التعميم الثانوي في ريف  -2
شعبة ( وبمجموع  39مدارس ( بواقع )  6بمغ )  ناحية نفرنالحظ ان عدد المدارس الثانوية في ريف 

طالب ( ولمعرفة كفاءة ىذه الخدمات من خالل مقارنتيا بالمعايير العامة فقد بمغ  1311طالب بمغ ) 
             ( وىو اعمى من المعدل العام البالغ  32 ,8شعبة ( في ىذه المؤسسات )  /معدل ) طالب 

   وىو اقل من المعدل العام البالغ (8,13مدرس ( )  /معدل ) طالب شعبة ( في حين بمغ  /طالب  31) 
 مدرس (. /طالب  25) 

 ( 46جدول ) 
 ( 2119-2118لمعام الدراسي ) ناحية نفرواقع خدمات التعميم الثانوي في ريف 

 
 الموقع اسم المدرسة 

 ) المستقرة(
عدد 

 الطالب
عدد 

 الشعب
عدد 

الكادر 
 التدريسي

 معدل
 شعبة/طالب

 معدل 
طالب 

 مدرس/
 1,13 3,33 23 9 311 الدرعية ثانوية الدرعية المختمطة

 7 31 13 3 89 ابو جفور متوسطة كاظم الغيظ )ع( المختمطة
 8,13 2,33 24 11 332 العين ثانوية مأرب المختمطة 

 6,27 9,35 13 11 359 التضامن ثانوية المختار الثقفي المختمطة 
 11 34 17 5 171 البوايدام المختمطةمتوسطة المحسنين 

 2,12 5,31 5 2 61 ال فضل اهلل متوسطة ابراىيم االشتر المختمطة
 13 ,8 8,32 95 39 1311 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع

 2119المصدر: مديرية تربية عفك , شعبة التخطيط , بيانات غير منشورة , 
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 (14خريطة )

 (2119-2118) يالتوزيع المكاني لخدمات  التعميم الثانوي في ريف ناحية نفر لمعام الدراس

 
  ARC- GIS. 10.8)  )وبرنامج, (46بيانات الجدول)الباحث باالعتماد عمى المصدر:   
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 (  5 صورة )

 احد المدارس المزدوجة الدوام في ناحية نفر

 

 24/11/2119التقطت ىذه الصورة بتأريخ                
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في عدد المدارس الموجودة في منطقة  اً واضح اً يتضح من خالل المؤشرات السابقة ان ىناك قصور      
الدراسة بالمقارنة مع عدد المستقرات الريفية فقد بمغ عدد المدارس بمراحميا المختمفة  المنتشرة في ريف 

%( ان 5,45مستقرة( اي بنسبة ) 44مدرسة ( في حين بمغ عدد المستقرات الريفية ) 21منطقة الدراسة ) 
عمى ىذه  اً ىذه النسبة المسجمة تكشف عن نقص واضح في عدد المدارس االمر الذي شكل ضغط

من المؤسسات التعميمية  لإلفادةالمؤسسات التعميمية ولجوء العديد من المستقرات الى مركز الناحية 
كما موضح فيو  فضال عن اغمب المؤسسات التعميمية في منطقة الدراسة ىي ذات دوام مزدوج  الموجودة

. وبسبب بعد المسافة المقطوعة لموصول الى المدرسة في بعض المستقرات والتي تصل (5في صورة )
مية كم ( مما اجبر سكان تمك المستقرات عمى عدم ارسال ابنائيم الى المدارس وتفشي ظاىرة اال 8الى) 

بشكل واضح , االمر الذي ينبغي من خاللو مراعاة درجة الحرمان من تمك الخدمات من خالل قيام 
نشاء مدارس اضافية في المستقرات التي تعاني من عدم وجود مدارس إالجيات الحكومية ذات العالقة ب

 ارتفاع عدد السكان فييا . عمى الرغم من

 :)*(نسبة االلتحاق -د

تتمثل بنسبة االلتحاق االجمالية من خالل عدد الممتحقين في التعميم االبتدائي الى عدد السكان بسن       
%( وىي متباينة بين الذكور 8,111سنة ( من السكان وبمغت ىذه النسبة في منطقة الدراسة ) 6-11) 

ا نسبة االلتحاق الصافية %( . ام7,114%( اما االناث ) 9,116واالناث اذ بمغت ىذه النسبة لمذكور )
     سنة ( الى عدد السكان بسن 11-6فتستخرج من خالل عدد الممتحقين في التعميم االبتدائي بسن )

%( وىي ايضا متباينة بين الذكور واالناث 1,89ة في منطقة الدراسة )نسبسنة ( وبمغت ىذه ال6-11)
 %(.9,85%( اما االناث )3,92فقد بمغت لمذكور ) 

%( بسبب وجود حاالت 111ورة عامة نالحظ ان نسبة االلتحاق االجمالية ىي اكثر من )وبص     
الرسوب والتسرب في المدرسة ومن ثم العودة الى استئناف الدراسة . اما عند اعتماد نسب االلتحاق 

%( غير ممتحقين في المدرسة ومن ثم التأكيد الى ان اىم 9,11%( نجد ان )1,89الصافية والبالغة )
اسباب عدم االلتحاق في المدرسة ىو بعد المسافة المقطوعة من المسكن الى اقرب مدرسة ابتدائية وىي 
في اغمب االحيان خارج المعايير التخطيطية , وتبرز ىذه المشكمة بشكل واضح  في ريف منطقة الدراسة 

 ية مما يدعوا الىخاصة اذا ما عممنا ان معظم الطرق المؤدية الى المدارس في الريف ىي طرق تراب

قسم االحصاء السكاني )فئات السكان )*( تم االعتماد عمى مديرية تربية الديوانية , قسم التخطيط , ودائرة احصاء الديوانية 
  2119, بيانات غير منشورة , العمرية التفصيمية  ( 
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محد من ظاىرة التسرب ضرورة تطوير المناطق الريفية وتنظيميا وامكانية امدادىا بالخدمات التعميمية ل 
وعودة االلتحاق بالمدرسة , ومن االسباب االخرى النخفاض نسب االلتحاق الصافية ىي تدني المستوى 
المعيشي وتدني مستوى الوعي لدى سكان المنطقة فبعض االسر ال تسمح ألكثر من تمميذ بااللتحاق في 

تفاع نسب االلتحاق االجمالية فيو ناتج عن المدرسة االمر الذي يزيد من نسب االميين في المنطقة اما ار 
 حاالت التسرب والرسوب ألسباب متعمقة بعدم متابعة االىالي وعدم كفاءة النظام التعميمي .

%( وىي لمذكور 3,69اما فيما يخص المدارس الثانوية فقد بمغت نسبة االلتحاق االجمالية )   
%( في عموم منطقة 4,53اق الصافية )%( في حين بمغت نسبة االلتح7,57%( واالناث )9,81)

%( اما 6,61الدراسة وىي ايضا متباينة بين الذكور واالناث فقد بمغت نسبة االلتحاق الصافية لمذكور ) 
%( وبشكل عام نرى ان نسبة االلتحاق منخفضة جدا ويعود سبب ذلك الى 2,45االناث فقد بمغت ) 

 افة وبصورة خاصة في المناطق الريفية .تدني الواقع االقتصادي باإلضافة الى بعد المس

 :المسافة المقطوعة لموصول الى الخدمات التعميمية في منطقة الدراسة -ه

تشكل المسافة المقطوعة لموصول الى المدرسة اىمية كبيرة ذلك الن احد االسباب  :نفر_ مركز ناحية أ 
لموصول الييا , فالمعايير التخطيطية لممسافة الرئيسة لترك التالميذ لممدرسة ىو بعد المسافة المقطوعة 
ن إم( اما عمى مستوى الدراسة الثانوية ف311التي يقطعيا التمميذ لموصول الى المدرسة االبتدائية ىي )

 م( 811م( اما المدارس االعدادية )411المعيار التخطيطي لوصول الطالب الى المدارس المتوسطة )

( ان المسافة المقطوعة لموصول الى الخدمات 24( وشكل )47) تبين من خالل معطيات الجدولوقد 
 التخطيطية وبنسب متباينة فوجود روضة   ىي في الغالب اكثر من المسافة مركز الناحية   التعميمية في

 ( 47جدول ) 
 نفر المسافة المقطوعة لموصول الى الخدمات التعميمية في مركز ناحية

 المؤسسة
 التعميمية

 المجموع    م811اكثر من  م811-611 م611-411 م411-211 م211اقل من 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 111 149 24,36 54 4,13 21 8,22 34 4,13 21 1,14 21 رياض االطفال
 111 149 9,32 49 8,14 22 4,13 21 1,18 27 8,21 31 ابتدائية
 111 149 6,41 62 5,19 29 4,15 23 4,13 21 1,11 15 متوسطة
 111 149 6,45 68 1,16 24 8,12 19 8,21 31 7,4 7 ثانوية/اعدادية

 (5-1المصدر: الدراسة الميدانية, استمارة االستبيان , السؤال الثالث )
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 ( 24شكل ) 
 حسب عينة الدراسة(ب)  نفر مركز ناحيةفي المسافة المقطوعة لموصول الى الخدمات التعميمية 

 
 ( 47المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )                 

 
اطفال واحدة في مركز الناحية اثر بشكل كبير عمى نسب المسافة المقطوعة لموصول الييا اذ شكمت  

اما  %(4,13م( )411-211%( في حين كانت المسافة من )1,14م( )211المسافة االقل من )
االمر  %(24,36م فقد بمغت نسبتيا ) 811%( اما اكثر من 8,22)م( فقد كانت 611-411المسافة )

 الذي اثر سمبا عمى ارسال االطفال الى الروضة في الناحية .

الرغم من توزيعيا في احياء مختمفة من الناحية اال ان المسافة المقطوعة عمى اما المدارس االبتدائية    
م 211ر التخطيطية فقد بمغت نسبة المسافة االقل من عن المعايي اً ممحوظ اً لموصول الييا سجمت ارتفاع

%( ووصمت نسبة 1,18م( )411-211حسب عينة الدراسة في حين سجمت المسافة )ب%( فقط 8,21)
        %( ويعود سبب ذلك لعدم وجود مؤسسات تعميمية في احياء 9,32م( )811المسافة ألكثر من )

            ( مما ادى الى وصول المسافة المقطوعة في العديد من االجابات الى  العيبيو  ,) الحسين 
كم( وبالنظر لقمة مؤسسات التعميم الثانوي في مركز الناحية كانت المسافات المقطوعة ىي 5,1كم و 1)

ة اعمى بكثير من المعايير التخطيطية اذ نالحظ ان المسافة داخل المعيار التخطيطي لممدارس المتوسط
محددة ألكثر من %( فقط في حين ترتفع ىذه النسبة مع بعد المسافة لتصل في المسافة ال5,23)    كانت
واالمر ال يختمف في المدارس االعدادية اذ وصمت النسبة لممسافة خارج  ,%(41 ,6) م الى 811
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ات التعميمية %( , وىذه المؤشرات سمبية تكشف عدم عدالة توزيع المؤسس6,45المعايير التخطيطية  )
 ناحية في مركز ال

حسب عينة ب( 25وشكل ) ( 48قد ظير من خالل معطيات الجدول  )ل:, ناحية نفرريف  -ب     
م ( 411لممسافة المقطوعة ) اقل من الدراسة ان نسبة المسافة المقطوعة لموصول الى المدرسة االبتدائية 

م( اذ بمغت 1611 -811)بصورة واضحة في المسافة المقطوعة وتزداد ىذه النسبة فقط %( 7,13) 
%( , االمر الذي يظير ان المسافة 25م فقد شكمت نسبة )1611%( اما المسافة االكثر من 52,38)

المقطوعة لموصول الى اقرب مدرسة ابتدائية ىي في الغالب خارج حدود المعايير التخطيطية مع التأكيد 
بيذا الخصوص ىي لممستقرات التي يوجد فييا مؤسسات تعميمية اذ تزيد عمى ان العينة التي اخذت 

ن المسافة تزيد عن ىذه الحدود إيوجد فييا مؤسسات تعميمية ف المسافة عن ىذه الحدود لممستقرات التي ال
تحتوي عمى مدرسة ابتدائية .اما عمى مستوى  بحسب المسافة التي تفصل سكن التمميذ عن اقرب مستقرة

( وشكل 48يختمف كثيرا فمن خالل نتائج عينة الدراسة المبينة في الجدول ) الثانوية فالحال ال المدارس
%( االمر الذي يكشف عن 33,63( فقد اتضح ان المسافة خارج الحدود التخطيطية تشكل نسبة )25)

 عدم عدالة وكفاية ىذا النوع من الخدمات في ريف منطقة الدراسة . 

 
 (48جدول  )  

 حسب عينة الدراسة (ب)  ناحية نفرالمسافة المقطوعة لموصول الى الخدمات التعميمية في ريف         
 

المؤسسة 
 التعميمية

اكثر من  م1611-811 م811-411 م411اقل من 
 م1611

 المجموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 111 379 25 95 52,38 146 69,22 86 7,13 52 ابتدائية

 متوسطة
 ثانوية/

51 52,18 49 15,18 118 41 63 33,23 271 111 

 ( 2-1المصدر: استمارة االستبيان ,السؤال الثالث ,)  

 



 ..... المقومات االقتصادية والخذمية المؤثرة في التنمية في ناحية نفر لثالثاالفصل 

 

136 
 

 ( 25شكل )  
 ناحية نفرالمسافة المقطوعة لموصول الى المدرسة في ريف 

 ( 48باالعتماد عمى بيانات الجدول )  :المصدر

 

 الخدمات الصحية  -3-2-2-2
تكتسب الخدمات الصحية اىمية كونيا تتعمق بصحة الفرد والمجتمع وتمثل احدى معايير قياس مدى      

تقدم الدولة في مجال الرعاية والعناية الصحية ويتم تقديميا بواسطة مؤسسات مخصصة ليذا الغرض 
عا لدرجة تطور . ان مكونات الخدمة الصحية تتعدد تب(1)م جميع متطمبات الخدمة المادية والبشريةضت

القطاع الصحي في المجتمع ودرجة التطور االجتماعي واالقتصادي ذاتو وىي ترتبط بتاريخ الدولة 
 .(2)ونظاميا االقتصادي واالداري وكذلك دور كل من القطاعين العام والخاص

حاجات تشكل الخدمات الصحية احد اىم المرتكزات االساسية في عممية التنمية , اذ انيا تمبي        
االنسان االساسية والضرورية لبقائو وديمومتو  فالصحة اليدف االساس لكل المجتمعات البشرية بمختمف 

                                                           
 114فؤاد بن غضبان , مصدر سابق , ص (1)
التحميل المكاني لمخدمات الصحية في الجميورية اليمنية ) دراسة في جغرافية  أمين عمي محمد حسن , (2)

 5, ص 2116, جامعة عدن ,  اآلدابالخدمات ( , كمية 
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انظمتيا وىي العامل الحاسم في حيوية الفرد والتي تصب في النياية في رقي المجتمع وتقدمو. تعاني 
( يتضح وجود  49ل )منطقة الدراسة من عجز في تقديم الخدمات الصحية فمن خالل مالحظة الجدو 

مركز صحي رئيس واحد يقع في مركز الناحية , تعتمد عميو منطقة الدراسة باإلضافة الى وجود ثالث 
مراكز صحية فرعية في مستقرات ) التضامن والدرعية والفوارة ( في حين بمغ عدد البيوت الصحية اثنان 

غ عددىا ثالث عيادات مع وجود صيدليات فقط في مستقرات العين والبرجود اما العيادات الخاصة فقد بم
( وىذه العيادات الخاصة والصيدليات تقع في مركز الناحية . ولتقديم الخدمات في ىذه 2عدد )

 اطباء ( بواقع  6المؤسسات الصحية ىناك كوادر متخصصة ألداء ىذا الغرض , اذ بمغ عدد االطباء ) 
فقط ( في المركز الصحي  3عدد الصيادلة )  طبيب اسنان ( في حين بمغ 2طبيب عام (  و )  4) 

  (  اغمبيم في المركز الصحي الرئيس 67الرئيس وسط مركز الناحية ,  وبمغ مجموع المين الصحية ) 

 
 ( 49جدول )

 2119لمعام   ناحية نفرالتوزيع المكاني لمخدمات الصحية في 
عدد المراكز الصحية 

 الرئيسة والموقع الجغرافي

 

عدد المراكز الصحية 
 الفرعية 

 والموقع 

عدد البيوت 
الصحية التابعة 

 الرئيسي   لممركز

 والموقع

 

عدد 
 االطباء

 

عدد اطباء 
 االسنان

 

 الصيادلة

 

المين 
 الصحية

 الرئيسي المركز الصحي-1
يقع في مركز  في نفر
 الناحية 

 

 

 

 

مركزصحي الجمعية -1
 الفرعي في مستقرة

 التضامن

مركز صحي  -2
الدرعية الفرعي في 

 الدرعية مستقرة

مركز صحي فوارة -3
 الفوارة مستقرة/الفرعي 

البيت الصحي -1
 في العين 

 العين في مستقرة

 

البيت الصحي  -2
 في البرجود

 البرجود في مستقرة

4  

في 
المركز 
 الصحي

 الرئيس
 في نفر

2   

في    
المركز 
 الصحي

 الرئيس 
 في نفر

3 

في    
المركز 
 الصحي

 الرئيس
 في نفر

 

67 

 2119صحة الديوانية , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة ,  مديريةالمصدر :  
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 ( 6)  صورة

 مستقرة التضامن في الفرعي الصحي المركز

 
 17/11/2818التقطت هذه الصورة بتأرٌخ 

 

(  اما المراكز الصحية الفرعية فال يتوفر فييا اطباء اذ تعتمد عمى ذوي  اً طبي اً ومعاون اً ممرض 41بواقع ) 
(  اما مركز صحي 11المين الصحية فقط فقد بمغ عدد ذوي المين الصحية في مركز الدرعية الفرعي  )

( في حين بمغ عدد ذوي المين الصحية في 6الفوارة الفرعي فقد بمغ مجموع ذوي المين الصحية فيو )
فقط ( , وفيما يخص البيوت الصحية في مستقرات العين والبرجود فقد بمغ  2عية الفرعي ) مركز الجم

 ( في كل بيت صحي .4عدد ذوي المين الصحية  )

اما من حيث كفاءة الخدمات الصحية في منطقة الدراسة فتعتمد عمى تطبيق المعايير المعتمدة       
بيعة متغيرات من  مراكز صحية واطباء وذوي  مين لمخدمات الصحية  والتي يتم قياسيا عن  طريق ط

ان ىذا المعدل ىو اقل من  وعمى الرغم من( 6453مركز صحي ( )  /صحية فقد بمغ معدل )شخص
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مركز صحي ( , اال ان االعتماد عمى المراكز الصحية  /شخص11111المعدل التخطيطي البالغ ) 
د بشكل كبير عمى المركز الصحي الرئيس الواقع في يتم االعتما إذ الفرعية والبيوت الصحية ضعيف جداً 

مركز الناحية اضافة الى اعتماد العديد من المستقرات الريفية عمى مستشفى عفك العام لمحصول عمى 
بمغ معدل عدد المراجعين الى المراكز الصحية الفرعية والبيوت الصحية في  إذ. (1)الخدمات الصحية
( في حين بمغ معدل عدد المراجعين الى المركز الصحي الرئيس في  يوم /مراجع  12منطقة الدراسة ) 
, ويعود سبب ذلك الى افتقار المراكز الصحية الفرعية والبيوت (2)يوم ( /مراجع  75مركز الناحية ) 

الصحية الى االطباء واقتصارىم عمى الممرضين الذين يقدمون الخدمات الطبية لمحاالت البسيطة  . اما 
  ( وىو اعمى من المعدل العام البالغ 4312طبيب (  )  /الطباء فقد بمغ معدل ) شخص عمى مستوى ا

طبيب ( مما يؤكد وجود عجز واضح في عدد االطباء وفيما يخص اطباء االسنان  /شخص  1111) 
 12917طبيب اسنان ( في حين بمغ في منطقة الدراسة )  /شخص  11111فقد حدد المعدل العام ) 

ممرض ( في حين بمغ  /شخص  211رضين ) مطبيب اسنان ( وبمغ المعدل التخطيطي لمم /شخص 
ممرض ( مما يؤكد الحاجة الى ضعف العدد  /شخص  413ىذا المعدل في عموم منطقة الدراسة ) 

 الموجود من الممرضين في المؤسسات الصحية لمنطقة الدراسة . 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .3الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان, السؤال الثالث ,   (1)

(2)
 2119مديرية صحة الديوانية , قسم التخطيط , بيانات غير منشورة ,  
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 الخدمات في منطقة الدراسةدرجة رضا السكان عن مستوى  -3-2-3
ان التنمية تيدف الى تغيير ظروف وأوضاع المجتمع نحو االفضل وىناك ضرورة الن يتم ىذا التغيير     

بمبادرة من االىالي ومشاركتيم الفعالة بحيث تدعم ىذه المشاركة التنمية لموصول الى مستوى حياة افضل 
عن واقع الخدمات بشكل حقيقي ويبينوا درجة الرضا  تعبيرال لمجتمع , وبما ان السكان يستطيعواألفراد ا

الكيرباء و  ,الماء الصالح لمشرب و  ,الصحية و  ,عن مستوى الخدمة المقدمة والمتمثمة بالخدمات ) التعميمية 
 لمخدمات التعميمية(نجد ان النسب التي تبين عدم الرضا السكان 51النقل(.ومن خالل معطيات الجدول)و  ,
 

 ( 51جدول )  
 درجة رضا السكان عن مستوى الخدمات في منطقة الدراسة

راض  % غير راض البيئة نوع الخدمة

 بدرجة قميمة

 راض بدرجة %

 متوسطة

راض بدرجة  %

 جيدة

 % المجموع %

 

 التعميمية

 111 617 97,1 12 92,21 127 66,28 174 43,48 249 ريف

 111 149 7,2 4 13,21 31 55,33 51 6,43 65 حضر

 

 الصحية

 111 617 3,1 8 36,12 75 45,32 197 87,53 327 ريف

 111 149 4 6 1,16 24 6,35 53 3,44 66 حضر

الماء الصالح 

 لمشرب

 111 617 81,1 11 63,17 117 15,31 183 41,51 316 ريف

 111 149 7,4 7 8,24 37 9,36 55 55,33 51 حضر

 

 الكيرباء

 111 617 1 1 15,11 61 69,26 162 26,63 384 ريف

 111 149 4,1 2 12 18 9,36 55 7,49 74 حضر

 

 النقل

 111 617 94,4 31 13,11 67 71,24 151 31,59 361 ريف

 111 149 4 6 7,12 19 9,34 52 3,48 72 حضر

 المصدر: الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان
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%( من سكان  66,28اجاب )%( لسكان الحضر في حين  6,43%( لسكان الريف و) 43,48بمغت )
%( من سكان الريف 92,21%( من سكان الحضر عن الرضا بدرجة قميمة و)  55,33الريف و)

%( من سكان الحضر عن الرضا بدرجة متوسطة اما االجابات التي حممت درجة الرضا الجيدة  13,21و)
 %( لسكان الحضر.7,2%( لسكان الريف و)97,1فكانت )

فقد اشارت االجابات حسب عينة الدراسة الى نقص كبير في ىذه  مات الصحيةبالخدوفيما يتعمق     
 لسكان الحضر%( وبمغت ىذه النسبة 87,53الخدمة اذ بمغت اجابات عدم الرضا لسكان الريف ) 

%( لسكان 6,35%( لسكان الريف و )45,32%( اما الرضا بدرجة قميمة فقد كانت النسب ) 3,44)
%( لسكان 1,16%(  و)36,12اجابات الرضا بدرجة متوسطة لسكان الريف ) الحضر في حين كانت 

 %( لسكان الحضر . 4و) %(3,1الحضر اما الرضا بدرجة جيدة فقد كانت نسبة سكان الريف منو) 
%( غير راض لسكان  41,51فقد كانت درجة الرضا عمى النحو التالي )  الماء الصالح لمشربواما      

%( لسكان 15,31ر راض لسكان الحضر وبمغت اجابات الرضا بدرجة قميمة )%( غي55,33الريف )
%( لسكان الريف 63,17%( لسكان الحضر اما اجابات الرضا بدرجة متوسطة كانت )9,36الريف  و ) 

%( اما 81,1في حين كانت نسب اجابات الرضا بدرجة جيدة في الريف )%( لسكان الحضر 8,24و )
 .%(7,4النسبة )  سكان الحضر فقد بمغت ىذه

فقد حممت اقل اجابات لرضا السكان اذ توزعت االجابات بالشكل التالي  خدمات الكهرباءاما      
%( 7,49%( غير راضي لسكان الريف اما سكان الحضر فقد كانت نسبة عدم الرضا لدييم ) 26,63)

لمحضر اما الذين اكدوا %( 9,36%( في الريف و )69,26في حين كانت نسبة الرضا بدرجة قميمة ) 
%( في حين لم 12%( وشكمت نسبة الحضر ) 5,11رضاىم بدرجة متوسطة فكانت نسبتيم في الريف ) 

 %( .4,1تسجل اجابات رضا بدرجة جيدة لسكان الريف اما سكان الحضر فكانت نسبتيم ليذه الدرجة ) 
ر والريف عمى التوالي عدم %( من سكان الحض3,48( و) %31,59فقد اكد )  خدمات النقلاما      

        لمريف  ( %71,24رضاىم اما رضا سكان المنطقة بدرجة قميمة ليذه الخدمة فقد كانت النسب ) 
       ( لسكان الريف و %13,11%( لمحضر وفيما يتعمق بمن اجاب بدرجة متوسطة فقد بمغت ) 9,34) و
   %( وسكان الحضر 94,4لسكان الريف ) %( لسكان الحضر وبمغت اجابات الرضا بدرجة جيدة7,12) 
%( , وبذلك تكون نسبة عدم الرضا عن مستوى الخدمات المتوفرة في منطقة الدراسة الصفة السائدة 4)

 التي تعبر عن نقص كبير وقصور واضح في تقديم الخدمات لسكان المنطقة.
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 الفصل الرابع

 استراتيجيات التنمية والبدائل المقترحة في ناحية نفر

 ناحية نفرالمبحث االول : استراتيجيات التنمية في 

 الثاني والفصل في الفصلمن توضيح اىمية المقومات التنموية توصمت اليو الدراسة  عمى ما بناءً      
القائدة والرائدة في عممية  التي من الممكن ان تكونوما افرزتو من ترتيب لمقطاعات االقتصادية  الثالث 

التنمية المخططة في منطقة الدراسة ، وقبل البدء في استعراض ىذه االستراتيجيات ، كان البد من وضع 
استراتيجية تتولى ميمة تنمية القوى البشرية في منطقة الدراسة كون االنسان ىو ىدف التنمية ووسيمتيا 

 الستراتيجية قد جاءت عمى النحو االتي : وغايتيا ، لذا فان ا

 استراتيجية التنمية البشرية -4-1-1  

تعرف التنمية البشرية عمى انيا عممية تنموية تيدف الى استثمار قدرات البشر من خالل تحسين       
االنتاجية مستواىم ) التعميمي والصحي وتحسين مستوى الدخل ( بيدف رفع قدراتيم ومياراتيم وزيادة 

وتحقيق النمو االقتصادي المطموب، ومفيوم التنمية البشرية يتكون من شطرين شطر اقتصادي يتمثل في 
انتاجية القوى العاممة التي عمادىا القوى البشرية عالية التأىيل وشطر سياسي اجتماعي يتعمق بتوفير 

مى نوعية التعميم والتدريب ومشاركة الرعاية الصحية والسياسية واكتساب المعارف والميارات والتركيز ع
عممية )بأنيا التنمية البشرية ات يعرفت االمم المتحدة منذ مطمع التسعين. و (1)المجتمع في اتخاذ القرار

اال انو يمكن تميز ،  (تهدف الى زيادة الخيارات المتاحة امام الناس ومع ان هذه الخيارات غير محدودة 
الناس حياة طويمة خالية من العمل وان يكتسبوا المعرفة ويحصموا عمى ثالث منيا تتمثل في ان يعيش 

ويتضح من خالل ذلك ان التنمية البشرية تؤدي الى توسيع  .(2)الموارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة

                                                           

، استراتيجيات التنمية البشرية ودورىا في الحد من ظاىرة ىجرة الكفاءات العممية في فمسطين )دراسة  ميسون زكي فوجو (3)
 43، ص2112حالة قطاع غزة ( ، رسالة ماجستير ، كمية التجارة ، الجامعة االسالمية ، غزة ، 

لعشوائي في مدينة الديوانية ، رسالة احسان فيصل مزىر الحمزاوي، التنمية البشرية ودورىا في الحد من ظاىرة السكن ا (2)
 13، ص2114، جامعة القادسية ،  اآلداب، كمية )غير منشورة(ماجستير 
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الخيارات المتاحة امام الناس من خالل حياة طويمة صحية واكتساب المعرفة الالزمة والتمكين من الموارد 
 .وىي التحسين المستمر لحياة السكان عمى جميع المستويات الضرورية لمحياة 

 : االستراتيجية  رؤية-1

 سنوات القادمة . 11ىي الوصول الى رفع القدرة التعميمية والتدريبية لسكان منطقة الدراسة خالل ال

  : االستراتيجية رسالة -2

واكسابيم ميارات اضافية تساعدىم في شق طريقيم اخراج اجيال قادرة عمى الدخول في سوق العمل 
 وتكوين مجتمع متعمم وصحي .

  :االستراتيجيةاهداف  -3

  تحديد المالمح االساسية لمتنمية البشرية في المجتمع من خالل رصد االنجازات الفعمية في مجال التعميم
 والصحة والخدمات االجتماعية .

  لتحسين مستويات معيشة االفراد من خالل زيادة الدخول العمل عمى وضع اطار عام لالستراتيجية
وزيادة قدرات االنسان وتطوير الطاقات االبداعية لو والتخمص من الفقر وتطبيق برامج تحسين نوعية حياة 

 السكان وتأمين متطمبات الحياة العامة .
 . تحديد اىداف التنمية البشرية ومعرفة تكمفة كل ىدف واختيار افضل االىداف 
 حسين الخدمات المجتمعية من خدمات تعميم ورعاية صحية ومياه شرب وخدمات البنى التحتية ت

 االخرى.
  توفير كوادر مدربة ومؤىمة ذات ميارات عالية تعمل عمى ادارة المشاريع التنموية بالشكل الذي يحقق

 مستويات نجاح عالية .

 -سة :من اهم المشاريع التنموية المستقبمية لسكان منطقة الدراو 

لمتنمية بأكمميا وىو مقياس ميم لتحسين احوال المعيشة وان اتباع  : يعد التعميم اساساً التعميم -4-1-1-1
استراتيجية لمتعميم في كافة مراحمو ضروري لبناء المستقبل القائم عمى التطور والتنمية من خالل تحسين 
نشاط المؤسسات التعميمية وخمق بيئة عممية صحيحة ومعالجة المشاكل التي تواجو التعميم ، فمن اىم 

لتنمية البشرية ىي وجود مجتمع ذو تحصيل عممي ضعيف يولد افراد ضعفاء غير قادرين عمى عقبات ا
 النيوض بأعباء المشروع التنموي .
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عمى منطقة الدراسة في مجال  االسموب ىذا تطبيق يمكن S.W.O.T ) )()تطبيق اسموب سوات استخدام 
 :التعميم

 نقاط القوة - 

 كاف من المعممين والمدرسين توفر عدد -1

 مخصصة لبناء مدارس 2112تتوفر في المدينة مساحات ضمن التصميم المحدث لمعام  -2

ريفية متقاربة يمكن االعتماد عمييا في بناء مدارس ابتدائية  مستقراتتوفر طرق نقل معبدة تصل بين  -3
 او ثانوية

وجود اعداد من خريجي الجامعات وباختصاصات مختمفة يمكن ان تساىم في رفد المدارس بالكوادر  -4
 التعميمية الكافية 

 نقاط الضعف -

 انتشار ظاىرة ازدواج المدارس في منطقة الدراسة -1

اغمب المؤسسات التعميمية الموجودة في الريف والمدينة عمى حد سواء ىي خارج حدود المعايير  -2
 التخطيطية فيما يخص المسافة او عدد الطالب لكل شعبة.

 الريفية المخدومة بمؤسسات تعميمية وبصورة خاصة خدمات التعميم الثانوي. مستقراتقمة ال -3

 انخفاض نسب االلتحاق الصافية في منطقة الدراسة. -4

 الثانوي بفعل التقاليد  السائدةباإلناث وبصورة خاصة في التعميم  زيادة اعداد الذكور في المدارس قياساً  -5

 الفرص -

 معالجة ظاىرة االزدواج بين المدارس بزيادة عدد االبنية -1

                                                           
()  وىو احد اساليب التحميل النوعي باعتماد الطريقة التي يتم من خالليا رصد نقاط القوة والضعف وتحميميا ضمن البيئة

والتيديدات المستقبمية ضمن البيئة الخارجية وتشخيص الوضع الحالي لمظاىرة الداخمية لمشروع الرسالة او رصد الفرص 
واستقراء المستقبل  من خالل تشخيص الفرص والتيديدات ويساعد ذلك عمى صياغة الخطة االستراتيجية التنموية ، لممزيد 

فاء لمطباعة والنشر ، عمان ، ينظر عثمان محمد غنيم ، اساليب التحميل النوعي لمتخطيط التنموي والعمراني ، دار ص
 83، ص2112
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 بناء المدارس يؤدي الى زيادة نسبة االلتحاق بالمدارس الثانوية -2

 اعادة توزيع المالكات التعميمية والتدريسية بين المناطق الحضرية والريفية -3

 التهديدات -

 الت التسرب وعدم مواصمة التعميم الثانويارتفاع حا -1

زيادة حاالت الرسوب الواضحة من خالل ارتفاع نسب االلتحاق االجمالية وانخفاض نسب االلتحاق  -2
 الصافية

 التالميذ والطمبة من نقل وممبس   والمعاشي لسكان المنطقة وما يتطمبانخفاض المستوى  -3

 الوظائف في اختصاصات من يكمل الدراسة الجامعيةزيادة القمق من امكانية الحصول عمى  -4

 المشاريع التنموية التعميمية المستقبمية في منطقة الدراسة

روضة ( موزعة  2سيكون بواقع ) 2131: ان مقدار الحاجة الى رياض االطفال لسنة رياض االطفال - أ
سمبي عمى  في حي العيبي وحي السالم فوجود روضة اطفال واحدة في حي الموظفين اثر بشكل

 ارسال االطفال الييا.
ل النقص ظمن خالل اعتماد معدل النمو السكاني في منطقة الدراسة وفي المدارس االبتدائية :  - ب

الفعمي في عدد المدارس االبتدائية يتبين مقدار الحاجة الى ىذا النوع من المؤسسات التعميمية ومن 
جدول  مدرسة(/تمميذ  351مدرسة ( بدال من )/تمميذ 251الضروري اعتماد المعيار التخطيطي ) 

كون منطقة الدراسة يغمب عمييا الطابع الريفي وان المدارس االبتدائية الموجودة في المدينة  (51)
 الريفية القريبة باإلضافة الى السكان الحضر . مستقراتتخدم سكان ال

 (51جدول )
 2131سة لسنة الحاجة المستقبمية لممدارس االبتدائية في منطقة الدرا

عدد التالميذ المفترض التحاقيم 
سنة( لسنة 11-6بالمدرسة بعمر)

2131 

لسنة عدد المدارس المطموبة 
  معيار تخطيطي وفق  2131

 مدرسة(/تمميذ 251) 

لسنة    عدد المدارس المطموبة 
وفق معيار تخطيطي  2131

 مدرسة(/تمميذ 351)
5812 11 4 

 ( p2030=p1(r+1)nعمى التقدير المستقبمي لمسكان من خالل )  المصدر: باالعتماد       
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مدرسة ( من خالل  11( ان الحاجة المستقبمية لممدارس االبتدائية تبمغ )51يتضح من خالل الجدول )     
سنة ( و باعتبار ان نسبة  11-6واستخراج الفئة العمرية ) 2131تقدير عدد سكان منطقة الدراسة لسنة 

 مستقراتالريفية بيدف االستفادة من وجود  مستقرات%( وباعتماد تخطيط ال111االلتحاق الصافية ) 
صغيرة او متوسطة الحجم متقاربة عمى شكل نمط خطي يصل بينيا طريق معبد يمكن بناء مدرسة ابتدائية 

 المحانية ( يخدم سكان المستقرتينو  ،) البوصبي  نشاء مدرسة بين مستقرتيإواحدة فمستقرة تخدم اكثر من 
) منازل  مستقراتكم( وينطبق االمر عمى 1تكون المسافة بين المسكن والمدرسة اقل من )نفسو الوقت  وفي

       ستقراتمسيد ايدام ( و و  ،) اليوسف  مستقراتالعواودة ( و و  ،) التسعة مستقراتالشوفة ( و و  ،بديوي 
البومرجان( و  ،) االصالح  مستقراتابوجفور ( وكذلك و  ،) الحاج لفتو  مستقراتالجعافر( و و  ،) البوىة 
 الى المدارس المقترحة في مركز المدينة في احياء العيبي والحسين . باإلضافة

ان توفير مدارس ثانوية في منطقة الدراسة مسألة ميمة لما تعانيو المنطقة من   المدارس الثانوية : –ت 
نقص واضح في وجود ىذا النوع من المؤسسات التعميمية االمر الذي اثر عمى انخفاض نسب االلتحاق 
الصافية بشكل ممحوظ فانخفاض المستوى المعاشي وعدم القدرة عمى توفير متطمبات الطالب وبصورة 

يف النقل دفع العديد من الطمبة الى ترك المدرسة، وان تقدير الحاجة المستقبمية الى المدارس خاصة تكال
%( ومن 111سنة ( وباعتبار نسبة االلتحاق الصافية ) 17-12الثانوية من خالل تقدير الفئة العمرية ) 

دارس الثانوية مدرسة ( كون الم/طالب  481مدرسة ( بدال من )  /طالب  351الضروري اعتماد معيار )
 تخدم سكان يتوزعون عمى مستقرات عديدة يصعب معيا تحقيق المسافة التخطيطية لموصول الى المدرسة      

 (52جدول )

 2131الحاجة المستقبمية لممدارس الثانوية في منطقة الدراسة لسنة 

عدد التالميذ المفترض التحاقيم 
سنة( 17-12بالمدرسة بعمر)

 2131لسنة 

لسنة عدد المدارس المطموبة 
    وفق معيار تخطيطي 2131

 مدرسة(/تمميذ 351) 

لسنة عدد المدارس المطموبة 
وفق معيار تخطيطي  2131

 مدرسة(/تمميذ 481)

5174 12 7 

 (  p2030 = p1(r+1)nالمصدر: باالعتماد عمى التقدير المستقبمي لمسكان من خالل )       
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 12) 2131( نالحظ ان عدد المدارس الثانوية  المطموبة لسنة 52ومن خالل معطيات الجدول )     
الضروري فك حالة االزدواج  اذ من. المدينة( في  مدارس 3 ( في الريف و )مدارس   9 ( بواقع )رسة مد

لممدارس الموجودة في منطقة الدراسة اذ ان اغمب المدارس الثانوية في منطقة الدراسة مزدوجة مع مدارس 
مما يؤكد الحاجة الى العديد من االبنية المدرسية لمعالجة ىذه الحالة ففي مركز نفسيا ابتدائية في البناية 

      بناء مدارس ثانوية بواقع لمخصصة  2112م المحدث لمعام وفق التصميعمى الناحية توجد مساحات 
مدارس (  في احياء مختمفة منيا حي العيبي وحي الحسين ، وان وجود ىذه المؤسسات التعميمية يساىم  4)

 بشكل كبير في تحقيق التنمية البشرية التي تيدف الى رفع المستوى التعميمي لسكان منطقة الدراسة . 

تعد الصحة ضرورة اساسية لبقاء االنسان الذي ىو ىدف التنمية ووسيمتيا لتحقيق  حة:الص -4-1-1-2
البناء االجتماعي والحضاري وتحقيق النمو ورفع االنتاجية ، ولمصحة والتنمية البشرية عالقات متبادلة 

يعمل عمى  فصحة االنسان تساعده عمى التمتع بالحياة من جية والعمل واالبداع من جية اخرى االمر الذي
تحقيق التنمية المطموبة بينما نجد ان من اىم اىداف التنمية البشرية ىي ان يعيش االنسان حياة طويمة 

عمى منطقة الدراسة في مجال الصحة  (    ( S.W.O.T وبتطبيق اسموب سوات خالية من االمراض .
  نالحظ ما يمي:

 

 القوةنقاط  -

، طبيب اسنان و  ،وجود كوادر صحية متنوعة في المركز الصحي الرئيس في الناحية ) طبيب عام  -1
 ممرض (، و معاون طبي و 

تنامي الوعي الصحي لدى السكان ويتضح ذلك من خالل الزيارات المستمرة لممركز الصحي الرئيس  -2
 في الناحية.

 وجود مساحات مخصصة لمؤسسات صحية في المدينة. -3

 متقاربة تقع عمى طريق معبد واحد يمكن انشاء مراكز صحية فرعية فييا. مستقراتوجود  -4

 نقاط الضعف -

 وجود مركز صحي رئيس واحد يقع في مركز الناحية يعتمد عميو سكان منطقة الدراسة بشكل كبير. -ذ1
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 قمة عدد العيادات الخاصة والصيدليات في منطقة الدراسة. -2

في المراكز الصحية الفرعية والبيوت الصحية وضعف خبرة الممرضين فييا مما ادى  عدم وجود اطباء -3
الى عزوف سكان منطقة الدراسة عن مراجعتيا واالعتماد عمى المركز الصحي الرئيس او مؤسسات صحية 

 خارج منطقة الدراسة .

 عدم وجود  وحدة طوارئ واالعتماد عمى االسعاف الفوري في المركز الصحي. -4

 نقص العديد من اجيزة الفحص كالسونار واالشعة . -5

  الفرص -

 والبيوت الصحية . الفرعية اعادة توزيع االطباء بين المركز الصحي الرئيس والمراكز الصحية -1

 انشاء مستشفى عام في مركز الناحية مجيز بأجيزة فحص حديثة . -2

 كبيرة الحجم . مستقراتالزيادة اعداد المراكز الصحية الفرعية في الريف وخاصة  -3

 توفير ادوية لألمراض المزمنة في المراكز الصحية . -4

 التهديدات -

 قمة التخصيصات المالية لمنطقة الدراسة . -1

وانتشارىا عمى مساحة  مستقراتعدم امكانية تطبيق المسافة التخطيطية في ريف المنطقة لكثرة عدد ال -2
 واسعة .

  

 (53جدول )    
 2131حاجة سكان المنطقة لممؤسسات الصحية في منطقة الدراسة لسنة        

 عدد المؤسسات الصحية سكان منطقة الدراسة

 مركز صحي فرعي مركز صحي رئيس مستشفى المجموع ريف حضر

5324 26427 31751 1 3 2 

 ( p2030=p1(r+1)nالمصدر: باالعتماد عمى التقدير المستقبمي لمسكان من خالل )       
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 المشاريع التنموية الصحية المستقبمية في منطقة الدراسة   

( الذي يبين الحاجة المستقبمية لممؤسسات الصحية في منطقة الدراسة 53من خالل معطيات الجدول )    
تتمثل في ضرورة انشاء مستشفى في منطقة الدراسة يتناسب مع حجم السكان المذكور ، اما عدد المراكز 

مراكز ويمكن االستفادة من المراكز الصحية الفرعية بتحويميا الى مراكز صحية  ةفيي ثالثالصحية الرئيسة 
رئيسة وتحويل البيوت الصحية الى مراكز صحية فرعية ومراعاة توزيع االطباء عمى المراكز الصحية 
 المقترحة اذ ان اعتماد سكان الريف عمى المراكز الصحية يكون من خالل وجود كادر طبي متكامل

وفق المعايير عمى مستمزمات طبية ، اما الحاجة المستقبمية لألطباء بما تحتاج اليو من وتجييزىا 
وبالتالي يمكن  اً ( ممرض 91( و ) 2واطباء اسنان عدد )  اً عام اً ( طبيب27التخطيطية ستكون بواقع )

سسات الصحية خارج االرتقاء بالواقع الصحي في منطقة الدراسة وعدم اعتماد سكان المنطقة عمى المؤ 
 منطقة الدراسة التي تفصميم مسافات بعيدة عنيا . 

 :توفير فرص التشغيل وكسب الدخل   -4-1-1-3

من اجل تمكين سكان المنطقة من مواجية الفقر ورفع مستوى المعيشة البد من توفير فرص العمل      
لألفراد القادرين عميو وان تأثير فرص العمل عمى التنمية البشرية  ال يقتصر عمى نوع العمل من حيث 

كن المطموب ىو كونو عمل دائمي او مؤقت بل ان مستوى االجور ومستوى االنتاج لو اىمية ايضا ول
وان رفع المستوى المعاشي لمسكان وتقميل التفاوت بين  .تشغيل دائم يرافقو تحسين في االجور لتقميل الفقر 

اد بزيادة مشاركة االفراد دالدخول ىو ىدف اساسي من اىداف استراتيجية التنمية البشرية  ، والدخل يز 
من االعتماد عمى دخل الفرد الواحد  ادية افضل بدالً العاممين في االسرة االمر الذي يجعميا في حالة اقتص

في االسرة وقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية ) استمارة االستبيان ( أن االسرة تتمقى دخال متدنيا مع 
وجود افراد ال يعممون بينما نجد ان االسرة التي يعمل فييا فرد واحد تتمقى دخال متوسطا في حين نجد ان 

ونالحظ وجود عالقة واضحة بين المستوى التعميمي  جيداً  فييا اكثر من فرد تتمقى دخالً يعمل االسرة التي 
لرب االسرة ودخل الفرد اذ ترتفع مستويات الدخول مع زيادة المستوى التعميمي . وبصورة عامة تتصف 

ة والبطالة مسكان بشكل كبير فقد كان ارتفاع مؤشرات االميلالدخل  منطقة الدراسة بانخفاض مستويات
وباستخدام تطبيق اسموب  .والعجز في توليد فرص العمل عوامل ساعدت عمى انخفاض مستوى الدخل

 -( اتضح االتي :   ( S.W.O.T سوات
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 نقاط القوة -

 السكان النشطين اقتصاديا يشكمون النسبة االكبر من مجموع السكان في منطقة الدراسة . -1

 الضغط عمى موارد المنطقة .عدد السكان ال يؤشر حالة من  -2

 نقاط الضعف -

 توزيع السكان غير متوازن بين الريف والحضر -1

 ارتفاع معدل البطالة في منطقة الدراسة -2

 انخفاض المستوى التعميمي لسكان المنطقة -3

 الفرص -

 تشجيع العمل في انشطة متخصصة في االنتاج  -1

ل لمعاطمين عن العمل وبصورة خاصة الخريجين من تقميل حجم البطالة من خالل ايجاد فرص عم -2
 خالل قروض ميسرة إلقامة مشاريع انتاجية تحسن مستوى الدخل .

  التهديدات -

 الغياب الحكومي الواضح لمعمل عمى تحسين مستوى المعيشة  -1

 اعتماد السكان بشكل كبير عمى شبكة الرعاية االجتماعية ذات الدخل المحدود الذي يؤدي الى -2
 انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير .

 -ومن االمور الواجب اتباعها لتحسين مستوى الدخل في منطقة الدراسة هي :

تشجيع االستثمار ودوره في عممية التشغيل وضرورة ان يترجم ىذا الدور الى تحسين ممموس في  -1
 مستوى الدخل لسكان المنطقة .

العاممة في المنطقة الذي يؤدي الى رفع مستوى االنتاجية  توفير وسائل التدريب والتطوير لمقوى  -2
 واالستفادة منيا في شتى المجاالت .



 الفصل الرابع .....استراتيجيات التنمية والبدائل المقترحة في ناحية نفر
 

312 
 

تشجيع عممية التخصص في انتاج محاصيل زراعية مثل محصول الجت لزيادة الطمب عميو واستثمار  -3
مستوى الدخل  االراضي الزراعية الواقعة قرب طرق النقل المعبدة في زراعتو لما لو من اىمية في تحسين

 لمسكان الريف في المنطقة .

تشجيع العاممين في انتاج النحل من خالل ادخاليم في دورات تدريبية وتطويرية بيدف زيادة االنتاج  -4
 وزيادة الدخل لمعاممين في ىذا المجال .

 ،الصحية و  ،استثمار االيدي العاممة في المدينة في مجال البناء بالمشاريع التنموية ) التعميمية  -5
السكنية ( بيدف تحسين دخوليم اذ ان وجود عمل جيد واجر مناسب بشكل منصف دون تمييز يعد و 

 في تحسين مستوى الدخل . اً ميم اً مصدر 

رفع مساىمة القوى العاممة لإلناث فقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية ) استمارة االستبيان( انخفاض  -6
 دراسة .نسبة العمل لإلناث في منطقة ال

 توفير الحماية القانونية لمعامل ومراعاة حقة في الوظائف المختمفة . -7
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 استراتيجية التنمية الزراعية: -4-1-2

تعرف التنمية الزراعية بانيا زيادة حقيقية ومخططة في االنتاج الزراعي المتاح لعممية التنمية 
 . (1)لمفرد الريفي خالل مدة طويمة ومستمرة من الزمن االقتصادية التي تؤدي الى زيادة الدخل الحقيقي

 الميمة المركزية االقتصادية القطاعات من واحداً  باعتباره الزراعي القطاع ودور أىمية تنطمق     
، وان تنمية القطاع الزراعي وتوفير االمن الغذائي مسألة اساسية في استراتيجية االقتصاد ليذا والمحركة
االقتصادية اذ ان لمزراعة دور كبير في عممية التنمية فالقطاع الزراعي يمتاز بالتنوع في انتاجو التنمية 

الغذائي من محاصيل حبوب وخضروات وفواكو ومنتجات حيوانية بأشكاليا المختمفة سواء كانت لالستيالك 
مو القطاع الزراعي الذي الغذائي المباشر او كمدخالت لمصناعات الغذائية فالتنمية الزراعية تساىم في ن

 -:(2)يؤدي الى نمو الصناعات المرتبطة باإلنتاج الزراعي . ومن اىداف التنمية الزراعية

توفير الغذاء الالزم لسد احتياجات المواطنين من الطمب عمى السمع الغذائية بشقييا النباتي والحيواني  -
مزيد من الواردات الزراعية من الدول  ن وجود عجز في تمبية الطمب سوف يترتب عميوإوبخالف ذلك ف

 االخرى االمر الذي يؤدي الى توليد عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

زيادة مساىمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحمي االجمالي من خالل مساىمة مجموع القطاعات  -
 المكونة لمنشاط االقتصادي.

اة ألكبر قطاع جماىيري فالتنمية الزراعية ينبغي ان يقطف ثمارىا الناس المساىمة في رفع مستوى الحي -
ن إما يسودىا الفقر والتخمف بكل اشكالو وبالتالي ف الذين يعدون مادتيا االساسية والحياة في الريف غالباً 

 انعاش القطاع الزراعي يكون لو اثر عمى تنمية القوى البشرية في ىذا القطاع.

تحقيق وفرة زراعية والسعي الى تطبيق الزراعة المستدامة  : الزراعية التنمية استراتيجية رؤية - 
 لممحافظة عمى البيئة الريفية والحضرية.

                                                           

، )غير منشورة(زينب عباس موسى السرحان ، شبكة النقل واثرىا في التنمية الزراعية في محافظة بابل ، رسالة ماجستير  (3)
 27، ص 2119كمية التربية ، جامعة بابل ، 

االستراتيجي ، مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية ، سالم عبد الحسن رسن ، التنمية الزراعية المستدامة ... خيارنا  (2)
 64، ص2111،  2، العدد  13كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية ، المجمد 
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توفير كل المتطمبات الزراعية والغذائية والصناعية لمنطقة الدراسة والتوسع خارج :  االستراتيجية رسالة -
 اقميميا المحمي .

 :اهداف الستراتيجية   -

 تأمين درجة عالية من االكتفاء الذاتي وخاصة المواد الغذائية الرئيسة . -1

 تحسين مستويات المعيشة ورفع مستوى الدخل لسكان المنطقة . -2

توفير فرص عمل لأليدي العاممة في الريف لمتقميل من حجم البطالة وزيادة فرص العمل في المدينة  -3
 الى المعدات واآلالت الزراعية والبيطرية والنقل .من خالل الحاجة 

 اعتماد االستثمار كأداة اساسية لتحقيق التنمية . -4

االستخدام االمثل لمموارد الزراعية وتحسين انتاجيا والحصول عمى انتاج زراعي بكميات كافية وكمفة  -5
 اقل وارباح عالية .

 لمعامل التصنيع المقترحة في المنطقة .امكانية الحصول عمى الموارد الخام الالزمة  -6

 دعم القدرة التنافسية لممنتجات الزراعية في االسواق المحمية والدولية . -7

وينبغي العمل عمى اعادة تأىيل النشاط الزراعي في منطقة الدراسة من خالل وضع استراتيجية لتنمية      
ية القطاع الزراعي من بين باقي القطاعات في الزراعة يمكن من خالليا اعطاء تصور مستقبمي يؤكد اولو 

في مجال تواجده وما يشترك بو من  المنطقة كأساس اقتصادي رئيس يمكن من خاللو تحقيق التنمية 
عالقات مع عوامل اخرى سكانية واقتصادية وخدمية. ولوضع استراتيجية جديدة لمتنمية الزراعية من الميم 

واقحام السكان المحمين في اىداف تمك االستراتيجية والتقييم السميم االىتمام بتحسين البيئة وصيانتيا 
لمتفاوت في نسبة الحصول عمى الموارد المالية والطبيعية من االراضي والمياه والتفاوت في القدرات 

التي  حمولاالنتاجية في عمميات االنتاج الزراعي ، وينبغي عمى االستراتيجية الجديدة تقديم العديد من ال
 .(1)اعد عمى التخفيف من حدة الفقر وتحسين موقف االمن الغذائي وتحقيق التنمية االقتصاديةتس

                                                           

تركي فيصل الرشيد ، استراتيجيات التنمية الزراعية ) التجربة السعودية ( ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  (3)
 112، ص2112،
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 -( اتضح االتي :   ( S.W.O.T وباستخدام تطبيق اسموب سوات

 نقاط القوة -

 يرةثتوفر ايدي عاممة في الزراعة بأعداد ك -1

 وجود مصدر مائي دائم متمثل بشط الدغارة  -2

 مستغمة يمكن استثمارىا بزراعة انواع من المحاصيل الزراعية . توفر اراضي غير -3

 يرة من الثروة الحيوانيةثتوفر اعداد ك -4

 نقاط الضعف -

 قمة مشرعات البنى التحتية ورداءتيا وبصورة خاصة شبكات طرق النقل والكيرباء . -1

ضعف االنتاج وانخفاض االنتاجية ويرتبط ذلك بنقص االسمدة وتخمف التقنية والتركيز عمى زراعة  -2
 الشعير (و  ،الماش و  ،المحاصيل ذات القيمة االنتاجية المنخفضة )السمسم 

مشاكل التربة التي من ابرزىا ارتفاع نسبة المموحة وقمة كفاءة شبكات البزل وعدم كفايتيا وتعرض  -3
  ة لمتعرية فضال عن زحف الكثبان الرممية في مناطق معينة منيا .الترب

 شحة المياه في فصل الصيف وانقطاع الماء عن العديد من الجداول المتفرعة من شط الدغارة -4

 

 الفرص -

 الحيواني (و  ،اقامة مشاريع صناعية تعتمد عمى المواد االولية الزراعية بشقييا ) النباتي  -1

 التقطير (و  ،امكانية االستفادة من التقنيات الحديثة في العمميات الزراعية مثل )الري بالرش  -2

 معالجة مشكمة مموحة التربة والتصحر. -3

  التهديدات -

قمة رؤوس االموال المستثمرة فالمستوى السائد من الدخول لمسكان في منطقة الدراسة منخفض يكون  -1
 بدال من التجارة .معو االنتاج لسد الحاجة 
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النمو العمراني عمى حساب االراضي الزراعية وبصورة خاصة المناطق القريبة من المدينة او التي يمر  -2
 بيا طرق نقل معبدة.

 المبادئ االساسية لالستراتيجية الزراعية في منطقة الدراسة  -4-2-1  

 -وتشمل ما يأتي : تنمية زراعية افقية -أ
. ومن اىم خطوات  زراعية جديدة واكمال استصالح االراضي المستصمحة جزئياً استصالح اراضي  -1

استصالح االراضي ىو معرفة صفات التربة وتشخيص نوع االمالح الموجودة فييا حتى يتم تحويل التربة 
من حالة غير منتجة الى اخرى منتجة وبدرجة اقتصادية معينة ، وتقتضي عممية استصالح التربة خطوات 

منيا توفير نظام صرف جيد وخفض تركيز االمالح الى درجة تسمح لجذور النباتات بالنمو وخفض ميمة 
مستوى المياه الجوفية الى عمق ال يسمح لمماء بالصعود الى سطح االرض ومعادلة كاربونات الصوديوم 

يل مقاومة لممموحة وازالة العامل المسبب لمقموية وذلك باختيار نوع السماد وكميتو المناسبة واختيار محاص
.  وبالتالي  (1)عند بداية االستصالح  مثل البرسيم و الشعير فضال عن  توفير المال الالزم  لالستصالح

يمكن  اضافة مساحات جديدة من االراضي الزراعية عن طريق االستصالح من خالل منح ىذه االراضي 
 الى شركات متخصصة تأخذ عمى عاتقيا عمميات االستصالح المختمفة .

تشجيع عممية االستثمار في المنطقة اذ توجد اراضي زراعية يمكن تييئتيا لالستثمار في القطاع  -2
، وقد  عممية االستثمارعي بشقيو النباتي والحيواني من خالل فتح المجال امام القطاع الخاص في الزرا

( بيدف 54ة لالستثمار المبينة في الجدول )القطع الزراعية المييئ 2118طرحت شعبة زراعة نفر لمعام 
د االرواء االمر الذي اال ان ما يعاب عمى ىذه المساحات ىي انيا تقع خارج حدو   تنشيط القطاع الزراعي.

ال يشجع عمى استثمارىا في حين توجد اراضي داخل حدود االرواء من جنس ) ممنوحة بالزمة او اميرية ( 
غير مستغمة يمكن استثمارىا مع اعطاء فرصة االستثمار لصاحب حق التصرف فييا من خالل تسييل 

ع الصغيرة والمتوسطة بقوانين تشجيع االجراءات المطموبة لتصديق المشاريع وتنفيذىا وشمول المشاري
االستثمار والتوسع في استصالح االراضي الزراعية وتوزيعيا عمى المستثمرين الزراعيين وتنفيذ مشاريع 

 مكافحة التصحر .

                                                           

حيدر عبود كزار ، تحميل جغرافي إلمكانات التنمية الزراعية واىميتيا في تحقيق التنمية االقميمية المستدامة في محافظة  (3)
 273، مصدر سابق ، صالقادسية 
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 (  54جدول ) 

 2118القطع الزراعية المييئة لالستثمار في منطقة الدراسة لمعام 

مساحة  رقم القطعة رقم المقاطعة
 دونم/القطعة

عمق المياه الجوفية 
 وصالحيتيا

توفر الحصة 
المائية من 

 عدميا

مصادر 
 االرواء

نوع 
 التربة

 عائديو
 االرض

 مالية مزيجية ____ عدم توفر غير صالحة 15-11 182 21/9 العموة14

 مالية مزيجية ____ عدم توفر غير صالحة 15 -11 12637 1/9 البدعة  25

 مالية مزيجية ____ عدم توفر غير صالحة  15-11 39471 1 شط النيل 27

المصب  عدم توفر غير صالحة   15-11 1241 2 شط النيل 27
 العام

 مزيجية

 رملية

 مالية

،  7، 6، 5 شط النيل 27
11 

المصب  عدم توفر غير صالحة   11-15 6111
 العام

 مزيجية
 رممية

 مالية

 2119الزراعي، بيانات غير منشورة ، قسم االستثمار ، المصدر: مديرية زراعة الديوانية 

 

عمل حزام اخضر والتوسع في زراعة المنطقة الواقعة بين المساحات الزراعية والكثبان الرممية ضمن  -3
 411شط النيل ( بزراعة اصناف مالئمة من االشجار والشجيرات المقاومة لمجفاف بمساحة ) 27مقاطعة )

والتي تساىم بإيقاف التصحر باتجاه المساحات المزروعة وما م ( 111كم ( وعرض ) 11دونم ( بامتداد )
 يسببو من تغير سمبي في نوعية التربة . 

( تغير نسبي 2118-2119اتجاىات االنتاج الزراعي في منطقة الدراسة لممدة )ظير من خالل  -4
افة الى ايجابي لمحصول القمح مما ينبغي العمل عمى زيادة المساحات الزراعية ليذا المحصول اض

محصول الذرة الصفراء الذي يعد من المحاصيل التي تعتبر مادة اولية لصناعات غذائية يمكن ان تقام في 
المنطقة مع العمل عمى تطوير انتاجية محاصيل االعالف وخاصة محصول الجت وانتخاب اصناف منو 

 اً وشحة المياه لزيادة الطمب عمى ىذا المحصول من داخل وخارج منطقة الدراسة باعتباره مصدر  تتالئم
 لتغذية قطعان الثروة الحيوانية داخل منطقة الدراسة او المناطق القريبة منيا .  اً اساسي
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زراعي احداث توازن مع انماط االستخدامات االخرى لألرض بحيث ال يؤثر التوسع االفقي لإلنتاج ال -5
 عمى نمط العمران الريفي والنشاطات االقتصادية االخرى كالسياحة والصناعة .

ايصال المياه بصورة مستمرة الى االراضي الزراعية التي تقع في نياية الجداول المتفرعة من شط  -6
 الدغارة .

ي والتركيز عمى تحديد االراضي الزراعية المثمى إلنتاج المحاصيل التي تتناسب وطبيعة تمك االراض -7
 زراعة المحاصيل ذات الميزة النسبية المرتفعة .

  -وتشمل ما يأتي : تنمية زراعية رأسية  -ب

العمل عمى دعم المزارعين من خالل اقراضيم مبالغ مالية وتزويدىم بالمعدات الزراعية الحديثة والتوسع  -1
واعتماد الدورات التدريبية لمقوى البشرية العاممة في في استخدام المكننة الزراعية لكافة العمميات الزراعية 

 القطاع الزراعي .

اعتماد الدورات الزراعية بيدف مقاومة اآلفات والحد من انتشارىا وزيادة خصوبة التربة . اذ ان اتباع  -2
عامين من االرض اال مرة واحدة كل نفسيا القطعة في نظام الدورة الزراعية بحيث ان المحصول لن يزرع 

حسب نوع الدورة( ال يؤدي الى توفير بيئة صالحة لتكاثر اآلفات بدرجة خطيرة فضال عن باو ثالث اعوام )
المحافظة عمى خصوبة التربة فالمحاصيل تختمف في درجة احتياجيا لمعناصر الغذائية الالزمة لمنمو 

 .(1)والموجودة في التربة

التوسع في استخدام البيوت البالستيكية بيدف العمل عمى توفير االنتاج لممحاصيل الزراعية في غير  -3 
   ( العاممة منيا  اً بالستيكي اً بيت 36اوقاتيا المعتادة ويبمغ عدد البيوت البالستيكية في منطقة الدراسة ) 

( وىي تستعمل بكثرة لزراعة 2م514( تبمغ مساحة البيت البالستيكي الواحد ) 16عاممة )ال( وغير  21)
 . (2)الخضر وتستعمل فييا عممية الري بالرش او التنقيط

العمل عمى مكافحة اآلفات واالمراض التي تفتك بالمحاصيل الزراعية عن طريق استخدام المبيدات مع  -4
 حماية خواص التربة وتجديد حيوتيا من خالل استخدام االسمدة .

                                                           

   134محمد خميس الزوكة ، الجغرافية الزراعية ، مصدر سابق ، ص (3)
(2)

 2119بيانات غير منشورة ، مديرية زراعة نفر ، قسم االنتاج النباتي ،  
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منتخبة من البذور المستخدمة في الزراعة التي تعطي العائد االفضل من حيث استخدام السالالت ال -5
 الكم والنوع .

تحسين اسموب استخدام االرض في الزراعة وكفاءة االداء لإلنتاج الزراعي والتركيز عمى الخبرة  -6
بالواقع والميارة في العمل الزراعي وتشجيع مراكز البحوث الزراعية وخاصة التطبيقية منيا لمنيوض 

 الزراعي .

نيا تكون بيئة جيدة لإلنتاج الحيواني اذ ان المنطقة إوبما ان منطقة الدراسة اغمبيا اراض زراعية ف     
ة لتربية الحيوانات من االغنام واالبقار والجاموس وحقول الدواجن وتربية االسماك وتربية أبطبيعتيا ميي

من المحوم وااللبان واالجبان والعسل فضال عن االصواف  النحل لالستفادة منيا في تغطية السوق المحمية
 والجمود ومن المقترحات االساسية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة :

العمل عمى انشاء مراكز تخصصية ارشادية بيدف رفع المستوى لدى مربي الحيوانات في المنطقة من  -1
 لالرتقاء بمستوى االنتاج الحيواني كما ونوعا . خالل اقامة دورات تدريبية وتطويرية

توفير خدمات الرعاية الطبية البيطرية في الوحدة االدارية بما يتناسب وحجم الثروة الحيوانية من خالل  -2
وجود أطباء بيطريين وكوادر وسطية تمتمك الخبرة والكفاءة في توفير التدابير الالزمة لوقاية الحيوانات من 

 االمراض .

العمل عمى زيادة المساحة المخصصة لزراعة محاصيل االعالف وتشجيع االستثمار في مجال صناعة  -3
 االعالف وبناء المجارش .

اقامة مشاريع صناعية صغيرة لتصنيع مشتقات الحميب بتقنيات حديثة لتشجيع مربي االبقار والجاموس  -4
 باستغالل ىذا المجال بشكل اوسع .

قمة عددىا والعمل عمى اعادة تشغيل المتوقف منيا عمى الرغم من الدواجن  االستفادة من حقول -5
وتشجيع االستثمار بيذا القطاع من خالل منح القروض وتسييل الحصول عمى اجازات مشاريع الدواجن 

بيض المائدة ( وزيادة الدعم الحكومي من خالل توفير ما يحتاجو اصحاب ، و المخصصة ) دجاج المحم 
اجن من مستمزمات انتاج وبأسعار مدعومة والعمل عمى ايجاد سياسة سعرية يتحقق من خالليا مشاريع الدو 

الربح ومعالجة االمراض التي تصيب الدواجن والتي تسبب الضرر الكبير ويكون ذلك من خالل استيراد 
 ادوية ولقاحات من مناشئ عالمية معروفة . 
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شط النيل ( وانشاء معمل اعالف  27من مقاطعة )انشاء مفقس لألسماك قرب منطقة ىور الدلمج ض -6
 ساعة (  بإنتاج مشترك لبحيرات األسماك وحقول الدواجن .  /طن  5بطاقة انتاجية )

 السياسة المقترحة لمتنمية الزراعية في منطقة الدراسة  -4-2-2

ان واقع االراضي الزراعية في منطقة الدراسة يشير الى وجود نسبة عالية من المساحات الصالحة      
( التي يمكن استغالليا بشكل كامل واالستفادة منيا لزراعة  26مستغمة كما مبين في الشكل )الغير لمزراعة 

في حالة عمل المشاريع االروائية   المختمفة باالعتماد عمى كمية المياه المتوفرة في منطقة الدراسةالمحاصيل 
بكفاءة كاممة وتقنين استعماليا وزيادة كفاءة شبكات البزل من خالل االعتماد عمى استصالح كامل 

ن اعتماد زراعة انتاجية لغرض الحصول عمى انتاج إلألراضي الزراعة في المنطقة ، ومن جية اخرى ف
م في تحسين مستوى الدخل لمسكان العاممين في القطاع زراعي بكميات كبيرة تتحقق من خالليا ارباح تساى

الزراعي يتوجب التخطيط لمتنمية الزراعية باالعتماد عمى مؤشرات تساىم في خمق محاور اساسية لمتنمية 
 -الزراعية في المنطقة واىم ىذه المؤشرات ىي :

 (26شكل )

 منطقة الدراسةنسبة مساحة االراضي الصالة لمزراعة المستغمة وغير المستغمة في 

 
 ( 21-2 ) المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول                               

مساحة االراضي 
الصالحة الزراعة 

 غيرالمستغلة
12% 

مساحة االراضي 
 المزروعة فعال

41% 
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نسب االراضي  تحديد الدغارة والجداول المتفرعة منو ، وامكانية توفر مصدر لإلرواء ويتمثل بشط -1
 .( 55حسب وفرة المياه عمى مدار السنة  ) جدول بالزراعية 

 (55جدول )
 في ناحية نفر حسب توفر المياه عمى مدار السنةباالراضي الزراعية  نسبمساحة و 

 %25وفره مياه بنسبة  %51وفره مياه بنسبة  %111 -75وفره مياه بنسبة 

 النسبة% المساحة ) دونم( النسبة% المساحة ) دونم( النسبة% المساحة ) دونم(

21725 2,19 35427 4,31 55754 4,49 

 2119زراعة الديوانية ،قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ،المصدر: مديرية 

 

 وجود مساحة من االراضي الزراعية عائدة لممزارعين )حجم الحيازة (. -2

 وجود ايدي عاممة من سكان الريف النشطين اقتصاديا . -3

 وجود شبكات ارواء ومبازل منجزة ضمن االستصالح الجزئي لممنطقة. -4

 الصرف صالحة لإلنتاج الزراعي .توفر تربة جيدة  -5

ومن خالل ىذه المؤشرات يمكن تحديد محاور اساسية إلنتاج المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة       
 كما يمي :( 15خريطة)

يمكن تحديد ىذا النطاق بموازاة شط الدغارة والجداول  -المؤشرات الزراعية العالية : والمحور التنموي ذ -1
فرعة منو ويتميز بوجود تربة جيدة الصرف فضال عن توفر االيدي العاممة المتمثمة بسكان الرئيسة المت

المستقرات الريفية الممتدة مع امتداد مصادر المياه وتمتاز ىذه المناطق بانخفاض حجم الحيازة الزراعية 
احة ىذه دونم ( لألسرة ووجود شبكة مشاريع ري ومبازل منجزة وتبمغ مس 21-11فيي تتراوح بين )

دونم( اال انيا غير مستغمة بشكل كامل وغالبا ما تكون الزراعة فييا بشكل عشوائي  21725االراضي )
 ( عمى مدار السنة وبالتالي يمكن استغالل ىذه االراضي بنمط  %111-75 عمما ان وفرة المياه فييا من )
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 (15خريطة)
 ناحية نفرمؤشرات التنمية الزراعية في 

 
 ،الباحث باالعتماد عمى شعبة زراعة نفر ومديرية الري في ناحية نفر والمالحظة المباشرةالمصدر: 

  ARC- GIS. 10.8) وبرنامج) 
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زراعي كثيف وبصورة خاصة محاصيل الخضر الصيفية والشتوية فضال عن امكانية زراعة المحاصيل 
 الدخن ( .و  ،الماش و  ،السمسم و  ،الصيفية ) الذرة الصفراء 

يتمثل ىذا النطاق بالمناطق التي تمتاز بعدم  -المؤشرات الزراعية المتوسطة : والمحور التنموي ذ -2
انتظام كميات المياه وعدم كفايتيا لتأمين حاجة المحاصيل الزراعية وخاصة خالل موسم الصيف فيو 

نم ( لألسرة وقد دو  31%( عمى مدار السنة ويصل حجم الحيازة الى  )51يتميز بوجود وفرة مياه بنسبة )
الجاموس ( ويمكن استغالل ىذه و  ،االغنام ، و ساىم ارتفاع حجم الحيازة بتربية حيوانات الماشية ) االبقار 

 ،الشعير و  ،البرسيم و  ،المناطق من خالل دعم الثروة الحيوانية بتشجيع زراعة محاصيل العمف ) الجت 
وشحة المياه في المنطقة فضال عن انشاء مشاريع  الذرة البيضاء ( وىي محاصيل مقاومة لمجفاف تتالئمو 

صناعية تعتمد عمى الموارد االولية الحيوانية والنباتية المتوفرة محميا ، وتبمغ مساحة االراضي الزراعية في 
دونم ( وىي ايضا غير مستغمة بشكل كامل ويمكن استغالليا من خالل تنظيم  35427ىذه المناطق ) 

 ئم واستخدام االراضي الزراعية في ىذه المناطق .الحصة المائية بما يتال

ويتمثل باألراضي الواقعة في ذنائب الجداول  -المؤشرات الزراعية المنخفضة : والمحور التنموي ذ -3
المائية والقنوات المتفرعة منيا فضال عن االراضي الواقعة خارج حدود االرواء وىي في الغالب تعاني من 

%( عمى مدار السنة ويكون االعتماد عمى المبازل في عممية 25وفرة المياه عن )شحة المياه اذ ال تزيد 
الري اضافة الى االعتماد عمى مشروع المصب العام الذي يمتاز بانخفاض مستوى المموحة خالل موسم 

مميموز ( بسبب ارتفاع منسوب المياه فيو  ، وتبمغ مساحة ىذه االراضي  5الشتاء التي تصل الى )
الريفية اال ان حجم الحيازة الكبير  مستقراتالرغم من شحة المياه والبعد عن العمى دونم ( و  55754)

  ووجود تربة مزيجية جيدة الصرف  يمكن استثمارىا بنسبة عالية في زراعة محصول القمح والشعير . 
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 استراتيجية التنمية السياحية  -4-1-3

الخطط السياحية المختمفة التي تيدف الى تحقيق الزيادة المستمرة ان مفيوم التنمية السياحية يتناول      
. وىي نتائج تتحقق عمى االرض نتيجة إلجراءات وقرارات تتخذ من اجل (1)والمتوازنة من الموارد السياحية

االستثمار االمثل لعناصر الجذب السياحي الكامنة والممكنة وتقديم التسييالت والخدمات بيدف اشباع 
. اما اىم عناصر التنمية السياحية فيي مواقع الجذب (2)لسياح وتحقيق اقصى درجات المنفعةرغبات ا

السياحي وطرق النقل واماكن االقامة واالستراحة والتسييالت والمساندة فضال عن خدمات الماء والكيرباء 
 -. ومن متطمبات التنمية السياحية :(3)ووسائل االتصاالت المختمفة

 االسموب العممي في التخطيط السياحي بيدف تحقيق التنمية .استخدام  -1

 .(4)تدريب العاممين في القطاع السياحي لالرتقاء بمستوى مياراتيم الفنية واالدارية وبمختمف المجاالت -2

 االرتباط الوثيق بالجياز االداري المسؤول عن تنظيم االنشطة السياحية والذي يتمتع بالخبرة والميارة -3
 .(5)ليتين والقدرة عمى ادارة وتشغيل النشاط السياحي بمختمف الجوانب التي يتكون منياالعا

 توفر الظروف المناسبة لمنشاط السياحي كالمعالم االثرية والمواقع الدينية و الترفييية والبيئية  . -4

 تشجيع القروض المصرفية لممشروعات السياحية الجديدة وبمعدل فائدة منخفض. -5

القطاع الخاص في ىذا المجال وتشجيع االستثمارات السياحية بإقامة مشاريع من فنادق ومطاعم  دعم -6
 ومنشآت سياحية من خالل تقميل التعقيد او الروتين امام اقدام المستثمرين في ىذا المجال .

ة واقامة عالم السياحي والترويج لو وتوفير دليل سياحي لممواقع السياحية في المنطقاالىتمام باإل -7
 المعارض والمؤتمرات السياحية في كافة المواسم .

                                                           
(1)

منير كاظم مرىون العردي ، االمكانات التنموية واستثمارىا في التنمية السياحية لقضاء بمد ، رسالة ماجستير ، مركز  
 23، ص 2117التخطيط الحضري واالقميمي ، جامعة بغداد، 

(2) Andriotis, K. and Vaughan, D.R. Urban Residents’ Attitudes Towards Tourism 

Development: The Case   of Crete, Journal of Travel Research, 42(2),USA, 2003,p.172-

185. 
(3)

عباس عبد االمير طو العماري ، تحميل جغرافي لممواقع اإلثارية والتراثية في محافظة كربالء المقدسة وامكانية تنميتيا  
 15، ص 2116، جامعة القادسية ،  اآلدابالسياحية ، رسالة ماجستير ، كمية 

(4)
وجدان عبد المطمب ميدي ، استراتيجية التنمية السياحية المستدامة لقضاء النعمانية ، رسالة ماجستير ، مركز التخطيط  

 24، ص 2115الحضري واالقميمي ، جامعة بغداد، 

 281، ص 1996لقاىرة ، عبد السميع صبري ، اقتصاديات صناعة السياحة ، دار الياني لمنشر ، ا  (1)
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ادخال التقنيات الحديثة في ادارة المنشآت السياحية المقترحة واستقدام منظومة انترنيت تتوفر فييا  -8
   .  (1)الخرائط التوضيحية خاصة المناطق االثارية

   يرة من السياح ومن اىميا ثجذب اعداد كتمتمك منطقة الدراسة مواقع سياحية يمكن ان تساىم في        
) آثار نفر وىور الدلمج فضال عن مرقد النبي يونس ( ان ىذه المقومات السياحية تستحق العناية 

مشاريع سياحية  تشكل قاعدة رصينة لممارسة ظاىرة السياحة بأنواعيا  ألقاموواالستثمار كونيا مؤىمة 
 المختمفة وىي بحاجة الى توظيفيا سياحيا مع وجود رغبة لدى سكان المنطقة بإقامة المشاريع السياحية. 

 -اما ىم معوقات التنمية السياحية في منطقة الدراسة فيي  :       

وخاصة االثارية والتراثية من قبل الجيات الرسمية ذات العالقة ووجود  اىمال المواقع السياحية بأنواعيا -1
 تقصير في مجال الصيانة والترميم والتنقيب .

 وبصورة خاصة خدمات طرق النقل والكيرباء . بعضياقمة خدمات البنى التحتية وانعدام  -2

الرسمية عمى عممية االستثمار انعدام االستثمار في مجال السياحة ويعود ذلك الى عدم تشجيع الجيات  -3
في مجال السياحة فضال عن ان عقمية المستثمر العراقي ال تستوعب االستثمار في قطاع السياحة بقدر 

 التوجو نحو االستثمار بمجال التجارة والزراعة والصناعة .

ح في ىذه ضعف عممية الدعاية والترويج لمقطاع السياحي وعدم وجود برامج تنظم زيادة وجذب السيا -4
المناطق وقمة عدد العاممين في ىذا المجال في منطقة الدراسة وقمة مستوى التأىيل والتدريب السياحي 

 لمقطاع السياحي الذي يتطمب قوة عمل مؤىمة .

 :استراتيجية التنمية السياحية في منطقة الدراسة  _ 

 باعتبارىا المستيدفة لممناطق اولوية واعطاء واقميمياً  محمياً  سياحيا مقصدا الدراسة منطقة جعل :االرؤي -
 . االستراتيجية اىداف عمى والتأكيد سياحي جذب مناطق

: القطاع السياحي قطاع حيوي قادر عمى تشغيل االيدي العاممة وتوفير فرص العمل وتحسين  الرسالة - 
 االقتصادية االخرى .بالتعاون مع القطاعات ورفع قدرتو التنموية االقتصاد المحمي والوطني 

 

 

                                                           
 (1)TOURISM DEVELOPMENT PLAN, Isle of Wight Tourism, West ridge Centre,UK, October 2005,p.6 
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 االهداف:- 

 استثمار الموارد السياحية التي لم تستثمر والحفاظ عمييا من خالل اجراءات حماية مشددة . -1

تحسين مستويات المعيشة لممجتمع المحمي وتحسين نوعية الحياة وتطويرىا من خالل المردود  -2
 االقتصادي لمسياحة.

المشاريع السياحية ومشروعات البنى التحتية التي تتطمب المزيد من تشغيل االيدي العاممة من خالل  -3
 االيدي العاممة .

 زيادة الطمب عمى السمع والخدمات المحمية مما يؤدي الى ارتفاع مستوى العوائد المالية لممجتمع . -4

 
 -( يتضح االتي :   ( S.W.O.T وباستخدام تطبيق اسموب سوات     

 نقاط القوة -
 بشرية (و  ،وجود مقومات سياحية متنوعة ) طبيعية  -1
 توفر االيدي العاممة التي من الممكن ان تساىم في العمل في المشاريع السياحية . -2
  قرب المسافة التي تفصل بين المواقع السياحية في المنطقة -3
 توفر مناخ مالئم لمسياحة في المنطقة لعدة شيور خالل السنة -4
 الضعف نقاط -
 ضعف مستوى خدمات البنى التحتية في منطقة الدراسة  -1
 عدم وجود اماكن ايواء لمسياح اذ تنعدم ىذه االماكن كميا  -2
 ضعف االىتمام الحكومي بالمواقع السياحية المتوفرة في المنطقة  -3
 قمة الكوادر المتخصصة التي يمكن االستفادة منيا في الخدمات السياحية  -4
 الفرص -
 رغبة السكان المحمين في تطوير قطاع السياحة في المنطقة   -1
 موقع آثار نفر وىور الدلمج بامتداد طريق واحد -2
 االستفادة من دور االعالم من خالل الترويج لممواقع السياحية بيدف جذب السياح -3

دام منظومة انترنيت تتوفر االستفادة من التقنيات الحديثة في ادارة المنشآت السياحية المقترحة واستق -4
 فييا الخرائط التوضيحية خاصة المناطق االثارية .  
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 التهديدات-
 محدودية جذب االستثمارات باتجاه القطاع السياحي مقارنة بغيرىا من القطاعات -1

 التجاوز عمى االراضي القريبة من آثار نفر وعدم وجود رقابة عمييا -2

 ة لتنمية وتطوير قطاع السياحة في المنطقة .قمة التخصيصات المالية الالزم -3

 تطوير وتنمية القطاع السياحي في منطقة الدراسة  - 

 ،ىور الدلمجو  ،ان وضع خطة تنموية لممناطق المؤىمة سياحيا في منطقة الدراسة وىي ) آثار نفر      
يكون اليدف منيا تطوير وانعاش ىذه المواقع وتأىيميا من خالل  ( ،16خريطة ) مرقد النبي يونس (و 

 -توفير متطمبات التطوير والتي تتمثل بما يمي :

طرق النقل : ان الطريق المؤدي الى آثار نفر ومن ثم ىور الدلمج يحتاج الى تعبيد الجزء الترابي والواقع  -
ليسيل وصول السائحين الى ىور الدلمج اما آثار  كم (19بين مستقرة الكرينات وىور الدلمج والبالغ طولو )

 نفر ومرقد النبي يونس فأن ىذه الخدمة متوفرة اساسا .

اذ ان آثار نفر تبعد  مكمفاً  الطاقة الكيربائية : ان ايصال الطاقة الكيربائية لممواقع السياحية ال يعد امراً  -
كم ( اما مرقد النبي يونس فتتوفر 1,8سافة )ألف فولت  (  م 11عن شبكة توزيع الكيرباء ذات الفولتية )

كم ( وقد يتطمب االمر استخدام مولدات 12فيو خدمة الطاقة الكيربائية وىي تبعد عن ىور الدلمج مسافة )
 خاصة او مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية .

( خاصة  تزود خزانات توفير المياه الصالحة لمشرب : من الممكن االعتماد عمى وحدات تصفية )فالتر -
 تستخدم ألغراض الشرب ومد انابيب مياه لغرض التنظيف واالستحمام .

توفير خدمات االقامة وااليواء والطعام: اذ ان توفر اماكن اقامة وغيرىا من وسائل الراحة والتي تتناسب  -
جة السياح ينبغي ان واذواق السياح وحاجاتيم ضرورة اساسية لمجذب السياحي ، ان انشاء فندق لتمبية حا

نفر ( فضال عن و  ،عن المراكز الحضرية) عفك  يكون قرب آثار نفر فالمعروف ان آثار نفر ال تبعد كثيراً 
فينبغي اختيار  من االمان واالطمئنان لدى السياح ، اما ىور الدلمج اً قربيا من مستقرات بشرية يبعث جانب

ابنية تحاكي طبيعة المنطقة اذ ان ىذه المنطقة تتميز بطبيعة المميزات الخاصة باألىوار والمستنقعات 
 وانشاء منتجعات تتميز  مثل القصب والبردي   نفسو متوفرة في الموقع  يمكن استخدام مواد اولية وبالتالي 
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 (16خريطة )

 اىم المواقع السياحية في ناحية نفر

 
   (ARC-GIS. 10.8برنامج )باالعتماد عمى المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة ، الباحث  المصدر:
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بأشكاليا وتصاميميا مثل االكواخ والبيوت كالتي تتوفر في اىوار جنوب العراق وتكوين وجية سياحية مميزة 
 مع ضرورة تقديم الخدمات التي يحتاجيا السائح .     

المنطقة لتنشيط حركة السياحة باإلضافة الى وجود المواقع السياحية المذكورة من االستفادة من ريف  -
 خالل وجود المساحات الخضراء الواسعة البعيدة عن ضجيج المدن .

 ه وىو عمى الطريق بين آثار نفر وىور الدلمج .ؤ نشاإاالستفادة من وجود الحزام االخضر المقترح  -

ترويج بشكل كبير ليذه المواقع والعمل عمى نشر الوعي االجتماعي االستفادة من وجود االعالم وال -
 والثقافي بأىمية السياحة في المنطقة .

 توفير الخدمات التوضيحية واالرشادية من استقبال وارشاد السياح لممواقع الترفييية واالثارية .  -
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 ناحية نفرالبدائل المقترحة لعممية التنمية في : المبحث الثاني

ىو  ياتتصف التنمية دون غيرىا من التخصصات بان احدى الميام التي تضطمع بيا او اىم اىداف
تييأت البدائل او ما يطمق عميو الخطة )ب( او الخطط البديمة لمواجية عمميات الفشل المحتممة في 

وخصوصا اذا كان و ، قد اثبت نجاحو ونجاعت شيءاالستراتيجيات او الخطط االصمية او الرئيسة ، وىو 
 وفق الخصائص المحمية ومقومات التنمية المتوفرة في ىذه المنطقة او تمك .عمى البدائل تمك رسم 

والبديل التنموي ىو عممية مستمرة ذات ابعاد متعددة ، ال يأخذ بالحتمية بل باالحتمالية ، بالشكل 
وىذا التنمية المخططة ،  ألىداف لنوع المطالبات وتحقيقاً  الذي يكون فيو مستجيبًا لمتطمبات المرحمة ومقابالً 

التوجو المنيجي في اختيار سياسات بديمة ستكون بشكل مزدوج ، فمن جانب سوف تكون منطمقة من 
االسفل نحو االعمى القتراح انماط وخطط في ريف منطقة الدراسة لحل مشكالت الريف من جية وتجنيب 

حضرية جديدة من جية اخرى ، ومن جانب اخر سوف تشمل ىذه  المدينة امكانية حدوث مشكالت
، و ان طرح ىذه البدائل نفسو السياسات فئات مختمفة من السكان قادرة عمى العمل ومنتجة في الوقت 

ا مثانيي و سوف يستند عمى اساسيين اوليما : محاكاة لمظروف االقتصادية واالجتماعية والجغرافية السائدة
 .ة التحقيق وليس خياالت غير قابمة لمتطبيق العممي الواقعية الممكن

 القرى المستدامة البديل االول :  -1
 في سواء المختمفة جوانبيا في العمرانية البنيةمن حيث ان التدىور الحاصل في المستقرات الريفية      

 المستدامة الصحية والحياه تتناسب ال والتي السكنية الوحدة تصميموفي  الداخمي التخطيط الى االفتقار
 غير وتوزيعيا بامتدادىا يتعمق ما او،  والمجتمعية التحتية الخدمات شبكات في النقص الى باإلضافة

والتخمف المستدام فييا  ، المجاورة الحضرية المراكز وبين بينيا فيما الرابطة الطرق شبكات وكذلك منتظمال
 اخرى كالتمش بروز رافقو الذي االمربما ال يتناسب مع كم الحاجات التي ازدادت في اآلونة االخيرة ، 

 تفعيل في القصور نتيجة االقتصادية االنشطة وتدىور المجاورة المدن الى باليجرة السكان رغبة منيا
 مخططة غير قرى بإقامة الزراعية االرض عمى والتجاوز الريفية القرى ضمن االقتصادية التنمية مخططات

لممزايا التي حققتيا في مناطق  وانتشاراً  يدفع باالتجاه الى تبني خيار االستدامة الذي شيد رواجاً  نظامية او
واسعة من العالم ، ويقوم ىذا البديل عمى اختيار مجموعة من المستقرات الريفية التي تضم مجموعة من 

او نموذج اولي لتطبيق االستدامة عمييا ومراقبة مراحل التنفيذ لتجنب  الخصائص دون غيرىا وجعميا كنواة
حسب بالوقوع في االخطاء وفي حالة نجاح تمك التجربة سوف تعمم عمى باقي المستقرات الريفية كل 
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ولقد شخصت االسباب التي بدأت تدفع شريحة واسعة من سكان الريف الى اليجرة  خصائصو وامكاناتو .
 ناطقيم التي يمكن اجماليا باالتي:وترك قراىم وم

 . الريفية المناطق وتطوير لتنمية بدائل ايجاد دون الغذائي االمن وانعدام الريف في الفقر -1
 . الفرد دخل وضعف عمل فرص توفر عدم  -2
 الرؤى وقصور الريفية القرى ضمن وغيرىا والسكن والتعميمية الصحية االساسية الخدمات ضعف  -3

 . المناطق تمك إلحياء المناسبة الخطط وضع في
 كاف اً نظام العالم سكان من%  73 من اكثر يمتمك ال اذ،  االجتماعية لحمايةا ضعف نظام  -4

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

 . (1)الريف تطوير دون التنموية واالمكانات الطبيعية الموارد واستنزاف والتصحر المناخية العوامل -5

  ( :1ويقوم ىذا البديل عمى الخطوات االتية  مخطط )       

 
 االستدامة الى التحول استراتيجية يوضح (1) مخطط

 
 المصدر : من عمل الباحث .    

                                                           
(1)

 5 ص، 2116،  الريفية والتنمية والزراعة اليجرة، FAO المتحدة لألمم والزراعة منظمة االغذية 
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 -يتضح ما يمي : المستدامةالقرى ( في مجال  ( S.W.O.Tوباستخدام اسموب سوات       

 نقاط القوة -

 وجود عدد من المستقرات الريفية يمكن ان ترشح كقرى مستدامة -1

 امكانية االستفادة من االيدي العاممة الموجودة في المنطقة  -2

 وجود معمل طابوق في المنطقة  -3

 نقاط الضعف -

 والجداول المتفرعة منو نير الدغارة تركز السكان قرب مجرى -1

 صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة الدراسة  قراتكثرة المست -2

 انتشار المساكن المبنية بشكل عشوائي غير منظم في الريف المعتمدة عمى مادة البموك  -3

 الفرص -

 تنوعة في عدد من المستقرات الريفيةمتوفر الخدمات ال -1

 في الريف اً سكاني اً حتى يصبح تجمع ىذه المستقرات سكان القرى القريبة منجذب   -2

 التهديدات -

 ارتفاع اسعار مواد البناء  -1

 ضعف المستوى المعاشي لسكان المنطقة -2

 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

فيجب االعتماد عمى معايير معينة منيا الحجم السكاني وىو اىم المعايير  فزيادة حجم السكان يؤدي الى  
نسمة ( في 1111التي يزيد فييا حجم السكان عن ) قراتانخفاض  التكاليف االقتصادية والتخطيطية والمست
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في  مستقراتالفوارة ( وتشترك ىذه الو  ،البومرجان و  ،التضامن و  ،الفضل اهلل و  ،منطقة الدراسة ) الدرعية 
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 

نشاء إل مستقراتحدات السكنية وعدم انتشارىا عمى مساحة واسعة وبالتالي يمكن استغالل ىذه البتقارب الو 
 . في ريف المنطقة مستدامةقرى 

 استراتيجية التنمية الصناعية البديل الثاني : -2

يمكن ان تعرف التنمية الصناعية بانيا سياسة مخططة ومستيدفة لبناء وتطوير الصناعة الوطنية ،      
خالل اقامة المشاريع الصناعية بيدف اجراء تغير في البنية الصناعية لالقتصاد الوطني وتحديث من 

المصانع وزيادة عددىا وتطوير انتاجيا ورفع انتاجية العمل وبناء صناعات جديدة لتمبية متطمبات التقدم 
االنتاج لألنشطة  . وتعرف ايضا بانيا التغير الكمي والنوعي في(1)االقتصادي عامة والصناعي خاصة

الصناعية من خالل تحقيق االستخدام الشامل لممقومات الجغرافية المتاحة والذي يؤدي الى زيادة في دخل 
األفراد وحصول تغيرات واضحة في الييكل االقتصادي واالجتماعي وصوال الى تحقيق التنمية المكانية 

من  الصناعية التنمية . و تحدث(2)محيز الجغرافيالمتوازنة اي التكامل في التطور بين المراكز المختمفة ل
خالل اتخاذ اجراءات واصدار قوانين اضافة الى العامل االكثر اىمية وىو التخصيصات االستثمارية وىو 
امر تتحمل اعباءه جيات متعددة قد تكون حكومية او شركات انتاج صناعي ومالكييا من االفراد االمر 

يرة من االستثمار في القطاع الصناعي من خالل تكثيف االىتمام بصناعات الذي يؤدي الى تركيز نسبة كب
 .(3)تتميز بوجود مقومات كمواد اولية او مواد وسيطة بصناعات اخرى التي معينة من

ان صياغة وتنفيذ استراتيجية صناعية ناجحة يتطمب مشاركة جميع االطراف المتصمة بالصناعة       
والمؤثرة فييا وتتمثل بالييئات الحكومية عمى المستوى الوطني والمحمي ومنظمات القطاع الخاص والشركات 

                                                           
 11رحمن رباط حسين االيدامي  ، مصدر سابق ، ص (1)
،  اآلدابياسين حميد برع المحمدي ، التنمية الصناعية واتجاىاتيا المكانية في محافظة اربيل ، اطروحة دكتوراه ، كمية  (2)

 11، ص2116جامعة بغداد، 
 58، ص 2113عبد الزىرة عمي الجنابي ، الجغرافية الصناعية ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ،  (3)
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الي المتخصصة متعددة الجنسية الميتمة باالستثمار في العراق فضال عن مؤسسات الدعم الفني والم
 .(1)والمنظمات غير الحكومية

 -ويمكن تحديد اىم المبادئ االساسية الستراتيجية التنمية الصناعية في منطقة الدراسة بما يمي :   

 تحديد رؤية االستراتيجية واىدافيا . -1

 التركيز عمى عدد محدد ومؤثر من اولويات االستراتيجية لغرض التغير االقتصادي. -2

 االىتمام بالمتطمبات المؤسسية والتنظيمية لتنفيذ االستراتيجية الصناعية . ضرورة -3

 اما رؤية ورسالة واىداف استراتيجية التنمية الصناعية فيمكن توضيحيا من خالل ما يمي:      

قاعدة متطورة لرفع عممية التنمية في جميع القطاعات والتوجو إلقامة قاعدة صناعية بناء  :ارؤيال -1
 وتقنية.

 مختمفة . غذائية صناعات انتاج في التخصص امكانية :الرسالة  -2
 : هدافاال  -3
  ايجاد فرص عمل في القطاع الصناعي مما يؤدي الى معالجة مشكمة البطالة في منطقة الدراسة

 من خالل االستعانة بأىالي المجتمع المحمي.
 القتصادية وىو يؤدي الى ان االستثمار في مجال القطاع الصناعي عامل ميم في تحفيز التنمية ا

 احداث تنمية في مختمف مجاالت الحياة .
  ان تطور القطاع الصناعي يسيم في توفير احتياجات االفراد من السمع المتنوعة وبالتالي رفع

 مستوى المعيشة وىو اليدف الذي تعمل التنمية عمى تحقيقو .
  النظر في البنية العمرانية والخدمية ان نجاح التنمية الصناعية في المنطقة يساعد عمى اعادة

 .وامكانية اعادة تطويرىا
   ان القطاع الصناعي يمكن ان يوفر فرص عمل لممرأة في صناعات مختمفة كالصناعات الغذائية

او صناعات السجاد والجمود ، وبالتالي زيادة مساىمة الكوادر النسوية من خالل ايجاد فرص عمل 
 ليا والعمل عمى تطويرىا .

                                                           
 2، ص 2113، 2131والمعادن ، االستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام جميورية العراق ، وزارة الصناعة  (1)
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 لمتنمية من خالل  اً تيار مواقع لممشاريع الصناعية الجديدة في مواقع يمكن ليا ان تكون اقطاباخ
 تشكيل عامل جذب لمسكان والقوى العاممة وتوفير فرص عمل تؤدي الى رفع مستوى الدخل .

ن اليدف االساس الذي تسعى الى تحقيقو الصناعة ىو توفير عائد اقتصادي مجزي إوبشكل عام ف     
ن عامل الكفاءة االقتصادية ىو عامل ميم لنجاح الصناعة إن غير ذلك تتعثر وتتوقف الصناعة لذلك فوم

وتعزيز مكانتيا . وان تحقيق التنمية الصناعية في المنطقة يكون من خالل توفر مدخالت رئيسة مثل المواد 
االكثر جذبا لالستثمار  االولية ومصادر الطاقة واسواق لتصريف المنتجات ويعد عامل المواد االولية

 الصناعي في منطقة الدراسة .      

 -( يتضح االتي :   ( S.W.O.T وباستخدام تطبيق اسموب سوات       

 نقاط القوة -

توفر االيدي العاممة اذ ان السكان النشطين اقتصاديا يشكمون النسبة االكبر من مجموع السكان في  -1
 منطقة الدراسة .

 من المحاصيل الزراعية بكميات كبيرة يمكن االستفادة منيا كمواد اولية .زراعة انواع  -2

 وجود اعداد من الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة . -3

 وجود اطيان الطابوق في المنطقة تساىم بشكل كبير في نجاح صناعة الطابوق . -4

 
 نقاط الضعف -

 الماء النقي (و  ،ورة خاصة ) طرق النقل افتقار منطقة الدراسة الى البنى االرتكازية وبص -1

 انخفاض المستوى التعميمي وانتشار االمية . -2

              انخفاض الدعم الحكومي لممشاريع الصناعية . -3

 الفرص -

 امكانية قيام مشاريع صناعية صغيرة تساىم في تطوير قاعدة لمصناعة في المنطقة . مناالستفادة  -1

الخاص لغرض االستثمار في القطاع الصناعي بتوفير القروض الميسرة واالعفاءات تشجيع القطاع  -2
 الضريبية .
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  التهديدات -

 عدم جدية صانعي القرار السياسي بإقامة تنمية صناعية في البمد. -1

منافسة المستورد من المنتجات الصناعية واثرىا الكبير عمى امكانية تحقيق االرباح من المشاريع  -2
 عية التي من الممكن اقامتيا . الصنا

ولتحقيق التنمية الصناعية ينبغي اختيار فروع الصناعة التي تتوفر ليا االمكانات المحمية المتاحة      
لالستثمار الصناعي والتركيز عمى الصناعات التي تعتمد عمى المواد الخام في المنطقة كذلك ينبغي تطوير 

النقل وشبكات الكيرباء والماء النقي كونيا االساس المتين لنجاح اي  خدمات البنى التحتية المتمثمة بطرق
عممية تصنيع ويتوجب كذلك زيادة ميارة السكان وتحسين قابمياتيم لمتقنيات االساسية لنجاح الصناعة من 
خالل تدريب وتأىيل الكوادر العاممة في قطاع الصناعة ، وتشجيع االستثمار من خالل منح القطاع 

  سنة ( ومنح القروض المناسبة وبفوائد منخفضة . 15 – 11عفاءات الضريبية لمدة من )الخاص اال

 :مقترحات االنشطة الصناعية في منطقة الدراسة  - 

اقامة صناعات غذائية لما يتوافر ليا من مقومات بوصفيا مواد اولية ناتجة عن االنتاج المحمي  -1
لممنطقة او المناطق المجاورة ليا اذ ان منطقة الدراسة تتميز بكونيا زراعية توفر مدخالت الصناعة الغذائية 

في المنطقة وصناعة  ومن ىذه الصناعات صناعة المعجنات باالعتماد عمى القمح الذي تجود زراعتو
الجاموس ( وصناعة كبس التمور وصناعة و  ،االلبان باالعتماد عمى الثروة الحيوانية المتمثمة  ) االبقار 

طاقة انتاجية متوسطة لتصنيع النشا باالعتماد عمى الذرة الصفراء التي يمكن  يالدبس ، واقامة مصنع ذ
مة ليذا المحصول فضال عن استخدام االصناف الميجنة التوسع في زراعتيا لتوفر الظروف المناخية المالئ

واقامة مصنع لتعميب االسماك في منطقة ىور  .دونم (/طن  2ذات االنتاجية العالية والتي تصل الى )
 الدلمج ، كذلك انتاج اعالف االسماك والدواجن والمواشي في المنطقة . 

ا ىي صناعة الطابوق لوجود كميات كبيرة من اما الصناعات االنشائية في منطقة الدراسة ومن اىمي -2
(  27 – 15اطيان الطابوق في المنطقة ومن خالل ذلك نقترح اقامة مصنعين لمطابوق في مقاطعات ) 

لما تتمتع بو ىذه المقاطعات من وجود المواد الخام الممثمة بأطيان الطابوق  فضال عن بعدىا عن مناطق 
كن التوسع في صناعة البموك لزيادة الطمب عمية واالستفادة من طرق السكن في منطقة الدراسة ،  كذلك يم

 النقل المعبدة في ىذا المجال  .   



 الفصل الرابع .....استراتيجيات التنمية والبدائل المقترحة في ناحية نفر
 

311 
 

 خدمات البنى التحتيةالبديل الثالث :استراتيجية تنمية 

ان توفير الخدمات االساسية لمسكان من مياه نقية وطرق نقل وغيرىا امر ضروري بغض النظر عن       
 ،العمر والثقافة والقومية والعقائد واالفكار السياسية فالبد من توفير ىذه الحاجات حتى ولو في حدىا االدنى

ط الالزمين ليذه الحاجات فضال عن اال ان ما يواجو الدول وبصورة خاصة الدول النامية التمويل والتخطي
تضارب اولويات عمميات التنمية باإلضافة الى محدودية الموارد التي ال تكفي لحل ومواجية ىذه 

. وتعتمد برامج خطط التنمية في تقدير احتياجات السكان من الخدمات عمى التقديرات (1)المشكالت
ية من الخدمات وتوزيعيا توزيعا متوازنا يضمن عدم المستقبمية لمسكان لموقوف عمى حجم االحتياجات الفعم

وجود مناطق ندرة ومناطق وفرة ، اذ ان اعتماد معدل النمو السكاني السائد في آخر فترة احصاء والسنة 
التي يتم تقدير السكان فييا مؤشر ميم لنجاح مشروعات التنمية االقتصادية والعمرانية وتوفير الخدمات 

 .(2)والسكن

تفعيل التخطيط في مفيوم تقديم الخدمة ووسائل  :خدمات البنى التحتيةاستراتيجية تنمية  ةرؤيان       
انتاجيا بيدف تحقيق االشباع الدائم الحتياجات السكان لمستقبل بعيد االمد لترسيخ مفيوم التأمين الخدمي 

 .لمسكان 

وفقا من الخدمات االساس الذي تنطمق منو التنمية ىو تأمين االحتياجات البشرية االساسية :  الرسالة
 لمنظور الحاضر والمستقبل .

فيي العمل عمى تأىيل طرق النقل وصيانتيا وشق طرق نقل جديدة وتعبيدىا :  هدافاألاهم اما      
صالح لمشرب وتطوير عمل الطاقة لممناطق السكنية او المناطق الزراعية فضال عن توفير الماء ال

 الكيربائية بما يتناسب واحتياجات المنطقة لتحقيق اليدف االساس وىو رضا السكان عن ىذه الخدمات.

ومقدار الطمب عمييا ىو  2131ان تقدير حاجة منطقة الدراسة من خدمات البنى التحتية لسنة اليدف      
 2131احد اىداف التنمية ويتم ذلك من خالل واقع حال الخدمات المتوفرة والحجم السكاني المتوقع لسنة 

( يتضح   S.W.O.Tر عدد من السكان ، وباستخدام اسموب سوات   ) ثومراعاة توفير تمك الخدمات ألك
 ما يمي :

                                                           
(1)

 376، ص 2111، دار وائل لمنشر والتوزيع ، عمان ،  3كايد عثمان ابو صبيحة ، جغرافية المدن ، ط 

(2)
 2خالد محمد بن عمرو ، جغرافية الخدمات دراسة في البناء النظري ، مصدر سابق ، ص 
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 الماء الصالح لمشرب  - أ

 نقاط القوة -
 وجود مشاريع ومجمعات مياه عمى شط الدغارة دائم الجريان. -1
 ارتفاع الطاقة التصميمية لمعديد منيا ويمكن االستفادة منيا مستقبال. -2
 
 نقاط الضعف  -
 قدم شبكة انابيب نقل المياه والتجاوز الكبير عمييا في منطقة الدراسة . -1
 نيا المياه في فصل الصيف.وجود مشاريع عمى قنوات مائية فرعية تنقطع ع -2
 
 الفرص -
 تحسين جودة المياه ومطابقتيا لممعايير التخطيطية . -1
 االستفادة من شط الدغارة الذي يمر بمنطقة الدراسة بزيادة عدد مشاريع مياه االسالة عميو. -2
 
 التهديدات -
 اعتماد المشاريع عمى الطاقة الكيربائية التي تتصف بتذبذبيا. -1
 المواطنين بأىمية المياه والعمل عمى زيادة ىدرىا بدرجة كبيرة.جيل  -2
 

 تقدير الحاجة المستقبمية الى خدمات الماء الصالح لمشرب

ريفية ال تصميا ىذه الخدمة او  مستقراتعمى الرغم من توفر ىذه الخدمة في منطقة الدراسة ال انو توجد    
الطاقة التصميمية لممجمعات المائية والتي تصل  ارتفاع فعمى الرغم منتصميا متقطعة وغير كافية 

ساعة ( اال ان وجود العديد من مشاريع المياه عمى قنوات مائية فرعية تنقطع عنيا المياه /3م945الى)
الريفية التي تصل الييا خدمة الماء الصالح لمشرب اقل من  مستقراتخالل فصل الصيف يجعل نسبة ال

البدير الموحد الذي  –فية اما المدينة فيي تعتمد عمى مشروع عفك الري مستقرات%( من مجموع ال61)
ساعة ( وتبمغ حصة ناحية نفر من ىذا المشروع /3م2111يعمل بطاقة تصميمية تصل الى )

الريفية عمى ىذه الكمية من المياه اال انو ال توجد  مستقراتساعة ( ورغم اعتماد عدد من ال/3م251)
ينة بل ان حصة الفرد الواحد تزيد عن المعيار التخطيطي . اما االحتياجات مشكمة في توفير المياه لممد

وواقع ما مجيز من مياه في  2131المستقبمية لممياه الصالحة لمشرب فمن خالل معرفة عدد السكان لسنة 
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ساعة ( وعمى ضوء ذلك ينبغي نقل مشاريع تصفية /3م 1475ن حاجة المنطقة تبمغ ) إالوقت الحاضر ف
المياه المقامة عمى القنوات المائية الفرعية الى مصادر مياه دائمة كشط الدغارة لضمان عمميا بصورة دائمة 

مخدومة بالماء الصالح لمشرب وضرورة المتابعة المستمرة الغير  مستقراتواقامة مشاريع جديدة لتغذية ال
تتعرض ليا شبكة انابيب نقل المياه من قبل االىالي ألغراض غير االستعماالت  عمى التجاوزات التي

 المنزلية .

 الكهرباء - ب

 نقاط القوة  -

 وجود العديد من محوالت توزيع الطاقة الكيربائية وبسعات مختمفة . -1

ل في الريف يساىم في سرعة اكمال النقص الحاص مستقراتصغر مساحة المدينة ووجود نمط خطي لم -2
 في توفير خدمات الكيرباء في المنطقة .

 نقاط الضعف -
 وجود محطة تحويل واحدة فقط في منطقة الدراسة. -1
 عدم وجود محطات انتاج كيرباء ضمن الرقعة الجغرافية لممنطقة . -2
 تدىور شبكة توزيع الكيرباء في منطقة الدراسة بشكل كبير   -3
 
 الفرص  -
 في منطقة الدراسة .انشاء محطات تحويل جديدة  -1
 انشاء محطة انتاج طاقة كيربائية تعتمد عمى الطاقة الشمسية . -2
 التهديدات  -
 التجاوز المستمر عمى شبكات نقل الطاقة الكيربائية . -1
 ضعف وجود االستثمار في قطاع الكيرباء. -2
 

 تقدير الحاجة المستقبمية من الكهرباء

ساعة ( /ميكا واط  3,17نحو ) 2119ية المجيزة لمنطقة الدراسة لمعام لقد بمغ حجم الطاقة الكيربائ      
ساعة ( وتحتاج منظومة الطاقة الكيربائية /ميكا واط  2,22اما الحاجة المستقبمية لسنة اليدف فقد قدرت )
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الخروج توزيع ( في منطقة الدراسة الى اعادة تأىيل كونيا تتعرض في اوقات كثيرة الى و  ،نقل و  ،) تحويل 
عن الخدمة سواء في الصيف عند اشتداد درجات الحرارة بسبب ضعف محطات التوزيع وشبكات النقل او 
في الشتاء اثناء سقوط االمطار وىبوب الرياح الشديدة التي تؤدي الى سقوط اعمدة الكيرباء بصورة مستمرة 

ية بمفاصميا المختمفة بالمستوى الذي كونيا تآكمت لقدميا ، مما ينبغي تحسين اداء منظومة الطاقة الكيربائ
يتناسب ومقدار االستيالك والحاجة المستقبمية ليا كما ينبغي زيادة عدد محوالت التوزيع لرفع قدرة الكيرباء 
وخاصة في المناطق الريفية اذ تعاني من ضعف التيار الكيربائي الى الحد الذي ال يمكن تشغيل االجيزة 

 الى ضرورة معالجة التجاوزات عمى الطاقة الكيربائية في المدينة والريف.المنزلية الكبيرة باإلضافة 

 طرق النقل -ج

 نقاط القوة  -

وجود العديد من الطرق الترابية قيد التنفيذ في الريف وصغر مساحة المدينة التي يمكن من خالليا  -1
 سرعة اكساء الطرق فييا .

 وجود معمل لإلسفمت في منطقة الدراسة. -2

 ط الضعفنقا -
 الريفية عمى مساحة واسعة من المنطقة . مستقراتانتشار ال -1
 عمى طرق النقل فييا . اً سمبي اً عدم وجود شبكة صرف صحي في المدينة يشكل اثر  -2
 الفرص -
من خالل  مستقراتالريفية الذي باإلمكان من خاللو خدمة عدد من ال مستقراتوجود النمط الخطي لم -1

 طريق معبد واحد.
 استثمار العوائد المالية باتجاه طرق النقل. -2
 
 التهديدات -
 تأثير ظاىرة السكن العشوائي داخل المدينة . -1
 قمة التخصيصات المالية لمنطقة الدراسة . -2
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 تقدير الحاجة المستقبمية الى طرق النقل 

نبغي زيادة عدد الطرق تعاني منطقة الدراسة من وجود نقص في خدمات طرق النقل المعبدة لذلك ي      
التي تمد منطقة الدراسة بمقومات التنمية اذ ان ازدىار ىذه الخدمة لو اثر في تحسين باقي القطاعات 
المختمفة ، وقد تبين ان مركز المدينة يعاني من نقص وجود طرق النقل المعبدة مما ينبغي العمل عمى 

الصحي فييا ومراعاة زيادة عدد السكان الذي اكساء الطرق داخل المدينة بعد اكمال عمل شبكة الصرف 
يترتب عميو زيادة في عدد المركبات المستخدمة . اما الريف فينبغي العمل عمى اكمال الطرق المميدة 

نشاء طريق معبد يربط بين مجموعة إالريفية ب مستقراتوالترابية قيد التنفيذ واالستفادة من النمط الخطي لم
 -:منيا ومن الطرق المقترحة 

 ،العصمان و  ،الجاسور و  ،) السادة الشرامطة مستقراتكم ( ويربط  14الجاسور )  –طريق نفر  -1
 ضاحي ( ، و4رقم ، و االرباعو  ،العيبي والصمخة و 
 ،الحاج لفتو ، و ال شناوة و  ،) ابوخزامة  مستقراتكم ( الذي يربط  26) االحرار –طريق نفر   -2
 االحرار (و  ،ابوجفور و 
 ذياب لفتو (و  ،الكرينات و  ،العيزان ، و ) البرجود  مستقراتكم( ويربط 12البرجود )طريق  -3

ان تنفيذ تمك الطرق يؤدي الى انعاش واقع الريف في كافة المجاالت ومن اىميا الجانب الزراعي والجانب 
 السياحي بين آثار نفر  وىور الدلمج.
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  االستنتاجات

تتمتع منطقة الدراسة بوجود مقومات طبيعية وبشرية متنوعة يمكن االعتماد عمييا في تحقيق تنمية  -1
  القتصادية واالجتماعية والخدمية .شاممة من خالل اقامة المشاريع ا

بصغر حجميا السكاني اذ تتراوح نسبة المستقرات ذات الحجم في المنطقة تتصف المستقرات الريفية  -2
%( من مجموع سكان ريف منطقة الدراسة. وتختمف المستقرات الريفية في 36نسمة ( ) 331-633)

الدغارة %( باالمتداد مع شط 75صورة توزيعيا الجغرافي مع سيادة النمط الخطي الذي شكل نسبة ) 
وتتصف المستقرات الريفية بافتقارىا الى المعايير  .معبدةالنقل الوالجداول المتفرعة منو او مع امتداد طرق 

 التخطيطية فيما يخص السكن اذ تنتشر الوحدات السكنية بصورة عشوائية غير منظمة .

خدمات البنى التحتية  ان االنحدار العام لسطح المنطقة ىو انحدار بسيط مالئم بشكل كبير ألنشاء -3
 والمنشآت الخدمية وشق قنوات الري والبزل.

من اىم تعد اظيرت الدراسة ان الموارد المائية السطحية المتمثمة بشط الدغارة والجداول المتفرعة منو  -4
وعدم انتظام فترات  العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي لالعتماد الكمي عمييا بسبب شحة االمطار

 . اثناء السنةسقوطيا 

التوزيع البيئي لمسكان في منطقة الدراسة ان سكان الريف يشكمون دراسة اتضح من خالل  -5
دراسة  اما .%( فقط77,16%( من مجموع السكان في حين كانت نسبة سكان الحضر )23,83)

العمرية اذ بمغت سنة ( ىي الفئة االكبر بين الفئات  64-15ان فئة الشباب ) بينتفقد التركيب العمري 
 .%(7,51نسبتيا ) 

ذ إفي نسب االمية  اً ممحوظ اً اظيرت مؤشرات التركيب التعميمي تدني المستويات التعميمية وارتفاع -6
 ذإفي منطقة الدراسة مستوى االمية في  اً بيان ( ارتفاعاتضح من خالل الدراسة الميدانية ) استمارة االست

ذ بمغت إمستوى البطالة في  اً اما دراسة التركيب االقتصادي فقد بينت ارتفاع .%(1,17) بمغت نسبتيا
 %(.4,34نسبتيا)

 ,عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي تأثيراً تعد الزراعة النشاط الرئيس في المنطقة واكثر الحرف  -7
وتمتاز منطقة الدراسة بوجود مساحات واسعة من , ( دونم 54333بمغت مساحة االراضي المزروعة ) ذإ
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دونم ( يمكن استغالليا بزراعة انواع من  58578مستغمة تقدر) الاالراضي الصالحة لمزراعة غير 
 المحاصيل.

اقتصرت االنشطة الصناعية في منطقة الدراسة عمى الصناعات الصغيرة والمتمثمة بمعامل البموك  -8
في المدينة اما  لأللمنيومورشة حدادة ( مع وجود معامل  17)معمل ( وورش الحدادة بواقع  19بواقع )

  . لإلسفمتعمل ملمطابوق و  ينالصناعات الكبيرة فقد اقتصرت عمى وجود معمم

مرقد النبي يونس ( يمكن ان و  ,ىور الدلمج و  ,تظم منطقة الدراسة مواقع سياحية ميمة ) آثار نفر  -9
في عممية التنمية من  يدل عمى اىمية النشاط السياحيتساىم بشكل فاعل برواج قطاع السياحة مما 

يين وتشجيع خالل جذب العمالت الصعبة وتشغيل االيدي العاممة ورفع مستوى الدخل لمسكان المحم
 الحركة التجارية .

عدم وجود  والكيرباء ( في المدينة و  ,يوجد عجز واضح في خدمات البنى التحتية )طرق النقل   -13
اما الريف فعمى الرغم من وجود مشاريع   خدمات لمصرف الصحي وزيادة نسبة السكن العشوائي فييا .

مى الجداول الفرعية التي ينقطع عنيا الماء في اوقات منيا يقع ع اً ر كثي اً لمماء الصالح لمشرب اال ان عدد
. وال توجد في منطقة الدراسة  انتظام خدمات الماء الصالح لمشربمن فصل الصيف مما يؤدي الى عدم 

محطات إلنتاج الطاقة الكيربائية فيي تحتوي عمى محطة تحويل واحدة كما ان شبكة الكيرباء تمتاز 
 برداءتيا لقدميا .

تفتقر منطقة الدراسة الى المؤسسات الصحية اذ بمغ عدد المراكز الصحية الرئيسة واحد فقط اما  -11
والبيوت الصحية اثنان , اما مؤشرات التعميم فيي ال  فقط ةثالثفقد بمغ عددىا المراكز الصحية الفرعية 

رس التعميم االبتدائي فقد بمغ عدد مدا تتوافق مع المعايير التخطيطية كونيا تعاني من عجز في وجودىا
مدرسة في ريف منطقة الدراسة ( في حين كان عدد مدارس التعميم  14مدارس في المدينة ( و) 5)

مع وجود العديد من المستقرات ,  مدراس في ريف منطقة الدراسة ( 6في المدينة ( و)مدارس  4الثانوي )
 . الريفية التي ال تحتوي عمى مؤسسات تعميمية

ل تحميل نتائج الدراسة الميدانية ) استمارة االستبيان ( انخفاض معدل الدخل الشيري اتضح من خال -12
ال يتجاوز دخميم الشيري  من سكان الريف%( 4,37) انلسكان المنطقة وبصورة خاصة سكان الريف اذ 

 .%(2,33لسكان الحضر اذ شكمت ىذه النسبة )واالمر ال يختمف كثيرًا ألف دينار (  253)
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االوزان الترجيحية اىمية المقومات المؤثرة في التنمية واظيرت النتائج ان قطاع الزراعة  اسموببين  -13
 1232نقطة( في حين جاء بالمرتبة الثانية قطاع السياحة بمجموع نقاط ) 2346امتمك مجموع نقاط )

ز عمى مجموع نقطة( اما قطاع الخدمات فقد حا 8,623نقطة ( واتى قطاع الصناعة ثالثا بمجموع نقاط )
 (. نقطة 531نقاط )

اكدت الدراسة عمى اىمية وضع استراتيجية لمتنمية البشرية من اىم اىدافيا تحسين المستوى   -14
في حين اوضحت استراتيجية التنمية الزراعية وجود مؤشرات التعميمي والصحي وتحسين مستوى الدخل, 

الزراعي في  يمكن من خالليا تحديد محاور لإلنتاجعية تتمثل بشط الدغارة ومساحات من االراضي الزرا
المنطقة, اما استراتيجية التنمية السياحية فقد تم من خالليا تحديد متطمبات تطوير المواقع السياحية في 

اما اىم البدائل فتمثمت بتطوير قرى  .ات البنى التحتية وخدمات االقامةالمنطقة من خالل توفير خدم
التظامن(, وتمثل  –الفضل اهلل  –ح عدد من المستقرات الريفية منيا ) الدرعية مستدامة من خالل ترشي

البديل الثاني بوضع استراتيجية تنمية صناعية اما البديل الثالث فتمثل بتطوير وتحديد الحاجة المستقبمية 
 لخدمات البنى التحتية .

 المقترحات -

ليا من اثر في تطوير المستقرات الريفية فضال عن  االىتمام بالطرق الريفية والعمل عمى تعبيدىا لما -1
 توسيع استعماالت االرض الزراعية .

حل مشكمة ممكية االرض عن معالجة مشكمة السكن العشوائي في المدينة من خالل العمل عمى  -2
طريق بيعيا لمساكنين , خاصة وان االرض تعود ممكيتيا لمدولة , مع مراعاة شكل النمط العمراني في 

 وفق المعايير التخطيطية.عمى صميم الشوارع والواجيات وتوفير الخدمات المطموبة ت

باعتماد معايير تخطيطية تطبيق اسموب التخطيط لممستقرات الريفية وبصورة خاصة صغيرة الحجم  -3
 وتساعد عمى خمق بيئة سكن افضل . واجتماعياً  اقتصادياً  تؤىميا

التقنيات العممية في الزراعة من اجل زيادة االنتاج الزراعي وتقميل تشجيع المزارعين عمى اعتماد  -4
من خالل استثمار االراضي الزراعية القريبة من  , وتشجيع التخصص في زراعة المحاصيلالتكاليف
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طرق النقل بزراعة المحاصيل التي يزداد الطمب عمييا مثل محصول الجت اما االراضي الزراعية البعيدة 
 .  فتستغل بزراعة محاصيل الحبوبعن طرق النقل 

اكمال استصالح االراضي الزراعية في منطقة الدراسة وبصورة خاصة االراضي الواقعة داخل حدود  -5
 االرواء.

ضرورة العمل عمى تحديد مكامن القوة والضعف في خطط التنمية والعمل عمى مواجية التحديات  -6
 التي تؤثر عمى اىداف التنمية في المنطقة .

تشجيع االستثمار في المجاالت الصناعية والزراعية وتقديم القروض لدعم المشاريع الصغيرة  -7
 والمتوسطة.

تحسين الخدمات التعميمية والصحية من خالل بناء مدارس في مركز المدينة والريف وبناء مراكز  -8
 صحية مزودة بكادر متخصص واجيزة طبية حديثة .

التحتية المتمثمة بالماء الصالح لمشرب والكيرباء وطرق النقل وتوفير شبكة تحسين واقع خدمات البنى  -9
 لمصرف الصحي داخل المدينة .

تنشيط عوامل جذب السكان لمركز المدينة لمعمل عمى ايجاد توازن بين مركز المدينة والمستقرات  -13
 الريفية التابعة ليا .
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 (8ملحق )
 ٌاناستمارة استب

  

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 كميــة اآلداب        القادسيةجامعة  
 قسم الجغرافية  

 استمارة االستبيان الخاصة برسالة الماجستير 
 ) المقومات الجغرافية لمتنمية في ناحية نفر  (                              

 
سوف ومعموماتها فقط  العممية  لألغراضأن هذه االستمارة اعدت ... تحية طيبة ...الكريمأخي المواطن    

( في المكان المناسب ، واحيانا تكون األجابة أما برقم أو  √نرجو االجابة بعالمة )  لذا تتسم بالسرية ، 
 .، نرجو مراعاة ذلك معمومة

  عدم ذكر االسم /مالحظة

 طالب الماجستير                                                          
 البرقعاويخالد جياد هنيدي                                                           

  
 (            :  )             القرٌةاسم  
 

 -:االسرة  رب معلومات تخص اوال :
  
     (      انثى )                       )          (         ذكر       الجنس    -8

 
 (               )           المهنة -3                          (          )      العمر    -2
  
 التحصٌل الدراسً )                      ( -5         (                الحالة االجتماعٌة )     -4 
 

 -:ثانٌا : معلومات تخص العائلة والمسكن 
 
 سر التً تعٌش فً الوحدة السكنٌة   )              (    أسرة ألاعدد  -8
 
 (      كور )        (       اناث )  ذ )         (  فرد      فراد فً الوحدة السكنٌة  عدد اال -2
  
 ما هً أعمار أفراد األسرة  -3  
 

 فأكثر 65 سنة 64 – 85 سنة 84 – 80 سنة 9 – 5 سنة 4 –  0 الفئة

      لعددا    
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ٌُذكرعدد األشخاص لكل مرحلة أو شهادة دراسٌة  بحسب الجنستحصٌل الدراسً ألفراد األُسرة  :ال -4   ()   
 

 أمً
  وال ٌكتب الٌقرأ       )

       ٌقرأ   
 وٌكتب

 اعدادٌة متوسطة ابتدائٌة
 كلٌة

 أو معهد
دراسات 

 علٌا

        ذكــر

        أُنثى

 ( , عدد العاملٌن فعالً )           (      عدد القادرٌن على العمل فً االسرة )  - 5
 
 (              مكان العمل : نفس القرٌة )      (     مركز الناحٌة )      (    اخرى تذكر )       -6
 
  (                 )            الدخل الشهري لالسرة -7  

 
 نوع مادة بناء الوحدة السكنٌة :  -1  

 اخرى تذكر مختلط طٌن بلوك طابوق

     

   
 (      هل ترغب باالنتقال من قرٌتك      نعم )      (          كال )  -9

  السبب  اذا كان الجواب نعم ماهو     

 اسباب اخرى تذكر   عدم توفر خدمات مشكالت اجتماعٌة العمل

    

 
 -:ثالثا : معلومات تخص الخدمات 

 
 كال )     (                    (   نعم )                     : مدرسة ابتدائٌة  هل تتوفر فً القرٌة -1
  

            )                 (  ى المدرسة الللوصول كم المسافة المقطوعة اذا كان الجواب نعم ف
                                                                                    

 كال )     (                   (     نعم )         او ثانوٌة: هل تتوفر فً القرٌة مدرسة متوسطة  -2
 

 )                 (                                 للوصول الى المدرسةكم المسافة المقطوعة اذا كان الجواب نعم ف
                                                    

 هل ٌتوفر فً القرٌة     مركز صحً  )      (        مستوصف  )           ( -3
          

 اٌن تحصل علٌها .......................................... اذا لم تتوفر هذه الخدمات من  
    
 ماهو مصدر مٌاه الشرب فً القرٌة  -4
 

 نهر آبار  سٌارات حوضٌة  اسالة   

    

       
 نعم )     (        كال )     (    ROهل ٌوجد فً القرٌة معامل  -5
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 دها )      (      كال )     (  نعم )     (  ماعد    ٌةوحسٌناهل ٌوجد فً القرٌة جامع  -6
  -:االنشطة االقتصادٌة معلومات تخص رابعا : 

 
 هل تمتلك االسرة حٌازة زراعٌة    نعم   )       (         كال )        ( -8

 
 ( وما هو نوع الحٌازة دونماذا كان الجواب نعم  كم المساحة )           

 
 
 
 

  المزروعة المحاصٌل  ما انواع  -8

 
 اٌن  تفضل تسوٌق محصولك الزراعً  -2

 ..............................السبب.............................      (      )      جهة  حكومٌة          
                
 ..السبب.........................................................      تاجر      )        (                  

 
 السبب اذا كانت االرض غٌر مزروعة فماهو -3

 
 فً الزراعة  كٌف ٌتم استعمال مصادر المٌاه -4

 
 
 
 

 الحٌوانات التً تقوم االسرة بتربٌتهاانواع ماهً  -5

 
 نعم   )          (     ,    كال   )            ( .  الصناعة    حرفة تمارس االسرة هل  -6

 
 ................................تمارسها االسرة :  ماهً الصناعة اذا كان الجواب ) نعم ( ,       

       
 
 
 

 تعاقد اصالح زراعً اٌجار ملك

   

 محاصٌل علف بستنة محاصٌل حقلٌة
 اخرى تذكر

 ذرة بٌضاء رسٌمب   جت فاكهه نخٌل اخرى تذكر شعٌر حنطة

         

 اخرى تذكر استثمارها فً البناء ارتفاع تكلفة الزراعة التربةملوحة  عدم توفر مٌاه  

     

 االثنٌن معا ري سٌحً بواسطة المكائن والمضخات

   

 تذكراخرى  نحل دجاج ابل جاموس ماعز ابقار اغنام النوع

         العدد
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 التجارة    نعم    )              ( ,    كال  )               ( حرفة هل تمارس االسرة   -7  
 

 كان الجواب نعم , اي نوع من التجارة تمارسها االسرة : اذا     
 

 بٌع الحلٌب
بٌع 

محاصٌل 
 زراعٌة

بٌع 
 حٌوانات

 بٌع  دواجن
بٌع 
 اسماك

 بٌع
 التمور

 اخرى تذكر العسلبٌع 

        

   
 

 : ) إختر حقل واحد فقط لكل خدمة  ( الواقع التنمويما هً درجة رضاكم عن  -
 

 راض بدرجة جٌدة راض بدرجة متوسطة راض بدرجة قلٌلة غٌر راض الخدمات

     التعلٌمٌة

     الصحٌة

     الماء الصالح للشرب

     الكهرباء

     طرق النقل

 
 خدمات فً القرٌة تحسٌن الماهً المقترحات التً تقدمها من اجل  -
 

........................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................ 
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 (2ممحق )

 ٌاناستمارة استب     

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 كميــة اآلداب         جامعة القادسية 
 قسم الجغرافية  

 

 استمارة االستبيان الخاصة برسالة الماجستير 
 ) المقومات الجغرافية لمتنمية في ناحية نفر  (                                       

 

أخي المواطن الكريم...تحية طيبة ... ان هذه االستمارة ُأعدت لألغراض العممية فقط  ومعموماتها سوف     
( في المكان المناسب ، واحيانا تكون األجابة أما برقم أو  √تتسم بالسرية ، لذا نرجو االجابة بعالمة )  

 معمومة ، نرجو مراعاة ذلك

                                                     
     عدم ذكر االسم   /مالحظة    

 
 طالب الماجستير                                                          

 خالد جياد هنيدي البرقعاوي                                                          
 
 

 الحً )             (         المحلة  )              (      الشارع )                     (
 
 -اوال : معلومات تخص رب االسرة :  
 

 انثى )       (    الجنس       ذكر )       (                 -8
 
 المهنة  )          (      -3                    العمر  )          (      -2
 
 التحصٌل الدراسً )                ( -5            الحالة االجتماعٌة  )                 ( -4 

 

  -ثانٌا : معلومات تخص االسرة والمسكن :
 
 )         (  أسرة      عدد األسر التً تعٌش فً الوحدة السكنٌة  -8

  
  ذكور )   (  , اناث )           ( , عدد اإلفراد فً الوحدة السكنٌة : )              (  فرد  -2
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 ما هً أعمار أفراد األسرة   -3 
 

 فأكثر 65 سنة 64 – 85 سنة 84 – 80 سنة 9 – 5 سنة 4 –  0 الفئة

      لعددا      

 
ٌُذكرعدد األشخاص لكل مرحلة أو شهادة دراسٌة  بحسب   -4 التحصٌل الدراسً ألفراد األُسرة  : )  

 الجنس ( .
 

 أمً
  وال ٌكتب الٌقرأ       )

  ٌقرأ و
 ٌكتب

 اعدادٌة متوسطة ابتدائٌة
 كلٌة

 أو معهد
دراسات 

 علٌا

        ذكــر

        أُنثى

 

 القادرٌن على العمل فً االسرة )        (     ,    عدد العاملٌن فعال )         (عدد   -5
   
 )                              (      الدخل الشهري لالسرة -6
 
 ماهً مساحة المسكن )               (           وعدد الغرف )             ( -7
 
 (              اٌجار )           (        ملكٌة الوحدة السكنٌة      ملك )  -1
 

 -ثالثا : معلومات تخص الخدمات :
 
 ماهً المسافة المقطوعة للوصول الى اقرب روضة اطفال              )                    ( -8
 
 هل ٌتم تسجٌل االطفال فً روضة االطفال     نعم )       (           كال )        ( -2
 

 ب  كال ٌذكر السبب )                                                           (اذا كان الجوا
 
 ماهً المسافة المقطوعة للوصول الى اقرب مدرسة ابتدائٌة             )                    ( -3
 
 ماهً المسافة المقطوعة للوصول الى اقرب مدرسة متوسطة            )                    ( -4

 
 ماهً المسافة المقطوعة للوصول الى اقرب مدرسة اعدادٌة او ثانوٌة   )                    ( -5

 

 ماهً المسافة المقطوعة للوصول الى اقرب معهد دورات تقوٌة         )                    ( -6
 
 )       (سنوات  نعم )      (         كال 80هل ٌوجد اطفال فً االسرة لم ٌدخلوا المدارس بعمر  -7

 
 ماهً المسافة المقطوعة للوصول الى مركز الرعاٌة الصحٌة فً الناحٌة )                ( -1
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 هل تحتاج الناحٌة الى مركز صحً ثانً    نعم )      (         كال   )       ( -9
 

 هل تحتاج الناحٌة الى مستشفى          نعم )       (        كال    )       (  -80
 
 
 

 لخدمة الترفٌهٌة المطلوبة فً الناحٌةماهً ا -88
 

 اخرى تذكر قاعة رٌاضٌة مركز شباب صالة العاب  مقاهً سٌاحٌة  متنزه   

      

 
  

  -رابعا : معلومات تخص االنشطة االقتصادٌة :
 
 الصناعة     نعم   )          (     ,    كال   )            (  حرفة  تمارس االسرةهل   -8
 

 ......................................تمارسها االسرة :  ماهً الصناعة اذا كان الجواب ) نعم ( ,    
 
 التجارة    نعم    )              ( ,    كال  )               ( حرفة هل تمارس االسرة  -2
 

اذا كان الجواب نعم , اي نوع من التجارة تمارسها االسرة     
.......................................................    

 
 

 : ) إختر حقل واحد فقط لكل خدمة  ( الواقع التنمويما هً درجة رضاكم عن 
 

 راض بدرجة جٌدة راض بدرجة متوسطة راض بدرجة قلٌلة غٌر راض الخدمات

 التعلٌمٌة
    

 الصحٌة
    

 الماء الصالح للشرب
    

 الكهرباء
    

النقلطرق   
    

 

 ماهً المقترحات التً تقدمها من اجل تحسٌن الخدمات فً الناحٌة      

.................................................................................................................. 

 

................................................................................................................... 
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 (3ممحق )

 اسماء المستقرت الريفية وعدد السكان وعدد استمارات االستبيان لكل مستقرة

عدد استمارت  عدد السكان اسم المستقرة
 االستبيان

عدد استمارت  عدد السكان اسم المستقرة
 االستبيان

 51 395 االصالح 55 660 الورش
 51 417 البوايدام الشرقية 55 650 البرجود
 51 345 البوايدام الغربية 54 486 الكرينات
 55 511 الجعافر 51 387 العيزان
 51 351 سيد ايدام 55 586 التويم

 51 364 ال يوسف 4 38 ابوخزامة
 50 115 بوهة ال 56 683 ابوجفور
 30 5477 التضامن 50 134 الشوفة

 30 5580 ال فضل اهلل  51 387 منازل بديوي العظاظ
 55 655 العيبي والصمخة 30 5075 الفوارة

 50 531 الشرامطة 50 370 الحاج لفتة
 51 563 ال جاسور 51 373 ال شناوة
 51 380 البيضان 10 787 العين
 51 415 التسعة 51 381 التممة
 55 689 العواودة 50 170 بعيوة
 50 181 االرباع  50 156 العامر
 5 35 العصمان 50 150 االحرار
 51 355 ضاحي 30 5595 الدرعية
 50 597 4رقم  50 178 ارجيوان

 5 45 مانع فالح ايمولي 30 5543 البومرجان
 50 156 ذياب لفتة 51 375 المحانية
 50 481 كافي 55 545 البوصبي
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ 607 15485 المجموع

                  2102المصدر: الباحث باالعتماد مديرية احصاء الديوانية, بيانات غير منشورة,
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 (4ممحق )
 خريطة المقاطعات الزراعية في ناحية نفر

 
 
 

 1059لفنية ، بيانات غير منشورة ، المصدر . مديرية زراعة الديوانية ، الشعبة ا
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 (5ممحق )

 (S.W.O.Tاستمارة استبيان تحميل سوات )

احية نفر ( المحترم: ان هذه االسئمة تتعمق برسالة الماجستير ) المقومات الجغرافية لمتنمية في ناالستاذ     
 آممين االجابة الدقيقة عميها الهميتها في اكمال الرسالة .

 االسئمة :

الصحة ( في  –ماهي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالخدمات المجتمعية ) التعميم  -5
 ناحية نفر .

 قطاع الصحة -ب قطاع التعميم -أ
 نقاط القوة -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 نقاط القوة -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 ضعفنقاط ال -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 ضعفنقاط ال -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 الفرص -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 الفرص -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 التهديدات -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................ 
4.................................................. 

 التهديدات -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 
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 –ماهي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بخدمات البنى التحتية ) الماء الصالح لمشرب  -1
 طرق النقل ( في ناحية نفر . -الكهرباء

 طرق النقل -ج الكهرباء -ب الماء الصالح لمشرب -أ
 نقاط القوة -
5...........................................

...... 
1...........................................

...... 
3...........................................

...... 
4...........................................

...... 

 نقاط القوة -
5......................................

........... 
1......................................

........... 
3......................................

........... 
4......................................

........... 

 نقاط القوة -
5..............................

................... 
1..............................

................... 
3..............................

................... 
4..............................

................... 
 نقاط الضعف -
5...........................................

...... 
1...........................................

...... 
3...........................................

...... 
4...........................................

...... 

 نقاط الضعف -
5......................................

........... 
1......................................

........... 
3......................................

........... 
4......................................

........... 

 نقاط الضعف -
5..............................

................... 
1..............................

................... 
3..............................

................... 
4..............................

................... 
 الفرص -
5...........................................

...... 
1...........................................

...... 
3...........................................

...... 
4...........................................

...... 

 الفرص -
5......................................

........... 
1......................................

........... 
3......................................

........... 
4......................................

........... 

 الفرص -
5..............................

................... 
1..............................

................... 
3..............................

................... 
4..............................

................... 
 التهديدات -
5........................................... 
1........................................... 
3........................................... 
4........................................... 

 التهديدات -
5...................................... 
1...................................... 
3...................................... 
4...................................... 

 التهديدات -
5.............................. 
1.............................. 
3.............................. 
4.............................. 
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والتهديدات الخاصة بالقطاع الزراعي والقطاع السياحي والقطاع ماهي نقاط القوة والضعف والفرص  -3
 الصناعي في ناحية نفر .

 قطاع الصناعة -ج ع السياحةاقط -ب قطاع الزراعة -أ
 نقاط القوة -
5...........................................

...... 
1...........................................

...... 
3...........................................

...... 
4...........................................

...... 

 نقاط القوة -
5......................................

........... 
1......................................

........... 
3......................................

........... 
4......................................

........... 

 نقاط القوة -
5..............................

................... 
1..............................

................... 
3..............................

................... 
4..............................

................... 
 نقاط الضعف -
5...........................................

...... 
1...........................................

...... 
3...........................................

...... 
4...........................................

...... 

 نقاط الضعف -
5......................................

........... 
1......................................

........... 
3......................................

........... 
4......................................

........... 

 نقاط الضعف -
5..............................

................... 
1..............................

................... 
3..............................

................... 
4..............................

................... 
 الفرص -
5...........................................

...... 
1...........................................

...... 
3...........................................

...... 
4...........................................

...... 

 الفرص -
5......................................

........... 
1......................................

........... 
3......................................

........... 
4......................................

........... 

 الفرص -
5..............................

................... 
1..............................

................... 
3..............................

................... 
4..............................

................... 
 التهديدات -
5........................................... 
1........................................... 
3........................................... 
4........................................... 

 التهديدات -
5...................................... 
1...................................... 
3...................................... 
4...................................... 

 التهديدات -
5.............................. 
1.............................. 
3.............................. 
4.............................. 
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ماهي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بتطوير المستقرات الريفية وتحسين مستوى  - -4
 الدخل في ناحية نفر .

 تحسين مستوى الدخل -ب المستقرات الريفية تطوير -أ
 نقاط القوة -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 نقاط القوة -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 ضعفنقاط ال -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 ضعفنقاط ال -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 الفرص -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 الفرص -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 

 التهديدات -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................ 
4.................................................. 

 التهديدات -
5................................................. 
1................................................. 
3................................................. 
4................................................. 
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 الكتب

, مطبعة الروضة , دمشق ,   1ابراىيم احمد سعيد , اسس الجغرافية البشرية واالقتصادية , ط -1
1997 

 1985ابراىيم شريف , عمي حسين الشمش , جغرافية التربة , مطبعة جامعة بغداد ,  -2

, التربة وموارد المياه في العراق المشاكل والحمول , كمية الزراعة , جامعة  احمد صالح المشيداني -3
 2116بغداد , 

, دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,  8احمد عمي اسماعيل , اسس عمم السكان وتطبيقاتو الجغرافية , ط -4
  1997القاىرة , 

, مكتبة جزيرة الورد , 1كانية , طاحمد محمد عبد العال, جغرافية التنمية مفاىيم نظرية وابعاد م -5
 2111القاىرة , 

الياس عويل , سعود شياب , دليل محصول الذرة البيضاء , وزارة الزراعة , الجميورية العربية  -6
 2114السورية , 

التحميل المكاني لمخدمات الصحية في الجميورية اليمنية ) دراسة في  أمين عمي محمد حسن , -7
 2116, جامعة عدن ,  اآلدابجغرافية الخدمات ( , كمية 

ايياب عيسى المصري و طارق عبد الرؤوف عامر ,التنمية البشرية والتنمية المستدامة ,  - 8
  2117,المؤسسة العربية لمعموم الثقافية , 1ط

, المؤسسة 1واخرون , خدمات المدن ) دراسة في الجغرافية التنموية ( ,ط لطيف بشير ابراىيم – 9
 2119الحديثة لمكتاب , بغداد , 

تركي فيصل الرشيد , استراتيجيات التنمية الزراعية ) التجربة السعودية ( , مركز دراسات الوحدة  -11
 2112العربية , بيروت , 

حازم محمد ابراىيم , استراتيجيات التخطيط التنموي الريفي , دار صفاء لمنشر جالل حسن احمد ,  -11
 2118والتوزيع , عمان , 

 2111, 1جمال احمد عيسى , مشكمة البطالة وعالجيا , الماسة لمطباعة , ط -12

 2111, دار الراية لمطبع والتوزيع  , عمان , 1, طجواد سعد عارف , التخطيط والتنمية الزراعية  -13
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 2114جودة حسنين جودة , الجغرافية المناخية والحيوية , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  -14

 2111, دار المسيرة لمنشر والتوزيع , 1شحاتو , جغرافية االقاليم الجافة , ط رمضانحسن  -15
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Abstract 
     The development functions an effective and an active role for achieving and 
reaching of human conditions to the stability and the welfare .It is  a process of 
continuous change to the best , its aim  is the liquidation of manifestations of 
poverty and degeneration .The development as absolute meaning is investing 
process tries to exploit all the available  and potential ingredients in the society  
whether they are natural  or human or economical ,and directing the available 
resources and abilities  or which making them in planed state but not random . 
     The research depends on the  inductive process and the analytic process to 
reach the choice of hypothesis of the dissertation .By the way the most 
justification of the dissertation which is there is no  previous dissertation specially 
in the development and finally contributing in putting solutions by them we can 
develop the reality of development . The dissertation based on the sources from 
libraries and the statements which were got from the different offices as well as 
defiantly depending on the  real field study by its various ways  and designing 
two types of forms, one was given to the countryside population and another one 
was given to the to town population to know the abilities and the differences 
between them . as well as using the technique of (S.W.A.T)  by which there 
were observation of the points of the weakness and the strength, chances and 
threats.   
    The thesis reached to ubiquity of constituents that Nuphar town has, so we 
consider there  will be a big role for the development process and these 
constituents clarify in ubiquity of flat lands that contribute in setting agriculture and 
digging of  waterway and extending of tarmac of transport as well as the ability of 
rising projects of development , the ubiquity of human capabilities clarify in  
producing group( the economic active group )as well as the study area has a 
feature of growing crops like wheat ,barley and yellow atom. The study area also  
features of ubiquity of various wealth of domestic animals and cattle that it is 
possible to get benefit from in the development .The small manufactures float 
which are there like  small block  factories and small  metal workshops while the 
big factories, there are only one of bricks and two  of asphalt .The study area 
features of ubiquity of touring constituents have big importance which are clarified 
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in historical site of Nupher , Dalamch marsh and the holy shrine of  Younis 
Prophet. The study revealed  the miserable reality of services as the same in the 
town  and in  the countryside .   
      Strategic procedures of development were done to emerge the social and 
economic  strips   in the study area which are compatible with the grade of local 
components which are available in this area , the most important strategies are 
human development, agricultural development and touring development so the 
substitutional  choice is nominating sustainable villages as well as strategy of 
industrial  development.  
     The thesis  reached to many conclusions, the most important is that the area 
has various geographical constituents can depend on to achieve perfect 
development .The most important suggest is the necessity of locating the points  
of the strength and  the weakness in plans of development ,  working to invest 
the opportunities and confrontation  of the challenges which effect on the 
development aims in  the area.         
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