
 جمهورية العراق           
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 كلية التربية للبنات  -جامعــــة االنبار  
 قسم الجغرافية                      
 

 

 حتليل جغرايف ملقومات التنمية الريفية يف قضاء هيت  

 

 رسالة تقدمت بها

 ياد عبيد عفتان الدليميأشهالء 

 

 وهي جزء من متطلبات نيل   نبارجامعة األ  –التربية للبنات لى مجلس كلية إ    

 درجة الماجستير آداب في الجغرافية

 

 بإشراف

 األستاذ المساعد الدكتور

 الدليمي جبار مطر آمنة

 

                                                   ه١٤٤٠                                                             م٢٠١٩



 أ 
 

 بسم ا الرمحن الرحيم

)) نم ّابٍ ثُمتُر نم اكُملَقْنفَإِنَّا خ ثعالْب نبٍ ميي رف تُمكُن إِن ّاسا النّها أَيي

نُطْفَة ثُمّ من علَقَة ثُمّ من مضْغَة مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَة لنبيِّن لَكُم ونُقرّ في 

جلٍ مسمّى ثُمّ نُخْرِجكُم طفْلًا ثُمّ لتَبلُغُوا أَشدّكُم الْأَرحامِ ما نَشاء إِلَى أَ

 نم لَمعلَا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر ّدري نم كُمنمفَّى وتَوي نم كُمنمو

ماء اهتَزّت وربت بعد علْمٍ شيئًا وتَرى الْأَرض هامدة فَإِذَا أَنْزلْنا علَيها الْ

 ))۞وأَنْبتَت من كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ 

 صدق ا العظيم
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 إقرار املشرف 
تحليل جغرافي لمقومات التنمية الريفية في (اشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ  

قد جرى تحت  )عبيد عفتان  أيادشهالء (والتي تقدمت بها طالبة الماجستير  )قضاء هيت
وهي جزء من متطلبات نيل  األنبارإشرافي في قسم الجغرافية/ كلية التربية للبنات / جامعة 

 .في الجغرافية درجة الماجستير آداب
 
 
 
 

 التوقيع :                                             
   آمنة جبار مطر الدليمي االسم :                                             

 المرتبة العلمية: أستاذ مساعد                                             
 كلية التربية للبنات –العنوان : جامعة االنبار                                             

                                                         
 ٢٠١٩/    /    التاريخ                                                           

 
 
 على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة  بناءً  
 

 التوقيع :
 اسماعيل عباس هراطاالسم : 

 المرتبة العلمية : استاذ مساعد
 كلية التربية للبنات -: جامعة االنبار العنوان

 رئيس قسم الجغرافية
 ٢٠١٩/    /   التاريخ



 ج 
 

 إقرار اخلبري العلمي 
تحليل جغرافي لمقومات التنمية (بـ الرسالة الموسومة شهد أنني قد قرأت هذه أ 

في  )عبيد عفتان  أيادشهالء (والتي تقدمت بها طالبة الماجستير  )الريفية في قضاء هيت
وهي جزء من متطلبات نيل درجة  األنبارقسم الجغرافية/ كلية التربية للبنات / جامعة 

 ووجدتها صالحة للمناقشة من الناحية العلمية.، في الجغرافية الماجستير آداب
 
 
 
 
 
 

 التوقيع :                                            
 مناف محمد السودانياالسم:                                             
 استاذ مساعدالمرتبة العلمية :                                            
 كلية التربية ابن رشد–جامعة بغداد العنوان :                                             
 ٢٠١٩التاريخ:   /   /                                             
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 إقرار املقوم اللغوي 
تحليل جغرافي لمقومات التنمية (بـ الرسالة الموسومة شهد أنني قد قرأت هذه أ 

في  )عبيد عفتان أيادشهالء (والتي تقدمت بها طالبة الماجستير  )الريفية في قضاء هيت
وهي جزء من متطلبات نيل درجة  األنبارقسم الجغرافية/ كلية التربية للبنات / جامعة 

 ووجدتها صالحة للمناقشة من الناحية اللغوية.الماجستير آداب في الجغرافية، 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع :                                            
 محمد امين عواداالسم:                                             

 استاذ مساعد المرتبة العلمية :                                            
 كلية التربية للبنات –العنوان : جامعة االنبار                                            

 ٢٠١٩التاريخ:   /   /                                                 
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 المناقشة لجنة إقرار                                                          

تحليل جغرافي لمقومات (  ب الموسومة الرسالة هذه على اطلعنا قد أننا نشهد , المناقشة لجنة أعضاء نحن  
 عالقة له وفيما محتواها في  )شهالء اياد عبيد عفتنان( ة الطالب ناقشنا وقد التنمية الريفية في قضاء هيت)

 . ) وبتقدير( جيد جداً   الجغرافية في آدابالماجستير درجة لنيل بالقبول جديرة أنها ونرى بها 

 

 التوقيع :                                              التوقيع :

 د. كمال صالح كزكوز العانياالسم :               د. محمد دلف احمد الدليمي    االسم:

                العلمية : أستاذالمرتبة                     العلمية : أستاذ          المرتبة 

 آلدابكلية ا -العنوان : جامعة االنبار كلية التربية للبنات       -العنوان : جامعة االنبار

 ۲۰۱۹التاريخ :     /     /                         ۲۰۱۹التاريخ :     /     / 

 )عضواً  (                                                ( رئيساً )     

 التوقيع :     التوقيع :                                          

 الدليميامنة جبار مطر االسم :  د.                         دالل حسن كاظماالسم :  د.  

 ستاذ مساعد               العلمية : أالمرتبة           ستاذ مساعد              العلمية : أالمرتبة 

 كلية التربية للبنات  -كلية التربية ابن رشد      العنوان :جامعة االنبار -العنوان :جامعة االنبار

     ۲۰۱۹التاريخ :     /     /                      ۲۰۱۹التاريخ :     /     /  

 ) مشرفاً وعضواً (                                                  ) عضواً (     

 مصادقة عميد الكلية                                               

 اصادق على ما جاء في قرار اللجنة                                                                                            

 التوقيع :                                                                                                          

 حميد جدوع    د . نصرة أاالسم :                                               

 المرتبة العلمية : أستاذ                                                

 العنوان :عميد كلية التربية للبنات /جامعة االنبار                                              

   ۲۰۱۹/   /    التاريخ :                                                



 و 
 

 االهداء

 اىل نبينا وقدوتنا معلم االنسانية حممد (علية الصالة والسالم)

 جيالناأجل مستقبل أمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة من  إىل

 هم لرتوي عطش صحرائناؤمن سالت دما إىل

 الشهداء اكرم منا مجيعاً

 مليأفخري ومنار  إىل

 شماأل جلبلا إىل

 العراق إىل

 اىل اهلي مجيعاً

 هدي جهدي هذاأ

 

 



 ز 
 

 :واالمتنانالشكر                                              

له آالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين محمد (صلى اهللا عليه وعلى 

 الطيبين وصحبه الميامين).

متنان الشكر واألان اتقدم ب إاللمتواضع وال يسعني هذا العمل ا إلنجازوفقني اهللا سبحانه وتعالى  إذ

شراف على درويش الدليمي)، لتفضلها بقبول األجبار مطر  ى استاذتي ومشرفتي (أ. م. د. آمنةلإ

يحفظها ويوفقها  نأاهللا العلي القدير  أدعوهذه الرسالة ولما ابدته من نصح وارشاد ومتابعة دقيقة، ف

 لعمل الخير.

واتقدم بشكري وتقديري الى السادة رئيس واعضاء الهيئة التدريسية لقسم الجغرافية في كلية التربية 

 لما ابدوه من مساعدة ودعم وتوجيه لي فجزاهم اهللا عني خير الجزاء. للبنات

سماعيل عباس إد. أ. م. محمد دلف احمد الدليمي) و (أ. د. ( الىكما اقدم شكري واعتزازي 

 كمال عبداهللا حسن).أ. د. (  هراط) و

                مشـــــتاق احمـــــد غربـــــي) د. خالـــــد اكبـــــر عبـــــداهللا) و (أ. د. ( اســـــجل امتنـــــاني الـــــى كـــــل مـــــن كمـــــا

 صالح العاني) لمؤازرتهم المتواصلة لي طيلة مدة الدراسة.د. علي دحام احمد) و(د. و(

وال يفوتني شكر من كان لهم الفضل في توفير البيانات االستاذ (مثنى سبتي غربي مدير زراعة 

المهندسة (نادية سالم غربي) دائرة و ) والمهندس (ابراهيم عمر هندي) شعبة زراعة هيت، األنبار

 ، وصائب مطلوب سعيدالسابق األنبارزراعة  اذ (سالم اسماعيل ابراهيم) مديراالستمياه هيت، 

خلف) مدير المستشفى  أيادامتناني الى الدكتور (، كما اسجل األنبارمعاون مدير الزراعة في 

البيطري في هيت، والمهندس االقدم (هاني شاكر احمد) قسم الصيانة مديرية الطرق والجسور 

قدم شكري وامتناني اُ كما ) المحمدي فرات حميد سريحد. (    وال يفوتني شكر ، األنبارمحافظة 

 وٕامتناني( سهيل جسام نجم) مدير مدرسة اصحاب اليمين قضاء هيت، واقدم شكري  لإلستاد

لستار عبد ، واالستاذ عبد ااألنبارللسيد (علي فخري عبدالملك) دائرة االحصاء في محافظة 

الرحمن شعبة زراعة هيت، واقدم شكري للست (امل جعفر سالم) في الهيأة العامة لالنواء الجوية 

 الزلزالي قسم المناخ .والرصد 



 ح 
 

قاربي أوجميع واخوتي جميعا مي العزيزة أبي الغالي و ألزميالتي في الدراسات العليا، و قدم شكري أو 

 وعائلتها رعاهم عني ديار الغربة اختي ابعدتهم)، وال انسى من مباركخص منهم خالي (خالد أو 

 القدير ان يحفظ الجميع لبناء واعتذر لكل من فاتني ذكره في مجال شكري هذا داعية اهللاهللا.  

 عراقنا الحبيب.

 جمعين.أخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد واله وصحبه آو 

       

 

 الباحثة                                                                           
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 املستخلص                                                      

شغلت مساحتها ضمن الحدود  إدارية ، اً تتمتع منطقة الدراسة بموقع جغرافي متميز جعل لها حدود

أي ما ) ٢كم١١٤) في حين بلغت مساحتها مع ضواحيها والنواحي التابعة لها (٢كم١٦البلدية (

 ) دونم.٢٤٥٣١٥٠يعادل (

ية نظرا لكونها تهدف الى تطور الريف وسكانها ، موتعد التنمية الريفية عصب ارتقاء الدول النا

 وأنها جزء ال يتجزأ من خطط التنمية الشاملة في الدولة.

تهدف  واستراتيجية أساسية للتنمية في المناطق الريفية لتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ، لذا 

هذه الدراسة الى التعرف على المقومات الطبيعية وكيفية استثمارها من خالل وضع جملة من 

على دراستها المنهج الوصفي  دارسةوقد اعتمدت ال ،لتحقيق التنمية الريفية ،االستراتيجيات

في رسم الخرائط واالشكال البيانية. وقد قسمت   GISوالتحليلي ، فضال عن استخدام تقنيات 

منطقة لفصول سبقتها المقدمة ، اذ تناولت في الفصل األول المقومات الطبيعية  ةلرسالة الى أربعا

الدراسة والمتمثلة بالموقع والبيئة الجيولوجية والسطح والموارد الطبيعية ( التربة ، الموارد المائية ، 

 باإلمكانياتالمتمثلة تناول دراسة المقومات البشرية فقد النبات الطبيعي ). أما الفصل الثاني 

عد عنصرا مهما لبناء ي يُ أن منطقة الدراسة تتمتع بمجتمع فتإذ تبين لنا  ،السكانية واالقتصادية

المجتمع الريفي ، فضال عن توفر العوامل االقتصادية  المتمثلة بمقومات الزراعة وبعض 

 الدراسة . العوامل االجتماعية والريفية والتجارية في منطقةو المقومات الصناعية 

تحليل الجغرافي لواقع النشاط الزراعي وخدمات البنى االرتكازية الليتضمن الفصل الثالث  وجاء

 والخدمات المجتمعية 

وتضمن المبحث  تحليل مقومات التنمية الريفية فيهتضمن المبحث االول ف الفصل الرابع الذيو 

مع قائمة االستنتاجات نطقة الدراسة في م وخطط التنمية المقترحة والتوجهات المستقبلية الثاني

 والتوصيات .

 



 ي 
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع 
 أ اآلية القرآنية

 ب قرار المشرفإ
 ج قرار الخبير العلمي إ
 د قرار الخبير اللغويإ

 ه اإلهداء
 ح-ز  الشكر واالمتنان

 ط المستخلص
 ع - ي قائمة المحتويات 

 ق - ع قائمة الجداول
 ر الخرائط قائمة

 ت - ر قائمة االشكال
 ث قائمة الصور

 ١٤-٢ المقدمة
 ٢ مشكلة الدراسة
 ٣ فرضية الدراسة
 ٣ هدف الدراسة
 ٣ أهمية الدراسة

 ٤ حدود منطقة الدراسة
 ٥ منهج الدراسة

 ٨ هيكلية الدراسة
 ١٣-٨ المفاهيم األساسية
 ١٦-١٣ الدراسات السابقة

 ٦٨-١٨ الطبيعية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالمقومات  :الفصل االول
 ٢٤-١٩ ةالجيولوجي البنية ١-١
 ٢٨-٢٥ السطح  ٢-١



 ك 
 

 ٣١-٢٩ الخصائص الطبوغرافية ٣ - ١
 ٣٤-٣١ االنحدارات  ٤- ١
 ٥٦-٣٦ المناخ  ٥-١
 ٣٩-٣٥ االشعاع الشمسي  ١ - ٥ – ١
 ٤٤-٣٩ درجة الحرارة  ٢ - ٥ – ١
 ٤٦-٤٤ الرطوبة النسبية ٣ – ٥ – ١
 ٥٠-٤٧ الرياح  ٤ – ٥ – ١
 ٥٢-٥١ العواصف الترابية ٥ – ٥ – ١
 ٥٤-٥٢ االمطار  ٦ – ٥ – ١
 ٥٦-٥٤ التبخر  ٧ – ٥ – ١
 ٦٠-٥٦ التربة  ٦ – ١
 ٥٨-٥٧ تربة كتوف االنهار   ١ – ٦ – ١
 ٥٨ تربة المستنقعات الملحية   ٢ – ٦ – ١
 ٥٨ التربة الصحراوية الحجرية  ٣ - ٦ – ١
 ٥٨ التربة الصحراوية الجبسية المختلطة  ٤ – ٦ – ١
 ٦٠ تربة صحراوية جبسية  ٥ - ٦ – ١
 ٦٣-٦٠ الموارد المائية  ٧ – ١
 ٦١-٦٠ المياه السطحية  ١ - ٧ – ١
 ٦١ المياه الجوفية  ٢ - ٧ – ١
 ٦٢-٦١ مياه اآلبار ١ – ٢ – ٧ – ١
 ٦٣ العيون  ٢ - ٢ – ٧ – ١
 ٦٨-٦٣ النبات الطبيعي  ٨ – ١
 ٦٣ نباتات ضفاف األنهار  ١ - ٨ – ١
 ٦٥-٦٤ النباتات الصحراوية  ٢ - ٨ – ١
 ٦٥ النباتات الحولية   ١ – ٢ – ٨ – ١
 ٦٦ النباتات المعمرة  ٢ - ٢ – ٨ – ١
 ٦٨-٦٧ الشجيرات المعمرة والحولية ٣ - ٢ – ٨ – ١



 ل 
 

 ١٠٧-٦٢ المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسة :الفصل الثاني
 ٧٠ السكان ١ – ٢
 ٧٣-٧١ السكانحجم  ٢ - ٢
 ٧٥-٧٣ نمو السكان ١ – ٢ – ٢
 ٧٣-٧٥ التركيب السكاني لمنطقة الدراسة ٢ – ٢ – ٢
 ٧٦ التركيب البيئي للسكان ١ – ٢ – ٢ – ٢
 ٧٨-٧٦ التركيب النوعي ٢ – ٢ – ٢ – ٢
 ٨١-٨٧ التركيب االقتصادي ٣ – ٢ – ٢ – ٢
 ٨٤-٨٢ التركيب التعليمي ٤ – ٢ – ٢ – ٢
 -٨٤ الكثافة السكانية ٣ – ٢ – ٢
 ٨٦-٨٥ الكثافة العامة ١ – ٣ – ٢ – ٢
 ٨٨-٨٦ الكثافة الريفية ٢ – ٣ – ٢ – ٢
 ٨٩-٨٨ الكثافة الزراعية ٣ – ٣ – ٢ – ٢
 ٩٢-٨٩ زيولوجيةيالكثافة الف ٤ – ٣ – ٢ – ٢
 ١٠٠-٩٢ انظمة الري ٣ – ٢
 ٩٢ الري السطحي ١ – ٣ – ٢
 ٩٥-٩٢ الري بالواسطة ٢ – ٣ – ٢
 ٩٥ تقانات الري الحديثة ٣ – ٣ – ٢
 ٩٧-٩٥ الري بالرش ١ – ٣ – ٣ – ٢
 ٩٨ تقانات الري بالتنقيط ٢ – ٣ – ٣ – ٢
 ١٠٠-٩٩ نظام الصرف (البزل) ٤-٢
 ١٠٢-١٠١ المكننة الزراعية ٥ – ٢
 ١٠٣-١٠٢ الحيازات الزراعية في منطقة الدراسة ٦ – ٢
 ١٠٨-١٠٤ السياسات الحكومية(سياسة الدولة الزراعية) ٧ – ٢
 ١٠٥-١٠٤ راس المال  ١ – ٧ – ٢
 ١٠٦-١٠٥ التسويق الزراعي ٢ - ٧ – ٢
 ١٠٧-١٩٦ الجمعيات التعاونية الزراعية ٣ – ٧ – ٢



 م 
 

 ١٠٨-١٠٧ ملكية األرض (االصالح الزراعي )  ٨ – ٢
 ١١٠-١٠٩ راس المال والتسليف الزراعي ٩ – ٢
 ١١٢-١١٠ ألسمدة الكيميائية العضوية ١٠ – ٢
 ١١٤-١١٢ العوامل االجتماعية (العادات والتقاليد) ١١ – ٢
 -١١٥ الخدمات المجتمعية ١٢ – ٢
 ١١٩-١١٥ الخدمات التعليمية ١ – ١٢ – ٢
 ١١٦-١١٥ التعليم االبتدائي ١ – ١ – ١٢ – ٢
 ١١٨-١١٦ التعليم المتوسط والثانوي ٢ – ١ – ١٢ – ٢
 ١٢١-١١٩ الخدمات الصحية ٢ – ١٢ – ٢
 ١٢٣-١٢٢ الخدمات الصناعية١٣– ٢
 ١٢٥-١٢٤ الصناعات الغذائية ١٤ – ٢
 ١٢٥ الخدمات االجتماعية والدينية ١٥ – ٢
 ١٢٥ خدمات البنى االرتكازية ١٦ - ٢

 ١٢٧-١٢٥ الصالح للشربخدمات الماء  ١ - ١٦ – ٢

 ١٢٩-١٢٨ خدمات الكهرباء  ٢ - ١٦– ٢

 ١٣٤-١٢٩ طرق النقل ٣ – ١٦ – ٢

 ١٣١-١٢٩ الطرق الرئيسية ١ - ٣ – ١٣ – ٢

 ١٣٤-١٣١ الطرق الثانوية ٢ – ٣ – ١٣ – ٢

 ١٦١-١٣٦ التحليل الجغرافي لواقع النشاط الزراعي في منطقة الدراسة :الفصل الثالث
 ١٣٨-١٣٧ االنتاج الزراعيواقع  ١ – ٣
 ١٤١-١٣٨ المساحات الزراعية ٢ – ٣
 ١٤٣-١٤١ المحاصيل الحقلية ١ – ٢ -٣
 ١٤٣-١٤١ محصول القمح ١ - ١ – ٢ – ٣
 ١٤٤-١٤٣ محصول الشعير ٢ -١ -٢ – ٣
 ١٤٥-١٤٤ محصول الماش ٣ – ١ – ٢ – ٣
 ١٤٩-١٤٥ محاصيل البستنة ٢ – ٢ – ٣
 ١٥٢-١٤٩ محاصيل الخضراوات ٣ - ٢ – ٣



 ن 
 

 ١٥٤-١٥٢ محاصيل العلف ٤ – ٢ – ٣
 ١٥٥-١٥٤ االنتاج الحيواني ٣ – ٣
 ١٥٨-١٥٥ حيوانات الماشية ١ –٣ – ٣
 ١٥٩-١٥٨ تربية الدواجن  ٢ – ٣ – ٣
 ١٦٠-١٥٩ تربية االسماك ٣ - ٣ – ٣
 ١٦١-١٦٠ تربية النحل ٤ – ٣ – ٣

والتوجهات المستقبلية للتنمية الريفية في منطقة معوقات ال :الفصل الرابع
 الدراسة

٢١٠-١٦٣ 

 ١٨٤-١٦٣ المبحث االول 
 ١٨٤-١٦٣ معوقات التنمية الريفية في منطقة الدراسة ١ – ٤
 ١٨٤-١٦٣ المشكالت المرتبطة بالموارد الطبيعية المؤثرة على التنمية الريفية ١ - ١ – ٤
 ١٦٤-١٦٣ المعوقات التي تخص المناخ  ١ –١ - ١ – ٤
 ١٦٤ طبيعة السطح ٢ - ١ – ١ – ٤
 ١٦٥-١٦٤ تلوث التربة  ٣ – ١ – ١ – ٤
 ١٦٦-١٦٥ الموارد المائية ٤ – ١ – ١ – ٤
 ١٦٧-١٦٦ التعرية) -التصحر -األراضي الزراعية مشكلة (الملوحة ٥ –١ - ١ – ٤
 ١٦٨ الملكية والحيازة الزراعية ٦ –١ - ١ – ٤
 ١٦٩-١٦٨ استخدام التكنلوجيا والمستلزمات الفنية ٧ – ١ – ١ – ٤
التمسك التقليدي بالتراث الزراعي لبعض المحاصيل  ٨ –١ - ١ – ٤

 والشعير)-(الحنطة
١٧١-١٦٩ 

 ١٧٢-١٧١ انخفاض التسليف المالي الحكومي ٩ –١ - ١ – ٤
 ١٧٢ م٢٠٠٣ترك العمل الزراعي ألسباب امنية بعد عام  ١٠ – ١ – ١ – ٤
 ١٧٣-١٧٢ خدمات الماء الصالح للشرب ١١ –١ - ١ – ٤
 ١٧٣ خدمات الكهرباء ١٢ –١ - ١ – ٤
 ١٧٣ المعوقات البشرية واالقتصادية  ٢ –١ -  ٤
 ١٧٤-١٧٣ الزيادة السكانية  ١ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٤ انتشار البطالة ٢ – ٢ - ١ – ٤
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 ١٧٦-١٧٤ مشكلة الخدمات الصحية ٣ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٦ مشكلة تجمعات السكن العشوائية ٤ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٦ مشكلة انتشار الفقر ٥ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٧-١٧٦ مشكلة تفتت الحيازات الزراعية  ٦ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٨-١٧٧ مشكلة الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة ٧ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٨ مشكلة البنى التحتية ٨ - ٢ - ١ – ٤
 ١٧٩-١٧٨ مشكلة الخدمات الترفيهية ٩ – ٢ - ١ – ٤
 ١٧٩ التخلف وضعف الثقافة الزراعية العامة ١٠ – ٢ - ١ – ٤
 ١٨٢-١٧٩ الزحف العمراني على حساب االراضي الزراعية ١١ – ٢ - ١ – ٤
 ١٨٢ االسعار الزراعية ١٢ – ٢ - ١ – ٤
 ١٨٣-١٨٢ مساوئ التسويق ١٣ – ٢  - ١ – ٤
 ١٨٤-١٨٣ اهمال الدورة الزراعية واستخدام نظام التوبير ١٤ – ٢ - ١ – ٤
 ١٨٤ الري غير المقنن وقلة كفاءة شبكات البزل ١٥ – ٢ - ١ – ٤
 ٢١٠-١٨٥ المبحث الثاني  
 ٢٠١-١٨٥ التوجهات المستقبلية ٢ – ٤
 ١٩٣-١٨٥ واحتياجاتهم الخدمية ٢٠٢٧تقديرات السكان سنه  ١ – ٢ – ٤
 ١٨٦-١٨٥ التقديرات المستقبلي للسكان ١ – ١ – ٢ – ٤
 ١٨٨-١٨٦ تقديرات االحتياجات المستقبلية لتنمية الخدمات الصحية ٢ – ١ – ٢ – ٤
 ١٩٠-١٨٨ تقدير االحتياجات المستقبلية لتنمية الخدمات التعليمية ٣ – ١ – ٢ – ٤
 ١٩٣-١٩٠ التقديرات المستقبلية من خدمات البنى االرتكازية ٤ – ١ – ٢ – ٤
 ٢٠٢-١٩٣ للموارد الطبيعية التوجهات المستقبلية ٢ – ٢ – ٤
 ١٩٦-١٩٣ التوجه لمعالجة المشاكل الطبيعية ١ – ٢ – ٢ – ٤
 ٢٠٢-١٩٦ الحلول المقترحة للمشاكل المتعلقة بالعوامل البشرية  ٢ - ٢ – ٢ – ٤
 ٢١٠-٢٠٢ خطة التنمية االقتصادية المقترحة ٣ – ٤
 ٢٠٥-٢٠٢ خطة التنمية الزراعية المقترحة ١ – ٣ – ٤
 ٢٠٧-٢٠٦ خطة التنمية  الصناعية المقترحة ٢ – ٣ – ٤
 ٢١٠-٢٠٧ خطة التنمية التجارية وخدماتها ٣ – ٣ – ٤
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 ٢١٣-٢١٢ النتائج 
 ٢١٤-٢١٣ التوصيات
 ٢٢٨-٢١٦ المصادر
 ٢٣٢-٢٣٠ المالحق

 

 

 

 قائمة الجداول

 الصفحة الجدول سلسلتال
 ٢٩ فئات االرتفاع في منطقة الدراسة ١
 ٣٤ حسب تصنيف يونك في منطقة الدراسة اتتصنيف االنحدار  ٢
معدالت ومجموع االشعاع الشمسي والسطوع الفعلي والنظري لمحطات منطقة  ٣

 ) ٢٠١٣-١٩٨٣الدراسة للمدة ( 
٣٨ 

العظمى والصغرى والمعدل والمدى الحراري لمحطتي حديثة درجات الحرارة  ٤
 )٢٠١٣-١٩٨٣والرمادي للمدة (

٤١ 

 المعدالت الفصلية لدرجات الحرارة (ْم) في محطة حديثة والرمادي للمدة ٥
)٢٠١٣-١٩٨٤( 

٤٣ 

 ٤٦ المعدالت الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية  لمحطتي حديثة والرمادي ٦
المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح م/ ثا  لمحطتي حديثة والرمادي  ٧

 )٢٠١٣-١٩٨٣للمدة (
٤٨ 

 ٥٠ اتجاه الرياح لمحطتي حديثة والرمادي ٨
المعدل الشهري والسنوي لتكرار العواصف الترابية /يوم  لمحطات منطقة  ٩

 )٢٠١٣-١٩٨٤الدراسة للمدة (
٥١ 

للتساقط المطري لمحطتي حديثة والرمادي للمدة المجموع السنوي والشهري  ١٠
)٢٠١٣-١٩٨٤( 

٥٣ 

الشهري والسنوي لكميات التبخر لمحطتي حديثة والرمادي والمجموع المعدل  ١١
 )٢٠١٣-١٩٨٤للمدة (

٥٥ 
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 ٧٢ ٢٠١٧حجم السكان في منطقة الدراسة حسب البيئة الحضر/الريف لعام ١٢
الدراسة وفق البيئة (حضر/ريف) للعام لمنطقة  حجم السكان ومعدل النمو ١٣

)٢٠١٧-١٩٩٧( 
٧٤ 

 ٧٦ م٢٠١٧التوزيع العددي لسكان قضاء هيت حسب البيئة حضر / ريف لعام  ١٤
 ٧٨ ٢٠١٧التركيب النوعي لسكان منطقة الدراسة لعام  ١٥
 ٧٩ القوى العاملة في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ١٦
التعليمي لسكان منطقة الدراسة حسب الوحدات النسب المئوية للمستوى  ١٧

 االدارية
٨٢ 

الكثافة العامة والريفية والزراعية والفيزيولوجية لسكان منطقة الدراسة بحسب  ١٨
 .٢٠١٧الوحدات االدارية لعام

٨٦ 

اعداد المضخات األروائيه  والمساحات الزراعية المروية منها بحسب  ١٩
 ٢٠١٧اسة لعام الوحدات االدارية في منطقة الدر 

٩٤ 

عدد االبار والمساحات المروية منها حسب الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة  ٢٠
 ٢٠١٧لعام 

٩٥ 

اعداد اجهزة الري الحديثة والمساحات المزروعة عليها /دونم حسب الوحدات  ٢١
 ٢٠١٧االدارية في منطقة الدراسة لعام 

٩٧ 

واطوالها / كم بحسب الوحدات  شبكة المبازل في منطقة الدراسة انواعها ٢٢
 ٢٠١٧االدارية لعام 

١٠٠ 

اعداد الساحبات والحاصدات حسب الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة لعام  ٢٣
٢٠١٧ 

١٠١ 

اعداد الحيازات الزراعية/دونم بحسب الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة لعام  ٢٤
٢٠١٧ 

١٠٣ 

 ١٠٦ ي للمنتجات الزراعية الواقع التسويق ٢٥
 ١٠٨ مساحة االراضي الموزعة في منطقة الدراسة بموجب قانون االصالح الزراعي ٢٦
اعداد وانواع القروض الزراعية في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية  ٢٧

 ٢٠١٤لعام 
١١٠ 

 ١١١ والعضوية لعينة الدراسة لكيمياويةنسب استخدام االسمدة ا ٢٨
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 ١١٤ لسكان منطقة الدراسة نسب التمسك بالعادات العشائرية ٢٩
التوزيع الجغرافي ألعداد المدارس االبتدائية وعدد تالميذها ومعلميها بحسب  ٣٠

 ٢٠١٧الوحدات االدارية في منطقة الدراسة لعام 
١١٦ 

لوحدات االدارية لطالبها ومدرسيها  التوزيع الجغرافي للمدارس المتوسطة وعدد ٣١
 ٢٠١٧الدراسة لعام لمنطقة بحسب البيئة حضر/ريف 

١١٧ 

لوحدات االدارية  لنوية وعدد طالبها ومدرسيها التوزيع الجغرافي للمدارس الثا ٣٢
 ٢٠١٧في منطقة الدراسة لعام بحسب البيئة حضر/ريف 

١١٨ 

 ١٢١ منطقة الدراسةريف المراكز الصحية الرئيسية والثانوية في  ٣٣
 ١٢٣ الكبيرة والصغيرة في منطقة الدراسةالتوزيع الجغرافي لعدد المنشآت الصناعية  ٣٤
 ١٢٤ مؤسسات صناعة االغذية في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٣٥
عدد المجمعات المائية ومعدالت الضخ اليومي لمنطقة الدراسة  حسب  ٣٦

 ٢٠١٧الوحدات االدارية لعام 
١٢٦ 

االنتاجية في منطقة التوزيع الجغرافي لمحطات الطاقة الكهربائية وطاقتها  ٣٧
 ٢٠١٧الدراسة لعام

١٢٨ 

التوزيع الجغرافي والنسبي ألنواع الطرق واطوالها /كم حسب الوحدات االدارية  ٣٨
 ٢٠١٧في منطقة الدراسة لعام 

١٣١ 

منطقة للسكك الحديد واطوالها / كم حسب الوحدات االدارية لالتوزيع الجغرافي  ٣٩
 الدراسة

١٣٤ 

والصالحة للزراعة والمزروعة دونم حسب الوحدات االدارية المساحة الكلية  ٤٠
 لمنطقة الدراسة

١٣٦ 

 ١٣٩ ٢٠١٧المساحات الصالحة وغير الصالحة للزراعة في منطقة الدراسة لعام  ٤١
المساحات المزروعة بالدونم واإلنتاج لمحصولي القمح والشعير  في ريف  ٤٢

 منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية
١٣٩ 

المساحات المزروعة بالدونم واالنتاج لمحصول الماش  في ريف منطقة  ٤٣
 الدراسة حسب الوحدات االدارية

١٤٢ 

المساحات المزروعة (الدونم )واالنتاج (طن) لمحصول الماش والسمسم  ٤٤
 وفستق الحقل في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية

١٤٤ 
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الفاكهة في منطقة الدراسة حسب الوحدات مساحة المزروعة بالنخيل واشجار  ٤٥
 االدارية

١٤٧ 

 ١٤٨ اشجار الفاكهة في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٤٦
المساحات المزروعة بالخضراوات في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات  ٤٧

 االدارية
١٥٠ 

لوحدات المساحة المزروعة بمحاصيل العلفية في ريف منطقة الدراسة حسب ا ٤٨
 االدارية

١٥٣ 

 ١٥٦ اعداد حيوانات الماشية في ريف منطقة الدراسة بحسب الوحدات االدارية ٤٩
 ١٥٨ حقول الدواجن في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٥٠
 ١٦٠ اعداد بحيرات االسماك في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٥١
الزراعي في منطقة الدراسة حسب الوحدات  المشاكل التي تعيق االنتاج ٥٢

 االدارية
١٦٦ 

نسب زراعة االنواع المختلفة من المحاصيل في منطقة الدراسة حسب  ٥٣
 الوحدات االدارية

١٧٠ 

 ١٧٥ واقع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٥٤
 ١٨٠ االداريةمتوسط مساحة الدار في منطقة الدراسة حسب الوحدات  ٥٥
 ١٨٦ ٢٠٢٧حجم السكان في منطقة الدراسة حسب البيئة حضر/ريف لعام  ٥٦
لعام  الوحدات االدرية لقضاء هيتحسب للمراكز الصحية الحاجة  تقدير ٥٧

٢٠٢٧ 
١٨٧ 

الوحدات االدرية لقضاء حسب والثانوي  االبتدائي المدارسالحاجة من  تقدير ٥٨
 ٢٠٢٧لعام  هيت

١٨٩ 

حاجة السكان من كميات الطاقة الكهربائية حسب الوحدات االدارية مقدار  ٥٩
 لقضاء هيت

١٩١ 

كمية المياه المتوفرة والحاجة المستقبلية حسب الوحدات االدارية لقضاء هيت  ٦٠
 ٢٠٢٧حتى عام 

١٩٢ 

 

 



 ر 
 

 قائمة الخرائط

 الصفحة الخريطة سلسلتال
 ٦ األنبارموقع منطقة الدراسة في العراق ومحافظة  ١
 ٧ الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة ٢
 ٢٢ جيولوجية منطقة الدراسة ٣
 ٢٨ التوزيع الجغرافي ألقسام السطح في منطقة الدراسة ٤
 ٣٠ االرتفاعات المتساوية في منطقة الدراسة ٥
 ٣١ الخطوط الكنتورية في المنطقة ٦
 ٣٣ االنحدارات في المنطقة ٧
 ٥٩ الترب في منطقة الدراسةالتوزيع الجغرافي ألنواع  ٨
 ٦٢ م٢٠١٧التوزيع الجغرافي لآلبار والعيون في منطقة الدراسة لعام  ٩

 ٧٧ ٢٠١٧ريف) في منطقة الدراسة لعام  –حجم السكان حسب البيئة (حضر  ١٠
 ٨٧ .٢٠١٧الكثافة العامة لسكان منطقة الدراسة لعام ١١
 ٨٨ .٢٠١٧لعامالكثافة الريفية لسكان منطقة الدراسة  ١٢
 ٩٠ .٢٠١٧الكثافة الزراعية لسكان منطقة الدراسة لعام ١٣
 ٩١ ٢٠١٧زيولوجية لسكان منطقة الدراسة لعاميالكثافة الف ١٤
التوزيع المكاني للمجمعات الماء الصالح للشرب في منطقة الدراسة حسب  ١٥

 الوحدات االدارية
١٢٧ 

 ١٣٢ الدراسةالتوزيع الجغرافي لشبكة الطرق في منطقة  ١٦
 ١٤٠ التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية لمنطقة الدراسة ١٧
 ١٥٧ التوزيع الجغرافي ألعداد الماشية في منطقة الدراسة ١٨

 

 قائمة االشكال

 الصفحة الشكل  سلسلتال
 ٣٨ كمية االشعاع الشمسي لمحطتي حديثة والرمادي ١
 ٤١ والمدى الحراري لمحطة حديثةدرجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل  ٢
 ٤٢ درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل والمدى الحراري لمحطة الرمادي ٣



 ش 
 

 ٤٦ كمية الرطوبة النسبية لمحطتي منطقة الدراسة ٤
 ٤٩ سرعه الرياح م/ ثا لمحطتي حديثة والرمادي ٥
 ٥٠ اتجاه الرياح السائدة في محطات منطقة الدراسة ٦
 ٥٢ العواصف الترابية في محطات منطقة الدراسةتكرار  ٧
 ٥٤ المعدل الشهري لكميات االمطار /ملم ٨
 ٥٦ كميات التبخر ملم لمحطتي حديثة والرمادي ٩

 ٧٢ ٢٠١٧ريف)لعام  -حجم السكان منطقة الدراسة حسب النسبة(حضر ١٠
-١٩٩٧للمدة(معدل نمو السكان في قضاء هيت حسب البيئة  ١١

 )٢٠١٧-٢٠٠٧و٢٠٠٧
٧٥ 

التوزيع الجغرافي للنسب المئوية للقوى العاملة في منطقة الدراسة حسب  ١٢
 الوحدات االدارية

٨٠ 

التوزيع الجغرافي للنسب المئوية للمستوى التعليمي للسكان حسب الوحدات  ١٣
 االدارية

٨٣ 

الري الحديثة الرش والتنقيط /دونم                                   بأجهزةالتوزيع النسبي للمساحات المروية  ١٤
 ٢٠١٧حسب الوحدات االدارية في منطقة الدراسة لعام 

٩٧ 

 ١١٢ والعضوية في منطقة الدراسة نسب استخدام االسمدة الكيميائية ١٥
 ١١٤ نسب التمسك بالعادات العشائرية لسكان منطقة الدراسة ١٦
 ١٢٣ الجغرافي لعدد المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة في منطقة الدراسةالتوزيع  ١٧
 ١٢٥ اعداد مؤسسات صناعة االغذية في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ١٨
محصول الحنطة  في ريف منطقة بلمساحات المزروعة النسب المئوية ل ١٩

 الدراسة حسب الوحدات االدارية
١٤٢ 

المزروعة بمحصول الشعير في ريف منطقة الدراسة حسب نسب المساحات  ٢٠
 الوحدات االدارية

١٤٣ 

في ريف منطقة الدراسة حسب  الماشنسب المساحات المزروعة بمحصول  ٢١
 الوحدات االدارية

١٤٥ 

مساحة المزروعة بالنخيل واشجار الفاكهة في منطقة الدراسة حسب نسبة ال ٢٢
 الوحدات االدارية

١٤٧ 
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 ١٤٩ اشجار الفاكهة في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االداريةاعداد  ٢٣
في منطقة الدراسة حسب  بالخضراوات الصيفيةمساحة المزروعة نسبة ال ٢٤

 الوحدات االدارية
١٥٠ 

في منطقة الدراسة حسب  بالخضراوات الشتويةمساحة المزروعة نسبة ال ٢٥
 الوحدات االدارية

١٥١ 

بمحاصيل العلفية في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات المساحة المزروعة  ٢٦
 االدارية

١٥٤ 

نسب المشاكل التي تعيق االنتاج الزراعي في منطقة الدراسة حسب الوحدات  ٢٧
 االدارية

١٦٧ 

 ١٧١ نسب زراعة المحاصيل المختلفة في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٢٨
 ١٧٦ الدراسة حسب الوحدات االداريةواقع الخدمات الصحية في منطقة  ٢٩
 ١٨٠ نسب المساحات المختلفة للدور في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية ٣٠
 ١٨٦ ٢٠٢٧حجم السكان في منطقة الدراسة حسب البيئة حضر/ريف لعام ٣١
تقدير الحاجة للمراكز الصحية حسب الوحدات االدرية لقضاء هيت لعام  ٣٢

٢٠٢٧ 
١٨٨ 

لتعليم االبتدائي حسب الوحدات االدرية لقضاء هيت اتقدير الحاجة لمدارس  ٣٣
 ٢٠٢٧لعام 

١٨٩ 

الثانوي حسب الوحدات االدرية لقضاء هيت  لتعليمالمدارس لتقدير الحاجة  ٣٤
 ٢٠٢٧لعام 

١٩٠ 

مقدار حاجة السكان من كميات الطاقة الكهربائية حسب الوحدات االدارية  ٣٥
 لقضاء هيت

١٩١ 

كمية المياه المتوفرة والحاجة المستقبلية حسب الوحدات االدارية لقضاء هيت  ٣٦
 ٢٠٢٧حتى عام 

١٩٣ 
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 والمرئيات الفضائية قائمة الصور

 الصفحة الصورة ت
 ٦٤ النباتات الطبيعية لضفاف األنهار في منطقة الدراسة (الحلفة) ١
 ٦٥ الدراسة (الكعوب)الشجيرات والنباتات الطبيعية الحولية لمنطقة  ٢
 ٦٦ الشجيرات والنباتات الطبيعية الحولية لمنطقة الدراسة (الرغل) ٣
 ٦٧ النباتات الطبيعية المعمرة (الشوك) ٤
 ٦٨ شجيرات النباتات الطبيعية المعمرة في منطقة الدراسة (الطرفة) ٥
 ٦٨ شجيرات النباتات الطبيعية المعمرة في منطقة الدراسة (الشفلح) ٦
 ١٠٠ انتشار ظاهرة الملوحة في األراضي الزراعيةة فضائية ) (مرئي ٧
 ١٢٨ مجمع للماء الصاح لشرب على نهر الفرات في مدينة هيت ٨
 ١٥٦ حضيرة لتربية االبقار في مركز قضاء هيتفضائية )  ( مرئية ٩

 ١٥٩ حقل لتربية الدواجن مكون من قاعتين في مركز قضاء هيتفضائية )  ( مرئية ١٠
 ١٦١ قفص لتربية االسماك في مركز قضاء هيت ١١
 ١٨١ انتشار االبنية في االراضي الزراعية ريف مركز قضاء هيت( مرئية فضائية )  ١٢
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 المقدمة:

تبرز أهمية الدراسة الجغرافية للتنمية الريفية في كون الجغرافيا علم األرض الذي يدرس العالقة 

فضال عن  ،بعضببعضها بمعنى ارتباط الظواهر الطبيعية  نسان والبيئة أيالمتبادلة بين اإل

 الظواهر البشرية.

تنظيم مرسوم  المنظمة التي تبذل وفقمجموعة الجهود  (Rural development) فالتنمية الريفية 

لى تنمية الجانب إللتنسيق بين اإلمكانيات البشرية والطبيعية المتاحة في حيز مكاني مبين يهدف 

  االقتصادي والخدمات والعمران والنشاطات األخرى.

 وفيهمية التنمية الريفية في الدول النامية نتيجة التجاهل الواضح للمناطق الريفية، أوظهرت 

ى الى اختالفات ى حساب الريف مما ادوفر من التحسينات علخذت المدن الحظ األأ نفسه الوقت

 بأهميةزيادة الوعي  إلىوهذا يستدعي  ،بالمظاهر والمقاييس التنموية بين المناطق الريفية والمدن

للتصدير، وهذا بقاء فائض إ من الغذائي و تحقيق األ إلىالريف في البلدان النامية وال سيما الحاجة 

ونتيجة  ،ما توفره التنمية الريفية اذ تعد وسيلة لحل مشكالت الريف وتخفيف العبء عن المدينة

السيما بعد والضغط على الخدمات  للزيادة السكانية في بلدنا العراق عامة ومنطقة الدراسة خاصة

ن الضروري صبح مأ، )٢٠١٤وعام ( )٢٠٠٣عام (بعد حداث األمنية التي سادت البالد األ

 هتمام بالتنمية الريفية للتخلص من حالة الركود والتخلف التي تسود المجتمعات الريفية. األ

من (قضاء هيت)، لذا جاءت هذه الدراسة للمساهمة في تحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة  

لكشف عن خالل الكشف عن اإلمكانيات الطبيعية والبشرية والتخطيط الستثمارها فضال عن ا

إيجاد  إلىالريفي فيها والعوامل المؤثرة في هذا التوزيع وصوال  ستقراركيفية التوزيع الجغرافي لال

  فضل السبل في بناء الريف من خالل خطة تطويرية تنموية شاملة للمنطقة.أ

 

 مشكلة الدراسة :أوال : 

وكيفية  ؟في منطقة الدراسة لتنمية الريفيةفي تحقيق االمقومات الطبيعية والبشرية  هل تسهم -أ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ؟لحياة بشرية ذات مستقبل أفضل استغاللها بما يحقق واقع أفضل
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زمة للحد ز الحلول الالوان وجدت ما هي ابر  ؟د من تحقيق تلك التنميةات تحهل هناك معوق-ب

 منها؟

 ثانيا : فرضية الدراسة :

تمتلك منطقة الدراسة مقومات طبيعية وبشرية تسهم في تحقيق التنمية الريفية، إذا ما تم  -

 استغاللها بصورة صحيحة.

امكانية وضع الخطط االستراتيجية لتجاوز المعوقات التي قد تحد من اتمام الخطط  -

  .التنموية في منطقة الدراسة

 الدراسة : هدفثالثا : 

جل أوذلك من  ،رصد وتحليل المقومات الطبيعية والبشرية في منطقة الدراسة إلىتهدف الدراسة 

بما يحقق تنمية ريفية متكاملة  ،الكشف عن العوائق التي تقف وراء عدم استغاللها بالشكل السليم

جل زيادة فرص العمل ورفع المستوى أمن  ،بوساطة جملة من اإلجراءات والسياسات التنموية

       المعيشي للسكان وتحسين مستوى خدماتهم.  

  

  رابعًا : أهمية الدراسة :

نبار %) من محافظة األ٥.٦االمتداد فهي تبلغ ( صغيرةذات مساحات  منطقة الدراسةنظرًا لكون 

الطبيعية والبشرية بين ختالف المقومات ا إلىمما يؤدي  ،٢) كم١٣٨٢٨٨البالغة مساحتها (

  ئها التي تؤثر على عملية التنمية، وذلك لعدم تنوع مناخها بسبب صغر مساحتها.أجزا

 تحديد أهمية الدراسة كما يلي : ويمكن 

تحسين الحياة  إلىنها دراسة من وجهة نظر الجغرافيون تهدف أتتمثل في  األهمية النظرية : -أ

وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة مع رفع مستوى التقدم العلمي والثقافي من خالل  ،في الريف

ألن االنسان هو غاية  ،وتأثيرها على عملية التنمية وتحليل المقومات الطبيعية والبشرية ،الدراسة

 التنمية ووسيلتها.
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يمكن لنتائج هذه الدراسة وتوصياتها أن تفيد جميع االقتصاديين  األهمية العملية (التطبيقية) : -ب

فضًال عن ذلك يمكن أن  ،رفع مستوى المعيشة للفرد وتحسين نوعية اإلنتاج إلىالذين يسعون 

مما يساعد على قيام خدمات متطورة في  ،تستفيد منها جميع المؤسسات لتقدير حاجة الريف

 ب لالطالع.  تفيد كل باحث أو مح ،منطقة الدراسة

 

 خامسًا : حدود منطقة الدراسة :

 الموقع الفلكي : -أ 
) شماًال وخطي °٣٤´٢٥´١٥ - °٣٣´١٣´٤١بين دائرتي عرض ( تقع منطقة الدراسة

 ) شرقًا.°٤٣´٨´´١١ – °٤٢´٨´´٢٦(طول
 الموقع الجغرافي : -ب

 ،)١الغربية والمتمثلة بمحافظة االنبار خريطة ( ةعراق في الجهال إلىبالنسبة  تقع منطقة الدراسة 

 ،أهمية تجارية اكسبهاوتتمتع بموقع جغرافي مهم  ،كم) ١٨٠عن العاصمة بغداد بمسافة ( بعدتذ إ

 ذإ ،مع المناطق المحيطة بها ،لكونها مركزًا لتبادل جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية وغيرها

وتتكون من اربع وحدات ادارية  ،لإلنتاج الزراعي صالحةتها نهر الفرات مما جعل ترب يمر فيها

 كبيسة). –الفرات  -البغدادي ناحية  –(مركز قضاء هيت 

) وتتوسط ٢، خريطة (ر تقع في الجهة الشمالية الغربيةمحافظة االنبا إلىأما موقعها بالنسبة  -ج

كم)، يحدها من الشمال الشرقي محافظة صالح ٧٠( بمسافةمركزها  مدن المحافظة وتبعد عن

الرطبة، ومن الجنوب والجنوب  ءقضاالدين، ومن الشمال الغربي قضاء حديثة، ومن الغرب 

الشرقي قضاء الرمادي، ومن الشرق يحدها قضاء الرمادي وبحيرة الثرثار ومحافظة صالح الدين، 

نها من أسبها أهمية لكونها تمثل حلقة وصل بين الوحدات اإلدارية فضًال عن هذا الموقع قد اكو 

جانب النشاط الزراعي  إلىمما هيأ لها وظيفة أخرى  نهر الفرات لها،اختراق  بسببالمدن النهرية 

 .دونم) ٢٤٥٣١٥٠بلغت المساحة الكلية للقضاء (كما  وهو الجانب الرعوي.
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م) كواقع حال التي بموجبها سوف نعمل ٢٠١٧ت الدراسة عام (دتمما الحدود الزمانية فقد اعأ -د

لما يضمن تحقيق االهداف  ،على تحليل المقومات الطبيعية والبشرية وواقع حال منطقة الدراسة

 التنموية فيها. 

  

  سادسًا : منهج الدراسة :

وبأساليب متعددة كما اعتمدت على األسلوب  ،في االستنتاجيعتمدت الدراسة على المنهج الوصا

التحليلي لواقع حال منطقة الدراسة وذلك باالعتماد على األسلوب االستقرائي واألسلوب الكمي 

واستخدام اهم القياسات النسبية والرقمية لقياس اتجاهات التنمية الريفية فضًال عن الدراسات 

 ). والمالحظة ، المقابلة الشخصية، المشاهدةالميدانية بكافة اشكالها (استمارة، االستبانة

اما أسلوب الدراسة التحليلي فقد اعتمد على شمولية دراسة المقومات الطبيعية والبشرية من اجل 

الوقوف على اهم المحددات للتنمية الريفية في منطقة الدراسة، فضًال عن اعتماد الدراسة على 

الرسمية والمصادر والكتب واالطاريح والرسائل جمع المعلومات من خالل المكتبات والدوائر 

%) من عدد العوائل في منطقة الدراسة وتم حسابها ٥واستمارة االستبانة اذ اعتمدت عينة بنسبة (

(وفق المعادلة االتية
0F

١(: 

 عدد العائلة ÷ عدد العوائل = عدد سكان الريف 

 % ٥عدد االستمارات= عدد العوائل*

P) نسمة.۸۱۹۲۷اشخاص، وعدد السكان ( ٧افراد االسرة وقد تم استخدام متوسط عدد 

)
1F

۲(
P  وكان

) استمارة على أربعة وحدات إدارية لكل وحدة إدارية ٨٢٠)، وقد تم توزيع (٥٨٥عدد االستمارات (

 ) موزعة بشكل غير متساوي لغرض الدقة .   ٢٠٥(

 

 

 

                                                           
 .۷٥، ص ۲۰۱۱، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان، ۱حسين ياسين طعمة، االختبارات االحصائية، ط)  ۱(
دائرة التنمية االقليمية والمحلية، شعبة تخطيط االنبار ، خطة التنمية المكانية لمحافظة  ،وزارة التخطيط  ) ۲(

 .٤۲ص ۲۰۲۰االنبار، لعام
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 ) ١خريطة (

موقع منطقة الدراسة في العراق ومحافظة االنبار

 
جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة خريطة العراق واالنبار  -المصدر:

 ) ١٠٠٠٠٠٠:  ١، مقياس ( ٢٠١٠اإلدارية ،

 



 المقدمة

۷ 
 

 ) ٢خريطة رقم (

الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة

 
خريطة العراق واالنبار  جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة -المصدر:

 )                       ١٠٠٠٠٠٠:  ١، مقياس ( ٢٠١٠اإلدارية ،
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  سابعا : هيكلية الدراسة :

الجانب التحليلي للمقومات الطبيعية  الفصل األولالدراسة على أربعة فصول تناول  اشتملت

المناخ ، عناصره ، درجات قسام السطح ، دراسة أ( منطقة الدراسةوالبشرية للتنمية الريفية في 

صنافها أمطار ، الرياح) ، ومن ثم دراسة التربة و شعاع الشمسي ، الرطوبة ، األالحرارة ، اإل

والنبات  وخصائصها وقابليتها اإلنتاجية فضًال عن دراسة الموارد المائية بنوعيها السطحية والجوفية

 .الطبيعي

ة السكانية السكان والكثاف حجمالبشرية من حيث شمل دراسة وتحليل المقومات  الفصل الثانيما أ 

 تنمية الريفية. الالحديثة في  الريفية ودور التقانات

وذلك من خالل دراسة وتحليل واقع  ،شمل دراسة واقع حال منطقة الدراسةفقد  لفصل الثالثاما ا 

لخدمات (الصحة ، التعليم) النشاط االقتصادي الزراعي لرات البشرية مؤشالاإلنتاج الزراعي و 

 (النباتي ، الحيواني).   

وذلك  ،تناول في المبحث األول دراسة معوقات التنمية الريفية لمنطقة الدراسةف الفصل الرابعما أ

منطقة هم المحددات والعوائق التي تحد من تحقيق التنمية الريفية في أمن خالل الوقوف على 

والكشف عن ابرز تلك المعوقات ووضع الحلول الالزمة لها من اجل تحقيق واقع تنموي  الدراسة

 ريفي شامل. 

وذلك من خالل إدارة  ،تناول استراتيجية التنمية الريفية في منطقة الدراسةاما في المبحث الثاني 
حالية والالحقة ألجيال الووضع الخطط الكفيلة للحفاظ عليها ضمانًا ل ،الموارد الطبيعية وصيانتها

ات العلمية وتطبيق التقان ،هم المبتكرات البشريةأق تنمية ريفية بكافة الجوانب كما تم تناول بما تحق
منطقة بواقع التنمية الريفية في  ضو هاألسس العلمية الكفيلة بالن باستخدامواإلرشاد والتوعية 

 . الدراسة
 ًا : المفاهيم األساسية:ثامن

 التنمية :      -١

يشير مفهوم التنمية الى برنامج مخطط لمجموعة مشاريع هدفها النهوض بواقع السكان اقتصاديا 

واجتماعيا وتحسين اداء عناصر االنتاج في العملية االنتاجية وتحسين الخدمات الصحية 

 والتعليمية والترفيهية وخدمات البنى التحتية فضًال عن التوزيع المتوازن للدخل على افراد المجتمع
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لتقليل الفوارق بين الريف والحضر وعليه فان التنمية هي نتاج لما يخطط له االستثمار للموارد 

الطبيعية والبشرية وتوزيع المشاريع التنموية على اكبر قدر من المساحة بما يسهم في نقل منطقة 

             )2F١(.الدراسة من حالة الى حالة افضل

 : المظهر الخارجي لإلقليم الريفي -٢

فضًال عن المشهد االرضي للمعمور  ،) المظهر الخارجي لألقاليم الريفيةLandscapeويقصد به (

أو  مراكز الريفية العمرانيةالكأن تكون  ،الريفي الذي يضم بداخله العديد من العناصر المختلفة

بما يعكسه ذلك على الواقع التنموي الريفي  ،الحيازات الزراعية او األراضي المستثمرة اقتصادياً 

(بجميع جوانبه.
3F

٢( 

 اإلقليم الريفي : -٣

الذي يتصف بصفات معينة تميزه عن غيره  ،هو مساحة محددة او نمط معين من الشكل الريفي

سياحي) وغير ذلك بما أو غابي، أو صيد، أو صناعة، أو من األقاليم بما يتمتع به من (زراعة، 

(ريفية متكاملة.يحقق تنمية 
4F

٣( 

 التنمية الريفية :  -٤

هي بمثابة الخطط االستراتيجية التي تعد من اجل تحسين الحياة االقتصادية واالجتماعية لمجموعة 

(سكانية كبيرة بالتالي تحقيق واقع تنموي ريفي متطور.
5F

٤( 

تهدف إلحداث تغيرات  ،مجموعة من اإلجراءات المتخذة ضمن استراتيجية شاملة وهي عبارة عن

(موجبة في كافة القطاعات الريفية بما يجعل الريف مكانًا مناسبًا لعيش الريفيين.
6F

٥(  

وتمكينهم من  ،مستوى المعيشة لغالبية سكان الريفرفع  إلىالجهد المنظم الواعي الهادف  أنها

(عيشتهم.في م مرةبما يسمح لهم في المستقبل من تحقيق زيادة مست ،المشاركة في الجهد
7F

١(                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           
، دار الفرقان ۲ط ،التنمية، مناهج نظريات تطبيق محمد دلف احمد الدليمي ، فواز احمد موسى ، جغرافيه)  ۱(

 .۲٦-۲٥ص   ،۲۰۰۹للغات والنشر والطباعة والتوزيع، حلب، سوريا، 
مشعل قماش ، هيثم ناعس ، رندة (الليا بيدي) ، الجغرافيا الريفية والتخطيط الريفي ، كلية اآلداب والعلوم )  ۲(

 .۲٤م)، ص۲۰۱٤-۲۰۱۳اإلنسانية ، جامعة دمشق (
 . ۲٥المصدر نفسه ، ص )  ۳(
 افراح سالم خليفة تقويم مفردات التنمية الريفية لقضاء الصويرة اثر بعض العوامل التوضيعية المصنفة)  ٤(

 .۳۸م) ، ص۲۰۰۹فيها ، رسالة ماجستير (غير منشورة)، التخطيط الحضري اإلقليمي ، جامعة بغداد ، (
 .۲٦قماش ، هيثم ناعس ، رندة (الليا بيدي) ، مصدر سابق ص مشعل)  ٥(
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 مفهوم الريف :  -٥

كانت أسواء  ،وهو المكان الالمدني والذي يضم المراكز الريفية والمساحات المستثمرة اقتصادياً 

زراعية تختص باإلنتاج الزراعي أم مساحات غير زراعية كالمساحات الغابية والمسطحات  أراضٍ 

 المائية.

) (بأنه المساحة المسكونة والخارجة Kovalevsوقد عرف مفهوم الريف العالم الروسي كوفاليف (

والتي تشكل في تكامل الظروف والمصادر الطبيعية والسكان مجموعة  ،لمدنياعن النطاق 

ر األجيال أي ما يسمى بالتراث االجتماعي). كما وصف العالم بعالعادات والتقاليد المتوارثة 

فت سكانها من اجل إنتاج األغذية األولية محمد الحجازي الريف (بأنه عبارة عن األقاليم التي وظ

(البسيطة لخلق تنمية ريفية ).
8F

كما عرف الريف على انه (المناطق البعيدة عن مراكز العمران  )٢

الحضري التي تتصف باعتماد سكانها على األرض في انتاج الطعام سواء بفالحتها للزراعة 

(لتربية الثروة الحيوانية. واستثمارها كمراعٍ 
9F

٣(  

 الجغرافية الريفية :  -٦

تعد في حقيقتها علم التوزيعات والعالقات المكانية الذي يبحث في التباينات واالختالفات الجغرافية 

فضًال عن انه يدرس العالقات  ،ألشكال التنظيم المكاني والوظيفي لعناصر األقاليم الريفية

يعد عنصرًا من المنظومة و فية الريفية ومحتوى الجغرا ،نسان والبيئة المجاورة لهالمتبادلة بين اإل

دراسة و الجغرافية المتكاملة الذي يبحث في التباين المكاني لألقاليم الريفية على سطح األرض 

(الريفي)). أي ما يسمى ((بالمظهر او المشهدالعالقات الوظيفية والمكانية لألقاليم الريفية 
10F

٤( 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
م) ، ۱۹۹۱ان مكي البدراوي ، فالح جمال الغراوي ، التنمية والتخطيط اإلقليمي الجامعة بغداد ، (عدن)  ۱(

 .   ۳٥ص
 .۲۳-۲۱فيصل قماش ، هيثم ناعس ، رندة اللبابيدي ، مصدر سابق ، ص)  ۲(
، م)۲۰۰۷محمد خميس الزوكة، الجغرافيا االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية، جامعة اإلسكندرية، ()  ۳(

 .۱۰۰-۹۹ص
 .۲۳-۲۱قماش وزمالئه ، مصدر سابق ، ص مشعل)  ٤(
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 جغرافية التنمية : -٧

حد الموضوعات الديناميكية أواثرها  ،صيًال من فروع الجغرافية البشريةأتعد جغرافية التنمية فرعًا 

براز التباين إ إلىى عنسان وبيئته وتسوذلك لكونها أنماط التفاعل بين اإل ،في علم الجغرافية

يم دون الجغرافي بين مستويات التنمية على سطح األرض والناجمة عن تركيز التنمية في أقال

 األخرى .

تسهم في التنمية عن طريق التخطيط  تين جغرافية التنمية تعد فرعا من فروع الجغرافية البشرية الإ

وتوفير قاعدة بيانات جغرافية للكشف عن اإلمكانيات  ،لتنمية الموارد بشقيها الطبيعي والبشري

(بالواقع االجتماعي واالقتصادي المختلف. ضو هجل النأوالمقومات من 
11F

١( 

 أهداف التنمية الريفية : -٨

(والتنمية الريفية) احد هذه العمليات التي  ،جلها وتسعى لتحقيقهاأمن  تقومن لكل عملية أهداف إ

 اً أهدافو تنسيقية،  اً أهدافو ، ًا تخطيطيةوتشمل ( أهداف ،بلوغ أهداف مترابطة فيما بينها إلىتهدف 

 تدعيمية ) وهي كاالتي :

(تي.األ النحوويمكن طرح األهداف التخطيطية على  -األهداف التخطيطية : –أ 
12F

٢( 

العمل على وضع سياسة عامة إلصالح المجتمع في مختلف النواحي  االقتصادية  -١

 واالجتماعية والخدمية وغيرها. 

 توزيع الثروة بين سكان الريف بشكل عادل. -٢

وذلك لتلبية الحاجة  ،سكان الريف انفسهم إيجاد السبل لتحسين الريف من خالل مشاركة -٣

 المطلوبة من المناطق الريفية.

 األهداف التنسيقية : -ب

 ،وتتطلب األهداف التنسيقية مشاركة تعاقدية ونسبة تعاقدية مع الحكومات والقطاع الخاص

ات ان والمواطنين والمجتمع المدني اذ ال يمكن لفاعلية المجتمع المحلي وحيوية واعتماده على الذ

(تحقق االمن خالل هذا الترتيب.
13F

١( 

                                                           
 .  ۱٤) ، ص۲۰۰۹، مصدر سابق (  احمد الدليمي ، فواز احمد الموسىمحمد دلف )  ۱(
شفاء ناصر جبير الظالمي ، التحليل المكاني إلمكانات التنمية الريفية في قضاء المناذرة ، رسالة ماجستير )  ۲(

 .۱۹ص ،  ۲۰۱٤،تربية للبنات ، جامعة الكوفة(غير منشورة)، كلية ال
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(األهداف التدعيمية. -ج
14F

٢(  

يراد منها المساعدة في دعم القطاع الخاص الذي يخدم المجتمع عن طريق اإلعانات المادية  -١

 والفنية.

العمل على رفع مستوى الخدمات في القطاع الخاص والحكومي في المجتمع عن طريق  -٢

 والمؤتمرات والبحوث.تشجيع برامج التدريب 

وبناًء على ما تقدم فإن الهدف األساسي لتحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة تحديد 
شكل الذي يؤهلها بالاإلمكانيات الطبيعية والبشرية على مستوى النواحي اإلدارية لها واستثمارها 

 لتحقيق ابعادها االجتماعية واالقتصادية.
 استراتيجية التنمية الريفية :  -٩

يقصد بها االطار العام والخطوط العريضة التي ترسمها السياسة اإلنمائية في االنتقال من التخلف 

تحقيق التنمية عن طريق تعيين األهداف والمعالم  إلىحالة النمو فاستراتيجية التنمية تسعى  إلى

االعتبارات منها الظروف السائدة وماهية  الرئيسة لها وتتوقف االستراتيجية على العديد من

(األهداف المنشودة ودور الدولة في التنمية.
15F

نها تمثل الخطة أو اآللية التي يمكن أفضًال عن  )٣

إتباعها لتحقيق األهداف التنموية المنشودة. وتعد مرحلة امتداد الخطة التنموية من أهم المراحل في 

وتحتاج مرحلة  ،نات الالزمة لها وتحليلها وتنتهي بعملية التقييمإذ نبدأ بإعداد البيا ،عملية التنمية

ات ميدانية للموارد وذلك للوقوف على الواقع االجتماعي وحإجراء مس إلىجمع البيانات 

(تنميتها.ل استعداداً واالقتصادي للمنطقة 
16F

وعلى أساس ذلك تحاول الدراسة وضع خطة من اجل  )٤

منطقة الدراسة والنهوض بالواقع الريفي من خالل وضع خطة  استثمار اإلمكانيات الجغرافية في

 للتنمية االقتصادية المقترحة فضًال عن ترشيح وتطوير النواحي اإلدارية الريفية في منطقة الدراسة. 

 
                                                                                                                                                                                     

م) ۲۰۱۰محمد نبيل جامع ، علم االجتماع الريفي والتنمية الريفية ، اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، ()  ۱(
 .٤۱ص

 ، الموصل جامعة ، الريفي المجتمع تنمية ، المرسومي عبد خلف سالم ، عثمان العظيم عبد سميرة)  ۲(
 . ۱۰۱ص ،) م۱۹۸۹(
) ، ۳باسل (الستياني) ، تمويل التنمية البشرية في الوطن العربي ، سلسلة دراسات التنمية البشرية ، العدد ()  ۳(

 ۱۲۲-۱۲۰م) ، ص۱۹۹٦نيويورك ، (
) العربي الوطن على تطبيقية دراسة( واإلقليمية الوطنية للتنمية الجغرافي التوجيه ، صالح القادر عبد حسن)  ٤(
 .۱۷٤ص ،) م۲۰۰۲( ، عمان ، وائل دار ،
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 سمات التنمية الريفية : -١٠

(ن التنمية الريفية ال تحقق نجاحًا ما لم تتسم بما يأتي :إ
17F

١( 

 وتوازنها بين المدينة والريف ضمن الخطة الوطنية.أن تتسم بشموليتها  -أ

 أن تكون التنمية لصالح األغلبية أي سكان الريف وهم المنتجون الحقيقيون داخل الريف. -ب

 أن تعمل على عالج المشكالت التي تعاني منها المناطق الريفية. -ج

 نة.أن تعمل التنمية على تقليل الفوارق بين سكان الريف وسكان المدي  -د

 أن تقوم على مشاركة سكان الريف على مختلف المستويات. -ه

يتضح مما تقدم إن التنمية الريفية من المسائل المهمة التي تكتسب درجة من األهمية في مجاالت 

وذلك لما له من أهمية بوصفه  ،متعددة من اجل تطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية للريف

األيدي العاملة الفائضة في الريف تغذي المدينة بالسكان، وأن أي  ألن ،مصدر الغذاء والعمالة

 الدول النامية تعد ناقصة ما لم تشمل في خطتها تنمية أوضاع الريف.     اخطة تنموية تتبناه

 ًا: الدراسات السابقة :تاسع  

    :العراقية اتالدراس -أ

قام بدراسة خصائص الموارد البشرية والطبيعية، فضًال  ) ١٩٨٧، الدليمياحمد حسن عواد ( -١

عن خصائص االستيطان الريفي واستعمال االرض، ودراسة كفاءة االستيطان الريفي وفحصها 

بواسطة تطبيق بعض التقانات المناسبة، ومناقشة واقع حال الخدمات وكفاءة توزيعها في ريف 

 )18F٢(.قضاء الفلوجة 

يرات التي طرأت على سكان الريف حث التغ) درس البا١٩٨٨ ،الحربيعايد سلوم حسين ( -٢

ان التباين  إلىنواحي، وتوصلت الدراسة  إلىبسبب تحول بعض القرى القريبة من مراكز المدن 

( في توزيع الخدمات له اثر كبير في تباين مراكز االستيطان الريفي في محافظة بابل.
19F

٣(  

                                                           
 . ۱۱۲-۱۱۱م) ، ص ۱۹۸٥صالح الدين منسي ، القرية والمدينة ، ط ، مكتبة النهضة الشرق ، ()  ۱(
احمد حسن عواد الدليمي ،أهمية كفاءة مراكز االستيطان الريفي تخطيط التنمية الريفية ، المتكاملة في )  ۲(

 م).۱۹۸۷، جامعة بغداد ، ()غير منثورة(ريف قضاء الفلوجة ، رسالة ماجستير 
عايد سلوم حسين الحربي ، اثر التنمية الريفية في التباين المكاني لالستيطان الريفي في محافظة بابل ، )  ۳(

 م).۱۹۸۸، جامعه بغداد ، ((ابن رشد)، كلية التربية (غير منشورة)رسالة ماجستير 
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اهتمام الباحث في هذا البحث على امكانية تنمية تركز  )٢٠٠٨، الدليميمحمد دلف احمد ( -٣

الواحات الصحراوية عن طرق خلق مراكز لالستقرار الريفي ذات نشاط زراعي او صناعي وتكون 

 )20F١( .توفير الخدمات المختلفة لتلك المستقرات نواة الستقطاب البدو من خال

) تناولت الدراسة التنمية الريفية المستدامة وتخطيط االستيطان الريفي في ٢٠٠٩، حمودي( -٤

ان التعليم والدخل المناسب ووجود وسائل االتصال يؤثر في  إلىهور الحمار، وتوصلت الدراسة 

  )21F٢( الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.  إلىلبيئة ويؤدي ا

) تناولت الدراسة تباين المستقرات الريفية الناتج عن ٢٠١٢ الكطراني،نوري ناهي بلقيس ( -٥

ان التنمية الريفية اكثر  إلىاختالف التوزيع الجغرافي للسكان والموارد الطبيعية، وتوصلت الدراسة 

  )22F٣( التنمية الزراعية. فضًال عنشموًال من التنمية الزراعية ألنها تتضمن توفير الخدمات 

المكانات الطبيعية المتمثلة تناولت الدراسة ا )٢٠١٣، الفهداويجنان مجيد محمود فرج ( -٦

بالبنية الجيولوجية واستثمار الصخور والمعادن المتوافرة، كما درست مظاهر السطح والمناخ وكل 

ي من العوامل االجتماعية واالقتصادية ودورها في عملية التنمية، والوقوف على ابرز المحددات الت

     )23F٤(.تعيق التنمية في منطقة الدراسة

) تناولت الدراسة االمكانات الطبيعية والبشرية للتنمية ٢٠١٤ ،الظالميشفاء ناصر جبير ( -٧

امكانية تسخير االمكانات الطبيعية في عملية  إلىالريفية في قضاء المناذرة، وتوصلت الدراسة 

  )24F٥( التنمية الريفية.

تناولت الدراسة الخصائص الطبيعية واثرها في تحقيق  )٢٠١٥، السلمانياحمد هالل حمود ( -٨

دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة والمياه التنمية الصحراوية، وتركز االهتمام في 

                                                           
الريفية إقليم الهضبة الصحراوية في العراق نموذج تخطيطي محمد دلف احمد الدليمي ، استراتيجية التنمية )  ۱(

 م).۲۰۰۸الندوة العلمية (دور الجغرافيا في التنمية )، جامعة االنبار ،كلية التربية للبنات ، ( في ،بحث القي
لجين عباس حمودي ، التنمية الريفية المتداولة دراسة في استمرار ونمو المستقرات الريفية ، رسالة )  ۲(

 م).۲۰۰۹، المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي ، جامعة بغداد ، ((غير منشورة)جستير ما
بلقيس نوري ناهي الكطراني ، التنمية الريفية واثرها في التباين المكاني للمستقرات الريفية في ناحية )  ۳(

 م).۲۰۱۲سانية ، جامعة بابل (، كلية التربية للعلوم اإلن(غير منشورة)لي ، رسالة ماجستير مالطليعة والشو
جنان مجيد محمود فرج الفهداوي ، إمكانيات ومحددات التنمية الريفية في ناحية الحقالنية ، رسالة )  ٤(

 م).۲۰۱۳، (،كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة االنبار (غير منشورة)ماجستير 
التنمية الريفية في قضاء المناذرة ، رسالة ماجستير شفاء ناصر جبير الظالمي ، التحليل المكاني إلمكانات )  ٥(

 م).۲۰۱٤، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، ((غير منثورة)
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الجوفية واثرها في تحقيق التنمية الصحراوية، كما تم دراسة الخصائص السكانية وتحليل واقع 

  )25F١(.منطقة الدراسةالنشاط الزراعي في 

) تناولت الدراسة االمكانات الطبيعية والبشرية للتنمية ٢٠١٦ ،المشعالوياركان ناهي موسى (-٩

تمتع  إلىالريفية في قضاء الرميثة، فضال عن دراسة مؤشرات البنى االرتكازية، وتوصلت الدراسة 

  )26F٢( لريفية.منطقة الدراسة بامكانات طبيعية وبشرية قادرة على تحقيق التنمية ا

) تناولت الدراسة تحليل جغرافي لإلمكانات الطبيعية ٢٠١٨، العبيدياسراء جمال كاظم ( -١٠

والبشرية في قضاء الخضر، وبينت الدراسة تمتع قضاء الخضر بإمكانات طبيعية وبشرية من 

(شانها النهوض بعملية التنمية الريفية.
27F

٣(  

 الدراسات العربية : -ب

ف ي) تناولت واقع التنمية الريفية ومحاولة ايجاد تعر ٢٠٠٧امين، سلسبيل احمد حسين ( -١

ريفية، وتحليل للمقومات الطبيعية والبشرية في ريف محافظة دمشق، كما متكامل لمفهوم التنمية ال

 )28F٤(.مام تحقيق التنمية الريفية وابطاء وتيرتهاأهم المعوقات التي تقف أتم تحديد 

االمكانات الطبيعية والبشرية  ةتناولت الدراسة تحليل كاف )٢٠٠٩ قشوع،منال محمد نمر ( -٢

والفرص المتوافرة للتجمعات السكانية في منطقة الشعراوية شمال محافظة طولكرم، وبينت الدراسة 

راضيها، رغم أعلى  يقامة الفصل العنصر إان هذه المنطقة تعاني من مشاكل اقتصادية بسبب 

(نها القيام بعملية التنمية الريفية.أبخصائص طبيعية وبشرية من شتمتعها 
29F

٥( 

                                                           
احمد هالل حمود السلماني ، النشاط الزراعي واثره في تنمية المنطقة الصحراوية في قضاء هيت ، )  ۱(

 م).۲۰۱٥، جامعه االنبار ، (ورة)ش(غير منأطروحة دكتوراه 
أركان ناهي موسى المشعالوي ، تحليل جغرافي ألمكانات التنمية الريفية في قضاء الرميثة ، رسالة )  ۲(

 م).۲۰۱٦، كلية االدآب ، جامعة ذي قار ، ((غير منثورة)ماجستير 
رسالة اسراء جمال كاظم العبيدي، استثمار االمكانيات الجغرافية للتنمية الريفية في قضاء الخضر، )  ۳(

 .۲۰۱۸ير (غير منشورة)، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة المثنى، ماجست
 ماجستير رسالة ، دمشق ريف محافظة في المستقبلية وآفاقها الريفية التنمية واقع حسين ،  احمد سلسبيل)  ٤(

 .۲۰۰۷ ، دمشق جامعة (غير منشورة)،
المتكاملة في األراضي الفلسطينية منطقة الشعراوية ، منال محمد نمر قشوع ، استراتيجيات التنمية الريفية )  ٥(

 م).۲۰۰۹، محافظة طولكرم ، (
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) تناولت الدراسة استراتيجيات التنمية الريفية في الجزائر وذلك ٢٠٠٩، سوالميةعبد الرحمن ( -٣

  )30F١( سباب االنتقال اليها.أمن خالل التعرف على مفهومها و 

اهر ظالتنمية الريفية واهدافها فضال عن م) تناولت الدراسة مفاهيم ٢٠١٣، الطبالهاشمي ( -٤

واسباب واثار التخلف الريفي ودراسة الخصائص الجغرافية للمنطقة، وبينت الدراسة ان المنطقة لم 

تستفد من االمكانات البشرية المتوافرة ولهذا استمر التخلف الريفي قائما فيها ، بسبب الثبات على 

( ن عامًا.ياالربع سياسة ومنهج ثابت للتنمية لمدة تجاوزت
31F

٢(  

  

 
 

 

 

 

                                                           
البناء الريفي نموذجاً دراسة ميدانية ببلدية  –عبد الرحمن سوالمية (استراتيجية التنمية الريفية المستديمة )  ۱(

 م).۲۰۰۹، ( ، جامعة الحاج الخضير باتنة ، الجزائر(غير منثورة)أوالد مسلم) رسالة ماجستير 
، كلية ورة)ش(غير منهاشمي الطب ، التربة الجديدة لسياسة التنمية الريفية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه )  ۲(

 م). ۲۰۱۳العلوم االقتصادية والبخارية ، جامعة تلمسان ، (



 

  الفصل األول

 المقومات الطبيعة ويشمل :     
 التركيب الجيولوجي ۱-۱

 السطح  ۱-۲

 تحليل ارتفاع المنطقة  ۱-۳

 تحليل االنحدارات  ٤-۱

 المناخ  ٥-۱

 التربة  ٦-۱

 الموارد المائية  ۷

 النبات الطبيعي  ۸
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 تمهيد:

والتنمية الريفية بصورة  ،تؤدي المقومات الطبيعية دورا كبيرا في عملية التنمية بصورة عامة

إال أن  ،الطبيعية بصورة مستمرة مقاومة العوامل نسان فيفعلى الرغم من دور اإل ،اصةخ

 )0F١(.األرضالطبيعة ما زالت تؤدي دورا كبيرا في مداولة بعض األنشطة على سطح 

 ،عند تنفيذ العمليات التخطيطيةالطبيعية بصورة منفصلة  قوماتمياس الومن الصعب ق

السطحية أو التربة  مها كال متكامال سواء فيما يخص طبيعة التكويناتلك البد من تقويلذ

 إلىجل الوصول أوجميع ما تتضمنه منطقة الدراسة من  ،أو المياه السطحية والجوفية

وتعد  ،ا يضمن تحقيق التنمية الريفية فيهابم ،منطقة الدراسةلصورة أكثر وضوحا 

 ،الوقوف عليها وتحليلها إلى اإلنسانسعى ي تيلالمهمة ا المقومات الطبيعية من األمور

البحث و بات النسبي لذلك كان البد من تقييمها في منطقة الدراسة ثتمتاز بال ألنهاوذلك 

   )1F٢(.يحقق تنمية ريفيةعن أنماط  توزيعها وكيفية استغاللها بالصورة الصحيحة بما 

نه لم يستطيع أإال  اإلنسانات الحديثة التي توصل إليها وعلى الرغم من التطورات والتقان

لذلك  ،إال بصورة ضيقة وفي نطاق محدود ،لحد اآلن من السيطرة على المقومات الطبيعية

ابطًا واضحًا الريفية تر  األراضين الترابط ما بين المقومات الطبيعية واستخدامات أنالحظ 

تلك لالمتغير الرئيس  يعدوالسيما االستخدام الزراعي الذي  ،ال يمكن الفصل بينهما

في منطقة الدراسة تحت تأثير المقومات الطبيعية لكن ال يمكن إتمام عملية التنمية الريفية 

(بالتالي تخلق لنا تنمية ريفية.و جب دراستها من كافة الجوانب ولكن ي واحدٍ  عاملٍ 
2F

٣(  

 ،برز المقومات الطبيعية في منطقة الدراسةأأهم و  على ذلك سوف نتطرق في هذا الفصلل

مدى التقدم والتطور في واقعها و  ،بين منطقة الدراسة والمناطق األخرى وذلك للمقارنة ما

                                                 
 المدن جغرافية في الدراسة) هيت لمدينة المكاني وسعالت اتجاهات( المحمدي خليفة سريح حميد فرات)  1(
 . 55ص ،) م2011( ، االنبار جامعة ، اإلنسانية للعلوم التربية كلية ، ورةمنش غير ماجستير رسالة ،
 أطروحة) االنبار محافظة في المستدامة الزراعية التنمية مقومات(  الدليمي حسين مطر جبار آمنة)  2(

 . 14-13ص)  م2013( ، االنبار جامعة ، اإلنسانية للعلوم التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه
) رسالة ماجستير غير احمد هالل حمود علي السلماني (استخدامات األرض في ريف ناحية العبور)  ۳(

 . ۲۱م) ، ص۲۰۰۹منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة االنبار ، (
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هم المقومات بما يحقق التنمية أجل الكشف عن أوذلك من  ،السيما التنمية الريفية ،التنموي

  فة الجوانب.الريفية من كا

 :ةاجليولوجي بنيةال ١-١

ألي منطقة أهميته إذ إنه في حاالت كثيرة تفسر الجيولوجيا  ةالجيولوجي بنيةإن دراسة ال 

مستوى الماء الباطن و جوانب مهمة تتعلق بتركيب التربة وقوامها ومدى صالحيتها للبناء 

واء تأثيرها ي منطقة سأهمية أل كما للتركيب الجيولوجي ،األرضوأثره على استعماالت 

  )3F١(.مباشر أم غير مباشر

سطحية جعلها تتمتع بوجود الضمن التكوينات الجيرية تحت  وبما أن منطقة الدراسة تقع

ن التعرف إلذلك ف ،في منطقة الدراسة العيون القيريةالمياه السطحية المالحة نتيجة وجود 

ثاره آ الذي تتعدىني وينها المعدتركيبها الصخري وتك خاللعلى أنواع تلك التكوينات من 

ينعكس ذلك على الواقع التنموي بصورة عامة والتنمية  على التربة والموارد المائية بالتالي

الشمال من مدينة  ٕالىنهر الفرات و إن المنطقة تقع على ضفتي  . وبماةالريفية خاص

تباين  ي نتيجةتكوينها الصخر  حيثاين من الرمادي عند حافة الهضبة الغربية جعلها تتب

) مع البالستوسين و الهيلوسين إلىاآليوسين والمايوسين عمارها الجيولوجية من العصر (أ

(غطاء الترسبات للعصر الرباعي.في أنواع مختلفة 
4F

هم أ إلىطرق يتم الت لذلك سوف )٢

  :األحدث إلىمن األقدم التكوينات الجيولوجية 

 تكوين الفرات ( الفارس األسفل ): –أ 

طي مساحات واسعة غذ تإالمساحة  في كبر التكوينات الجيولوجيةأوين ثاني هذا التك ويكون

المنطقة الواقعة غرب مجرى  في تكوينالويظهر هذا  ،للنواحي الموجودة في قضاء هيت

 ين هما :جزئ علىيقسم  ذإنهر الفرات 

                                                 
م) ، ۱۹۸٦الجيومورفولوجيا جامعة البصرة ، ( –ل ، علم اإلشكال األرضية بله رزوقي كرألعبد ا)  ۱(

 .۲٦ص
ي ، الجزء إبراهيم شريف ، الموقع الجغرافي في العراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح اإلسالم)  ۲(

 .٥۸األول ، مطبعة شفيق ، بغداد ص 
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يان بي الودويقع في الجزء الشمالي الغربي من نهر الفرات على جان لي :الجزء السف - ١

 ر الكلسي (دولومايتي)القاعية مع وجود طبقات من الحج ويتألف هذا الجزء من المدملكات

قات الحجر الكلسي ها طبوطنية وفوق ةوالمادة الالصقة هي مواد كلسي ،الناعم المتبلور

لون  تحجرات ذو كة تكون على شكل متيفضال عن وجود طبقات سم ،تبلورملمعاد الا

  )5F١(.صلب جدا –رصاصي 

بين الفرات يتراوح سمكه  ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من نهر ء العلوي :الجز  -٢

 الدولومايتي)( وحجر ،والحجر الكلسي (البريتي) يتألف من الطفل اً ) متر  ٢٥-١٥(

التكوين تكون  والحجر الكلسي (الدولومايتي). فضال عن بيئة هذا حجر الكلسي الطفليوال

  )6F٢(.جافة صحراويةرية ضحلة نموذجية تحت ظروف ترسيبها في بيئات بح

التي تحدث  لتي حدثت نتيجة الحركات التكتونيةكوينات احد التأ هوالتكوين  افان هد وعليه

الموجودة وذلك  المياهفي نوعية  الطبقات الصخرية فضال عن تأثيره تشققات وفواصل في

ثيرها على الواقع ذوبان بالتالي تأمن خالل تحلل المعادن الموجودة في الصخور والقابلة لل

 .التنموي في منطقة الدراسة

 تكوين الفتحة (الفارس األسفل): -ب

حيث كبر التكوينات الجيولوجية المنكشفة في منطقة الدراسة من أويعد هذا التكوين 

، أربعة أجزاء كل اثنين منهم ينكشف على احد الجوانب لنهر الفرات علىة وتقسم حالمسا

 .)٣خريطة (

كما يظهر في األجزاء الشرقية من نهر  ،ويظهر في األجزاء الشمالية لمنطقة الدراسة

 إلىمتداد الضفة الجنوبية من النهر من وادي األسدي إالفرات وفي شريط ضيق على 

الرمادي. يتألف من ظهور الحجر الياباني األحمر ضمن التتابع والذي يتألف من الطفل 

فضًال عن حجر الكلس والحجر (الغريني) والحجر  خضر وحجر الكلس والجبس.األ

                                                 
 –المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ، تقرير جيولوجي هندسي لمنطقة هيت )  ۱(

 . ٥م) ، ص۱۹۸۷كبيسة ،  بغداد ، (
تقرير فاروجان خاجيك سيساكيان ، شاكر قنبر حافظي ، وزارة الصناعة والتعدين هيئة المسح )  ۲(

 م).۱۹۹۳لوجي ، لوحة حديثة ، قسم المسح الجيولوجي (الجيو
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 جزءأما ال ،)متراً ٢٠-٨السفلي ( جزءلا إلىيبلغ ُسمك هذا التكوين بالنسبة  ،الرملي الناعم

()مترًا.٣٠-٢٠يبلغ سمكه  (فالعلوي 
7F

١(  

 

 الباليوسين) : – علىتكوين انجانة (المايوسين األ -ج

ويتألف من  ،الشرقية من نهر الفرات بيةالجنو  جزاءيظهر هذا التكوين بوضوح في األ

وفي وضع تناسقي يتكون من الحجر  ،الحجر الطيني والحجر الغريني والرملي الناعم

بّني مخضر في بعض األحيان.  إلىخضر الطيني الكلسي متماسك يتدرج من اللون األ

-٥(وح من )مترًا بينما في جنوبه يترا١٨يبلغ سمك هذا التكوين شمال نهر الفرات حوالي (

 )8F٢(.متارأ )٨

 رواسب المدرجات النهرية (الباليستوسين): -د 

وتظهر على نطاق ضيق في الجزء الشرقي لنهر الفرات وتتألف من الحصى المحدودة 

ذات األجزاء المتوسطة ، أهم مكوناتها حجر الكلس والصوان مع المزيج من الصخور 

(النارية والمتحولة والكوارتز.
9F

حيانًا غير متماسكة ، وقد يكون متماسكًا وتكون الحصى ا )٣

() أمتار.١٠-١بمادة الصقة مشّكلة مدملكات صلبة يتراوح ُسمك هذه الرواسب ما بين (
10F

٤(  

 الهولوسين): –ترسبات المنحدرات (الباليستوسين  -ه

وتشكل هذه الترسبات طبقة ضيقة قليلة االنحدار في اسفل الحافات الرئيسة، وتعكس هذه 

التوقفات في المنحدر بين الحافات واألرض المستوية التي تحتها، يتألف التركيب الترسبات 

الصخري لهذه الترسبات من الرمل والغرين والطين مع قطع صخرية في بعض األحيان 

غرينية) يتراوح سمك هذه الترسبات  –فضًال عن وجود الجبس الممزوج مع التربة (الرملية 

() مترًا.٢-٠.٥( بين
11F

٥( 

                                                 
فاروجان خاجيك سياكيان ، سندس مهدي صالح ، وزارة الصناعة والتعدين ، هيئة المسح )  ۱(

 . ٥م) ، ص۱۹۹٥الجيولوجي ، لوحة الرمادي ، قسم المسح الجيولوجي ، (
 . ۸، ص فاروجان خاجيك ،مصدر سابق)  ۲(
 . ۱۳السلماني، مصدر سابق، ص احمد هالل محمود علي)  ۳(
 . ۱۱فاروجان خاجيك سياكيان ، سندس مهدي صالح ، مصدر سابق ، ص)  ٤(
 . ۱۰المصدر نفسه ، ص)  ٥(
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 )٣خريطة (                                   
 جيولوجية منطقة الدراسة

العامة للمسح  وزارة الصناعة والتعدين ، المنشأة من عمل الباحثة باالعتماد على-المصدر:
 . ١٩٩٦) ، الطبعة الثانية ، ١٠٠٠٠٠٠:١، خريطة العراق البنيوية مقياس ( الجيولوجي
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 الهولوسين): -(البالستيوسينرواسب الترابية القديمة ال -و

وتغطي هذه الترسبات أجزاء واسعة من المنطقة الواقعة على جانبي نهر الفرات وتظهر 

ويتراوح سمكها حيانًا في جميع مناطقها واهم مكوناتها هي(الرمل الحصى الجبس الفلين) أ

(عصر البالستيوسين. إلىتكويناتها وترجع  ،اً )متر ٢-١( من
12F

١( 

 

 ل (الهولوسين) :سب السهوروا -ز

وهي عبارة عن رواسب تكونت منذ األزمنة القديمة نتيجة فيضانات األنهار إذ تتجمع تلك 

وتعد هذه الترسبات ذات  ،طبقات من التربة الخصبة الكونه ،الرواسب على جانبي النهر

نتاج المحاصيل الزراعية لكونها تربة ذات خصوبة عالية تستثمر في إأهمية كبيرة على 

تظهر بوضوح عبر وادي الثرثار وجزئيًا  ،الزراعي األشجار والخضراوات والفواكه تاجاإلن

 )13F٢(.اً ) متر ٢-١رين والطين. يبلغ سمكها ما بين (نهر الفرات وتتألف من الرمل والغ عبر

 

 واسب مليء الوديان (الهولوسين) :ر  -ح

ف وتتأل ،من نهر الفرات يضاً أجزاء الشمالية والشمالية الشرقية في األوتظهر هذه الترسبات 

من صخور الكلس التي تترسب في بطون الوديان.  من الحصى والرمل الناعم وجالميد

الترسبات  حيثآلخر من  وتختلف من وادٍ  ،حجامهاأتكون هذه الترسبات مختلفة في 

 )14F٣(.اً )متر ٢-٠.٥مكوناتها الصخرية والرملية والحصوية يبلغ سمكها ( و 

 

 فضات (الهولوسين) :ات مليء المنخترسب -ط

تلك  السيماو  ،تظهر هذه الترسبات في األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من نهر الفرات

وهو حالة معاكسة للوديان  ،بسبب االنحدارات القليلة ،الوديان التي تصب في بحيرة الثرثار

عبارة وهو  ،هالتي تصب في نهر الفرات وعليه مثل هذه الترسبات ال تتجمع في فيضان

                                                 
 . ۹المصدر نفسه ، ص)  ۱(
 . ۱۰يك سياكيان ، سندس مهدي صالح ، مصدر سابق ، صفاروجان خاج)  ۲(
  . ۱۰سابق ، صيك سياكيان ، سندس مهدي صالح ، مصدر فاروجان خاج)  ۳(
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تتألف من  ،وترسبت في المناطق الضحلة ،الوديان اريومج األمطارعن ترسبات جلبتها 

والتي  ،خريةالقطع الص نسبة عالية من الجبس مع بعض ن ذاالرمل والطين الذي يكو 

  )15F١(.ويبلغ ُسمك هذه الترسبات حوالي متر واحد كمعدل ،ه الزاويةتكون مستديرة التي تشب

 

 الهولوسين):-(البالستيوسين جبسيةالتربة ال -ي

ة السيما تلك الممتدة بين هيت هذه التكوينات في األجزاء الشرقية لمنطقة الدراس وتظهر

مع ظهورها في مناطق أخرى من ناحية البغدادي. تتألف من الترب ذات  ،كبيسة إلى

حيانًا ممزوجة بمسحوق الجبس فضًال عن انها تشبه أالتي تكون  ،الحبيبات الناعمة

-١بين ( البلورات تمْال الفواصل والشقوق الموجودة في الطبقات الصخرية. يبلغ سمكها ما

(ر.امتا) ٥
16F

٢( 

 

 (الهولوسين) : السبخة -ك

وتتواجد هذه التكوينات في األجزاء الشمالية الشرقية في المنطقة الواقعة على نهر الفرات 

المالحة المتواجدة في قضاء  يةتتكون نتيجة وجود العيون القير  )ةكبيس –هيت (بين مدينة 

 ،الطينو رين الغو تتألف من الرمل  ،لى التربة هيت مما ينتج عنها تجمع طبقات ملحية ع

(كمعدل. اً ) متر ٢-١بين ( مك ماوتكون ذات سُ 
17F

٣( 

 

 

 

 

 

                                                 
  . ۱۰، صالمصدر نفسه)  ۱(
 . ۱٥مصدر سابق ، صاطروحة دكتوراه، احمد هالل حمود علي السلماني ، )  ۲(
هيت ،  –االشكال االرضية لوادي نهر الفرات بين حديثة  ومورفولوجيةجيمشعل محمود فياض ، )  ۳(

 . ۱۲م) ، ص۱۹۹۰، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، ()غير منشورة(أطروحة دكتوراه 



 منطقة الدراسةالمقومات الطبيعية للتنمية الريفية في     فصل االول                  ال

 ۲٥ 

 السطح : ٢-١

فالسهول  ،على مختلف انواع األنشطة االقتصادية  تأثير واضح األرضلمظاهر سطح 

كثر مالئمة أوذلك ألنها  ،في قضاء هيت األرضاس في تشكيل سطح سهي العامل األ

سهلة الوصول نها أكثر استيعابًا لألعداد الهائلة من السكان كما أو  ،للنشاط الزراعي

Pاآلالت والمكائن والمعدات. ستخداموا

)
18F

١( 

متدادها ونموها. إ وبما ان منطقة الدراسة ذات طابع (طبوغرافي) مهم يعمل على تشكيلها و 

نها بفعل التوسع الذي حصل خالل المدة أال إ ،ذات طابع تاللي منطقة الدراسةن إف

ير الزراعية مما جعلها تغ األراضيلسكان بدأت تزحف نحو ازيادة  نتيجة السابقة والراهنة

Pمن طبيعة نموها وسطحها وتشكيلها.

)
19F

٢( 

نوع كبير في التي تقع ضمن ت األراضيالتعامل مع طبيعة تلك  إلى اإلنسانوقد توجه 

 ،جعلها تتنوع في مقوماتها الطبيعية واالستواء واالنحدار االرتفاع حيثمظاهر سطحها من 

ذلك التنوع بما يحقق تنمية ريفية واسعة تستوعب  استغالل إلى اإلنسانوبالتالي توجه 

 والسيما في القطاع الزراعي الذي يعد بمثابة ،سد احتياجاتهم  الزيادة السكانية وبالتالي

Pية األنشطة.قالعمود الفقري لب

)
20F

٣( 

ن مظاهر السطح هي من العوامل الطبيعية المؤثرة أتقدم  مامن من المالحظ إف لذلك

والسيما في القطاع الزراعي الذي يعكس  ،الريفية  األرضبدرجة كبيرة على استخدامات 

ة اكثر مالئمة عد المناطق السهليقدم العصور تُ أبدورُه مدى أهمية التنمية الريفية. فمنذ 

الرغم من ذلك فلم تقتصر على على ولكن  ،الزراعي وتجمع السكان بكثافة عالية لإلنتاج

 بعه الزيادةن نتيجة التطور العلمي الحاصل وتوالسيما في الوقت الراه ،المناطق السهلية

Pفي الكثافة السكانية جعلهم يمارسون الِحرف أينما يتواجدون. ةالكبير 

)
21F

٤( 

 

                                                 
، ۱۹۷٥، بغداد، ۲مباديء واسس الجغرافية الزراعية، مطبعة دار السالم، ط ،ابراهيم المشهداني)  ۱(

 . ۸۸ص
 . ٦۹فرات حميد سريح خليفة المحمدي ، مصدر سابق ، ص)  ۲(
 . ۱٦آمنة جبار مطر درويش ، مصدر سابق ، ص)  ۳(
 . ۲۱صاحمد هالل حمود علي السلماني ، مصدر سابق ، )  ٤(
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 الرسوبية : السهول ١-٢-١

Pكم )٥٣( تبلغ مساحة هذه المنطقة

٢
P ) من مساحة اقسام المنطقة. تمتاز  )%٠.٨١وبنسبة

فضًال  ،البشرية بكافة جوانبها باألنشطةالسهول بانبساط سطحها مما شجع ذلك على القيام 

السمسم (الزراعية  اصيلمحال الزراعي بمختلف اإلنتاجعن انها ذات قابلية كبيرة على 

Pمما يعكس دورُه في قيام التنمية الريفية. )والنخيل والحنطة

)
22F

١(
P  

 )،٤(تمثل منطقة السهل الرسوبي الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة الدراسة الخريطة

نتيجة  األمطارتألف السهل الرسوبي من العديد من الترسبات التي يجلبها نهر الفرات و ي

لك الترسبات من الطين والطمي وقد امتازت ت .عوامالفيضانات المتكررة على مر اال

قسام أر مساحته مقارنًة مع غنه يمتاز بصأال إاهميتُه وبالرغم من  ،بالخصوبة العالية

بسبب بالضيق  أوعند مالحظة الخريطة نجد ان السهل الرسوبي يبد ،خرىالسطح األ

نحو الشرق والجنوب  ينثم يأخذ باالتساع على اتجاه اختراق النهر للهضبة الغربية

    لشرقي. ا

  منطقة هضبة الجزيرة : ٢-٢-١

جمالي مساحة منطقة إ%) من ٢٨.٤٨وبنسبة ( ٢)كم١٨٧٤تبلغ مساحة هذه المنطقة (

الدراسة. وتعد هذه المنطقة من المناطق المهمة التي ينعكس دورها من خالل األنشطة 

من الغرب  يحدها ،المساحة واالرتفاع حيثبعد الوديان السفلى من  تأتي ،البشرية فيها

ومن الشمال محافظة  ،ناحية بروانة ومن الجنوب والجنوب الغربي منطقة الوديان السفلى

) تمتاز هذه المنطقة ٤ما من جهة الشرق تحدها بحيرة الثرثار خريطة (أ ،صالح الدين

والسيول عن طريق المجاري  األمطارالتي تمتليء بمياه  ،بوجود المنخفضات الصغيرة فيها

يها. كما تتصف بوجود طبقات الطين الحمراء مما جعلها عرضة لعمليات لاالمنحدرة 

فضًال عن ارتفاع درجات الحرارة فيها وقلة الغطاء النباتي وذلك  ،التعرية الريحية والمائية

من قلة  على الرغمالزراعي و  اإلنتاجينتج عنُه تدهور  األمطاربسبب الجفاف وقلة 

                                                 
غير (سالم خميس غربي ، دراسة في جغرافية الصناعة في قضاء هيت ، رسالة ماجستير )  ۱(
 . ۳۳-۳۲، ص۲۰۰۸جامعة االنبار ، كلية التربية للعلوم االنسانية، ، )نشورةم



 منطقة الدراسةالمقومات الطبيعية للتنمية الريفية في     فصل االول                  ال

 ۲۷ 

هذا ال يعني انُه ال يمكن تنميتها لذلك يمكن االعتماد وارتفاع درجات الحرارة ف األمطار

 .طقةتلك المنلالمحاصيل مما يعكس دورها في التنمية الريفية  نواعأعليها في زراعة 

 منطقة الوديان السفلى : ٣-٢-١

P)كم٤٦٥٣وتشغل مساحتها من منطقة الدراسة ( 

٢
P ) تعد الوديان  ،%)٧٠.٧١أي نسبة

هم المناطق المترسبة من الرمال والحصى كما هو الحال في المنتشرة في قضاء هيت من أ

وادي المحمدي جنوب القضاء ووادي المرج شمال هيت ووادي الحجية جنوب غرب مدينة 

وغيرها من األودية وتعد هذه الوديان مصدرًا سة ووادي حوران اقصى شمال القضاء كبي

Pة.مهمًا إلنتاج الكثير من المحاصيل واالستعماالت الصناعي

)
23F

١(
P  

) نجد ان منطقة الوديان السفلى تغطي أغلب أجزاء منطقة ٤وعند مالحظة الخريطة (    

الدراسة تمتد من الحدود االدارية لناحية بروانة والحقالنية في الشمال والشمال الغربي إلى 

قضاء الرمادي جنوبًا، ومن قضاء (عنه) والرطبة غربًا إذ بلغت أعلى خط كنتوري لها في 

) متر، وصوًال إلى الحدود الغربية والجنوبية الغربية، وتعتمد هذه ٢٥٠ت الغربية  (الجها

المنطقة على نهر الفرات الذي يخترقها ويمتاز بكثرة تعرجاته حتى يصل إلى منطقة السهل 

الرسوبي. يمتاز هذا الجزء بأنها مناطق جيدة للرعي والمراعي واإلنتاج الزراعي لكون 

بينما نجد الجهات المرتفعة في تلك المنطقة فقيرة بغطائها النباتي  األراضي فيها خصبة،

إال من النباتات التي تكون مقاومة للجفاف، فضًال عن اننا نجد المنطقة تمتاز باالنحدار 

-٢٠٥التدريجي من الغرب إلى الشرق إذ تبلغ اقصى ارتفاع لها في الجهات الغربية (

) متر ٨٨-٢١ارتفاع لها في الشرق يبلغ ( %)، بينما اقل٨١.٤) متر وبنسبة (٢٧٦

%) لهذا نجد منطقة الدراسة تنحدر من الغرب باتجاه الشرق مما يؤثر على ٢٣.٥بنسبة (

 الواقع التنموي من خالل التأثير على اإلنتاج الزراعي.      

 
 

 

                                                 
 . ۳۳-۳۲سالم خميس غربي ، دراسة في جغرافية ، الصناعة في قضاء هيت ، مصدر سابق ، ص)  ۱(
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   )٤خريطة (
 لتوزيع الجغرافي ألقسام السطح في منطقة الدراسةا 

The Ralph m ، Parsons ، Engineering Company ، Ground Water 

Resources of Iraq .Vol. 10 ، Dulaim Liwa ، Baghdad ، (1957) ، Map(1) ، 
P. 15 
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 لمنطقة :اخلصائص الطبوغرافية ل ٣ - ١

) والذي يعد محورًا DEMووفقًا للبيانات التي اشتقت من نموذج االرتفاعات الرقمية (

رامج المتطورة الذي وذلك لكونُه من الب ،يل ارتفاع المنطقة وانحدارهااساسيًا في امكانية تحل

وجدنا ان )، ٥(واقعية عن منطقة الدراسة ومن خالل تحليل الخريطة  يعطي مخرجات

. ويتدرج هذا األرضفوق مستوى سطح  ) متر٢٧٦-٢١راوح ارتفاعها بين (المنطقة يت

 )٨٨-٢١بين ( ما من منطقة الدراسة جزاء الشرقيةدنى مستوى له في األأاالرتفاع من 

لُه في الجهات الغربية والجنوبية الغربية  ارتفاعقصى أ إلىفوق مستوى سطح البحر  متراً 

 البحر. فوق مستوى سطح  متر )٢٧٦-٢٠٥بين ( مستوى له ما أعلىيبلغ 

) للخطوط ٦(خطوط االرتفاعات المتساوية) الخريطة (لتحليومن خالل مالحظة و 

2TP24Fالكنتورية

∗
P2T  خط كنتوري في الجهات الغربية من منطقة الدراسة ثم تأخذ  أعلىيالحظ وجود

ن انحدار السطح يكون بشكل عام إوبصفة عامة ف ،الشرق باتجاهباالنخفاض التدريجي 

 الشرق. باتجاهمن الغرب 
 ) فئات االرتفاع في منطقة الدراسة۱جدول (              

 النسبة % ۲كم المساحة الفئات

۲۱-۸۸ ۱٥٤٤ ۲۳.٥% 

۸۸,۱- ۱۲٤ ۱۷۳۸ ۲٦.٤% 

۱۲٥-۱٦۲ ۱۳٥۲ ۲۰.٥% 

۱٦۳-۲۰٤ ۱۱۹۷ ۱۸.۲% 

۲۰٥-۲۷٦ ۷٤۹ ۱۱.٤% 

 %۱۰۰ ٦٥۸۰ المجموع

 ARC map) وبرنامج ٥المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على الخريطة (   

                                                 
هي خطوط منحنية وهمية لها مناسيب ثابتة على سطح االرض وتنتج من تقاطع  -رية :الخطوط الكنتو ∗

 مستوى افقي تخيلي مع سطح االرض ويصل جميع النقاط ذات المنسوب الواحد.
        https://m.facebook.com<postsالمصدر : شبكة االنترنيت موقع 
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 )٥خريطة (                                     

 طقة الدراسةفاعات المتساوية في مناالرت

 

) بدقة DEMباالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية (من عمل الباحثة  -المصدر :

)٣٠xوبرنامج (٣٠ ((Arc map. 10 
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 )٦ريطة (خ                                   

 الخطوط الكنتورية في المنطقة                         

) بدقة DEMلى نموذج االرتفاعات الرقمية (باالعتماد عالمصدر: من عمل الباحثة     
)٣٠xوبرنامج (٣٠ ((Arc Map. 10 
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 االحندارات : ٤- ١

Pعن خط االفق. األرضعلى انه ميل سطح يمكن تحديد مفهوم االنحدار :  

)
25F

١(
P  

همية كبيرة في دراسة خصائص التنمية الريفية في منطقة الدراسة أتعد االنحدارات ذات 

تأثيره  حيثبين النشاط الزراعي وبين انحدار السطح من  عالقة ماتعكس ال ألنهاوذلك 

 على التربة وتحدد مالمح وطبيعة الواقع الزراعي من خالل معرفة شدة االنحدار.

ستكون  ألنها ،على التربةًا كان له االثر على الموارد المائية و فكلما كان المنحدر شديد

عي الذي بدوره يعكس تأثيرُه على الواقع الزرا اإلنتاجمما يؤثر على  لالنجرافعرضة 

ولغرض قياس االنحدارات وشدتها في المنطقة فقد  ،التنموي الريفي في منطقة الدراسة

فضًال عن استخدام  ،على المعلومات التي اشتقت من نموذج االرتفاعات الرقمية نااعتمد

يل االنحدارات السائدة في تحل تالخرائط التضاريسية والبرامج المتطورة االخرى. وقد اعتمد

قسمت المنطقة عند و ). DEM ، Arc Maper، 10.3في منطقة الدراسة على برنامج (

) يبين لنا ٢ومن خالل مالحظة جدول ( ،انحداريه) فئات ٦( على) ٧ة (طمالحظة الخري

كم وبنسبة  )٥٣٤١) بمساحة (٠-٢ان الفئة االولى حسب تصنيف يونك قد بلغت (

 .شبه مستوية  %) وهي اراضٍ ٨١.٢(

الفئات االنحدارية بالمنطقة وذلك لكونها منطقة هضابية منبسطة  أعلىوتعد هذه الفئة 

مناسبة للنشاطات البشرية فيها فضًال عن طبقاتها الصخرية التي تكون فيها شبه مستوية 

 اذنتيجة لعمليات التعرية. ولكن الجانب السلبي فيها هو تأثيرها على التصريف المائي 

ل برداءة التصريف فيها لكون طبقاتها الصخرية غير نفاذية مما يؤثر على النشاط تتمث

 بالتالي تشكل عوائق امام التنمية الريفية.و الزراعي 

كم) وبنسبة ١٠٦٧) درجة وبمساحة (٥-٢( نما بيفهي تتراوح  -الفئة الثانية :ما ا •

ستوية والبسيطة المناطق الم نما بي مستويةبسيطة االنحدار  %) وهي اراضٍ ١٦.٢(

 االنحدار.

                                                 
،  ۱جيمورفولوجية) علمية تطبيقية طخلف حسين الدليمي ، التضاريس االرضية ، دراسة ()  ۱(
 . ۹٦م) ، ص۲۰۰٥(
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) درجة وبمساحة ١٠-٥ة) االنحدار يقع بين (خفيف( األراضيتكون فيها  -اما الفئة الثالثة : •

تحسينات لغرض استخدامها في االنشطة  إلىتحتاج  %) وهي اراضٍ ٢.٠كم) بنسبة (١٣٢(

 البشرية وذلك لكونها اراضي منحدرة بصورة تدريجية نوعًا ما.

 )٧خريطة (

 حدارات في المنطقةاالن

) بدقة DEMباالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ( من عمل الباحثة-المصدر : 
)٣٠xوبرنامج (٣٠ ((Arc Map. 10 
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ويمكن استخدامها لالنشطة البشرية بعد  ،المعتدلة األراضيهي المتمثلة بف -ما الفئة الرابعة :أ •

 افات) التي تعرضت لها.تسويتها ولكن قد تكون مكلفة وذلك بسبب (االنجر 

) درجة ٣٠-١٨فهي تسود في الجهات الجنوبية الغربية وبدرجة ( -ما الفئة الخامسة :أ •

البشرية لكونها ذات انحدارات  لألنشطة%) وهي ال تصلح ٠.١كم) وبنسبة ( ٥وبمساحة (

 شديدة.

جة ) در ٤٠-٣٠فهي اراضي ذات انحدارات شديدة جدًا تقع بين ( -ما الفئة السادسة :أ •

Pكم ١وبمساحة(

٢
P) بالتالي على انجراف و %) وهي تؤثر على التصريف المائي ٠.٠١) وبنسبة

مما يعكس ذلك التنمية الريفية في هذه المنطقة المدروسة. نشطة الزراعية التربة وتدهور األ

وهذا هو الهدف من التحليل ليتم  في الجهات الغربية من المنطقة، األراضيوتسود هذه 

انحدار سطح منطقة الدراسة وعالقة ذلك مع التصريف المائي الذي بدورُه معرفة طبيعة 

 الزراعي والتنمية الريفية فيها. اإلنتاجينعكس على 
 

 حسب تصنيف يونك في منطقة الدراسة اتتصنيف االنحدار ) ٢جدول (
Pالمساحة كم نوع انحدار األرض االنحداردرجة 

 نسبتها ٢
 %٨١.٢ ٥٣٤١ مستويةشبة أراضي  ٢ – ٠
 %١٦.٢ ١٠٦٧ أراضي بسيطة االنحدار ٥ – ٢
 %٢.٠ ١٣٢ أراضي خفيفة االنحدار ١٠ – ٥
 %٠.٥ ٣٥ أراضي معتدلة االنحدار ١٨ – ١٠
 %٠.١ ٥ أراضي شديدة االنحدار ٣٠ – ١٨
 %٠.٠١ ١ أراضي شديدة االنحدار جدا ٤٠ – ٣٠

 %۱۰۰ ٦٥۸۰ المجموع
تغلب جرجيس  -ArcMap10.3٢ .  برنامج -١باالعتماد على من عمل الباحثة المصدر : 

موفولوجيا التطبيقية، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، الدار و الجي داود، إشكال سطح األرض،

 . ١٢٤-١٢٣، ص  م٢٠٠٠ ، الجامعية للطباعة ، البصرة
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 : املناخ ٥-١

 بخر وغيرها)(اشعاع شمسي ، حرارة ، امطار ، رطوبة ، ت عد المناخ بعناصره المختلفةيُ 

من العوامل الطبيعية العامة التي تؤثر بشكل عام على النشاط االقتصادي وبشكل خاص 

Pالريفية في منطقة الدراسة. ةعلى التنمي بدورهيؤثر  الذيالزراعي.  اإلنتاجعلى 

)
26F

١(
P  

ولهذه العناصر الدور الفعال في تحديد التركيب المساحي والوظيفي للمراكز الريفية. فوجود 

لعامل ويتميز ا ،شكالهوتحديد أ ،تطوير االقتصاد الزراعي إلىاخ الجيد المالئم يؤدي المن

المتنوعة  اتهبتقني اإلنسانالزراعي من سيطرة  اإلنتاجكثر بعدًا في أ ذو تأثيرٍ المناخي بأنُه 

Pبالمقارنة مع عناصر العوامل الطبيعية االخرى كالتضاريس والتربة.

)
27F

٢( 

لمنطقة همية كبيرة في تحديد الواقع التنموي الريفي أصه ذات وتعد دراسة المناخ وخصائ

 ،الريفية األرضمن اهم العوامل الطبيعية التي تؤثر في تباين استخدامات  لكونه الدراسة

ن خالل درجات الحرارة والرياح تجلى تأثيرُه عليها ميي ذومنها االستخدام الزراعي ال

Pوالرطوبة النسبية.االمطار  هطولو 

)
28F

٣(
P  

من خالل  منطقة الدراسةناءًا على ما تقدم فسوف نتناول دراسة الخصائص المناخية في وب

الحرارة و  الشمسي اإلشعاعة (الخصائص وعناصره المختلفة الرئيسالعرض والتحليل لتلك 

 التبخر) وذلك لمحطتي حديثة والرمادي.و الرطوبة النسبية و  األمطارو الرياح و 

 الشمسي :  اإلشعاع ١ - ٥ – ١

تجلت قدرته  األرضعلى سطح  اإلنسانبها  الىخلق اهللا تع يولى التنذ الوهلة األم

 كل شيء موزون.بخلق سبحانه وتعالى 

لى ضوء إلى خلقه يمكن التمييز بين أي الكائنات الحية التي تحتاج إفمجرد نظرة بسيطة 

يتهم على لبانعكاس ذلك على االنشطة البشرية ومدى قاو كمية تلك الحاجة  الشمس وماهي

ضوء الشمس على النباتات فبعضها  تأثيروالسيما  األرضالفعلي على سطح  اإلنتاج

                                                 
مصدر ، واقع التنمية الريفية وآفاقها المستقبلية في محافظة ريف دمشق، سلسبيل احمد حسين)  ۱(

 .٥۲ص، سابق
 . ٦٦بيدي ، مصدر سابق ، صل قماش ، هيثم ناعس ، رندة اللبافيص)  ۲(
، مصدر سابق ، بور االرض في ريف ناحية الع ماتاحمد هالل حمود على السلماني ، استخدا)  ۳(

 . ۲۷ص



 منطقة الدراسةالمقومات الطبيعية للتنمية الريفية في     فصل االول                  ال

 ۳٦ 

ال تحتاج سوى شيء بسيط من  خراألوبعضها  ،مدساعات سطوع طويلة األ إلىتحتاج 

Pذلك الضوء.

)
29F

١( 

نه عبارة عن موجات كهرومغناطيسية منبعثة أمسي على شال اإلشعاعوعليه يمكن تعريف 

تؤثر عليها عمليات تجري في طبقات  ،األرضسطح  إلىالخارجي الفضاء  لة منو منق أو

الشمسي في عملية التركيب  اإلشعاعيؤثر  اذ ،األرضسطح  إلىالجو العليا قبل وصوله 

من انواع من  االشعاع الكهرومغناطيسي ويتألف ،الضوئي في حالة توفر العناصر االخرى

واالشعة الفوق وهي اشعة كاما ئي االشعة التي تدخل ضمن الطيف الشمسي المر 

) ملم وتشمل االشعة الزرقاء ٧،٠-٤،٠اشعة المرئية ( ملم )٣،٠البنفسجية اقل من (

) ملم واالشعة تحت الحمراء ٣،١-٧،٠والخضراء والحمراء واالشعة التحت الحمراء (

عة ) ملم واالش١٤-٣واالشعة تحت الحمراء البعيدة (الحرارية) ( ) ملم٣-٣،١المتوسطة (

اما اشعة اطيف الشمسي  متر) واشعة الراديو او التلفزيون الطويلة١-ملم١الرادارية (

)P)30F٢.فيتألف من االشعة المرئية وتتكون من (االزرق ، االخضر ، االحمر)
P  حد أيعد الضوء

الزراعي اذ يحدث حوالي  اإلنتاجمباشر على الغير تأثير العناصر المناخية ذات ال

Pنباتات خالل الساعات المضيئة من اليوم.%) من النتح في ال٩٥(

)
31F

٣(
P األشعاعن أذ إ 

ساس في تحديد مقدار الحرارة المتوافرة في جو منطقة الشمسي المولد للضوء يعد األ

تحديد قيم الضغط و وتلك التي يتم من خاللها تحديد معدالت درجات الحرارة  ،الدراسة 

Pالجوي في المنطقة.

)
32F

٤( 

ف صيفًا ممطر بارد شتاءًا لذلك فأنه يكون ذا موجات ن مناخ العراق حار جاأوبما 

من الغيوم التي ضوئية طويلة السيما في فصل الصيف نتيجة صفاء السماء وجلوها تقريبًا 

                                                 
 . ۲۷آمنة جبار مطر درويش ، مصدر سابق ، ص)  ۱(
، ۲۰۱۱،ابو رحيل، علم المناخ التطبيقي مدفون، عبد المحسن علي صاحب طالب الموسوي)  ۲(

 .۳۰۷-۳۰٦ص
 . ۲۷آمنة جبار مطر درويش الدليمي ، مصدر سابق ، ص)  ۳(
م) ، ۲۰۰٥، (سس ومباديء في علم الطقس والمناخ، جامعة بغدادكاظم الوائلي، اعلي عبد الزهرة )  ٤(

 . ۲۷ص
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نها تكون كافية إلتمام عملية البناء الضوئي في النبات إشعة الشمسية لذلك فتحجب اال

Pبشكل عام. وبالتالي العمل على النهوض بالواقع التنموي الريفي

)
33F

١(
P   

 أعلىن منطقة الدراسة تتسلم أ) يتضح لنا ١) والشكل (٣ومن خالل مالحظة الجدول (

الشمسي والسطوع خالل فصل الصيف وذلك في االشهر الثالثة  األشعاعكمية من 

 ٦٢٠.٧الثالثة في محطة حديثة ( لألشهربلغ المعدل الشهري  ذإآب)  –تموز  –(حزيران 

/يوم وعلى التوالي وبلغ المعدل الشهري للسطوع الفعلي عرة) س٥٧٢.٩ – ٦٢١.٢ –

 ) ساعة/يوم.١١.٧. - ١١.٨ – ١١.٦(

بلغ  اذلألشهر نفسها  األشعاعمعدل شهري لكمية  أعلىفيما سجلت محطة الرمادي 

) سعرة/ساعة/يوم. وبلغ المعدل الشهري للسطوع الفعلي ٥٨١.٨ – ٦٢٣.٢ – ٦٢٠.٨(

) ٨.٧يوم. وقد بلغ المعدل السنوي لمحطة حديثة () ساعة/١١.٤ – ١١.٨ – ١١.٦(

الشمسي والسطوع  األشعاعقل المعدالت لكميات أما أ. ساعة/يوم )٨.٨ومحطة الرمادي (

كانون  –ل و كانون األ –قد سجلت في فصل الشتاء خالل االشهر (تشرين الثاني ف

خالل الشهر الشمسي في محطة حديثة  األشعاعقل معدل شهري لكمية أبلغ  ذإالثاني)

قل معدل للسطوع الشمسي أيوم. وسجل  ) سعرة/٢٢٦.٦ – ٢٠٠ – ٢٥٠.١الثالثة بلغ (

) سعرة/ساعة/يوم. على التوالي. بينما ٥.٨ – ٥.٨ – ٧الفعلي لألشهر الثالثة نفسها (

 ٢٥٠.٤بلغ ( اذ الشهرية لألشعاع خالل الشهر نفسهسجلت محطة الرمادي اقل المعدالت 

شهري للسطوع الفعلي وبلغ المعدل ال ،على التوالي ./يوم سعرة) ٢٢١.٨ – ٢٠٠.١ –

 ) ساعة/يوم.٦.٧ – ٥.٤ – ٥.٩(لألشهر نفسها

 

 

 

 

                                                 
 . ۳۰۷-۳۰٦علي صاحب طالب الموسوي ، عبد المحسن مدفون ابو رحيل ، مصدر سابق ، ص)  ۱(
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الشمسي والسطوع الفعلي والنظري لمحطات  األشعاع) معدالت ومجموع ۳جدول (
 ) ۲۰۱۳-۱۹۸۳منطقة الدراسة للمدة ( 

 الرمادي حديثة المحطة
السطوع  االشهر

 النظري
السطوع 

 عليالف
 األشعاع
 الشمسي

السطوع 
 النظري

السطوع 
 الفعلي

 األشعاع
 الشمسي

 ۲۲۱.۸ ٥.۹ ۱۰.۷ ۲۲٦.٦ ٥.۸ ۱۰.٤ كانون الثاني
 ۳۱۱.۹ ۷.٤ ۱۱.۱ ۳۰٥.۱ ۷.۲ ۱۰.٥۸ شباط
 ۳۹۰.۳ ۷.۸ ۱۲.۱ ۳۹۷.۳ ۷.٤ ۱۲.٥ اذار

 ٤۲۱.۲ ۸.۷ ۱۳.٤ ٤۲۹ ۸.۱ ۱۳.۲ نيسان
 ٥۸٤.٦ ۹.٤ ۱٤.۳ ٥۸۳.۲ ۹.۷ ۱٤ مايس

 ٦۲۰.۸ ۱۱.٦ ۱٤.۲۸ ٦۲۰.۷ ۱۱.٦ ۱٤.۲٥ حزيران
 ٦۲۳.۲ ۱۱.۸ ۱٤.۱۲ ٦۲۱.۲ ۱۱.۸ ۱٤.۱ تموز

 ٥۸۱.۸ ۱۱.٤ ۱۳.۲۲ ٥۷۲.۹ ۱۱.۷ ۱۳.۱۹ اب
 ٥۰۹.۱ ۱۰.٤ ۱۲.۱ ٤۹۹.۲ ۱۰.۲ ۱۲.۱۸ ولايل

 ۳٦٦.۲ ۸.٥ ۱۱.۱۹ ۳٦٤.٥ ۸ ۱۱.۱٦ لوتشرين األ
 ۲٥۰.٤ ٦.٦ ۱۰.۲٥ ۲٥۰.۱ ۷ ۱۰.۲۳ تشرين الثاني

 ۲۰۰.۱ ٥.٤ ۹.٥۳ ۲۰۰ ٥.۸ ۹.٥ لوكانون األ
 ٥۰۸۱.٤ ۱۰٤.۹ ۱٤٦.۳۹ ٥۰٦۹.۸ ۱۰٤.۳ ۱٤٥.۲۹ المجموع
المعدل 
 السنوي

۱۲.۱ ۸.۷ ٤۲۲.٤ ۱۲.۱ ۸.۷ ٤۲۳.٤ 

المناخ،  المصدر: وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسم

 بيانات غير منشورة

 )۲۰۱۳ – ۱۹۸۳للمدة من ( طتي حديثة والرماديالشمسي لمح اإلشعاع) كمية ۱شكل (

 
 )۳المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (
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نسبة له خالل االشهر (مايس  أعلىما المعدل الشهري للسطوع الشمسي النظري فقد بلغ أ

 – ١٤.٢٥ – ١٤بلغ ( اذآب) وذلك على التوالي في محطة حديثة  –تموز  –حزيران  –

 – ١٤.٢٨ – ١٤.٣) اما في محطة الرمادي لنفس االشهر بلغ (١٣.١٩ – ١٤.١

 األشعاعن التباين في كميات أ) سعرة/ساعة/يوم. ومن هنا يتضح لنا ١٣.٢٢ – ١٤.١٢

2TP34Fسقوط الشمس زاويةما بين الصيف والشتاء سببُه اختالف  األرضالشمسي على سطح 

∗
P2T 

لصيف واالشعة العمودية وعدد ساعات السطوع الشمسي التي تكون خالل ا ،وطول النهار

بينما خالل الشتاء تكون االشعة مائلة والسماء ملبدة بالغيوم واالتربة  .السماء الصافية و 

 في المنطقة.بصورة عامة على الحياة الريفية و الزراعي  اإلنتاجكل هذا سوف يؤثر على 

 درجة الحرارة :  ٢ - ٥ – ١

وذلك لكونها  ،أثيرًا على التنمية الريفيةالمناخية تبرز العناصر أتعد درجات الحرارة من 

فلكل محصول متطلبات معينة من  ،الزراعي اإلنتاجالمصدر االساسي الذي يؤثر على 

 انواع مننها المحدد لزراعة أكما  ،النمو والنضحو نبات درجات الحرارة منذ طور اال

ما عن أ ،ة الدراسة بالتالي تؤثر على واقع التنمية الريفية في منطقو المحاصيل دون غيرها 

راق السيما و تأثير ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة فأنها سوف تسبب تلف وتيّبس األ

ما عند انخفاضها تؤدي أهذا فيما لو ارتفعت درجات الحرارة  ،)الفاكهة(شجار المثمرة األ

Pبطء نمو النباتات واحيانًا موتها اذا ما كان االنخفاض كبيرًا. إلى

)
35F

١( 

تمثل بالمتطلبات الحرارية التي تالئم مدة يدرجات الحرارة على المحاصيل  تأثيراما عن 

دنى واقصى من أك حد العمر والنوع فهنا حيثوالتي تختلف من النمو التي تمر بها 

صعودًا  أوهبوطًا  تجاوزهافإذا  ،رجات الحرارة التي عندها يستطيع النبات مواصلة حياتهُ د

 :حياناً تلف النبات وموتُه ا إلىسيؤدي 

                                                 
تعرف على انها الزاوية المحصورة بين االشعاع الشمسي والعمود  -زاوية سقوط االشعة الشمسية : ∗

 سطح افقي أي تعبر عن درجة ميالن االشعاع الشمسي مع افقية سطح االرض. المقام على
 . ۳۰٤علي صاحب طالب الموسوي ، عبد المحسن مدفون ابو رحيل ، مصدر سابق ، ص -المصدر :

يوسف عبد المجيد فايد ، جغرافية المناخ والنبات ، دار النهضة العربية ، لبنان ، بيروت ، )  ۱(
 . ۱۳۹م) ، ص۲۰۰۸(
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وتمثل الحد االدنى الذي يستطيع  النمو التي تعرف بصفر -جة الحرارة الدنيا :در  -١

      المحصول النمو عندها. 

الحد  تجاوزتالتلف والتيبس اذا  إلىيتعرض عندها النبات  -درجة الحرارة العظمى : -٢

 المطلوب.

Pرجة النمو.وهو الحد االمثل لبلوغ النبات د -درجة الحرارة المثلى : -٣

)
36F

١( 

ها ثر كأن هذا الموقع إقع ضمن المناطق الحرارية الشبه مدارية فت منطقة الدراسةن أوبما 

لعدم وجود  ،اعتمدت على بيانات محطتي حديثة والرمادي، و ارتفاعا في درجات الحرارة

فضًال ا، متتأثر بمناخه لقرب منطقة الدراسة منهما جعلهاو  ،البيانات الكافية لمحطة هيت

خالل  تبين ءً ن وجود المناخ السائد في العراق وهو حار جاف صيفًا بارد ممطر شتاع

ان درجات الحرارة تبدأ باالرتفاع التدريجي السيما في فصل  )٣و  ٢) والشكل (٤(الجدول 

خالل األشهر ( حزيران ، تموز ، آب ، أيلول ) بلغت أعلى درجات الحرارة  الصيف

على التوالي وسجلت  °)م٢٩.٣  -٣٣.٣ -٣٤.١ – ٢٩.٧المسجلة في محطة حديثة (

 – ٣٣.٣ – ٢٩.٥أعلى درجات لها في محطة الرمادي خالل األشهر نفسها بلغت (

، وذلك نتيجة صفاء الجو وطول النهار خالل الفصل الصيفي. ثم تبدأ °)م٣٢ – ٣٤.٤

أقل بعد ذلك باالنخفاض التدريجي خالل فصل الشتاء اذ سجلت محطات منطقة الدراسة 

شباط)  –كانون الثاني  -المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة خالل األشهر (كانون األول 

 °)م٤.٦ – ٢.٦ – ٤.١بلغت معدالت الحرارة الصغرى في محطة حديثة لألشهر نفسها (

على التتابع. وذلك نتيجة ميالن  °)م٦.٢ – ٤.٨ – ٦.٣ومحطة الرمادي لألشهر نفسها (

 لنهار شتاًء.االشعة الشمسية وقصر ا

 
 
 
 

                                                 
سعدية عاكول الصالحي ، علي مصطفى القيسي ، جغرافية المناخ والغطاء النباتي ، عمان ، دار )  ۱(

 . ۲۲۸م) ، ص۲۰۰۱صفاء للنشر والتوزيع ، (
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والمعدل والمدى الحراري لمحطتي  )°(م ) درجات الحرارة العظمى والصغرى٤جدول (
 )۲۰۱۳-۱۹۸۳حديثة والرمادي للمدة (

 الرمادي حديثة المحطة

 المدى المعدل الصغرى العظمى المدى المعدل الصغرى العظمى االشهر
 ۱۰.۷ ۹.٤ ٤.۸ ۱٥.٥ ۱۰.۱ ۸ ۲.٦ ۱۲.۷ كانون الثاني

 ۱۲ ۱۱.٥ ٦.۳ ۱۸.۳ ۱۱.۲ ۱۰.٤ ٤.٦ ۱٥.۸ باطش
 ۱۳.٦ ۱٦ ۹.۸ ۲۳.٤ ۱۳.٦ ۱٥ ۷.۹ ۲۱.٥ اذار

 ۱٤.٥ ۲۲.۱ ۱٥.۲ ۲۹.۷ ۱٤.۳ ۲۱.٤ ۱۳.۹ ۲۸.۲ نيسان 
 ۱٥.۲ ۲۷.٦ ۲۰.۲ ۳٥.٤ ۱٤.۹ ۲۷.۱ ۱۸.٤ ۳۳.۳ مايس

 ۱٥.۹ ۳۲ ۲٤.۲ ٤۰.۱ ۱٦.٤ ۲۹.۳ ۲۲.۹ ۳۹.۳ حزيران
 ۱٦ ۳٤.٤ ۲٦.٦ ٤۲.٦ ۱۷.٦ ۳۳.۳ ۲٥.۳ ٤۲.۹ تموز

 ۱٦.۸ ۳۳.۳ ۲٥.٥ ٤۲.۳ ۱٦.۷ ۳٤.۱ ۲٤.۸ ٤۱.٥ اب
 ۱٦.۹ ۲۹.٥ ۲۱.۹ ۳۸.۸ ۱٦.٥ ۲۹.۷ ۲۱.۲ ۳۷.۷ ايلول

 ۱۳.۹ ۲٤.٦ ۱۷.٤ ۳۱.۳ ۱٦.۲ ۲۳.٤ ۱٥.٥ ۳۱.۷ لوتشرين األ
 ۱۲.٦ ۱٥.۹ ۱۰.۹ ۲۳.٥ ۱۳.٥ ۱٥.۱ ۸.۱ ۲۱.٦ تشرين الثاني

 ۱۱ ۱۱.۳ ٦.۲ ۱۷.۲ ۱۱.۲ ۹.۸ ٤.۱  ۱٥.۳ لوكانون األ
 ۱٤.۱ ۲۲.۳ ۱٥.۷ ۲۹.۸ ۱٤.۲ ۲۱.۳ ۱٤.۱ ۲۸.۳ لمعدل السنويا

وزارة النقل والمواصالت ، دائرة االنواء الجوية ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ،  -المصدر:
 م).٢٠١٧(

 ) درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل والمدى الحراري لمحطة حديثة۲شكل (
 )۲۰۱۳-۱۹۸۳للمدة (

 
 )٤حثة باالعتماد على الجدول (من عمل البا
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) درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل والمدى الحراري لمحطة ۳شكل (
 )۲۰۱۳-۱۹۸۳للمدة ( الرمادي

 
 )٤من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

ما درجات الحرارة العظمى والصغرى فمن خالل مالحظة وتحليل البيانات في أ     

درجات الحرارة العظمى قد ُسجلت في محطة  أعلىن أ) يتبين لنا ٣) والشكل (٤الجدول (

وسجلت  ،التتابععلى  °م)٤٢.٩ – ٤١.٤بلغت ( اذآب)  –حديثة خالل شهري (تموز 

على  °م)٤٢.٣ – ٤٢.٥بلغت ( ذإنفسها  معدالتها خالل االشهر أعلىمحطة الرمادي 

شباط)  –كانون الثاني  -ل و ألخالل االشهر (كانون ا فقد سجلقل معدل لها أما أ ،التتابع

ما في محطة أ وذلك في محطة حديثة. ،)١٥.٨ – ١٢.٧ – ١٥.٣( التتابعبلغت على 

). اما درجات ١٨.٣ – ١٥.٥ – ١٧.٢(نفسهالشهور لقل معدل لها أبلغت فقد الرمادي 

 –كانون الثاني  –ل و معدل شهري لها خالل (كانون األ اقلالحرارة الصغرى قد سجلت 

P)ْم.٤.٦ – ٢.٦ – ٤.١في محطة حديثة ( التتابعلغت على شباط) ب

)
37F

١(
P  في محطة و

وكان )ْم ، ٦.٣ – ٤.٨ – ٦.٢بلغت ( نفسها الرمادي سجلت اقل درجة لها خالل االشهر

آب) في محطة حديثة لألشهر  –تموز  –معدل لها بلغ خالل اشهر (حزيران  أعلى

حين بلغ أعلى معدل شهري لها  في )ْم.٢٤.٨ – ٢٥.٣ – ٢٢.٩( التتابعالمذكورة على 

                                                 
) ، الكتل الهوائية التي تتعرض لها المنطقة بغداد في موسم االمطار ، مجلة نييطباسل احسان (القش)  ۱(

 . ۱۳٤-۱۱٥م) ، ص۱۹۹۰، ( ۲٥-۲٤ددان الجمعية الجغرافية العراقية ، الع
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ما المدى أ. التتابع) على ٢٥.٥ – ٢٦.٦ -٢٤.٢(نفسها  لألشهرمحطة الرمادي في 

وان سبب ، )مْ ١٤.٢)ْم وفي محطة الرمادي (١٤.٢الحراري السنوي بلغ في محطة حديثة (

ة سباب عديدة منها هبوب الكتل الهوائيأ إلىهذا التباين خالل فصل الشتاء والصيف يعود 

والكتل الهوائية المدارية خالل فصل  ،القطبية على منطقة الدراسة خالل فصل الشتاء

 اإلنتاجعلى  مما يؤثررفع وخفض درجات الحرارة  إلىالصيف وهذه الكتل سوف تؤدي 

 الزراعي للمحاصيل المتنوعة. 

كن معرفة المعدالت الفصلية لدرجات الحرارة خالل م) ي٥من خالل مالحظة الجدول (

م) وتأثير تلك المعدالت الفصلية على العديد من ٢٠١٣ – ١٩٨٣مدة الواقعة ما بين (لا

بلغ  ذإالخريف)  -الصيف  –الربيع  –المحاصيل التي تنمو في الفصول األربعة (الشتاء 

 التتابعالمعدل الفصلي لدرجات الحرارة خالل فصل الشتاء لمحطتي حديثة والرمادي على 

مما وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة وقصر النهار  ،ابععلى التت) ١٠.٩ – ٩.٣(

تقتصر  ذإدرجات حرارة معتدلة ومرتفعة لنموها  إلىعلى نمو النباتات التي تحتاج  يؤثر

الشتوية بكافة  الخضراواتهنا على نمو بعض المحاصيل الشتوية على سبيل المثال 

لحرارة لذلك تتطلب درجات حرارة أنواعها فضًال عن محاصيل أخرى تتأثر بارتفاع درجات ا

 منخفضة لنموها. 

 

 في محطة حديثة والرمادي للمدة لية لدرجات الحرارة (ْم)صالمعدالت الف )٥جدول (

)٢٠١٣-١٩٨٣( 

 الخريف الصيف الربيع الشتاء المحطة

 ٢٢.٨ ٣٢.٣ ٢١.٣ ٩.٣ حديثة

 ٢٠.٢ ٣٢.٢ ٢١.٩ ١٠.٩ رمادي

 ،قسم المناخ  ،على بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية من عمل الباحثة باالعتماد المصدر : 
 .٢٠١٣ ،بيانات غير منشورة 
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في فصل الربيع لألشهر  التتابعبينما بلغ المعدل الفصلي لمحطتي حديثة والرمادي على 

بين المحطتين  اً بسيط اً ْم) نالحظ هناك فرق ٢١.٩ – ٢١.٣مايس) ( –نيسان  –(آذار 

م) وذلك بسبب اعتدال درجات الحرارة وزيادتهما بشكل ٢٠١٣ – ١٩٨٣خالل المدة (

لذلك يتطلب زراعة محاصيل مالئمة لتلك الحرارة بما يحقق تنمية ريفية في  تدريجياملحوظ 

منطقة الدراسة. في حين بلغ المعدل الفصلي لمحطتي حديثة والرمادي خالل فصل 

درجات الحرارة لتبلغ ذروتها اذ نالحظ ارتفاع على التتابع ْم)  ٣٣.٢ – ٣٢.٣الصف (

فضًال عن صفاء  ،شعة الشمسية بشكل عموديخالل هذا الفصل ذلك لكون سقوط األ

الغيوم وطول ساعات سقوط الشمس خالل النهار وبحكم موقع منطقة الدراسة  من السماء

لهذه الحرارة  مقاومةارتفاع درجات الحرارة لذلك يتطلب زراعة محاصيل  إلىكل هذا أدى 

الن ارتفاع درجات  ، عن استخدام نظام االرواء لألراضي الزراعية بالشكل الصحيحفضالً 

زيادة التبخر وتملح التربة وتدهورها بالتالي التأثير  إلىالمفرط سوف يؤدي الري الحرارة مع 

مما ينعكس على الواقع التنموي الريفي في منطقة الدراسة. بينما بلغ  ،الزراعي اإلنتاجعلى 

تشرين  –ل و تشرين األ –لفصلي لدرجات الحرارة خالل فصل الخريف (أيلول المعدل ا

ن درجات الحرارة بدأت أْم) نالحظ هنا  ٢٠.٢ – ٢٢.٨الثاني) لمحطتي حديثة والرمادي (

 وقلةشعة الشمسية سقوط األ زاويةباالنخفاض التدريجي مرة أخرى وذلك بسبب ميالن 

رتفاع الذي له األثر الكبير في عن عامل اإل ساعات السطوع الشمسي خالل النهار فضالً 

الشمسي على  األشعاعوجود الغيوم يحد من وصول  كما أنانخفاض درجات الحرارة 

يؤثر على واقع نمو المحاصيل الزراعية ويشكل عائقًا في تحقيق  وهذا مما األرضسطح 

 التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

 : الرطوبة النسبية ٣ – ٥ – ١

أي هي كمية بخار الماء  ،بخار الماء الموجودة فعال في الهواء هي مقدار النسبية طوبةالر 

تتأثر الحياة النباتية  ،ف المختلفةثوالتي تتوقف عليها مظاهر التكا ،العالقة في الهواء

النتح  -بالرطوبة بدرجة كبيرة فكلما كانت نسبتها مرتفعة في الجو كلما قلت عملية التبخر

 ية . من ثم احتياجاتها المائللنباتات و 
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المناخية التي ال تقل أهمية عن العناصر األخرى حدى العناصر أهي  فالرطوبة النسبية

 ،الزراعي اإلنتاج حيثعلى التنمية الريفية السيما من و ها على الحياة النباتية تأثير  في

عكسية فيما فهي تمثل عالقة تتأثر بدرجة حرارة الهواء  ن الرطوبة النسبيةن أفضال ع

. كما أن زيادتها في الجو سوف تمثل بيئة لتكاثر و انتشار الحشرات واألمراض بينها

الزراعي بالتالي انعكاس ذلك  اإلنتاج هورفطرية واآلفات الزراعية مما يؤثر على تدال

 .التدهور على التنمية الريفية

تحقيق تنمية ريفية. و  الزراعي هو الركيزة التي تساعد على استقرار سكان الريف اإلنتاجو  

قد انخفضت  ن كمية الرطوبة النسبيةأ) يتبين ٤) والشكل (٦( ومن خالل مالحظة الجدول

آب)  -تموز  -شهر (حزيران أخالل  قل نسبة لهاأخالل فصل الصيف اذ سجلت  السيما

في ) ٣٤.٧ – ٣١.٧ – ٣٣.٤الرمادي (محطة غت في بلفقد حديثة والرمادي  تيفي محط

وذلك لبعد المنطقة عن المؤثرات  )٢٧ – ٢٥.١ – ٢٦.٥( حين بلغت في محطة حديثة

معدل شهري لكمية  أعلىم وجود مسطحات مائية قريبة منها، في حين سجل البحرية وعد

ل شهر السيما خالفي محطتين حديثة والرمادي الرطوبة النسبية خالل فصل الشتاء 

 %).٧٤.٨ – ٧٣.٤كانون الثاني (

نسبة له في محطة الرمادي  أعلىفضًال عن ان المعدل السنوي للرطوبة النسبية قد سجل  

%) ويعود سبب ذلك الفرق  ٤٥.٦%) في حين تلتها محطة حديثة بنسبة ( ٥١.٣بنسبة (

صل الصيف لرياح الغربية خالل فلتعرض المنطقة  إلىفي الرطوبة بين الصيف والشتاء 

الرياح الجنوبية الشرقية  إلىوتكون جافة احيانا بينما في فصل الشتاء فأنها تتعرض 

عند  األمطارهطول  إلىحيانا أالقادمة من الخليج العربي والمحملة ببخار الماء مما تؤدي 

Pهبوبها.

)
38F

١(
P نوعية المحاصيل الزراعية التي يحتاجها السكان  ثر في تحديدوهذا مما له األ

 نطقة الدراسة.    في م
 
 

 

                                                 
 . ۳۷آمنة جبار مطر درويش ، مصدر سابق ، ص)  ۱(
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 للمدة ) المعدالت الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية  لمحطتي حديثة والرمادي٦جدول (
)٢٠١٣-١٩٨٣( 

 الرمادي حديثة االشهر
 ۷٤.۸ ۷۳.٤ كانون الثاني

 ٦٤.۹ ٦۳ شباط
 ٥٥.۲ ٥۳.۱ اذار

 ٤۹ ٤۲.۳ نيسان
 ٤۰.٥ ۳۳.۷ مايس

 ۳۳.٤ ۲٦.٥ حزيران
 ۳۱.۷ ۲٥.۱ تموز
 ۳٤.۷ ۲۷ اب

 ٤۰.٤ ۳۰.٥ ايلول
 ٥۱.۳ ٤۲.۱ لوتشرين األ

 ٦٥ ٥۹ تشرين الثاني
 ۷٤.۹ ۷۱.۹ لوكانون األ

 ٥۱.۳ ٤٥.٦ المعدل السنوي
المناخ،  المصدر: وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسم

 بيانات غير منشورة
 

 )٢٠١٣-١٩٨٣للمدة( النسبية لمحطتي منطقة الدراسة ) كمية الرطوبة٤شكل (         

 
 )٦المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (
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 الرياح : ٤ – ٥ – ١

والتي تتحرك نتيجة  ،تعرف الرياح بانها انتقال وتحرك الكتل الهوائية في االتجاه االفقي

)P)39F١.فروق الضغط الجوي
P  إلىمن مناطق الضغط المرتفع  تسارعيهتتحرك حركة فالرياح 

بعض  امناطق الضغط المنخفض والقاعدة العامة تقول بان الرياح تزداد بارتفاع ما عد

Pالحاالت تكون فيها معكوسة كما نالحظ في المناطق الجبلية.

)
40F

٢(
P ناخ خالل مالحظة الم

منطقة الدراسة ربية لهذا فان بسيادة الرياح الغنجد بانها تتمتع  المحلي لمحافظة االنبار

على ن لسرعة الرياح تأثير إوعليه ف ،من المحافظة اً بتلك الرياح لكونها جزء رئيس تتأثر

ال بعض إ سريامن التض منبسط خالٍ سطح  لمنطقة الدراسةوان  ،المحاصيل الزراعية

عن  غصان فضالً راق وتكسر األو ثرها الواضح من خالل تساقط األألذلك يظهر  ،المناطق

معدل  أعلىنجد ان ) ٥والشكل () ٧زهار والثمار. فمن خالل مالحظة الجدول (تلف األ

) وذلك في ام/ث ٣.٧لسرعة الرياح بلغ في فصل الصيف خالل شهر (حزيران) بمعدل (

) وذلك خالل ام/ث ٢(ل) بمعدل و قل معدل لها في شهر (كانون األأمحطة حديثة بينما 

 فصل الشتاء. 

رمادي فقد سجلت أعلى معدل لسرعة الرياح خالل فصل الصيف السيما أما في محطة ال

م/ثا). وأقل سرعة لها سجلت خالل فصل  ٢.٨تموز)، اذ بلغ ( –في شهر (حزيران 

م/ثا). وان هذا التباين بين الصيف  ١.٧الشتاء السيما في شهر (كانون األول) بمعدل (

ارتفاع الضغط الجوي وانخفاض  والشتاء خالل محطتي حديثة والرمادي قد جاء نتيجة

الرطوبة، بالتالي سيؤدي إلى هبوب الرياح وزيادة سرعتها من مكان آلخر. وال يقتصر ذلك 

على سرعة الرياح فقط بل تشمل اتجاهها من حيث تأثيرها على المحاصيل الزراعية 

 .وانعكاس ذلك على الواقع التنموي

 

                                                 
، ۲۰۰۸ردن، قصي عبد المجيد السامرائي ، مبادئ الطقس والمناخ ، دار اليازوري ، عمان ، األ)  ۱(

 . ۱۷۰ص
، ۱۹۹۷، الدوحة،، الشركة الحديثة للطباعة۱احمد عبدهللا احمد بابكر، اسس الجغرافيا المناخية، ط)  ۲(

 .   ۱۲۹ص
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نه يتأثر بالمنخفضات الجوية القادمة من ومن خالل مالحظة موقع العراق بصورة عامة فأ

البحر االبيض المتوسط الواقعة فوق جبال تركيا والخليج العربي. لذلك فان تلك 

المنخفضات سوف تتأثر فيها محافظة االنبار بصورة عامة والمنطقة المدروسة خاصة، 

ة الهابة لذلك فإن هبوب تلك الرياح سوف تحمل صفات المنطقة القادمة منها إلى المنطق

إليها، وعليه فإن الرياح الشمالية والشمالية الغربية هي السائدة مع وجود فوارق قليلة في 

 معدل تكرارها سنويًا خالل محطتي حديثة والرمادي.

 
لمحطتي حديثة والرمادي   )م/ ثا()المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح ۷جدول (

 )۲۰۱۳-۱۹۸۳للمدة (
 ديالرما حديثة االشهر

 ۱.۹ ۲.۷ كانون الثاني
 ۲.٤ ۲.۹ شباط
 ۲.٥ ۳.٤ اذار

 ۲.٤ ۳.٥ نيسان
 ۲.٥ ۳.٥ مايس

 ۲.۸ ۳.۷ حزيران
 ۲.۸ ۳.٥ تموز
 ۲.۳ ۳.۱ اب

 ۲ ۲.۹ ايلول
 ۱.۷ ۲.٤ لوتشرين األ

 ۱.۷ ۲.٥ تشرين الثاني
 ۱.۷ ۲ لوكانون األ

 ۲٦.۷ ۳٦.۱ المجموع
 ۲.۲ ۳ المعدل

المناخ،  مواصالت ،الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسمالمصدر: وزارة النقل وال

 بيانات غير منشورة
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 ) المعدل الشهري لسرعة الرياح لمحطات منطقة الدراسة٥شكل (            

 

 )۷من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

ن معدل تكرار الرياح الشمالية أيتبين لنا ) ٦شكل (وال) ٨ومن خالل مالحظة الجدول (

ما الرياح الغربية أ). ٢١.٧٤) وفي محطة الرمادي بلغ (٢٢.١الغربية في محطة حديثة (

 ).٦.٦٣) وفي محطة الرمادي (٦.٧١فقد بلغ تكرارها في محطة حديثة (

مادي بلغ ) وفي محطة الر ١٠.٢والرياح الشمالية بلغ معدل تكرارها في محطة حديثة ( 

خرى من الرياح الشمالية الشرقية التي تهب في فصل الصيف أنواع أ). وهناك ١٨.٨٧(

فقد بلغ معدل تكرارها  دون الصفر المئوي احياناً  ما إلىوتعمل على خفض درجات الحرارة 

). اما هبوب الرياح الجنوبية الشرقية ٥) وفي محطة الرمادي (٥.٢في محطة حديثة (

وفي محطة الرمادي  .)٣.٣شتاء اذ بلغ معدل تكرارها في حديثة (يكون خالل فصل ال

) وفي محطة الرمادي ٨). وبلغ معدل تكرار الرياح الجنوبية في محطة حديثة (٣.٣(

). لذلك فان سرعة الرياح كما هو موضح تتباين ما بين الصيف والشتاء، وهذا ٨.٣٨(

اتها المعول عليها في اإلنتاج التباين الذي نالحظه يعمل على تعرية التربة ونقل ذر 

الزراعي، نتيجة لضغط الرياح على سطح التربة الزراعية، لهذا ينخفض انتاجها الزراعي 
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بانخفاض سمك الطبقة السطحية، وهذا ما يظهر في منطقة الصراء الغربية وبالتالي يؤدي 

Pإلى قيام عواصف ترابية.

)
41F

١(
P  

  
 )۲۰۱۳-۱۹۸۳للمدة ( مادي) اتجاه الرياح لمحطتي حديثة والر۸جدول ( 

 الرمادي حديثة اتجاه الرياح
 ٥ ٥.۲ شمالية شرقية

 ٤.٥ ٤.۱ شرقية
 ۳.۳ ۳.۳ جنوبية شرقية

 ۸.۳۸ ۸ جنوبية
 ٥ ۳.۹ جنوبية غربية

 ٦.٦۳ ٦.۷۱ غربية
 ۲۱.۷٤ ۲۲.۱ شمالية غربية

 ۱۸.۸۷ ۱۰.۲ شمالية
 ۲٦.٥۸ ۳٦.٤۹ السكون

 الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسمالمصدر: وزارة النقل والمواصالت ،

 المناخ، بيانات غير منشورة

 
 )۲۰۱۳-۱۹۸۳للمدة ( ) اتجاه الرياح السائدة في محطات منطقة الدراسة٦شكل (

 
 )۸من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

 

                                                 
 . ٤۰وزارة التخطيط ، دائرة التنمية االقليمية والمحلية ، مصدر سابق ، ص)  ۱(
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 العواصف الترابية : ٥ – ٥ – ١

فهي تأتي نتيجة سرعة الرياح واتجاهاتها  ،ً ًا وثيقاترتبط العواصف الترابية بالرياح ارتباط

 ،ونوعية التربة اتجاههاو بين هبوب الرياح وسرعتها  اذ ان هناك عالقة وثيقة ما ،المتباينة

تكوين عواصف ترابية ورملية تغطي و ساعدت على تعريتها كلما كانت هشة ومفككة 

وتكثر  ،بعملية التركيب الضوئي فتحول دون القيام ،راق والثمار للمحاصيل الزراعيةو األ

)P)42F١.األراضيهذه العواصف في الصيف نتيجة شدة الرياح وجفاف 
P  ومن خالل مالحظة

ظاهرة العواصف الترابية على لتكرار مجموع  أعلىن أنالحظ ) ٧والشكل () ٩الجدول (

تكرار  أعلىبلغ  ذإ .الصيف) –مدى ايام السنة في محطة الرمادي خالل فصلي (الربيع 

 تموز).  –مايس  –) خالل شهري (نيسان ١ – ١.١ها (ل

 
لمحطات منطقة  ي لتكرار العواصف الترابية /يوم ) المعدل الشهري والسنو۹جدول (

 )۲۰۱۳-۱۹۸۳الدراسة للمدة (
 الرطبة الرمادي حديثة االشهر

 ۰.۱ ۰.۲ ۰.۲ كانون الثاني
 ۰.٤ ۰.۱ ۰.۲ شباط
 ۰.٦ ۰.٤ ۰.٤ اذار
 ۰.۸ ۱ ۰.۷ نيسان
 ۱.٤ ۱ ۰.٦ مايس

 ۰.۳ ۱ ۰.۸ حزيران
 ۰ ۱.۱ ۰.٥ تموز
 ۰.۳ ۱ ۰.۳ اب

 ۰.۲ ۰.۳ ۰.۲ ايلول
 ۰.٤ ۰.۰۷ ۰.٦ لوتشرين األ

 ۰.۱ ۰.۰۳ ۰.۲ تشرين الثاني
 ۰ ۰.۰٤ ۰.۲ لوكانون األ

 ٤.٦ ٦.۲٤ ٤.۹ المجموع السنوي
 الزلزالي ،قسم المصدر: وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد

 المناخ، بيانات غير منشورة

                                                 
مشعل محمود فياض الجميلي ، االشكال االرضية لوادي نهر الفرات حديثة وهيت ، اطروحة )  ۱(

 . ٥۷م) ، صص۱۹۹۰دكتوراه غير منثورة ، جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، (
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الشتاء)  –الصيف  –أما في محطة حديثة بلغت أعلى تكرار لها خالل الفصول (الربيع 

تشرين األول) فضًال  –نيسان  –) وذلك في األشهر (حزيران ٠.٦ – ٠.٧ – ٠.٨فبلغ (

وم ثم محطة ) ي٦.٢٤عن المعدل السنوي الذي بلغ أعلى تكرار له في محطة الرمادي (

)يوم، ومن هنا يمكن القول ان التباين الذي نراه في حدوث العواصف الترابية ٤.٩حديثة (

خرى، أماكن أ إلىيترك آثارًا سلبية على المنطقة المدروسة من حيث جرف التربة ونقلها 

والحمضيات والفواكه،  والخضراواتفضًال عن تطاير أوراق األشجار والمحاصيل الزراعية 

قلة اإلنتاج الزراعي وكذلك تؤثر على نشاط السكان وصحتهم، وهذا ينعكس  إلىؤدي مما ي

Pعلى الواقع التنموي.

)
43F

١(
P  

 )۲۰۱۳-۱۹۸۳للمدة ( ) تكرار العواصف الترابية في محطات منطقة الدراسة۷شكل (   

 
 )۹من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

 :  األمطار ٦ – ٥ – ١

هميتها من خالل موسم هطولها أمل المناخية المهمة التي تحدد من العوا األمطارتعد 

درجات الحرارة و فهي تؤثر وتتأثر بالعوامل المناخية االخرى مثل التبخر والنتح  ،وتوزيعها

 في ن البحر المتوسط هي السبب الرئيسن المنخفضات الجوية القادمة مأبما و  ،والرطوبة

هذه المنخفضات سوف تؤثر على مناخ العراق ن أفي العراق هذا يعني ب األمطارهطول 

لى على و بالدرجة األ األمطارتأثير تلك  إلىعامة والمنطقة المدروسة خاصة. مما يؤدي 

                                                 
 . ۱٤رة التخطيط ، دائرة التنمية االقليمية والمحلية ، مصدر سابق ، صوزا)  ۱(
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بالقدر الكافي لسد احتياجات المحاصيل  األمطارلم تهطل  اذإوالسيما  ،الزراعي اإلنتاج

 إلىماسة  تكون بحاجة الزراعية وهنا سوف األراضيفسوف تقلل من عدد ريات  ،الزراعية

الن  ،ن هناك عالقة وثيقة بين الهطول ونجاح زراعة المحاصيلأالري. فمن المعروف ب

والمياه إلدامة ومواصلة نموه وجني  األمطاركميات متباينة من  إلىكل محصول يحتاج 

االستفادة منه يعتمد على نوعية  إال أنالمطري.  هطولثماره وهذه الكمية هي مصدرها ال

Pتربة ودرجة انحدار السطح والظروف الحرارية للمنطقة.ال

)
44F

١( 

) يتبين لنا أن المجموع السنوي لألمطار بلغ ٨) والشكل (١٠ومن خالل مالحظة الجدول (

  ملم). ١٠٩.٧ملم) وفي محطة الرمادي ( ١٢٢.٢في محطة حديثة (

 
حديثة  ) المجموع السنوي والمعدل الشهري للهطول المطري (ملم) لمحطتي۱۰جدول (

 )۲۰۱۳-۱۹۸۳والرمادي للمدة (
 الرمادي حديثة االشهر

 ۲۱.٦ ۲۳.۳ كانون الثاني
 ۱٦.٤ ۲۰.٤ شباط
 ۱۲.٤ ۱۷.۲ اذار
 ۱۲.۸ ۱۲.٥ نيسان
 ٦.۳ ۷.۲ مايس

 ۰ ۰.۱ حزيران
 ۰ ۰ تموز
 ۰ ۰ اب

 ۰.۲ ۰.۲ ايلول
 ۸.۸ ٥.۲ تشرين األول
 ۱٦.٤ ۱۸.۳ تشرين الثاني
 ۱٤.۸ ۱۷.۹ كانون األول
 ۱۰۹.۷ ۱۲۲.۲ المجموع

المناخ،  المصدر: وزارة النقل والمواصالت ،الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ،قسم

 بيانات غير منشورة

                                                 
صالح محمد عبد حميد الشجري ، التحليل الجغرافي الستعماالت االرض الزراعية في ناحية )  ۱(

 . ۲۹م) ، ص۲۰۰۹الحبانية ، جامعة االنبار ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، (
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ملم) وبكميات قليلة  في  ٥.٢اذ نجد ان األمطار تبدأ بالهطول من تشرين األول بمعدل (

ملم ثم تبدأ باالنخفاض التدريجي حتى ) ٢٣.٢حديثة حتى تبلغ ذروتها في كانون الثاني (

تتالشى في أشهر الصيف بسبب الجفاف التام. فضًال عن محطة الرمادي التي تبدأ 

) ملم لتبلغ ذروتها في شهر كانون الثاني ١٤.٨بالهطول فيها في أشهر كانون األول (

يف ) ملم ثم تبدأ بالتالشي خالل فصل الصيف، اما الفصول األخرى الخر ٢١.٦بمعدل (

  والربيع فهي تمثل النسب المتبقية من األمطار الهاطلة على المحطات المذكورة.
 

للمدة  في محطتي حديثة والرمادي /ملم األمطار) المعدل الشهري لكميات ۸شكل (
)۱۹۸۳-۲۰۱۳( 

 
 )۱۰من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

 التبخر :  ٧ – ٥ – ١

الحالة الغازية  إلىة لحول فيها الماء من الحالة السائيقصد بالتبخر هي العملية التي يت

عدة عوامل في حدوث  تتضافرو  ،عندما يكون الهواء قادرًا على حمل جزيئات ذلك البخار

ذ تربطها عالقة طردية كلما زادت إالشمسي ودرجات الحرارة والرياح  اإلشعاعالتبخر منها 

Pادت من قابلية حدوث عملية التبخر.الشمسي ودرجات الحرارة والرياح ز  اإلشعاعكمية 

)
45F

١(
P 

ن معدالت التبخر متباينة بين أنرى ) ٩والشكل () ١١من خالل مالحظة الجدول (

ذ نالحظ بان معدالت التبخر تزيد في فصل الصيف نتيجة إالفصول وعلى مدار السنة 
                                                 

ني ، النشاط الزراعي واثره على المنطقة الصحراوية في قضاء هيت احمد هالل حمود علي السلما)  ۱(
 . ۳۷-۳٦، صمصدر سابق، 
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 – ٣٢٣.٦) بمعدل (نيسانارتفاع درجات الحرارة اذ يبدأ باالرتفاع التدريجي من شهر (

مستوى له في محطة حديثة  أعلى إلى حتى يصل) في محطتي حديثة والرمادي ٢٠٣.٦

معدل له في شهر  أعلىبلغ فما في محطة الرمادي أ) ٤٥٨.٩في شهر (آب) بمعدل (

قل مستوى أ) ثم تأخذ هذه المعدالت باالنخفاض التدريجي حتى ٤٣٣.٧٧(تموز) بمعدل (

) في محطتي حديثة والرمادي ٤٠.٥٥ – ٥٢.١٤ذ بلغت (إلها في شهر (كانون الثاني) 

انخفاض درجات الحرارة خالل فصل الشتاء مقارنة بفصل  إلىسبب اليرجع و . التتابععلى 

لى محطة (الرمادي) و ت بالمرتبة األمعدل السنوي لكمية التبخر فقد بلغما الأ الصيف.

 ).٢٠٣.١٩) تلتها محطة (حديثة) بمعدل (٢٢٣.١٥بمعدل (
لكميات التبخر لمحطتي حديثة والرمادي  المجاميع الشهرية والسنويةمعدل ) ۱۱جدول(  

 )۲۰۱۳-۱۹۸٤للمدة (
 

2TP46F)ومعادلة ايفانوف٤وجدول()٦من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (المصدر: 

∗ 

 
 

                                                 
∗ E= 0.0018(25+T)² (100-A) 

 -اذ ان :
E مقدار التبخر الشهري ملم = 
T (ْم) المعدل الشهري لدرجة الحرارة = 
A % مقدار الرطوبة النسبية خالل الشهر = 
 

 الرمادي حديثة االشهر
 ٤۰.٥٥ ٥۲.۱٤ كانون الثاني

 ۸٤.۱۷ ۳۸,٤٦ شباط
 ۱۳٥.٥ ۱۳٥ اذار
 ۲۰۳.٦٥ ۲۲۳.٦ نيسان
 ۲۹٦.۳۱ ۳۲۳.۹۳ مايس

 ۳۸۹.٤۹ ۳۹۰ حزيران
 ٤۳۳.۷۷ ٤٥۸.۲ تموز
 ۳۹۹.٥ ٤٥۸.۹ اب

 ۳۱۸.٦٤ ۳۷٤.۳ ايلول
 ۲۱۱.۳۳ ۲٤٤.۱ لوتشرين األ

 ۱۰٥.۳۸ ۱۱۸.٦ تشرين الثاني
 ٥۹.٥۳ ٦۱.۲٥ لوكانون األ

 ۲۲۳.۱٥ ۲۰۳.۱۹ المعدل السنوي
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التبخر، مما يؤثر سلبيًا على يتبين من ذلك أن منطقة الدراسة تعاني من ارتفاع نسبة 

اإلنتاج الزراعي وذلك الن ارتفاع درجات الحرارة تزيد نسبة التبخر، وعندما تزداد نسبته 

سوف يترك طبقة ملحية على سطح التربة، السيما إذا صاحب ذلك سوء استخدام الموارد 

الريفية في المائية للمحاصيل الزراعية من ِقبل الفالحين مما له انعكاس على التنمية 

  منطقة الدراسة.

ومن خالل ما سبق تحليله فقد تم االعتماد على معادلة ايفانوف في استخراج المعدالت 

 تبخر.للرطوبة والحرارة ومعرفة كمية ا
 

 ) كميات التبخر ملم لمحطتي حديثة والرمادي۹شكل(

 
 )۱۱من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

 

 الرتبة :  ٦ – ١

  :ىالقال تع

 ) سورة الشعراء*٧) آية (َكِريمٍ  جٖ َزوۡ  ُكلِّ  ِمن فِيهَا نَابَتۡ أَنۢ  َكمۡ  ضِ رۡ ۡألَ ٱ إِلَى اْ يََروۡ  لَمۡ  أَوَ (

تدب فيه حياة النباتات وتمد جذورها فيه لتحصل على غذائها  ذيتشمل التربة الوسط ال

 رتها على إعالةبما يؤثر في قد ،تختلف في خصائصها الميكانيكية والكيميائية وهي ،فيها

)P)47F١.االستخدامات الريفية في منطقة الدراسة
P حدى الموارد الطبيعية أن التربة هي ألذلك ف

                                                 
 . ۳۳طيط البيئي والتنمية الريفية ، محافظة الجهراء ، صزين الدين عبد المقصود ، التخ)  ۱(
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جسام طبيعية أنها عبارة عن أمن العديد من العلماء والباحثين على المهمة التي عرفت 

وذلك عن  ،األرضيمكن إخضاعها لنظريات تعكس مدى تطويرها وانتشارها على سطح 

Pامل التي تحددها كالتضاريس والمناخ والغطاء النباتي.طريق العو 

)
48F

١(
P  

) هي الطبقة السطحية القليلة السمك التي تمد النباتات فيها جذورها للحصول soilوالتربة (

على الماء والغذاء وهي ناتجة بفعل تأثير عوامل عديدة السيما المناخ على الطبقة 

ون ميكانيكية وكيميائية وتتك تها لفعل عواملالصخرية العليا مما يساعد على تفككها وتفتي

بفعل عمليات معقدة فضًال عن عاملي النبات والحيوان  األرضالتربة التي تغطي سطح 

Pعديدة. اً أعوامطمرها ن يعمالن على تكوين التربة نتيجة ياللذ

)
49F

٢(
P  نها أيضًا على أقد عرفت و

وال يشترط فيها ان  ،باتاتالتي تنمو عليها الن األرضمتماسكة من سطح الغير الطبقة 

ليها إالخشنة نتيجة ما تحمله  ات تكوينات ناعمة بل أيضًا تشمل المقنناتتكون ذ

Pنهار.األ

)
50F

٣( 

المهمة التي تعمل على عكس الواقع التنموي ن التربة هي من المقومات الطبيعية أوبما 

نيف الترب وتحقيق مشاريع التنمية الريفية لذا بات من الضروري تص لمنطقة الدراسة

  ي :أتالنوعية والنسيج والتركيب كما يتم تفصيله كما ي حيثللتعرف على اصنافها من 

 تربة كتوف االنهار :  ١ – ٦ – ١

نهار فهي تحاذي ضفاف األ ،نواع الترب في منطقة الدراسةأجود أمن  التربوتعد هذه 

 ،دينة هيت قليالً الجنوب من م إلىنه يتسع أال إ ،جزائهأفي معظم  ضيقعلى شكل نطاق 

وهذه الترب تالئم زراعة المحاصيل  ،)٨خريطة ( ،وقد تكونت بفعل الفيضانات المتكررة 

لكونها تربة خصبة ذات مواد عضوية  )،فستق الحقل والسمسمو شجار النخيل (أالسيما 

                                                 
احمد هالل حمود علي السلماني ، استخدامات االرض في ريف ناحية العبور ، رسالة ماجستير ، )  ۱(

 . ۳۷مصدر سابق ، ص
 . ٤۹آمنة جبار مطر درويش الدليمي ، مصدر سابق ، ص)  ۲(
راتيجيات التنمية المستدامة لألراضي الزراعية في لميس محمد ممدوح عبد الرؤوف عفانة ، است)  ۳(

الضفة الغربية محافظة طوباس ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 
 . ٤۷م) ، ص۲۰۱۰(
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 ألهمية ذلك فياحتياجات سكان منطقة الدراسة  لتامينالزراعي  اإلنتاجمن مختلفة تزيد 

)P)51F١.التنمية الريفية فيها تطوير
P  

 تربة المستنقعات الملحية :  ٢ – ٦ – ١

جزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية لمنطقة الدراسة وبالتحديد بالقرب وتمتد  هذه الترب من األ

) ، وقد تكونت هذه الترب نتيجة وجود العيون القيرية في ٨من ناحية كبيسة ، خريطة (

ورها على المياه الجوفية ثم ترتفع تلك المياه عن طريق التي تؤثر بد ،منطقة الدراسة

 ،سطح التربة التي سوف تزيد بذلك من وجود الطبقة الملحية إلىالخاصية الشعرية 

لذلك فإن هذه التربة غير  ،يصاحبها زيادة التبخرالتي والسيما عند ارتفاع درجات الحرارة 

ألمر الذي يتطلب معالجتها عن طريق للزراعة نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة فيها ا ةصالح

Pنظمة الري الحديثة.أ

)
52F

٢( 

 التربة الصحراوية الحجرية : ٣ - ٦ – ١

)، إذ تغطي ٨الغربي لمنطقة الدراسة خريطة ( لشماليوتعد هذه الترب في القسم الغربي وا

اغلب نواحي البغدادي و كبيسة، وتتصف بوجود الصخور الكلسية مع  طبقات الرمل، 

سم) أو تكون قدرتها على البناء عالية مع قلة ١٠مك قليل ال يتجاوز سمكها (وهي ذات س

تحسينات  إلىنخفاض المادة العضوية فيها، لذلك فهي بحاجة نتاجها الزراعي، وذلك إلإ

كثر مالئمة لإلنتاج الزراعي، وتطوير التنمية أبصورة مستمرة لزيادة خصوبتها فتصبح 

(الريفية في منطقة الدراسة.
53F

٣( 

 التربة الصحراوية الجبسية المختلطة:  ٤ – ٦ – ١

تتصدر القسم األسفل من الوديان في الجزء الغربي والجنوبي الغربي من مركز القضاء 

وناحية كبيسة. تتكون من الرمل و الكلس و الجبس وهي تشبه التربة الجبسية في مكوناتها 

                                                 
(1 ) Mahmood .I . Mutib، Water Balance and Irrigation Development River 
Basin in Iraq .M .Phil Dissertation CSRD in SSS، Jawher Nehru University ، 
1990 ، p.55 . 

عبد فرحان حايف الدليمي ، النمو الحضري في مدينة هيت ومشكالته ، دراسة في جغرافية المدن )  ۲(
 . ۲۹-۲۸م) ، ص۲۰۰۹، أطروحة دكتوراه (غير منشورة )، كلية التربية (ابن الرشد)، جامعة بغداد ، (

 .ص۳۰، المصدر نفسه)  ۳(
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() سم.٢٥-٢٠سمكها بين ( إال أن قابليتها على اإلنتاج الزراعي تكون متوسطة، يبلغ
54F

١( 

 هذا يعني أن أنتاجها الزراعي ليس بالمستوى الذي يحقق تنمية ريفية.

 )التوزيع الجغرافي ألنواع الترب في منطقة الدراسة٨خريطة (         

 من عمل الباحثة باالعتماد على-المصدر :
 1- p. Buring Map Soil and Soil Condition in Iraq, Baghdad  1960 .   
عصام خضير الحديثي وأحمد عاصم الدباغ ، ترب محافظة االنبار ، مجلة العلوم والهندسة ،  -2

 . ٤٣، ص٢٠٠٥) ، جامعة األنبار ، ١) ، العدد (٢المجلد (
                                                 

نافع القصاب ، المسرح الجغرافي لمنطقة الهضبة في العراق ومؤهالته التنموية ، مجلة الجمعية )  ۱(
 ص.۷۲، ۱۹۸٦، ۱۸الجغرافية ، المجلد
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 تربة صحراوية جبسية : ٥ - ٦ – ١

لية وتتخذ هذه النوعية من الترب القسم األوسع من منطقة الدراسة إذ تسود في أجزائه الشما

والشمالية الشرقية. وتمتاز بوجود رواسب جبسية ممزوجة مع الطين ، تظهر هذه األتربة 

شرق نهر الفرات ضمن منطقة الجزيرة وتكون قليلة العمق ذات ملوحة متوسطة لذلك فإنها 

() سم.٢٠ال تصلح لعمليات اإلنتاج الزراعي بسبب ضحالة عمقها (
55F

وهي بهذا تحتاج  )١

 ن أجل استغاللها بالمستوى المطلوب.أيضا إلى تحسينات م

 

  املوارد املائية : ٧ – ١

ى البشرية والدليل على ذلك قوله تعال مهم على األنشطة وتعد الموارد المائية ذات تأثير
وتأتي في  )٣٠اآلية  ،)) (سورة األنبياء ِمنُونَ يُؤۡ  أَفََال  َحيٍّۚ  ءٍ َشيۡ  ُكلَّ  ءِ َمآ لۡ ٱ ِمنَ  نَاَوَجَعلۡ ((

وحيوان و  ة أشكالها من إنسانبكاف األرضلعوامل الطبيعية المؤثرة على سطح مقدمة ا
تكون عالقة طردية الن  اذللعالقة ما بين المياه والنشاط الزراعي  وهي انعكاس )56F٢(.نبات

د المائية ثالث أنواع رئيسية ر وتتضمن الموا ،لمياهل النشاط الزراعي هو المستهلك األكبر
(مياه العيون.و  ،اآلبارو  ،لمياه الجوفيةاو  ،لسطحيةهي المياه ا

57F

٣( 
 : المياه السطحية ١ - ٧ – ١

المياه  أو األرضيمكن تعريف المياه السطحية على أنها المياه التي تجري على سطح 

الذي تعتمد علية  . ويعد نهر الفرات المصدر الرئيسالموجودة في البحيرات و المستنقعات

ية و كافة األنشطة  األخرى إذ ياتها الزراعية و الصناعمنطقة الدراسة في الكثير من عمل

 ابتداءاً يقطع نهر الفرات منطقة الدراسة  ،المورد المائي العذب لسكان منطقة الدراسة أنه

د صالحا للقيام عباتجاه الجنوبي الشرقي ويمن الجزء الشمالي الغربي لناحية البغدادي 

متاز هنا بكثرة تعرجاته وي ،التنموي للمنطقة لب على الواقعبالعمليات الزراعية التي تنق

                                                 
قصي عبد المجيد السامرائي ، عبد مخور نجم الريحاني ، جغرفية األراضي الجافة مطبعه دار )  ۱(

 .٦۹-٦۲، ص۱۹۹۰الحكمة ، بغداد ، 
بعة دار الحكمة، البصرة، ، مطداود، جغرافية الموارد الطبيعية محمد أمين، تغلب جرجسآزاد )  ۲(

 .۲٤۲، ص۱۹۹۰
احمد هالل حمود علي ألسلماني ، النشاط الزراعي وأثرة في تنمية المنطقة الصحراوية في قضاء )  ۳(

 .٦۹ص ، مصدر سابقهيت ، 
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أنه  الإ  )ث\³م٣٠٠التي بلغت ( فضال عن تباين معدالت تصريفه ،نتيجة طبيعة الصخور

الحديثة في  تالتقاناوذلك باستخدام  الزراعي األراضيإلرواء  لم يؤثر على عملية استغالله

(الري.
58F

١( 

 المياه الجوفية : ٢ - ٧ – ١

المنتشرة في منطقة الدراسة والتي يمكن  ية من الموارد المائية المهمةجوفتعد المياه ال

ية األرضداخل القشرة  إلىالمياه المترشحة من خالل الطبقات الصخرية تعريفها على أنها 

تظهر هذه المياه في منطقة الدراسة على شكل  )59F٢(.لها المصدر الرئيس األمطارتعد و 

 ،والحجيه  ،مثل (عيون الخضر ، األرضح بيع طبيعية تنساب فوق سطعيون و ينا

في ناحية رنب، والطواق، والطويلة، وبساتين كبيسة، والمكتوم، واأل ،والخضرة ،وزعزوع 

فضال عن اآلبار االصطناعية التي  ،)يتكبيسة وعين المرج والخالدية في مركز قضاء ه

سم معينة والتي في موالغرض االستفادة منها  األرضمستويات بعيدة عن سطح  إلىر فتح

وتمتاز المياه الجوفية  ،من قبل الحكومة في كبيسة و مركز القضاء و البغدادي انشات

التي تمتاز بأنها ذات  الكاربون حتوائها علىإفضال عن  ٣) مليار م٢.٣تجددها بقدر(ب

(األخرى من الموارد المائية. باألنواعنوعية جيدة مقارنة 
60F

٣( 

 مياه اآلبار: ١ – ٢ – ٧ – ١

اذ بلغت في عموم القضاء  متاز اآلبار في منطقة الدراسة بتباينها من ناحية ألخرىت

الرغم من كثرة اآلبار على وذلك تبعا لتأثير الخصائص الطبيعية فيها. و  ) بئراً ٣٨١(

فقد تم توزيعها بشكل عشوائي باالعتماد على البيانات  ،الموجودة في منطقة الدراسة

) نالحظ أن اكبر عدد لتركز اآلبار هي ضمن ناحية ٩( الموجودة فمن خالل الخريطة

والسبب في ذلك احتياج سكانها للموارد المائية فضال عن وجود مكامن الفتحة  ،كبيسة

                                                 
ية ، شعبة تخطيط االنبار خطة التنمية المكانية وزارة التخطيط ، دائرة التنمية اإلقليمية والمحل)  ۱(

 ص .۱٥٦م   ۲۰۱۲م ، أيار ،  ۲۰۲۰لمحافظة االنبار ، لغاية 
 . ۲۱۳م ، ص۲۰۰۸محمد خميس الزوكة ، جغرافية المياه ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، )  ۲(
 ص.۱٥٦منارة التخطيط ، دائرة التنمية اإلقليمية ، مصدر سابق ،)  ۳(



 منطقة الدراسةالمقومات الطبيعية للتنمية الريفية في     فصل االول                  ال

 ٦۲ 

الجوفي الذي يمتاز بغزارة مياهه التي تنحدر باتجاه الشمال والذي يشجع على وجود اآلبار 

 شمالية الغربية لمنطقة الدراسة. فيها. تليها بعد ذلك ناحية البغدادي وهي الجهة ال

ثم تليها على التتابع ناحيتي (مركز قضاء هيت ، الفرات ) والتي تمتاز بقلة اآلبار فيها 

 نتيجة وقوعها بالقرب من المجرى النهري مما جعلها أقل اعتمادا على اآلبار.

 )٩( خريطة
 ٢٠١٧التوزيع الجغرافي لآلبار والعيون في منطقة الدراسة لعام  

الموارد المائية ،شعبة موارد هيت ،بيانات غير  على دائرة باالعتمادمن عمل الباحثة  -المصدر :
 Arc map. 10برنامج  ، مخرجات٢٠١٧منشورة 
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 العيون : ٢ - ٢ – ٧ – ١

توجد في منطقة الدراسة العديد من العيون المائية وهي عبارة عن أماكن تخرج فيها المياه 

خالل الفتحات المتواجدة في الطبقات الصخرية الحاوية لها،  الجوفية بشكل طبيعي من

وتمتاز بوجود العيون القيرية التي تتسرب أحيانا نحو الحوض الجوفي مما يجعل المياه 

الجوفية مأوى لألمالح نتيجة وجود المياه الكبريتية بالقرب منها مما يعكس سلبيا على 

ه، والمعمورة، و كبيسة، و ثميل) من خالل التنمية الريفية ومن امثلتها (عيون الرحالي

العيون المائية والتى تتوزع  من) يتبين أن منطقة الدراسة تمتاز بوجود عدد ٩الخريطة (

بشكل عشوائي في الشمال الغربي نحو الجنوبي الشرقي وتكون شكل عشوائي في كل من 

كبيسة ، البغدادي  الناحية (مركز قضاء هيت ، وكبيسة ) وأن اكبر عدد لها هي في ناحية

(، مركز قضاء هيت ، الفرات ) على التتابع.
61F

١( 

 النبات الطبيعي : ٨ – ١

وهي حصيلة  ،لة بعاملي المناخ والتربة يتأثر النبات الطبيعي بالظروف الطبيعية المتمث

بات الذي ينمو دون على أنه الن هويمكن تعريف .نموللعاملين األساسين بين هذين الالتفاعل 

 )62F٢(.فيه نشاط البشريتدخل ال

تنمو في موسم دون  اتاتهذه النبواكثر  ،كثافة الغطاء النباتي وتتصف منطقة الدراسة بقلة

  )63F٣(.ة الدراسة باألنواع  اآلتيةل النبات الطبيعي في منطقاخر، ويتمث

 نباتات ضفاف األنهار : ١ - ٨ – ١

 الذي الرئيسو المصدر ، وأن نهر الفرات ههي النباتات التي تنمو على جانبي النهر

 كل أشجار وشجيراتوتكون هذه النباتات على ش ،في منطقة الدراسة اعتمدت عليه

                                                 
مشتاق احمد غربي ، العيون القيرية في قضاء هيت و استثماراتها (دراسة في الجغرافية الطبيعية ) )  ۱(

 .  ۸۸- ۸۷م  ص ۲۰۰٥،رسالة ماجستير ( غير منثورة ) كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 . ۸۳م ، ص۱۹۹۱خطاب صكار العاني ، جغرافية العراق ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، )  ۲(
 م  .۲۰۱۷،  ٦/۲/۲۰۱۷الدراسة الميدانية ، المالحظة المباشرة ،  ) ۳(
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وصناعة  لالحتطاب) وتستخدم التوت ،القصب ،ةالحلفالصفصاف  ،الغربوحشائش مثل (

(الفحم.
64F

١(  

 )حلفة(ال النباتات الطبيعية لضفاف األنهار في منطقة الدراسة )١صورة (          

 ٢٩/٧/٢٠١٨ريخ التصوير تا

 

 : الصحراويةالنباتات  ٢ - ٨ – ١

الظروف المناخية والتي تستطيع أن تنمو في المناطق  لمقاومةوهي النباتات تكيف نفسها 

 األمطاروقلة  ،التي تمتاز باالرتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف الصحراوية،

ض عوالب األرض ،أعماق إلىداد جذورها فقد كيفت نفسها من خالل امت ،والموارد المائية

بأنها جافة أحيانا قد تصل  الصحراويةوتتميز البيئة  ،اآلخر منها تخزن المياه في أجزائها

م وهذا يمكن ان يحدد من خالل مل)١٥٠(األمطارهطول  يتجاوزذ ال إ) شهرا ١١( إلى

فقد  الصحراويةق السيما في المناط ،) ملم ولكن الرتفاع درجات الحرارة٢٥٠خط المطر (

 الصحراويةوجعلها متذبذبة في المناطق  األمطارعملت على تغيير خصائص هطول 

                                                 
 محافظة ريف في الزراعية األرض لالستعماالت المكاني التغير) قاسم عبيد فاضل جاسم الجميلي ،  ۱(

 . ٥۳ص .۲۰۱۲ ، التربية كلية ، االنبار جامعة منشورة)، (غير ماجستير رسالة ، االنبار
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و عدم مالئمتها للحياة النباتية أال بعض النباتات الشوكية  إلىمما أدى  الصحراوية، وشبه

وتقسم النباتات  )65F١(.التي كيفت نفسها من خالل تخزين المطر في اجزائها ،القزمية

 : لىإ الصحراوية

 النباتات الحولية :  ١ – ٢ – ٨ – ١

اذ  ،وتنعدم خالل موسم الجفاف ،األمطاروهي النباتات التي تنمو خالل مواسم هطول 

وتنتهي خالل شهر  ،(تشرين الثاني) األمطارتنمو خالل األشهر التي تكثر فيها هطول 

 ،السلمان  ،ة فلحلا ،. ومن هذه النباتات ( الخباز نتيجة انقطاع الهطول المطري، نيسان

 مراعي جيدة في منطقة الدراسة . الشعير البري ) وتستخدم  ،الكعوب  ،العاكول  ،غل ر ال

 (الكعوب) )الشجيرات والنباتات الطبيعية الحولية لمنطقة الدراسة٢( صورة

 
 ٢٩/٧/٢٠١٨تاريخ التصوير 

ائدة كبيرة كالرغل وهو جنس نباتي يتبع فصيلة وهناك انواع من هذه النباتات لها له ف

نوعًا منها ما هو اصيل في الوطن  ٢٥٠سجل اكثر من  ،القطيفة من رتبة القرنفليات

 العربي وما هو دخيل.

(فوائد الرغل هي:
66F

٢( 

                                                 
– ۱۹۱لموسوي ، عبد الحسين مدفون أبو رحيل ، مصدر سابق ، صعلي صاحب طالب ا)  ۱(

 .۱۹۲ص
                                                             شبكة االنترنت)  ۲(

www.almrsal.com/post/420812 
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 تحسين وظائف الكلى  -

 الوقاية من السرطان -

 تعمل على تحفيز عمليات الهضم  -

 حسن من كفاءة التمثيل الغذائيي -

 زيز الجهاز المناعيتع -

 النباتات المعمرة : ٢ - ٢ – ٨ – ١

وهي النباتات التي لها القابلية أن تتحمل الجفاف الشديد فقد تظل في سبات طول فصل 

الجاف اذ تتمثل بالعصاريات  كالصبير الذي يخزن المياه في سيقانه وجذوره. كما تمتاز 

ها تمتاز بنظام جذري ضخم، سواء أفقيا أم نباتاتها بأنها تنمو بأشكال متباعدة، النها جميع

رأسيا، وهي كيفت نفسها تنمو خالل بدأ مواسم هطول األمطار، مما جعلها مناطق رعي 

جيدة في منطقة الدراسة ومن أهم تلك النباتات هي (العاكول، الشوك، السدر العوسج، 

اسة من اجل القطع المستمر من قبل السكان في منطقة الدر  إلىالصبير)، وقد تعرضت 

الحصول على الوقود، والسيما بعد االحتالل األمريكي، مما ترك آثارًا سلبية على الواقع 

 التنموي الريفي في منطقة الدراسة.

 )الرغل) الشجيرات والنباتات الطبيعية الحولية لمنطقة الدراسة (٣صورة (

 
 ٢٩/٧/٢٠١٨تاريخ التصوير 
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 الطبيعية المعمرة (الشوك)النباتات  )٤صورة (

 ٢٩/٧/٢٠١٨تاريخ التصوير 

 الشجيرات المعمرة والحولية: ٣ - ٢ – ٨ – ١

ظروف الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، من خالل االحتفاظ  مقاومةالنباتات القدرة على  لهذه

 ،فية المهمةعميقة، وتعد من النباتات العل اً راقها وسيقانها وامتالكها جذور أو بالمياه في 

وتعطي رعيًا جيدًا خالل فصلي الصيف والخريف عند زوال االعشاب الخضراء. من 

منها فوائد كثيرة كالشفلح وهي  ألنواع. كما الشفلح والعرفجمها السدر والطرفة والغضا و اه

 ،وهو نبات معمر دائم الخضرة ،) سم٥٠ما يقارب ( إلىشجيرة شوكية يصل طولها 

ذات ازهار بيضاء جميلة تتفتح صباحًا ثم تتحول  ،ة يشبه االشواكراق سميكة وناعمأو و 

(اللون االحمر بعد الظهر. فوائد الشفلح كثيرة منها ما ياتي: إلى
67F

١( 

 يعالج التهابات االذن وامراض السمع عن طريق خلطه مع الزيت -

 يعالج مشاكل االسهال وطرد الديدان -

 يستعمل كمادات لعالج النقرس والروماتيزم -

 البولية والكلى لتطهير المسالكدم ازهاره  تستخ -

                                                 
 http://www.dounyati.comشبكة االنترنيت                                              )۱(
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 يعالج انزالق الركبة والتهاب العيون وعرق النساء -

 تصلب الشرايين والحساسيةويعالج للصداع الشديد و  اً يعد مسكن -

 (الطرفة) شجيرات النباتات الطبيعية المعمرة في منطقة الدراسة )٥صورة (

 ٢/٧/٢٠١٨تاريخ التصوير 

 باتات الطبيعية المعمرة في منطقة الدراسة (الشفلح)) شجيرات الن٦صورة (

 ٢/٧/٢٠١٨التصوير  تاريخ



 الفصل الثاني 

 :ويشملاملقومات البشرية 
 حجم السكان ۲-۱
 السكان ۲-۲
 انظمة الري ۲-۳
 نظام الصرف(البزل)    ٤-۲
 المكننة الزراعية ٥-۲
 يازات الزراعية في منطقة الدراسةالح ٦-۲
السياسات الحكومية(سياسة الدولة  ۲-۷

 الزراعية)
 الزراعي ) ملكية األرض (االصالح  ۲-۸
 لتسليف الزراعيراس المال وا ۲-۹
 الكيميائية العضوية ألسمدة ۲-۱۰
 االجتماعية (العادات والتقاليد) العوامل ۲-۱۱
 معيةالخدمات المجت ۲-۱۲

 خدمات البنى االرتكازية ۲-۱۳



 المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالفصل الثاني                          

۷۰ 
 

 :تمهيد

تمثل المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسة العمود الفقري للنهوض بواقع تنموي ريفي 

عددهم ونموهم  حيثوذلك من خالل مجموعة من العوامل منها ما يتعلق بالسكان من  ،متطور

البنية  أوومنها ما يتعلق بالنشاط البشري  ،وتوزيعهم الجغرافي والتركيب النوعي والعمري لهم

نظرا  ،نتاجية والسياسات الحكوميةمدى توفير عناصرها االجتماعية واإل حيثساسية من التحتية األ

 ،السيما في البلدان النامية بصورة عامة ،بشكل مباشر على عملية التنمية الريفية تأثيرهالمدى 

غاية التنمية ووسيلتها من  أن االنسان هووبما  ،وعلى الواقع الريفي في منطقة الدراسة خاصة

فهو من يضع الخطة التنموية ويشارك  ،خالل كون التنمية تعطي ثمارها من خالل النشاط البشري

لى على الجهد البشري بعد و يعتمد بالدرجة األي منطقة أفي  يطرأي تطور أن إلذلك ف ،في تنفيذها

 وبالتالي سوف ينعكس على النهوض بالتنمية الريفية في منطقة الدراسة. ،وجود مقومات طبيعية

 السكان:                                  ١ - ٢

فال قيمة يشكل السكان العنصر االساس للنهوض بالواقع التنموي الريفي، فهو أداة التنمية وهدفها 

Pللموارد إذا لم تستثمر من قبل االنسان واستغاللها بالتنمية الريفية.

)
0F

١(
P  فاإلنسان بحاجة للنهوض

Pبالواقع الذي يعيشه وتحقيق أكبر قدر من المنفعة سواء للمصلحة الشخصية أم العامة.

)
1F

٢(
P  فالسكان

طبيعتها فهم األيدي  هم الثروة البشرية التي تقيم الحضارات في أي مكان من األرض، مهما كانت

Pالعاملة التي تحرث األرض وتزرعها.

)
2F

٣(
P  لذلك فإن دراسة السكان هي علم إحصائي يهتم بدراسة

Pتوزيع السكان ونموهم وتركيبهم.

)
3F

٤(
P  لذلك سوف نعتمد في استخراج معدالت النمو للحضر والريف

نات لناحيتي البغدادي وذلك من خالل االعتماد على المجموع الكلي للقضاء وذلك لعدم توفر البيا

) فضال عن أنها لم تعلن رسميا ٢٠٠٧-١٩٩٧والفرات، ألنها لم تكن قد استحدثت في عامي (

 نواحي إدارية ِاال في الوقت الحاضر.

                                                           
 .٥۷سلسبيل احمد حسين امين، مصدر سابق، ص)  ۱(
 .۳٥، ص۲۰۰۱، دار المنهل اللبناني، لبنان، ۱الدين، السكان والتنمية، طسعاد نور )  ۲(
عبد المنعم عبد الوهاب، صبري فارس الهيتي، الجغرافية السياسية، مطبعة بيت الحكمة، بغداد، )  ۳(

 .۷۲،ص۱۹۸۸
 .۲۰، ص۱۹۸۹فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، )  ٤(



 المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالفصل الثاني                          

۷۱ 
 

 حجم السكان: ٢ – ٢

وهذا الحجم يحدد استثمارات الموارد  ،سكان عددهم في مكان وزمان معينينويقصد بحجم ال

Pويؤثر في الفعاليات والنشاطات االقتصادية التنموية. ،الطبيعية

)
4F

١(
P  معدالت ارتفاع على الرغم من

ة داريبين الوحدات اإل اً كبير  اً ن هنالك تباينأنه يالحظ بأال إالنمو السكاني في عموم منطقة الدراسة 

همها العوامل الطبيعية واالقتصادية أسباب أافر عدة وذلك نتيجة تظ ،في منطقة الدراسة

تركزهم  إلىدى أسهمت في رسم الصورة النهائية لتوزيع السكان وبالشكل الذي أواالجتماعية التي 

-١٩٩٧خرى. لذلك ومن خالل ما سنالحظه في تحليل البيانات للمدة (في منطقة دون األ

-لدراسة بحسب(الحضرعداد السكانية لمنطقة اعلى مجموع األ اعتمدتقد ،  )٢٠١٧-٢٠٠٧

نالحظ بان البيانات التي توفرت  )١٩٩٧وذلك لعدم توفر البيانات لبعض النواحي لعام ( ،الريف)

فلم تكن  الفرات) -(البغدادي ناحيتا ماأمركز قضاء هيت) -خالل ذلك العام فقط لناحيتي (كبيسة

لذلك سيتم  في الحصول على البيانات، الصعوبات بعض فضال عن مواجهة ،بعد تقد استحدث

تم الحصول علية من وزارة التخطيط ودائرة التنمية االقليمية  تحليل البيانات باالعتماد على ما

وذلك  )٢٠٢٠عام( والمحلية شعبة تخطيط االنبار الخطة التنموية المكانية لمحافظة االنبار لغاية

ذلك لمعرفة نسبة الريف بالنسبة للحضر من ) و بحسب البيئة (حضر/ريف لعموم منطقة الدراسة

 .خالل اوجه المقارنة بينهما

عداد السكان الحضر والريف قد جاءت متباينة على مستوى أن أ) ١٢يتبين لنا من خالل الجدول(

) بلغ حجم سكان الحضر في مركز قضاء ٢٠١٧فحسب تقديرات السكان لعام( ،الوحدات االدارية

%) من مجموع سكان الحضر ٧٠.٩لى بنسبة (و وقد تصدرت المرتبة األ ،) نسمة٦٦٦٩٠هيت (

عود سبب وقوع هاتين الناحيتين وي %)١٨.١ناحية كبيسة بالمرتبة الثانية بنسبة( هفي القضاء. تلي

 منيةضاع األو األعادة ما دمرته إوالسيما بعد  ،وجود الخدمات المتاحة إلىلى والثانية و مرتبة األبال

 إما)١٢كما الحظنا خالل الجدول()، ٢٠١٧ولغاية سنة الهدف ( )٢٠١٤(عامبعد 

                                                           
 .۷۸،ص۱۹۸۰، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد، ۱عبد الحسين زيني، اإلحصاء السكاني، ط)  ۱(
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من  التتابع%) على ٧.٥،٣.٦الفرات) فقد جاءتا بالمرتبة الثالثة والرابعة بنسبة ( -ناحيتي(البغدادي

 .)١٠الشكل (جمالي سكان الحضر ، إ

 ٢٠١٧ريف لعام حضر/ البيئةحجم السكان في منطقة الدراسة حسب ) ١٢(جدول 
الوحدات 
 االدارية

سكان 
 الحضر

مجموع  النسبة% سكان الريف النسبة%
 القضاء

 ۸٦٥۱٦ ۲٤.۲ ۱۹۸۲٦ ۷۰.۸ ٦٦٦۹۰ م. قضاء هيت
 ۳۸٤٦٤ ۳۸.٤ ۳۱٤۲۷ ۷.٥ ۷۰۳۷ ناحية البغدادي
 ۳۲۲۳۲ ۳٥.۲ ۲۸۸٤۹ ۳.٦ ۳۳۸۳ ناحية الفرات
 ۱۸۸٥۰ ۲.۲ ۱۸۲٥ ۱۸.۱ ۱۷۰۲٥ ناحية كبيسة

 ۱۷٦۰٦۲ %۱۰۰ ۸۱۹۲۷ %۱۰۰ ۹٤۱۳٥ المجموع
دائرة التنمية االقليمية والمحلية، شعبة تخطيط االنبار ، خطة التنمية  ،المصدر: وزارة التخطيط 

 .٤٢ص ٢٠٢٠المكانية لمحافظة االنبار، لعام
 ٢٠١٧ريف)لعام  -) حجم السكان منطقة الدراسة حسب النسبة(حضر١٠الشكل (

 
 )١٢المصدر: عمل الباحة باالعتماد على الجدول (

 اوذلك بعدد سكانه ،لىو سكان الريف فقد تصدرت ناحية البغدادي المرتبة األالى بالنسبة  إما

 ٣٥.٢ناحية الفرات فقد تلتها بالمرتبة الثانية وبنسبة( ماأ%) ٣٨.٤)نسمة وبنسبة (٣١٤٢٧البالغ(

 جعل هاتين الوحدتين تتصدران المرتبة ،الزراعية وخصوبة التربة األراضي) وذلك بسبب اتساع %

بينما تصدر كل من مركز قضاء هيت وناحية كبيسة المرتبة الثالثة والرابعة على  لى والثانية.و األ
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اهمها بعدها عن  ألسبابوذلك  %)من مجموع سكان الريف،٢.٢-٢٤.٢وبنسبة قدرها( التتابع

ثر سلبا على االنتاج الزراعي خاصة ؤ مما ي ،الزراعية األراضيمصادر المياه وتدهور التربة و 

 والتنمية الريفية عامة.

 نمو السكان: ١ – ٢ – ٢

 )٨٨٨٥٢( )١٩٩٧بلغ حجم السكان لمركز قضاء هيت لعام( )١٣يالحظ من خالل الجدول(

التقديرات  ماأ.)١٠٢٣٧٣٦( من مجموع سكان محافظة االنبار البالغ %)٨.٦ونسبة( نسمة

نسمة وبزيادة بلغت  )١٢٩٠٠٣( إلىلتصل  اعدادهمفقد ارتفعت  )٢٠٠٧السكانية لعام(

) في حين ارتفعت نسبتهم بحسب نتائج الحصر والترقيم ١٩٩٧( عام عن) نسمة ٤٠١٥١(

 )٢٠١٧لعام(المعلومات وتكنلوجيا  لإلحصاء المركزي زللتقديرات السكانية الصادرة من الجها

ويمكن تفسير هذه  ،%) من مجموع سكان محافظة االنبار١٧.١نسمة وبنسبة( )١٧٥٨٤٦بلغت(

 الظروفوذلك بسبب تحسين  ،زيادة بارتفاع معدالت الوالدات يقابلها انخفاض في معدل الوفياتال

وعلى الرغم من معدالت الزيادة الطبيعية في منطقة  ،الصحية واالحوال االقتصادية واالجتماعية

ويرجع سبب  ،معدالت ما بين الحضر والريفالالدراسة اال اننا نالحظ وجود تباين كبير في تلك 

وجود عوامل طبيعية واقتصادية واجتماعية اسهمت في تركز السكان في منطقة دون  إلىذلك 

ان اعداد السكان بين الحضر والريف قد اختلف على يتبين ) ١١خرى. ومن خالل الشكل (أ

) كان عدد سكان القضاء من ٢٠١٧ي تقديرات السكان لعام(فف ،مستوى قضاء هيت عموما

) نسمة ٨١٨٢٧(أما سكان الريف فقد بلغ عددهم في القضاء نحو ) نسمة ٩٤٠٢٥(نحولحضر ا

وقلة اعداد السكان  ،وجود كافة الخدمات االدارية والمجتمعية في القضاء إلىويعود سبب ذلك 

 الريفيين العاملين في الزراعة.
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 )۱۳جدول (                                          
 )۲۰۱۷-۱۹۹۷لمنطقة الدراسة وفق البيئة (حضر/ريف) للعام ( النموحجم السكان ومعدل  

 السكان االعوام 
 الكلي

-۱۹۹۷ النسبة الريف النسبة الحضر
۲۰۰۷ 

۲۰۰۷-۲۰۱۷ 

۱۹۹۷ ۸۸۸٥۲ ٤٦۳۳٥ ٤۲,۱٤ ٥۲٥۱۸ ٤۷,۸٥ ۳,۸۰% ۳,۱۰% 
 معدل نمو الحضر ٤۸,۸۸ ٦۳۰٤۸ ٥۱,۱۲ ٦٥۹٥٥ ۱۲۹۰۰۳ ۲۰۰۷
۲۰۱۷ ۸٤٦ ،۱۷٥ ۹٤۰۲٥ ٥۳,٤۷ ۸۱۸۲۷ ٤٦,٥۳ ۳,٥۰% ۳,٦۰% 

 معدل نمو الريف      
      ٤,۰۲% ۲,٦٤% 

خطة التنمية  ،شعبة تخطيط االنبار  ،دائرة التنمية االقليمية والمحلية ،وزارة التخطيط  -۱المصدر: 
 .٤۲ص ۲۰۲۰لعام ،المكانية لمحافظة االنبار

، ص ۱۹۹۷العام لسكان العراق لعام  ، التعدادلإلحصاءبيانات هيئة التخطيط، الجهاز المركزي  – ۲
۷۲. 

𝑅 دلة االتية:    العتماد على المعاااستخراج معدل النمو ب = (�𝑝1
𝑝𝑜

𝑡  − 1) ∗ 100 

R =  ،معدل النموpo = ،عدد السكان في التعداد االولp1=  ،عدد السكان في التعداد االخيرt 
 عدد السنوات بين التعدادين.=
 

معدل النمو   مقارنة مع %)٣.٨( )٢٠٠٧-١٩٩٧بلغ معدل النمو السكاني لقضاء هيت للمده (

) ٢٠٠٧-١٩٩٧(بينما بلغ معدل نمو السكان الحضر للمده  ،%)٣.١وهو( )٢٠١٧-٢٠٠٧للمدة(

سكان الريف بلغ معدل نموهم للمده  ماأ، للسنوات المذكورة %)٣.٦)مع ارتفاع طفيف بلغ (٣.٥(

 إلىالحضر وجود هجرات معاكسة من  إلىويعود سبب ذلك  %)٢.٦%) وانخفض الى (٤ذاتها(

الذين يشجعون تنظيم  الريف مقارنة مع سكان الحضر ألبناءوالزواج المبكر  ،الريف

)P)5F١.النسل
P  قد شهدت  )٢٠٠٧-١٩٩٧بين ( ن المدة ماأو  ،السيما الطبقة الواعية والمثقفة منهمو

وذلك بسبب التغيرات الحاصلة في اعداد  ،في معدالت النمو السكاني في عموم القضاء انخفاضا

)، بسبب االحتالل ٢٠٠٣منية عام (سكانها نتيجة للهجرات المتكررة بعد تدهور األوضاع األ

األمريكي.

                                                           
وزارة التخطيط، دائرة التنمية االقليمية  والمحلية، شعبة تخطيط االنبار، خطة التنمية المكانية لمحافظة )  ۱(

 .٤۲، ص۲۰۱۲)دراسة شاملة، ايار ۲۰۲۰االنبار لغاية (
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                                                     حسب البيئة للمدة منطقة الدراسة) معدل نمو السكان في ١١شكل (

 )٢٠١٧-٢٠٠٧و٢٠٠٧-١٩٩٧(

 

 )١٣المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

ضاع التي حلت و ) انخفاض معدالت نمو السكان نتيجة األ٢٠١٧-٢٠٠٧بينما شهدت المدة (

الن  ،وكل ذلك انعكس سلبا على نجاح التنمية الريفية في عموم منطقة الدراسةبالبلد عامة، 

سكان توفير االيدي العاملة السيما وقد شكلت نسبة و التنمية تتحدد من خالل االعداد السكانية 

 يساعد على القيام) وهذا بحد ذاته سوف ٢٠١٧%) من مجموع القضاء عام(٤٦.٥( الريف

 على الواقع التنموي الريفي في منطقة الدراسة. وانعكاس ذلكالزراعية  باألنشطة

 التركيب السكاني لمنطقة الدراسة: ٢ – ٢ – ٢

 جتماعية واالقتصادية والديموغرافية السكاني هو دراسة الخصائص الحضارية وااليقصد بالتركيب 

والعلمي والثقافي. وفي هذا الجانب يهتم  العمري والنوعيالتي تتمثل بالتركيب الجنس  ،لسكانل

الجغرافي في تحليل تركيب السكان بهدف الكشف عن طبيعة التباين في الوضع االجتماعي 

Pانعكاس ذلك على التنمية الريفية.و للمنطقة المدروسة  ةالوحدات المكونواالقتصادي بين 

)
6F

١( 

 
                                                           

مان محمد غنيم، تخطيط استخدام األرض الريفي والحضري، جامعة البلقاء التطبيقية، دار الصفاء للنشر عث)  ۱(
 .۲۰۳، ص۲۰۰۸، ۲والتوزيع، عمان، ط
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 التركيب البيئي للسكان: ١ – ٢ – ٢ – ٢

، منها سكاني ربين الريف والحض من خاللها التمييزيمكن سس التي هنالك العديد من األ

فيعد العامل طقة الدراسة بخصوص من ماأ ،وذلك في العراق عامة ،اداريو  ،مهني ،اجتماعي

 ،يقع داخل الحدود البلدية يعد حضريا ذ ان كل ماإ ،هو الفاصل بين الريف والحضر دارياإل

ن مجموع أيتضح لنا  ،)١٠والخريطة ( )١٤وخارجها يعد ريفيا من خالل االطالع على الجدول (

 من %)٥٣.٤( يعادل ي ماأنسمة  )٩٤١٣٥) بلغ(٢٠١٧السكان الحضر في منطقة الدراسة عام(

نسمة  )٨١٩٢٧(بلغ عدد سكان الريف في العام نفسهفي حين  ،مجموع السكان القضاء

مقارنة مع سكان  )٢٠١٧( عام%) نالحظ من ذلك انخفاض نسبة سكان الريف في ٤٦.٥وبنسبة(

 . للعام نفسه، كما موضح في الفقر اعالهالحضر 

 م٢٠١٧حسب البيئة حضر / ريف لعام  منطقة الدراسة) التوزيع العددي لسكان ١٤جدول (
الوحدات 
 االدارية

سكان 
مجموع  النسبة% سكان الريف النسبة% الحضر

 القضاء
 ۸٦٥۱٦ ۲٤.۲ ۱۹۸۲٦ ۷۰.۸ ٦٦٦۹۰ م. قضاء هيت
 ۳۸٤٦٤ ۳۸.٤ ۳۱٤۲۷ ۷.٥ ۷۰۳۷ ناحية البغدادي
 ۳۲۲۳۲ ۳٥.۲ ۲۸۸٤۹ ۳.٦ ۳۳۸۳ ناحية الفرات
 ۱۸۸٥۰ ۲.۲ ۱۸۲٥ ۱۸.۱ ۱۷۰۲٥ ناحية كبيسة
 ۱۷٦۰٦۲ %۱۰۰ ۸۱۹۲۷ %۱۰۰ ۹٤۱۳٥ المجموع

دائرة التنمية االقليمية والمحلية، شعبة تخطيط االنبار ، خطة التنمية المكانية  ،المصدر: وزارة التخطيط 

 .٤٢ص ٢٠٢٠لمحافظة االنبار، لعام

 التركيب النوعي: ٢ – ٢ – ٢ – ٢

 رمنطقة البد من التعرف على عدد الذكو  أوقليم إي أتبين الدراسات السكانية على ان دراسة  

ثر على تحديد نوعية المشاكل االقتصادية أالعددي بينهما لها  االختالفوان مدى  ،فيها واإلناث

وعلى قوة العمل وعلى معدالت المواليد والوفيات والزواج فضال عن الهجرة والتوزيع  ،الجتماعيةاو 
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Pالمهني.

)
7F

١(
P  عدد الذكور لكل مائة من االناث وتعرف هذه النسبة يعبر عن التركيب النوعي بنسبة

Pبنسبة النوع.

)
8F

٢(
P   

 )١٠خريطة (                                      

 ٢٠١٧ريف) في منطقة الدراسة لعام  –حجم السكان حسب البيئة (حضر 

 )۱٤العتماد على بيانات جدول (االمصدر: عمل الباحثة ب
                                                           

، ۱۹۸٦عبد علي الخفاف، عبد مخمور الريحاني، جغرافية السكان، مطبعة جامعة البصرة، البصرة. )  ۱(
 .۳۲۲ص

 .۷۲۹، ص۲۰۰۲، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ۱السكان ،ج عباس فاضل السعدي، جغرافية )  ۲(
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) بلغت ٢٠١٧أن نسبة النوع في مركز قضاء هيت بحسب عام( )١٥تبين لنا من خالل الجدول(و  

) انثى وقد زادت هذه النسبة كثيرا عن األعوام السابقة بسبب تحسن ١٠٠%) ذكرًا لكل (٩٥(

المستوى المعاشي في الريف، مما جعلهم أكثر استقرارا، إما في ناحية البغدادي بلغت النسبة 

) انثى، في حين بلغت نسبة بحسب نفس ١٠٠( %) ذكرًا لكل٩٥)(٢٠١٧بحسب تقديرات عام(

)انثى ١٠٠%) ذكرًا لكل (٩٣,٨الفرات على التتابع ( -) في ناحيتي كبيسة٢٠١٧تقديرات عام (

) انثى. ودراسة هذا النوع من التركيب له أثر كبير في عملية التنمية ١٠٠%) ذكرًا لكل (٩٤.٦(

 الريفية السيما الشباب منهم.

 ۲۰۱۷منطقة الدراسة لعام ريف ) التركيب النوعي لسكان ۱٥جدول (

عدد  الوحدات االدارية
 ناثاال

عدد 
نسبة النوع  المجموع لذكورا

% 
 %۹٥ ۱۸٦۰٥ ۹۰٦٦ ۹٥۳۹ مركز قضاء هيت
 %۹٥ ۲۹۳۷٤ ۱٤۳۱۳ ۱٥۰٦۱ ناحية البغدادي
 %۹۳.۷ ۱۸٤۰ ۸۹۰ ۹٥۰ ناحية كبيسة
 %۹٤.۷ ۲٦۹۹۱ ۱۳۱٤۷ ۱۳۸٤٤ ناحية الفرات

التقديرات السكانية  ، شعبة تخطيط االنبار ،دائرة التنمية االقليمية ، وزارة التخطيط، المصدر : جمهورية العراق
 .٤۲ص ،بيانات غير منشورة، ۲۰۱۷حسب الجنس لسنة 

 التركيب االقتصادي: ٣ – ٢ – ٢ – ٢

يوضح التركيب االقتصادي توزيع السكان على االنشطة االقتصادية ونسب العاملين والعاطلين 

واثر ذلك على معدالت االنجاب. فضال عن انه يوضح مدى التقدم  ،في العمل المرأةومساهمة 

)P)9F١.فيهمجتمع من خالل االنشطة وانواعها الغالبة  ألياالقتصادي 
P  لنا حجم  ديحد انهفضال عن

التركيب االقتصادي لسكان الريف في منطقة  سنتناولالقوى العاملة الفعلية في االنشطة المختلفة 

 ساسيين في النشاط االقتصادي وهما:الدراسة من خالل دراسة عنصرين ا

هم عناصر التركيب االقتصادي في اي مكان بغض النظر أالقوى العاملة: تمثل القوى العاملة  -١

ة لسكان منطقة أن الزراعة تعد الحرفة الرئيس كما ،نموه االقتصاديو الحضاري  تطورهعن درجة 

 الدراسة.
                                                           

  .٤۱٤عبد علي الخفاف وعبد مخمور الريحاني، مصدر سابق، ص ) ۱(
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العاملين بالزراعة في منطقة الدراسة  نسبةن أ) ١٢والشكل( )١٦ذ يالحظ من خالل الجدول (إ

كانت ناحية لعاملين في الزراعة للوحدات االدارية لنسب اوعند التوزيع المكاني %)، ١٢.٥٦بلغ(

 ناحيةدد العاملين في النشاط االقتصادي، ثم من مجموع ع%) ٢٤.٣٩ل (و البغدادي بالمركز األ

من مجموع عدد العاملين في النشاط، وفي المركز الثالث اتت ناحية  %)١٢.٦٨وبنسبة( الفرات

من مجموع عدد  %)٥.٣٧(خير جاء مركز القضاء بنسبة والمركز األ%) ٧.٨نسبة(بو كبيسة 

 النشاط االقتصادي.العاملين في 

%) من مجموع القوى العاملة في منطقة ١.٩٥ما نسبة العاملين في الصناعة فقد كانت (أ 

%) ٢.٤٤%) ثم ناحية كبيسة بنسبة (٤.٣٩ل وبنسبة(و تت ناحية البغدادي بالمركز األأالدراسة، و 

نشاط صناعي حسب نتائج  يأناحية الفرات فلم يسجل بها  ماأ) %٤,٨ثم مركز القضاء بنسبة (

 االستبيان.

 لعينة الدراسة لقوى العاملة في منطقة الدراسة حسب الوحدات االداريةا) ١٦جدول (

 نوع العمل
 المجموع الكلي ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي م قضاء هيت

%نسبة عدد  %نسبة عدد %نسبة عدد %نسبة عدد نسبة عدد 

 ۱۲,٥٦ ۱۰۳ ۱۲,٦۸ ۲٦ ۷,۸ ۱٦ ۲٤,۳۹ ٥۰ ٥,۳۷ ۱۱ الزراعة

 ۱,۹٥ ۱٦ ۰ ۰ ۲,٤٤ ٥ ٤,۳۹ ۹ ٤,۸ ۱۰ الصناعة

 ۲۰,۱۲ ۱٦٥ ۲٤,۸۸ ٥۱ ۲۸,۷۸ ٥۹ ٦,۸۳ ۱٤ ۲۰ ٤۱ موظف

 ۱٤,۸۸ ۱۲۲ ۱,٤۷ ۳ ۱۸,٥٤ ۳۸ ۱۰.۷۳ ۲۲ ۲٤,۸۷ ٥۱ اعمال حره

 ۱۰,۳۷ ۸٥ ۳,۹۱ ۸ ۱۰,۷۳ ۲۲ ۱٤,۱٥ ۲۹ ۱۲,٦۸ ۲٦ متقاعد

عاطل عن 
 ۱۰ ۸۲ ۲۷,۸ ٥۷ ٥,۳۷ ۱۱ ٤,۳۹ ۹ ۲,٤۳ ٥ العمل

 ۱٥ ۱۲۳ ۲۷,۸ ٥۷ ٥,۳۷ ۱۱ ۱۰,۷۳ ۲۲ ۱٦,۰۹ ۳۳ موظف امن

 ۱٥,۱۲ ۱۲٤ ۱,٤٦ ۳ ۲۰,۹۷ ٤۳ ۲٤,۳۹ ٥۰ ۱۳,٦٥ ۲۸ تعليم

 %۱۰۰ ۸۲۰ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ المجموع

 )١ملحق ( راسة الميدانية استمارة االستبانةالمصدر: الد
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الجغرافي للنسب المئوية للقوى العاملة في منطقة الدراسة حسب الوحدات ) التوزيع ١٢شكل (
 لعينة الدراسة االدارية

 
 )١٦المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

%) من مجموع القوى العاملة في منطقة الدراسة، واتت ٢٠.١٢ما نسبة الموظفين فقد كانت (أ

%) ثم مركز ٢٤.٨٨%) ثم ناحية الفرات بنسبة (٢٨.٧٨ل وبنسبة(و ناحية كبيسة بالمركز األ

 %). ٦.٨٣ما ناحية البغدادي جاءت بالمركز االخير بنسبة (أ%) ٢٠القضاء بنسبة (

%)، وعند التوزيع المكاني لنسب ١٤.٨٨نسبة العاملين باألعمال الحرة في منطقة الدراسة (وبلغت 

%) من ٢٤.٨٧ل (و االدارية كان مركز القضاء بالمركز األالعاملين في االعمال الحرة للوحدات 

%) من مجموع عدد ١٨.٥٤وبنسبة( كبيسةمجموع عدد العاملين في النشاط االقتصادي، ثم ناحية 

ناحية والمركز االخير  ،%)١٠.٧٣وبنسبة( البغدادي، وفي المركز الثالث اتت ناحية ينالعامل

 ملين في النشاط االقتصادي.%) من مجموع عدد العا١.٤٧بنسبة ( الفرات

%) من مجموع القوى العاملة في منطقة الدراسة، واتت ١٠.٣٧نسبة المتقاعدين فقد كانت ( ماأ

%) ثم ناحية ١٢.٦٨%) ثم مركز القضاء بنسبة (١٤.١٥ل وبنسبة(و ناحية البغدادي بالمركز األ

 %).٣.٩١ناحية الفرات جاءت بالمركز االخير بنسبة ( إما%) ١٠.٧٣كبيسة بنسبة (
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 ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي مركز قضاء هيت
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%) من مجموع القوى العاملة في منطقة الدراسة، واتت ١٥من فقد كانت (نسبة موظفي األ أما

ثم ناحية  ،%)١٦.٠٩ثم مركز القضاء بنسبة ( ،%)٢٧.٨ل وبنسبة(و ناحية الفرات بالمركز األ

 %).٥.٣٧خير بنسبة (ناحية كبيسة جاءت بالمركز األ أما%) ١٠.٧٣البغدادي بنسبة (

%) من مجموع القوى العاملة في منطقة الدراسة، ١٥.١٢نسبة العاملين في التعليم فقد كانت ( أما

ثم  ،%)٢٠.٩٧بنسبة ( ناحية كبيسةثم  ،%)٢٤.٣٩ل وبنسبة(و بالمركز األ البغداديواتت ناحية 

 %).١.٤٦خير بنسبة (جاءت بالمركز األ الفراتناحية و  ،%)١٣.٦٥بنسبة ( مركز القضاء

ذ يؤدي ظهورها إ ،تعد ظاهرة البطالة من اخطر الظواهر االجتماعية واالقتصادية البطالة: -٢

هدر موارد  مما ينتج عنه ،في المجتمعاتزيادة في معدالت الفقر والمرض  إلىبشكل ملحوظ 

مجتمع ما لعدم وجود فرص عمل  ويقصد بالبطالة بانها توقف جزء من قوة العمل في المجتمع،

)P)10F١.فيه
P بسبب  ،ظهرت نتيجة ارتفاع معدالت نمو السكان بنسبة تفوق الطلب على العمالة وقد

داء االقتصادي وعدم توفير فرص عمل التي يمكن من خاللها تحقيق التوازن مع تراجع األ

مما جعل البطالة من الظواهر االقتصادية التي يجب معالجتها ضمن  ،معدالت النمو السكاني

Pوالتي يمثل السكان فيها هدف التنمية وموضوعها. ،البرامج التنموية

)
11F

٢(
P  

الى بالنسبة  أما) %١٠(ت العاطلين عن العمل بلغ نسبةن أ) يظهر لنا ١٦فمن خالل الجدول (

لى و المرتبة األ الفراتتوزيعها جغرافيا في النواحي االدارية في منطقة الدراسة فقد سجلت ناحية 

ثم ناحية  ،%)٥.٣٧( وبنسبة كبيسة في حين تلتها ناحية %)٢٧.٨لعاطلين عن العمل وبنسبة(ل

 %)٢.٤٣وفي المركز االخير جاء مركز القضاء بنسبة ( ،%)٤.٣٩وبنسبة(البغدادي 

 

 

                                                           
هيثم عبد القادر واسماء خضير ياسين، تحليل اتجاهات البطالة في العراق وسبل معالجتها، مجلة االدارة )  ۱(

 .۳۲، ص۲۰۱٤)، ۳۷)، المجلد(۱۰۱واالقتصاد، العدد(
، ۲۰۱۱)، ۱۱عبد الرسول عبد جاسم، البطالة في العراق الواقع والحلول، مجلة المتطور، بغداد، العدد()  ۲(

 .٤ص
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 التركيب التعليمي: ٤ – ٢ – ٢ – ٢

اعلى  إلىيقصد بالتركيب التعليمي توزيع السكان بحسب المستوى التعليمي من مستوى االمية 

اهم الخطوات التي  ومن ،العملية التنمويةفي ة المحاور الرئيستحصيل دراسي. يعد التعليم احد 

 طيط السليم.ختوسيع نطاقها ليشمل جميع الناس من خالل الت إلىتسعى البرامج االنمائية 

نسبة االمية من  نأ) يتضح ١٣) والشكل (١٧ومن خالل مالحظة نتائج االستبيان الجدول (

%)، وعلى مستوى الوحدات االدارية فقد تصدرت ناحية ٩.٦٣مجموع منطقة الدراسة كانت (

%)، تليها ناحية كبيسة ١١.٧ثم ناحية الفرات بنسبة ( ،%)١٣.١٧غدادي بنسبة االمية بواقع (بال

 .%)٤.٣٩%)، وكانت اقل نسبة لالمية في مركز القضاء وهي (٩.٢٧بنسبة (

لعينة  لسكان منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية لمستوى التعليم) النسب المئوية ١٧جدول (
 الدراسة

التحصيل 
 الدراسي

كبيسة ناحية ناحية البغدادي م قضاء هيت  النسبة ناحية الفرات 
 %نسبة عدد نسبة عدد %نسبة عدد %نسبة عدد %نسبة عدد

 ۹,٦۳ ۷۹ ۱۱,۷ ۲٤ ۹,۲۷ ۱۹ ۱۳,۱۷ ۲۷ ٤,۲ ۹ امي

 ۱۳,٤۱ ۱۱۰ ۱۲,۲ ۲٥ ۱۲,٦۸ ۲٦ ۱٦,۱ ۳۳ ۱۱,٦ ۲٦ يقرأ ويكتب

 ۲٥,۹۸ ۲۱۳ ۲۹,۷٥ ٦۱ ۲۳,۹ ٤۹ ۹,۲۷ ۱۹ ۳۷,٦ ۸٤ ابتدائية

 ۱۳,٦٦ ۱۱۲ ۱۳,٦٦ ۲۸ ۱۳,٦٦ ۲۸ ۸,۷۸ ۱۸ ۱٦,۹ ۳۸ متوسطة

 ۹,۲۸ ۷٦ ۹,۲۷ ۱۹ ۱۲,٦۸ ۲٦ ۷,۳۲ ۱٥ ۷,۱ ۱٦ اعدادية

 ۱٤,۱٤ ۱۱٦ ۷,۳۲ ۱٥ ۱٤,٦۳ ۳۰ ۲۱,٤٦ ٤٤ ۱۲,۰ ۲۷ معهد

 ۱۱,۱ ۹۱ ۱۱,۷۱ ۲٤ ۱۲,۲ ۲٥ ۱۸,۰٥ ۳۷ ۸,۹ ۲۰ بكالوريوس

 ۲,۸ ۲۳ ٤,۳۹ ۹ ۰,۹۸ ۲ ٥,۸٥ ۱۲ ۱,۷ ٤ عليا

 %۱۰۰ ۸۲۰ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۲٤ المجموع

 )١ملحق ( لدراسة الميدانية استمارة االستبانةالمصدر: ا 
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 لعينة الدراسة التوزيع الجغرافي للمستوى التعليمي للسكان حسب الوحدات االدارية) ١٣شكل (

 
 )١٧المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول(

 

%) في منطقة الدراسة، تباينت نسبهم ١٣.٤١(أما نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة فكانت 

%) يليها كل من ١٦.١حسب الوحدات االدارية إذ جاءت ناحية البغدادي بالمرتبة األولى بنسبة (

 %) حسب الترتيب.١٢.٢و  ١٢.٦٨و  ١٢.٦٨مركز القضاء وناحية كبيسة والفرات بنسبة (

%)، اذ تصدر ٢٥.٩٨طقة الدراسة (أما الحاصلون على الشهادة االبتدائية فكانت نسبتهم في من

%) ثم كل من ناحية الفرات وكبيسة والبغدادي بنسبة ٣٧,٦مركز القضاء بأعلى نسبة وهي (

 %) حسب الترتيب.٩.٢٧و  ٢٣.٩و  ٢٩.٧٥(

%) في منطقة الدراسة. وكانت اعلى ١٣.٦٦وكانت نسبة الحاصلون على شهادة المتوسطة (

و  ١٣.٦٦من ناحية الفرات وكبيسة والبغدادي بنسبة ( %) ثم كل١٦,٩نسبة في مركز القضاء (

 %) على التتابع.٨.٧٨و  ١٣.٦٦

%) من عموم سكان منطقة الدراسة، ٩.٢٨كما كانت نسبة الذين يحملون شهادة االعدادية هي (

 ،ومركز القضاء ،ثم كل من ناحية الفرات ،%)١٢.٦٨اذ كانت في الصدارة ناحية كبيسة بنسبة (

 .التتابع%) على ٧.٣٢و  ٧.٨و  ٩.٢٧وناحية البغدادي بنسبة (

0
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 ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي مركز قضاء هيت

 عليا بكلوريوس معهد اعدادية متوسطة ابتدائية يقرأ ويكتب امي
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لى ناحية البغدادي و %) جاءت بالمرتبة األ١٤.١٤من يحملون شهادة الدبلوم فكانت نسبتهم ( أما

و  ١٤.٦٣%) ثم كل من ناحية كبيسة ومركز القضاء وناحية الفرات بنسبة (٢١.٤٦بنسبة (

 .على التتابع%) ٧.٣٢و  ١٣.١٧

%)، وعلى ١١.١شهادة البكالوريوس فقد كانت نسبة حامليها من سكان منطقة الدراسة هي ( أما

%) ثم كل من ناحية ١٨.٠٥مستوى الوحدات االدارية كانت اعلى نسبة في ناحية البغدادي وهي (

 .التتابع%) على ٢.٤٤و  ١١.٧١و  ١٢.٢كبيسة والفرات ومركز القضاء بنسبة (

وحسب استمارة االستبانة  ،نطقة الدراسة%) في عموم م٢.٨( ت العلياوكانت نسبة حملة الشهادا

و  ٤.٣٩%) ثم كل من ناحية الفرات وكبيسة بنسبة (٥.٨٥كانت النسبة في ناحية البغدادي (

فضًال عن وجود كلية العلوم التطبيقية في قضاء هيت التي تأسست  %) حسب الترتيب،٠.٩٨

 ) طالب٧٥-٢٢٠)  والتي تضم عدد الطالب الصباحي والمسائي على التوالي (٢٠١٤عام (

 .) موظف٤٠وعدد التدريسيين مع الموظفين (

شهادة االبتدائية فما دون وان المستوى التعليمي هذا ال يمكنهم  حملون%) ي٤٩.٠٨مما تقدم فان (

 من تبني االساليب العلمية والتقنية التي من شانها القيام بعملية التنمية.

 الكثافة السكانية: ٣ – ٢ – ٢

الواقع التنموي  خطط ان دراسة الكثافة السكانية تؤدي دورا متميزا من خالل انعكاس ذلك على

في منطقة الدراسة وذلك الن معدالت الكثافة العامة للسكان سوف تعكس العالقة  المستقبلية الريفي

ومن هنا تبرز لنا االهمية  ،ويمارسون انشطتهم فيها ،التي يعيشون عليها األرضبين السكان و  ما

سة تهتم بدرا ألنهاالكامنة وراء دراسة الكثافة السكانية من قبل المخططين والجغرافيين وذلك 

موضوعين رئيسيين هما الزيادة السكانية وتوقعاتهم المستقبلية والكيفية التي يعيش بها هؤالء 



 المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالفصل الثاني                          

۸٥ 
 

)P)12F١.السكان
P  ومن هنا فان معدالت الكثافة السكانية تعكس مدى االرتباط بين نمو السكان وتوزيعهم

Pفقد ترتفع معدالت الكثافة السكانية احيانا  بنفس معدالت النمو. األرضعلى سطح 

)
13F

٢( 

 الكثافة العامة: ١ – ٣ – ٢ – ٢

ن معدل الكثافة العامة للسكان قد أ) يتضح لنا ١١الخريطة(و ) ١٨ومن خالل معطيات الجدول(

ثالث فئات  علىقسمت  إذ ،اخرى إلىوقد جاءت متباينة من وحده ادارية  ،نسمة/دونم )٠.٠٧بلغ(

الفئة  أمانسمة /دونم وذلك في ناحية كبيسة والفرات.  )٠.٠٣-٠.٠١لى من (و امتدت الفئة األ

. ويعود السبب في انخفاض في ناحية البغدادي ،نسمة /دونم )٠.٠٦-٠.٠٤الثانية امتدت من (

مقارنة مع مركز القضاء وان المساحات  ،قلة عدد السكان في هذه الوحدات إلىتلك النسب 

وتحسب  االنشطة والخدمات مما جعل الكثافة العامة فيها منخفضة. حيثالواسعة اقتصرت من 

Pالكثافة العامة من المعادلة االتية:

)
14F

٣( 

عدد السكان الكلي

المساحة الكلية
= �العامة�  الكثافة الحسابية

امتدت  إذل و مركز قضاء هيت خاللها المركز األ بالنسبة للفئة الثالثة فقد تصدر أما

عداد السكان فيها مما يجعل أيدي العاملة و وذلك لتوفر األ ،) نسمة /دونم١٤.٥٤-٠.٠٧حدودها(

 الواسعة فيها بشكل واضح وينعكس على ارتفاع الكثافة العامة فيها. األرضاستثمار 

 

 

 

 

 

                                                           
، ۲۰۰۰، ۲طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، ط)  ۱(

 .٦٤۳-٦٤۲ص
الريفية وافاقها المستقبلية في محافظة ريف دمشق، مصدر سابق،  سلسبيل احمد حسين امين، واقع التنمية)  ۲(

 .۸۰، ص۲۰۰۷
 .٦٤۳ – ٦٤۲طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان، مصدر سابق، ص )  ۳(
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الكثافة العامة والريفية والزراعية والفيزيولوجية لسكان منطقة الدراسة بحسب ) ۱۸جدول (
 .۲۰۱۷الوحدات االدارية لعام

الوحدات 
 عدد السكان االدارية
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 مركز
قضاء 
 هيت

۸٦.٥۱٥ ٦۹٥۰ ۳۷۰۰ ۲٥۰۰ ۱٥ ٤.٥٤.۳٥ ۰.٤۸ ٤۷.٥ ۱۲۰۰ 

ناحية 
 ۳۱٤۲۷ ٦.۰۷ ۰.۰۱ ۱.۰۸ ۰.۰٦ ۲٤۰۰۰ ۲۸۹٥۳ ٦۲٦۸۰۰ ۳۸.٤٦٤ البغدادي

ناحية 
 ٥۳٤۳ ۱۱.۷۲ ۰.۰۹ ۱.۹۲ ۰.۰۳ ٥۰۰۰ ۱٥۰۰۰ ۸٦۷۲۰۰ ۳۲.۱۲۲ الفرات

ناحية 
 ٥۰۰ ۱٥.۰٦ ۰.۰٦ ۰.۱٤ ۰.۰۱ ٥۱٥۰ ۱۱.٦۷٥ ۹٥۳۲۰۰ ۱۸.۷٥۰ كبيسة

 ۳۸٤۷۰ ۸۰.۹ ۰.٦٤ ۸.٤۹ ۱٤.٦٤ ۳٦٦٥۰ ٥۹۳۲۸ ۲.٤٥۳.۱٥۰ ۱۷٥.۸٥۲ المجموع

المصدر: وزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، شعبة زراعة هيت ،شعبة زراعة البغدادي ،شعبة زراعة 

 .٢٠١٧الفرات ،قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشورة 

 الكثافة الريفية: ٢ – ٣ – ٢ – ٢

ن المعدل العام للكثافة الريفية في عموم منطقة الدراسة بلغ أ) يتبين لنا ١٨من خالل الجدول(

بل جاءت متباينة  من وحدة ادارية  ،هذه النسبة لم تكن على وتيرة واحدة إال أن)نسمة /دونم ١.٣(

ثالث فئات الفئة  علىنها قد قسمت أ) نالحظ ١٢لذلك ومن خالل تحليل الخريطة ( ،اخرى إلى

P)نسمة/دونم وذلك في ناحية كبيسة. وتحسب من المعادلة االتية:٠.١٤لى بلغت(و األ

)
15F

١( 

عدد السكان الريف

مساحة األرض الصالحة للزراعة
=  الكثافة الريفية

وذلك نتيجة انخفاض السكان الريفيين وعدد العاملين في  ،وهي اقل نسبة مقارنة مع الفئات االخرى

 الصالحة للزراعة. األراضيالزراعة فيما لو قورنت بمساحة 

 ) نسمة/دونم في ناحية الفرات والبغدادي .١.٩٢-٠.١٥الفئة الثانية بلغت ( أما

                                                           
 .٦٤۳طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان، مصدر سابق، ص )  ۱(



 المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالفصل الثاني                          

۸۷ 
 

سبب ارتفاع  ، ويعزى) نسمة/دونم في مركز قضاء هيت٥.٣٥-١.٩٣الفئة الثالثة فقد بلغت ( أما

وذلك لوجود التقانات  ،اعداد العاملين في الزراعة انخفاض إلىالكثافة الريفية في الفئتين السابقتين 

 عطي مؤشرا ايجابيا ينعكس على النهوض بالتنمية الريفية في منطقة الدراسة.الحديثة والتي ت

 )١١(خريطة 
 .٢٠١٧الكثافة العامة لسكان منطقة الدراسة لعام

 )١٨عمل الباحثة باالعتماد على الجدول ( المصدر:
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 )١٢خريطة (
 .٢٠١٧لسكان منطقة الدراسة لعام الريفيةالكثافة 

 )١٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (     

 الكثافة الزراعية: ٣ – ٣ – ٢ – ٢

المنطقة ان معدل الكثافة الزراعية في ) ١٣() والخريطة ١٨يتضح لنا من خالل الجدول(

بلغت في ناحية  إذدارية بين الوحدات اإل نسمة/دونم  وهي نسبة متباينة ما )٠.٠٤المدروسة (

فضال عن دارية ،قل النسب مقارنة مع باقي الوحدات اإلأ)نسمة/دونم وهي ٠.٠١البغدادي (
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)نسمة/دونم ويعود سبب ٠.٠٩-٠.٠٢ناحيتي كبيسة والفرات قد جاءت خالل الفئات الثانية بلغت(

عداد السكان الريفيين العاملين أانخفاض الكثافة الزراعية في تلك الوحدات االدارية نتيجة انخفاض 

 خرى . األ باألنشطةفي الزراعة وانشغالهم 

)نسمة/دونم ويعود سبب ٠.٤٨-٠.١٠الفئة الثالثة فقد تصدرت مركز قضاء هيت فيها بلغت ( أما

السكان فضال عن توفر التقانات الحديثة يقابلها صغر المساحات  إلىارتفاع الكثافة الزراعية فيها 

Pتية:وتحسب من المعادلة اآل المزروعة فعال.

)
16F

١( 

عدد العاملين في الزراعة

مساحة األرض المزروعة فعالً 
=  الكثافة الزراعية

 الفزيولوجية:الكثافة  ٤ – ٣ – ٢ – ٢

) ٢.٩ن المعدل العام للكثافة الفيزيولوجية (أ) ١٤) والخريطة(١٨ويتضح لنا من خالل الجدول (

لى و ثالث فئات الفئة األ إلىخرى وقد قسمت أ إلىدارية إ ةنسمة/دونم وهذه النسبة متباينة من وحد

-٦.٠٨متدت حدودها (الفئة الثانية ا أما)نسمة/دونم وذلك في ناحية البغدادي، ٦.٠٧قد بلغت (

P)نسمة/دونم وذلك في ناحيتي الفرات وكبيسة. وتحسب من المعادلة االتية:١٥.٠٦

)
17F

٢( 

مجموع السكان الكلي

مساحة ارض للزراعةالصالحة
= �االنتاجية�  الكثافة الفيزيولوجية

وتعود نسب انخفاض هذه الكثافة في الوحدات السابقة الذكر وذلك بسبب التوسع العمراني على 
تجارية  أوغراض سكنية الزراعية إذ شهدت تلك النواحي تطورات كبيرة سواء أل األراضيحساب 

ثارها على واقع التنمية الزراعية واالنتاج الزراعي بالتالي تجعل لها اثار سلبية على آفانعكست 
-١٥.٠٧حدودها ( متدتإالفئة الثالثة فقد  أماالتنمية الريفية في المنطقة المدروسة 

ل وذلك نتيجة اتساع و )نسمة/دونم وذلك في مركز قضاء هيت فقد تصدرت المركز األ٤٧.٥٠
روائية متنوعة مما إقامة مشاريع إعن طريق  األراضيالزراعية واستصالح الكثير من  األراضي

 انعكس ايجابا على الواقع التنموي الريفي في المنطقة المدروسة.
 

                                                           
 .٦٤۳طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان، مصدر سابق، ص )  ۱(
 .٤۷، ص ۱۹۸۹ابو عيانه، جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية،  فتحي)  ۲(
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 )١٣خريطة (
 .٢٠١٧الزراعية لسكان منطقة الدراسة لعام الكثافة

 )١٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (
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 )١٤خريطة (
 .٢٠١٧يولوجية لسكان منطقة الدراسة لعامز يالكثافة الف

 

 )١٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (    
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 انظمة الري: ٣ – ٢

يعد الري الركيزة األساسية التي تستند عليها استعماالت األرض الزراعية، وهي المقوم األساس 

الذي ال يمكن ألي عملية زراعية اتمام نشاطها مالم تتوفر أنظمة ري حديثة، ومن المالحظ في 

وهي ريف منطقة الدراسة انها تعتمد على نظامين إروائيين إليصال المياه إلى الحقول الزراعية، 

نظام الري السطحي ونظام الري بالطرق الحديثة (الري بالرش والتنقيط)، وقد جاء ذلك نتيجة 

ارتباط الحياة الزراعية بالمياه وتوفيرها. اذ ال يمكن إتمام أي نشاط زراعي على الرغم من 

االعتماد على الري بأنظمة حديثة متطورة تعكس ذلك على النهوض  المقومات الزراعية إال أن

بالتنمية الريفية في منطقة الدراسة. ويعرف الري بانة توصيل المياه إلى التربة لغرض تزويدها 

بالرطوبة الالزمة لنمو النبات، أي بمعنى ايصال الكمية المطلوبة من المياه للمحاصيل 

Pالزراعية.

)
18F

١(
P  وقد جاءت الحاجة إلى تطور وسائل الري الحديث وذلك بسبب احتياجات السكان

المتزايدة إلى توفير الغذاء الالزم لهم وفي الوقت نفسه هي النهوض بالواقع التنموي الريفي في 

منطقة الدراسة الذي يكون متولدا من خالل االنتاج الزراعي بالدرجة األولى ويشمل كافة الجوانب 

 االخرى .  الحياتية

 الري السيحي: ١ – ٣ – ٢

Pوتتبع هذه الطريقة عندما تكون مستوى األرض الزراعية المجاورة أقل من مجرى النهر.

)
19F

٢(
P  وذلك

لقلة تكاليف اإلنتاج بهذه الطريقة، وعدم شراء وسائل لنقل المياه، فضال عن عدم توقف عمليات 

اإلرواء لألراضي الزراعية في هذه الحالة. وتستخدم في األراضي المنبسطة السهلية، وعندما ال 

ر بواسطة يمكن إرواء األراضي بهذه الطريقة في قضاء هيت فإنهم يقومون برفع المياه من النه

 مضخات كبيرة إلرواء األراضي الزراعية.

 

 
                                                           

 .۹۰امنه جبار مطر درويش، مصدر سابق، ص)  ۱(
 .٦۰قاسم فاضل عبيد جاسم الجميلي، مصدر سابق، ص )  ۲(
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 الري بالواسطة:  ٢ – ٣ – ٢

وتحتاج هذه الطريقة بطبيعة الحال إلى تكاليف مادية كبيرة، وذلك ألنها تعتمد على وجود 

مضخات كبيرة مقامة على جانب نهر الفرات، لغرض سحب المياه من نهر الفرات ألجل إرواء 

األراضي الزراعية، إذ أن هذه األراضي تمتاز باالرتفاع عن مستوى نهر الفرات لذلك اعتمدت 

واسطة في مركز قضاء هيت السيما تلك المناطق الموجودة على كتوف األنهار، وقد النظام بال

تصدرت المرتبة الرابعة وذلك لسعة األراضي الزراعية كونها تقع ضمن المنطقة السهلية، وتعتمد 

على الري بالواسطة بصورة رئيسة على المضخات التي تنصب على نهر الفرات من أجل رفع 

ى األراضي الزراعية نتيجة ارتفاعها عن مجرى النهر، بالتالي سوف يعكس ذلك المياه وايصالها إل

 على مدى زيادة االنتاج الزراعي والنهوض بالتنمية الريفية في منطقة الدراسة.

) يتضح لنا أن مجموع المضخات االروائية في منطقة الدراسة ١٩ومن خالل الجدول (

) مضخة تعمل بالديزل وقد بلغ ٦٨٥لكهربائية و() تعمل بالطاقة ا٧٠٣) مضخة منها(١٣٨٨بلغ(

 ) حصان. ١٩٤١٣مجموع القوى الحصانية لجميع المضخات(

فضال عن تباين أعداد المضخات بين الوحدات اإلدارية إذ تصدرت ناحية البغدادي المرتبة األولى 

 %) أما ناحية كبيسة فقد جاءت بالمرتبة٣٩.٦) مضخة بنسبة(٥٥٠في عدد المضخات بلغت(

%)، ويعود سبب ارتفاع اعداد المضخات ٢٦.٨) مضخة وبنسبة(٣٧٣الثانية بلغ عدد مضخاتها(

في هاتين الوحدتين إلى سعة مساحات األراضي الزراعية المزروعة فعال. أما ناحية الفرات فقد 

%) في حين جاء مركز ١٧.٦)مضخة وبنسبة(٢٤٥تصدرت المرتبة الثالثة بلغ عدد مضخاتها(

%) من ١٥.٨) مضخة وبنسبة (٢٢٠المرتبة االخيرة في عدد المضخات بلغ(قضاء هيت في 

 مجموع المضخات في منطقة الدراسة . 

وٕان هذا التباين في اعداد المضخات بين الوحدات اإلدارية أدى إال تباين المساحات المروية فيها 

إال أن هذه ) دونم ٤٠٢٣٥إذ بلغ مجموع المساحات الزراعية التي تروى من هذه المضخات (

النسبة قد تباينت بين ناحية وأخرى إذ بلغت ناحية البغدادي المرتبة األولى وبمساحة بلغت 

) دونم وبنسبة ٧٢٣٥%) ثم جاء مركز قضاء هيت وبمساحة (٦٢.١) دونم وبنسبة(٢٥٠٠٠(
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%) في ١٧.٣) دونم وبنسبة (٧٠٠٠%) وجاءت ناحية الفرات جاءت بالمرتبة الثالثة بمساحة(١٨(

%) من مجموع ٢.٤) دونم وبنسبة (١٠٠٠تبوأت ناحية كبيسة المرتبة األخيرة بمساحة ( حين

 األراضي المروية بنظام الواسطة.

والمساحات الزراعية المروية منها بحسب الوحدات   ةاعداد المضخات األروائي) ۱۹جدول (
 ۲۰۱۷دارية في منطقة الدراسة لعام اإل

الوحدات 
 االدارية

وع مجم عدد المضخات
 النسبة % المضخات

مجموع 
القوة 

 الحصانية

المساحات 
المروية من 

 النهر
 ديزل كهرباء النسبة %

مركز 
 %۱۸.۲ ۷۳۳۰ ۱٥۷۰ %۱٥.۸ ۲۲۰ ۱٥۰ ۷۰ قضاء هيت

ناحية 
 %٦۲.۱ ۲٥۰۰۰ ۱۲۰۰۰ %۳۹.٦ ٥٥۰ ۱٥۰ ٤۰۰ البغدادي

ناحية 
 %۱۷.۳ ۷۰۰۰ ٥۳٤۳ %۱۷.۸ ۲٤۸ ۱٥ ۲۳۰ الفرات

ناحية 
 %۲.٤ ۱۰۰۰ ٥۰۰ %۲٦.۸ ۳۷۳ ۳۷۰ ۳ كبيسة

 %۱۰۰ ٤۰.۲۳ ۱۹٤۱۳ %۱۰۰ ۱۳۸۸ ٦۸٥ ۷۰۳ المجموع

وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة االنبار، شعبة الموارد المائية في قضاء  -١المصدر: 
 .٢٠١٧هيت، قسم الري والبزل، بيانات غير منشورة، 

االنبار، شعبة زراعة هيت، شعبة زراعة البغدادي، شعبة زراعة الفرات، قسم  وزارة الزراعة، مديرية زراعة -٢
 .٢٠١٧التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 

 
وعلى الرغم من هذه المساحات الواسعة التي تروى من نهر الفرات إال أن ذلك ال يعني عدم وجود 

يصال مياه النهر إليها تم مساحات زراعية أخرى بعيدة عن مجرى نهر الفرات، ولصعوبة ا

) اذ بلغ مجموع اآلبار في عموم ٢٠االعتماد على مياه اآلبار في إروائها التي يوضحها الجدول (

) دونم وقد تباينت هذه المساحات واآلبار ٣٧٦٢) بئرًا تروي مساحة قدرها (٣٨١منطقة الدراسة (

ر. اذ جاءت بالمرتبة األولى في اعدادها من ناحية ألخرى وحسب البعد والقرب من مجرى النه

%) وتروي مساحة ٥٢.٦) بئرًا وبنسبة (٢٠٠ناحية كبيسة من حيث بلغت أعداد االبار(

%)  في حين تصدرت المرتبة الثانية ناحية البغدادي من حيث ٢٦.٦) دونم وبنسبة (١٠٠٠قدرها(

 ) دونم١٥٠٠%) تروي مساحة قدرها (٣٩.٤) بئرًا وبنسبة(١٥٠عدد االبار بلغت (
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) بئر ٢٠٩%) بينما تصدرت المرتبة الثالثة ناحية الفرات بعدد أبارها البالغ (٣٩.٣وبنسبة(

%) وجاء مركز قضاء هيت ١٠.٦) دونم وبنسبة (٤٠٠%) تروي مساحة قدرها (٥.٢وبنسبة(

%) تروحي مساحة ٢.٦) آبار وبنسبة(١٠بالمرتبة األخيرة من حيث عدد آبارها البالغ(

%) ويرجع سبب انخفاض نسبة اآلبار في كال الناحيتين إلى قرب ٢.٦بة () دونم وبنس٨٥٧قدرها(

المساحات المروية من مجرى نهر الفرات، مما يجعل االعتماد على مياه اآلبار محدودًا باستثناء 

 بعض المناطق البعيدة عن المجرى، كما الحظنا ذلك في ناحيتي كبيسة والبغدادي، وٕاذ تزامنت

 توفير مستلزمات الري االخرى سوف يحقق تنمية زراعية وبأكمل وجه.القوى البشرية مع 

) عدد اآلبار والمساحات المروية منها حسب الوحدات اإلدارية لمنطقة الدراسة لعام ۲۰جدول (
۲۰۱۷ 

 النسبة % عدد االبار الوحدات االدارية
المساحات 
المروية من 
 االبار/دونم

 النسبة

 ۲۲.۸ ۸٥۷ ۲.۸ ۱۱ مركز قضاء هيت
 ۳۹.۹ ۱٥۰۰ ۳۹.٤ ۱٥۰ ناحية البغدادي
 ۱۰.۷ ٤۰٥ ٥.۲ ۲۰ ناحية الفرات
 ۲٦.٦ ۱۰۰۰ ٥۲.٦ ۲۰۰ ناحية كبيسة
 ۱۰۰ ۳۷٦۲ ۱۰۰ ۳۸۱ المجموع

وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة االنبار، شعبة الموارد المائية في قضاء  -١المصدر: 
 .٢٠١٧بيانات غير منشورة، هيت، قسم الري والبزل، 

وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة هيت، شعبة زراعة البغدادي، شعبة زراعة الفرات، قسم  -٢
 .٢٠١٧التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 

 

 تقانات الري الحديثة: ٣ – ٣ – ٢

 الري بالرش: ١ – ٣ – ٣ – ٢

وهي من الطرق الحديثة المستخدمة في الوقت الحاضر إلرواء األراضي الزراعية بعد ان كانت 

تعتمد على أنظمة الري التقليدي التي تهدر كميات مائية كبيرة، فضال عن اعتمادها على أصحاب 

رؤوس األموال وتدهور التربة نتيجة الضائعات المائية، وعدم استفادة النبات منها، لهذا وبعد 

ادخال هذه الطريقة الحديثة في اآلونة االخيرة واكتشافها أدى إلى تقليل استخدام األيدي العاملة 
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ورؤوس األموال الباهظة، فضال عن قلة ما يفقد منها من التربة وايصالها المياه إلى جميع النباتات 

Pبصورة واسعة.

)
20F

١(
P الماء إلى  يمكن ان تعرف طريقة الري بالرش، أنها نظام مائي يقوم بإضافة

سطح التربة وبشكل يشبه الرذاذ المطري إذ يتوزع بواسطة انابيب متصلة ومضغوطة من قبل 

مرشات تقوم بتوزيع المياه بصورة متساوية وجيدة، لقد استخدمت هذه الطريقة في منطقة الدراسة 

األمريكي، وقد ساعدت  االحتاللللنهوض بالواقع الريفي، السيما بعد ما حدث من تخريب  نتيجة 

على التقليل من استخدام المخصبات واألسمدة والمبيدات لألدغال الضارة احيانا بالنبات، فضال 

عن تلطيف الجو من الحرارة المرتفعة لغرض حماية النبات وعلى الرغم من ايجابية هذه الطريقة 

فوهات المرشات وتكاليفها إال أنها ال تخلو من السلبيات إذ من الممكن ان تتعرض إلى انسداد 

عالية فضال عن انها تحتاج إلى فنيين اختصاصيين. ولكن على العموم فهي تمتاز بالري الحديث 

الذي يساعد على النهوض بالتنمية الريفية في قضاء هيت باالعتماد على انواعها سواء(محوري أو 

Pثابت).

)
21F

٢(
P    

ن مجموع أعداد أجهزة الري بالرش )، يتبين لنا ا١٤) والشكل (٢١ومن مالحظة الجدول (

) جهازًا ثابتا، وحاليًا هي غير متواجدة، لكونها  قد ٣١) جهازًا محوريًا و(٢٦) جهازًا منها (٥٧بلغ(

)، إال أن هذه االجهزة والمساحات متباينة من وحدة ٢٠١٤فقدت بسبب االوضاع االمنية بعد علم (

ي تمثل عائقا أمام اقبال المزارعين على التوسع إدارية إلى أخرى نتيجة وجود محددات بشرية الت

في استخدام التقانات الحديثة بسبب ارتفاع تكاليفها لذلك فقد جاء مركز قضاء هيت وناحية 

) ١٦) جهازًا، في حين بلغت ناحية الفرات (١٧البغدادي بالمركز األول بعدد أجهزتها البالغ (

كبيسة التي تصدرت المركز الرابع بعدد اجهزتها  جهازًا تصدرت المرتبة الثالثة فضال عن ناحية

 ) أجهزة أسهمت القروض والسلف الزراعية في زيادة استخدام هذه التقانة.٧البالغة (

على هزة وهذا يعطي مؤشرا ايجابيا يساعد على اتاحة الفرص لتحقيق التنمية الريفية ولكن تلك األج

حاضر لذلك لم تكن هنالك نسب للمساحات الرغم من وجودها إال أنها قد فقدت في الوقت ال

المزروعة فبدون أجهزة الري ال تتواجد مساحات زراعية فيما عدا ناحية الفرات التي تتوفر فيها 

                                                           
 .۱۰٤آمنة جبار مطر، مصدر سابق، ص)  ۱(
 .٦٤قاسم عبيد فاضل، مصدر سابق، ص)  ۲(
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) دونما وهي ٨٠األجهزة ولم تتعرض للسرقة لذلك فقد بلغت المساحات المزروعة التي ترويها(

Pمزروعة حاليا.

)
22F

١(
P  

الحديثة والمساحات المزروعة عليها /دونم حسب الوحدات ) اعداد اجهزة الري ۲۱جدول (
 ۲۰۱۷االدارية في منطقة الدراسة لعام 

 
الوحدات   

 االدارية

اعداد اجهزة الري بالرش والمساحة 
 المزروعة عليها/ دونم

اعداد اجهزة 
 التنقيط

مجموع 
المساحات 
المروية 
بالرش 
والتنقيط 

 /دونم

 
 

النسبة 
% 

جهاز 
 محوري

المساحة 
 المزروعة

جهاز 
 ثابت

المساحة 
 المزروعة

جهاز 
 التنقيط

المساحة 
 المزروعة

 - - - ۱۲ - ۱٥ - ۲ م قضاء هيت
ناحية 
 - - - ٦۰ - ۱۱ - ٦ البغدادي

 - - - - ۸۰ ۲ - ۱٤ ناحية الفرات
 - - - ۲ - ۳ - ٤ ناحية كبيسة
 - - - ۷٤ ۸۰ ۳۱ - ۲٦ المجموع

محافظة االنبار ،شعبة زراعة هيت ،شعبة زراعة البغدادي، المصدر : وزارة الزراعة ،مديرية 
 م ۲۰۱۷شعبة زراعة الفرات ، قسم التخطيط والمتابعة بيانات غير منشورة 

 
)التوزيع النسبي للمساحات المروية باجهزة الري الحديثة الرش والتنقيط /دونم                                   ۱٤شكل (

 ۲۰۱۷في منطقة الدراسة لعام حسب الوحدات االدارية 

 
 )٢١المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الجدول (

                                                           
 ۱۱/۲/۲۰۱۸ية الفرات بتأريخ الدراسة الميدانية لناح)  ۱(
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 تقانات الري بالتنقيط: ٢ – ٣ – ٣ – ٢

وتعتمد هذه الطريقة على إيصال المياه إلى األراضي الزراعية عن طريق انابيب تسمح للمياه 

بالجريان إلى التربة من خالل فتحات صغيرة تستخدم إلرواء النباتات من خالل خروج المياه من 

ة تلك األنابيب على شكل قطرات دائرية الشكل، وبواسطة اجهزة تنقيط أو الرشح أو النفد المتوضع

Pداخل التربة أو عليها.

)
23F

١( 

ويمكن استخدامها لبعض المحاصيل التي تزرع بشكل خطوط في الحقل وتعد هذه الطريقة من 

الطرق المهمة والحديثة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في منطقة الدراسة، لكونها تقلل من نمو 

في المناطق التي تقل فيها األدغال فضال عن تحسين اإلنتاج ألنها تبقي التربة جافة، وتستخدم 

نسبة المياه، وقد شجعت الدولة على ضرورة استخدام الطرق الحديثة (الري بالرش أو التنقيط)، 

وذلك لقيامها بالعديد من االيجابيات منها تحسين اإلنتاج والحد من ظاهرة التدهور للتربة. وينعكس 

تنمية ريفية متكاملة الجوانب  ذلك على الواقع الريفي في منطقة الدراسة بما يضمن تحقيق

 مستقبًال.

) جهازًا، متباينة ٧٤) تبين لنا ان مجموع اعداد اجهزة الري بالتنقيط بلغ(٢١ومن خالل الجدول(

في توزيعها ما بين الوحدات اإلدارية لمنطقة الدراسة. وقد جاءت ناحية البغدادي في المرتبة 

) ١٢ًا يليها مركز قضاء هيت وعدد اجهزتها () جهاز ٦٠األولى من حيث عدد اجهزتها البالغة (

) جهازين، في حين لم تمتلك ناحية ٢جهازًا، وناحية كبيسة المرتبة الثالثة بعدد اجهزتها البالغ(

الفرات اي جهاز للتنقيط، ألسباب عديدة أهمها ما يخص رؤوس األموال  واألوضاع االمنية، وهذا 

لفة، وهذا شجع الفالحين والمزارعين على تحقيق النوع من الري مهم في ري المحاصيل المخت

مردود اقتصادي للمنطقة، بالتالي تحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة، إال أن فقدانها لتلك 

األجهزة أدى إلى تدهور المساحات الزراعية وعدم زراعتها وان زرعت فهي بشكل ضئيل السيما 

Pتنقيط).ال-المعتمدة على أنظمة الري الحديث(الرش

)
24F

٢( 

                                                           
 .۱۰۷-۱۰٦آمنة جبار مطر، مصدر سابق، ص)  ۱(
 .۱۱/۲/۲۰۱۸مقابلة شخصية مع االستاذ ابراهيم عمر الهندي، شعبة زراعة هيت، قسم االراضي،)  ۲(
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     :نظام الصرف(البزل) ٤ – ٢

الزراعية البد من توفر  لألراضييتواجد الري  فأينما ،نظمة المرافقة للرييعد هذا النظام من األ

البد من توفر نظام المبازل ، فكان ن منطقة الدراسة مناخها جاف حارالمبازل بجانبها. وذلك أل

فضال عن حفظ منسوب المياه  ،الزراعية األراضيتقليل من نسبة الملوحة التي تتعرض لها  ألجل

التي تروى بشكل مفرط مع ارتفاع درجات  األرضوذلك لكون  ،مالحألعلى ا الحاويةالجوفية 

وتدهور  ،والمحاصيل المزروعة األراضيبالتالي تدهور  ،مالح فيهاتراكم األ إلىالحرارة يؤدي 

لذلك كان البد  ،في قضاء هيت مستقبالً  الزراعي مما تنعكس اثارها على التنمية الريفيةنتاج إلا

 ،المزروعة األراضيجل التقليل وسحب الملوحة من أمن  من وجود نظام صرف مائي (مبازل)

 ،التي تسببها العوامل الطبيعية والبشرية لألراضيفضال عن حمايتها من رداءة التصريف المائي 

لذي يتضمن مبزل لتقليل نسبة الملوحة وا ١٩٩٧ت مشاريع البزل في هيت عام أنشألذلك فقد 

Pكم). ٣ومبزل هيت بطول( ،كم) ٢.٥(السويب ويبلغ طوله

)
25F

١( 

ة والثانوية في قضاء هيت طوال المبازل الرئيسألنا مجموع  يتبين )٢٢من خالل مالحظة الجدول (

) كم وتتباين ١٦.١المبازل الثانوية بلغ ( أما ،كم مبازل رئيسة )١٨.٢٥كم منها( )٣٤.٣٥بلغ(

عدد  حيثل  من و مركز قضاء هيت المركز األ زل من وحدة ادارية ألخرى، إذ تصدروجود المبا

وقد جاءت هذه النسبة  ،%) من مجموع اطوال المبازل في منطقة الدراسة٤٢.٦نسبة(بمبازلها و 

تليها  ،الزراعية األراضيمما ينعكس سلبا على  ،المرتفعة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية

وجاءت  ،%)١٣.٧تليها ناحية البغدادي بنسبة( ،%)٣٥.٥ناحية الفرات بالمركز الثاني بنسبة(

 طوال المبازل.أمن مجموع  ،%)٨.٢ناحية كبيسة بالمرتبة االخيرة وبنسبة(

 

 

                                                           
 .٦۷قاسم عبيد فاضل جاسم الجميلي، مصدر سابق، ص )  ۱(
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كم بحسب الوحدات االدارية لعام ) شبكة المبازل في منطقة الدراسة انواعها واطوالها / ٢٢جدول (
٢٠١٧ 

 النسبة % المجموع مبازل ثانوية مبازل رئيسة الوحدات االدارية
 ٤۲.٦ ۱٤.٦٥ ٥.٤ ۹.۲٥ مركز قضاء هيت

 ۱۳.۷ ٤.۷ ٤.۷ ۰ البغدادي
 ۳٥.٥ ۱۲.۲ ۳.۲ ۹ الفرات
 ۸.۲ ۲.۸ ۲.۸ ۰ كبيسة

 ۱۰۰ ۳٤.۳٥ ۱٦.۱ ۱۸.۲٥ المجموع
المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة االنبار، شعبة الموارد المائية في قضاء المصدر: وزارة الموارد 

 .٢٠١٧هيت، قسم الري والبزل، بيانات غير منشورة، 
 

وقد  ) وما بعد ذلك،٢٠١٤ها خالل المدة(ن تلك النسب لم تتغير عن السابقة وحصر أتبين لنا 

وهذا  ،وعدم كريها بصورة مستمرة ،اتات فيهااتصفت هذه المبازل بكونها تعاني من انتشار النب

وبالتالي عل المحاصيل الزراعية مما يجعل  ،)٧الصورة (ينعكس سلبا على خصائص التربة 

 .مستقبًال الن ال توجد تنمية التنمية الريفية ىيؤثر سلبا علو  اً االنتاج متدهور 

 الزراعية األراضي) انتشار ظاهرة الملوحة في ٧صورة (

 
 ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  سم ٦٠ذات دقة مكانية  بيردكوكالمصدر: مرئية القمر 

 
 
 



 المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالفصل الثاني                          

۱۰۱ 
 

 املكننة الزراعية: ٥ – ٢

ن مجموع المكائن الزراعية في منطقة الدراسة أ) تبين لنا ٢٣من خالل مالحظة الجدول(

 ،وقد تباينت المكائن الزراعية في توزيعها الجغرافي ما بين الوحدات االدارية ،) ماكنة٢٩٥بلغ(

وذلك تبعا للمساحات الزراعية المزروعة فعال والصالحة للزراعة. فضال عن المستوى المعاشي 

ن ناحية أومن هنا نالحظ  ،للسكان التي تمكن من استخدام اآلالت الزراعية الحديثة والمطورة

%) من ٨٣.٣) ساحبة وبنسبة(٢٤٧لى بعدد الساحبات البالغة (و ت المرتبة األالبغدادي تصدر 

)ساحبة زراعية ٢٨مجموع الساحبات، ثم مركز قضاء هيت جاءت بالمرتبة الثانية وبعدد (

الزراعية الصالحة للزراعة  األراضيسعة  إلى%) ويعود سبب تفوق هاتين الوحدتين ٩.٢وبنسبة(

مزارعين يمتلكون ساحبات زراعية تساعدهم في العمليات الزراعية، مما جعل ال ،والمزروعة فعال

المرتبة الثالثة  ااحتلتفقد  )كبيسة-الفرات( اناحيت أما ،هذا بدورة انعكس على الواقع التنموي فيها

%) ويعود السبب في ذلك ٣.٠و ٤.٥)ساحبة زراعية وبنسبة(٨و ١٢وبعدد ( التتابعوالرابعة على 

فضال عن تواجد القلة القليلة من  ،قلة المساحات الزراعية الصالحة للزراعة والمزروعة فعال إلى

ضاع االمنية كل هذا جعل المزارعين و تردي االحوال واألو  ،المزارعين الريفيين في تلك النواحي

يعتمدون على استئجار الساحبات الزراعية مع بداية كل موسم زراعي لغرض اتمام العمليات 

تراجعها في تلك  إلى ىوهذا قد انعكس على واقع التنمية الريفية في منطقة الدراسة اد ،زراعيةال

 النواحي.

 ٢٠١٧) اعداد الساحبات والحاصدات حسب الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة لعام ٢٣جدول (
الوحدات 
 االدارية

المساحة المزروعة 
 فعال /دونم

عدد 
 الساحبات

النسبة 
% 

الكلي المجموع 
 للساحبات

 ۲۸ ۹.۲ ۲۸ ۲٥۰۰ م قضاء هيت
 ۲٤۷ ۸۳.۳ ۲٤۷ ۲٤۰۰۰۰ ناحية البغدادي
 ۱۲ ٤.٥ ۱۲ ٥۰۰۰ ناحية الفرات
 ۸ ۳ ۸ ٥۱٥۰ ناحية كبيسة
 ۲۹٥ ۱۰۰ ۲۹٥ ۲٥۲.٦٥۰ المجموع

المصدر: مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة هيت ،شعبة زراعة البغدادي ،شعبة زراعة الفرات 
 م. ۲۰۱۷الساحبات والحاصدات ،بيانات غير منشورة،،اعداد 
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 ،)٢٠١٧فيما يخص الحاصدات فلم تتواجد البيانات الخاصة بها في دراسة واقع الحال لعام( أما 

) لغاية سنة ٢٠١٤والسيما بعد عام( ،وذلك لتعرضها لعمليات التلف والتخريب والسرقة

)P)26F١.٢٠١٧الهدف
P وعدم تواجد  ،ومنطقة الدراسة خاصةما تعرضت له البالد عامة فضال ع

المعلومات والبيانات فيما يخص متوسط نصيب كل حاصدة وساحبة زراعية من المساحات 

هذا  ،لذكر فضال عن اعمال التهجير التي اصابت منطقة الدراسةباب االنفة االمزروعة/دونم لألس

 عماالأيفية، ومن المتوقع ان هنالك كله يعطي مؤشرا سلبيا وعائقا أمام التنمية الزراعية والتنمية الر 

غلب ما يتم استخدامه اآلن عن طريق التأجير من أن ومشاريع جديدة خاصة بشراء الحاصدات أل

 بغداد والرمادي خارج منطقة الدراسة.

 احليازات الزراعية يف منطقة الدراسة: ٦ – ٢

وهي تمثل العالقة  ،الزراعينتاج اإل ألغراضجزئيا  أوالتي تشغل كليا  األرضوهي مساحة من 

 مأ اً من قبلهم سواء كان افراد شؤونهاالعرف بين الناس والتي يدير  أوالقانون  أوالمحكومة 

Pواالشراف عليها. األرضن قواعد الحيازة تحدد كيفية االنتفاع من إ مجموعات و 

)
27F

٢(
P  وهي جزء مهم

حيانا الجانب أبعاد اذ يدخل فيها وهي متعددة األ ،من الهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية

فهي نسيج متشابك من المصالح سواء كانت مصالح (االمة  ،االجتماعي والتقني والقانوني وغيرها

الحائز  أما. نفسها المزروعة األرضعلى قطعة عده  اً مصالح متشابكة تخدم اطراف مأ والمجتمع)

أن يملكها دارة واستغالل الحيازة الزراعية دون إلية و مسؤ  هالزراعي فهو الشخص الذي تقع علي

حرية حق الشخص المالك واالنتفاع بها و التي تكون من  األرضملكية وهي بهذا تختلف عن 

Pالتصرف واستغاللها لصالحة.

)
28F

٣( 

 )٤٤٠٦تبين لنا ان مجموع الحيازات الزراعية في منطقة الدراسة بلغ( )٢٤(ومن خالل الجدول 

حيازة  )١٨٢٨اذ سجل اعلى عدد للحيازات الزراعية في ناحية البغدادي بلغ( ،حيازة

                                                           
 . ۱۱/۲/۲۰۱۸مقابلة شخيصة مع االستاذ ابراهيم عمر، شعبة زراعة هيت، قسم األراضي ،)  ۱(
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات، مديرية االحصاء )  ۲(

 .۲۰-۳،ص۲۰۰۱الزراعي، تعليمات التعداد الزراعي الشامل، للعام 
، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ۳الجغرافية الزراعية، جامعة االسكندرية، ط محمد خميس الزوكة،)  ۳(

 .۱٤٦، ص۲۰۰۰
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 حيازة وبنسبة )١٤٥٨(د مركز قضاء هيت فقد جاءت بالمرتبة الثانية وبعد أما %)٤١.٣وبنسبة(

-٣٥٠( بعدد التتابعالمرتبة الثالثة والرابعة على  تصدرتناحية الفرات وكبيسة فقد  أما %)٣٣.١(

ن ارتفاع وانخفاض أسبق يتبين لنا  ومن خالل ما %)١٧.٥-٧.٩وبنسبة قدرها(حيازة  )٧٧٠

 اعداد الحيازات الزراعية يؤثر بشكل سلبي وايجابي على المساحات الزراعية . 

 
عداد الحيازات الزراعية/دونم بحسب الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة لعام أ)۲٤جدول (   

۲۰۱۷ 

الوحدات 
 االدارية

المساحة 
الصالحة 
للزراعة 

 /دونم

 النسبة %

 عدد الحيازات
مجموع 
 عقود طابو النسبة % الحيازات

مركز قضاء 
 ۳۳.۱ ۱٤٥۸ ۱٤٥۸ - %٦.٤ ۳۸۰۰ هيت

 ٤۱.٥ ۱۸۲۸ ۱۳۲۰ ٥۰۰ %٤۸.۸ ۲۸۹٥۳ ناحية البغدادي
 ۷.۹ ۳٥۰ ۲۰۰ ۱٥۰ %۲٥.۲ ۱٥۰۰۰ ناحية الفرات

 ۱۷.٥ ۷۷۰ ٥۲۰ ۲٥۰ %۱۹.٦ ۱۱.٦۷٥ ناحية كبيسة

 %۱۰۰ ٤.٤۰٦ ۳.٤۹۸ ۹۰۰ %۱۰۰ ٥۹.۳۲۸ المجموع
شعبة زراعة ،شعبة الزراعة في هيت ،مديرية وزراعة محافظة االنبار  ،المصدر: وزارة الزراعة

 م۲۰۱۷قسم التخطيط والمتابعة بيانات غير منشورة ،شعبة زراعة الفرات ،البغدادي 
 

بالتالي انعكاس ذلك على طبيعة و اذ ان انخفاض اعدادها يؤثر إلى صغر حجم الحيازة الزراعية 

ألنها سوف تكون محدودة في هذه الحاالت فضال عن انعكاسها  ،المحاصيل الزراعية وتنوعها

 ،السلبي على امكانية التنوع في استخدام مختلف التقانات الحديثة المستخدمة في الزراعة

د المائية ر وكل هذا جاء نتيجة ارتفاع اعداد السكان وتوفر الموا، ا على االيدي العاملةواعتماده

على التنمية الريفية في منطقة  وانعكاس ذلكدى إلى الضغط على المساحات الصالحة للزراعة أ

ثارها آعداد الحيازات الزراعية وحجمها سوف تنعكس أوالعكس من ذلك فيما لو ارتفعت  ،الدراسة

واستخدام التقانات الحديثة بكافة  ،يجابية من خالل امكانية التنوع بمختلف المحاصيل الزراعيةاإل

 انواعها وهذا سوف يحقق لنا تنمية ريفية متطورة. 
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 السياسات احلكومية(سياسة الدولة الزراعية): ٧ – ٢

والتي نمت بصورة عشوائية  ،من المدن الرئيسية الواقعة غرب محافظة االنبارنطقة الدراسة تعد م

المدن  ٕالىن االهتمام بها جاء نتيجة للزيادة السكانية والهجرة من و أال إ ،خالل المراحل السابقة

جل أمن المزارع  على لون الجانب الزراعي والقضاءمهالتي جعلت السكان ي التجاوزاتعن فضال 

سباب التي لم تذكر جعلت سباب والكثير من األاأل ذهسكنية ونتيجة له وحداتالحصول على 

جنبية وذلك باالعتماد على الخبرات األ ،عمليات التخطيط االقليمي تركز اهتمامها في قضاء هيت

وقد وضعت  ،جل النهوض بالواقع التنموي في منطقة الدراسةأساسية من في وضع التصاميم األ

النهوض بالقطاع الزراعي  وركزت على ضرورة لمنطقة الدراسة وزارة البلديات التصاميم االساسية

في المناطق الريفية بما  وال سيمافي احداث تغيرات جوهرية  سهمتا التي ،خالل المراحل السابقة

فضال  ٢٠٠٣التي حلت بالعراق في عام لألحداثولكن نتيجة  ،جوانبها بكافةيحقق تنمية ريفية 

بالميزانية  التدهور الذي حصلو  ٢٠١٧ ولغاية تاريخ هذه الدراسة ٢٠١٤ضاع االمنية لعامو األعن 

 تأخر إلىدى أس المال الخاص وبنسب قليلة كل هذا أر  الإموال األ رؤوسوعدم توفير  ،الحكومية

الفرات –البغدادي -السيما في النواحي التابعة له سواء (كبيسة ،منطقة الدراسةالواقع التنموي في 

على  ها الزراعي وبالتالي انعكاس اثارهالمحمدي) مما جعل منطقة الدراسة تعاني من تدهور واقع–

 تنمية ريفية متكاملة . د من وضع حلول تسهم في تحقيقبالفخرى الجوانب األ

 س المال :أر  ١ – ٧ – ٢

السيما فيما يخص  ،التنميةفي س المال من العوامل االقتصادية المهمة المعتمدة عليها أر  عدي

التنمية  العمود الفقري التي تستند عليهبل يمثل  ،التنمية الريفية وليس في القطاع الزراعي فحسب

ن التنمية الريفية في منطقة الدراسة أذ إ خدميالبجميع جوانبها منها القطاع الصناعي والزراعي و 

ذ يعتمد بناء إ ،لقطاع الزراعيا والسيما ،س مال يحقق لها ذلكأال يمكن ان تكتمل بدون وجود ر 

موال خاصة أ مأس مال سواء اموال توفرها الحكومة وتدعمهم بها أرياف على ما يتوفر من ر األ

ومن ثم سوف يتوفر لهم كافة اآلالت والمعدات والتقانات الحديثة والمواد بجميع  ،بأبناء المنطقة

والتي سوف يقيمون  ،موالالتي تشترى بتلك األ األراضينواعها وقبل كل شيء سوف توفر أ
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س المال بهيئة اموال نقدية يحصلون عليها من خالل الدعم أمشاريعهم التنموية عليها. ويكون ر 

صحاب أ أوس المال الخاص باألفراد أي ر أمن خالل الدعم الخاص أو ي القطاع العام أالحكومي 

س أحيانا يكون ر أعلى ربحية في المقابل. و  وللحصول ،الشركات التي تدعم المشاريع التنموية

رباح اي البنى التحتية االرتكازية والمؤسسات الحكومية وغيرها التي يحصلون على األ اً مال ثابتال

موال متحركة خارج وداخل البلد الواحد حيانا تكون رؤوس األأو  ،من خالل تطويرها وتنميتها

تم دون يواقع التنمية الريفية في منطقة الدراسة ال يمكن ان أن والمنطقة نفسها. ومن هنا نالحظ 

. اذ تبين نتائج الدراسة الميدانية ان اً كان ام صغير  اً موال ألي مشروع انمائي كبير توفر رؤوس األ

وكانت  ،كافي الستثمارهاالمال الس أوعدم زراعتها هو عدم توفر ر  األرضاكثر االسباب وراء ترك 

 %) لكل من م٣٥و  ٥٠و  ٥٠و  ٥٥ضيهم بسبب عدم توفر االموال هي ( انسبة الذين تركوا ار 

 ، حسب نتائج الدراسة الميدانية االستبانة،البغدادي والفرات وكبيسة على التتابع هيت وناحية قضاء

وبالتالي ينعكس ذلك على مدى تطور الواقع التنموي فيها لهذا السبب بقيت منطقة الدراسة متدهورة 

وذلك بالدعم المالي  ،تنموي الريفي وذلك لقلة مشاركة ابنائها باألعمال التنمويةفي واقعها ال

ولحد وقتنا   ٢٠٠٣الخاص فضال عن التدهور االمني الذي حل بالبالد والمنطقة خاصة منذ عام 

 بق يستخدمها صاحبها في انتاج عملهذا. ويعرف راس المال بانة الثروة الناتجة عن عمل سا

Pخر.آ

)
29F

١( 

 التسويق الزراعي: ٢ - ٧ – ٢

ي عملية اقتصادية مالم تكون أيعد السوق من العوامل االقتصادية المهمة التي ال يمكن اتمام 

منتجات زراعية. فضال عن  أمسواء منتجات حيوانية  ،نتاجيةك قوة شرائية تسوق العمليات اإلهنا

المستهلك،  إلىوذلك من خالل تسويق المنتجات  ،ن السوق يساعد على نمو وتطور الصناعةأ

 ليمية.اق أوتكون محلية  أماوبطبيعة الحال فان عملية التسويق 

 

                                                           
ابراهيم ابراهيم شريف واخرون، جغرافية الصناعة، مكتب دار للكتب والطباعة، جامعة الموصل )  ۱(

 .٦٦،ص۱۹۸۱
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يساعد ذلك على زيادة القوى  اً وواسع اً المنتجات كبير  هتسوق الي وكلما كان حجم السكان الذي 

وبالتالي انعكاس ذلك على الواقع التنموي الريفي في منطقة الدراسة.  ،نتاجوتصريف اإل ،الشرائية

على الواقع التسويقي في قضاء هيت ال يتعدى ) ٢٥الجدول (ولكن ما لوحظ من الدراسة الميدانية 

نتاج ذ بينت النتائج لعينة الدراسة ان كل اإلإ ،وهدفها سد احتياجات السكان المحلية ،حدود القضاء

ناحية كبيسة  أمالكل من مركز القضاء وناحية البغدادي والفرات  ،في قضاء هيت الزراعي يسوق

قضاء الرمادي  إلىنفسها والنسبة  ،قضاء حديثة إلى%) من انتاج الحبوب يسوق ٦فلوحظ ان (

 أماقضاء حديثة  إلى%) من التمور يسوق ٥و( ،قضاء الرمادي إلى%) من الخضر يسوق ١٠و(

عوامل عديدة اهمها الزيادة  إلىن هذا الواقع التسويقي يرجع أقضاء هيت.  إلىبقية االنتاج فيسوق 

ضعف المستوى  إلىبالقضاء ادى  تحل تيالسكانية فضال عن عمليات التهجير والتخريب ال

يتطلب التخطيط لتوفير  مماالمعيشي للفرد وبالتالي قلة اجورهم بسبب عدم توفر فرص العمل 

 في قضاء هيت.  نمية الريفية مستقبالً فرص عمل تؤدي الى تحقيق الت

 حديثة)-الرمادي-لقضاء (هيت) الواقع التسويقي للمنتجات الزراعية ٢٥جدول (

 قضاء حديثة قضاء الرمادي قضاء هيت المحصول
 %النسبة العدد  %النسبة العدد %النسبة العدد

 ٦ ۱۲ ٦ ۱۲ ۸۸ ۱۸۱ الحبوب
  ۰ ۱۰ ۲۱ ۹۰ ۱۸٤ الخضر
 ٥ ۱۰ ۰ ۰ ۹٥ ۱۹٥ التمور

     ۱۰۰ ۲۰٥ الحيوانات
     %۱۰۰ ۲۰٥ االعالف

 )١المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية استمارة االستبانة ملحق (  

 

 الزراعية: التعاونيةالجمعيات  ٣ – ٧ – ٢

 وطبيعة اقتصادية: منظمة فالحية ذات شخصية معنوية مستقلة، التعاونيةالجمعية الفالحية 

Pواجتماعية ومهنية تسعى لخدمة اعضائها والمجتمع.

)
30F

١(
P  الزراعية هي وسيلة  التعاونيةوالجمعيات

خبة تاالعمال االقتصادية الزراعية، وتكون من بإدارةتقوم  ،منظمة من وسائل التنظيم االجتماعي

                                                           
 ولى.، المادة اال۱۹۷۷) لسنة ٤۲قانون الجمعيات الفالحية التعاونية رقم ()  ۱(
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ات وحل كافة المشكالت والمعوق ،من قبل الفالحين ولها دور بارز في تطوير القطاع الزراعي

Pالمتعلقة به.

)
31F

١(
P بالقانون ١٩٥٩االتحاد العام للجمعيات الفالحية في العراق عام  تأسسولقد ،

، والتعليمات الصادرة بموجبه ٢٠٠٢) لعام ٥٦تبعته تعديالت اخرى اخرها قانون رقم ( ) ثم٤٣رقم(

فروع في جميع انحاء العراق (االتحاد المحلي للجمعيات الفالحية في المحافظة)، تنبثق  لتأسيس

 اتحادات فرعية على مستوى كل من االقضية والنواحي والمقاطعات والقرى.  همن

 ابرز اهداف الجمعيات هي: أما

 الثقافية.نتاجية وتقديم الخدمات االجتماعية و عداد الخطة الزراعية وتوفير االحتياجات اإلأ -

 الدفاع عن الفالح والحصول على المستلزمات الزراعية. -

 االشتراك في جميع اللجان والفعاليات الزراعية. -

Pفالحية تعاونيةجمعية  ١٨يضم قضاء هيت 

)
32F

٢(
P ن منها جمعيات متخصص بعمل زراعي تياثن

 .تعاونيةمعين، والبقية جمعيات 

نها لم تستطع القيام بنشاطاتها كون أذ إضاع االمنية، و نها ال تقوم بواجباتها بسبب تردي األأال إ

 االستقرار لمنطقة الدراسة ال زال حديث العهد.

 :األرضملكية  ٨ – ٢

 ،الريفتطوير  ألجل من قبل الدولة المتخذةجميع االجراءات  بهويقصد االصالح الزراعي  

ذا كانت إالنظر فيما  بغضواالحوال االقتصادية واالجتماعية لجميع العاملين في الزراعة. وذلك 

على  األرض. وقد كان مفهوم االصالح الزراعي يقتصر على توزيع  مستأجرةمملوكة ام  اً ارض

 .األرضدون االخذ بنظر االعتبار تحقيق استثمارات اقتصادية لتلك  ،مستحقيها

) لعام ١١٧هم تلك القوانين هي قانون (أو  ،ل القوانين التي اصدرتها الدولةوقد جاءت من خال

ليتم استثمارها  األراضي). ومن خالل هذه القوانين تم توزيع ١٩٨٣) لعام (٣٥) والقانون (١٩٧٠(

 لمصادر المائية السطحية والجوفية.مختلفة من المحاصيل الزراعية. وذلك باالعتماد على ا بأنواع

                                                           
، ۱عبد الوهاب مطر الدراهري، اقتصاديات التعاون الزراعي، جامعة بغداد، كلية االدارة واالقتصاد، ط)  ۱(

 .۳۰٦، ص ۱۹۸۲
 .۲۰۱۷االتحاد العام للجمعيات الفالحية، محافظة االنبار، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة، )  ۲(
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الزراعية المملوكة  األرضن مجموع مساحة أتبين لنا  ،)٢٦خالل مالحظة الجدول(من و  

ذ بلغت ناحية كبيسة إ ،موزعة بصورة متباينة بين الوحدات االدارية اً دونم )٣٦.٠٢٥بالطابو(

في  ،%)٤١.٠ناحية البغدادي جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة( أما%) ٤٨.١لى بنسبة(و المرتبة األ

-٧.٨بنسبة ( التتابععلى المرتبة الثالثة والرابعة الفرات ومركز قضاء هيت  ناحية تصدرتحين 

 ). ٣٥قانون ( بحسبوذلك  %)٢.٨

 
 الموزعة في منطقة الدراسة بموجب قانون االصالح الزراعي األراضيمساحة )۲٦جدول (

الوحدات 
 االدارية

 األراضي
 النسبة % الطابو

 األراضي
المزروعة 

حسب قانون 
۳٥ 

 النسبة %

 األراضي
المزروعة 

حسب قانون 
۱۱۷ 

 النسبة %

مركز 
 ۲۱.٥ ٥٦۲ ۲.۸ ۸۹٦۰ - - قضاء هيت

ناحية 
 ۱۸.٤ ٤۸۲ ٤۱.۰ ۱۲۸۰۰ ٤۲.۲ ۱٥۲۳۳ البغدادي

ناحية 
 ٥٤.۹ ۱٤۳٤ ۸.۱ ۲٥٥۰ ۳۱.٦ ۱۱٤۰۱ الفرات

ناحية 
 ٥.۲ ۱۳٦ ٤۸.۱ ۱٥۰۰۰ ۲٦.۱ ۹٤۱۸ كبيسة

 %۱۰۰ ۲٦۱٤ %۱۰۰ ۳۱۱٥۱ %۱۰۰ ۳٦۰٥۲ المجموع
المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االراضي، بيانات غير منشورة، 

 .٢٠١٧لعام، 

 

) فقد تصدرت ناحية الفرات المرتبة األولى بنسبة ١١٧أما مساحة األرضي الموزعة بحسب قانون (

%)في حين جاءت ناحيتا ٢١.٥%) أما مركز قضاء هيت جاء بالمرتبة الثانية بنسبة(٥٤.٩(

%) وعلى الرغم ٥.٠-١٨.٤البغدادي وكبيسة في المرتبة الثالثة والرابعة على التتابع وبنسبة قدرها(

حد الحلول المهمة في تحقيق التنمية الريفية أهذه االصالحات تعد إال أنن هذه النسب المتباينة م

 لمنطقة الدراسة.
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 لتسليف الزراعي:اراس املال و ٩ – ٢

تتطلب  إذ ،الزراعي اإلنتاجواقع وامل االقتصادية التي تؤثر على راس المال في مقدمة الع يأتي

وغيرها. وتعد هذه  واألسمدةوالبذور  واآلالتكبيرة في شراء المعدات  مواالأالزراعة الحديثة 

ت أن بدأالسيما فيما يخص الزراعة بعد  ،المتطلبات دافعا رئيسيا للنهوض بالواقع التنموي الريفي

Pنحو استخدام التقانات الحديثة. تتجه

)
33F

١(
P  فيما يتعلق في تحليل القروض الزراعية المصرفية فقد

 ،) وذلك لعدم وجود بيانات مستحدثة تخص القروض٢٠١٤البيانات نفسها لعام(اعتمدنا على 

P).٢٠١٧فضال عن عدم وجود القروض الزراعية لسنة الهدف (

)
34F

٢( 

بلغ مجموع القروض الزراعية المصروفة من قبل المصرف الزراعي في منطقة الدراسة 

السيما البيوت البالستيكية و  ،موزعة على مختلف المشاريع الزراعية ،قرض )١٠٢٠) (٢٠١٤لعام(

بقار فضال عن تربية األ ،وشراء المضخات والساحبات الزراعية ،اآلباروتطوير البساتين وحفر 

نواعها يتضح أعدادها و أ من حيثخرى أهذه القروض بين ناحية و  تغنام في الحقول، وقد تباينواأل

من  )%٤١.٤٥لى وبنسبة(و بالمرتبة األجاءت االبار  ان قروض حفر) ٢٧من خالل الجدول (

ثم جاءت بالمرتبة الثانية قروض شراء المضخات  ،نواع القروض ضمن منطقة الدراسةأجمالي إ

من  %)٠.٤بنسبة( ،خيرةغنام بالمرتبة األقروض حقول تربية األ جاءت%) بينما ٣٧.٢بنسبة(

 تصدرتعلى مستوى الوحدات االدارية فقد  أمامجموع القروض الزراعية في منطقة الدراسة. 

وبنسبة  قرض )٤٣٤عدد القروض المصرفية البالغ ( من حيثلى و ناحية البغدادي المرتبة األ

وارتفاع عدد المزارعين  ،الصالحة للزراعة األراضيسعة مساحة  إلىويعود سبب ذلك  ،%)٤٢.٦(

من مجموع القروض  %)٣٣.٤المرتبة الثانية بنسبة( فقد جاءتناحية كبيسة  أماالريفيين. 

فهي تستخدم تلك القروض من اجل  ،المصرفية وذلك بسبب وقوعها بعيدا عن المصادر المائية

 التتابعمركز قضاء هيت وناحية الفرات المرتبة الثالثة والرابعة على  تصدر، بينما بارحفر اآل

مليون دينار بالنسبة لشراء البيوت  )٤.٥فيها القروض الزراعية ( وتتراوح %)٧.٦-١٦.٤وبنسب(

شراء الساحبات الزراعية. وعلى لى إمليون دينار  )٤٩على قيمة لها وهي(أ إلىالبالستيكية وصوال 

                                                           
 .۱۳۸احمد هالل حمود ، مصدر سابق ،ص)  ۱(
 .۱۱/۲/۲۰۱۸بلة شخصية مع االستاذ ابراهيم عمر ،شعبة زراعة هيت، بتاريخمقا)  ۲(
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وكما الحظنا لم تتواجد خالل سنة  ،حياناأ تتأخرن صرف تلك القروض قد أ إلىالرغم مما تقدم 

عزوف الكثير من المزارعين  إلىمما يؤدي  ،وما دون ذلك )٢٠١٤( عامخالل  )٢٠١٧الهدف(

رف صعن التقديم على تلك القروض الزراعية واعتمادهم على مدخراتهم الشخصية فضال عن ان 

عدم توفير ميزانية لكافة المستلزمات المساحات المزروعة بسبب  سد حاجةتكفي  تلك القروض ال

 مالي واالداري وعدم رصد ميزانية لسد احتياجات التنمية الريفيةفضًال عن سوء االدارة والفساد ال

 في الوقت الحاضر وكل هذا سوف يؤثر على واقع التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

 

 بمجموعها ونسبتها المئوية وقيمتها بالدينار العراقي ) اعداد وانواع القروض الزراعية٢٧جدول (
 ٢٠١٤في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية لعام 

م قضاء  نوع القرض
قيمة  نسبتها % المجموع كبيسة الفرات البغدادي هيت

 /دونمالقرض
 ٥۰۰۰۰۰۰ ۱۳.۱ ۱۳٤ ٦ ۲٥ ٥۳ ٥۰ بيون بالستيكية
 ۷۰۰۰۰۰۰ ۲.۸ ۲۹ - ۱ - ۲۸ تطوير بستان

 ۱٤۰۰۰۰۰۰ ٤۱.٤ ٤۲۲ ۲۳۱ ۱٦ ۱٤٥ ۳۰ حفر ابار
 ٥۰۰۰۰۰۰ ۳۷.۲ ۳۷۹ ۹۸ ۲۷ ۲۲٤ ۳۰ مضخةشراء 

 ٤۹۰۰۰۰۰۰ ۲.۲ ۲۳ ۲ ۹ ٤ ۸ شراء ساحبة
حقول لتربية 

 - ۱.۲ ۱۲ - - ٦ ٦ االبقار

حقول لتربية 
 - ۰.٤ ٤ ۲ - - ۲ االغنام

 - ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱.۷ ۱۷ ۲ - ۲ ۱۳ مكاتب زراعية
٤۰۰۰۰۰۰۰ 

  ۱۰۰ ۱۰۲۰ ۳٤۱ ۷۸ ٤۳٤ ۱۷٦ المجموع
المصرف الزراعي في قضاء فرع المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، 

 .٢٠١٤هيت، بيانات غير منشورة 

 العضوية:والكيميائية  ألمسدة ١٠ – ٢

التربة من  إلىوهي مادة تضاف  ،من المواد المهمة التي تزيد من نسبة خصوبة التربة األسمدةتعد 

وتنتج االسمدة  ،عضويةال و كيميائيةال األسمدةاجل مساعدة النبات على النمو. ويوجد نوعان من 

سمدة العضوية فهي ناتجة من النباتات األ أمامواد مصنعة.  أو معدنيةالمعدنية من عناصر 
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في زيادة  ماً اخدكثر استوتعد االسمدة المعدنية(الكيميائية) هي األ ،والمواد الحيوانية المتحللة

وبما ان منطقة الدراسة من المناطق  ،الزراعي اإلنتاج من حيثوتزويد النباتات  ،وبة التربةصخ

المستصلحة لذا فان استخدام التسميد من االمور المهمة التي تسعى الحكومة  األراضيبالتي تتمتع 

الزراعي  اإلنتاجبالتالي زيادة  ،في حث الفالحين على استخدامه من اجل زيادة خصوبة التربة

عندما تعرض القطر  ٢٠٠٣بعد عام  هوانعكاس ذلك على الواقع التنموي الريفي لذلك نالحظ ان

 ،الفالحين ثر على نشاطأبالجانب الزراعي االحتالل االمريكي والتدهور الذي حل  إلىالعراقي 

 استخدموافي تسميد اراضيهم وقد على انفسهم  وقد اعتمد المزارعينوالسيما في منطقة الدراسة 

في مصدر مهم  ألنهاوذلك  ،لى السماد العضوي المصنوع من بقايا روث الحيواناتو بالدرجة األ

فضال عن تفتيت التربة وزيادة احتفاظها بالماء بالتالي زيادة خصوبتها مما  ،تسميد المحاصيل

  الزراعي الذي ينهض بالتنمية الريفية. اإلنتاجزيادة  إلىيؤدي 

 حسبالذين يستخدمون االسمدة الكيمياوية نسب عدد الفالحين ) ١٥والشكل () ٢٨ويبين الجدول (

 ، ٥٦ ، ٥٨كانت نسبة استخدام االسمدة المعدنية هي (  إذالوحدات االدارية لقضاء هيت، 

  .التتابع%) لكل من مركز القضاء وناحية كبيسة والبغدادي على ٥٠

 الدراسة لعينةوالعضوية  ) نسب استخدام االسمدة الكيمياوية٢٨جدول (

الكيمياوية االسمدة الوحدات االدارية  المجموع االثنين معاً  االسمدة العضوية 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 ۱۰۰ ۲۰٥ ۱۰ ۲۰ ۳۲ ٦٦ ٥۸ ۱۱۹ م قضاء هيت
 ۱۰۰ ۲۰٥   ٥۰ ۱۰۳ ٥۰ ۱۰۲ ناحية البغدادي
 ۱۰۰ ۲۰٥ ۲٥ ٥۱ ٦٥ ۱۳۳ ۱۰ ۲۱ ناحية الفرات

 ۱۰۰ ۲۰٥   ٤٤ ۹۰ ٥٦ ۱۱٥ ناحية كبيسة

 )١انة ملحق (استمارة االستب الدراسة الميدانيةالمصدر: 
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 والعضوية في منطقة الدراسة استخدام االسمدة الكيماوية ) نسب١٥شكل (

 
 )٢٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

%) من عينة الدراسة، وفيما ١٠سمدة المعدنية (ناحية الفرات فكان نسبة الذين يستخدمون األ أما

%) لكل من ناحية ٣٢و  ٤٤و  ٥٠و  ٦٥االسمدة العضوية فكانت نسب استخدامها (  يخص

 .التتابعالفرات والبغدادي و كبيسة ومركز القضاء على 

 والتقاليد):العوامل االجتماعية (العادات  ١١ – ٢

وان من يقوم بقيادة تلك  ،تختلف الحياة الريفية عن الحضرية بانها ذات روابط عشائرية متماسكة

لذلك فان مجتمع الريف يختلف عن  ،يسمى(شيخ العشيرة) العشيرة وتمثيلها رئيس العشيرة وما

وشعورهم  والتعاونبما ينشر روح المحبة  ،سرالقرابة بين األ يرتبط بروابط أنهمجتمع الحضري بال

العالقات االجتماعية في الريف تمتاز بانها أن فراد العشيرة. فضال عن أباالنتماء والتماسك بين 

تلقائيا  اً بعضيساعد بعضهم  إذ ،ساس التجاذب الوثيق بين سكانهاأذات عالقات قوية قائمة على 

 وغيرها.التجارية  أماالقتصادية  أوالسكنية  أوالعمال الزراعية اسواء في 

ن سكان القرى أنالحظ ) ١٦) والشكل (٢٩الجدول () خالل الدراسة الميدانية (االستبانة فمن

م ماأعائقا  لوالتقاليد والتي اغلبها تكون قرارات سلبية تشك وباألعرافيلتزمون بالقوانين العشائرية. 

 ميادين العمل. إلىبخروجها  للمرأةرتهم ظالواقع التنموي السيما ن
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مما جعلهم يقيمون  ،العشيرة الواحدة أوفضال عن العمليات االرهابية التي تحدث بين العشائر 

قع ما ي تحدد المسؤولية اتجاه الشخص الذي قام بالعمليات االجرامية إذ ،عقابية ااحكام

هدفها منه هو القيام بنشر و  ،لعشيرة بمثابة قانون محلييسمى(الفصل) لكل جريمة، وتعد ا

ة اتجاه الواقع الريفي فضال عن خلق حالة من التوازن بين النظام العشائري في قضاء المسؤولي

 السيما المناطق الريفية واالستقرار والضبط االجتماعي.و هيت 

يهدف  اً اجتماعي اً ومن هذه العادات والتقاليد ما يسمى (الثأر) ويمثل في بعض المجتمعات نظام 

وكانت نسبة التأييد لهذه العادة هي  ،ريقة عدوانيةمعاقبة الجاني والقضاء علية بط إلى

 البغدادي والفرات وكبيسة على التتابع. هيت وناحية قضاء %) لكل من م٣٥و٣٨و٢١و٨٢(

 ،ومن العادات والتقاليد التي نراها اليوم في منطقة الدراسة والسيما الريفية منها هي طريقة الزواج

خرى أوال تسمح لهم الزواج من مناطق  ،قاربتزويج ابنائها من األ إلىاذ تسعى بعض العشائر 

0TP35F(النهوة)

∗
P0T  وهنا سوف تشكل عائقا إمام التنمية الريفية في منطقة الدراسة، وبما ان التنمية الريفية

لذا  ،ي جانب من جوانبهاأي عائق في أحد شروطها لتحقيق واقع تنموي متطور هو عدم وجود أ

 ،مامها وبالتالي سوف تؤثر على تدهور الواقع التنمويأفان هذه العادات والتقاليد قد تشكل عائقا 

وذلك  ،زيادة نسبة الطالق إلىالد العم لبعضهم، وهو من االسباب التي تؤدي أو والنهوة اي تزويج 

٥٣عادة هي (ألنه بمثابة القسوة واالجبار على تزويج االبناء. وكانت نسب القبول بهذه ال

 (كبيسة ، فرات ، ناحية البغدادي ، مركز قضاء هيت) %) لكل من١٠و ٣٠و ٢٦و 

 على التتابع.

ي تزويج الفتاة ألخ أويعد الزواج بالمقابل من العادات السلبية، ويتم عن طريق التبادل بين العوائل 

 ٣٣قة الدراسة هي (الفتاة التي سوف يتزوجها اخوها وكانت نسب القبول على هذه العادة في منط

%) لكل من ناحية البغدادي والفرات وكبيسة على التتابع أما مركز قضاء هيت فإن ١٥و ٤٥و

 السكان يرفضون هذه العادة.

 

                                                           
: هي تزويج البنت البن عمها قسراً بدون اخذ موافقتها، ويستطيع ابن العم منع أي شخص من تزوج النهوة  ∗

 ابنة عمه.
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 لعينة الدراسة ) نسب التمسك بالعادات العشائرية لسكان منطقة الدراسة٢٩جدول (
العادات 
 العشائرية

 ناحية كبيسة ناحية الفرات ناحية البغدادي م قضاء هيت
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 ۳٥ ۷۲ ۳۸ ۷۸ ۲۱ ٤۳ ۸۲ ۱٦۸ الثأر
 ۱۰ ۲۱ ۳۰ ٦۲ ۲٦ ٥۳ ٥۳ ۱۰۹ النهوة

 ۳٥ ۷۲ ٦۹ ۱٤۱ ۸۳ ۱۷۰ ۹۰ ۱۸٥ الفصل العشائري
 ٤۰ ۸۲ ۸۸ ۱۸۰ ۳٤ ۷۰ ۷۰ ۱٤٤ والئم المناسبات
 ۱٥ ۳۱ ٤٥ ۹۲ ۳۳ ٦۸   الزواج بالمقابل
 انةالميداني استمارة االستبالمصدر: العمل 

 لعينة الدراسة ) نسب التمسك بالعادات العشائرية لسكان منطقة الدراسة١٦( شكل

 
 )٢٩المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

ضمن  اسبة المقصر بدون محاكمة ويتم هذاويعد الفصل العشائري من التقاليد التي تعمل على مح

العادة في  ات معينة، وكانت نسبة القبول بهذهبين عشيرتين يحصل بينهم خالف أونطاق العشيرة 

البغدادي والفرات  هيت وناحية قضاء %) لكل من م٣٥و ٦٩و ٨٣و ٩٠منطقة الدراسة هي (

 المأتم أمومن العادات االخرى هي االفراط بالعزائم والوالئم سواء في االفراح . التتابعوكبيسة على 

 مركز%) لكل من ٤٠و ٨٨و ٣٤و ٧٠القبول بهذه العادة في منطقة الدراسة هي (وكانت نسبة 

وكل هذه العادات والتقاليد سوف تشكل . التتابعالبغدادي والفرات وكبيسة على  هيت وناحية قضاء

دارية لذلك تسعى الحكومة والسيما الخاصة بالحكومات اإلكافة جوانبها م التنمية الريفية بماأعائقا 

 تالفي هذه المشاكل من اجل واقع تنموي متطور. أوداخل منطقة الدراسة لقضاء 
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 اخلدمات اتمعية: ١٢ – ٢

 :الخدمات التعليمية ١ – ١٢ – ٢

وفي كافة المجاالت التنموية فمن  ،تعد الخدمات التعليمية ذات اهمية كبيرة في المجتمعات البشرية

ها، وال يمكن تحقيق التنمية بدون الفهم البشري، لذا يلتالتنمية ووسن االنسان هو هدف أالمعروف 

فان الخدمات التعليمية هي احد المؤشرات المستخدمة في احداث التغيرات الجوهرية في المناطق 

 ،ا توفرت الكوادر البشرية المؤهلة ذات المستويات التعليمية المتطورةإذالسيما  ،المرشحة للتنمية

فمن المعروف ان المستوى التعليمي في  ،ة لعملية التنميةحقيق االهداف الرئيسف تعمل على تسو 

مقارنة مع المناطق الحضرية نتيجة النشغال سكانها باألعمال  ،المناطق الريفية يتصف بالتخلف

وجهلهم بأهمية التعليم لذا كان البد من دراسة هذه الخدمات في منطقة الدراسة لغرض  ،الزراعية

السابقة لعدم استحداثها في سنة  عوامالواقع التعليمي فيها وباالعتماد على البيانات لأل التعرف على

ضاع االمنية، ولم يتم تحقيق اي مشاريع جديدة اال ما يتعلق بإعادة ترميم و الهدف بسبب األ

 البنايات التي دمرتها الحرب في منطقة الدراسة.

 التعليم االبتدائي: ١ – ١ – ١٢ – ٢

وهو بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز  ،هم المراحل التعليمية في حياة الفردأويعد هذا التعليم من 

) تبين ان اعداد المدارس االبتدائية ٣٠فمن خالل مالحظة الجدول( ،باقي المراحل التعليمية هعلي

وعدد معلميها  ) تلميذ٢٣١١٥١وبلغ مجموع تالميذها ( ،) مدرسة١٣٣في عموم المنطقة بلغت(

ومعلمة توزعت هذه المدارس بشكل متباين بين الوحدات االدارية في منطقة  ) معلم٢١٣٠(

0TP36Fالدراسة نسبة لعدد سكانها،

∗
P0T  عدد مدارسهفي لى و هيت بالمرتبة األتصدر مركز قضاء و 

ناحية البغدادي بالمرتبة الثانية بعدد  تليه ،السكانية عالية ) مدرسة وذلك لكون كثافته٥٩بالغ(ال

) مدرسة ٧-٣٢بعدد( التتابعكبيسة)على  -ومن ثم ناحيتي (الفرات ،) مدرسة٣٥مدارسها البالغ(

أما ما يتعلق بمعدل ما يصيب  سكانها. عدد النسبة لناحية كبيسة نتيجة النخفاض انخفاضوان 

0TP37Fاقل من المؤشر العام، ) تلميذا/مدرسة، وهي٢٣٤.٢المدرسة من تالميذ فقد بلغ(

∗∗
P0T  وتباينت هذه

                                                           
والثانوية ألنها تقع ضمن ) نسمة ويتم دمج المدارس المتوسطة ۲٥۰۰اعتماد المعيار (مدرسة ابتدائية لكل( ∗

 نسمة)) ٥۰۰۰معيار واحد(ثانوية لكل 
 ) تلميذ.۲۰) تلميذ ولكل معلم(۳٦۰طبقا للمعايير التعليمية العراقية فان الكل مدرسة ابتدائية( ∗∗
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) ٢٩٢المعدالت بين الوحدات االدارية إذ بلغت اقصاها في مركز قضاء هيت بمعدل(

تلميذا/مدرسة، نتيجة اهتمامهم بالجانب التعليمي، بينما اقل معدل جاء في ناحية البغدادي بلغ 

لى معدل له سجل في ناحية ) تلميذا/مدرسة، أما ما يتعلق بمؤشر تلميذ/معلم، فان اع١٥٥.١(

P) تلميذ/معلم.١٣.٨) تلميذ/معلم، وادنى معدل له في ناحية البغدادي بلغ(١٦.٩كبيسة بلغ(

)
38F

١(
P  من

خالل ما تقدم يمكن القول بان انخفاض هذا المؤشر قد ينعكس ايجابًا على الواقع التعليمي في 

 منطقة الدراسة.

االبتدائية وعدد تالميذها ومعلميها بحسب الوحدات ) التوزيع الجغرافي ألعداد المدارس ٣٠جدول (

 ٢٠١٧االدارية في منطقة الدراسة لعام 

الوحدات 
 االدارية

عدد 
 المدارس

عدد 
 التالميذ

 تلميذ/ مدرسة تلميذ/ معلم عدد المعلمين

 ۲۹۲ ۱٤.٤ ۱۱۹٥ ۱۷۲۱۹ ٥۹ م قضاء هيت
 ۱٥٥.۱ ۱۳.۸ ۳۹۲ ٥٤۲۹ ۳٥ ناحية البغدادي
 ۲۰۲.۳ ۱٥.۳ ٤۲۳ ٦٤۷٥ ۳۲ ناحية الفرات
 ۲۸۹.۷ ۱٦.۹ ۱۲۰ ۲۰۲۸ ۷ ناحية كبيسة
 ۲۳٤.۲ ۱٤.٦ ۲۱۳۰ ۳۱۱٥۱ ۱۳۳ المجموع

المصدر: وزارة التربية، مديرية تربية محافظة االنبار، قسم االحصاء التربوي، بيانات غير منشورة 

٢٠١٧ 

 التعليم المتوسط والثانوي: ٢ – ١ – ١٢ – ٢

) ٣١بالمرتبة الثانية بعد التعليم االبتدائية من خالل مالحظة الجدول (تأتي مرحلة التعليم المتوسط 

وقد بلغ مجموع  ،ن التوزيع الجغرافي للمدارس المتوسطة متباين على النواحي االداريةأتبين لنا 

وطالبة وعدد  ) طالب٤٥٤٨مدرسة ومجموع طالبها () ٢٣هذه المدارس في منطقة الدراسة(

ن مقدار ما يصيب المدرسة الواحدة من الطالب قد أ) مدرس فضال عن ٥٥٢مدرسيها (

  ./مدرسةاً ) طالب١٤٢.١٠بلغ(

 

                                                                                                                                                                                     
 ) طالب. ۲۰-۱۸) طالبا والكل مدرس(٥٥۰اما بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي فان لكل مدرسة(

 .۲۰۱۷مديرية تربية محافظة االنبار، قسم اإلحصاء التربوي، بيانات غير منشورة، وزارة التربية،)  ۱(
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بحسب لوحدات االدارية لتوسطة وعدد طالبها ومدرسيها ) التوزيع الجغرافي للمدارس الم٣١جدول (

 ٢٠١٧لمنطقة الدراسة لعام البيئة حضر/ريف 
الوحدات 
 االدارية

عدد 
 المدارس

عدد 
 الطالب

عدد 
 المدرسين

طالب / 
 مدرس

طالب / 
 مدرسة

 ۱۱٤.٤ ۷ ۲٦۰ ۱۸۳۱ ۱٦ م قضاء هيت
 ۷۹.٤ ٦.۹ ۱۱٤ ۷۹٤ ۱۰ ناحية البغدادي
 ۲۱۱.٥ ۷.۳ ٥۸ ٤۲۳ ۲ ناحية الفرات
 ۲٥۰ ۱۲ ۱۲۰ ۱٥۰۰ ٤ ناحية كبيسة
 ۱٤۲.۱ ۸.۲ ٥٥۲ ٤٥٤۸ ۳۲ المجموع

،مديرية تربية محافظة االنبار ، قسم االحصاء التربوي ،بيانات غير منشورة المصدر: وزارة التربية 

٢٠١٧ 

وان هذه النسب قد تباينت ما بين الوحدات االدارية إذ سجلت اعلى معدل لها في ناحية الفرات  

) طالبًا/مدرسة، واقل معدل لها في ٢١١.٥نتيجة انخفاض اعداد المدارس المتوسطة إذ بلغت (

عداد المدارس فيها، وانخفاض أ) طالبًا/مدرسة، نتيجة ارتفاع ٧٩.٤ادي والذي بلغ (ناحية البغد

) طالب/مدرس وهي ٧عداد الطالب أما معدل ما يصيب المدرس الواحد من الطالب فقد بلغ (أ

ن عدد أ) ٣٢التعليم الثانوي فيالحظ من خالل الجدول( أمانتيجة منخفضة بالنسبة للمعدل العام. 

) طالب وطالبة وعدد ٨٢٨١) مدرسة ومجموع طالبها (٣٤الثانوية في المنطقة بلغ (المدارس 

سجلت اعلى  إذدارية وقد توزعت بشكل متباين بين النواحي اإل ،) مدرس ومدرسة٦٨٠مدرسيها (

كما بلغ اقل معدل لها في ناحية الفرات  ،/مدرسةاً ) طالب٢٦٤.٢لها في ناحية كبيسة بعدد(ل عدم

 ) طالب/مدرسة. ٢٠٨(

) طالبًا/مدرسًا، ١٢.١أما بالنسبة لمعدل ما يصيب المدرس الواحد من أعداد الطلبة فقد بلغ (

) طالبًا/مدرسًا، ٩.٧لعموم منطقة الدراسة، وينخفض هذا المعدل في الوحدات اإلدارية ليصل إلى(

سة إال أن هذا ال يعني عدم وجود آثار سلبية في عموم المنطقة كما هو الحال في ناحية كبي

 . نتيجة، للعادات والتقاليد الخاصة بعدم ارسال االناث إلى التعليم
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للوحدات اإلدارية بحسب طالبها ومدرسيها  ) التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية وعدد٣٢جدول (

 ٢٠١٧في منطقة الدراسة لعام   البيئة حضر/ريف

الوحدات 
 االدارية

عدد 
 عدد الطالب المدارس

عدد 
 المدرسين

 المعدالت
طالب/ 
 مدرس

طالب / 
 مدرسة

 ۲٥۳.۸ ۱۱.۷ ۳۰۳ ۳٥٥٤ ۱٤ م قضاء هيت
ناحية 
 ۲۳۲.٤ ۱٤.۳ ۲۲٦ ۳۲٥٤ ۱٤ البغدادي

 ۲۰۸ ۹.۹ ٤۲ ٤۱٦ ۲ ناحية الفرات
 ۲٦٤.٤ ۹.۷ ۱۰۹ ۱۰٥۷ ٤ ناحية كبيسة
 ۲۳٤.٥ ۱۲.۱ ٦۸۰ ۸۲۸۱ ۳٤ المجموع

المصدر: وزارة التربية ،مديرية تربية محافظة االنبار ، قسم االحصاء التربوي ،بيانات غير منشورة 

٢٠١٧ . 

 

 ،م النهوض بالواقع التعليميأماعائقا  عدهمنية لكن كل هذا ال يمكن ضاع األو فضال عن األ

هداف المنشودة يحقق األن اعداد المدارس وهيئات التدريس في زيادة مستمرة مما سوف أالسيما و 

 للعملية التنموية في منطقة الدراسة.

اربع  ،خمس اعداديات مهنية ٢٠١٧االعداديات المهنية فقد تواجد في منطقة الدراسة لعام  أما

عدادية إ عدادية هيت الزراعية، و إ عدادية هيت المهنية المختلطة، و إوهي  ،منها في مركز القضاء

الخامسة فكانت في ناحية البغدادي  أماعدادية هيت المهنية المسائية، إ هيت التجارية للبنات، و 

 عداديات مهنية.إة والفرات من وجود ة البغدادي الصناعية، وخلت ناحيتي كبيسوهي اعدادي

 كما يوجد في منطقة الدراسة معهدين إلعداد المعلمين والمعلمات في مركز القضاء فقط.

التي تأسست عام ، يت للعلوم التطبيقية في مركز القضاء ايضاً التعليم الجامعي توجد كلية ه أما

وتضم قسمين هما قسم العلوم البيئية والفيزياء الحياتية  ويبلغ عدد مدرسيها وموظفيها  ٢٠١٤

في الدراسة  اً طالب ٧٥طالب في الدراسة الصباحية و )٢٢٠(عدد الطلبة فقد بلغ  أما )٤٠(

 التنمية الريفية على المدى البعيد. ، وهذا سوف يسهم في عمليةالمسائية
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 الخدمات الصحية: ٢ – ١٢ – ٢

 ،تعد الصحة من المواضيع المهمة والكبيرة الشائكة والمتفرعة التي تعنى بصحة االنسان وسالمته

وذلك من خالل خدمتهم عن طريق المؤسسات الصحية والكوادر الطبية التي تقوم بمعالجة 

 بية واالمراض بما يضمن صحة االنسان.و المرضى والمصابين للقضاء على األ

اتخذت  إذ ،ولكن من خالل مالحظة الواقع التنموي في منطقة الدراسة ،بشكل عشوائي ولم تأتِ 

بما  ،وذلك من خالل النهوض بالواقع الصحي في المجتمع ،تنمويمعيارا هاما يعكس الواقع ال

 يضمن تطور الواقع الريفي في منطقة الدراسة.

 worldالصحة العامة من قبل العديد من المنظمات منها منظمة الصحة العالمية منظمة عرفت 

health organization )WHO الكاملة). على انها السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية، 

جسدية ام  أمنسان سواء سالمة بدنية يخص اإل بل جمعت كل ما ،وليس غياب المرض فحسب

Pعقلية.

)
39F

١(
P فهي تشمل الصحة العقلية  ،داء أوي مرض أنسان دون نها حالة اإلأكما عرفت ايضا (ب

نسان اإلن السليم هو فاإلنسا ،والبدنية واالجتماعية) فكما يقال (العقل السليم في الجسم السليم )

لسالمة من جميع ال و رة واقعية وعلمية للعالم فهي تعتمد على مفهومين األظن الذي يكون ذا

كما عرفها العديد من العلماء  وثانيها ذهاب المرض والشفاء منه بعد حلوله. ،مراض والعللألا

ولكن اشهر المفاهيم  ،مثال (يركنز بانها حاله من التوازن النسبي لوظائف الجسم المختلفة)أ

طالة إ و  ،مراضنها علم وفن الوقاية من األأالحديثة للصحة هي مفهوم(العالم وينسلو حيث قال ب

 إلىوذلك عن طريق منظمات المجتمع المدني التي تهدف  ،العمر والعمل على ترقية الصحة

 الدراسة.بما يعكس الواقع التنموي الريفي المتطور في منطقة  ،الحفاظ على صحة البيئة

عاملة خالية من  تهيئة ايدٍ  إلىان توفير خدمات صحة متطورة في منطقة الدراسة تؤدي 

النهوض  إلىبما ينعكس ذلك على التنمية الريفية في منطقة الدراسة وبالتالي تؤدي  ،االمراض

ذلك وغير  ةاالجتماعي مأ ةالصحي مأالصناعية  مأبالواقع التنموي من كافة جوانبه سواء زراعية 

وكل ذلك يعتمد على مدى توفر الخدمات الصحية من هيئات ومؤسسات والكوادر  ،من الجوانب

ما توفرت من بيانات على المؤسسات الصحية والكوادر الطبية في منطقة  لالطبية، ومن خال

                                                           
 .۳۰۰آمنة جبار مطر درويش، مقومات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار، مصدر سابق، ص)  ۱(
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ن الخدمات الصحية تشمل عادة على (المشافي، هيئات الرعاية الصحية أعلى  ٢٠١٧الدراسة لعام

ة وفرعية والعيادات الشعبية) فضال عن الكوادر الطبية التي يبلغ لية، مراكز صحية رئيسو األ

تطورات في الخدمات  ت) منها (االطباء، والمهن الصحية.....) ولقد حصل٧٣٠مجموعها الكلي(

بلغ العدد  سرير )١٠٠(يوجد في القضاء مستشفى حكومي سعة  إذالصحية على مستوى القضاء، 

 اً ) منتسب٥١) ووحدة الخدمات(ثىان ١٣٨ر وذك ٢٩٠ًا() منتسب٤٢٨ين فيها (الكلي للموظف

)40F١(P.اً شخص )٥٠جور اليومية(ي عدد األأاجور يومية)  ٥٠مالك ثابت+١(
P واثنان من ،

%) متوقف حاليا ٤٥نسبة انجازه (سرير،  )٢٠٠(مستشفى هيت العام سعة  فضال عناالهلية، 

Pوعدم توفر الدعم المالي من الوزارة.عمال العسكرية بسبب األ

)
41F

٢(
P  كما يوجد اثنان من العيادات

) تبين ٣٣من مالحظة الجدول (عن المراكز الصحية ف أما، الطبيةالشعبية، واثنان من المذاخر 

فضال عن وجود  اً فرعي اً ًا صحي) مركز ٩ة و(رئيس اً صحي اً ) مركز ٩منها( اً صحي اً ) مركز ٢٠وجود (

طباء أ) موزعة ما بين ٣٠٢بلغ عددها الكلي( صحيةو  وجود كوادر طبيةو ) بيوت صحية ٢(

 االختصاص فما دون ذلك .

) ٣لى بعدد مراكزه الرئيسية بواقع(و وزعت على الشكل التالي مركز قضاء هيت تصدر المرتبة األت

 أما رئيسةة كز صحيا)مر ٤في حين تلتها في المرتبة الثانية (ناحية البغدادي) بواقع ( ةكز صحيامر 

)مركز صحي رئيسي ١الفرات وكبيسة بواقع( جاءت ناحيتا في المرتبة الثالثة والرابعة على التتابع

 لكل منهما .

 ةكز صحيا)مر ٣في حين بلغت ناحية البغدادي ومركز قضاء هيت بعدد مراكزها الصحية الثانوية (

فيما يخص البيوت الصحية فلم  أما واحد، ثانوي صحي لكل منهما تلتها ناحية الفرات بعدد مركز

 في ناحية البغدادي. ينصحي ين) بيت٢يكن هنالك سوى (

فمن خالل ما تقدم نستدل على الواقع الصحي في منطقة الدراسة بدء بالنهوض السيما بعد 

، وما بعد ذلك من اعمال ارهابية ٢٠٠٣التدهور الكبير الذي حل به خالل االحتالل االمريكي 

وجدت هنالك مستشفيات حكومية جديدة، كما أن هنالك مشاريع جديدة من  ذإ ٢٠١٦-٢٠١٤ عام

                                                           
 .۹/۳/۲۰۱۷مقابلة شخصية مع ناصر طراد خلف مدير مستشفى هيت العام، دائرة صحة االنبار بتاريخ)  ۱(
 .۲٦/۸/۲۰۱۸مقابلة شخصية مع الدكتور علي هالل ، )  ۲(
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عوام المقبلة والحالية، وهكذا نظرا لما سبق ذكره فان المشاريع المخطط المتوقع تنفيذها خالل األ

ساس تغطية جميع المناطق داخل هيت، والسيما الواقع أوالمقترح تنفيذها في القضاء تقوم على 

ل كافة السكان بالخدمات الصحية وبنسبة كبيرة وفق معايير معينة  اتبعت الريفي لها وشمو 

من  إذ)، ٢٠١٨-٢٠١٧والسيما في العام الجديد ( ذكرهاواستخرجت من خالل البيانات السابق 

المتوقع أن تكون هنالك مشاريع ذات مواصفات عالمية إذا ما تحققت فسوف تؤدي إلى تحقيق 

ة جوانبها، السيما التنمية البشرية ولكنها ما تزال دون المستوى المطلوب اهداف التنمية الريفية بكاف

في الوقت الحاضر، بسبب الدمار الذي حل في منطقة الدراسة بعد االعمال االرهابية، وماحل 

 ).٢٠٠٣بالبلد من تخريب بعد االحتالل االمريكي(

 

 الدراسةمنطقة ريف ) المراكز الصحية الرئيسية والثانوية في ٣٣جدول (
الوحدات 
 االدارية

المراكز الصحية 
 الرئيسة

المراكز الصحية  عددها
 الثانوية

البيوت  عددها
 الصحية

مركز قضاء 
 هيت

م .ص .حي 
 العمال

م . ص .حي 
 الجمعية

 م .ص .المحمدي

 م. ص. المحمدي ۳
 البسطاميةم. ص .

 م. ص. ابو طيبان 

۳ - 

ناحية 
 البغدادي

 م .ص .البغدادي
 القادسيةم. ص. 

 م. ص. الدوالب
 م. ص .القدس

 م. ص . زخيخة ٤
م. ص. الجواعنة 

 الشرقية
 م. ص .جبة

 م. ص. سمالة
 م. ص. المحبوبية

٥ - 

م. ص . تل  ۱ م. ص . الفرات ناحية الفرات
 االسود

 الشخصليه ۱
 العميرة

 - - - ۱ م. ص . كبيسة ناحية كبيسة
 ۲ ۹  ۹  المجموع

المديرية العامة لصحة االنبار، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة، للعام، المصدر: وزارة الصحة، 

٢٠١٧. 
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 الخدمات الصناعية: ١٣– ٢ 

وان  ،الصناعات عدد منذلك ال يمنع من وجود إال أنة لسكان الريف هي الزراعة ان الحرفة الرئيس

هم أحد أيعد القطاع الصناعي  إذ ،حد االنشطة االقتصادية المهمةألكنها تعد  ،كانت بطيئة

، وهو النشاط المركزي الذي يقود جميع النشاطات نحو التطور والتقدم ،القطاعات االقتصادية

Pجميع النشاطات االخرى للحصول على حاجاتها من المعدات واالجهزة. وتعتمد عليه

)
42F

١(
P  فضال عن

في  اً ونوع اً والتغير كم زيادةتفي ال إذ ،اإلنتاجدور التنمية الصناعية في تحقيق التغيرات في 

متاحة في منطقة النشاط الصناعي من خالل االستخدام االمثل والشامل للمنتوجات الجغرافية ال

فراد وبالتالي حصول التغيرات في الهيكل االقتصادي ل األالدراسة والتي تسهم في رفع دخ

Pواالجتماعي.

)
43F

٢(
P  علىويمكن تقسيم الصناعات في منطقة الدراسة: 

الموسسات الصناعية الكبيرة: وتعد هذه الصناعات من اهم المشاريع الصناعية المقامة في -١

فضال عن اهميتها  ،منطقة الدراسة وذلك لالعتماد عليها في تنفيذ مشاريع وخطط التنمية

لصناعية  ومشروع المحطة وتشمل هذه الصناعات (االنشائية  والغذائية  والخدمات ا ،االقتصادية

 ية).الحرار 

المؤسسات الصناعية الصغيرة: ال تقل اهمية عن السابقة في عمليات الخطط التنموية في  -٢

وتعد هذه الصناعات يدوية وبسيطة تستخدم لسد حاجة السكان فضال عن توفير  ،منطقة الدراسة

ئية وتشمل هذه المؤسسات (االستخراجية واالنشائية والغذائية والكيميا ،دخل اضافي للعاملين فيها

 ).والمعدنية والخشب وصناعة االثاث وااللبسة والخياطة والخدمات الصناعية االخرى

) ٣٦٢٥) يتبين لنا ان مجموع المنشآت الصناعية في منطقة الدراسة (٣٤ومن خالل الجدول (

فقد تصدر بالمرتبة  ،)١٧دارية الشكل (ة صناعية موزعة بصورة متباينة بين الوحدات اإلأمنش

%) تليها ناحية كبيسة بعدد ٧٧.٣) وبنسبة(٢٨٠٠تها مركز قضاء هيت بعدد(أمنش لى بعددو األ

%) وجاءت ناحيتي البغدادي والفرات بالمرتبة ١١.٨صناعية وبنسبة( أة) منش٤٣٠منشاتها البالغ(

                                                           
محمد ازهر سعيد السماك، عباس علي التميمي، اسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها، جامعة الموصل، )  ۱(

 .۱۷، ص۱۹۸۷
اه، ياسين حميد بدع المحمدي، التنمية الصناعية واتجاهاتها المكانية في محافظة اربيل، اطروحة دكتور)  ۲(

 .۱۰،ص۲۰۰٦جامعة بغداد، كلية االداب،
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%) من ٢.٧-٢.٦وبنسبة ( ،ة صناعيةأ) منش٩٥-٣٠٠وبعدد ( التتابعالثالثة والرابعة على 

 ية.مجموع المنشآت الصناع

عمليات التنمية اصبحت متأخرة في منطقة الدراسة نتيجة  إال أنوعلى الرغم من التوزيع أعاله 

 لألعمال التخريبية التي حلت بالبالد عامة ومنطقة الدراسة خاصة.

    

 منطقة الدراسة ريف ) التوزيع الجغرافي لعدد المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة في٣٤جدول (
عدد المنشآت  االداريةالوحدات 

 الصناعية
 نسبتها %

 ۷۷.۳ ۲۸۰۰ م قضاء هيت
 ۸.۳ ۳۰۰ ناحية البغدادي
 ۱۱.۸ ٤۳۰ ناحية كبيسة
 ۲.٦ ۹٥ ناحية الفرات

 %۱۰۰ ۳٦۲٥ المجموع
خطة التنمية المكانية  المصدر: وزارة التخطيط، دائرة التنمية االقليمية والمحلية، شعبة تخطيط االنبار،

 ، بيانات غير منشورة.٢٠١٢، ايار ٢٠٢٠لمحافظة االنبار لغاية عام 

 ) التوزيع الجغرافي لعدد المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة في منطقة الدراسة١٧شكل (

 
 )٣٤الباحثة باالعتماد على جدول (المصدر: عمل   

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي م قضاء هيت



 المقومات البشرية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةالفصل الثاني                          

۱۲٤ 
 

 الصناعات الغذائية:  ١٤ – ٢

ائل الصناعات التي يتجه التفكير إلنشائها؛ نظرا ألهميتها في سد أو تعد الصناعات الغذائية من 

ناعي، الطلب المحلي على منتجاتها المختلفة، وتشغل تلك الصناعة جزءا كبيرا من النشاط الص

) أن عدد مؤسسات الصناعات ٣٥يبدو من مالحظة الجدول (السيما في البلدان النامية، كما 

) ٤٥) مؤسسة. تصدر مركز القضاء بالنصيب االكبر بواقع (٦٥ذائية في منطقة الدراسة بلغ (الغ

) مؤسسات واخيرًا ناحية ٤) مؤسسة تليها ناحية الفرات بواقع (١٠مؤسسة ثم ناحية كبيسة بواقع (

 .) مؤسسات٦البغدادي بواقع (

 

 داريةالوحدات اإلمنطقة الدراسة حسب ريف غذية في ) مؤسسات صناعة األ٣٥جدول (

 ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي م قضاء هيت الفرع الصناعي

 ۰ ۰ ۰ ۲ معمل الطحين
 ۰ ۰ ۰ ۰ مشروبات غازية
 ۲ ٦ ٤ ۱۸ مخابز وأفران

 ۱ ۰ ۰ ۲ ثلج
 ۰ ۰ ۰ ۳ دبس
 ۰ ۰ ۰ ۲ راشي

 ۰ ۲ ۱ ٦ مطاحن ومجارش
 ۱ ۱ ۰ ۰ علف حيواني

أخرى (مرطبات، 
مخلالت)حلويات،   ۱۲ ۱ ۱ ۰ 

 ٤ ۱۰ ٦ ٤٥ المجموع
المصدر: وزارة التخطيط، دائرة التنمية االقليمية والمحلية، شعبة تخطيط االنبار، خطة التنمية المكانية 

 ، بيانات غير منشورة.٢٠١٢، ايار ٢٠٢٠لمحافظة االنبار لغاية عام 
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 حسب الوحدات االدارية) اعداد مؤسسات صناعة االغذية في منطقة الدراسة ١٨شكل (

 
 )٣٥المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (  

 

 الخدمات االجتماعية والدينية: ١٥ – ٢

وال يمكن تجاهل فاعليتها في المنطقة  ،تأكيد انتمائهم القبلي إلىيطمح السكان في منطقة الدراسة 

وبفعل الظروف االقتصادية التي افرزتها العوامل الطبيعية جعلت الناس يتعايشون  ،المدروسة

متمثلة بالقبائل وافخاذ اي بشكل تنظيم عشائرية تربط ابنائهم بروابط  ،وبشكل جماعات بشرية

 ،السيما تلك التي تكثر فيها العشيرة االفضلية ،وقد انعكست على الوحدات االدارية ،النسب الواحد

فضال عن العامل الديني الذي اثر  ،الوحدات االدارية الموجودة فيها إلىها نسبة ؤ ترنت اسمابل اق

اة الناس االقتصادية واالجتماعية، على التوزيع السكان وكثافتهم لما له من تأثير كبير في حي

Pانعكاس ذلك على الواقع التنموي في منطقة الدراسة. إلىاالمر الذي ادى 

)
44F

١( 

 خدمات البىن االرتكازية: ١٦ – ٢

 خدمات الماء الصالح للشرب: ١ – ١٦ – ٢

 ،لما له من تأثير مباشر على صحة وحياة االنسان ،ةع مياه الشرب من القطاعات الرئيسيعد قطا

 . ومن خالل الدراسة تبين ان منطقة الدراسة تتمتع بوجود مياه جوفية ترتفع فيها نسبة الملوحة

                                                           
)، ۲۰۰۸-۱۹۸۷نادية طالب سالم الهيتي، التحليل الجغرافي لتوزيع سكان قضاء هيت المكانية للمدة بين ()  ۱(

 .٥٦، ص۲۰۱۰رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االنبار ، 
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على نهر الفرات، يبين  اعتمد بالشكل االساسلذلك فان توفير المياه الصالحة للشرب  

معدل ما يتم ضخه من  ،) مجمعاً ٤٦ن عدد مجمعات المياه في منطقة الدراسة (أ) ٣٦جدول(ال

هذا يعني  ،) ساعة٤٧لتر/ساعة) بعدد ساعات تشغيلية بلغ ( ٣٦٥٥٠٠المياه خالل الساعة بلغ(

 ).يالتر/يوم ٤٤٠٦٢٠٠٠( ه من تلك المجمعاتمعدل ما يتم ضخ

 

) عدد المجمعات المائية ومعدالت الضخ اليومي لمنطقة الدراسة  حسب الوحدات ٣٦جدول (
 ٢٠١٧االدارية لعام 

الوحدات 
 االدارية

عدد 
 المجمعات

معدل ما يضخه  
المجمع  
 لتر/ساعة

عدد ساعات 
 التشغيل باليوم

معدل ما يضخة 
 المجمع  لتر/يوم

 ۱٤۰۰۰۰۰۰ ساعة / يوم ۱٤ ۱۰۰۰۰۰۰ ٥ قضاء هيت م
 ۲٥۸٥۰۰۰۰ ساعة / يوم ۱۱ ۲۳٥۰۰۰۰ ۲۸ ناحية البغدادي
 ٤۲۰۰۰۰۰ ساعة / يوم ۱٤ ۳۰۰۰۰۰ ۱ ناحية كبيسة
 ۱۲۰۰۰۰ ساعة / يوم ۸ ۱٥۰۰ ۱٥ ناحية الفرات

 ٤٤۰٦۲۰۰۰  ۳٦٥۱٥۰۰ ٤۹ المجموع
المائية في محافظة االنبار ، شعبة الموارد المائية في  المصدر: وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد

 .٢٠١٧قضاء هيت ، بيانات غير منشورة ، لعام 

ن ناحية أيالحظ  إذ ،)١٥بشكل متباين بين الوحدات االدارية الخريطة ( عدادوقد توزعت هذه األ

ثم ناحية الفرات بالمرتبة الثانية بواقع  ،مجمعاً  )٢٨( بلغ عدد إذالبغدادي تتصدر المرتبة األولى 

في حين ان ناحية كبيسة ) مجمعات، ٥) مجمعًا، ومركز القضاء جاء بالمركز الثالث بواقع (١٥(

، علما ان ساعات التشغيل تتخللها ساعات انقطاع التيار واحد جاءت بالمرتبة االخيرة مجمع مائي

P) ساعة، في اليوم الواحد.٤-٢الكهربائي بمعدل(

)
45F

١(
P  وقد تم االعتماد على المعيار

الستخراج حصة الفرد من كمية المستقبلية من هذه المياه وذلك  فرد/لتر/يوم)لتقدير الحاجة٣٦٠(

 المياه التي تضخ خالل اليوم.

 

                                                           
القسم الفني في دائرة ماء هيت،               مقابلة شخصية مع رئيس المهندسين، نادية سبتي غربي، مسؤولة )  ۱(

 .۳/۹/۲۰۱۸بتاريخ 
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 )١٥خريطة (

 التوزيع المكاني للمجمعات الماء الصالح للشرب في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية

 )٣٦الباحثة باالعتماد على جدول (المصدر: عمل 
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 ) مجمع للماء الصاح لشرب على نهر الفرات في مدينة هيت٨صورة (

 
 سم ٦٠المصدر: مرئيات القمر كوكبيرد ذات تمييز مكاني 

 
 خدمات الكهرباء: ٢ – ١٦ – ٢

منطقة هذه الخدمات احدى المرتكزات الرئيسة المعتمد عليها لكثير من العمليات التنموية في 

Pالدراسة، وتعد مصدرًا رئيسًا في كل المشاريع وبدونها ال يمكن القيام باي عملية تنموية.

)
46F

١(
P  

) محطات لتوزيع الطاقة الكهربائية وتعتمد في ٦() ان في منطقة الدراسة ٣٧يبين الجدول (

 تغذيتها على مشروع ديزالت حديثة لتوزع بشكل متباين على الوحدات االدارية.

ية في منطقة الدراسة اإلنتاجالتوزيع الجغرافي لمحطات الطاقة الكهربائية وطاقتها  )٣٧جدول (
 ٢٠١٧لعام

 كمية الطاقة المنتجة ميجا واط عدد المحطات الوحدات االدارية
 ميجاواط ٢٥.١٠ ٢ مركز قضاء هيت
 ميجاواط    ٦.١٥ ٢ ناحية البغدادي
 ميجاواط  ٢٥.٢١ ١ ناحية كبيسة
 ميجاواط ٢٥.٢١ ١ ناحية الفرات

 ٨١.٦٧ ٦ المجموع
 .٢٠١٧المصدر: وزارة الكهرباء، مديرية قضاء هيت،  بيانات غير منشورة 

                                                           
 .۱٥۰،ص۱۹۸٤خليل فضيل واحمد حبيب رسول، جغرافية الطرق الصناعية ، جامعة الموصل، )  ۱(
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ومحطتين في  ،ميجاواط) ٢٥.١٠وبطاقة انتاجية ( ،تتوزع بواقع محطتين في مركز قضاء هيت إذ

ميجاواط)، كما توجد محطتان في كل من ناحية  ٦.١٥و  ٦ناحية البغدادي بطاقة انتاجية قدرها(

Pميجاواط) لكل منهما. ٢٥.٢١الفرات وكبيسة وبطاقة انتاجية (

)
47F

١(
P  ورغم وجود هذه المحطات فقد

السيما في ناحية  ،اتضح من خالل الدراسة الميدانية وجود عدد من القرى تفتقر الى هذه الخدمات

القطاع  الزراعي وجميع العمليات خاصة في البغدادي مما شكل عائقا امام التنمية الريفية 

 المرتبطة به، مما اضطرها الى استخدام المولدات والديزالت الخاصة.

 طرق النقل: ٣ – ١٦ – ٢

وذلك الرتباط جميع النشاطات فيه سواء التجارية ام  ،حد العوامل االقتصادية المهمةأيعد النقل 

يمثل حلقة وصل ما بين المناطق في قضاء هيت الذي يقوم بتسويق  إذصناعية الزراعية ام ال

ن النقل يقوم بوظيفتين أكافة المنتجات من المنطقة المخدومة الى المركز وبالعكس، فضال عن 

والثانية ايصال تلك المنتجات الى االسواق  ،اهما جلب المنتجات من مناطق انتاجه ،مهمتين

نه الوسيلة التي يتم بموجبها نقل أواالستهالك البشري، وعلية يمكن تعريف مفهوم النقل على 

 ،وال يقصد بالبضائع والسلع المواد فقط ،الى مناطق االستهالك اإلنتاجالبضائع والسلع من مناطق 

ناهم الى مناطق عملهم، كما يقوم بكافة االدوار بل يتعداها الى نقل االشخاص من مناطق سك

ن تستمر دون وجود وسائل نقل متطورة، أوال يمكن ألي مدينة  ،االخرى الخاصة بالمناطق الريفية

الطرق الثانوية و الطرق الثانوية(الفرعية)، ، و (الطرق الرئيسية علىويمكن تقسيم طرق النقل 

ثانوية المتفرعة من المعتمد االن في قضاء هيت بعض الطرق ال إال أنالطرق الريفية) ، و المتفرعة

، واهم الطرق ) وما بعده٢٠٠٣الذي حصل خالل عام(ة، وذلك بسبب الدمار الطرق الرئيس

 المتواجدة في منطقة الدراسة هي كاالتي: 

 الطرق الرئيسية: ١ – ٣ – ١٦ – ٢

بالمناطق المجاورة واهمها الطريق الواصل ة من الطرق المهمة التي تربط المدينة تعد الطرق الرئيس

 القائم) واهم هذه الطرق هي:-عنه-راوه-بغداد) بالمدن الغربية (حديثة -بين(الرمادي

                                                           
 .۲۰۱۷وزارة الكهرباء، مديرية كهرباء قضاء هيت، بيانات غير منشورة، لعام )  ۱(
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الطريق االستراتيجي (الخط االسترتيجي) وهو من الطرق المهمة التي تمر من خالل منطقة  - ١

ويمر  ،من بيجي لغاية قضاء حديثةالدراسة وهو طريق معبد يمر بصورة موازية ألنبوب خط النفط 

بأطراف ناحية المحمدي باتجاه صحراء الرمادي مرورا بناحية البغدادي الى قضاء حديثة وهو 

بالد من دمار وهو غير سالك في الوقت الحاضر اال ل بسبب ماحل بالق معبد لكنه اهميطر 

Pالسد) في ناحية البغدادي.للعمليات العسكرية واالرتال االمريكية التي تتجه الى قاعدة (عين ا

)
48F

١(
P  

كم  )٤٠الطريق السريع الذي يربط االنبار بالحدود الدولية ولكنه يبعد عن قضاء هيت مسافة( - ٢

 ضمن منطقة الدراسة.  يعداي 

القائم) الطريق الوحيد الذي يخترق  -الرمادي -تعد سكة حديد(بغداد إذالسكك الحديدية  - ٣

منطقة الدراسة من الجنوب الشرقي نحو الشمال على الجانب االيمن لنهر الفرات وموازيا للطريق 

فضال عن وجود الكثير من  ٢٠٠٣نه قد توقف بسبب الدمار عامأال إالقائم)  -البري (بغداد

ومنها قنطرة المحمدي التي تربط المناطق الغربية وشرق  ،اث االخيرةالجسور المدمرة بسبب االحد

Pوجسر هيت الذي يربط ما بين الفرات ومركز القضاء. ،الرمادي

)
49F

٢(
P  وجسر البغدادي وهو الجسر

ة الفرات تعتمد ناحي أماالكبير الموجود قرب سيطرة ماجد لقاعدة عين االسد في ناحية البغدادي، 

لقضاء هيت الذي يربطها بالمركز فضال عن وجود سكة حديد كبيسة وهي  على الجسر الرئيس

 )٦٠٠من الرمادي في الخمسة كيلو الى القائم إذ تربط قضاء هيت بالقائم ويبلغ طولها ( أالتي تبد

فضال عن ان هذه  ٢٠٠٣كم وكل هذه الجسور قد تم تفجيرها من قبل االحتالل االمريكي عام

ر على جانب الطريق مما ادى الى ظهور طرق بديلة ومتردية تؤدي الطرق جعلت المدينة تنحص

يتضح لنا ان مجموع اطوال الطرق في منطقة الدراسة بلغ  الخدمة وهي تسمى(الطرق الثانوية).

كم)  موزعة على اربعة انواع من الطرق كما موضح في الخريطة (جاءت الطرق الترابية  ٥١٣(

اطوال الطرق، بينما تصدرت الطرق الثانوية المرتبة الثانية  %) من٤٤في المرتبة األولى بنسبة (

%) ٢.١%) الطرق السريعة بنسبة(١٣.٥%)، أما الطرق الرئيسة فقد بلغت نسبتها (٤٠بنسبة(

                                                           
عمار، المديرية العامة للطرق والجسور _االنبار، بيانات غير جمهورية العراق، وزارة االسكان واال)  ۱(

 .۲۰۱۷منشورة، 
 ۷/٦/۲۰۱۸مقابلة شخصية مع المهندس هاني شاكر أحمد، مديرية طرق وجسور األنبار، )  ۲(
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من مالحظة مجموع اطوال الطرق وانواعها يعطي مؤشر سلبي على تخلف شبكات الطرق في و 

 )١٦الخريطة () و ٣٨وكما موضحة في الجدول ( منطقة الدراسة،

 
) التوزيع الجغرافي والنسبي ألنواع الطرق واطوالها /كم حسب الوحدات االدارية في ٣٨جدول (

 ٢٠١٧منطقة الدراسة لعام 
الوحدات 
 االدارية

 انواع الطرق
الطريق 
 السريع

النسبة 
 المئوية%

الطريق 
 الرئيسي

النسبة 
 المئوية%

الطريق 
 الثانوي

النسبة 
 المئوية%

الطريق 
 الترابي

النسبة 
 المئوية%

 المجموع

م قضاء 
 هيت

۰ ۰ ۳٥ ٥۰.۷ ۳۷ ۱۸ ۱٦ ٤.۲ ۸٦ 

ناحية 
 البغدادي

۰ ۰ ۳٤ ٤۹.۳ ٤۷ ۲۲.۸ ۱۰۰ ٤٤ ۱۸۱ 

ناحية 
 الفرات

۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۱۱.۲ ۲۹ ۱۲.۸ ٥۲ 

ناحية 
 كبيسة

۱۱ ۱۰۰ ۰ ۰ ۹۹ ٤۸ ۸٤ ۳۷ ۱۹٤ 

 ٥۱۳ ۱۰۰ ۲۲۷ ۱۰۰ ۲۰٦ ۱۰۰ ٦۹ ۱۰۰ ۱۱ المجموع
 Arc map10.4باالعتماد على برنامج من عمل الباحثة المصدر : 

 

 الطرق الثانوية: ٢ – ٣ – ١٦ – ٢

ة فقد اعتمد بالدرجة األولى على طرق السيارات فضال عن طرق الرئيسلاوبعد الدمار الذي حل ب

 كم) ومنها  ٤٥وجود طرق ريفية فرعية بديلة إذ بلغ مجموعها(

 البغدادي) الى منطقة الدوالب. -من (هيت الطريق المتفرع - ١

الرمادي) ويمر عبر القرى العكية وابو طيبان وصوال الى مدينة  -من (هيت الطريق المتفرع - ٢

    ابو طيبان) وبمسافة-(العكية الرمادي وهو الطريق الممتد من ناحية المحمدي الى تلك القرى

 كم). ٥(
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 )١٦خريطة (
 لشبكة الطرق في منطقة الدراسةالتوزيع الجغرافي 

عمار، المديرية العامة جمهورية العراق، وزارة االسكان واال من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر:

 .٢٠١٧، بيانات غير منشورة ١/١٠٠٠٠٠٠بمقياس  االنبار للطرق وجسور
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التابع لناحية البغدادي والذي يربط الناحية بمركز قضاء هيت إذ تتواجد هنالك  طريق زخيخة - ٣

Pمقالع الحصو المستخدم في عمليات البناء.

)
50F

١(
P  

طرق ثانوية غير معبدة تتفرع من الطرق الرئيسة والتي تتمثل بالجسور التي تربط النواحي   - ٤

ناحية البغدادي بالجزيرة أو قرية جبة بالقرى بالقرب منها(جسر الشهيد وحيد) وهذا الجسر يربط 

 على نهر الفرات.

ك جسر الدوالب وهو عبارة هناو  ،) كم١٨هيت وناحية كبيسة وبمسافة( الطريق الذي يربط - ٥

نقل الخدمات لوكل هذه الجسور والطرق الريفية والفرعية قد استخدمت  ،عن دوب عائمة في المياه

ليتم التعويض عن ما دمرته االعمال االرهابية  ،التابعة لهاوالبضائع من المركز الى النواحي 

عمار  في المنطقة المدروسة إوالحروب إذ عملت الحكومة في الوقت الحاضر على البدء بخطة 

Pولكن دون المستوى المطلوب بسبب قلة الواردات المالية لميزانية الدولة.

)
51F

٢(
P  ما يعكس على الواقع

 التنموي فيها.

سكك الحديد تعد من الوسائل التقنية الحديثة التي تمتاز بالسرعة العالية ونقل البضائع   - ٦ 

يوجد في منطقة الدراسة خط واحد لسكك الحديد الذي يعد  ،والسلع والمنتجات الزراعية واالشخاص

ارية دإ) تتوزع على ثالث وحدات ٣٩القائم ومن خالل مالحظة الجدول(-امتدادا لخط السكك بغداد

طوال السكك الحديد ثم ناحية البغدادي أ%) من مجموع ٥٢يتصدرها مركز قضاء هيت بنسبة(

%) من ٤.٥خيرة بنسبة(بينما جاءت ناحية كبيسة بالمرتبة األ، %)٤٣.٣بالمرتبة الثانية بنسبة(

نها متوقفة عن العمل أ همية لهذه الخطوط إالالرغم من األمجموع خطوط السكك الحديدية على 

) فضال عن الدمار والتخريب مما جعل تأثيرها ٢٠٠٣بب الظروف التي مر بها البلد بعد عام(بس

 سلبا على التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

 

 

 

                                                           
 .۲۰۱۷جمهورية العراق، وزارة االسكان واالعمار، مصدر سابق لعام )  ۱(
 ۷/٦/۲۰۱۸شاكر، مصدر سابق، مقابلة شخصية مع المهندس هاني )  ۲(
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منطقة للسكك الحديد واطوالها / كم حسب الوحدات االدارية ل) التوزيع الجغرافي ٣٩جدول (
 الدراسة

 النسبة % اطوال /كم عدد المحطات الوحدات االدارية

 ٥۲.۲ ۳٥ ۲ مركز قضاء هيت
 ٤۳.۳ ۲۹ ۳ ناحية البغدادي
 - - - ناحية الفرات
 ٤.٥ ۳ ۱ ناحية كبيسة
 %۱۰۰ ٦۷ ٦ المجموع

 ٢٠١٧المصدر: وزارة النقل والمواصالت، دائرة السكك الحديد في قضاء هيت 



 

 الفصل الثالث

حتليل جغرايف لواقع النشاط الزراعي 

 ويشمل:
 واقع االنتاج الزراعي ۳-۱

 المساحات الزراعية ۳-۲

 االنتاج الحيواني ۳-۳
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 تمهيد:

وذلك الن  ،ن دراسة القطاع الزراعي من الدراسات الجغرافية المهمة السيما في منطقة الدراسةإ

فال يمكن وضع خطط تنموية لى على الواقع الزراعي، و الواقع التنموي الريفي يعتمد بالدرجة األ

المساحات  حيثن دراسة الواقع الزراعي من إ النشاط الزراعي، و م دراسة واقع ما لم يت وتحقيقها

ومدى تأثيرها  ،ومدى ما يتم انتاجه من تلك المساحات ،المزروعة وانواع المحاصيل الزراعية

كل هذا سوف يتيح لنا تشخيص اهم المحددات التي  ،وانعكاسها على العوامل الطبيعية والبشرية

للحد من تأثيرها  يتم وضع اهم الحلول والمعالجات من ثمتعيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة و 

لنشاط الزراعي من خالل معرفة مدى ما يتوفر من اسوف يتم دراسة واقع  هوعلي ،التنمية ىعل

وما يتم انتاجه منها بكافة انواع  ،والمساحات المزروعة فعال ونسبتها ،المساحات الصالحة للزراعة

) يتبين لنا ان المساحات الزراعية تتباين بصورة ٤٠المحاصيل الزراعية. ومن خالل الجدول (

ن المساحات الصالحة للزراعة في عموم المنطقة قد أنالحظ  إذمتباينة ما بين الوحدات االدارية 

وهذه المساحات لم تستثمر بصورة تامة مما جعل التنمية  ٢٠١٧) دونم في العام ٧٤٢٦٨بلغ(

 لبشرية. متأخرة نوعا ما نتيجة المعوقات الطبيعية وا

حسب الوحدات االدارية لمنطقة  )دونم() المساحة الكلية والصالحة للزراعة والمزروعة ٤٠(جدول
 الدراسة

الوحدة 
 االدارية

المساحة 
الصالحة  النسبة % الكلية /دونم

المزروعة  نسبتها % للزراعة /دونم
 النسبة % فعال /دونم

 ٥۰.٦ ۱۲۸٥۰ ۲٥.۱ ۱۸٦٤۰ ۱.٥ ۳۷٤۰٤ م قضاء هيت
 ۹.٤ ۲٤۰۰ ۳۹ ۲۸۹٥۳ ۲٥.۲ ٦۲٦۸۰۰ البغدادي
 ۱۹.۷ ٥۰۰۰ ۲۰.۲ ۱٥۰۰۰ ٤۳.۹ ۸٦۷۲۰۰ الفرات
 ۲۰.۳ ٥۱٥۰ ۱٥.۷ ۱۱٦۷٥ ۳۸.٤ ۹٥۳۲۰۰ كبيسة

 %۱۰۰ ۲٥٤۰۰ %۱۰۰ ۷٤۲٦۸ ۱۰۰ ۲٤۸٤٦۰٤ المجموع
المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، شعبة زراعة الفرات، شعبة 

 .٢٠١٤زراعة البغدادي، بيانات غير منشورة، 
 

وهي نسبة  ،) دونم٢٥٤٠٠المساحات المزروعة فعال في عموم منطقة الدراسة( في حين بلغت

ن تعطي مؤشرا ايجابيا ينعكس على واقع التنمية الريفية أنها يمكن أ إالنها ضئيلة أالرغم من على 
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جاء  إذالنسبة في المساحات تتوزع بصورة متباينة بين الوحدات االدارية  هوهذ ،في منطقة الدراسة

تليها ناحية  %)٥٠.٦(ةنسبة المساحات المزروعة فعال البالغ ل، إذو مركز قضاء هيت بالمركز األ

 ذيراضي المزروعة فيها الى توفر المصدر المائي الويرجع سبب زيادة األ %)٢٠.٣كبيسة بنسبة(

عودة االستقرار لمنطقة الدراسة بعد  وال سيما ،فضال عن الدعم الحكومي الوحدتان هتتواجد بقرب

راضي واستصالح األ ،محاصيل الحبوبوذلك بزراعة انواع مختلفة من  منية،حداث األبعد األ

ما ناحية الفرات فقد جاءت بالمرتبة الثالثة أ ،رض الزراعيةمما ينعكس على زيادة األ ،الزراعية

%) ويرجع سبب ٩.٤ناحية البغدادي المرتبة االخيرة  وبنسبة( أحتلت%) بينما ١٩.٧بنسبة (

فضال عن تدهور  ،الى بعدها عن المصادر المائيةفي الوحدتين تراجع المساحات المزروعة 

ن كل أومن هنا يمكن القول على العاملين في الزراعة، االرض بسبب انخفاض اعداد السكان 

يمكن من خالل  ألنه ،االنتاج الزراعي وتناقص المساحات المزروعةيعد مبررا النخفاض  ذلك ال

وتشجيع المزارعين استخدام التقانات الحديثة واستصالح التربة وزراعة انواع مختلفة من المحاصيل 

يجابيا على تجاوز كل العقبات امام الواقع الزراعي بالتالي انعكاسها امن خالل الدعم الحكومي، 

  .سةادر ي منطقة الالتنمية الريفية ف

 :واقع االنتاج الزراعي ١ – ٣

بغض النظر عن النظم  ،الدول كافةالقطاعات التي يجب تنميتها في هم أتعد الزراعة من 

من  %)٥٠(منها الزال سكان الريف يشكلون والسيما في المناطق التي  ،ية لهاالسياسية واالقتصاد

 فاألرض ،احتياجات السكان من الغذاء وغيرهامنطقة الدراسة. وذلك لكونها توفر كسكانها 

تستغل من قبل   تحتويهواالنسان هما عنصران مهمان في التنمية الزراعية الن االرض وما 

Pالتخطيط للتنمية الزراعية. توجيهيساعد في  وهذا سوف ،نساناإل

)
0F

١(
P  

ساس الذي يساعد على نها العامل األأفضال عن  ،ساسية للتنمية الريفيةتشكل الزراعة القاعدة األ

ها توفر فرص عمل كبيرة أنفضال عن  ،المدينة إلىمن الريف  هجرتهنسان والحد من استقرار اإل

 )P)1F٢.تربية الماشيةة الريفية في الحيازات الصغيرة وقطاع أومشاركة المر 

                                                           
 .۱۳٥محمد دلف الدليمي وفواز احمد الموسى، مصدر سابق،ص)  ۱(
 .۹٥،ص۲۰۰۹دار الراية،  جواد سعد العارف، التخطيط والتنمية الزراعية، عمان،)  ۲(
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السيما في الدول  ،لذا ظهر االهتمام بالقطاع الزراعي ضرورة ملحة للنهوض بالواقع التنموي

الزراعي كما  اإلنتاجساليب التي تعمل على تحسين جراءات واألمجموعة من اإل من خالل ،النامية

لذا فالتنمية الزراعية تعمل على رفع  .حدث الوسائل المتبع لإلنتاجأل استخدام ونوعا من خال

خلق فرص عمل جديدة والقضاء على  إلىنصيب الفرد من الدخل ومستوى المعيشة وتهدف 

ما االهداف التي تسعى التنمية الزراعية أ، تساهم في رفع المستوى االقتصادي للمزارعينفالبطالة 

Pعلى تحقيقها تتمثل باالتي:

)
2F

١( 

 تطوير امكانية التصدير للسلع الغذائية.-١

 توفير فرص عمل كبيرة ومتزايدة تساعد بدورها على تقليل نسبة البطالة. -٢

المن الغذائي الذي يعد ذا هدف سياسي واستراتيجي يمكن من خالله تحقيق اال كتفاء اتحقيق -٣

 الذاتي.

والميزات االقليمية واالرتقاء  برسم خريطة استثمارية يمكن من خاللها مراعات كافة الجوان-٤

 ية.اإلنتاج ةءبالكفا

مثل لتحقيق االشباع المتزايد لحاجة السكان من السلع الزراعية واالستهالكية وتقليص االستيراد -٥

 العراق عامة ومنطقة الدراسة خاصة.يعاني منه  ولعل هذا ما ،هذه السلع

من اجل تغطية جزء مهم من حاجة هذه  ،التزويد المستمر بالمواد االساسية للصناعة الوطنية-٦

 الصناعات دون استيرادها من الخارج.

لما   ،وتتمثل التنمية الزراعية من خالل دراسة الواقع الزراعي النباتي والحيواني في منطقة الدراسة

 له من اهمية في تطوير التنمية.

 :املساحات الزراعية ٢ – ٣

اذ تكمن اهمية  ،التنمية الريفية في منطقة الدراسة يمثل النشاط الزراعي اهمية خاصة ومهمة في

ولية الداخلة في الحرف الشعبية والمواد األ ،سكان وذلك من خالل توفيرها الغذاءللالزراعة 

اذ بلغت مساحة االرض الزراعية في منطقة  ،والصناعات البسيطة ومساهمة ذلك في دخل السكان

 )٣٧٤٠٤مجموع المساحة الكلية للقضاء والبالغة( من %)٤٩.٨وبنسبة( اً دونم )١٨٦٤٠الدراسة (

                                                           
 .۹٦المصدر نفسه، ص )  ۱(
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وقد بلغت  ،صالحة للزراعةالغير ي األراض، هما ياألراضتضم منطقة الدراسة صنفين من  ،دونم

خر ، اما الصنف األومرتفعة الملوحة خةبي المتروكة الساألراضوتشمل  اً دونم )١٨٧٦٤مساحتها(

الف دونم وتتمثل  )١٨٦٤٠في القضاء (بلغت مساحتها فراضي الصالحة للزراعة األمن 

والجدول  )١٧كما تبين الخريطة () ٤١جدول(غير الملحية المزروعة فعال والمتروكة  باألراضي

(الحبوب ،الخضراوات ، بساتين التوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة  )٤٢(

ويرجع سبب حسب الوحدات االدارية، النخيل والفاكهة، محاصيل العلف ،محاصيل صناعية) ب

 ،شحة المياه بسبب انخفاض مناسيب نهر الفرات إلىانخفاض استثمار االراضي الصالحة للزراعة 

فضال عن ضعف السياسة الزراعية المتبعة  ،موالاأل رؤوسوعدم توفير  ،وقلة الدعم الحكومي

 والمشاكل التي تتعرض لها التربة من ارتفاع نسبة الملوحة بها .

 ٢٠١٧وغير الصالحة للزراعة في منطقة الدراسة لعام المساحات الصالحة ) ٤١(جدول 

 المساحة الكلية /دونم
المساحة الصالحة للزراعة 

 /دونم
 للزراعة المساحة غير الصالحة

 /دونم
۲٤۸٤٦۰٤ ۷٤۲٦۸ ١٨٧٦٤ 

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات   
 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

 )المساحة المزروعة في منطقة الدراسة ونسبتها٤٢جدول (

 

 المحاصيل

 المساحة المزروعة بالدونم

 الفرات كبيسة المحمدي هيت

 ٤٠٠٠ ٢٣٠ ٦٧٧ ٢٤٦٢ الحبوب

 ٨٠٠ ٢٠٠ ٥٥٠ ١٦١٢ الخضراوات

 ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٢٥٠ ٤٨٧٣ بساتين النخيل والفاكهة

 ٤٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٢٧٢ محاصيل العلف

 ١٠ - ٥٠ ٣١٢ محاصيل صناعية

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 ٢٠١٧غير منشورة، لعام 
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 )١٧خريطة (

 لمحاصيل الزراعية لمنطقة الدراسةلمساحة  ا التوزيع الجغرافي

 )٤٢باالعتماد على الجدول ( المصدر:  
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 النباتي على المحاصيل التي تزرع في منطقة الدراسة باالتي: اإلنتاجوقد اقتصرت دراسة 

 المحاصيل الحقلية: ١ – ٢ -٣

لسد حاجة االستهالك البشري بالدرجة  اإلنتاجل محاصيل الحبوب بتلك التي تزرع لغرض تشم

مور التي جعلتها محاصيل مهمة ارتفاع القيمة الغذائية لوجود نسبة عالية من هم األألى ومن و األ

) ان ٤٢يتضح من خالل الجدول(و  ،فضال عن العناصر الغذائية االخرى ،البروتينات والدهون

وقد  اً دونم )٧٣٦٩بلغت المساحة المزروعة منها ( الشعير) -الحبوب التي تتمثل (القمحمحاصيل 

تلتها بعد ذلك  ًا،دونم )٤٠٠٠لى لزراعة الحبوب ناحية الفرات بمساحة بلغت(و المرتبة األ تصدرت

ثم جاءت بالمرتبة الثالثة والرابعة  ًا،دونم )٢٤٦٢( بالمرتبة الثانية مركز قضاء هيت وبمساحة

تلك النواحي  تصدروان  ًا،دونم )٢٣٠و ٦٧٧( وبمساحة كبيسة) -بغدادي(ال الى التوالي ناحيتع

ودا ماليا يتوزع بهذه الطريقة تدريجيا في منطقة الدراسة يعود لكون محاصيل الحبوب تحقق مرد

 يام السنة.أمعظم 

 محصول القمح: ١ - ١ – ٢ – ٣

Pعلى المواد الغذائية. هالحتوائهمية أكثر المحاصيل الزراعية أيعد من 

)
3F

١(
P عن االستفادة من  فضال

درجات حرارة  وتتطلب زراعتهلية في صناعة الورق، أو يدخل كمادة و  ،للحيوانات اً علف همخلفات

Pكحد اعلى. م)° ٣٢-٣٠م) كحد ادنى و(° ٤-٣(      تتراوح بين

)
4F

٢(
P  حتياج ا إلىاما بالنسبة

نة إلترب فما عن اأ ،خيرةألالى و و األ نموهالسيما في مراحل  ،المياهيتطلب كميات وفيرة من ه فان

فضل تربة أالماء و  يرتفع فيها منسوبن ينمو في ترب مختلفة فيما عدا تلك الترب التي أيستطيع 

Pهي الطينية الخفيفة الجيدة الصرف. لنموه

)
5F

٣(
P )ن أ) ١٩والشكل () ٤٣يتضح لنا من خالل الجدول

طبيعة المنطقة المالئمة  إلىهذا يعود و  ،دونم )٢٥٠٠وبمساحة ( قدمةبالم  جاءتناحية الفرات 

فضال عن ارتفاع  ،الزراعية ميسورا اآلالتمر الذي يجعل استخدام لزراعة هذا المحصول اآل

  .لههذا المحصول وتشجيع الدعم الحكومي  يحققهالمردود المالي الذي 

                                                           
، ۱۹۹۷ابراهيم احمد سعيد، اسس الجغرافية البشرية واالقتصادية، منشورات جامعه حلب ،كلية االداب والعلوم االنسانية ، )  ۱(

 .۱۳۳ص
 .٥٦، ص۱۹۸۱كامل سعيد جواد والسيد عرفان راشد، انتاج المحاصيل الحقلية في العراق، مطبعة اوقست الوسام، بغداد، )  ۲(
 .۱۳۷-۱۳٦سابق، ص ابراهيم احمد سعيد، مصدر)  ۳(
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تلتها بعد ذلك  ،دونم)١٩٧٣بالمرتبة الثانية مركز قضاء هيت بمساحة منتجة بلغت( جاءفي حين 

 .على التتابع )دونم،١١٠-٤٢٧كبيسة)بمساحة منتجة(-(البغدادي ناحيتي

 

في ريف منطقة   القمح والشعير يلمحصول اإلنتاج) المساحات المزروعة بالدونم و ٤٣جدول (
 الدراسة حسب الوحدات االدارية

 االدارية الوحدات
 الشعير القمح

المساحة 
المساحة  بالطن اإلنتاج المزروعة بالدونم

بالدونم لمزروعةا بالطن اإلنتاج   

 ۱۷۲ ٤۸۹ ۷۸۹ ۱۹۷۳ مركز قضاء هيت
 ۸۸ ۲٥۰ ۱۷۱ ٤۲۷ ناحية البغدادي
 ٤۲ ۱۲۰ ٤٤ ۱۱۰ ناحية كبيسة
 ٥۲٥ ۱٥۰۰ ۱۰۰۰ ۲٥۰۰ ناحية الفرات

 ۸۲۷ ۲۳٥۹ ۲۰۰٤ ٥۰۱۰ المجموع
المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

محصول الحنطة  في ريف منطقة الدراسة حسب بلمساحات المزروعة ) النسب المئوية ل١٩شكل (

 الوحدات االدارية

 
 )٤٣المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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 محصول الشعير: ٢ -١ -٢ – ٣

عالية في بنسبة  بذورهستخدم تو  ،هذا المحصول من المحاصيل الرئيسة الشتوية في العراق يعد

مهما من الغذاء  اً ويشكل جزء ،ويدخل في الصناعات المحلية ،للحيوانات عالف الغذائيةتكوين األ

Pالبشري.

)
6F

١(
P وينمو بحدود  ،علىأم) كحد ° ٣٠و(دنى أكحد  م)° ١٠درجة حرارة ( زراعتهتطلب ت

افضل محاصيل  لكونه يتحمل الرطوبة وال ،يتحمل العطش ألنهملم)  ٣٠٠-٢٠٠(   مطرية تتراوح

)P)7F٢.يتهالرطوبة تؤثر على انتاجو  ،الحبوب مقاومة للجفاف
P  زراعتهمن التربة فتنجح  متطلباتهاما 

Pالطينية الغرينية والجيدة الصرف.  زيجيةمالفي الترب 

)
8F

٣( 

) ٢٠والشكل () ٤٣الوحدات االدارية تبين لنا من خالل الجدول( سببح زراعته إلىاما بالنسبة 

بلغ اعلى نسبة له في ناحية الفرات وبمساحة منتجة تقدر تذ إفي منطقة الدراسة 

لى في منطقة و المرتبة األ تتصدروهي بهذا  ،طن )٥٢٥طن يبلغ (ه بالوانتاج دونم)١٥٠٠بحوالي(

ليها مركز قضاء هيت بمساحة مزروعة بلغت يالدراسة بالنسبة لزراعة هذا المحصول بعد ذلك 

في  بعد ذلك جاءت على التوالي ناحيتي (البغدادي وكبيسة)  طن )١٧٢( وبإنتاج ادونم )٤٨٩(

  .المراحل الثالثة والرابعة

منطقة الدراسة حسب الوحدات ) نسب المساحات المزروعة بمحصول الشعير في ريف ٢٠شكل (
 االدارية

 
 ).٤٣المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

                                                           
زهرة هادي محمود، تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول الشعير في العراق والمنطقتين المروية والديمية )  ۱(

 .۲٤٥،ص۲۰۱۰)، عدد خاص بالمؤتمر ،٤)، العدد(۸م) مجلة االنبار للعلوم الزراعية ،المجلد (۲۰۰۷-۱۹۹۰للمدة(
يل ، تحليل جغرافي لخصائص المناخ وعالقتها بزراعة محصول القمح فاضل عبد العباس   ،عبد الحسن ابو رح)  ۲(

 .۱۹-۱۳،ص ۲۰۱۰والشعير في محافظة بابل، مجلة جامعه الكوفة، كلية االداب، 
 .۲٤،ص۲۰۰۰)، ۱۲۲طاهر حسن حنتوش، المقننات المائية وعالقتها بادارة المياه، مجلة العلوم، بغداد، العدد()  ۳(
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 :محصول الماش ٣ – ١ – ٢ – ٣

يوم يزرع ) ١٢٠-٩٠يعد الماش من المحاصيل البقولية الصيفية التي يمتاز بموسم نمو قصير(

درجات  زراعتهوالحيوان. تتطلب  لإلنسانلغرض الحصول على بذوره ذات القيمة الغذائية العالية 

Pم).° ٤٢-٤٠حرارة مالئمة تتراوح بين(

)
9F

١(
P ) المساحة المستثمرة  ن أ) يتبين ٤٤ومن خالل الجدول

بحسب النواحي االدارية فقد احتل مركز قضاء هيت  توزيعه إلىدونم، اما بالنسبة  )٨٠منه(

تلية ناحية  ،)٢١الشكل (طن ) ١٨٠وانتاج ( اً دونم )٦٩بمساحة ( زراعتهلى في و المرتبة األ

في المرتبة الثالثة  تأتيفي حين  طنانأ )٣(  نم) وانتاجادو  ١٠ة الثانية بمساحة(بالفرات بالمرت

ن محصول الماش يزرع أيتضح من خالل ذلك  ،(البغدادي وكبيسة) ناحيتي  لتتابعوالرابعة على ا

فضال عن امتناع  ،زراعتهمع  ال تتفقالتي و  ،بمساحة صغيرة مقارنة مع المحاصيل االخرى

اال لالستخدام المحلي من قبل ، بسبب محدودية مردودة االقتصادي احياناً  زراعتهالمزارعين عن 

 المزارعين.

والسمسم وفستق لمحصول الماش  (طن)  اإلنتاجو  )لدونم() المساحات المزروعة ٤٤جدول (

 في منطقة الدراسة حسب الوحدات االداريةالحقل 

 االداريةالوحدات 
 فستق الحقل السمسم  الماش

 اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة اإلنتاج المساحة

 ۲۰ ۳٥ ۱۰ ۲٥ ۱۸۰ ٦۹ مركز قضاء هيت
 - - - - ۱ ۱ ناحية البغدادي
 - - - - - - ناحية كبيسة
 - - - - ۳ ۱۰ ناحية الفرات

 ۲۰ ۳٥ ۱۰ ۲٥ ۱۸٤ ۸۰ المجموع
الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات  المصدر: وزارة الزراعة، مديرية

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

 
 

                                                           
علي حسين جاسم ونغم عبد االمير محسن، تاثير مواعيد الزراعة وبعض المحفزات  والتداخل بينهما في مؤشرات )  ۱(

 .۱٦٥،ص۲۰۱٤)، ٤)، المجلد(٦النمو الخضري لنبات الماش، مجلة الفرات للعلوم الزراعية، العدد(
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في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات  الماش) نسب المساحات المزروعة بمحصول ٢١شكل (
 االدارية

 
 )٤٤المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

 محصول السمسم وفستق الحقل: ٤ – ١ – ٢ – ٣

يالحظ من الجدول ان زراعة كل من محصول السمسم وفستق الحقل اقتصرت على ريف مركز 

) طن، اما فستق ١٠) دونم مزروعة بمحصول السمسم وانتاج بلغ (٢٥قضاء هيت، وبواقع (

عدم زراعته  ) طن، اما عن اسباب٢٠) دونم وانتاج بلغ (٣٥الحقل فقد كانت المساحة المزروعة (

في بقية الوحدات االدارية فهي، بعد بعض النواحي عن نهر الفرات كناحية كبيسة، وصغر 

Pالمساحة المنتجة، باإلضافة الى العامل االقتصادي.

)
10F

١( 

 :البستنةمحاصيل  ٢ – ٢ – ٣

ي انواع مختلفة من وهذه المحاصيل تنمو ف ،اشجار الفاكهة والنخيل البستنة تشمل محاصيل

قورنت  ما اذإ ،وذلك لمردودها االقتصادي العالي ،لها دور كبير في القتصاد العالميو . الترب

لية للعديد من أو مادة ، ومنتجاتها تدخل لإلنساناهميتها الغذائية بسبب  ،بالمحاصيل االخرى

Pالصناعات مثل صناعه االدوية ومنتجات غذائية اخرى.

)
11F

٢(
P  ما يأتيوتشمل هذه المحاصيل: 

 

  
                                                           

 .۳۱/۱۰/۲۰۱۸بتاريخ الدراسة الميدانية، مقابلة شخصية مع رئيس مهندسين، نادية سبتي غربي،  ) ۱(
 ۲۷۷،ص۱۹۹٦مخلف شالل مرعي وابراهيم محمد حسون، الجغرافية الزراعية، جامعة الموصل، )  ۲(
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  :النخيلاشجار  -أ 

ِكهَةٞ  فِيهَاقال تعالى(( شتهر العراق بصورة عامة إ. )١١(اآلية)) الرحمن ٱۡألَۡكَمامِ  َذاتُ  َوٱلنَّۡخلُ  فَٰ

وتعد من المحاصيل الرئيسية لما لها من قدرة عالية  ،التمور بإنتاجومنطقة الدراسة بصورة خاصة 

بكونها سلة غذائية  ،في تحمل درجات الحرارة وقلة المياه وتوفير مردود اقتصادي جيد للمزارعين

من كميات كبيرة من االمالح المعدنية (الحديد، البوتاسيوم، المنغنيز،  تحتويهمتكاملة لما 

Pالكالسيوم).

)
12F

١(
P  ترب  إلىوتحتاج  ،م)° ٤٩(إلىلدرجات حرارة عالية تصل احيانا  تحملهفضال عن

Pزراعية مختلفة السيما العميقة والخصبة منها.

)
13F

٢(
P )ان مساحة البساتين  )٤٥يتضح لنا من الجدول

من اجمالي المساحة الكلية للقضاء  اً دونم )١١١٢٣المزروعة بالنخيل مع اشجار الفاكهة بلغت(

 ).٢٢. الشكل () من اجمالي المساحة المزروعة% ٢٩.٧بنسبة(اي  دونم)  ٣٧٤٠٤البالغة (

) نخلة توزعت بنسب غير متساوية على ٢٣٧٢٦٢ما عدد النخيل فقد بلغت في منطقة الدراسة (أ

) نخلة وبنسبة ١٠٨٢٦٢لى مركز قضاء هيت بعدد (و بالمرتبة األ دات االدارية اذ جاءالوح

%) في ٢٩) نخلة وبنسبة (٦٩٠٠٠%) تليها ناحية الفرات بالمرتبة الثانية بعدد بلغ (٤٥.٦٢(

%). ١٢.٦٤(كبيسة والبغدادي) المرتبة الثالثة والرابعة وبنسب متساوية (ناحيتا  تصدرتحين 

السيما االرياف منهم بسبب مناسبة  ،ن لهذه المحاصيل اهمية في حياة السكانأيتضح لنا 

الظروف المناخية وبالتالي سوف تسهم في تنمية الزراعة في منطقة الدراسة مما ينعكس على 

  ، من خالل اقامة مصانع الدبس في منطقة الدراسة.تطور الواقع التنموي الريفي فيها

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۳۱/۱۰/۲۰۱۸الدراسة الميدانية، مقابلة شخصية مع مثنى الهيتي، رئيس شعبة زراعة هيت بتاريخ )  ۱(
شورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، محمد حسن جمال ومواهب السوسو، الفاكهة مستديمة الخضرة ، من)  ۲(

 .۱٥۹-۱٥٦، ص۲۰۰۹
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 الدراسة حسب الوحدات االدارية ) مساحة المزروعة بالنخيل واشجار الفاكهة في منطقة٤٥جدول (

 الوحدات االدارية
مساحة 

 البساتين/دونم
 النسبة المئوية عدد اشجار النخيل النسبة المئوية%

 ٤٥.٦٢ ١٠٨٢٦٢ ٤٣.٨١ ٤٨٧٣ مركز قضاء هيت
 ١٢.٦٤ ٣٠٠٠٠ ١١.٢٣ ١٢٥٠ ناحية البغدادي
 ١٢.٦٤ ٣٠٠٠٠ ١٧.٩٨ ٢٠٠٠ ناحية كبيسة
 ٢٩ ٦٩٠٠٠ ٢٦.٩٧ ٣٠٠٠ ناحية الفرات

 %١٠٠ ٢٣٧٢٦٢ %١٠٠ ١١١٢٣ المجموع
المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

مساحة المزروعة بالنخيل واشجار الفاكهة في منطقة الدراسة حسب الوحدات ) نسبة ال٢٢شكل (

 االدارية

 
 )٤٥المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

 

 اشجار الفاكهة: -ب 

ِكهَةٖ قال تعالى(( ا َوفَٰ مَّ من المحاصيل المهمة  الفاكهةشجار أ). تعد ٢٠( اآلية))الواقعة يَتََخيَُّرونَ  مِّ

مركبات وعناصر غذائية تتمثل  الحتوائها على ،لإلنسانالتي تتمتع بقيمة غذائية كبيرة 
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)P)14F١.الفيتامينات واهميتها االقتصادية، فضال عن وهيدرات والبروتيناتلكرببا
P  تحتاج زراعتها في

وتصل الحرارة التي تحتاجها لنموها كحد  ،خرآلدرجات حرارة تختلف من نوع  إلىمنطقة الدراسة 

Pم) اما متطلبات التربة فتنجح في الترب المزيجية ذات التصريف الجيد.° ٣٨على(أ

)
15F

٢(
P  تشمل هذه

) وتكون زراعتها متداخله احيانا مع لتين، الرمان، الزيتون، العنبعديدة منها(ا اً نواعأشجار األ

بلغت  .والعواصف الترابية واالستفادة من ظاللها الشديدةالنخيل لحمايتها من الرياح  اشجارزراعة 

مختلفة على النواحي  بأعدادشجرة  موزعة  )٣٧٧٤١اعدادها في منطقة الدراسة بصورة عامة (

 تصدران مركز قضاء هيت ) نجد ٢٣والشكل ( )٤٦االدارية فمن المالحظ من خالل الجدول (

تليه ناحية شجرة،  )٣٣٣٨١لى في عدد اشجار الفاكهة بجميع انواعها اذ بلغت (و المرتبة األ

 -الثالثة والرابعة على التوالي ( الفرات بةالمرت تصدرت) شجرة في حين ٢١٨٠البغدادي بعدد (

 شجرة. )٣٥٠-١٨٣٠بعدد( كبيسة)

 

 ) اشجار الفاكهة في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٤٦جدول (

 النبق الزيتون العنب رمان تين الوحدات االدارية

 ۱۰٤ ۱۸٥٦۰ ۹٦۰ ۱۱٥٦۷ ۲۱۹۰ مركز قضاء هيت

 ۳۰ ۳۰۰ ٦۰۰ ۷٥۰ ٥۰۰ ناحية البغدادي

 ۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ٥۰ ۱۰۰ ناحية كبيسة

 ۳۰ ۹۰۰ ٤۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ناحية الفرات

 ۱۸٤ ۱۹۸٦۰ ۲۰٤۰ ۱۲٦٦۷ ۲۹۹۰ المجموع

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

 

                                                           
حسين عباس جاسم وغسان هاشم ثامر، كفاءة تسويق بعض المحاصيل الفاكهة في محافظة بغداد للموسم )  ۱(

 .٥۸٤، ص۲۰۱٦) ۲)، المجلد(٤۷، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، العدد(۲۰۱۳/۲۰۱٥الزراعي
حبيب راضي طلفاح الشمري ووسام عبد الحسين عجيل، التباين المكاني الشجار الفاكهة والحمضيات في محافظة )  ۲(

 .۹-٦، ص۲۰۱۲)، ۱۱واسط، مجلة كلية التربية، العدد(
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 منطقة الدراسة حسب الوحدات االداريةاشجار الفاكهة في ريف ) اعداد ٢٣شكل ( 

 
 )٤٦المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

 محاصيل الخضراوات: ٣ - ٢ – ٣

بعد محاصيل  وتأتي ،االقتصادية والغذائية ألهميتهايل التي يزداد الطلب عليها صوهي من المحا

Pاالهمية وتحتاج درجات حرارة متباينة لزراعتها فضال عن التربة المزيجية الخصبة. فيالحبوب 

)
16F

١(
P 

) من اجمالي اً دونم ٣١٦٢ن المساحة المزروعة بالخضراوات في منطقة الدراسة قد بلغت (إ

 مانوعين ه على%) وقد صنفت ٨.٤دونم) اي بنسبة ( ٣٧٤٠٤( المساحة الكلية للقضاء والبالغة

 .تويةو الش الصيفية

 الخضراوات الصيفية:-أ

تعد الخضراوات الصيفية من اكثر المحاصيل استهالكا للماء وذلك لغرض نموها فضال عن 

(الباميا، باذنجان، لوبيا  م) ومن انواعها° ٣٥(إلىمتطلباتها الحرارية التي تصل كحد اعلى 

المساحة التي تشغلها ان  )٤٧خضراء، ريحان، كرفس، فجل، رشاد). يتبين لنا من خالل الجدول (

  ).٢٤. الشكل (االدارية الوحدات بينبنسب متباينة و ) اً دونم ١٥٥٠هذه المحاصيل (

 

 

                                                           
ة وقيس  ياسين خلف، اثر استخدام طرق الري الحديثة على االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعي عزاويرعد رحيم حمد ال)  ۱(

 .۱٤٤، ص ۲۰۱٥)،٦۷في محافظة ديالى، مجلة ديالى ،العدد(
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 ) المساحات المزروعة بالخضراوات في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٤٧جدول (

 الوحدات االدارية
 الخضراوات الشتوية الخضراوات الصيفية

المساحة 
 المزروعة

النسبة 
 المئوية%

المساحة 
 النسبة المئوية% المزروعة

 ٤۷.۲۷ ۷٦۲ ٥٤.۸۳ ۸٥۰ مركز قضاء هيت
 ۲۱.۷۱ ۳٥۰ ۱۲.۹۰ ۲۰۰ ناحية البغدادي
 ٦.۲۰ ۱۰۰ ٦.٤٥ ۱۰۰ ناحية كبيسة
 ۲٤.۸۱ ٤۰۰ ۲٥.۸۰ ٤۰۰ ناحية الفرات

 %۱۰۰ ۱٦۱۲ %۱۰۰ ۱٥٥۰ المجموع
محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

) دونم اي بنسبة  ٨٥٠اذ تصدر المرتبة األولى فيها مركز قضاء هيت بمساحة منتجة (

%) في حين جاء ٢٥.٨٠) دونم وبنسبة(٤٠٠%) تليها بعد ذلك ناحية الفرات بمساحة (٥٤.٨٣(

 %).٦.٤٠-١٢.٩٠كبيسة) بنسبة(-على التتابع كل من ناحيتي (البغداديالمرتبة الثالثة والرابعة 

 

في منطقة الدراسة حسب الوحدات  بالخضراوات الصيفيةمساحة المزروعة ) نسبة ال ٢٤شكل (

 االدارية

 
 )٤٧المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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 الخضراوات الشتوية:-ب

المحاصيل  هذهوتحتاج  الكرفس، بصل االخضر، فجل)تشمل عدة انواع منها (الخيار، رشاد، 

P٣م ٣٣٣٢متطلبات مائية تبلغ(
Pانخفاض درجات الحرارة وقلة  تأثيرتحت ات ري) ٦( ) وبعدداً /دونم

Pالنبات بعملية النتح. يفقده ما

)
17F

١(
P  

ن هذه المحاصيل تتوزع على الوحدات االدارية بصورة متباينة أ )٤٧يتضح لنا من خالل الجدول(

 ونسبة )اً دونم٧٦٢( ل في زراعتها مركز قضاء هيت بمساحةو المركز األ تصدرفقد ) ٢٥(الشكل 

)٤٧.٢٧(% . 

في منطقة الدراسة حسب الوحدات  بالخضراوات الشتويةمساحة المزروعة ) نسبة ال٢٥شكل (

 االدارية

 
 )٤٧المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

على  جاءت%) فضال عن النواحي االخرى التي ٢٤.٨١ثم بعد ذلك تليها ناحية الفرات بنسبة (

%) من هذا يمكن القول ٦،٢٠-٢١،٧١كبيسة) بنسبة (و  الثالثة والرابعة(البغدادي المرتبةبالتوالي 

دة على الرغم من توفر االمكانيات و ان لمحاصيل الخضراوات الشتوية والصيفية تزرع بصورة محد

تقلص و وتكاليف انتاجها  ،عدم الدعم الحكومي للمنتج المحلي إلىيعود المتاحة لزراعتها والسبب 

بب منافسة الحبوب الشتوية وذلك بس الصيفيةلخضراوات ا إلىة بالنسبة الشتويزراعة الخضراوات 

 الشعير) لها.(القمح و 
                                                           

هاله محمود شاكر البغدادي، تاثير نوعية مياه الري على انتاج المحايل الزراعية في قضائي الفاو والقرنة، رسالة )  ۱(
 .۱۷۷، ص۲۰۱٤ماجستير، كلية االداب، جامعه البصرة، 
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 محاصيل العلف: ٤ – ٢ – ٣

سواء  ،للحيوانات اً اخضر  اً علفكل النباتات التي تقدم  انهيمكن تفسير مفهوم هذه المحاصيل على 

وتزرع هذه المحاصيل لغرض الحصول على  ،بقايا المحاصيل الحقلية أمكانت محاصيل علفية 

حيانا يستخدم مباشرة دون أ أو تجفيفهالبذور ويعطى العلف للحيوانات بعد  أوالعلف االخضر 

Pخضر.ويسمى عندئذ بالعلف األ ،تجفيفه

)
18F

١(
P  ومن انواع هذه المحاصيل (الجت، الدخن، الذرة

 ٨٧٣) بلغت المساحة المزروعة بمحاصيل العلف (٤٨(الجدول  من خالل مالحظة البيضاء)

 :ما يأتيمن اجمالي المساحة الكلية للقضاء وتشمل  )اً دونم

 الجت:-أ

نسبة عالية بويزود الحيوان  ،من قيمة غذائية بهوذلك لما يتمتع  العلفية المهمةوهو من المحاصيل 

)P)19F٢.اخضر اً علفاستخدامه  امكانيةفضال عن  ،من البروتين
P  ترب رملية وطينية  إلىتاج يحو

محصول المساحة المزروعة بن أيتبين لنا ) ٢٦والشكل ( )٤٨من خالل مالحظة الجدول( لزراعته

من مجموع المساحة  )%٩٤.١(وهي تمثل نسبة  ،دونم )٨٢٢الجت في منطقة الدراسة بلغ (

 . المزروعة بالمحاصيل العلفية

توزعت هذه النسب بصورة متباينة على الوحدات االدارية اذ تصدرت ناحية الفرات المرتبة االولى 

طنًا) يليها مركز قضاء هيت والبغدادي  وكبيسة على التتابع في  ٦٠دونم) وانتاج( ٤٠٠بمساحة(

 ١٥و  ٤١) دونمًا وبإنتاج (٥٠و ١٠٠و ٢٧٢بمساحة مزروعة (المرتبة الثانية والثالثة والرابعة 

 ) طن.٨و

 الذرة البيضاء:-ب

تزرع الذرة البيضاء في فصل الصيف إذ تعد من المحاصيل العلفية الرئيسة في العراق، وتقدم علفًا 

اخضر للحيوانات، تمتاز باحتوائها على البروتين والدهون، ويمكن زراعتها في الترب الطينية 

                                                           
في ناحية العامرية محافظة االنبار، رسالة ماجستير،  زراعيةاالرض الاسماعيل محمد خليفة العيساوي، استعماالت )  ۱(

 .۱٤۱، ص۲۰۰۳كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
سالم حمادي عنتر وذياب احمد قاسم، تأثير معدل البذرة والعشب والمبيدات الكيميائية في االدغال المرافقة لمحصول )  ۲(

 .۲۳۸، ۲۰۱۲)، ۳)، العدد(٤۰المجلد( ، مجلة زراعة الرافدين،Medicagosativaiالجت، 
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Pزيجية أو المزيجية، فضال عن الترب الفقيرة أو القلوية أو الملحية.الم

)
20F

١(
P  من خالل مالحظة

) دونمًا من اجمالي ٤٠) بلغت المساحة المزروعة من الذرة البيضاء (٢٦) والشكل (٤٨ول (الجد

المساحة المزروعة في منطقة الدراسة توزعت هذه النسب بصورة متباينة على الوحدات االدارية اذ 

) اطنان تليها ٣) دونمًا وانتاج (٢٠تصدر مركز قضاء هيت المركز االول في زراعتها بمساحة(

) اطنان في حين تصدرت ناحية كبيسة المرتبة ٤)دونمًا وانتاج( ١٥( ناحية البغدادي بمساحة

) دوانم وانتاج طٍن واحٍد، أما ناحية الفرات فلم يسجل بها انتاج لهذا ٥الثالثة بمساحة مزروعة (

 المحصول.

 

 في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية) المساحة المزروعة بمحاصيل العلفية ٤٨ول (جد    

 االداريةالوحدات 
 الدخن الذرة البيضاء الجت

المساحة 
 المزروعة

 اإلنتاج
 /طن

المساحة 
 المزروعة 

 اإلنتاج
 /طن

المساحة 
 المزروعة 

 اإلنتاج
 /طن

 ۳ ۱۱ ۳ ۲۰ ٤۱ ۲۷۲ م قضاء هيت

 - - ٤ ۱٥ ۱٥ ۱۰۰ ناحية البغدادي

 - - ۱ ٥ ۸ ٥۰ ناحية كبيسة

 - - - - ٦۰ ٤۰۰ ناحية الفرات

 ۳ ۱۱ ۸ ٤۰ ۱۲٤ ۸۲۲ المجموع

النسبة من المحاصيل 
 ۱.۳ ٤.٦ ۹٤.۱ العلفية

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

 

  

 

                                                           
وزمالئه، التمثيل الخرائطي لمحاصيل الحبوب في قضاء الرمثة، مجلة اوروك للعلوم  داوود جاسم الربيعي)  ۱(

 .۲۱۱،ص۲۰۱٤)، ۲)، العدد(۷االنسانية، مجلد(
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 االدارية) المساحة المزروعة بمحاصيل العلفية في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات ٢٦( شكل

 
 )٤٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

 الدخن:-ج

درجات  زراعتهتتطلب  .للجفاف بتحملهمتاز يلذلك  ،وهو محصول صيفي ينمو في المناطق الحارة

و محصول مقاوم للحموضة يحتاج وه ،وترب طينية مزيجية م)° ٣٠-٢٠حرارة مالئمة تتراوح بين(

)21F١(P.لنموهريات  )٩( إلى
P ة في المزروعمساحة ال تبلغ) ٢٢والشكل () ٤٨مالحظة الجدول ( من

مركز قضاء هيت  تركزت كلها في ،من اجمالي المساحات المزروعة ) دونماً ١١منطقة الدراسة (

  نان.طأ )٣انتاج(و 

 احليواني: اإلنتاج ٣ – ٣

ن كيم لذلك ال ،جانب زراعة المحاصيل إلىالجانب الثاني من النشاط الزراعي  اإلنتاجيمثل هذا 

Pك عالقة وطيدة بينهما.انات عن زراعة المحاصيل، الن هنافصل تربية الحيو 

)
22F

٢(
P  اإلنتاجوان لهذا 

 كاأللبانلية صناعية أو مواد  توفيرهفضال عن  ،لإلنسان اً غذائي اً اهمية بالغة اذ يمثل  مصدر 

برامجها على تنمية الثروة ركز من خالل تن التنمية الزراعية ال بد ان تأ. كما حوم وغيرهالوال

ولية في أ، وتوفر مادة ية للسكانالحيوانية كونها تشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا من الناحية الغذائ

ساسًا غذائيًا مهمًا أوالصناعات الغذائية واللحوم المجمدة. وتشكل الثروة الحيوانية  األلبانصناعية 

لماء الغذاء احتياجات الفرد من البروتين يوميًا بنحو لما تحتويه من مواد بروتينية عالية، إذ يقدر ع

                                                           
 . ۲۱۱المصدر نفسه، ص )  ۱(
 .٦۱،ص ۱۹۷٦مطبعة الرشاد، بغداد، عبد الرزاق محمد البطيحي، انماط الزراعة في العراق ، )  ۲(
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P%) منها يجب ان تشتق من مصادر حيوانية (اللحم والبيض والحليب).٣.٢وان ( ،) غراماً ٧٠(

)
23F

١(
P 

من هنا برزت اهمية دراسة الثروة الحيوانية ودورها في تحقيق التنمية الزراعية في منطقة الدراسة 

 :ما يأتي ادراستهوتشمل 

 حيوانات الماشية: ١ –٣ – ٣

بلغ اعداد الحيوانات في منطقة  تشمل حيوانات الماشية (االغنام، الماعز، الجاموس، االبل)

%) من ٧٦.٢٧لى بنسبة(و المرتبة األ االغنام تصدرتاذ  ،)٤٩جدول( )راس ٨٩.٦٠٤الدراسة(

%) من اعداد الماشية في ١٦.٤٥بنسبة( الماعزتليها  ،اجمالي اعداد الماشية في منطقة الدراسة

 ٠.٠٨و ٧.١٩بنسبة ( والجاموس واالبل االبقارمنطقة الدراسة ثم بعد ذلك جاءت متتالية 

1TP24F%)٠.٠١و

∗
P1T  التتابععلى. 

%)، ثم تليها بعد ذلك ناحية ٥٣.٠٩ألغنام بنسبة(لاألول مركز قضاء هيت تصدر بالمركز 

%) أما ما ٣.٠٥و  ١٤.٦التتابع(%) ثم ناحيتا كبيسة، والبغدادي على ٢٩.٢٦الفرات بنسبة(

دارية، غنام في النواحي اإلعداد األأى متشابها كتسلسل حيخص عدد الماعز واالبقار فقد اخذت من

ما االبل فقد كانت متواجدة في مركز القضاء أال في مركز القضاء، إأما الجاموس فلم يتواجد 

) حضيرة ٩توضح الصورة (و  %) على التتابع.٣٨.٤٦و  ٦١.٥٤وناحية كبيسة فقط بنسبة (

  لتربية العجول في ريف قضاء هيت.

) أن مركز قضاء هيت قد تصدر ١٨اما توزيعها على الوحدات االدارية نالحظ من الخريطة ( 

المركز ويرجع سبب ارتفاع أعداد الماشية إلى سعة مساحة األراضي المزروعة بمحاصيل العلف 

غذاء رئيس غني بالبروتين لسد احتياج السكان، كما في منطقة الدراسة، فضًال عن كونها مصدر 

 لها مردود اقتصادي يعمل على تحسين الوضع المعاشي لسكان منطقة الدراسة.

 

 

 

 
                                                           

 .۲۰۰أمنة جبار مطر، مصدر سابق، ص )  ۱(
 حسبت النسبة المئوية من قبل الباحثة . ∗
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 ) حضيرة لتربية االبقار في مركز قضاء هيت٩صورة (

 
 .٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  سم ٦٠المصدر: مرئية فضائية للقمر الصناعي كوكبيرد ذات تمييز مكاني 

 

 دارية) اعداد حيوانات الماشية في ريف منطقة الدراسة بحسب الوحدات اإل٤٩(جدول 
الوحدات 
 االدارية

عدد 
 االغنام

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الماعز

النسبة 
 المئوية

عدد 
 االبقار

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الجاموس

النسبة 
 المئوية

عدد 
 االبل

النسبة 
 المئوية

م قضاء 
 ٦۱.٥٤ ۸ ۱۰۰ ٦۹ ٥۷.۹۱ ۳۷۲۹ ٥۲.۹۲ ۷۷۹۹ ٥۳.۰۹ ۳٦۲۸٦ هيت

ناحية 
 - - - - ۰.٥٤ ۳٥ ٤.۲٥ ٦۲٦ ۳.۰٥ ۲۰۸۲ البغدادي

ناحية 
 ۳۸.٤٦ ٥ - - ٥.۸۳ ۳۷٥ ۲.۱۲ ۳۱۳ ۱٤.٦ ۹۹۷۷ كبيسة

ناحية  
 - - - - ۳٥.۷۲ ۲۳۰۰ ٤۰.٤۱ ٦۰۰۰ ۲۹.۲٦ ۲۰۰۰۰ الفرات

 %۱۰۰ ۱۳ %۱۰۰ ٦۹ %۱۰۰ ٦٤۳۹ %۱۰۰ ۱٤۷۳۸ %۱۰۰ ٦۸۳٤٥ المجموع

وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، المصدر: 

 .٢٠١٧بيانات غير منشورة، لعام 
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 )١٨خريطة (

 التوزيع الجغرافي ألعداد الماشية في منطقة الدراسة

 
 ) ٤٩المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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 : تربية الدواجن  ٢ – ٣ – ٣

ا طَۡيرٖ  َولَۡحمِ قال تعالى((  مَّ نها الحيوانات التي ألدواجن على ا. تعرف )٢١(اآلية)) الواقعة يَۡشتَهُونَ  مِّ

نوع من انواع هذه الداجنة  وتعد الطيور ،ن يربيها ويستثمرها استثمارا اقتصادياأيستطيع االنسان 

هذه الدواجن تنتج منتجات غذائية مهمة من اللحم والبيض  أنالحيوانات التي تربي تحت رعايته. 

 لسد الفجوة الغذائية. 

موزعة  ) حقالً ٩٠بلغ  (في منطقة الدراسة ن عدد حقول الدواجن أ) ٥٠يتبين من خالل الجدول(

لى بعدد حقولها و ذ استحوذت ناحية كبيسة على المرتبة األإ ،على الوحدات االدارية متباينةورة صب

تليها بعد ذلك مركز قضاء هيت  ،%)٦٠لتشكل نسبة قدرها ( ) قاعة١١٤و( حقال) ٥٤بواقع(

 ناحيتي الفرات احتلتفي حين  %)٢٥.٥٦لتشكل نسبة قدرها ( ) قاعة٣٤و( حقالً  )٢٣بواقع(

 %)١.١١-١٣.٣٣قاعة وبنسبة( )١١,١حقال و( )١٠,١٢البغدادي المرتبة الثالثة والرابعة بواقع (و 

 )١٠الصورة ( .على التتابع

 

 ) حقول الدواجن في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٥٠جدول (

الوحدات 
% من ريف  حقول الدواجن االدارية

 عدد القاعات القضاء

 ۳٤ ۲٥.٥٦ ۲۳ م قضاء هيت

 ۱ ۱.۱۱ ۱ ناحية البغدادي

 ۱۱٤ ٦۰ ٥٤ ناحية كبيسة

 ۱۰ ۱۳.۳۳ ۱۲ ناحية الفرات

 ۱٥۹ ۱۰۰ ۹۰ المجموع

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 
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 ) حقل لتربية الدواجن مكون من قاعتين في مركز قضاء هيت١٠صورة (

 
 .٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  سم ٦٠ذات تمييز مكاني  المصدر: مرئية فضائية للقمر الصناعي كوكبيرد

 

 تربية االسماك: ٣ - ٣ – ٣

تعد مزارع تربية االسماك احد اشكال النشاط االقتصادي الموجودة في منطقة الدراسة، وتأتي 

اهميتها من كون االسماك من المواد الغذائية الغنية بالعديد من المواد والعناصر الالزمة للجسم 

Pخلق فرص للعاطلين عن العمل.لالبشري، فضال عن كونها مصدرًا 

)
25F

١(
P ي وتعزيز األمن الغذائي ف

 منطقة الدراسة.

) ٣٠-٣) بحيرة واالقفاص ما بين(٤٦) أن عدد بحيرات االسماك بلغ (٥١يتبين لنا من الجدول(

حوضًا موزعة بصورة متباينة على النواحي اذ تصدرت المرتبة األولى من عدد البحيرات واالقفاص 

%)، يليها بعد ذلك مركز قضاء هيت ٦٥.٢) بحيرة وبنسبة (٣٠العائمة ناحية الفرات بواقع(

) بحيرات ٣المرتبة الثالثة بواقع ( تصدرت) اما ناحية البغدادي %٢٨.٣) بحيرة بنسبة(١٣بواقع(

%) أما ناحية كبيسة فلم يسجل وجود لبحيرات االسماك فيها. ويعود سبب تدني ٦.٥وبنسبة (

قلة الخبرة لدى معظم المزارعين في منطقة الدراسة في ممارسة  إلىفي النواحي االخيرة  اإلنتاج

 )١١الصورة ( موارد المائية.ط فضال بعدها عن الهذا النشا

 

                                                           
(الحيوانية) في محافظة واسط وعالقتها بالسكان، مجلة كلية التربية  عباس هاشم خالد، الحيازة الزراعية الالنباتية)  ۱(

 .۳۸۸، ص۲۰۱٤) ۸۱) العدد(۱۹المجلد(االساسية ، الجامعة المستنصرية 
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 ) اعداد بحيرات االسماك في ريف منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٥١جدول (

الوحدات 
 االدارية

عدد البحيرات 
واالقفاص 

 العائمة
 مساحتها بالدونم النسبة المئوية

 ۱٥ ۲۸.۳ ۱۳ م قضاء هيت
 ٤.٥ ٦.٥ ۳ ناحية البغدادي
 - - - ناحية كبيسة

 ٤٥ ٦٥.۲ ۳۰ الفراتناحية 
 ٦٤.٥ %۱۰۰ ٤٦ المجموع

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم االحصاء، بيانات 

 .٢٠١٧غير منشورة، لعام 

 

 تربية النحل: ٤ – ٣ – ٣

معالجة، ويعد  لتربية النحل اهمية كبيرة اقتصاديا، وذلك لما تنتجه من مواد غذائية ومواد طبية

النحل الناتج الرئيسي لهذا النشاط اذ تعد مصدرا من مصادر الدخل فضال عن دوره في تلقيح 

Pاالزهار.

)
26F

١(
P ) منحال موزعة بشكل متباين بين الوحدات ٢٠بلغ عدد المناحل في منطقة الدراسة (

ل نسبة لها كانت %) في حين اق٤٠االدارية تعد ناحية الفرات المركز األول بعدد المناحل وبنسبة(

P%).٢٥في ناحية البغدادي بنسبة(

)
27F

٢(
P يظهر مما سبق أن تربية النحل لم تستثمر بشكل واسع، وان

تواجدت فقد قلت بسبب تدني الوعي بأهمية تربية النحل لدى اصحاب البساتين، فضال عن 

دعم حكومي لتقديم  إلىاألوضاع االمنية التي تعرضت لها منطقة الدراسة، لذلك فهي تحتاج 

 نشر الوعي بأهمية هذا القطاع. إلىالتسهيالت المناسبة 

 

 

 

 

                                                           
حياه كاظم عودة، اقتصاديات تربية نحل العسل في مدينة الديوانية، مجلة الفرات للعلوم الزراعية، كلية الزراعة، )  ۱(

 .۳۱٦،ص۲۰۱۳)،۳)، المجلد(٥جامعة القاسم الخضراء، العدد(
 .۲۰۱۷اعية في قضاء هيت، بيانات غير منشورة.رة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة االنبار، الشعب الزراوز)  ۲(
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 ) قفص لتربية االسماك في مركز قضاء هيت١١صورة (

 
 ٢٢/٤/٢٠١٧تاريخ التصوير 



 

 الفصل الرابع 
 المبحث االول ويشمل :

لتنمية الريفية في منطقة معوقات ا ۱-٤
 الدراسة

 المبحث الثاني ويشمل :
 التوجهات المستقبلية ۲-٤

 خطة التنمية االقتصادية المقترحة ۳-٤
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 املبحث األول :

 تمهيد:

انها الزالت تعاني  إالعلى الرغم من توفر معظم المقومات الطبيعية والبشرية في منطقة الدراسة 

ترتبط  ال عن العوامل التيضف ،من بعض المعوقات التي ترتبط بالعوامل والظروف الطبيعية

البشرية على عملية التنمية  التأثيراتويمكن القول ان جميع هذه المعوقات هي ناتجة من  ،بالسكان

مما  ،يتعلق منها بالجانب الطبيعي هو نتيجة لالستثمار غير الرشيد للموارد الطبيعية ماو  ،الريفية

كما  ،يؤدي الى الضغط على الموارد الطبيعية بالتالي يعرضها الى االستنزاف بشكل مستمر

سلبية  له اثاراً وهذا الحظنا في منطقة الدراسة عند التكثيف الزراعي على حساب الموارد المائية 

 فضال عن تراجع نوعية التربة بسبب ممارسة الري الخاطئة. كافة مصادرهابالمياه على 

 معوقات التنمية الريفية يف منطقة الدراسة: ١ – ٤

 :عية المؤثرة على التنمية الريفيةالمشكالت المرتبطة بالموارد الطبي ١ - ١ – ٤

لموارد لالل غير الرشيد غبمشكلتي االستنزاف والتلوث وان االست وتبرز هذه المشكلة بشكل اساس

توفر الكميات  كما يعد نقص كبير في كمياتها وتدهور كبير في نوعيتها. إلىدى أالطبيعية قد 

العوائق االستمرار  ىحدإ تعدفي حين ندرتها  ،من المائيلتحقيق األ اً الالزمة للمياه ضروري

وعند تسليط الضوء تظهر مشكلة نقص المياه في منطقة  ،وتحقيق التنمية الحياتيةالعمليات 

  نقص المياه.في شح المياه وهي من المؤثرات الهامة  بسببالدراسة هي ناتجة بشكل واضح 

منطقة الدراسة. ل الطبيعية والبشرية المؤثرة في التنمية الريفيةول تحليل العناصر تم في الفصل اال

ثارها على التنمية أنعكاس إ بدراسة المعوقات الناجمة عن تلك العوامل و  هذا الفصل يهتمفي حين 

 الريفية ومحاولة ايجاد الحلول لها.

 المعوقات التي تخص المناخ : ١ –١ - ١ – ٤

 ،فهو يمتاز بالتطرف المناخي ،عد العراق من البلدان التي تعاني مناخا مضطربا ذا صفة قاريةيُ 

 إلىحيانا أتعرض تو  ،مما انعكس ذلك على منطقة الدراسة حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء

 ،والكتل الهوائية المدارية القارية ،ذارآبين شهر تشرين الثاني و  تمتد للمدة ما ،موجات برد حادة

يترتب  إذ ،من شهر نيسان وحتى تشرين الثاني تأثيرهاوالكتل الهوائية المدارية البحرية التي يمتد 
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۱٦٤ 
 

)P)0F١.اذا رافقها ارتفاع درجات الحرارة عليها موجات حر قاسية
P ن منطقة الدراسة قد إفمن المالحظ ف

ثر بشكل كبير على النشاط أ ،خيرةشهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خالل العقود األ

شارت تقارير أكما  ،زيادة في معدالت التبخر ،هقد صاحب  االرتفاعن هذا أو  بأنواعهالزراعي 

في معدالت التبخر  االرتفاع ٕالىو م) ٢٠٠٧م) و(٢٠٠٥لتغير المناخي (ا إلىالهيئة الحكومية 

P)1F.مطاروالحرارة وقلة الرطوبة واأل

٢(
P  فضًال عن السياسة المائية للدول المجاورة للعراق في قلة

الزراعي وذلك الن  اإلنتاجخطورة على  وهذا يكون ذاالموارد المائية وسوء ادارتها وتركها تهدر، 

فضال عن  ،الزراعية األراضياستمرارها يعني ارتفاع نسبة االمالح في التربة وتراجع مساحة 

والمواد العضوية التي تحملها الرياح والتي  باألتربةكتل هوائية محملة  دالعواصف الترابية التي تع

 تؤثر سلبا على التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

 :طبيعة السطح ٢ - ١ – ١ – ٤

 إلىباالنبساط  واالنحدار من الشرق نه يمتاز أتبين لنا من خالل تحليل سطح منطقة الدراسة 

ساعد على ياقتراب مناسيب المياه الجوفية من سطح التربة مما  هيترتب علي وهذا ما  الغرب

بالتالي و وتزايد نسبة التبخر  ،مالح مع تزايد االرتفاع في درجات الحرارةاأل ارتفاع مناسيب

 انعكاسها على الواقع التنموي في منطقة الدراسة.

 تلوث التربة : ٣ – ١ – ١ – ٤

)P)2F٣:يمكن تصنيف الملوثات التي تؤثر في خصائص التربة كما يلي
P  

وغاز الكلور  ل جوي مثل اكسيد الكبريت والرصاصصأوتشمل مركبات من  :ملوثات كيميائية -١

النباتي  هئغطاو أ األرضسطح  إلىن تصل أوالغبار وغيرها من المواد التي يمكن النشادر و 

 فيزيائية وكيميائية للنبات والتربة. اً ضرار أمسببة 

عمال الحفر والردم وكل المواد أوتشمل مخلفات المدن كمخلفات البناء و  :ملوثات ميكانيكية -٢

 خاصة. الريفيةالتربة وتكثر هذه الظاهرة في منطقة الدراسة  إلىالصلبة التي تصل 

                                                           
السطحية في العراق، دار مثنى فاضل علي الوائلي، التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية )  ۱(

 .٤٦م،ص۲۰۱۳الفراهيدي للنشر والتوزيع ،
 غير( دكتوراه أطروحة البصرة، بغداد، الموصل، لمحطات المناخية الموازنة الجبوري، أحمد هاتف سالم)  ۲(

 .۱۰۲،ص۲۰۰٥،)رشد ابن(التربية كلية بغداد، جامعة ،)منشورة
 .۲۲/۹/۲۰۱۸بتاريخ ناحية المحمدي ، المقابلة الشخصية مع عدد من المزارعين في)  ۳(
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مواد  تعدو الحشرية أو البكتيرية أو الفطرية أ ن جميع المبيدات العشبيةإلوث بالمبيدات: الت -٣

 على النشاط البيولوجي في التربة وعلى الصحة العامة.  خطرة

على واقع  ومن ثمالزراعي  اإلنتاجالملوثات تنعكس بشكل سلبي على  هذهن جميع إومما تقدم ف

 التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

 الموارد المائية: ٤ –١ - ١ – ٤

يعاني من  انهال إنهر الفرات حوض من مساحة  )%٤٧(على الرغم من امتالك العراق نسبة 

التي تتخذها دول الجوار ببناء السدود على نهر الفرات حتى  نتيجة لإلجراءات وذلكشحة المياه 

جعل مناطق العراق تعاني من نقص في  ههذا كل ،على نهر الفرات سداً  )٥٧قامت ببناء (

)P)3F١.المياه
P  عن مجرى نهر الفرات في منطقة اإلدارية السيما منطقة الدراسة فضال عن بعد النواحي و

مناسيب الملوحة في مجرى نهر الفرات بسبب ارتفاع درجات  ارتفاعو  ،مركز قضاء هيتو  ،الدراسة

ثاره السلبية على أالزراعي وانعكاس  اإلنتاجتدهور  إلىمما يؤدي مما يتراكم في التربة  ،الحرارة

المحاصيل تتطلب المياه الوفيرة  أنواع منن إمطار قليلة فاألهطول ن أالتنمية الريفية وال سيما و 

ال عن عامل الرشح  ضف ،خرىلزراعتها والتي تكون زراعتها احيانا على حساب المحاصيل األ

المنخفضة المجاورة  األراضيتسرب المياه من مجاري االنهار وقنوات الري نحو  بهالذي يقصد 

على  تأثيرهامطار ويكون ألو هطول األها عن طريق الخاصية الشعرية وتحدث اثناء اوقات الري 

نعكس سلبا ي مامالمترشحة  المياهكبر السيما الترب ذات النسيج الدقيق التي تزيد من كمية أالتربة 

Pعلى الواقع التنموي الريفي في منطقة الدراسة.

)
4F

٢( 

ان  دون%) من مجموع عينة االستبانة يع٥ن نسبة (أ) ٢٧) والشكل (٥٢كما يالحظ من الجدول (

على مستوى  أماالمشكلة االساسية في تدهور الزراعة هي قلة مياه الري او تردي نوعيتها، 

%) ممن شملتهم الدراسة في ناحية البغدادي يرجعون السبب في تراجع  ١٢الوحدات االدارية فان (

ء مركز قضا أما%) من عينة الدراسة في ناحية الفرات، ٧، و(مياه الريعدم توفر  إلىالزراعة 

                                                           
ابتسام علي حسين، معوقات التنمية الزراعية المستدامة في العراق، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ، )  ۱(

 م).۲۰۱۷)، السنة(۲۳)، المجلد(۹٥العدد(
 .۷٤، ص۱۹۸٥ابراهيم ابراهيم الشريفي، علي حسين الشلش، جغرافية التربة، مطبعة جامعة بغداد، )  ۲(
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، عدم توفر المياه إلىال يرجعون السبب هيت وناحية كبيسة فيالحظ ان الذين شملتهم الدراسة 

 وانما سوء ادارتها. 

 :التعرية) -التصحر -الزراعية مشكلة (الملوحة األراضي ٥ –١ - ١ – ٤

 من) دونم وهي نسبة جيدة ٥٩٣٢٨الصالحة للزراعة في منطقة الدراسة ( األراضيتبلغ مساحة 

لوحظ وجود  اذ ،يمثل سوى نسبة قليلة الالمستغل منها ن أ إالالصالحة للزراعة   األراضي

فضال عن  ،األرضفي منطقة الدراسة نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة مزروعة  غيرمساحات واسعة 

على سبيل المثال فان نهر  ،على نسبة عالية من األمالحواحتوائها  مياه األنهار تردي نوعية

Pجزء لكل مليون جزء من األمالح. )٥٠٠الفرات يحوي ما يتجاوز(

)
5F

١( 

لعينة  الزراعي في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية اإلنتاج) المشاكل التي تعيق ٥٢جدول(

 الدراسة

ةلنوع المشك  
 المجموع الكلي ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي م قضاء هيت

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 ٥ ٤۱ ۷ ۱٤ ۰ ۰ ۱۲ ۲۷ ۰ ۰ قلة مياه الري

 ٥ ٤۳ ۷ ۱٤ ۰ ۰ ۱٤ ۲۹ ۰ ۰ عدم توفر المبازل

الزراعية اآلفات  ۲ ۱ ۳۷ ۱۸ ۰ ۰ ۲۱ ۱۰ ٦۰ ۷ 

اإلنتاجتكاليف   ٥٥ ۲۷ ٥٥ ۲۷ ۱٦ ۸ ٤۱ ۲۰ ۱٦۷ ۲۰ 

 ٦ ٥۰ ۱۰ ۲۱ ۱۰ ۲۱ ٤ ۸ ۰ ۰ صعوبة التسويق

 ۸ ٦٦ ۱٤ ۲۹ ۰ ۰ ۱٦ ۳۳ ۲ ٤ عدم توفر المكننة

 ۲۳ ۱۹۲ ۲۰ ٤۱ ٤۳ ۸۸ ۲٥ ٥۱ ٦ ۱۲ عدم توفر الكهرباء

 ۲۰ ۱٦٦ ٤ ۸ ۱۲ ۲٥ ٥۷ ۱۱۷ ۸ ۱٦ انخفاض اسعار المنتوج

 ٦ ٥۱ ۱٥ ۳۱ ۰ ۰ ۲ ٤ ۸ ۱٦ األراضيتملح 

 )١نتائج االستبانة ملحق (المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على 
                                                           

م، ۲۰۰۰عقد السبعينات في العراق، العراق، لالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، توثيق السياسات الزراعية )  ۱(
 .۸۰ص
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 الزراعي في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية اإلنتاج) نسب المشاكل التي تعيق ٢٧شكل (

 لعينة الدراسة

 
 )٥٢المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

 

ضال عن فالري والمياه الجوفية نتيجة لعدم وجود نظام فعال لتصريف المياه.  مياهارتفاع مناسيب 

لعملية التنمية الريفية في  جديدٍ  وقٍ هو بمثابة معو الزراعية  لألراضيخطر التصحر والتعرية  

عن تعرض الغطاء ناهيك  ،الزراعية األراضيمنطقة الدراسة فقد اخذ يهدد مساحات واسعة من 

ضر خألبالكثبان الرملية نتيجة الرياح المتحركة ولعدم وجود الحزام ا هبسبب طمر  دمارال إلىالنباتي 

حد أالكثبان الرملية الناتجة عن التعرية الريحية هي  وتعدللرياح.  داتصشجار لتكون مألامن 

على التنمية الزراعية  هنعكس اثار تفي منطقة الدراسة هذا كلة  ة لظاهرة التصحرسباب الرئيسألا

 التنمية الريفية عامة.و خاصة 

%) من ٦ن (أ) ٢٧) والشكل (٥٢كما تبين من خالل الدراسة الميدانية استمارة االستبانة الجدول (

على  أماملوحة التربة،  إلىمجموع عينة الدراسة يرجعون سبب تراجع الزراعة في منطقة الدراسة 

%) من السكان الذين شملتهم الدراسة ١٥تصدرت ناحية الفرات بنسبة (دارية فمستوى الوحدات اإل

%) ثم ناحية البغدادي ٨، يليها مركز قضاء هيت بنسبة (األراضيتملح  إلىيرجعون السبب 

الزراعي حسب نتيجة  اإلنتاجناحية كبيسة فكانت الملوحة غير مؤثرة على  أما%) ٢بنسبة (

 .لعينة الدراسة االستبانة
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 صعوبة التسويق تكاليف االنتاج  االفات الزراعية عدم توفر المبازل قلة مياه الري

 تملح االراضي انخفاض اسعار المنتوج عدم توفر الكهرباء عدم توفر المكننة 
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 الملكية والحيازة الزراعية: ٦ –١ - ١ – ٤

 ،التنمية الزراعية خاصة تواجهتعد مشكلة الملكية والحيازة الزراعية من المعوقات الرئيسية التي 

وتفتيت  ،الزراعية لألراضيوالتنمية الريفية عامة في منطقة الدراسة وذلك لتعقيد التركيب الحيازي 

ساعد على استخدام المكننة الزراعية مما ت ال ،وحدات انتاجية صغيرة ومبعثرة إلىالملكية الزراعية 

 ،على التنمية الريفية في منطقة الدراسةلبًا هذا بدورة ينعكس سو  ،الزراعي اإلنتاجتدني  إلىيؤدي 

فقد بلغ عدد الملكيات والحيازات الزراعية في منطقة الدراسة بعد صدور قانون االصالح الزراعي 

فضال عن استخدام  ،) حيازة٤٣٩٨( مقدارهما  التتابعم) على ٢٠١٧لعام( )٣٥و( )١١٧رقم(

مما  ،مام التنمية الريفيةخر أأعائقا  ليضيف الرثما يسمى باالزراعية الخاصة اي  األراضي

الزراعية والمكننة الحديثة على نطاق واسع في  الدورة يمكنها استخدام يجعلها وحدات صغيرة ال

والمحاصيل الصناعية مما يؤدي الزيتية والبذور منها الحبوب و زراعة بعض المحاصيل الزراعية 

 في منطقة الدراسة. هداف االقتصادية المرجوة من الزراعةألعدم تحقيق ا إلى

 استخدام التكنلوجيا والمستلزمات الفنية: ٧ – ١ – ١ – ٤

التنمية  تواجههم المعوقات التي أمن  بحاث العلميةألا إلىة واالفتقار عد تخلف التكنلوجيا الزراعيي

وجود  إلىمنطقة الدراسة تفتقر إذ أن الزراعية خاصة والتنمية الريفية عامة في منطقة الدراسة 

السيما بعد عام  ،محطمة او تعرضت للسرقة أماوان وجدت فهي  ،الحديثة واآلالتالمكننة 

ذ إ تعرضت له منطقة الدراسة من تدهور أمنيبسبب ما  ،م)٢٠١٧( الهدف) ولغاية سنة ٢٠١٤(

جهزة أساليب التقليدية في الزراعة فضال عن تخلف ألبشيوع افي منطقة الدراسة تتسم الزراعة 

 الجرارات استخدام إلىسواء بالنسبة تدني استخدام التكنلوجيا و رشاد الزراعي البحث العلمي واإل

صناف ألاستخدام ا مأساليب الري الحديثة أو سمدة الكيمياوية والمبيدات والمكائن واستخدام األ

ن أ إذ ،اثر وبشكل كبير على التنمية الريفية في منطقة الدراسةالمحسنة في الزراعة، كل هذا 

مضخة منها ما يعمل بالطاقة  )١٣٨٨اعداد المضخات الزراعية في منطقة الدراسة قد بلغ (

 )٢٩٥بلغت(فالساحبات  أمامضحة  )٦٨٥ديزل قد بلغ(بالما يعمل  أمامضخة  )٧٠٣كهربائية (
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Pساحبة.

)
6F

١(
P م) بسبب االهمال ٢٠٠٣ستخدامها السيما بعد عام (إقد انخفض  اآلالتهذه ن أال إ

 ل.و للعطأللسرقة  أماذ تعرضت إ ،الذي عانى منه هذا القطاع

%) من مجموع ٨ن (أ) ٢٧) وشكل (٥٢كما يتضح من نتائج الدراسة الميدانية االستبانة جدول (

 أماعدم توفر المكننة الزراعية  إلىالدراسة يرجعون سبب تأخر الزراعة في منطقة الدراسة  ةعين

%) من السكان الذين ١٦على مستوى الوحدات االدارية فقد تصدرت ناحية البغدادي بنسبة (

تليها ناحية الفرات  ،عدم توفر المكننة الزراعية إلىشملتهم الدراسة في الناحية يرجعون السبب 

من قلة في المكننة  ناحية كبيسة فلم تعانِ  أما%) ٢%) ثم مركز قضاء هيت بنسبة (١٤بة (بنس

 الزراعية حسب نتائج االستبانة.

م) ٢٠١٧عام(الانخفاض معدالت استخدامها خالل  فإننا نالحظ سمدة الكيمياويةألما يخص ا أما 

 .م)٢٠٠٣عام (األمريكي حتالل بعد االمن تدهور سمدة ألبسبب ما تعرضت له مصانع ا

لعدم توفر التخصيص وذلك  ،جدا داً و ن استخدامها كان محدإفيما يخص البذور المحسنة ف أما

المحلي الذي يتصف بتدني  اإلنتاجالعتماد على و  ،المالي من قبل الدولة خالل هذه المدة

 ،البذور المحسنة بأهميةوان استيرادها من الخارج ايضا كان محددا بسبب جهل الفالح  ،إنتاجيته

ومنطقة  ،صناف المالئمة بسبب الظروف التي تعرض لها العراق عامةألوارتفاع اسعارها وقلة ا

 قد شكل عائقا امام التنمية الريفية في منطقة الدراسة. سة خاصة لذلك فان كل ما تقدم ذكرهالدرا

 :والشعير) (الحنطةالتمسك التقليدي بالتراث الزراعي لبعض المحاصيل  ٨ –١ - ١ – ٤

وقلة  ،وضعف الدخل اليومي والشهري ،تمتاز المجتمعات الريفية بسيادة العادات والتقاليد المكتسبة

يدفع المزارع  كل هذا ،الزراعي اإلنتاجالعوامل تقف عائقا امام التنوع في  هذهموال كل ألا رؤوس

سلبا على واقع  وهذا انعكس ،صولين لسد احتياجاتهمو محأاالعتماد على محصول واحد  إلى

حيان في ألفضال عن الزراعة التقليدية التي بقيت سائدة في اغلب ا التنمية في منطقة الدراسة.

كما ان  ،بنسب قليلة إالم يشهد اي تغيرات الزراعي يتراجع ول اإلنتاجمما جعل  ،منطقة الدراسة

ولسد حيواناتهم سواء  ،لمزارعيهارباح ألهي التي تدر ا المحاصيل االقتصادية (االستراتيجية)

السيما محصول الشعير و  ،بارألنها تستطيع تحمل مياه اأكما  ،باستخدامها علفا اخضر او حبوبا

                                                           
 ۱۲۲-۱۲۱ص الثاني للفصل ينظر)  ۱(
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 ،نسبة اكبر من المساحات المزروعة في منطقة الدراسة تن محاصيل الحبوب قد شغلألذا نالحظ 

عديدة اهمها هي محاصيل ذات قيمة اقتصادية كبيرة فضال عن كونها هي زراعة  ألسبابوذلك 

مر شكل عائقا امام التنمية في ألوال تتطلب خبرة وايدي عاملة كبيرة وهذا ا ،متوارثة اجتماعيا

ف بزراعة هذين المحصولين منذ اآل متمسكين امنطقة الدراسة وذلك لكون الفالحين والمزارعين بقو 

 و تطورات جديدة.أي تغير أم يدخل على الزراعة ول ،السنين

ذ يالحظ من إ ،)٢٨) والشكل (٥٣وهذا ما اكدته نتائج الدراسة الميدانية (االستبانة) الجدول (

%) من مجموع عينة ٢٥ة بنسبة (العلف تصدرت نسب المحاصيل المزروعل يالجدول ان محاص

%) من مجموع عينة ٢٠%) ثم محصول القمح بنسبة (٢١يليها محصول الشعير بنسبة ( ،الدراسة

%) من مجموع عينة ١٤كما جاءت زراعة اشجار الفاكهة بالمرتبة الرابعة وبنسبة ( ،الدراسة

 أما ،%)١٢ثم كل من النخيل والسمسم بنسبة ( ،%)١٣يليها الخضراوات بنسبة ( ،الدراسة

محصول الماش بنسبة  ةخير %) وجاء بالمرتبة األ١٠سبة زراعته (محصول الذرة فقد كانت ن

)٥.(% 

حسب الوحدات ب) نسب زراعة االنواع المختلفة من المحاصيل في منطقة الدراسة ٥٣جدول (
 لعينة الدراسة االدارية

 المجموع الكلي ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي م قضاء هيت نوع المحصول
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 ۲۰ ۱٦۷ ۱۲ ۲٥ ۳٤ ۷۰ ۲٥ ٥۱ ۱۰ ۲۱ قمح
 ۲۱ ۱۷٥ ۱۲ ۲٥ ۳٦ ۷٤ ۳٦ ۷٤ ۱ ۲ شعير
 ۱٤ ۱۱٥ ۲ ٤  ۰ ٥۲ ۱۰۷ ۲ ٤ فواكه
 ۲٥ ۲۰۲ ۱۰ ۲۱ ۲۲ ٤٥ ٤۲ ۸٦ ۲٤ ٥۰ علف
 ۱۰ ۸٦ ٤ ۸ ۱۲ ۲٥ ۲٥ ٥۱ ۱ ۲ ذرة
 ٥ ٤٥  ۰  ۰ ۲۲ ٤٥  ۰ ماش
 ۱۲ ۱۰۲ ۲ ٤ ۹ ۱۸ ۳٤ ۷۰ ٥ ۱۰ سمسم

 ۱۳ ۱۰٦ ۲ ٤ ٥ ۱۰ ٤۲ ۸٦ ۳ ٦ خضراوات
 ۱۲ ۱۰۰ ٦ ۱۲ ۲۰ ٤۱ ۲۳ ٤۷  ۰ نخيل

 )١المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على نتائج االستبانة ملحق (
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لعينة  ) نسب زراعة المحاصيل المختلفة في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٢٨شكل (

 الدراسة

 
 )٥٣على جدول ( المصدر: عمل الباحثة باالعتماد

 

 انخفاض التسليف المالي الحكومي: ٩ –١ - ١ – ٤

يعد رأس المال من العوامل الرئيسة والمهمة في اإلنتاج الزراعي خاصة التنمية الريفية عامة، 

فالمنتج الفردي قد يعجز في أغلب األحيان من ممارسة مهمة اإلنتاج الزراعي الحديث، ألنه 

فالمنتج ال يهدف لسد الحاجة المحلية فقط، بل يهدف للحصول على يتطلب رأس مال كبير، 

Pاألرباح أيضا.

)
7F

١(
P  وان جميع النقود واآلالت وادوات اإلنتاج والخبرات والمهارات ورفع المياه والسدود

واألسمدة والحيوانات كل هذه تعد رؤوس اموال مستثمرة في العملية اإلنتاجية، تتطلب تسهيالت 

) وما تم الحصول االستبانةدولة، والمصارف الزراعية ألن الدراسة الميدانية (وقروضا من قبل ال

علية من قبل الدوائر المعنية من بيانات، اتضح لنا أن القروض متوقفة ولم يتم صرفها منذ 

م) نتيجة ما شهدته منطقة الدراسة من أوضاع أمنية فقد تم إيقافها مع نسبة فائدة ٢٠١٤عام(

لقروض المقدمة تعاني من ضعف التسديد، بسبب تناقص كمية اإلنتاج ) فضال عن أن ا%٢(

                                                           
 .۷۳، ص۱۹۷۸، ۱محمد ازهر السماك، دراسات في الموارد االقتصادية ط)  ۱(
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الزراعي، نتيجة تراجع األراضي الزراعية وضعف الرقابة وقلة الوعي الثقافي للمزارعين، كل هذا 

Pانعكس سلبا على الواقع الريفي في منطقة الدراسة.

)
8F

١( 

 :م٢٠٠٣امنية بعد عام  ألسبابترك العمل الزراعي  ١٠ – ١ – ١ – ٤

 اإلنتاجهم العوامل االجتماعية التي تؤثر سلبا على أالمدينة من  إلىيعد عامل الهجرة من الريف 

يدي وذلك بسبب حرمان الريف من عدد كبير من األ ،الزراعي خاصة والتنمية الريفية عامة

م ٢٠٠٣مريكي عامألا لالحتاللولقد كان  ،كبر من المهاجرين هم من الشبابألن القسم اإ العاملة و 

فضال عن الهجرة  ،الزراعي اإلنتاجيخص  السيما ماو  ،اثر كبير في تدهور الكثير من المناطق

بين الريف  العلمي من ابرز العوامل التي جعلت فجوات ماالتحصيل العسكري و  عملالمرتبطة بال

 وعائقاً  سلبياً  مؤقتة قد تركت اثاراً  مسواء كانت ثابتة ا حركة الهجرةن إ والمدينة في منطقة الدراسة.

قلة االيدي العاملة الريفية من انتشار عامل البطالة، ومن ثم  خلفتهامام التنمية الريفية بسبب ما 

مام التنمية أكل هذا يمثل بمثابة العائق  ،خبرات ومهارات فنية يمتلكونفي المنطقة خاصة من هم 

 في منطقة الدراسة.

 الماء الصالح للشرب: خدمات ١١ –١ - ١ – ٤

 ،مباشر في صحة االنسان تأثيرة المهمة لما له من الشرب من القطاعات الرئيس مياهيعد قطاع 

وهي بهذا تكون غير  ،القيريةالجوفية والعيون  المياهن منطقة الدراسة تنتشر فيها أفمن المعروف 

كذلك فان توفير المياه الصالحة للشرب  ،خرىأللشرب االنسان واالستخدامات البشرية ا صالحة

كما تساعد  ،ساسية التي تزيد من خيارات تحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسةألمن المقومات ا

تتوزع مجمعات  ،على تقليل الجهد المبذول من قبل االنسان للحصول على المياه الصالحة للشرب

بحسب الكثافة  ،دارية لمنطقة الدراسةت اإلالمياه الصالحة للشرب بشكل متباين بين الوحدا

 ،ستثناء ناحية كبيسة التي يتم تزويدها بالمياه الصالحة للشرب من مركز قضاء هيت، باالسكانية

) ٣٦بحسب جدول (مجمعا  )٤٩وذلك لبعدها عن مجرى نهر الفرات. بلغ عدد تلك المجمعات (

)9F٢(P./ساعة)٣م٢٥٠-١٠٠بين ( ية مااإلنتاجتتراوح طاقتها 
P  التجمعات  إلىتعمل على ايصال المياه

                                                           
 هيت زراعة شعبة األراضي قسم زراعي مهندس الصفدي ابراهيم االستاذ مع شخصية مقابلة)  ۱(

۱۱/۸/۲۰۱۸. 
 م.۲۰۱۷وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية، شعبة موارد هيت، بيانات غير منشورة )  ۲(
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وعلى الرغم من ذلك فان بعض القرى والمناطق في منطقة الدراسة  ،السكنية والقرى المجاورة

عليها حيانًا أالنهر  افتقارها للمياه الصالحة للشرب بسبب بعدها عن مجرى من الزالت تعاني

 م).               ٢٠١٧( عاموحتى  م)٢٠١٤ام (بعد عشهدته منطقة الدراسة السيما بعد التدهور الذي و 

 خدمات الكهرباء: ١٢ –١ - ١ – ٤

ي نشاط أال يمكن قيام  إذ  ،ساسية لتحقيق التنمية الريفيةألولويات األتعد خدمات الكهرباء من ا

ساس لمختلف العمليات ألوذلك لكونها النشاط ا ،اقتصادي او خدمي مالم تتوفر الطاقة الكهربائية

وتشغيل  ،وعملية توفير مياه الري ،بها المتعلقةفالقرى والخدمات  ،المتعلقة بالتوسع الزراعي

ووسائل الري الحديثة جميع هذه تتطلب توفير الطاقة الكهربائية لغرض اتمام العمليات  ،المضخات

لمحطات وتتباين هذه ا ،محطات لتوزيع الطاقة الكهربائية )٦الزراعية. توجد في منطقة الدراسة (

كيلو  ٩٠٠وباالعتماد على المعيار ( ية بين الوحدات االدارية لمنطقة الدراسةاإلنتاجفي طاقتها 

 )١٠.٢٥ية (اإلنتاجفي مركز قضاء هيت تبلغ طاقتها  انتتوزع محطت إذ  ،*واط/شخص/يوم)

وجود ال عن ضواط. فميجا )١٥.٦ومحطتين في ناحية البغدادي بطاقة انتاجية قدرها( واط.ميجا

ميجاواط على  )٢١.٢٥ن في كل من ناحيتي الفرات وكبيسة وبطاقة انتاجية تبلغ (يمحطت

)P)10F١.التتابع
P ت هذه الخدما تعاني من نقص قرىك أن هنا الإوعلى الرغم من وجود هذه المحطات

توفر  على الرغم من  مثل قرية السحل التي تفتقر لخدمات الكهرباءالسيما في ناحية البغدادي و 

وهذا يشكل عائقا  ،نها تعيش على المياه الجوفية في االستخدامات المختلفةأال إ ،بقية الخدمات

 . في منطقة الدراسة لتنمية الريفيةل

 المعوقات البشرية واالقتصادية:   ٢ –١ -  ٤

  :الزيادة السكانية  ١ – ٢ - ١ – ٤

خطط وبرامج التنمية  تتطلب وضعفي منطقة الدراسة والتي  عدد السكانلقد اوضحنا سابقا ارتفاع 

) لحجم السكان ومعدل النمو وفق البيئة (حضر/ريف) لعام ١٣كما لوحظ في الجدول ( الريفية

تؤدي الزيادة و  ،ن الزيادة السكانية تعني الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة اصالأل ،)٢٠١٧(

                                                                                                                                                                                     

 ).كيلو واط/شخص/يوم ٩٠٠*المعيار المستخدم (
 م)۲۰۱۷وزارة الكهرباء، مديرية قضاء هيت، بيانات غير منشورة()  ۱(
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مما يجعل القطاعات الخدمية تعجز  ،خدمات بمختلف انواعهازيادة الطلب على ال إلىالسكانية 

فضال عن مجال التعليم  ،والسيما مياه الشرب والصرف الصحي ،عن تامين الكثير من الخدمات

 والصحة وهذا سوف ينعكس سلبا على نتائج خطط التنمية الريفية.

 نتشار البطالة:إ ٢ – ٢ - ١ – ٤

 لإلمكاناتمن المشكالت االقتصادية واالجتماعية فهي من الناحية االقتصادية هدر  البطالةن أ

Pمن الناحية االجتماعية فهي تمثل عقبة امام تقدم المجتمع. أما ،البشرية

)
11F

١(
P  بالبالد عامةتنمية الو، 

زيادة نسبة العاطلين عن العمل مما  إلىدى أومنطقة الدراسة خاصة من حروب وتهجير كل هذا 

وهم  ،يجدون فرص عمل ازدادت نسبة هؤالء الذين ال إذ انعكس اثارها سلبيا على التنمية الريفية. 

مما  ،اإلنتاجتتزايد معدالت االستهالك مقابل معدالت  إذ ،بذلك سوف يشكلون عالة على المجتمع

المتعلمين في كتلة العاطلين عن العمل قد  مام عملية التنمية فضال عن ان نسبةأيشكل عائقا 

Pم).٢٠١٧السابقة ولغاية ( العوامزدادت خالل اا

)
12F

٢(
Pفي  يستثمر وان ما ،هذا يشكل هدرا للطاقات

 عدم ربط العلم بالعمل. علىوهذا دليل قاطع  ،ن ينتج عنها عائدأدون  يتمالعملية التعليمية 

 مشكلة الخدمات الصحية: ٣ – ٢ - ١ – ٤

وذلك  ،جميع النواحي التابعة لمنطقة الدراسة بالخدمات الصحية المناسبة وبشكل متساولم تخدم 

عدم وجود ضمان صحي للمواطن و  ،بسبب التباعد الجغرافي بين تلك النواحي عن مركز القضاء

ونقص  ،ذات المؤهالت الصحية العالية ،تلك النواحي تعاني من نقص في الكوادر البشريةو 

 ورام وغيرها.طفال وجراحة القلب واألألاالسيما و  ،المشافي المتخصصة

فان  ،وبما ان االنسان هو المحور االساس في دراسة كفاءة جميع الخدمات في منطقة الدراسة

الخدمات الصحية هي احدى تلك الخدمات التي برزت على شكل مشكلة في قائمة منطقة 

عتها وزارة الصحة يقتضي توفير سرير لذا عند استخدام المعايير التخطيطية التي وض ،الدراسة

Pشخص). ٢٠٠لكل (

)
13F

٣(
P اننا عندما نقارن هنا المعيار مع عدد االسرة في المستشفى العام  إال

                                                           
هيثم عبد القادر الجنابي،اسماء خضر ياس، تحليل اتجاهات البطالة في العراق وسبل معالجتها، مجلة )  ۱(

 .۳۲،ص۲۰۱٤)،۳۷)،المجلد(۱۰۱االدارة واالقتصاد، العدد(
 يراجع الفصل الثاني)  ۲(
 م).۲۰۱۷وزارة الصحة ، مديرية صحة االنبار، معايير الخدمات العامة لعام()  ۳(
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مما دفع ذلك العجز في الكفاءة الوظيفية  ،عدد االسرةك عجز في ، نالحظ أن هنالمدينة هيت

الة حمستشفى الرمادي العام في  إلىاللجوء  إلىدفع الكثير من العوائل  إلىللخدمات الصحية 

المركز الصحية فعند مقارنتها مع المعيار العام الذي وضعة وزارة  أما ،معالجة االمراض الحساسة

Pص.خش )١٠٠٠٠الصحة وهو مركز صحي لكل (

)
14F

١(
P ك عجزا في الكفاءة نالحظ ان هنا

مما اثقلت  ،سد احتياجاتهم نحو العيادات الطبية الخاصة إلىمر الذي يدفع بالسكان األ ،الوظيفية

سلبا على الواقع التنموي الريفي في منطقة  أنعكس هوهذا كل ،م من الناحية االقتصاديةهعلي

) نجد ان ٢٩) والشكل (٥٤ول (دومن مالحظة نتائج الدراسة الميدانية (االستبانة) الج الدراسة.

على مستوى  أما%) من مجموع عينة الدراسة تؤيد كفاية الخدمات الصحية في منطقة الدراسة، ٨(

%) من السكان يؤيدون كفاية الخدمات ٢٤دارية فتصدرت ناحية البغدادي بنسبة (الوحدات اإل

ناحية كبيسة  أما%) تليه ناحية الفرات بنسبة واحد بالمائة. ٧الصحية ثم مركز القضاء بنسبة (

 فجميع من شملتهم الدراسة اجابوا بعدم كفاية الخدمات الصحية في الناحية.

 

 لعينة الدراسة ) واقع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٥٤جدول (

 الحالة
 المجموع الكلي ناحية الفرات ناحية كبيسة ناحية البغدادي م قضاء هيت

نسبة عدد
نسبة عدد %

نسبة عدد %
نسبة عدد %

نسبة عدد %
% 

 ۸ ٦٥ ۱ ۲ ۰ ۰ ۲٤ ٤۹ ۷ ۱٤ كفاية الخدمات

 ٥ ۳۹ ۲ ٤ ۰ ۰ ۱۷ ۳٥ ۰ ۰ كفاية الكادر الطبي

مراكز  إلىالحاجة 
 %٦٦ ٥٤۱ %۹٦ ۱۹٦ %۹۲ ۱۸٦ %۳٤ ٦۹ %٤٤ ۹۰ صحية

 )١اد على نتائج االستبانة ملحق (المصدر: عمل الباحثة باالعتم

 

 

 

                                                           
 الصحة، مصدر سابق.وزارة )  ۱(
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 لعينة الدراسة الخدمات الصحية في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية) واقع ٢٩شكل (

 
 )٥٤المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

 

 مشكلة تجمعات السكن العشوائية: ٤ – ٢ - ١ – ٤

لقد سبق القول بان منطقة الدراسة ال تخلو من السكن المخالف للخطط التنموية ولكن اكبر نسبة 

التجمعات ظهرت خالل األعوام األخيرة وعلى مدخل الريف للمدينة، والسيما في المناطق لهذه 

المتروكة فضال عن التجاوزات على حساب األراضي الزراعية وان جميع هذه التجمعات العشوائية 

تزيد االعباء الملقاة على الدولة، كما ان معظم هذه التجمعات ال تتوفر فيها الشروط الصحية مما 

Pيق عملية التنمية.يع

)
15F

١( 

 مشكلة انتشار الفقر: ٥ – ٢ - ١ – ٤

ومن اسبابها  ،م)٢٠١٧عام( الهدفم)ولغاية سنة ٢٠٠٣هذه المشكلة بصورة كبيرة بعد عام( برزت

جتماعية صحية وامما ينتج عنها مشكالت  ،عدم توفير فرص العمللهي ازدياد ظاهرة البطالة 

 الريفية.ثارها على التنمية آبالتالي انعكاس 

 مشكلة تفتت الحيازات الزراعية : ٦ – ٢ - ١– ٤

 إذ  ،كثر الحاحا على التنمية الريفية عامة والتنمية الزراعية خاصةأ عدوهي من المشكالت التي ت

ن التزايد أفي ذلك ش شأنه ،بتزايد مستمر هذكر لدراسة كما سبق عدد الحيازات في منطقة ا أن

الحظ ان نسبة الحائزين الزراعيين  للمساحات الزراعية يإذ ، األرضالسكاني والضغط على 
                                                           

 م).۲۰۱۷بلدية قضاء هيت ،قسم التخطيط والمتابعة ،()  ۱(
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 الحاجة الى مراكز صحية كفاية الكادر الطبي  كفاية الخدمات
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) دونمًا ٣٦،٠٢٥اذ بلغت ( صغرت المساحة كلماعلى أحسب قوانين االصالح الزراعي تكون 

تلك  السيماراضيها و أوان تفتت حجم الحيازات الزراعية دفع الكثير من العوائل لبيع  ،)٢٥جدول (

صبح يعمل أمما افقدهم عملهم الزراعي فقسم منهم  مشاعية التي تملك حيازات صغيرة ذات ملكية

ن تفتيت الحيازات دفع الحائزين أكما  ،عظم هاجر بحثا عن العملوالقسم األ ،األراضيفي  كأجير

ن تفتت الملكيات الزراعية انعكس سلبا على عدد أعمال اخرى . يمكن القول أ إلىالزراعيين 

فضال عن ، خرىأعمال أ إلى التوجه إلىودفعهم  بتهمنس انخفضت إذ  ،العاملين في الزراعة

انخفاض االستثمار الزراعي  إلى ىوهذا اد ،الزراعية المستثمرة األراضيانخفاض نسبة مساحة 

 .نعكاس ذلك على التنمية الريفيةإ و عباء الدولة أمما زاد من  ،خيرةاأل عوامألفي ا

 الدراسة:مشكلة الخدمات التعليمية في منطقة  ٧ – ٢ - ١ – ٤

هذه الخدمة باهتمام  تالتي تقدمها هذه الخدمات لسكان منطقة الدراسة فقد حظي لألهميةنظرا 

جدول  وذلك خالل دراسة واقع الحال لها ،لها معايير تخطيطية ووضعوا ،كبير من قبل المخططين

فضال عن استمارة االستبانة من اجل الوقوف على الواقع التعليمي في منطقة  )٣٢-٣١-٣٠(

ومن خالل تقصي المعلومات والبيانات عن طريق استمارة االستبانة اتضح ان نسبة كبيرة  ،الدراسة

وعدم  ،الصحيح هايفتها بشكلظتؤدي و  ان الخدمات التعليمية التقول ) %٤٧من حجم العينة(

ان الخدمات التعليمية تقول من العوائل  %)٥٣بينما هنالك نسبة( ،قدرتها على سد متطلبات الطلبة

ن قسما أوهذا يعني  ،السكن من المدارسمن ، لكونها قريبة مناسبة وجيدة في تقديم خدماتها للطلبة

عدم الراحة  تعاني من بعضهاينما يفتها بظداء و أي خلل في أتشكل  من النواحي والمناطق ال

 إلىدى أمما  لة،و ؤ سوعدم قدرتهم على تلبية رغبات التالميذ بسبب اهمال الجهات الم ،لتالميذهم

ويضعف  ،كبر الذي ينعكس على التنميةوهي الخطر األخاصة، ناث مية بين اإلنتشار ظاهرة األإ

نما على عدم المعرفة إ و تقتصر على القراءة والكتابة فقط  مية الن األالحديثة أل انةستخدام التقإمن 

عدم توفر االعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم وضعف ربط ل وذلكالحديثة  اناتبالتق

وهذا يشكل عائقا امام تقدم التنمية الريفية في منطقة  ،المدارس بالشبكة الحاسوبية واالنترنت

 الدراسة.
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 مشكلة البنى التحتية:  ٨ - ٢ - ١ – ٤

 ،المجاري ،مشكلة كبيرة في الخدمات التحتية(الماءب السكانية بمنطقة الدراسةتسببت الزيادة 

والتي يعاني من نقصها  ،تعد عصب الحياةوال سيما مياه الشرب التي  ،)واالتصاالت ،الكهرباء

 مما يزيد من ،ي يمتاز بصفة الجفافالذ ،بشكل صحيح في فصل الصيف اليهم هاعدم وصولو 

ونمو سكاني متسارع  ميدانياً  منطقة الدراسة شهدت توسعً  واناستعماالت المياه.  إلىحاجة السكان 

وعلى الرغم من توسعها بقيت الخدمات  ،نسمة )١٧١٩٦٢م) (٢٠١٧صبح عدد السكان عام(أ إذ

السيما مياه الشرب فضال عن خدمات الكهرباء التي تتعرض لالنقطاع المستمر  ،فيها على حالها

الخدمة  هذهعدم امكانية سد  إلىمما يؤدي  ،لتشغيل المولدات الخاصة وعدم توفر (الكاز)

مما زاد من اعبائهم االقتصادية  ،يشتركون في المولدات االهلية هموهذا جعل ،متطلبات السكانل

الف  )١٥(اكثر من  إلىالواحد  اسعار االمبير فيهالذي ترتفع  ،فصل الصيف خصوصا في

Pدينار.

)
16F

١( 

 ،خطوط االتصاالت حيثخدمات االتصاالت والبريد فان منطقة الدراسة تسجل عجزا من  أما

وذلك عند مقارنة هذا العدد بالمعيار التخطيطي المعتمد من قبل الشركة العامة لالتصاالت 

Pشخص).١٠٠هواتف / ٦والبريد(

)
17F

٢(
P  ن منطقة الدراسة تعاني من عجز في تلك أهذا يعني

مما تزيد من  ،تعاني من انعدام شبكة المجاري فإنهاخدمات المجاري والبلدية  أماالخدمات . 

 بالتالي تعيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة. ،انتشار النفايات في الساحات الفارغة والشوارع

  :مشكلة الخدمات الترفيهية ٩ – ٢ - ١ – ٤

همية عند وضع عطائها األإعدم ل وذلك، الخدمات الترفيهية فيتعاني منطقة الدراسة من قصور 

الشباب والمالعب ومراكز العامة الحدائق ف ،الممل روتين العمل فضًال عن ،البرامج التخطيطية

 مريكيحتالل األاإلمن قبل  كثرهاأداء وظائفها، إذ دمر أفي تعاني من القصور الرياضية وغيرها، 

المقاهي وقاعات االلعاب  انتشاركما يالحظ م). ٢٠١٧ولغاية( م)٢٠٠٣السيما بعد عام(

يقع منها على ضفة نهر  السيما ماو بين اجزاء تلك المنطقة ويرتادها السكان ، السياحيةوالمطاعم 

                                                           
 م.۲۰۱۷مديرية كهرباء هيت، بيانات غير منشورة، )  ۱(
 م، بيانات غير منشورة.۲۰۱۷مديرية اتصاالت االنبار ، اسس ومعايير الخدمات العامة لسنة )  ۲(
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الفرات لكونها بعيدة عن مركز المدينة وذات منظر جميل وهذا القصور في الخدمات الترفيهية 

 نمية الريفية.في الت في هذا الجانبجعل منطقة الدراسة تعاني من عوائق 

 التخلف وضعف الثقافة الزراعية العامة: ١٠ – ٢ - ١ – ٤

منطقة الدراسة ترك اثرا سلبيا وفي رياف منها ألالسيما او ني في المعدالت السكانية ان التزايد السكا

من العادات والتقاليد كل يتضمنه مما السيما فيما يخص البناء االجتماعي و  ،على التنمية الريفية

لقد  ،الزراعي بالتالي على التنمية الريفية في منطقة الدراسة اإلنتاجواضحة على  ثاراً أهذا يترك 

تنسجم مع الحياة  ثارا سلبية الآالعادات والتقاليد واالنتماءات والمعتقدات االجتماعية  هذهتركت 

شائرية التي لها دور كبير في منطقة الدراسة همها النزاعات العأومن  ،المتحضرة في الوقت الراهن

فضال عما  ،مام التطوراتأوالتحكم فيها والتي تقف عائقا  ،الزراعية األراضيبالسيما فيما يتعلق و 

ان هنالك  كما ،يتراجعون في التقدم واقتصادية جعلت السكان منيةأمن ظروف شهدت المنطقة 

ميون أ بعض السكانن أالزراعي والتنمية الريفية وهي  اإلنتاجثارها في آعوامل اجتماعية تترك 

وقلة رغبة هؤالء من ، مما يجعلهم يواجهون صعوبة في كيفية التحكم والتعامل مع الوسائل الحديثة

ن العامل أمن خالل ما تقدم يتضح لنا  ،رشادية التي تنظمها الدوائر الزراعيةحضور الندوات اإل

 على التنمية الريفية. التأثيرهمية عن العوامل االقتصادية والطبيعية في أيقل  جتماعي الاإل

 الزراعية: األراضيالزحف العمراني على حساب  ١١ – ٢ - ١ – ٤

من خالل  يتبين ل إذ الزراعية  األراضيتعاني منطقة الدراسة من خطر التجاوزات على حساب 

يكون  الزراعية غالبا ما األراضي باتجاهالدراسة الميدانية (استمارة االستبانة) ان الزحف العمراني 

فقي فضال عن الرغبة في البناء األ ،والرغبة في انشطارها سرعداد األأجة لزيادة الناجمة عن نتي

نما إ ،الزراعية راضياألالستعمال السكني على حساب اوان هذا التوسع في  ،للوحدات السكنية

 ،الزيادة السكانية فضال عن التحسن المعاشي الذي ساعد السكان في التوسع بالبناء إلىيعود 

Pتمسك االسر بالبقاء في وحدة سكنية كبيرة واحدة.وعدم 

)
18F

١(
P  المشكلة في منطقة  هذهوعند  تحليل

وذلك لعدم دقة البيانات لدى الدوائر  ،يتم في الواقع تعطي صورة واضحة لحقيقة ما الدراسة ال

                                                           
امنة جبار مطر درويش الدليمي ، التوسع العمراني واثرة على االراضي الزراعية في ريف مدينة )  ۱(

 .۳۸م، ص۲۰۰۸الخالدية، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة االنبار، كلية االداب، 
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 عامالسابقة ولغاية  عواماأللتي حدثت في أمنية ألاالسيما بعد التدهورات  و  ،المعنية

الصورة م). كل هذا قد انعكس بشكل سلبي على الواقع الريفي في منطقة الدراسة. ٢٠١٧الهدف(

) ٣٠) والشكل (٥٥عن مساحة الوحدات السكنية فتبين من خالل االستبانة الجدول ( أما، )١٢(

P٢م )٢٥٠(نسبة الدور التي تزيد مساحتها عن ان 
P ٤٤على في منطقة الدراسة بواقع (هي األ (%

 ٢٥٠ إلى ٢٠٠من مجموع العينة التي شملتها االستبانة ثم تلتها الدور التي تنحصر مساحتها بين 

P٢م
P ) م )٢٠٠ إلى ١٥٠(%) ثم الدور التي تنحصر مساحتها بين ٤١وبنسبةP٢

P ) واخيرا ٩بنسبة (%

P٢م )١٥٠ إلى ٥٠(التي تنحصر مساحتها بين 
P ) ٦جاءت بنسبة .(% 

 لعينة الدراسة ) متوسط مساحة الدار في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٥٥جدول (
متوسط 

 مساحة الدار
۲م  

البغداديناحية  م قضاء هيت  المجموع الكلي ناحية الفرات ناحية كبيسة 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

٥۰-۱٥۰  ۱۰ ٥ ۰ ۰ ٤ ۲ ۳۱ ۱٦ ٤٥ ٥ 
۱٥۰-۲۰۰  ۲۹ ۱٤ ۰ ۰ ۲۲ ۱۱ ۲۰ ۱۰ ۷۱ ۹ 
۲۰۰-۲٥۰  ۱۰۲ ٥۰ ۷٤ ۳٦ ۱۱۳ ٥ ٥٥۱ ۲٥ ۳٤۰ ٤۱ 
۲٥۰-۳۰۰  ٦٤ ۳۱ ۱۳۱ ٦٦ ٦٤ ۳۲ ۱۰۳ ٥۰ ۳٤٤ ٦٤ 

 ۱۰۰ ۸۲۰ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ %۱۰۰ ۲۰٥ المجموع
% 

 )١المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على نتائج االستبانة ملحق (

لعينة  ) نسب المساحات المختلفة للدور في منطقة الدراسة حسب الوحدات االدارية٣٠شكل (

 الدراسة

 
 )٥٥المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (  
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) يتضح ان ناحية البغدادي تصدرت ٢٦الوحدات االدارية فمن مالحظة الشكل ( أما على مستوى

P) م٢٥٠بنسبة الدور التي تزيد مساحتها عن (

٢
P ) ثم تليها ناحية الفرات بنسبة ٦٤وبنسبة (%

%) على ٣١و  ٣٢%) وجاء في المرتبة الثالثة والرابعة ناحية كبيسة ومركز القضاء بنسبة (٥٠(

P) م٢٥٠إلى  ٢٠٠التي تنحصر مساحتها بين (التتابع. أما الدور 

٢
P  فقد تصدرت ناحية كبيسة

%) والمرتبة الثالثة والرابعة كل من ٥٠%) يليها مركز القضاء بنسبة (٥٥بالمرتبة األولى بنسبة (

%) على التتابع. أما الدور التي تنحصر مساحتها بين ٢٥و  ٣٦ناحيتي البغدادي والفرات بنسبة (

P) م٢٠٠إلى  ١٥٠(

٢
P ) ثم كل من ناحيتي كبيسة والفرات ١٤فقد تصدر مركز القضاء بنسبة (%

%) على التتابع وخلت ناحية البغدادي من هذا النوع من الدور حسب نتيجة ١٠و  ١١بنسبة (

P٢م ١٥٠االستبانة. أما الدور التي تقل مساحتها عن 
P ) ثم ١٥فقد تصدرت ناحية الفرات بنسبة (%

%) على التتابع ولم يتواجد هذا النوع في ٢و  ٥كبيسة بنسبة ( كل من مركز القضاء و ناحية 

 البغدادي.

) وفي ناحية البغدادي ١٠٣٢٦علمًا ان الوحدات السكنية في مركز قضاء هيت والقرى التابعة له (

 )19F١(P)٣١٤٠-٢٠٠٠) اما ناحيتي كبيسة والفرات فقد بلغت على التتابع (٢٣٥٠والقرى التابعة لها (

 الزراعية ريف مركز قضاء هيت األراضي) انتشار االبنية في ١٢صورة (

 
 ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  سم ٦٠المصدر: مرئية القمر كوكبيرد ذات تمييز مكاني 

                                                           
) مقابلة شخصية مع رئيس المهندسين نادية سبتي غربي مسؤول القسم الفني في دائرة ماء هيت بتاريخ (۱
۳/۹/۲۰۱۸. 
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 الزراعية: المنتجات سعارا ١٢ – ٢ -١ – ٤

ن المحاصيل الزراعية تعاني من القصور في أعن منطقة الدراسة  دراستهتم  خالل مامن  يتبين ل

لب قوهذا الت ،اقل من االسعار العالمية بأسعاراليزال المنتج الزراعي يستلم  إذ  ،ريةيسعتالالسياسة 

 اً السيما ان العالم يشهد تزايد، و بين العرض والطلب قلة المرونة ما إلىسعار يعود ألاالشديد في 

 لسد احتياجاتهم، اإلنتاجلب زيادة وهو يتط ،الدول النامية وهذا واضح فيالسكان  عددفي  اً كبير 

 م)٢٠٠٣فمن المالحظ ان اسعار المنتجات الزراعية قد تعرضت للتراجع الكبير السيما بعد عام (

 ألسبابوذلك  ،رباح في منطقة الدراسةوقلة األ اإلنتاجفضال عن االرتفاع الشديد في تكاليف 

وارتفاع اسعارها  لسلعاالزراعي فتزايد الطلب على  اإلنتاجالمني كل هذا اثر سلبا في االتدهور 

لكونها تعود  ،وهذا قد يكون على حساب محاصيل اخرى ،يدفع المزارعون للتوسع بزراعتها

 بالعديد منوهذا قد شكل عائقا امام التنمية الريفية بسبب الخسائر التي لحقت  ،ألصحابها باألرباح

المنتجين من التعرف على تمكن و  ،المزارعين. لهذا يتطلب تدخل الدولة لتحديد السياسة السعرية

 دون الحاق الخسائر وحماية المستهلك من التغيرات المفاجئة في االسعار. اإلنتاجتكاليف 

 مساوئ التسويق: ١٣ – ٢  - ١ – ٤

 إلىتصريف المنتجات الزراعية العديد من المشكالت التي تعيق وصول سلعة ما  يواجه

 ،وتسويق المحاصيل الزراعية اإلنتاجوان تطوير  ،وتعمل على زيادة التكلفة التسويقية ،المستهلك

المعوقات والتي تشمل المعوقات الفنية والمعوقات  هذهيعتمد وبشكل كبير في التعرف على 

 ية فهي الاإلنتاجمن العملية  اً االقتصادية واالجتماعية فيما يخص المعوقات الفنية هي تمثل جزء

وانما تساعد على التعرف  ،مناطق االستهالك فقط إلى اإلنتاجتقتصر على نقل السلع من مناطق 

على رغباتهم وطبيعة االسعار السائدة. ومن المالحظ عند  تحليل وسائل النقل في منطقة الدراسة 

وتتحول  للغمربل اغلب القرى فيها مرتبطة بطرق ترابية تتعرض  معبدة ن اغلب مناطقها غيرإف

Pيؤثر على المنتج وزيادة الفاقد منه.مما  ،وحال يصعب السير عليهاأو أبرك  إلى

)
20F

١( 

                                                           
 ۱۱/۷/۲۰۱۸بتارريخ الميدانية الدراسة)  ۱(
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تختلط تجارة الجملة  إذ  ،مقومات الخزن إلىخرى هو افتقار منطقة الدراسة ومن المعوقات األ

السيما و غلب المحاصيل للتلف أ فضال عن عدم وجود مبردات مما يعرض ،والمفرد في اسواقها

 .والفواكهراوات الخض

 ،المعوقات االقتصادية والجتماعية فهي من المعوقات التي تمتاز بقلة الجهات الممولة لها أما

سواق المالئمة لحفظ المنتجات المكلفة السيما االقتصادية منها فالتجهيزات الالزمة لتوفير األ

يمكن تحملها من قبل التجار احيانا والجهات الممولة تعمل على وضع شروط خاصة  اقتصاديا ال

 بالقروض تجعل الفائدة منها محدودة مما يشكل عائقا امام التنمية.

خالل الدراسة الميدانية بهجرة اليد العاملة  لوحظفيما يخص المعوقات االجتماعية فتمثل كما  أما

 تالسيما وان منطقة الدراسة قد تعرض ،وترك العمل الزراعي ،المناطق المجاورة إلىالزراعية 

مما  ،تسببت بحدوث اختالفات ونزاعات عشائرية ،السابقة االعوامامنية متدهورة خالل  ألوضاع

العامل  فضال عن ،مناطق اخرى إلىوالتوجه  ،ترك مناطقهم إلىاضطر سكان منطقة الدراسة 

المكانة االجتماعية والذي يساعد  حيثكبير في تحديد نوعية السلع المنتجة من ال هدور و االجتماعي 

بين المزارعين كل هذا يشكل عائقا  يز ماعة محاصيل الحبوب الذي يبرز التحوسع في زراعلى الت

Pامام التنمية الريفية.

)
21F

١( 

 همال الدورة الزراعية واستخدام نظام التوبير:إ ١٤ – ٢ - ١ – ٤ 

االستبانة جاءت االجابات للعينة التي شملتها الدراسة انهم ال من خالل الدراسة الميدانية 

افضل وسيلة  هلكونن نظام التبوير و المزارع بل يتبع%) ١٠٠يستخدمون الدورة الزراعية وبنسبة (

ن هذا العامل يؤثر سلبا في التربة أعادة حيوية وخصوبة التربة غير مدركين إتساعد على 

ة قليلة من المزارعين الدورات الزراعية والتي تتم بصورة غير نسباستخدم ن أويعرضها للجفاف و 

)P)22F٢.تطبيقها فيعلمية 
P  وبالتالي يشكل عائقا امام  ،الزراعي اإلنتاجكل هذا قد انعكس سلبا على

 التنمية الريفية في منطقة الدراسة.  

 

                                                           
 ۲۲/٤/۲۰۱۷المالحظة والمشاهدة، مقابلة شخصية، ريف مركز قضاء هيت ،  ميدانية دراسة)  ۱(
مقابلة شخصية مع االستاذ ابراهيم عمر الهندي مهندس زراعي قسم االراضي شعبة زراعة هيت )  ۲(

۱۱/۸/۲۰۱۸. 
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 الري غير المقنن وقلة كفاءة شبكات البزل: ١٥ – ٢ - ١ – ٤

لعديد من الفالحين الزراعية بالمياه التي تفوق حاجة النباتات هي السائدة لدى ا األراضين غمر إ

السيما خالل و  ،ولكن هذا يؤثر سلبا عليها ،تساعد على غسل التربةانها هم قادعتبا ،والمزارعين

 ،ترك طبقات ملحية على التربةيفصل الصيف فان ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر سوف 

 لألراضيساعد على انتقال المياه  ،تشار النفايات والقصب وقلة كري المبازلفضال عن ان

على تدهور التربة  تكلها عوامل ساعد األراضيفضال عن استخدام مياه المبازل لري  ،الزراعية

 الزراعي والتنمية الريفية. اإلنتاجانعكاسها على  من ثم
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 املبحث الثاني:

 :املستقبليةالتوجهات  ٢ – ٤ 

 :واحتياجاتهم الخدمية ٢٠٢٧تقديرات السكان سنه  ١ – ٢ – ٤

ضرورة  اجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط التنموية  إلىاالخيرة  عوامظهرت الحاجة في اال

 وعالقته ،ويتم ذلك من خالل تخطيط النمو المستقبلي للسكان ،لتحقيق التناغم بين السكان والبيئة

Pبالوضع التنموي الحالي والمستقبلي.

)
23F

١(
P  زمنية  مدةوذلك لتحقيق االهداف التنموية المرجوة خالل

 باتباع خطط يمكن من خاللها استثمار العوامل الجغرافية المتواجدة في منطقة الدراسة. ،محددة

 

 :للسكان ةالتقديرات المستقبلي ١ – ١ – ٢ – ٤

Pدراسة ديموغرافية مهمة.تعد التقديرات المستقبلية للسكان 

)
24F

٢(
P  المخططون للتنمية في  يأخذ إذ

حساباتهم عند وضع الخطط المتوقعة للسكان حجم السكان المتوقع خالل السنوات المقبلة لالعتماد 

Pعليها في المشاريع الخدمية واالنشطة المختلفة في منطقة الدراسة.

)
25F

٣(
P  وقد تم تقدير حجم السكان

 .سب النواحي االدارية لها عن طريق معادلة االسقاطات للسكانالمتوقع لمنطقة الدراسة ح

-/نسمة١٢٥٦٧٨لحضر والريف انهم سوف يزدادون بزيادة قدرها (ابينت ان سكان منطقة و 

م) وهذه الزيادة يمكن االخذ بها في ٢٠٢٧-٢٠١٧بين  للمده ما التتابع/نسمة) على ١١٣٥٤٤

 التخطيط للجوانب التنموية المختلفة.رسم صورة مستقبلية لمنطقة الدراسة عند 

 

 

 

 
                                                           

الفقار جواد كاظم، النمو السكاني وازمة السكن في مدينة الحلة الواقع والحلول، عامر راجح نصر وذو )  ۱(
 .٤۳۳، ص۲۰۰۹)، ۱۱مجلة البحوث الجغرافية، جامعة الكوفة، العدد(

 .۲۷۳، ص۱۹۸۹فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، )  ۲(
)) حيث ان Pn = Po (1+r\100)nان المتوقع وفقا للمعادلة االتية:(( اعتمدت الباحثة في تقدير السك)  ۳(

Pn= ،عدد السكان المتوقعPo=، عدد السكان في سنة االساسr=، معدل النمو السكاني السنويn عدد السنوات=
 بين سنتي االساس والهدف 

 .۱۷۹،ص ۱۹۸٦المصدر: عبدالحسين زيني واخرون ،االحصاء السكاني ،مطبعة جامعة الموصل،
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 )٥٦جدول ( 

 ٢٠٢٧حجم السكان في منطقة الدراسة حسب البيئة (حضر/ريف) لعام 
الوحدات 
 االدارية

سكان 
 ۲۰۱۷الحضر

سكان 
 ۲۰۱۷الريف

مجموع 
 ۲۰۱۷القضاء

سكان 
 ۲۰۲۷الحضر

سكان 
 ۲۰۲۷الريف

مجموع 
 ۲۰۲۷القضاء

مركز 
 ۱۲۰٤۹۹ ۲۷٥۱۱ ۹۲۹۸۸ ۸٦٥۱٦ ۱۹۸۲٦ ٦٦٦۹۰ قضاء هيت

ناحية 
 ٤۷۸٤۳ ٤۳٦۰۸ ٤۲۳٥ ۳٤٤٦٤ ۳۱٤۲۷ ۳۰۳۷ لبغدادي
ناحية 
 ٤٤۷٤۸ ٤۰۰۳۱ ٤۷۱۷ ۳۲۲۳۲ ۲۸۸٤۹ ۳۳۸۳ الفرات
ناحية 
 ۲٦۱۳۲ ۲۳۹٤ ۲۳۷۳۸ ۱۸۷٥۰ ۱۷۲٥ ۱۷۰۲٥ كبيسة

 ۲۳۹۲۲۲ ۱۱۳٥٤٤ ۱۲٥٦۷۸ ۱۷۱۹٦۲ ۸۱۸۲۷ ۹۰۱۳٥ المجموع
 )١٣الجدول (المصدر : عمل الباحثة باالعتماد على بيانات 

 ٢٠٢٧) حجم السكان في منطقة الدراسة حسب البيئة (حضر/ريف) لعام  ٣١شكل (

 
 )  ٥٦المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (  

 

 تقديرات االحتياجات المستقبلية لتنمية الخدمات الصحية: ٢ – ١ – ٢ – ٤

بان المراكز الصحية  ،م٢٠١٧لعاماتضح مما سبق وبعد دراسة واقع الحال في منطقة الدراسة 

على المعيار  وبناءً  ،ة والفرعية متوزعة بشكل متباين على مستوى النواحي االداريةسالرئي
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نسمة) تم تقدير الحاجة المستقبلية العام  ١٠٠٠٠التخطيطي للمراكز الصحية (مركز صحي لكل 

ن عدد المراكز أ) ٣٢(والشكل ) ٥٧م) من تلك المراكز وتبين لنا من خالل الجدول (٢٠٢٧(

ن مجموع المراكز الصحية أوعند التقدير تبين  اً صحي اً مركز  )٢٣الحالية في منطقة الدراسة (

بناء مركز صحي  إلىهذا يعني ان هنالك حاجة  ) مركزا صحياً ٢٤بنوعيها الثانوية والفرعية (

حية الحالية في مركز قضاء توزيعها بين النواحي االدارية تبين لنا ان اعدد المراكز الص أماجديد. 

  اً مركز صحي )١٢وان المقدر له ( اً صحي اً ) مركز ١١هيت بلغ(

مراكزها الصحية  عددمركز صحي واحد. في حين نالحظ ناحية البغدادي  إلىهذا يعني بحاجة 

مراكز صحية هذا يعني  )٥م) (٢٠٢٧والمقدر لها من المراكز لعام ( هصحي ) مراكز٩الحالية (

مراكز صحية مستقبلية في حين بلغ اعداد المراكز الصحية لكل من  إلىتحتاج  انها ال

هذا  صحياً  مركزاً  )٣-٤والمقدر لها بلغ ( صحياً  اً )مركز ١-٢(التتابعكبيسة)على -ناحيتي(الفرات

لكل منها. وعند استخراج الحاجة الفعلية في عموم  ينصحي ينمركز  )٢( إلىيعني بانها بحاجة 

 والفرعية . ةالرئيس هامركز صحي واحد بنوعي إلىمنطقة الدراسة تبين لنا بانها بحاجة 

 

 ٢٠٢٧لعام  الوحدات االدرية لقضاء هيتحسب للمراكز الصحية الحاجة  ) تقدير٥٧جدول (
 

 الحاجة المقدر الحالي الوحدات االدارية

 ۱ ۱۲ ۱۱ هيتمركز قضاء 
 - ٥ ۹ ناحية لبغدادي

 ۲ ٤ ۲ ناحية الفرات
 ۲ ۳ ۱ ناحية كبيسة

 ٥ ۲٤ ۲۳ المجموع
 )٣٣،  ١٢المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول (

 

 

 



 معوقات والتوجهات المستقبلية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةال    الفصل الرابع          

۱۸۸ 
 

 ٢٠٢٧تقدير الحاجة للمراكز الصحية حسب الوحدات االدرية لقضاء هيت لعام ) ٣٢شكل (

     
 )٥٧باالعتماد على جدول (المصدر: عمل الباحثة 

 

 :تقدير االحتياجات المستقبلية لتنمية الخدمات التعليمية ٣ – ١ – ٢ – ٤

ك واالجتماعية هي يجب ان يكون هنا ان من االمور الواجب اتباعها لتفعيل التنمية االقتصادية

ومن بين هذه االمور هو وجود خطوات يمكن  ،الدول النامية فيوالسيما  ،هدف لكل المجتمعات

السيما الخدمات التعليمية الواجب  ،المستوى المطلوب من تلك الخدمات إلىاتباعها للوصول 

ن أم) اتضح ب٢٠١٧الخدمات لعام( لهذهتعميمها على منطقة الدراسة وعند دراسة واقع الحال 

لم يكن بالدرجة المنشودة السيما بعد  المستوى التعليمي في منطقة الدراسة وعلى مستوى النواحي

الوضاع االمنية وقلة الكوادر التدريسية. لذلك توجب تنمية هذه الخدمات اتدمير البنايات و 

وذلك  ،م)٢٠٢٧الثانوي)من خالل تقدير الحاجة لها خالل عام ( -المتوسط -(االبتدائيبأنواعها

0TP26F/نسمه)٥٠٠٠وي لكل/نسمة)(ثان٢٥٠٠باستخدام المعيار (مدرسة ابتدائية لكل 

∗
P0T  وقد تم دمج

 تقع ضمن معيار واحد. ألنهاالمدارس المتوسطة والثانوي 

 

                                                           
/نسمة)، تم دمج المدارس المتوسطة والثانوية باعتبارها تقع ۲٥۰۰المعيار المستخدم(مدرسة ابتدائية لكل  ∗

 /نسمة).  ٥۰۰۰بنفس المعيار (ثانوية لكل 
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مدارس  إلىتحتاج  ن منطقة الدراسة الأب) ٣٤، ٣٣والشكلين () ٥٨تبين لنا من خالل الجدول( 

على مستوى النواحي  أما ،في عموم المنطقة م)٢٠٢٧خالل عام( االبتدائية والمتوسطة والثانوية

وذلك الن ناحية كبيسة اقل ثالث مدارس ابتدائية جديده،  إلىالحظ بان ناحية كبيسة بحاجة ي

حاجة المدارس الثانوية والمتوسطة فان ناحية الفرات ب أما. بأعداد مدارسهاالنواحي االدارية 

وبشكل عام فان تغطية الحاجة من المؤسسات التعليمية بحسب  ،)مدارس متوسطة وثانوية٥(إلى

م) سيزيد من سهولة عملية الوصول لجميع ٢٠٢٧طط لها على وفق الحجم السكاني لسنة(ما خ

 ،الناث منهمازيادة نسبة االلتحاق بالتعليم السيما  إلىالمتعلمين على اختالف مراحلهم مما يؤدي 

 وهذا يعد مؤشرا ايجابيا في تحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

لعام  منطقة الدراسةالوحدات االدرية حسب والثانوي  االبتدائي المدارسحاجة  ) تقدير٥٨جدول (
٢٠٢٧ 

 ثانوي االبتدائي 
 الحاجة المقدر الحالي الحاجة المقدر الحالي الوحدات االدارية
 - ۲٤ ۳۰ - ٤۸ ٥۹ مركز قضاء هيت

 - ۱۰ ۲٤ - ۱۹ ۳٥ ناحية لبغدادي
 ٥ ۹ ٤ - ۱۸ ۳۲ ناحية الفرات
 - ٥ ۸ ۳ ۱۰ ۷ ناحية كبيسة
 - ٤۸ ٦٦ - ۹٦ ۱۳۳ المجموع

 )٣٢و ٣١و ٣٠و ١٢المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول (

لعام  منطقة الدراسةلتعليم االبتدائي حسب الوحدات االدرية اتقدير الحاجة لمدارس ) ٣٣شكل (

٢٠٢٧ 

 
 )٥٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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لعام  منطقة الدراسةالثانوي حسب الوحدات االدرية  لتعليمالمدارس لتقدير الحاجة ) ٣٤شكل (

٢٠٢٧ 

 
 )٥٨المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

أما عن دور المرأة الريفية فيجب اشراكها في العملية التعليمية والقضاء على االمية وفتح مراكز 

استثمار الوقت في االعمال االقتصادية، مما يؤدي إلى رفع تنموية تساهم المرأة فيها من خالل 

دخل االسرة من خالل فتح دورات تعليم الخياطة والصناعات المنزلية الغذائية والنسيجية التي تسهم 

في رفع شان المرأة الريفية، ورفع المستوى الثقافي في ادخالها دورات صحية من خالل تحسين 

 االيجابية من خالل ندوات ودورات االرشاد الصحي والتوعوي . وضعها الصحي ورعايتها الصحية

 التقديرات المستقبلية من خدمات البنى االرتكازية: ٤ – ١ – ٢ – ٤

 التقديرات المستقبلية لخدمات الكهرباء: ١ – ٤ – ١ – ٢ – ٤

 إلىتقل عن باقي الخدمات التي تسعى  خدمات الكهرباء في منطقة الدراسة اهمية ال تتصدر

  .التنمية لتحقيقها الرتباطها بمختلف االنشطة  االقتصادية واالجتماعية

 ،الفرد من الكهرباء يعد احد المؤشرات الرئيسية في تقدير مستوى الرفاهية يستهلكهيتضح ان ما 

0TP27Fن الحاجة المستقبلية من الطاقة الكهربائيةأتبين ) ٣٥والشكل () ٥٩فمن خالل الجدول(

∗
P0T لعام 

/واط/شخص/يوم) موزعة على النواحي بصورة متباينة ففي مركز ٢١٥٢٩٩٨٠٠بلغ ( ٢٠٢٧

قورنت بباقي  ما اذا ،يمكن الطاقة الكهربائية اقل ما إلىقضاء هيت تكون الحاجة المستقبلية 

                                                           
 كيلو واط/ شخص/ يوم)۹۰۰المعيار المستخدم ( ∗
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وذلك الن مركز القضاء يتمتع  ،/ واط/ شخص/ يوم)١٠٨٤٤٩١٠٠النواحي تقدر بحوالي(

ن ناحية البغدادي تتطلب الحاجة أالحروب. في حين نالحظ  دمرتهلوال ما بخدمات كهربائية جيدة 

كبيسة / واط/ شخص/ يوم) فضال عن ناحيتي الفرات و ٤٣٠٥٨٧٠٠من الطاقة الكهربائية فيها (

طلب سد يت إذ /واط/ شخص/ يوم) ٢٣٥١٨٨٠٠-٤٠٢٧٣٢٠٠(إلىبحاجة  فهما التتابععلى 

و انشاء محطات جديدة فضال عن التوسع  ،محطات القائمةال تأهيلية الحاجة من الطاقة الكهربائ

 باستخدام الطاقة البديلة والمتجددة.

لمنطقة ) مقدار حاجة السكان من كميات الطاقة الكهربائية حسب الوحدات االدارية ٥٩جدول (

 الدراسة
الوحدات 
 ۲۰۲۷احتياج  ۲۰۱۷احتياج  االدارية

مركز قضاء 
 ۱۰۸٤٤۹۱۰۰ ۷۷۸٦٤٤۰۰ هيت

 ٤۳۰٥۸۷۰۰ ۳۱۰۱۷٦۰۰ ناحية لبغدادي
 ٤۰۲۷۳۲۰۰ ۲۹۰۰۸۸۰۰ ناحية الفرات
 ۲۳٥۱۸۸۰۰ ۱٦۸٥۷۰۰۰ ناحية كبيسة
 ۲۱٥۲۹۹۹۰۰ ۱٥٤۷٦٥۸۰۰ المجموع

 )٣٧و ١٣المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول (

لمنطقة مقدار حاجة السكان من كميات الطاقة الكهربائية حسب الوحدات االدارية ) ٣٥شكل (

 الدراسة

 
 )٥٩المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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 التقديرات المستقبلية من خدمات المياه الصالحة للشرب: ٢ – ٤ – ١ – ٢ – ٤

ن مهمة توفير هذه المياه لالستخدام أو  ،يعد الماء الصالح للشرب احد االمور المهمة للتنمية الريفية

لسكان لتجهيز الماء  إلىالبشري من المهمات االساسية في منطقة الدراسة وحدد الحاجة 

0TP28Fم)٢٠٢٧(عام

∗
P0T  توفرها  ان حجم الكمية المطلوب) ٣٦والشكل ( )٦٠يالحظ من خالل الجدول (و

وهذه  ،/لتر)٨٦١١٩٩٢٠م) من المياه الصالحة للشرب هي(٢٠٢٧في عموم منطقة الدراسة لعام (

نالحظ بانها بلغت الكمية  إذ  ،الكمية موزعة بشكل متباين على النواحي االدارية في المنطقة

وناحية البغدادي ، /لتر)٤٣٣٧٩٦٤٠الواجب توفرها في مركز قضاء هيت بنحو(

كبيسة)على -/لتر)في حين بلغت الكمية الواجب توفرها في ناحيتي(الفرات١٧٢٢٣٤٨٠بنحو(

 ./لتر)٩٤٠٧٥٢٠-١٦١٠٩٢٨٠(التتابع

 لغاية منطقة الدراسةل) كمية المياه المتوفرة والحاجة المستقبلية حسب الوحدات االدارية ٦٠جدول (

 ٢٠٢٧عام 

الوحدات 
 االدارية

حصة 
الفرد 
 لتر/يوم

عدد 
 ۲۰۱۷السكان

المياه كمية 
المتوفرة 
۲۰۱۷ 

العجز في 
كمية المياه 

 ۲۰۱۷(لتر) 

عدد 
 ۲۰۲۷السكان

المياه المطلوب 
توفرها (لتر) 

۲۰۲۷ 
مركز قضاء 

 ٤۳۳۷۹٦٤۰ ۱۲۰٤۹۹ ۱۷۱٤٥۷٦۰ ۱٤۰۰۰۰۰۰ ۸٦٥۱٦ ۱٦۱,۸ هيت

 ۱۷۲۲۳٤۸۰ ٤۷۸٤۳ ۰ ۲٥۸٥۰۰۰۰ ۱٤٤٦٤ ۷٥۰,۱ ناحية لبغدادي

 ۱٦۱۰۹۲۸۰ ٤٤۷٤۸ ۱۱٥۹۱٥۲۰ ۱۲۰۰۰ ۲۳۳۲۳ ۰,٤ ناحية الفرات

 ۹٤۰۷٥۲۰ ۲٦۱۳۲ ۲٥٥۰۰۰۰ ٤۲۰۰۰۰۰ ۱۸۷٥۰ ۲۲٤,۰ ناحية كبيسة

 ۸٦۱۱۹۹۲۰ ۲۳۹۲۲۲ ۱۷۸٤٤۳۲۰ ٤٤۰٦۲۰۰۰ ۱۷۱۹٦۲ ۲٥٦,۲ المجموع

 )٣٦، ١٣المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول (

يتطلب توعية المستهلك لذا البد من السعي إليصالها بالكميات المطلوبة إلى منطقة الدراسة وهذا 

مين المياه بترشيد المياه فضال عن تقليل الهدر في المياه من خالل تأهيل شبكات النقل والتوزيع لتأ

 المجهزة للسكان وحسب استخدام المعايير المناسبة إلى ذلك.
 
 

                                                           
 لتر/فرد/ يوم) ۳٦۰باالعتماد على معيار ( ∗
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حتى  منطقة الدراسةلكمية المياه المتوفرة والحاجة المستقبلية حسب الوحدات االدارية ) ٣٦شكل (

 ٢٠٢٧عام 

 

 )٦٠المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول (                

 

  :للموارد الطبيعية التوجهات المستقبلية ٢ – ٢ – ٤

 ،دراسة الخصائص النوعية للترب والموارد المائية دورا كبيرا في معظم العمليات التنموية تمثل

مالئمتها ومدى  المدروسةتعطي صورة واضحة ونهائية عن طبيعة المنطقة  ألنهاوذلك 

تتم من خالل التوسع  الدراسةلذلك فأن تحقيق عمليات التنمية في منطقة لالستخدامات المختلفة، 

يل التي يمكن صهم المحاأالجوفية لغرض معرفة  والمياهلترب ا ةالزراعي التي تتطلب دراسة نوعي

قاليم جغرافية لكل محصول بالتالي انعكاس ذلك أوبالشكل الذي يحدد  الدراسة زراعتها في منطقة

 .مستقبال المنطقةعلى الواقع التنموي في 

  :لمعالجة المشاكل الطبيعية التوجه ١ – ٢ – ٢ – ٤

 هالمياتواجه عملية التنمية الريفية في منطقة الدراسة هي مشكلة شحة سن من اهم المشاكل التي إ

الزراعي الذي هو اساس  اإلنتاجالن هذين العاملين يؤثران في الدرجة االولى على  ،وملوحة التربة

 .لذلك البد من ايجاد الحلول المناسبة لها ،الريفية التنمية
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 معالجة شحة المياه : -أ 

الزراعي خاصة والتنمية الريفية  اإلنتاجتواجه سهم المشاكل التي أتعد مشكلة شحة  مياه الري من 

 :موسعه لمواجهة تلك المشاكل منها اً عامة في منطقة الدراسة والتي تتطلب جهود

د على ترشيد استهالك المياه في الستخدامات كافة (صناعية، منزلية، زراعية) يضرورة التأك-١

 همية كبيرة لحياة االنسان.أسلعة اقتصادية ذات  لكونها

وذلك من خالل ايجاد سالالت جديدة للمحاصيل  ،مراكز البحثية الزراعيةاليع العمل على توس-٢

تقليل من الص الملوحة من التربة ومقاومتها فضال عن راعية التي لها القدرة على امتصاالز 

 مطار.بار للتعويض عن النقص في هطول األاستهالك المياه من قبلها والتوسع في حفر اآل

 ).نقيطتالرش والري بلري الحديثة (الري بالدام وسائل اتطبيق استخ-٣

 السواقي للتقليل من تلوث المياه، وتقليل رشح المياه الى االسفل.  تبطين قنوات الري وتغطية-٤

وضع الخطط المتكاملة لالستفادة من المياه الجوفية مع ضرورة الحفاظ على مصادر التغذية -٥

Pاالصطناعية للمياه الجوفية.

)
29F

١( 

وفي المجاالت كافه لمعالجة المشاكل  المتخصصةتفعيل دور الجامعات للتوسع في البحوث -٦

 المائية.التي تواجه الموارد 

بيسر وتساعد على التقليل من نفاذ  الجاريةالتي تحافظ على تدفق المياه  الترابيةعمل السدود -٧

Pالمخزون الجوفي.

)
30F

٢( 

سوء ادارة الدولة السيما في ادارة الموارد المائية التي تذهب هدرًا في الخليج العربي مليارات -٨

االمتار المكعبة، والتي تهدر دون خزنها لالستفادة منها وقت الصيهود وهذا ناتج عن سوء ادارة 

 الدولة. 

                                                           
العربية وحروب المستقبل، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،  محمد صادق اسماعيل، المياه)  ۱(

 .۲۳٦.ص۲۰۰۹
امنه جبار مطر درويش، مقومات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة االنبار، اطروحة دكتوراه(غير )  ۲(

 .۲۷۱منشورة) ،مصدر سابق، ص



 معوقات والتوجهات المستقبلية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةال    الفصل الرابع          

۱۹٥ 
 

على الموارد هم في الحفاظ سن القوانين والتشريعات التي تس المسؤولةيجب على الجهات -٩

غرامات مالية للمتجاوزين على المصادر الرئيسية لتحقيق التوزيع العادل  وتوجيهالمائية وصيانتها 

 للموارد المائية.

من الزراعية و  األراضيبما ينعكس سلبا على  ،طورة استخدام مياه البزلختوعية المزارعين ب-١٠

 تدهور التربة. ثم

ري المحاصيل الزراعية وفق المقننات المحدد لحاجة كل  بأهميةالمزارعين  توجيهتاكيد -١١

 تجنب هدر المياه والمخاطر المترتبة عليها. لوذلك  ،محصول

واستخدامها في  المسؤولةاستثمار مياه الصرف الصحي بعد معالجتها من قبل المؤسسات -١٢

  الزراعي. اإلنتاج

Pلمعالجة ملوحة التربة: التوجه -ب

)
31F

١( 

بما يتطلب  ،األرضكانت من نتيجة انتشار االمالح في ترب منطقة الدراسة تدني مستوى انتاجية 

 ضرورة استصالحها واعادتها لحالتها الطبيعية.

هم في انواع من المحاصيل التي تسالحفاظ على التربة من خالل التنوع الزراعي وزراعة -١

 الحفاظ على خصوبة التربة دون اجهادها.

 جراء دراسات تخص سطح المنطقة وتصنيف الترب.إجل أموال الالزمة من األ ؤوسر توفير -٢

يتسبب الري المفرط  مع ارتفاع  إذ  ،توفير شبكات صرف المياه بالقرب من شبكات الري-٣

 درجات الحرارة سوف يزيد من نسبة الملوحة في التربة.

وذلك لتصريف المياه الزائدة عن  ،الصيانة والتطهير المستمر للمبازل والعمل على توسيعها-٤

 التربة وتجنب تملحها.

وزراعة المحاصيل التي تتحمل هذه الدرجات من  ،معرفة درجة ملوحة المياه المستخدمة للري-٥

 الملوحة والتحري عن حركات المياه الجوفية.

 

                                                           
دراسة المشاريع الشحيمية -رضا عبد الجبار الشمري، االهداف التنموية الستصالح االراضي في العراق)  ۱(

 .۲۲۱، ص۲۰۰۸)، ۲۱۱)، لعدد(٦والدلمج والرحيمية، مجلة كربالء العلمية ، المجلد(
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 انتشار االدغال والنباتات في شبكات الري والمبازل: -ج

والنباتات الطبيعية في شبكات الري والمبازل تنعكس سلبا على جريان ن ازدياد انتشار االدغال إ

وهذا يترتب علية  ،جع قدرة المبازل على تصريف المياهااعاقة تدفقها وتر  إلىفقد تؤدي  ،المياه فيها

لذلك يتوجب متابعتها وتطهيرها  ،ونسبة االمالح ،منها زيادة نسبة الضائعات المائية ،مشاكل كثيرة

عمل المسح  الميداني المستمر لمتابعة  حيثمن وذلك  ،ن تلك النباتات واالدغالالمستمر م

. فضال عن خلق ال المائية كالطريقة الميكانيكيةواتباع الطرق الحديثة في مكافحة االدغ ،انتشارها

االسماك اكلة  وتربية ،الوعي لدى المزارعين بخطورة هذه النباتات وضرورة التعاون للقضاء عليها

  ، وتفعيل دور االرشاد الزراعي.عشاب في المبازلاال

 الحلول المقترحة للمشاكل المتعلقة بالعوامل البشرية : ٢ - ٢ – ٢ – ٤

 الزراعية: األراضيالتوسع االفقي  والراسي في استغالل  ١ - ٢ – ٢ – ٢ – ٤

غير  األراضيوذلك عن طريق استصالح  ،من خالل التوسع االفقي األراضيويتم استغالل 

 األراضيواقامة المبازل داخل تلك  ،التربة استصالحويتم ذلك من خالل  ،صالحة للزراعةال

في منطقة  األراضيلتخليصها من االمالح فهي تسهم في تحقيق زيادة مستقبلية في مساحة 

 الدراسة.

سس وفق ا اليتم ا وال ،في الحقل اإلنتاجسي فهو يعني زيادة كمية أفيما يخص التوسع الر  أما

واستنباط نوع  ،ة الحديثة كاستخدام الدورات الزراعيةاإلنتاجية باتباع اساليب الزراععلمية لزيادة 

 ات الحديثة في الزراعة.تقانجديد من المحاصيل واستخدام ال

 توسيع نشاط السياسة الزراعية : ٢ – ٢ – ٢ – ٢ – ٤

االقتصادي واالجتماعي الثقافي و تسعى اغلب الدول لتحقيق  تنمية ريفية تسهم في رفع المستوى 

تم من دون وجود سياسة متكاملة تعمل على وضع القوانين ي ال ان هذأال إ، المادي للسكانو 

اساس التنمية الريفية يعاني من  الزراعي الذي هو اإلنتاجن أوبما  ،وتنفيذها على ارض الواقع

 :يأتيالتدهور في منطقة الدراسة لذلك البد من ايجاد الحلول الالزمة لتطويرها وذلك من خالل ما 

 الزراعي. هزيادة مدة تسديد القروض والغاء الفائدة بما يساعد المزارع على تحقيق غرض-١
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  .القروض الالزمةتنشيط دور المصرف الزراعي من خالل امداد المزارعين ب-٢

 .ألجلهامتابعة المزارعين في تنفيذ المشاريع التي تم اخذ القروض -٣

االجراءات المعتمدة في  تأخيرهاازالة التعقيدات المترتبة على منح القروض والتي قد تسبب -٤

 الزراعة.

تنشيط دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التواصل المستمر مع المزارعين والتعرف على -٥

 الزراعي من اسمده وبذور ومبيدات. اإلنتاجاحتياجاتهم وتوفير مستلزمات 

اختيار الكوادر الفنية ذات الخبرات االدارية وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال -٦

 الزراعة.

 .ور المحسنة واالسمدة والمبيدات المكافحة والمكننة_توفير البذ٧

 االرشاد وزيادة الوعي من خالل اقامة الندوات والدورات التعريفية. -٨

 :لتوسع في تطبيق التقانات الحديثةا -٩

الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة فال بد من توفير  اإلنتاجمن اجل زيادة 

ومنها استخدام المكننة واالسمدة  ،الزراعي من خالل استخدام التقانات الحديثة اإلنتاجتسهيالت 

 الكيمياوية والبذور المحسنة والدورة الزراعية والزراعة المحمية.

 اآلالتاستخدام المكننة فيجب اتباع دعم المزارعين من خالل تقديم السلف لشراء  من حيثف

المثل للمكننة وصيانتها فضال عن ام نحو االستخدام وتوفير كوادر تدريبية لتوجيهه ،الزراعية

وتوفير محطات  ،المكننة تقلل من تكاليف استخدامها على المزارع ألجوروضع تسعيرات مناسبة 

فيما  أما الزراعية. اآلالتمدعومة فضال عن توفير الورشات المختصة بصيانة  وبأسعارللوقود 

السمدة االمحسنة فيجب على المراكز الزراعية توفير الكيميائية والبذور  األسمدةيخص استخدام 

حسب  ،المزارعين نحو االستخدام االمثل لها وتوجيهمناسبة  وبأسعارالكيميائية والبذور المحسنة 

وعدم  ،على المزارعين األسمدةحاجتهم منها وعلى الدوائر الزراعية تحقيق العدالة في توزيع 

فضال عن توفير البذور ذات النوعية المالئمة لمنطقة  ،حصرها على المتنفذين واصحاب االموال

، وٕاقامة الدورات والندوات االرشادية لغرض توعية المزارعين من قبل المختصين في دوائر الدراسة

 الدولة الزراعية.
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 لضمان تطبيق الدورة الزراعية فالبد من:و 

بتدهور خصوبة التربة التنوع الزراعي لعدم اجهاد التربة بزراعة محاصيل محددة تتسبب  -١

 بل البد من زراعة محاصيل تتضمن اضافة المواد العضوية للتربة.

الصابة ام تطبيق الدورة الزراعية في زيادة خصوبة التربة والتقليل من مخاطر يسه -٢

 الزراعية. واآلفات باألمراض

 ة .االستعانة بمن تتوفر لديهم الخبرات العلمية لالستفادة في تطبيق الدورة الزراعي -٣

 الزراعية وتحديد نوع المحاصيل الداخلة في الدورة الزراعية. األرضتقييم  -٤

 على اهمية تطبيقها بشكل علمي صحيح. لتأكيداقامة دورات تدريبية واشراك المزارعين  -٥

ن الزراعة المحمية في أاعتماد الزراعة المحمية: فقد تبين من خالل الدراسة  من حيث أما

لذلك البد  ،الخاصة بالمزارعين األراضيعلى نطاق ضيق ضمن  الإمنطقة الدراسة لم تطبق 

اهمها الخضراوات  ،من التشجيع على تطبيقها من خالل زراعة انواع مختلفة من المحاصيل

نها تحقق االكتفاء الذاتي للسكان وتقليل االعتماد على المنتجات المستوردة فضال أ إذوغيرها 

 ق المردود االقتصادي الجيد في منطقة الدراسة.عن انها تخلق التنوع الزراعي وتحقي

الدوائر الحكومية تشجيع المزارعين على  فعلىمجال المكافحة واستخدام المبيدات، في  أما

من خالل االشراف المباشر من قبل المسؤولين في الدوائر وذلك  انتاج الزراعة العضوية

االمراض النباتية فضال  في مكافحة تقديم المبيدات الحديثة ذات الفاعلية من حيثالزراعية 

وث الزراعية في مجال المكافحة واقامة المراكز متخصصة في مجال البحوث توسع البح

 التي تصيب المحاصيل الزراعية. واألمراض

 الزراعية: األراضيالحد من التوسع العمراني على حساب  ٤ - ٣ – ٢ – ٢ – ٤

تزايد  إلىورغبة السكان في االستقالل بوحدة سكنية للعوائل المنشطرة ادت الزيادة السكانية 

 األرضوتوفير الخدمات المختلفة لسد احتياجاتهم مما جعل  ،الطلب على بناء المساكن

لذلك كان البد  ،الصالحة للزراعة تتراجع بسبب تجاوز بعض السكان عليها ببناء مساكنهم

 األراضيمن خالل سن القوانين التي تحافظ على  ،على الدولة التدخل في حل هذه المشكلة

ومعاقبة المتجاوزين وايقاف اعطاء الرخص للبناء من دون الحصول على موافقة  ،الزراعية
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الصالحة للزراعة فضال عن توعية السكان  األراضيوزارة الزراعة لضمان عدم التجاوز على 

وضرورة الحفاظ عليها والعمل على وضع الخطط  األراضيبخطورة التجاوز على تلك 

 منتجةالغير  األراضيفي التوسع على  والتوجهالزراعية  األراضيالمتكاملة للحفاظ على 

 زراعيا.

 تنظيم حركة التسويق واالسعار الزراعية:  ٥ – ٢ – ٢ – ٢ – ٤

الزراعي  اإلنتاجتعاني حركة التسويق في منطقة الدراسة من المعوقات التي تحول دون تنمية 

 :ما يأتيويمكن تجاوز هذه المعوقات من خالل  باألسعارفضال عن التقلبات المستمرة 

 .اإلنتاجتقليل تكاليف تعمل على  مدعومة بأسعارالزراعي  اإلنتاجتوفير مستلزمات -١

 حد ادنى لتسعيرة المحاصيل الزراعية لتقليل مخاطر التقلبات السعرية. على الحكومة وضع-٢

، ووضع تسعيرة للمحاصيل الزراعي اإلنتاجانتهاج سياسة سعرية وتسويقية تعمل على دعم -٣

 الزراعية تساعد المزارع في تحديد انتاج محاصيل معينة. 

على البضائع الزراعية المستوردة لحماية المنتج المحلي من  الجمركيةفرض الرسوم -٤

 المنافسة الخارجية.

 على الدولة سن القوانين التي تهدف لحماية المنتج المحلي.-٥

 توعية المزارعين من خالل وسائل االعالم والبحوث العلمية.-٦

 توفير المخازن المبردة التي تساعد في الحفاظ على جودة المحصول.-٧

 ع التسهيالت لتسويق المنتجات الزراعية تسويقا منظما.وض-٨

Pبين التمويل والتسويق الزراعي. العمل على تحقيق الربط ما-٩

)
32F

١( 

 اإلنتاجل الشرايين الرابطة بين المناطق المختلفة والتي تحافظ على شمطرق النقل والتي ت أما

 :ما يليالزراعي خاصة وتحقيق التنمية الريفية بصورة عامة البد من توسيعها عن طريق 

 تفعيل دور المؤسسات االرشادية والتعليمية.-١

 توفير وسائل نقل مبردة لنقل المنتجات الزراعية دون تلفها.-٢

 

                                                           
 .۱۹۱، ص۱۹۸۱عزيز شاهو اسماعيل، سياسة التنمية الزراعية، )  ۱(



 معوقات والتوجهات المستقبلية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةال    الفصل الرابع          

۲۰۰ 
 

 ة.واالستهالك في منطقة الدراس اإلنتاجمناطق  ما بينتربط  كفؤةتوفير شبكة نقل -٣

 تعبيد الطرق الترابية وازالة الخسفات والمطبات.-٤

 تخصيص موارد مالية ضمن الموازنة العامة للدولة لغرض تنمية االقاليم.-٥

يمكن ان يتم دون  الزراعي ال اإلنتاج تواجهوان تحقيق التنمية الريفية والتغلب على المشاكل التي  

Pالحديثة ونشر الثقافة الزراعية بينهم. وجود كوادر فنية علمية متطورة لتطبيق االساليب

)
33F

١( 

 :ما يليومن اجل تحقيق ذلك البد من اتباع 

 )P)34F٢.الزراعي اإلنتاجفي مجال البحوث  تطبيق التقانات الحديثة-١

 الزراعي. اإلنتاجاالستعانة بالخبرات المتقدمة في مجال -٢

  .الريفية كونها المساهم االكبر في العملية الزراعية المرأةتشجيع دور -٣

 .تطوير المعاهد والمدارس الزراعية-٤

 .تصة بتطبيق البرامج االرشاديةختحقيق التعاون بين االجهزة الم-٥

 .من الخبرات الخارجية لإلفادةطلبة الكليات والمعاهد الزراعية إيفاد توفير فرص  -٦
 

 للحد من مظاهر هجرة اليد العاملة: الخدمات المختلفةتطوير قطاع  ٦ - ٢ – ٢ – ٢ – ٤

تتمثل بهجرة العاملين بالزراعة  إذمنطقة الدراسة  تواجهان ظاهرة الهجرة من اخطر المظاهر التي 

 هذهالمدينة بحثا عن فرص عمل والدراسة واالستقرار وللتقليل من مخاطر  إلىمن مناطق الريف 

 الظاهرة البد من العمل على تطوير الريف لزيادة تمسك السكان بمناطقهم وذلك من خالل:

 تطوير شبكة  الخدمات التحتية من مياه وكهرباء وطرق.-١

توفير المراكز الصحية وتطويرها في القرى فضال عن تطوير المستشفيات العامة في منطقة -٢

 الدراسة بكافة كوادرها الطبية.

الدعم الحكومي للمشاريع الريفية من خالل تقديم القروض وتشجيعهم على اقامة المشاريع تقديم -٣

Pالالزمة.

)
35F

٣( 

                                                           
 .٦۰، ص۲۰۰۷راعية في البلدان العربية، محمود االشرم، التنمية الز)  ۱(
 .٥۲۰عبد الوهاب مطر الداهري ، مصدر سابق، ص)  ۲(
 .۱۹۱عزيز شاهو اسماعيل، مصدر سابق، ص)  ۳(
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والنبات وتجهيزها  للبنينتحسين قطاع الخدمات التعليمية واقامة المدارس المتخصصة -٤

 بالمستلزمات الضرورية.

 من خالل اقامة الصناعات الغذائية وغيرها، الزراعي) –(الصناعي العمل على تحقيق التكامل -٥

 .نوعيتهوتحسين  اإلنتاجبما يضمن زيادة 

 في الحضر. في الريف منه تحسين مستوى دخول السكان الريفيين وتقريب مستوى الدخل-٦

 الزراعي: اإلنتاجالتنوع في  ٧ - ٢ – ٢ – ٢ – ٤

الزراعي والسيما  اإلنتاجلقد تبين من خالل الدراسة سيطرة نوع محدد من المحاصيل الزراعية على 

لذا فان نجاح الزراعة يعتمد على المحصول المزروع الذي يقع تحت الظروف الطبيعية  ،الحبوب

اذا حصل تغير في االسواق  وال سيماعرضة للمخاطر االقتصادية  يجعلهمما  في نجاحهالمؤثرة 

من اجل تحقيق ضمان تنمية ريفية في منطقة الدراسة يجب و  التغير في االسعار. هيترتب علي

 :يأتياتباع ما 

بما يحقق ثروة  لالنسان والحيوان االهتمام بزراعة المحاصيل العلفية لتحقيق االكتفاء الذاتي-١

 ن.حيوانية واالستفادة من منتجاتها لسد حاجة السكا

للثروة الحيوانية من خالل فتح  اً علفالستخدامه الشعير  استنباتاتباع التقانات الحديثة في -٢

Pقروض للمزارعين وتشجيعهم.

)
36F

١( 

الكتان) فهي محاصيل مربحة  -السمسم -التوسع في زراعة المحاصيل الصناعية (القطن-٢

 .اً صناعي -اً اقتصاديا والتي تحقق تكامال زراعي

بين المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب ومحاصيل الخضراوات وذلك  تحقيق التوازن-٣

 لقيمتها االقتصادية المهمة.

 فهي مورد مهم لتزايد الطلب عليها والسيما اشجار النخيل. البستنةالعناية بمحاصيل -٤

 االهتمام باتباع االساليب الزراعية الحديثة واالستفادة من البحوث العلمية .-٥

                                                           
آمنة جبار مطر درويش الدليمي، استنبات الشعير وتنمية الثروة الحيوانية، مجلة جامعة االنبار للعلوم )  ۱(

 .۳۳۷ ، ص۲۰۱٦االنسانية، العدد االول، 
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ول الحبوب السيما محص قليل من اهمية الحفاظ على محاصيليعني الت حاصيل الالتنوع بالم-٦

 لغذاء السكان. القمح الذي يعد المورد الرئيس

التوسع في زراعة المحاصيل الستراتيجية التي تحقق مردود اقتصادي واكتفاء ذاتي كالقمح -٧

 والشعير والرز وغيرها. 

 

 : خطة التنمية االقتصادية املقرتحة ٣ – ٤

لتحقيق التنمية االقتصادية في منطقة الدراسة وتطويرها في كافة القطاعات كان البد من تبني 

تحقيق التنمية الريفية في منطقة ة الزراعية والصناعية والتجارية و تنموية جديدة للتنمي اً خطط

التجارية لذلك -الصناعية-الزراعيةالدراسة وبما ان التنمية االقتصادية تظم جوانب عديدة فهي 

 :على حده نسيتم دراسة الخطة لكل منه

 خطة التنمية الزراعية المقترحة: ١ – ٣ – ٤ 

ن تكون بمثابة اداة أمكن فالزراعة وحدها ي ،جوانب التنمية االقتصاديةحد أيعد الجانب الزراعي 

بهما طبيعية وبشرية يجب االلمام ابعاد ذات عدة خصائص بالنشاط الزراعي يتميز  إذ أن .للتنمية

نسبة  األراضيمساحات من  إلىويمكن تحديد حاجة النشاط الزراعي  ،عند دراسة التنمية الزراعية

الكثافة السكانية ومستوياتهم االقتصادية مع االخذ بنظر االعتبار دور االمكانيات الطبيعية  إلى

Pوالبشرية المؤثرة على ذلك.

)
37F

١( 

ن هذا القطاع في منطقة الدراسة في حالة أوجد  ،من دراسة القطاع الزراعيتقدم  وبناء على ما

اثر  اإلنتاجوتخلف وسائل  ،مدروسة من قبل المؤسسات الخطط العدم تواجد اقتصادي ل تراجع

هم أعلى سكان المنطقة اقتصاديا واجتماعيا . ولتحقيق التنمية الزراعية كان البد من دراسة 

 تخدم التنمية الريفية في منطقة الدراسة كاالتي: نأالمشاريع التي يمكن 

 

 

                                                           
، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان االردن، ۱محمد جاسم محمد العاني، االقليم والتخطيط االقليمي، ط)  ۱(

 .۹٥، ص ۲۰۰٦
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 زيادة المساحات المزروعة في منطقة الدراسة:-١

ن المساحات المزروعة لم تكن مساحات أعن الواقع الزراعي اتضح  دراستهسبق  من خالل ما

جدول  نما عبارة عن مساحات صغيرة لكون اغلب المساحات تعاني من مشاكل الملوحةإ و  ،كبيرة

 :يأتي لكي يتم زيادة هذه المساحات يتوجب ما ،)٤٠(

منتجة ذات  إلى اإلنتاجوذلك بمعالجة ملوحة التربة وتحويلها من منخفضة  :األراضياستصالح -أ

شبكات الري  بإنشاءويتم  ،والمستلزمات الالزمة عن طريق استخدام االساليب ،جدوى اقتصادية

)P)38F١.الزراعية األرضوتأهيل اي بمعنى اعادة استخدام  ،والبزل لغسل التربة وتخليصها من االمالح
P  

جل المحافظة على كمية المياه أرش والتنقيط من الالري باالساليب الحديثة  زيادة استخدام-ب

مبطنة للتقليل من  انشاء قنواتو  ،الشحة المائية التي تعاني منها منطقة الدراسة والتغلب على

 الضائعات المائية.

في  اإلنتاجمضاعفة  إلىية تؤدي اإلنتاجالن الزيادة  ،التوسع العمودي بدل من االفقي-ت

المياه كما  إلىتحتاج  في المساحات الصغيرة ال اإلنتاجالمساحة نفسها وان زيادة هذه الكمية من 

 هو الحال في التوسع االفقي.

 مشاريع صناعية وخدمية. بإقامةصالحة للزراعة في منطقة الدراسة الغير  األراضياستثمار -ث

يعد االرشاد الزراعي من  إذ  ،الزراعي ونشر الخبرة الفنية للمزارعين وتوجيههم اإلرشادتفعيل -ج

وذلك عن طريق وضع خطط وبرامج االرشادية  ،اهم الوسائل التي تدفع بالتنمية الريفية نحو التقدم

واجراء الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية للطرائق  ،ومدعمة بالبحوث العلمية الزراعية

 الزراعي. اإلنتاجوالمناهج المستخدمة لنقل الخبرات والمعارف من اجل خلق تنمية 

الزراعي  اإلنتاجهمية بارزة في تطوير أاالهتمام بنظام التحويل او التسليف الزراعي لما له من -ح

وايصال الخدمات التسليفية  ،وهذا يكون من خالل المصرف الزراعي التعاوني ،في منطقة الدراسة

تم  ا ماإذ ،اإلنتاجباالرتقاء  إلىصدات الحديثة التي تؤدي االمزارعين جميعهم لشراء الح إلى

 استخدامها بشكل دقيق ومتابعتها دوريا.

                                                           
حيدر عبود كزار، تحليل جغرافي إلمكانيات التنمية الزراعية المستدامة في محافظة القادسية (دراسة في )  ۱(

 .۲۷۲، ص۲۰۱٥التربية للبنات ، جامعة الكوفة، جغرافية التنمية)، اطروحة دكتوراه، كلية 
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ن تسهم في زيادة المساحات الزراعية عن أانشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والتي يمكن -خ

وبذلك تسهم في ايجاد المعالجة  ،والمكائن الحديثة واآلالتطريق القروض والمستلزمات الزراعية 

 لتلك المعوقات وبالتالي زيادة المساحات المزروعة.

 اعتماد الزراعة العضوية:-٢

تعتمد  إذ  ،ئيا واجتماعيا واقتصاديايبوسائل سليمة ب االغذيةراعة العضوية على انتاج تشجيع الز 

على االسمدة المصنعة من المخلفات الزراعية التي اخذت من التربة خالل نمو النبات ومن 

 اهدافها ومبادئها االتي:

 ومن تلوثها. والتقليل والصحي للمياه ومصادرها االمثلاالستعمال -ا

 جودة عالية وبكمية كافية.و  نوعية غذائي ذو انتاج-ب

 الزراعي. اإلنتاجمن للعاملين في أتوفير مناخ صحي -ج

 حماية البيئة من التلوث نتيجة ترشيد استهالك االسمدة.-د

 ايجاد توازن متناسق بين انتاج المحاصيل وتربية الحيوانات.-ه

 ي.تشجيع وتعزيز الدورات البيولوجية داخل النظام الزراع-و

 عدم فقد العناصر الغذائية من التربة الزراعية وتحسين خصوبتها.-ز

 اعتماد اسلوب التركيب المحصولي:-٣

يقصد به الطريقة التي من خاللها يتم توزيع المساحة الزراعية للمجاميع المحصولية الزراعية بما 

Pيحقق االستخدام االمثل لها.

)
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١(
P يراعي من خالله ما يتوفر  ،وهنا يتم تحديد نظام زراعي للمحاصيل

مالئمة يالحظ ففي بعض النواحي التي تقع في منطقة الدراسة  ،من مقومات طبيعية وبشرية

لذا استنادا على ذلك يتوجب التوسع في  ،العوامل الجغرافية الموقعية لزراعة بعض المحاصيل

 . الفراتالسيما البعيدة عن نهر  ،زراعة محصولي الحنطة والشعير ضمن هذه النواحي

 

                                                           
موفق خزعل، السياسة التسعيرية الزراعية بين متطلبات نحو االنتاج وتصحيح االختالل في التركيب )  ۱(

 .٥۸، ص۲۰۱٤)، ٤۰المحصولي (دراسة قياسية)، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، الجامعة، العدد(
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 بالخضراواتفقد وجد من الضروري زراعتها  او تحاذيه لنواحي التي تقترب منةا إلىبالنسبة  أما 

بالعناصر  تربة غنية إلىتحتاج  الخضراواتهذه المحاصيل الن  إلنتاجاكثر مالئمة  ألنها والفواكه

الل غكالسمسم يمكن است ةالمحاصيل الرئيس فيما يخص أما نهار،ية والمتمثلة بتربة كتوف األالغذائ

فضال عن التوسع بالمحاصيل العلفية(الجت/الذرة  نهار طق التي تلي منطقة كتوف األالمنا

 المحاصيل.  هذهمن  تتغذىالبيضاء)الن الثروة الحيوانية 

 مشاريع البيوت المحمية:-٤

من  بالعوامل البيئيةالتحكم و المقصود بذلك توفير االجواء المالئمة لنمو النباتات في غير مواسمها 

 هذهوتمتاز  ،في البيوت البالستيكية إنباته إلىسب خالل توفير الحرارة والرطوبة والضوء المنا

تبة منها فضال عن قلة الخسائر المتر  ،اإلنتاجوجودة  ،الزراعة بارتفاع انتاجية وحدة المساحة

 وتتطلب الزراعة المحمية عوامل عديدة منها:

ويجب ان يكون هذا الموقع قريبا  ،الزراعة هذهاختيار الموقع المناسب الذي يتوقف علية انجاح -ا

 من اماكن االستهالك وطرق المواصالت.

البيوت البالستيكية لسهولة العمل والخدمة  إلنشاءوارتفاعها يعد اكثر مالئمة  األرضاستواء -ب

 يتعلق بالري. مافيالزراعية السيما 

P٢م٥٠٠مثل هذه المشاريع وان افضل مساحة للبيت البالستيكي تبلغ( إلنشاءالكافية المساحة -ج
P.( 

 العمل الزراعي. إلدارةتوفير االيدي العاملة ذات الخبرات -د

 توفير المياه والتربة التي تعد اساسا لنجاح الزراعة داخل البيوت البالستيكية.-ه

ريع من المشاريع االقتصادية المهمة التي يمكن تعد هذه المشا انشاء مشاريع تربية نحل العسل:-و

تشجيع على تربية النحل اللذا كان البد من  ،من خاللها تحقيق المردودات لمنطقة الدراسة

 .الستهالكه

 توفير رأس مال كبير الن البيوت المحمية مكلفة ماديًا -ز 

ا منتشرة وتمتاز بكونه ،الغذائية والطبية وألهميته ،من العسل همساحات صغيرة مقابل ارتفاع انتاج

 )P)40F١.في انحاء منطقة الدراسة

                                                           
 ).۲۰۱۸-۹-۸حظة المباشرة (الدراسة الميدانية المال)  ۱(
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 خطة التنمية  الصناعية المقترحة: ٢ – ٣ – ٤

والتي تتم وفق  ،في منطقة الدراسةتعد التنمية الصناعية العمود الفقري لتحقيق الواقع التنموي 

تحقيق التنمية الريفية من خالل رفع  ، من ثمطط ومعايير ذات اهمية في بناء التنمية االقتصاديةخ

يعتمد على الصناعات الصغيرة  ،الواقع الصناعي في منطقة الدراسة إذ أنمستوى المعيشة للفرد. 

 إلىتشير خطة التنمية الصناعية  إذ  ،هو موجود من المواد االولية والمتوسطة التي تعتمد على ما

 يلي: اقامة صناعات جديدة قائمة في منطقة الدراسة وذلك من خالل ما

 :تنمية الصناعات االنشائية-١

ى بصورة واسعة فضال عن وجود مواد اخر  ،بلوكالمل االعديد من معتوجد في منطقة الدراسة 

 ،وجود المادة االولية فيها وقربها من سوق التصريف إلى. ويرجع هذا التوزيع ماعدا ناحية كبيسة

العوامل على انشاء معامل حديثة وذات انتاج بمواصفات جيدة وتوفير الخدمات  هذهتشجع جميع 

ل واصحاب الخبرات الجيدة االموا رؤوسوالمرافق التي تدعم هذا المشروع فضال عن استقطاب 

كل ذلك يساعد على  اإلنتاجيب  التقنية الحديثة في واعتماد االسال اإلنتاجهم في زيادة التي تس

Pتحقيق التنمية الريفية في منطقة الدراسة.

)
41F

١( 

 انشاء مشروع طحن الحبوب:-٢

مركز  إلىوجود مطاحن للحبوب في منطقة الدراسة تسوق  يتضحمن خالل الدراسة الميدانية  

التسويق الحكومي لذا يتوجب انشاء مطاحن للحبوب وصناعة االعالف وتنمية البذور ويفضل 

اليدي العاملة ااقامتها في المناطق التي تتمتع في انتاج الحبوب بنسبة كبيرة والتي تتوفر فيها 

 .إلنتاجهوالمواد االولية الالزمة 

 :تنمية الصناعات الغذائية-٣

ومن الضروري تنمية هذه  انه ،لصناعات الغذائية في منطقة الدراسة اتضحمن خالل دراسة واقع ا

وتعمل على خلق تكامل زراعي نباتي  ،المحلي اإلنتاجتساهم مباشرة في زيادة  ألنهاالصناعات 

حيواني يسهم في ايجاد فرص عمل لسكان وتنمية الجانب الزراعي الصناعي، وتربية الثروة 

ونظرا لوجود االيدي العاملة الكبيرة والثروة الحيوانية والمساحات الغير مستغلة شجع  ،الحيوانية

                                                           
 م).۸/۹/۲۰۱۷الدراسة الميدانية المالحظة المباشرة()  ۱(
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جميع ذلك على ضرورة تنمية الصناعات الغذائية السيما انتاج معامل الكبس التمور لوجود النخيل 

االلبان وتعليب اللحوم البيضاء والحمراء نتيجة لوجود الثروة  إلنتاجفضال عن انشاء معامل 

، وتشجيع وتطوير الصناعات الغذائية المحلية كصناعة الدبس حيوانية في منطقة الدراسةال

المادة االولية في صناعة  دوالراشي كون المنطقة مشهورة بزراعة السمسم الجيد النوعية والذي يع

قامة إالراشي، كما ان المنطقة تكثر فيها اشجار النخيل ونوعيات جيدة من التمور هذه تشجع على 

 مصانع انتاج الدبس.

 خطة التنمية التجارية وخدماتها: ٣ – ٣ – ٤

المتمثلة  ،لحاجة المحليةعد سد ابنظرا لوجود الفائض من المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) 

الفواكه والمنتجات الحيوانية. و  كالخضاربوجود المحالت التجارية المفرد التي تبيع المواد الغذائية 

يبيع المواد الغذائية فضال عن بيع المواد المنزلية. ومن خالل الدراسة الميدانية  االخر هابعضو 

عالية يمكن تنميتها تجاريا بسبب موقعها القريب من  بإمكانياتمناطق تتمتع  يتضح ان هناك

 طرق النقل.

 انشاء مشاريع الدواجن : - ١

في  تحقيقهن هذا المشروع يمكن أالزراعي الحيواني(حقول الدواجن) تبين  اإلنتاجمن خالل دراسة 

يمكن تربية الدواجن بالقرب  إذ  ،الزراعي باإلرشادمن الجهات المختصة  بإشرافمنطقة الدراسة 

غذائية  بأهميةالنباتي والحيواني. نظرا لتمتعها  اإلنتاجمن المناطق الزراعية لتحقيق التكامل بين 

شهرا يساعد على  )١١تتمتع منطقة الدراسة بحوالي( إذ ، فضال عن المردودات االقتصادية العالية

وتتواجد بالدرجة  ،توفرت العوامل الالزمة لذلك من مخازن تبريد وغيرها ما إذ انتاج لحوم الدواجن 

 اللحوم البيضاء. إلنتاجدونم  )٥٠٠٠تستغل مساحات احيانا تقارب( إذاالولى في ناحية كبيسة 

 :انشاء مشاريع مزارع االسماك - ٢

يمكن تفسير مفهوم استزراع االسماك على انها عملية التحكم في استزراع انواع مختلفة من 

االسماك تحت ظروف محكمة من تغذية ونمو وتفريغ وحصاد ووجود المياه وظروف بيئية تحت 

ويتم ذلك في احواض او اقفاص فضال عن المساحات المعينة التي تكون  ،ادارة وسيطرة االنسان
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Pعلى شكل احواض ترابية.

)
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١(
P  ونظرا لوقوع منطقة الدراسة على نهر الفرات يشجع هذا الجانب على

لة فضال عن قربها من االسواق غالسيما بوجود مساحات واسعة غير مستشاريع انشاء مثل هذه الم

ماعدا ناحية كبيسة التي تبعد عن  ،وجلب العوائد االقتصادية العالية نسانلإل اً وتوفيرها غذاء مهم

 نهر الفرات فهي احيانا تنعدم فيها.

تقدم لتحقيق التنمية الزراعية يتوجب على الدولة ان تقوم بتشريعات وقوانين تحمي  جانب ما إلى

لقد  الوطني وذلك من خالل وضع الضرائب والقيود على السلع والبضائع المنافسة لها. اإلنتاج

ن التنمية الزراعية هي الطريقة االسلم لتحقيق التنمية الريفية في أتبين في الفصول السابقة كيف 

ك لذل ،الل الموارد السيما الطبيعية منهاغتركز بشكل اساسي على ترشيد است ألنهامنطقة الدراسة 

نرى ان على خطط التنمية المستقبلية ان تلحظ في برامجها وخططها  القصيرة والمتوسطة االمد 

ومحاولة تحقيق اكبر قدر من المنفعة واالكتفاء  ،الحيواني والنباتيبشقيه تطوير القطاع الزراعي ل

 الزراعي لتلبية حاجات السكان المتزايدة. اإلنتاجالذاتي من 

 طوات ان تحقق االهداف التالية:لذلك البد على تلك الخ

وذلك لتخفيف من  ،تحقيق التوازن التنموي بين المناطق الجاذبة للسكان والمناطق الطاردة لهم-١

 ة الفقر والهجرة.أوط

 الل االمثل للموارد الطبيعية.غتحقيق االست-٢

وذلك عن  ،منطقة الدراسةالزراعي في  اإلنتاجتحقيق درجة عالية من االكتفاء الذاتي من -٣

الزراعية (التوسع االفقي) من خالل استصالح مساحات جديده  األراضيمساحة  طريق زيادة

وذلك عن طريق استخدام التقانات الحديثة  ،ية من خالل التوسع العمودياإلنتاجفضال عن زيادة 

 في الزراعة.

 اإلنتاجزيادة  يقابلهمعرفة اعداد السكان واحتياجاتهم المستقبلية من الغذاء الن تزايدهم يجب ان -٤

 الزراعي في منطقة الدراسة. اإلنتاجبالتالي زيادة  ،الغذائي

                                                           
سهام كامل محمد، افاق تنمية انتاج الثروة السمكية في بعض المناطق الصحراوية في العراق، المجلة )  ۱(

 .٥، ص۲۰۱۳)، ۱)، العدد(٥العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، جامعة بغداد، المجلد(



 معوقات والتوجهات المستقبلية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةال    الفصل الرابع          

۲۰۹ 
 

بد لنا من تحقيق  لذلك ال ،الكثافة العامة للسكان زيادة إلىتؤدي الزيادة السكانية سوف  -٥

خطوة اولية لتحقيق التنمية  وذلك عن طريق التنمية الزراعية لكونها الغذاء لهماالكتفاء الذاتي من 

 الريفية في منطقة الدراسة.

بد من البحث  الصالحة للزراعة محدودة في منطقة الدراسة كان ال األراضينظرا لكون مساحة -٦

ن الحبوب ا معن السبل التي تضمن تحقيق اكبر قدر ممكن من الغذاء لسكان المنطقة السيم

 وغيرها. واللحوم والحليب والخضراوات

، ن نمو الطلب على الغذاء معرض للزيادة السيما على محاصيل الحبوبأتشير التوقعات على -٧

وهذا امر  ،ن زيادة المساحة التي تزرع بالحبوبملذلك البد  ،للسكان وهي محصول الغذاء الرئيس

الصالحة للزراعة في المنطقة وان من المتوقع ان نسبة  األرضبسبب محدودية  تحقيقهيصعب 

ن الطلب سيزداد أمن اللحوم والحليب فمن المتوقع  ،االكتفاء الذاتي سوف تقل عما هي علية االن

 عليها 

بالقيام بعمليات التخزين  ووجود فائض فيها سوف يدفع المزارعين الزياده في اعداد االشجار-٨

جيدة للتنمية في  ظروفابالتالي تخلق و ن قيام مشاريع صناعية صغيرة فضال ع ،للفاكهة وتصديرها

 منطقة الدراسة اهمها وجود فرص عمل للسكان.

نظرا لتناقص الثروة الحيوانية بسبب تناقص كميات االمطار فضال عن عدم تامين علف -٩

وانية وهذ يتطلب الحي ةبد من تحقيق االكتفاء الذاتي من الثرو ال الجفاف كان  ألياماحتياطي لها 

تقاوم تبدالت  ظة على االبقار المحلية ألنهاالتنبؤ بنسبة االكتفاء الذاتي. وذلك عن طريق المحاف

يمكن انكار ما للماعز  وتوفير اللقاحات واالدوية لها. فضال عن اننا ال ،المناخ في منطقة الدراسة

العلف االخضر وتعد  را يجب توفيلذ على الثروة النباتية. أضرارهمن فائدة من حليب بالرغم من 

 تقانة استنبات الشعير هي الحل االمثل لتوفير احتياجات الثروة الحيوانية من االعالف.

زيادة نسبة المساحات المراعي لتتوافق مع الزيادة في الثروة الحيوانية فضال عن االستفادة من -١٠

الناتجة عن االستهالك البشري. لذلك يجب البقايا النباتية الناتجة عن الحصاد والمخلفات الغذائية 

ن مما يحقق زيادة و انشاء مزارع جماعية متخصصة لتربية الثروة الحيوانية يشرف عليها متخصص

 وسالمة الثروة الحيوانية. اإلنتاج



 معوقات والتوجهات المستقبلية للتنمية الريفية في منطقة الدراسةال    الفصل الرابع          

۲۱۰ 
 

الطبية، وكذلك استثمار  لألغراضالعمل على استثمار المياه المعدنية في منطقة الدراسة، -١١

، وامكانية تنميتها، التي تنعكس بواردها االيجابي على التنمية نباتات الطبيةوالمحافظة على ال

 .الريفية في منطقة الدراسة

يجب تحقيق االكتفاء الذاتي من الدواجن السيما لحم الدجاج المحلي الذي يناسب البيئة -١٢

لمتخصصة والدجاج والدواجن ا الفروج بأعدادالمحلية وعلى الرغم من ذلك فان انتاج اللحوم متعلقة 

 الفردي.

العمل على انشاء مشاريع تكاملية زراعية صناعية ية يجب اإلنتاجلتحقيق اهداف الخطة -١٣

 اإلنتاجيعطي كمية كبيرة من  إذانتاج لحم العجول بتربية الحيوانات واقامة معامل للتعليب، 

 إلى تتوجهلذلك  ،الكثير من االعشاب والمياه إلىتحتاج  تربيتهوالمردود االقتصادي المربح ولكن 

الرغم من ذلك على والمياه محدود ولكن  لألعشابمالئمة للبيئة واستخدامها  لكونهاتربية االغنام 

 عملية التنمية من خالل التكاثر مع االبقار. إلحداث ةالزم ألنهايتوجب تربية العجول 

ل اشراكها في المشاريع االقتصادية الفردية العمل على تفعيل دور المرأة الريفية من خال-١٤

 والجماعية.



 
 
 

 جــائـــالنت          
 و              

 وصياتــــالت        
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 النتـــائــج

  من خالل ما تقدم في فصول الدراسة يمكن استنتاج ما يأتي:

وتمتلك مقومات طبيعية متنوعة من اقسام  اً ) دونم٢٤٥٣١٥٠(تغطي منطقة الدراسة مساحة قدرها-١

هذه العوامل كلها  باإلضافة الى وجود نهر الفرات في منطقة الدراسة،سطح وتركيب جيولوجي وترب 

 تمكن من انتاج زراعي متنوع يخدم عملية التنمية فيها.

 تنوع المظاهر التضاريسية جعلها متنوعه بالنشاط البشري والمناخ.-٢

ن بعض المناطق ال تصلح احيانا لالستثمار أال إان تنوع تربتها جعلها تتنوع بالمحاصيل الزراعية -٣

 الى تدهورها. ىل غير مدروس مما ادوذلك بسبب استثمارها بشك ،الزراعي

اختراق نهر الفرات لمنطقة الدراسة من شمالها الى جنوبها وفر كميات مياه كافية إلقامة المشاريع -٤

صالحة لزراعة انواع مختلفة من  ةان الترب المحاذية للنهر هي ترب خصب والسيما ،الزراعية وادامتها

 المحاصيل.

وجود المكامن الجوفية واالبار ذات المياه العذبة يساعد على تكون مستقرات بشرية بعيدة عن مجرى -٥

 .يسهم في زيادة رقعة المساحة المزروعةنفسه النهر وبالوقت 

%) ٥٠) دونم وهذه تشكل نسبة (١٨٦٤٠تبلغ مساحة االراضي الصالحة للزراعة في منطقة الدراسة (-٦

ممكنة للزراعة بصورة  دتع استغاللها بصورة كلية اال انها على الرغم من عدم، من مساحة منطقة الدراسة

 كلية.

تمتلك منطقة الدراسة مقومات بشرية من شانها القيام بعمليات التنمية اذا ما تظافرت الجهود لوضع -٧

 خطط سليمة مبنية على اسس علمية للنهوض بواقع التنمية الريفية.

ما أ %)٤٠محاصيل الحبوب المزروعة في منطقة الدراسة شكلت نسبة (ن نسبة أالدراسة اوضحت -٨

 تما الخضراوات فقد بغلأ ،%) من مجموع المساحة المزروعة٢٩.٧محاصيل البستنة فشكلت نسبة (

 .%)٤.٦%) ومحاصيل العلف (٨.٤نسبتها من المساحة المزروعة (

 مستثمرةالغير راضي ضال عن األصالحة للزراعة فرض التمتاز منطقة الدراسة بصغر مساحة األ-٩

 راضي الصالحة للزراعة.تشكل نسبة كبيرة من األ والتي

والحيوانات التي  وطبية نباتات برية طبيعيةوحيوانية متعددة في منطقة الدراسة، و  نباتيةهناك انواع -١٠

 مختلفة.  ألغراض يمكن االستفادة منها



 :والتوصيات النتائج
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فالنشاط الزراعي لم  نشاطه،يعد تفاعل االنسان مع الطبيعة من االمور المهمة التي تبرز من خالل -١١

بسبب تناقص عدد العاملين بالزراعة وتوجههم الى قطاع  ،ساسا لمعظم سكان منطقة الدراسةأيعد 

 يفية.مما يجعل مرحلة التطور الزراعي والصناعي مؤهلة لتحقيق التنمية الر  ،الخدمات االخرى

ة الى مركز المدينة فضال عن منطقة الدراسة عقدة مواصالت تتفرع منها الطرق االخرى المؤدي دتع-١٢

 المنطقة. بأرجاءالى سهولة االتصال  ثانوية مما ادىزراعية و شق طرق 

اه الجوفية المي والسيما ،رشيد للمياهالغير مشكلة نقص المياه هو االستخدام لاالساسي ان السبب -١٣

 .بدون دراسة علميةمرخصة الغير عن طريق حفر االبار 

تعاني منطقة الدراسة من نقص الكوادر المدربة والمؤهلة التي تناسب واقع التنمية فضال عن نسبة -١٤

 .البطالةالتشغيل في المكاتب ضئيلة مما يزيد من نسبة 

لبيئة مما دى الى تدهور اأعدم نشر الوعي البيئي حتى يومنا هذا  وعدم تنفيذ القوانين بشكل صارم -١٥

 انعكس ذلك على التنمية.

هذه  حققتجل النهوض بالتنمية الريفية وقد أقامت الدولة بالعديد من المشاريع في منطقة الدراسة من 

ن االول قيد التشغيل وقد دخل االمشاريع الكثير من االنجازات ومن اهم هذه المشاريع هنالك مشروع

في حي  زاالنتاج يتواجد في منطقة المشتل في قضاء هيت بالقرب من معمل الطحين واالخر قيد االنجا

 .بإنجازه منظمة انسانيةبكر الذي تقوم 

والذي توقف بسبب  ،لة بمشاريع الطاقة الحرارية في ناحية الفراتفضال عن المشاريع الكهربائية المتمث

عدم وجود توازن تنموي بين النواحي في منطقة الدراسة مما انعكس سلبا على التنمية و االعمال االرهابية 

 والواقع التنموي فيها.

 ات:ـــوصيــالت

مما  ،مجانا لألسر االكثر فقرا تنطيم االسرة  ونشر الوعي السكاني ودعم وسائل منع الحمل وٕاعطائه-١

 يخفف الضغط على الموارد الطبيعية والخدمات على المدى البعيد.

وذلك احدى الوسائل التي تنهض بالتنمية  ،التشجيع على العمل الجماعي والمشاركة الشعبية الواسعة-٢

من مشكلة الحيازات  وال سيما التنمية الزراعية فضال عن التشجيع على اقامة المزارع الجماعية للتخلص

 راضي الصالحة للزراعة بالطرق والخدمات كافة لتحقيق التنمية المرجوة.الزراعية الصغيرة وربط األ

فضًال وذلك ألنها صديقة للبيئة  ،الكيميائية االسمدةبدل من  الزراعةالعضوية في  االسمدةاستخدام -٣

 كونها سمادا للتربة .عن 
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لتحديد الحدود الفعلية فيها لمنع الزحف العمراني على حساب  شامل للمنطقة محليوضع مخطط -٤

والسعي بإيجاد الحلول الالزمة لها  فضال عن حصر المشكالت الناجمة عنه ،االراضي الصالحة للزراعة

 للحفاظ على البيئة.

ووقف الهجرة اليها وتنمية القرى  القضاء مركزنطقة الدراسة لتخفيف الضغط على تنمية النواحي في م-٥

 للحد من الهجرة.

 تنمية الصناعات الغذائية المحلية والعمل على انشاء معامل اخرى تسهم في تحقيق التنمية الريفية.-٦

االستفادة من التقدم العلمي واستخدام اساليب التكنلوجيا الحسنة لمعالجة المخلفات الزراعية والغذائية -٧

الستفادة منها فضال عن االستفادة من مخلفات المصانع كاألتربة الناجمة عن مصانع وذلك بتدويرها وا

 االسمنت.

عن طريق تحديد مقدار الضخ المائي بما يتناسب مع غزارة  ،الحد من استنزاف االحواض الجوفية-٨

 هالكها.الطبقة الحاملة للمياه، فضال عن ادخال طرق حديثة في الري وحمايتها من التلوث وترشيد است

 تطوير الثروات الحيوانية والنباتية واالهتمام بالمناطق السياحية وتشجيع السياحة البرية.-٩

انشاء شبكات صرف (شبكة صرف زراعي، شبكة صرف صناعي، شبكة صرف منزلية) ويجب -١٠

 فصل شبكة الصرف الصحي وشبكة الصرف للمواد التنظيفية.

 ي تحافظ على حماية الحيوان.دراسة وادارة المحميات البيئية الت-١١

ضرورة زيادة الخدمات كافة لتلبية حاجات السوق والسكان السيما بناء المستشفيات الجديدة -١٢

 والمدارس وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة.

التشجيع على زراعة االعشاب العطرة واالحزمة الخضراء للمحافظة على جمالية المنظر فضال عن -١٣

 المنطقة.ابعاد الملوثات عن 

معالجة الملوثات البيئية الناجمة عن التربة والمياه والصرف الصحي فضال عن دراسة اسباب -١٤ 

 انجراف التربة والتصحر واقتراح الحلول لها.

 ايجاد مراكز للبحث والتطوير الزراعي وضرورة تامين مصدر مائي ثابت خالل مواسم الجفاف.-١٥

تحقيق الجدوى االقتصادية واالجتماعية ومحاولة ايجاد تكامل اعادة توزيع المنشآت الصناعية و -١٦

 زراعي صناعي.

تداعيات واثار سلبية اجتماعية من هتمام بظاهرة البطالة من قبل المختصين لما لها األضرورة   -١٧

 واقتصادية في منطقة الدراسة لذا يجب خلق فرص عمل جديده تتوافق مع النمو السكاني.



 
 

قائمة المصادر 
 والمراجع

 



 المصادر:

۲۱٦ 
 

 القرءان الكريم -

 :: الكتباوالً 

 للطباعة صفاء ،دار١ط ، الطبيعية الجغرافية الى المدخل ، غانم وعلي ، حسنحسمو  أبو .١

 .١٩٩٨ ، عمان والنشر،

 .١٩٨٩ االسكندرية، الجامعية، المعرفة دار السكان، جغرافية ، محمد عيانة ، فتحي ابو .٢

 والتوزيع، للنشر الميسرة دار المستقبل، وحروب العربية المياه ، صادق اسماعيل ، محمد .٣

 .٢٠٠٩ عمان،

 .١٩٨١ الزراعية، التنمية سياسة ، شاهو اسماعيل ،عزيز .٤

 ، الحكمة دار مطبعة ، الحيوانية الموارد جغرافية ، داود جرجس تغلب ، محمد أمين ، آزاد .٥

 .١٩٩٠ ، البصرة

 ، للطباعة الحديثة الشركة ، ١ط ، المناخية الجغرافيا اسس ، احمد عبداهللا بابكر ،احمد .٦

 .   ١٩٩٧ ، الدوحة

 بغداد الجامعة اإلقليمي والتخطيط التنمية ، الغراوي جمال وفالح مكي البدراوي ، عدنان .٧

،١٩٩١. 

 .٢٠٠٠ ،٢ط الزراعية، الجغرافية المشهداني، الجبار عبد ابراهيم و خليل البرازي ، نوري .٨

 .١٩٧٦ بغداد، الرشاد، مطبعة ، العراق في الزراعة انماط ، محمد الرزاق البطيحي ، عبد .٩

 الجامعة دار ، اإلسكندرية ، الريفية والتنمية الريفي االجتماع علم ، نبيل جامع ، محمد .١٠

 .٢٠١٠ ، الجديدة

 جامعة منشورات ، الخضرة مستديمة الفاكهة السوسو، ومواهب حسن جمال ، محمد .١١

 .٢٠٠٩ الروضة، مطبعة دمشق،

 مطبعة العراق، في الحقلية المحاصيل انتاج راشد، عرفان والسيد سعيد جواد ، كامل .١٢

 .١٩٨١ بغداد، الوسام، اوقست



 المصادر:
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 جامعة ، والنشر للطباعة الكتب دار مديرية السكان، جغرافية ، حمادي الحديثي ، طه .١٣

 .٢٠٠٠ ،٢ط الموصل،

 المصرية، المكتبة ومظاهرها، النامية للدول الجغرافية المقومات ، ابراهيم حسن ،محمد .١٤

 .٢٠١٤ والتوزيع، للنشر

 دار ، والبشرية الطبيعية العامة الجغرافية قواعد ، عيانة ابو محمد فتحي ، حنين ، جوحة .١٥

 .٢٠٠٤ ، واالسكندرية الجامعية المعرفة

 البصرة، جامعة مطبعة السكان، جغرافية الريحاني، مخمور عبد ، علي الخفاف ، عبد .١٦

 .١٩٨٦. البصرة

 تطبيقية علمية) جيمورفولوجية( دراسة ، االرضية التضاريس ، حسين ، خلف الدليمي .١٧

 .٢٠٠٥ ، ١ط

 تطبيق نظريات مناهج( التنمية جغرافيه ، موسى احمد فواز ، احمد دلف الدليمي ، محمد .١٨

  .٢٠٠٩ ١، حلب سوريا،طللغات الفرقان دار) 

 مكتبة ، المكاني التنظيم في تحليل الزراعة جغرافية ، ابراهيم محمود الديب ، محمد .١٩

 .١٩٩٥ المصرية، انجلو

 جامعة ، الجامعية المعرفة ،دار االجتماعية ةالجغرافي ، خميس الزوكة ، محمد .٢٠

 .٢٠٠٧ ، اإلسكندرية

 المعرفة دار ،٣ط االسكندرية، جامعة الزراعية، الجغرافية ، خميس الزوكة ، محمد .٢١

 .٢٠٠٠ االسكندرية، الجامعية،

 .٢٠٠٨ ، اإلسكندرية ، الجامعية المعرفة دار ، المياه جغرافية ، خميس الزوكة ،محمد .٢٢

 بغداد، ، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ط، السكاني، االحصاء ، الحسين زيني ،عبد .٢٣

١٩٨٠. 

 االردن ، عمان ، اليازوري دار ، والمناخ الطقس مبادئ ، المجيد عبد السامرائي ، قصي .٢٤

،٢٠٠٨. 



 المصادر:
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 الجافة االراضي جغرفية ، الريحاني نجم مخور وعبد المجيد عبد السامرائي ، قصي .٢٥

 .١٩٩٠ ، بغداد ، الحكمة دار مطبعه

 بغداد، والنشر، للطباعة الكتب دار ،١ ،ج السكان جغرافية ، فاضل السعدي ، عباس .٢٦

٢٠٠٢. 

سعيد، ابراهيم احمد، اسس الجغرافية البشرية واالقتصادية، منشورات جامعه حلب، كلية  .٢٧

 .١٩٩٧والعلوم االنسانية ، اآلداب 

 .١٩٧٨ ،١ط االقتصادية، الموارد في دراسات ، ازهر السماك ،محمد .٢٨

 وتطبيقاتها، الصناعة جغرافية اسس التميمي، علي عباس و سعيد ازهر السماك، محمد .٢٩

 .١٩٨٧ الموصل، جامعة

 البادية ريف في واالجتماعية االقتصادية التنمية افاق مؤتمر محاضر ، السمان ، مروان .٣٠

 .١٩٩٩ البيت، ال جامعة منشورات االردنية،

شريف ، ابراهيم واخرون، جغرافية الصناعة، مكتب دار للكتب والطباعة، جامعة  .٣١

 .١٩٨١الموصل 

شريف ،إبراهيم ، الموقع الجغرافي في العراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح اإلسالمي  .٣٢

 ، الجزء األول ، مطبعة شفيق ، بغداد.

 .١٩٨٥علي حسين الشلش، جغرافية التربة، مطبعة جامعة بغداد، و ابراهيم  ،شريف .٣٣

 للطباعة التقني دار ، الصناعية المحاصيل انتاج وزمياله، حسان شويلية ، عباس .٣٤

 .١٩٨٦  والنشر،

 . ٢٠٠٣ الزراعة، جغرافية دياب، علي ظاظا، سميح محمد ، صافيتا ، محمد .٣٥

 تطبيقية دراسة( واإلقليمية الوطنية للتنمية الجغرافي التوجيه ، القادر عبد ، حسن صالح .٣٦

 .٢٠٠٢ ، عمان ، وائل دار ،) العربي الوطن على

 ، النباتي والغطاء المناخ جغرافية ، القيسي مصطفى وعلي عاكول الصالحي ، سعدية .٣٧

 .٢٠٠١، والتوزيع للنشر صفاء دار ، عمان

 .١٩٩٠ بغداد، جامعه مطبعة والسكرية، الزيتية المحاصيل ، حسين صفر ، ناهي .٣٨



 المصادر:

۲۱۹ 
 

 .٢٠٠٩ الراية، دار عمان، الزراعية، والتنمية التخطيط ، سعد العارف ، جواد .٣٩

 .١٩٩١ ، والنشر للطباعة الحكمة دار ، العراق جغرافية ، صكار العاني ، خطاب .٤٠

 للنشر الصفاء دار ،١ط االقليمي، والتخطيط االقليم ، محمد جاسم العاني ، محمد .٤١

 .٢٠٠٦ االردن، عمان والتوزيع،

 بيت مطبعة السياسية، الجغرافية الهيتي، فارس صبري و المنعم الوهاب ، عبد عبد .٤٢

 .١٩٨٨ بغداد، الحكمة،

 ، الريفي المجتمع تنمية ، المرسومي عبد خلف سالم ، العظيم عبد عثمان ، سميرة .٤٣

 .١٩٨٩ ، الموصل جامعة

 .١٩٧٠، االقتصادية الجغرافية الصقار، محمد فؤاد و فاتح عقيل ، محمد .٤٤

 البلقاء جامعة والحضري، الريفي االرض استخدام تخطيط ، محمد غنيم ، عثمان .٤٥

 .٢٠٠٨ ،٢ط عمان، والتوزيع، للنشر الصفاء دار التطبيقية،

 الموصل، جامعة ، الصناعية الطرق جغرافية رسول، حبيب واحمد فضيل ، خليل .٤٦

١٩٨٤. 

-١٩٥٣( المصري الريف في واالجتماعية االقتصادية التحوالت ، عبد الفضيل ، محمود .٤٧

١٩٧٨،)١٩٧٠. 

 ، الريفي والتخطيط الريفية الجغرافيا ،) بيدي الليا( رندة و ناعس هيثم و قماش ، مشعل .٤٨

 .٢٠١٤،  دمشق جامعة ، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

 ، البصرة جامعة الجيومورفولوجيا – األرضية اإلشكال علم ، رزوقي اهللا ل ، عبدبكر  .٤٩

١٩٨٦. 

 الموصل، جامعة الزراعية، الجغرافية حسون، محمد وابراهيم شالل مرعي ، مخلف .٥٠

١٩٩٦. 

، بغداد  ٢المشهداني، ابراهيم، مباديء واسس الجغرافية الزراعية، مطبعة دار السالم ، ط .٥١

 ،١٩٧٥. 



 المصادر:

۲۲۰ 
 

،الكويت  الجهراء محافظة ، الريفية والتنمية البيئي التخطيط ، عبد الدين المقصود ، زين .٥٢

١٩٨١. 

 .١٩٨٥ ، الشرق النهضة مكتبة ، ط ، والمدينة القرية ، الدين منسي ، صالح .٥٣

 التطبيقي المناخ علم ، رحيل ابو فونمد المحسن عبد ، طالب صاحب الموسوي ، علي .٥٤

 .٢٠١١ دار الضياء للطباعة ،النجف االشرف،،

 .٢٠٠١ لبنان، اللبناني، المنهل دار ،١ط والتنمية، السكان ، الدين ، سعاد نور .٥٥

 .٢٠١٣والتوزيع، للنشر صفاء دار عمان، ، الريف جغرافية ، الرحمن عبد الهيتي ، مازن .٥٦

 ، بغداد جامعة ، والمناخ الطقس علم في ومبادئ اسس ، كاظم الزهرة عبد الوائلي ، علي .٥٧

٢٠٠٥. 

 في السطحية المائية الموارد على وتأثيرها المناخية التغيرات ، علي فاضل الوائلي ،مثنى .٥٨

 .٢٠١٣، والتوزيع للنشر الفراهيدي دار العراق،

 والغذائي، الزراعي التسويق اسس العزيز، عبد محمود علي ، محمد ياسين ، محمود .٥٩

 .٢٠٠٤ الزراعة، كلية دمشق، جامعة

 

 :ثانيًا: الرسائل واالطاريح

 في الزراعية يلصالمحا انتاج على الري مياه نوعية تأثير ، شاكر محمود ةالبغدادي ، هال .١

 البصرة، جامعه اآلداب، كلية ،(غير منشورة)ماجستير رسالة والقرنة، الفاو قضائي

٢٠١٤. 

 البصرة، بغداد، الموصل، لمحطات المناخية الموازنة ، احمد هاتف الجبوري ، سالم .٢

 .٢٠٠٥،)رشد ابن(التربية كلية بغداد، جامعة) منشورة غير( دكتوراه اطروحة

 في الزراعية األرض لالستعماالت المكاني التغير ، جاسم فاضل عبيد قاسم ، الجميلي .٣

 ، التربية كلية ، االنبار جامعة (غير منشورة)، ماجستير رسالة ، االنبار محافظة ريف

٢٠١٢. 



 المصادر:

۲۲۱ 
 

 في الريفي لالستيطان المكاني التباين في الريفية التنمية اثر ، حسين سلوم الحربي ، عايد .٤

 .١٩٨٨ ، بغداد جامعه ، التربية كلية (غير منشورة)، ماجستير رسالة ، بابل محافظة

 نموذجاً  الريفي البناء – المستديمة الريفية التنمية ،استراتيجية سالمية الرحمن الحربي ، عبد .٥

 الخضير الحاج جامعة (غير منشورة)،ماجستير رسالة مسلم، أوالد ببلدية ميدانية دراسة

 .٢٠٠٩ الجزائر، باتنة،

 ، دمشق ريف محافظة في المستقبلية وآفاقها الريفية التنمية واقع ، احمد حسين ، سلسبيل .٦

 .٢٠٠٧ ، دمشق جامعة ،(غير منشورة) ماجستير رسالة

 المستقرات ونمو استمرار في دراسة المتداولة الريفية التنمية ، عباس حمودي ، لجين .٧

 واإلقليمي، الحضري للتخطيط العالي المعهد (غير منشورة)،ماجستير رسالة ، الريفية

 .٢٠٠٩ بغدا، جامعة

 العوامل بعض اثر الصويرة لقضاء الريفية التنمية مفردات تقويم ، سالم خليفة ، افراح .٨

 اإلقليمي، الحضري التخطيط (غير منشورة)،ماجستير رسالة فيها، المصنفة التوضيعية

 .٢٠٠٩ بغداد، جامعة

 ، الريفية التنمية تخطيط الريفي االستيطان مراكز كفاءة ،أهمية عواد حسن الدليمي ، احمد .٩

كلية التربة ابن رشد،  (غير منشورة)، ماجستير رسالة ، الفلوجة قضاء ريف في المتكاملة

 .١٩٨٧ ، بغداد جامعة

 في الزراعية االراضي على واثرة العمراني التوسع ، مطر جبار منةآالدليمي ،  .١٠

 .٢٠٠٨ االنبار، جامعة اآلداب، كلية (غير منشورة)،ماجستير رسالة الخالدية، مدينة ريف

 محافظة في المستدامة الزراعية التنمية مقومات ، مطر جبار الدليمي ، آمنة .١١

 ، االنبار جامعة ، اإلنسانية للعلوم التربية كلية (غير منشورة)، دكتوراه االنبار، أطروحة

٢٠١٣. 

 دراسة ، ومشكالته هيت مدينة في الحضري النمو ، حايف فرحان الدليمي ، عبد .١٢

 جامعة ، الرشد ابن ، التربية كلية (غير منشورة)، دكتوراه أطروحة ، المدن جغرافية في

 .٢٠٠٩ ، بغداد



 المصادر:

۲۲۲ 
 

 الصحراوية المنطقة تنمية في واثره الزراعي النشاط ، حمود هالل السلماني ، احمد .١٣

 .٢٠١٥ ، االنبار جامعه (غير منشورة)،دكتوراه أطروحة ، هيت قضاء في

) العبور ناحية ريف في األرض استخدامات( علي حمود هالل السلماني ، احمد .١٤

 .٢٠٠٩ ، االنبار جامعة ، اآلداب كلية (غير منشورة)، ماجستير رسالة

 االرض الستعماالت الجغرافي التحليل ، حميد عبد محمد ري ، صالحيالشج .١٥

 التربية كلية ، االنبار جامعة (غير منشورة)، ماجستير رسالة الحبانية، ناحية في الزراعية

 .٢٠٠٩ االنسانية، للعلوم

 أطروحة ، الجزائر في الريفية التنمية لسياسة الجديدة التربة ، الطب ، هاشمي .١٦

 . ٢٠١٣ ، تلمسان جامعة ، والبخارية االقتصادية العلوم كلية (غير منشورة)،دكتوراه

 قضاء في الريفية التنمية إلمكانات المكاني التحليل ، جبير ناصر الظالمي ، شفاء .١٧

 .٢٠١٤ ، الكوفة جامعة ، للبنات التربية كلية (غير منشورة)،ماجستير رسالة ، المناذرة

 المستدامة التنمية استراتيجيات ، الرؤوف عبد ممدوح محمد عفانة ، لميس .١٨

 منشورة)،(غير ماجستير رسالة ، طوباس محافظة الغربية الضفة في الزراعية لألراضي

 .٢٠١٠ ، فلسطين ، نابلس في الوطنية النجاح جامعة

 العامرية ناحية في الريفية رضاأل استعماالت ، خليفة محمد العيساوي ،اسماعيل .١٩

 .٢٠٠٣ بغداد، جامعة االداب، كلية (غير منشورة)،ماجستير رسالة االنبار، محافظة

 رسالة ، هيت قضاء في الصناعة جغرافية في دراسة ، خميس غربي ، سالم .٢٠

 .٢٠٠٨، االنبار جامعةكلية التربية للعلوم االنسانية،  (غير منشورة)، ماجستير

 في دراسة( استثماراتها و هيت قضاء في القيرية العيون ، احمد غربي ، مشتاق .٢١

 ٢٠٠٥ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية (غير منشورة)،ماجستير ،رسالة)  الطبيعية الجغرافية

. 

 ناحية في الريفية التنمية ومحددات إمكانيات ، فرج محمود مجيد الفهداوي ، جنان .٢٢

 االنبار جامعةنسانية، كلية التربية للعلوم اإل (غير منشورة)،ماجستير رسالة ، الحقالنية

،٢٠١٣. 



 المصادر:

۲۲۳ 
 

 بين الفرات نهر لوادي االرضية االشكال) جيمورفولوجية( ، محمود فياض ، مشعل .٢٣

 .١٩٩٠ ، بغداد جامعة ، اآلداب كلية منشورة)،(غير دكتوراه أطروحة ، هيت – حديثة

 في المستدامة الزراعية التنمية االمكانيات جغرافية تحليل ، عبود كزار حيدر .٢٤

 التربية كلية (غير منشورة)،دكتوراه اطروحة ،)التنمية جغرافية في دراسة( القادسية محافظة

 .٢٠١٥ الكوفة، جامعة للبنات،

 المكاني التباين في واثرها الريفية التنمية ، ناهي نوري الكطراني ، بلقيس .٢٥

 التربية كلية (غير منشورة)،ماجستير رسالة ، والشوقلي الطليعة ناحية في الريفية للمستقرات

 .٢٠١٢بابل،  جامعة ، اإلنسانية للعلوم

 هيت، لمدينة المكاني التوزيع ،اتجاهات خليفة سريح حميد المحمدي ، فرات .٢٦

 ، اإلنسانية للعلوم التربية كلية (غير منشورة)،ماجستير رسالة ، المدن جغرافية في الدراسة

 .٢٠١١ ، االنبار جامعة

 محافظة في المكانية واتجاهاتها الصناعية التنمية ، بدع حميد المحمدي ، ياسين .٢٧

 .٢٠٠٦االداب، كلية بغداد، جامعة (غير منشورة)،دكتوراه اطروحة اربيل،

 قضاء في الريفية التنمية ألمكانات جغرافي تحليل ، موسى ناهي المشعالوي ، أركان .٢٨

 .٢٠١٦ ، قار ذي جامعة ، االدآب كلية (غير منشورة)،ماجستير رسالة ، الرميثة

 المكانية هيت قضاء سكان لتوزيع الجغرافي التحليل ، سالم طالب الهيتي ، نادية .٢٩

كلية التربية للعلوم االنسانية،  (غير منشورة)،ماجستير رسالة ،)٢٠٠٨-١٩٨٧( بين للمدة

 .٢٠١٠ االنبار، جامعة

 :ثالثًا: المجالت والدوريات

 وسياسة السعرية للسياسة اقتصادي تحليل محمد، جاسم سناء و حازم البدري ، باسم .١

 ،)تقويمية نظرة)(م٢٠١٣-٢٠٠٣( للمدة العراق في الزراعي القطاع في الخارجية التجارة

 .٢٠١٦ ،٢٢اصدار ،)٤٧(مجلد ، العراقية الزراعية العلوم مجلة



 المصادر:

۲۲٤ 
 

 في الفاكهة المحاصيل بعض تسويق كفاءة ثامر، هاشم وغسان عباس جاسم ، حسين .٢

 ،)٤٧(العدد ، العراقية الزراعية العلوم مجلة ،٢٠١٣/٢٠١٥الزراعي للموسم بغداد محافظة

 .٢٠١٦) ٢(المجلد

  المحفزات وبعض الزراعة مواعيد تاثير محسن، االمير عبد ونغم حسين جاسم ، علي .٣

 الزراعية، للعلوم الفرات مجلة الماش، لنبات الخضري النمو مؤشرات في بينهما والتداخل

 .٢٠١٤ ،)٤(المجلد ،)٦(العدد

 ،)١١(العدد المتطور، مجلة والحلول، الواقع العراق في البطالة عبد، الرسول جاسم ،عبد .٤

٢٠١١. 

 وسبل العراق في البطالة اتجاهات تحليل ياس، خضر اسماء ، القادر عبد الجنابي ، هيثم .٥

 .٢٠١٤،)٣٧(،المجلد)١٠١(العدد واالقتصاد، االدارة مجلة معالجتها،

ابتسام علي ، معوقات التنمية الزراعية المستدامة في العراق، مجلة العلوم ، حسين  .٦

 .٢٠١٧)، ٢٣)، المجلد(٩٥االقتصادية واالدارية ، العدد(

 بغداد، العلوم، مجلة المياه، بإدارة وعالقتها المائية نناتالمق ، حسن حنتوش ، طاهر .٧

 .٢٠٠٠ ،)١٢٢(العدد

 وعالقتها واسط محافظة في) الحيوانية(الالنباتية الزراعية الحيازة ، هاشم خالد ، عباس .٨

) ٨١(العدد) ١٩(المجلد المستنصرية الجامعة ، االساسية التربية كلية مجلة بالسكان،

٢٠١٤. 

 االختالل وتصحيح االنتاج نحو متطلبات بين الزراعية التسعيرية السياسة ، خزعل ، موفق .٩

 الجامعة، االقتصادية، للعلوم بغداد كلية مجلة ،)قياسية دراسة( المحصولي التركيب في

 .٢٠١٤ ،)٤٠(العدد

 االنتاج في السعرية السياسة ثرأ دراج، سعدون جبار ، جميل خلف ، سالم .١٠

 واالدارية، االقتصادية للعلوم الكوت، مجلة ،)م٢٠١٣-١٩٩٣( للمدة العراق في الزراعي

 .٢٠٠٦ ،٢٣العدد واسط، جامعة

الدليمي، آمنة جبار مطر درويش، استنبات الشعير وتنمية الثروة الحيوانية، مجلة  .١١

 .٢٠١٦األنبار للعلوم اإلنسانية، العدد االول، أذار 



 المصادر:

۲۲٥ 
 

 الصحراوية الهضبة إقليم يفيةالر  التنمية استراتيجية ، حمدأ دلف محمد ، الدليمي .١٢

 جامعة ،) التنمية في الجغرافيا دور( العلمية الندوة لقيأ ،بحث تخطيطي نموذج العراق في

 .٢٠٠٨ ، للبنات التربية ،كلية االنبار

 قضاء في الحبوب لمحاصيل الخرائطي التمثيل وزمالئه، جاسم الربيعي ، داوود .١٣

 .٢٠١٤ ،)٢(العدد ،)٧(مجلد نسانية،اإل للعلوم اوروك مجلة ثة،يالرم

 للزراعة المكاني التحليل جابر، عبداهللا وماجد شاهر عليوي الزيادي ، حسين .١٤

 .٢٠١٠ ،)١٧(العدد الجغرافية، البحوث مجلة قار، ذي محافظة في المحمية

 دراسات سلسلة ، العربي الوطن في البشرية التنمية تمويل ، ني ، باسلالبستا .١٥

 .١٩٩٦ ، نيويورك ،) ٣( العدد ، البشرية التنمية

 الشجار المكاني التباين عجيل، الحسين عبد ووسام طلفاح راضي الشمري ، حبيب .١٦

 .٢٠١٢ ،)١١(العدد التربية، كلية مجلة واسط، محافظة في والحمضيات الفاكهة

-العراق في االراضي الستصالح التنموية االهداف ، الجبار عبد الشمري ، رضا .١٧

 ،)٦(المجلد ، العلمية كربالء مجلة والرحيمية، والدلمج الشحيمية المشاريع دراسة

 .٢٠٠٨ ،)٢١١(لعدد

 الحدود تحديد في المكانية العالقات دراسة اهمية ، الجبار عبد الشمري رضا .١٨

 .٢٠٠٩ ،)٩٨(العدد بغداد، جامعة رشد، ابن التربية كلية االستاذ، مجلة االدارية،

 المناخ لخصائص جغرافي تحليل ، رحيل ابو الحسن وعبد العباس، فاضل عبد .١٩

 كلية الكوفة، جامعه مجلة بابل، محافظة في والشعير القمح محصول بزراعة وعالقتها

 .٢٠١٠ ،اآلداب

 والمبيدات والعشب البذرة معدل تأثير قاسم، احمد وذياب حمادي عنتر ، سالم .٢٠

 زراعة مجلة ،Medicagosativai الجت، لمحصول المرافقة االدغال في الكيميائية

 .٢٠١٢ ،)٣(العدد ،)٤٠(المجلد الرافدين،

 مجلة الديوانية، مدينة في العسل نحل تربية اقتصاديات ، كاظم عودة ، حياه .٢١

 ،)٥(العدد الخضراء، القاسم جامعة الزراعة، كلية الزراعية، للعلوم الفرات

 .٢٠١٣،)٣(المجلد
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 الحديثة الري طرق استخدام اثر خلف، ياسين  وقيس حمود، رحيم ، رعدعزاويال .٢٢

 ديالى مجلة ديالى، محافظة في الزراعية للمحاصيل المائية االحتياجات على

 .٢٠١٥،)٦٧(،العدد

 في بغداد المنطقة لها تتعرض التي الهوائية الكتل ، حسانأ ي ، باسلنيطالقش .٢٣

 .١٩٩٠ ، ٢٥-٢٤ العددان ، العراقية الجغرافية الجمعية مجلة ، االمطار موسم

 ، التنموية ومؤهالته العراق في الهضبة لمنطقة الجغرافي المسرح ، القصاب ، نافع .٢٤

 .١٩٨٦، ١٨المجلد ، الجغرافية الجمعية مجلة

 المناطق بعض في السمكية الثروة نتاجإ تنمية فاقأ ، كامل محمد ، سهام .٢٥

 بغداد، جامعة المستهلك، وحماية السوق لبحوث العراقية المجلة العراق، في الصحراوية

 .٢٠١٣ ،)١(العدد ،)٥(المجلد

 في الشعير محصول عرض الستجابة اقتصادي تحليل ، هادي محمود ، زهرة .٢٦

 الزراعية للعلوم االنبار مجلة) م٢٠٠٧-١٩٩٠(للمدة والديمية المروية والمنطقتين العراق

 .٢٠١٠، بالمؤتمر خاص عدد ،)٤(العدد ،)٨( ،المجلد

 مدينة في السكن زمةأو  السكاني النمو كاظم، جواد الفقار وذو راجح نصر ، عامر .٢٧

 .٢٠٠٩ ،)١١(العدد الكوفة، جامعة الجغرافية، البحوث مجلة والحلول، الواقع الحلة

 :رابعًا: الوزارات والهيئات الحكومية

 هيئة والتعدين الصناعة وزارة ، حافظي قنبر شاكر ، سيساكيان خاجيك فاروجان تقرير .١

 .١٩٩٣(الجيولوجي المسح قسم ، حديثة لوحة ، الجيولوجي المسح

 االنبار،_ والجسور للطرق العامة المديرية واالعمار، االسكان وزارة العراق، جمهورية .٢

 .٢٠١٧ منشورة، غير بيانات

 المسح هيئة ، والتعدين الصناعة وزارة ، صالح مهدي سندس ، سياكيان خاجيك فاروجان .٣

 .١٩٩٥ ، الجيولوجي المسح قسم ، الرمادي لوحة ، الجيولوجي

 لمنطقة هندسي جيولوجي تقرير ، المعدني والتحري الجيولوجي للمسح العامة المديرية .٤

 .١٩٨٧ ، بغداد  ، كبيسة – هيت
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 العراق، في السبعينات عقد في الزراعية السياسات توثيق الزراعية، للتنمية العربية المنظمة .٥

 .٨٠ص م،٢٠٠٠ العراق،

 التنمية خطة االنبار تخطيط شعبة ، والمحلية اإلقليمية التنمية دائرة ، التخطيط وزارة .٦

 .٢٠١٢ ، أيار ، م ٢٠٢٠ لغاية ، االنبار لمحافظة المكانية

 ، المعلومات وتكنلوجيا لالحصاءات المركزي الجهاز االغاثي، والتعاون التخطيط وزارة .٧

 .٢٠٠١لسنة الشامل الزراعي التعداد تعليمات الزراعي، االحصاء مديرية

 غير بيانات التربوي، االحصاء قسم االنبار، محافظة تربية مديرية التربية، وزارة .٨

 .٢٠١٧منشورة،

 بيانات هيت، قضاء في الزراعية الشعب االنبار، محافظة زراعة مديرية ، الزراعة وزارة .٩

 .منشورة غير

 .٢٠١٧ منشورة، غير بيانات هيت، قضاء كهرباء مديرية الكهرباء، وزارة .١٠

 منشورة غير بيانات هيت، موارد شعبة المائية، الموارد مديرية المائية، الموارد وزارة .١١

٢٠١٧. 

 :المقابالت والزيارات الميدانية: خامساً 

 االنبار صحة دائرة العام، هيت مستشفى مدير خلف طراد ناصر مع شخصية مقابلة .١

 .٩/٣/٢٠١٧بتاريخ

 .٩/٣/٢٠١٧ بتاريخ هيت قطاع مدير ابراهيم، مشعان حمدأ الدكتور مع شخصية مقابلة .٢

 االراضي، قسم هيت، زراعة شعبة هندي، عمر ابراهيم االستاذ مع شخصية مقابلة .٣

١١/٢/٢٠١٨. 

 ،مديرية طرق وجسور محافظة االنبار احمد، شاكر هاني المهندس مع شخصية مقابلة .٤

٧/٦/٢٠١٨ 

 زراعة شعبة االراضي قسم زراعي مهندس الصفدي ابراهيم االستاذ مع شخصية مقابلة .٥

 .١١/٨/٢٠١٨ هيت
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 .٢٦/٨/٢٠١٨ ، هالل علي الدكتور مع شخصية مقابلة .٦

 دائرة في الفني القسم مسؤولة غربي، سبتي نادية المهندسين، رئيس مع شخصية مقابلة .٧

 .٣/٩/٢٠١٨ بتاريخ هيت، ماء

 .٢٢/٩/٢٠١٨، المحمدي ناحية في المزارعين من عدد مع الشخصية المقابلة .٨

 بتاريخ شخصية مقابلة هيت، زراعة شعبة رئيس زراعي مهندس الهيتي، مثنى .٩

 .م٣١/١٠/٢٠١٨
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Abstract: 
The scope of the study is characterized with a special geographical 
location which provided it with administrative  international boundaries. 
The distance with municipality boundaries is (16km²) while the distance 
with the suburbs is (114km²). 
 
Rural development is the backbone of state improvement as it aims at the 
development of the countryside and its population, and is an integral part 
of the overall development plans of the state. 
 
It is a basic strategy for development in the countryside to achieve 
economic and social luxury. The study aims at identifying natural 
resources and the soil and how to use it through many strategies to 
achieve rural development. The researcher used descriptive and analytical 
approach beside using GLS techniques in drawing maps and graphic 
figures. The thesis is divided into four chapters and introduction. The first 
chapter deals with natural resources in the scope of the study such as the 
location‚environment‚surface and natural resources (soil‚water resources 
and natural plant). The second chapter handles the human resources as 
population and economic possibilities. It has been revealed that the 
location of the study has a special community which is pivotal for 
constructing  rural community. Not to mention economic factors as the 
agricultural possibilities and some industrial ingredients as well as social 
‚ rural ‚ commercial factors. The third chapter has revealed the 
geographical analysis for the agricultural activity and other social 
services. Chapter four has analyzed the Constraints of rural development 
and future perspectives with a list of Conclusions and recommendations.            
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