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ذاملدتخؾص

جاء ىذا ال شؾ أف التصنيؼ يمثؿ أىـ الجوانب العممية في البحث الجغرافي، لذلؾ 
تصنيؼ يبيف أنماط التوزيع المكاني لممستقرات البشرية  إيجاد البحث مساىمة مف الباحثيف في

خدمات ودورىا التوزيع  المكاني لمراكز التحميؿ العوامؿ المؤثرة في صورة ، و في قضاء الفموجة
 .الوظيفي في اإلقميـ

وتمحوَر البحث حوؿ التساؤؿ عف شكؿ االنتشار والتوزيع المكاني لممستقرات البشرية 
إفَّ  . وأنطمؽ البحث مف الفرضية التي مفادىااء الفموجة الذي مثؿ مشكمة البحثفي قض

أظير أنماط متباينة مف أشكاؿ التوزيع نتيجة في قضاء الفموجة انتشار المستقرات البشرية 
 .لعوامؿ الطبيعية والبشريةتأثير ا

واستعمؿ الباحثاف األساليب الكمية في التحميؿ وتـ اعتماد مقياس التباعد ومقياس 
 االنتشار وبينت الدراسة وجود ثالث أنماط لتوزيع المستقرات البشرية في قضاء الفموجة.

Geographical Distribution Patterns  of Human Settlements  in Falluja 
Abstract 

There is no doubt that classification represents the most important 
scientific aspects in geographical research. so this research came as a 
contribution of the two researchers in finding classification shows patterns of 
spatial distribution of human settlements in Falluja, and analysis of factors 
affecting the image of the spatial distribution of service centers and their functional 
role in the region. 

The research focused on the question of the form of proliferation and the 
spatial distribution of human settlements in Falluja which represented the research 
problem. The search began from the premise that the spread of human 
settlements in Falluja showed varying patterns of distribution as a result of the 
impact of natural and human factors. 
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The two researchers used quantitative methods in the analysis. Scale 
spacing and scale-proliferation were adopted. The study showed the presence of 
three styles for distribution of human settlements in Falluja. 

ذاملؼدمةذ

أىـ الظواىر  وتوزيعيا الجغرافي بعدىااىتـ الجغرافيوف بدراسة المستقرات البشرية 
البشرية وأكثرىا تعقيدًا، السيما وأنيا تمثؿ أعظـ اإلنجازات الحضارية التي صنعيا اإلنساف. 

الداخمي، بؿ اختصت وتركيبيا  ومورفولوجيتياعمى نشأة المدف وتطورىا، ولـ تقتصر الدراسات 
 التي تتخذىا. دراسات أخرى بدراسة صور التوزيع الجغرافية لممستقرات البشرية واألنماط

 وال تخفى أىمية دراسة توزيع المستقرات البشرية السيما شكؿ التوزيع واتجاىاتو بعّدىا
 لمختمؼ المستوياتنسيابية الخدمات ذات الطابع الريفي والحضري ال الضابط األساسي
المتنوعة  مف سيولة الوصوؿ بعناصرىاوذلؾ لما يترتب عمى التباعد ، تالحجمية لممستقرا

ضعؼ الخدمات في المستقرات ذات األحجاـ ، وىذا ما يؤكد حقيقة كالوقت والجيد والكمفة
تحت ىيمنة مطمقة لمستقرات اخرى ذات حجـ سكاني كبير ونشاط خدمي  ويجعمياالصغيرة 

 .عالي المستوى
الكشؼ عف األنماط أىمية دراسة التوزيع الجغرافي لممستقرات البشرية في وتتجمى 

الف شكؿ التوزيع يعكس العوامؿ الطبيعية والبشرية مف جية ومف التوزيعية لتمؾ المستقرات 
 جية أخرى يبيف المديات التي تمتد خالليا مناطؽ تأثير مراكز الخدمات في إطارىا اإلقميمي

 الكثيؼ والمحمي الواسع.  اإلقميميفوالخدمات التي تقدـ لسكاف  ميميةاإلقعالقاتيا وتكشؼ عف 
انتشار التوزيع وشكمو وجاء ىذا البحث مساىمة مف الباحثيف في الكشؼ عف صورة 

العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ ىذه لمستقرات البشرية في قضاء الفموجة وتحميؿ ا الذي تتخذه
لمقدمة لسكاف المنطقة رتباط بكفاية مراكز الخدمات اواعالقات لما ليا مف  األنماط التوزيعية

  .يمكف مف تحميؿ العالقات اإلقميمية وبما بصورة عامة
ذأواًل:ذمشؽؾةذالبحث

 التساؤؿ العمميفي البحث العممي بعّدىا  األساسيةمشكمة البحث أحد الجوانب تعد 
 بما يأتي:  بحثتـ صياغة مشكمة الو  ،يتطمب مف الباحث اإلجابة عميوالذي 

 ؟ما ىو شكؿ االنتشار والتوزيع المكاني لممستقرات البشرية في قضاء الفموجة
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ذثانقًا:ذفرضقةذالدرادة:ذ

أظير أنماطًا المكاني في قضاء الفموجة  ياتوزيعانتشار المستقرات البشرية و إفَّ 
ب العمراني التي تفاعمت لتكوف ىذا المركلعوامؿ الطبيعية والبشرية متباينة نتيجة تأثير ا

 والوظيفي .
 ثالثًا:ذهدفذالدرادة:ذذ

الكشؼ عف أنماط التوزيع المكاني لممستقرات البشرية في قضاء  إلىتيدؼ الدراسة 
التبايف والعالقات المكانية لتمؾ المستقرات وتأثيرىا عمى كفاية  عوامؿالفموجة وتحميؿ 

مف حيث تراتبيا الحجمي  الخدمات، ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ مراكز المستقرات البشرية
، وبما يمكف مف اإلسياـ في والوظيفي ضمف التركيب الخدمي لتمؾ المستقرات وتباعدىا

لتوزيع الجغرافي لممستقرات البشرية وبما يضمف توفير فرص لمستقبؿ اصورة جديدة  إعطاء
قامةتنموية   مراكز ذات كفاية وظيفية عالية.  وا 

ذرابعًا:ذحدودذالبحث

 قضاء الفموجة كمنطقة لمدراسة ضمف الحدود اإلدارية لمقضاء لتشمؿ كافةتـ اتخاذ 
، وتـ االعتماد عمى البيانات الصادرة مف وزارة التخطيط المستقرات الريفية والحضرية فيو

، 9977والبيانات في التعدادات السابقة  0229والتعاوف اإلنمائي الحصر والترقيـ لسنة 
ميدانية التي أجريت في سنة البحث. فضاًل عف الدراسة ال، وبما يخدـ مسار 9997، 9987
 .ر الذي يحدد المدة الزمنية لمبحث، األم0290

ذخامدًا:ذرروؼةذالبحثذومـفجقته

التوزيعية لممستقرات  األنماط ألجؿ الكشؼ عفالمنيج الوصفي التحميمي  اعتمد
 البشرية في قضاء الفموجة 

مومات المطموبة اعتمد التحميؿ الكمي في وبعد أف تـ الحصوؿ عمى البيانات والمع
ألجؿ الحصوؿ عمى نتائج دقيقة واعتمد الباحثاف عمى  واإلحصائياتالبيانات  التعامؿ مع

 .االنتشار( ومقياس تباعد الظاىراتمقياس التشتت )
 أوالذ:ذتوزوعذاملدتؼراتذالبشروةذيفذقضاءذالػؾوجة

وجة يتبايف مكانيًا انعكاسًا الشؾ أف توزيع المستقرات البشرية في قضاء الفم
لمخصائص الطبيعية والبشرية التي رسمت مواقع مستقرات ميمة والسيما في الجية الوسطى 



ذاإلندانقةجمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذ

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجملؾدذالثاني

 

 (00 ( 
 

مف منطقة الدراسة، والمتمثمة بمدينة الفموجة والنواحي التابعة ليا، وكذلؾ في المستقرات 
ب مستقرات بشرية كما أثرت الخصائص المذكورة في تقار  البشرية القريبة مف مركز القضاء.

 (. 9الخريطة ) ، انظر إلىأو تباعدىا في مناطؽ ُأخرى
 التوزيع الجغرافي للوستقرات البشرية في هنطقة الدراسة. (1الخريطة رقن )
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( 4( مستقرة بشرية، منيا )952يبمغ مجموع المستقرات البشرية  في منطقة الدراسة )
مركز القضاء، ومراكز  -بمدينة الفموجةمستقرات حضرية تقتصر عمى مراكز المدف متمثمة 
( مستقرة ريفية تتوزع ضمف الحدود 946النواحي الثالثة )الصقالوية، الگرمة، العامرية(، و)

وبما أف مدينة الفموجة تمثؿ المركز اإلداري لمقضاء، فإف  اإلدارية لممراكز الحضرية المذكورة.
تبط بيا جميع الدوائر األدنى منيا في جميع المؤسسات الرسمية الرئيسة التي تقع فييا وتر 

تعد حمقة الربط بيف ىذه النواحي ومركز  -أي مدينة الفموجة–النواحي التابعة ليا، كما أنيا 
 محافظة االنبار. ويتبف التركيب اإلداري لممستقرات البشرية فييا مف خالؿ:

 توزيع المستقرات الحضرية في قضاء الفموجة:  .1
ويشمؿ قضاء الفموجة عمى أربع مستقرات حضرية تمثؿ مراكز لنواحي القضاء وىي: 
الصقالوية، والكرمة، والعامرية، فضاًل عف مدينة الفموجة التي تمثؿ مركز القضاء الجدوؿ 

(، وتمثمت ىذه المستقرة مف حيث حجـ السكاف وعدد األحياء والمستقرات 9(، والخريطة )9)
 إداريًا. الريفية التي تتبعيا 

ومف خالؿ الجدوؿ المذكور يتبيف أف المستقرات الحضرية في قضاء الفموجة تتكوف 
( أحياء في العامرية، 8( حيًا سكنيًا في مدينة الفموجة، و)02( حيًا سكنيًا، منيا )27مف )
 ( أحياء في الكرمة. أما عدد األحياء في الصقالوية فيقتصر عمى ثالثة أحياء فقط. 6و)

 0229المستقرات الحضرية والريفية في قضاء الفموجة لسنة  (9الجدوؿ )

 الوحدة اإلدارية
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 1141 00 1,46 7 6846 8, 1,41 02 مركز قضاء الفموجة
 1741 01 1847 9 741 1 841 3 الصقالويةناحية 

 1047 77 1041 01 1242 7 1640 6 ناحية الكرمة
 1141 00 1,46 7 1,42 12 0146 8 ناحية العامرية

 122 1,6 122 8, 122 72 122 37 المجموع
المصدر: وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء، غرفة عمميات التعداد اإلحصائي في األنبار، 

 . 22 -95( مف ص 4، تقرير )0229دائرة إحصاء الفموجة، عممية الحصر والترقيـ لتقديرات السكاف لسنة 
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ينما توزعت أي اف مدينة الفموجة استحوذت عمى حوالي نصؼ أحياء القضاء، ب
%( 819%، و9610%، و  0916النسبة الباقية عمى العامرية، والكرمة، والصقالوية بنسبة )

وتنقسـ ىذه األحياء إلى محالت بمغ عددىا الكمي في مجمؿ قضاء الفموجة  عمى التوالي.
%( في مركز قضاء الفموجة، يمييا مدينة العامرية في  6816( محمة سكنية، منيا نسبة )72)

( محالت سكنية، وشكمت نسبة قدرىا 92تبة الثانية بعد مدينة الفموجة، اذ بمغ عددىا )المر 
( محمة 5و 7%(. وجاءت مدينتي الكرمة، والصقالوية في المرتبتيف الثالثة والرابعة ) 9412)

 %( لكؿ منيما عمى التوالي.  7.9%،  92سكنية لكؿ منيما، وشكمتا نسبة قدرىا )
 توزيع المستقرات الريفية في قضاء الفموجة  .0

 5017( قرية استحوذت ناحية الگرمة عمى )946يبمغ عدد القرى في قضاء الفموجة )
، يمييا %( 9719( قرية أي بنسبة )05وية )( قرية تمييا ناحية الصقال77بواقع ) منيا %(

%(. وترتبط  9519( قرية لكؿ منيما أي بنسبة )00مركز قضاء الفموجة وناحية العامرية )
 القرى المذكورة بمقاطعات زراعية تابعة لموحدات اإلدارية التي جاءت متباينة أيضًا. 

( مقاطعة زراعية موزعة عمى الوحدات 48وعموما فإف ريؼ القضاء يقسـ إلى )
( مقاطعات تابعة لناحية الصقالوية، 9مقاطعة تابعة لناحية الگرمة، و)( 05اإلدارية بواقع )

 (.0، 9( مقاطعات. الشكميف )7أما ناحية العامرية ومركز قضاء الفموجة فتتبع لكؿ منيما )
عدد المحالت الحضرية والمستقرات الريفية حسب الوحدات االدارية في قضاء  (9الشكؿ )

 9002 الفموجة لسنة

 

 (9المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )              
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 0229المستقرات البشرية حسب األحياء والمقاطعات في قضاء الفموجة لسنة  (0الشكؿ )

 

 (.9المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )       
 

سبيا المئوية ال وجدير بالذكر أف األعداد المطمقة لممقاطعات الزراعية وعدد القرى ون
تتناسب والحجوـ السكانية ليا، فعمى سبيؿ المثاؿ اف عدد القرى والمقاطعات في مركز قضاء 
الفموجة تبدو أقؿ مف عدد مثيالتيا في ناحية الصقالوية، لكف الحجـ السكاني في ريؼ مركز 

( 28274، 79677القضاء أكبر بكثير مف الحجـ السكاني في ناحية الصقالوية اذ بمغ )
 نسمة لكؿ منيما عمى التوالي. 

 أنواع المستقرات الريفية   .3
الشؾ أفَّ استعماؿ الصرامة في التصنيؼ والتحديد الكمي بيف الفئات الحجمية 
وأعدادىا في كؿ فئة ىو أمر معقد لدى الجغرافييف واإلحصائييف وغيرىـ ألف رقمًا واحدًا قد 

مسمى أو مصنؼ إلى مسمى أو مصنؼ آخر، ينقؿ مستقرة بشرية مف فئة إلى أخرى أي مف 
اال أف وضع ىكذا فواصؿ او حدود أمر ال بد منو ال سيما في المستقرات الريفية التي ال 
يمكف االستدالؿ عمى حجوميا السكانية باإلحساس البصري كما ىو الحاؿ عند التمييز بيف 

يفية بحسب حجوميا لو المدينة والقرية، ولذا فاف إعطاء مسميات ومصنفات لممستقرات الر 
أىمية كبيرة في الوقت الحاضر وفي المستقبؿ، وبناًء عمى ذلؾ فقد تـ اقتراح المسميات اآلتية 

 (0لممستقرات البشرية الرئيسة حسب فئاتيا الحجمية، الجدوؿ )
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%( 06( قرية ونسبتيا )28( نسمة، التي بمغ عددىا )522أقؿ مف ) قرى صغيرة الحجم .9
 مف مجموع المستقرات الريفية. 

( قرية ونسبتيا 04( نسمة، التي بمغ عددىا )9222 -529مف ) قرى متوسطة الحجم .0
 %( مف مجموع المستقرات الريفية. 9614)

 52ية ونسبتيا )( قر 72( نسمة، التي بمغ عددىا )5222 -9229مف ) قرى كبيرة الحجم .2
 %( مف مجموع المستقرات الريفية.

%(  716( قرية ونسبتيا )99( نسمة، التي بمغ عددىا )5222أكثر مف ) قرى كبيرة جدا .4
 مف مجموع المستقرات الريفية.

يتالءـ والواقع  الحجمي لسكاف المستقرات الريفية ومف الجدير بالذكر أف ىذا التصنيؼ
الفعمي لتوزيع المستقرات البشرية في منطقة الدراسة، ويعزى ذلؾ الى طبيعة النشاط 

 5414االقتصادي السائد الذي تشكؿ الزراعة جزًءا ميما منو، إذ يشكؿ سكاف الريؼ نسبة )
 %( مف المجموع الكمي لسكاف منطقة الدراسة. 

يفية في قضاء الفموجة حسب الوحدات اإلدارية الحجـو السكانية لممستقرات الر  (0الجدوؿ )
 0229لسنة 

 الوحدة اإلدارية

 قرى صغيرة
 أقؿ مف

 ( نسمة522)

 قرى متوسطة
(529- 

 ( نسمة9222

 قرى كبيرة
(9229- 

 ( نسمة5222

 قرى كبيرة جدا
أكثر مف 

 ( نسمة5222)
 المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
مركز قضاء 

 الفموجة
9 016 - - 96 0919 5 4514 00 9519 

 9719 05 - - 9519 99 0910 7 9814 7 ناحية الصقالوية
 5017 77 0712 2 4218 20 5812 94 7217 08 ناحية الكرمة
 9519 00 0712 2 9910 94 9015 2 512 0 ناحية العامرية
 922 946 922 99 922 72 922 04 922 28 المجموع

دائرة إحصاء  -المصدر: وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء األنبار
 .22 -96، ص 0229الفموجة، تقديرات السكاف لعاـ 
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%(  06نسمة( شكمت نسبة ) 522ومما يالحظ أف القرى الصغيرة الحجـ )أقؿ مف  
مف المجموع الكمي لمقرى، توزعت عمى الوحدات اإلدارية في قضاء الفموجة بيف قرية واحدة 

( قرية في ناحية الكرمة، في حيف 08في مركز قضاء الفموجة وىي قرية جبيؿ والخراب، و)
 ( قرية عمى التوالي.7، 0العامرية الصقالوية ) بمغ عددىا في كؿ مف ناحيتي

يعتمد أغمب سكاف ىذه القرى عمى اآلبار المحفورة في زراعة المحاصيؿ كما في 
 جزيرة الكرمة والشامية. 

ويبدو أف المستقرات الريفية الصغيرة الحجـ ىي وليدة ظروؼ طبيعية وبشرية عديدة 
اإلعالة وتضرس األرض التي تحدد صالحيتيا يأتي في مقدمتيا انخفاض قدرة األرض عمى 

، وكذلؾ شحة المياه العذبة، والعكس صحيح. أما القرى (9) لمسكف وسعة األراضي الزراعية
%( مف المجموع الكمي  9614( نسمة فقد بمغت نسبتيا )9222 -529المتوسطة الحجـ )

ومف خالؿ الجدوؿ آنؼ الذكر فإف مركز قضاء الفموجة لـ يسجؿ أي نسبة في ىذه  لمقرى.
%( مف أعداد القرى في ىذه الفئة،  5812الفئة، في حيف اف ناحية الكرمة قد سجمت نسبة )

 %(. 9015%(، ثـ ناحية العامرية بنسبة ) 0910تمييا ناحية الصقالوية بنسبة )
%( مف  52( نسمة فقد بمغت نسبتيا )5222 -9229أما القرى كبيرة الحجـ )

%( كما في ناحيتي الصقالوية  4218%( و) 9518المجموع الكمي لمقرى تباينت نسبتيا بيف )
%(  0919والكرمة عمى التوالي، في حيف سجؿ مركز قضاء الفموجة المرتبة الثانية بنسبة )

 (.0%(. الخريطة ) 9910الثالثة بنسبة )وناحية العامرية المرتبة 
أنيا أكثر  عمى اف كبر الحجـ في ىذه القرى قياسا الى الفئتيف االولى والثانية يدؿ

مزاولة لمنشاط الزراعي وأقدـ استقرارًا ال سيما وانيا تعتمد عمى نير الفرات وجدوؿ الصقالوية 
ذات الفئة الحجمية التي تزيد عف  وفيما يخص القرى الكبيرة جدافي ري محاصيميـ الزراعية. 

%( مف المجموع الكمي لقرى منطقة الدراسة. احتؿ  716( نسمة فقد شكمت نسبتيا )5222)
%( في كؿ مف ناحيتي الكرمة  0712%( وشكمت نسبة ) 4514مركز قضاء الفموجة نسبة )

بالنسبة والعامرية، في حيث لـ تسجؿ أي نسبة مف ىذه الفئة في ناحية الصقالوية. أما 
لممجموع الكمي لمقرى في منطقة الدراسة فقد جاء توزيعيا متقاربا في ثالث منيا، اذ بمغ نسبة 

%( في  9719%( في كؿ مف مركز قضاء الفموجة وناحية العامرية، وبمغ نسبة ) 9519)
%( مف المجموع الكمي في  5017ناحية الصقالوية، اال أف ناحية الكرمة قد شكمت نسبة )
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لدراسة. ىذا مف ناحية االعداد المطمقة في عدد القرى، اال أف حجوميا السكانية فقد منطقة ا
 (.2تباينت بشكؿ كبير كما الحظنا آنفا. الشكؿ )
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 .0229كثافة االستقرار الريفي في قضاء الفموجة حسب الوحدات االدارية لسنة  (2خريطة )ال
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 0229قضاء الفموجة لسنة الحجـو السكانية لممستقرات الريفية في  (2الشكؿ)

 
 (.0المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )        
 

 كثافة االستقرار البشري:  .,
يتبايف توزيع المستقرات البشرية الريفية مكانيا بيف وحدات القضاء اإلدارية، كما يتبايف 
توزيعيا آنيا في كؿ وحدة إدارية. واذا ما أخذنا األعداد المطمقة ليذه المستقرات الرئيسة 
وتوزيعيا حسب الوحدات اإلدارية لمقضاء، فإنيا ستكشؼ مدى التبايف بيف وحدة إدارية 

تؤدي العوامؿ الطبيعية كالموارد المائية، والتربة دورىا الكبير واألساسي في جذب وُأخرى. و 
المستقرات البشرية في مكاف دوف غيره، الذي ينتج عنو تبايف توزيع ىذه المستقرات بيف 

 الوحدات اإلدارية. 
( 946(، يتبيف أف عدد المستقرات الريفية قد بمغ )4( والشكؿ )4ومف الجدوؿ )

( مستقرة 00( مستقرة في ناحية الكرمة، وبيف )77تراوحت أعدادىا بيف ) 0229ـ مستقرة عا
في كؿ مف مركز قضاء الفموجة والعامرية، في حيف بمغ عدد المستقرات البشرية في 

( 4025وتتوزع ىذه المستقرات عمى مساحة قضاء الفموجة البالغة ) ( مستقرة.05الصقالوية )
 متباينة ىي اأُلخرى بيف وحدة إدارية وُأخرى.  ، إال أف ىذه المساحة جاءت0كـ

في ناحية الصقالوية التي تمثؿ أصغر  0( كـ957فقد تراوحت ىذه المساحات بيف )
لناحية العامرية التي تمثؿ أكبر  0( كـ0520الوحدات اإلدارية في القضاء مساحًة، وبيف )

الوحدتيف اإلداريتيف  الوحدات اإلدارية في القضاء مساحًة. في حيف بمغت المساحة في

 نسمة( 500)أقل من 
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 نسمة( 5000 -1001)
 نسمة( 5000)أكثر من 

0

20

40

60

80

1 
7 

28 

2 

38 

0 

7 
14 

3 

24 
16 11 

32 

14 

73 

5 0 
3 3 

11 



ذأ.د.ذعبدذالـاصرذصربيذذاهرذالراوي

ذ

أمناطذالتوزوعذاجلغرايفذلؾؿدتؼراتذالبشروةذ

ذيفذقضاءذالػؾوجةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذحمؿدذفرجذجادمذالعقداويذم.م.ذ

ذ

) 29 ) 
 

في كؿ مف مركز قضاء الفموجة وناحية الكرمة عمى التوالي،  0( كـ9228، 478اأُلخرييف )
%( لكؿ  6210%، 0417%،  9914%،  217وبذلؾ شكمت النسب المئوية ليذه الوحدات )

 مف ناحية الصقالوية ومركز قضاء الفموجة وناحية الكرمة وناحية العامرية عمى التوالي. 
( مستقرة بشرية 215في قضاء الفموجة قد بمغت ) (0)وعميو فإف كثافة االستقرار البشري

التي تكشؼ مدى التبايف بيف الوحدات اإلدارية والتغمب عمى النقص الحاصؿ  0كـ 922لكؿ 
في اعتماد العدد المطمؽ لممستقرات بسبب اختالؼ المساحة التي تحتميا ىذه المستقرات مف 

 منطقة أُلخرى. 
 0229كثافة االستقرار الريفي حسب الوحدات اإلدارية لقضاء الفموجة لسنة   (4الجدوؿ )

كثافة االستقرار )مستقرة  النسبة عدد القرى النسبة  (0المساحة )كـ الوحدة اإلدارية
 (0كـ922/

 416 9519 00 9914 478 مركز قضاء الفموجة
 9519 9719 05 217 957 ناحية الصقالوية

 714 5017 77 0417 9228 الكرمةناحية 
 219 9519 00 6210 0520 ناحية العامرية

 215 922 946 922 4025 قضاء الفموجة 
مديرية إحصاء  -المصدر: جميورية العراؽ، وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء

 .0229محافظة األنبار، دائرة إحصاء الفموجة، تقديرات السكاف لسنة 
 

 0229كثافة االستقرار البشري في قضاء الفموجة  (4شكؿ )ال

 
     

 (.4المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )          
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في ناحية العامرية، وبيف  0كـ 922%( مستقرة /  2.9وقد تراوحت ىذه الكثافة بيف )
، ويعود السبب الى ىذا التبايف الكبير الى في ناحية الصقالوية 0كـ922( مستقرة /9519)

صغر مساحة األرض في ناحية الصقالوية واتساعيا في ناحية العامرية. أما في مركز قضاء 
، في حيف بمغت في ناحية الكرمة 0كـ922/ ( مستقرة416الفموجة فقد بمغت كثافة االستقرار )

 . 0كـ922/ ( مستقرة714)
فضة في القضاء بشكؿ عاـ وفي ناحيتي الكرمة وعميو فإف كثافة االستقرار منخ

والعامرية بشكؿ خاص، ويعود سبب ىذا االنخفاض الى احتوائيما عمى مساحات صحراوية 
واسعة غير صالحة لالستقرار البشري ويظير ذلؾ بصورة أوضح عندما نتناوؿ كثافة 

ة ادارية إذ االستقرار لتمؾ المستقرات عمى مساحة األرض الصالحة لمزراعة في كؿ وحد
تكشؼ عف مدى الترابط الوثيؽ بيف ارتفاع نسبة االستقرار الريفي وبيف نسبة األرض الصالحة 

 لمزراعة في تمؾ الوحدات. 
( الذي يبيف مساحة ونسب األرض الزراعية 2(، والخريطة )5ومف خالؿ الجدوؿ )

ر البشري قد سجمت يظير أف كثافة االستقرا الكمية والصالحة لمزراعة في كؿ وحدة إدارية.
في حيف سجمت ناحية  0كـ922/  ( مستقرة2219أعالىا في مركز قضاء الفموجة إذ بمغت )

، ويعزى سبب ارتفاعيا في مركز 0كـ922/  ( مستقرة219أدناىا اذ بمغت ) (2)العامرية
، في حيف أنيا 0( كـ6614القضاء الى صغر مساحة األرض الصالحة لمزراعة التي بمغت )

، وجاءت ناحية الصقالوية في المرتبة الثانية في كثافة 0( كـ0542ناحية العامرية )بمغت في 
، ويعزى ذلؾ االرتفاع الى صغر 0كـ922/  ( مستقرة0017االستقرار البشري اذ بمغت )

، في حيف أف كثافة 0( كـ92919مساحة األرض الصالحة لمزراعة في الناحية التي بمغت )
. ومف الجدير بالذكر أف 0كـ922/  ( مستقرة9219بمغ ) الكرمة الستقرار البشري في ناحيةا

المستقرات البشرية في الوحدات االدارية كافة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصادر المياه العذبة 
المتمثمة بنير الفرات وجدوؿ الصقالوية، وكذلؾ توافر األرض الخصبة عمى ىذه المصادر، 

الحجـ تعتمد عمى المياه الجوفية بعد حفر اآلبار  في حيف تتواجد مستقرات بشرية صغيرة
الشامية في  /09/ جزيرة الكرمة وفي مقاطعة 06المعدة ليذا الغرض خاصة في مقاطعة 

 ناحية العامرية. 



ذأ.د.ذعبدذالـاصرذصربيذذاهرذالراوي

ذ

أمناطذالتوزوعذاجلغرايفذلؾؿدتؼراتذالبشروةذ

ذيفذقضاءذالػؾوجةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذحمؿدذفرجذجادمذالعقداويذم.م.ذ

ذ

) 22 ) 
 

مساحة ونسب األرض الزراعية الكمية والصالحة لمزراعة والمزروعة فعال وغير  (5جدوؿ )ال
 0290الوحدات اإلدارية )دونـ( لسنة  في قضاء الفموجة حسب الصالحة لمزراعة

الوحدة 
 اإلدارية

المساحة 
الكمية 
لألرض 
الزراعية 
 )دونـ(

نسبتيا 
% 

المساحة 
الصالحة 
لمزراعة 
 )دونـ(

نسبتيا 
% 

المساحة 
المزروعة 
 )دونـ(

نسبتيا 
% 

 المساحة
 غير

الصالحة 
لمزراعة 
 )دونـ(

نسبتي
 ا %

 9610 50220 0919 89282 012 06546 510 86579 الفموجة
 9919 26294 9612 60922 214 42952 519 84627 الصقالوية
 6914 004840 2718 945069 9619 009628 0718 469229 الكرمة
 212 92752 0418 95069 7717 9296206 6919 926776 العامرية
المجموع 
 الكمي

9659202 922 9228922 922 284554 922 204298 922 

اإلحصاء، بيانات غير منشورة،  -الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة األنبار، قسـ التخطيطالمصدر: وزارة 
0290. 

 

 ثانيا: مقاييس تباعد المستقرات: 
 ىنالؾ العديد مف مقاييس تباعد المستقرات البشرية، منيا: 

 مقياس التباعد: .1
التوزيعية عند دراسة أي ظاىرة جغرافية، لكي ييتـ الجغرافي اىتمامًا كبيرًا باألنماط 

يتمكف مف كشؼ طبيعة العالقة القائمة بيف المواضع الجغرافية ليذه الظواىر، ومدى تأثير 
بعضيا في البعض اآلخر، أي ىؿ أف التأثير متبادؿ فيما بينيا اـ ال؟ واذا كاف التأثير 

ىو سمبي )تنافر( وما قوتو في كال المتبادؿ موجودا فيما بينيا ىؿ ىو ايجابي )تجاذب( أو 
 .(4)الحالتيف

اف قياس ىذه العالقة وتحديدىا ليس باألمر السيؿ مف دوف المجوء الى األساليب 
االحصائية، لذا لجأ عدد مف الباحثيف الى استعماؿ المقاييس لتحديد تباعد السكاف ومف بينيـ 
 جوف كالرؾ وايفانز ودونكف وغيرىـ. ومف ىذه المقاييس المعتمدة ىو مقياس متوسط التباعد 
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)مقياس متوسط تباعد السكاف( وىو األقرب الى الدراسات الجغرافية، اذ  بيف أقرب جاريف
يتميز بسيولة تطبيقو لمعرفة متوسط المسافة بيف أقرب الجيراف والذي يمكف اعتماده وفؽ 

 .(أ )المعادلة التالية
وعند تطبيؽ المعادلة تبيف أف متوسط التباعد بيف المراكز الحضرية في منطقة 

( كـ في 2417. وانخفض ىذا المتوسط إلى )9977( كـ حسب تعداد سنة 4212الدراسة بمغ )
( مدف في 4الى ) 9977( مدف في تعداد 2بسبب زيادة عدد مدف القضاء مف ) 9987عاـ 

بسبب ثبات عدد المراكز  0229، 9997تعدادي . وينطبؽ ىذا الحاؿ في 9987تعداد 
 الحضرية، وكذلؾ الثبات النسبي لممساحة في منطقة الدراسة. 

إال أف متوسط التباعد بيف المستقرات الريفية يختمؼ كثيرا عما ىو عميو في 
المستقرات الحضرية، وكذلؾ يختمؼ بيف وحدة إدارية وُأخرى، ومف زمف آلخر بسبب ازدياد 

 في السنوات األخيرة. عدد القرى 
( 719( يتبيف أف متوسط التباعد لعمـو منطقة الدراسة قد بمغ )6ومف خالؿ الجدوؿ )

( 2، أما متوسط التباعد بيف المستقرات الريفية في قضاء الفموجة فيتراوح بيف )9987كـ لمعاـ 
 في كؿ مف الصقالوية والعامرية عمى التوالي.  9987( كـ في عاـ 9915كـ و)

( كـ في كؿ مف الكرمة والفموجة عمى التوالي أيضًا، 812( و)616حيف بمغ )في 
( 0520تساع مساحتيا البالغة )ويمكف أف يعزى التباعد الكبير بيف قرى ناحية العامرية الى ا

 . 0كـ 957، في حيف مساحة ناحية الصقالوية ال تتجاوز 0كـ
دؿ التباعد بيف المستقرات فقد اختمؼ الحاؿ كثيرا، فقد بمغ مع 0229أما في عاـ 

( في كؿ مف 99148( كـ و)0168( كـ، وتراوح بيف )517الريفية لمجمؿ قضاء الفموجة )
                                                 

 مف بينيا الصيغة التالية: (أ )

 
 ع= عدد المدف أو القرى.    ـ= المساحة.   = معامؿ الثبات. 9127  حيث اف: س = متوسط تباعد السكاف.

المصدر: د. عباس فاضػؿ السػعدي، توزيػع السػكاف والمسػتوطنات بػيف ظػاىرة التصػحر وقػوى الجػذب المكػاني 
 .92محافظة األنبار، ص في 
، وعػػػاـ 9987قضػػاء الفموجػػة لعػػاـ  كػػـ متوسػػط تباعػػد مػػدف 2417=  2015×  9127=  9127س =  مثػػاؿ:

 . 0229، وعاـ 9997
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، 2192ناحية الصقالوية، وناحية العامرية عمى التوالي. في حيف بمغ متوسط التباعد )
 ( كـ في كؿ مف ناحية الكرمة، ومركز قضاء الفموجة عمى التوالي أيضًا. 4199و

مالحظة الجدوؿ المذكور نجد أف متوسط التباعد بيف المستقرات الريفية قد وعند 
باستثناء ناحية العامرية، ويعزى  0229 -9987انخفض في جميع الوحدات اإلدارية لممدة 

ذلؾ الى ثبات أعداد المستقرات البشرية مع ثبات المساحة في المدتيف المذكورتيف في حيف 
في الوحدات اإلدارية اأُلخرى مع الثبات النسبي لممساحات  اختمؼ عدد المستقرات البشرية

( مستقرة 946وارتفع الى ) 9987( مستقرة سنة 78التي تشغميا، إذ كاف عدد المستقرات )
وتقمصت  9987سنة  0( كـ4092في حيف أف مساحة قضاء الفموجة كانت ) 0229سنة 

 (.4)(، والخريطة 5. الشكؿ )0229سنة  0( كـ4025قمياًل الى )
 -9987متوسط تباعد سكاف القرى في قضاء الفموجة بحسب الوحدات اإلدارية  (6الجدوؿ )

0229 

 الوحدة اإلدارية 

9987 0229 

عدد 
 القرى

نسبتيا إلى 
جممة 
 السكاف

المساحة 
 (0)كـ

متوسط 
التباعد 
 بيف القرى

عدد 
 القرى

نسبتيا إلى 
جممة 
 السكاف

المساحة 
 (0)كـ

متوسط 
التباعد 

 القرىبيف 
مركز قضاء 

 الفموجة
9 2914 522 812 00 05129 478 4199 

 0168 957 92108 05 212 957 9014 02 ناحية الصقالوية
 2192 9228 27100 77 616 9204 2619 07 ناحية الكرمة
 99148 0520 04149 00 9915 0520 0219 00 ناحية العامرية
 517 4025 922 946 719 2092 922 78 المجموع الكمي 

 

       9127س = 
 

 ع= عدد المدف أو القرى.   ـ= المساحة.  = معامؿ الثبات. 9127   س = متوسط تباعد السكاف. حيث اف:
المصدر: عباس فاضؿ السعدي، توزيع السكاف والمستوطنات بيف ظاىرة التصحر وقوى الجذب المكاني في 

 .92محافظة األنبار، ص 
 
 
 

 م
 ع
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 0229 -9987متوسط تباعد سكاف القرى في قضاء الفموجة  (5الشكؿ )

 

 (.6المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )      
 

 معامل التشتت )االنتشار( لممستقرات البشرية:  .0
يعد معامؿ التشتت )االنتشار( مف المقاييس المعتمدة في قياس ظاىرة التشتت التي 

وىذا المعامؿ يعطي صورة واضحة عف سيرة المستقرات الريفية تعاني منيا المستقرات الريفية، 
( اتضح اف معامؿ التشتت خالؿ المدة 6(، والشكؿ )7فمف خالؿ الجدوؿ ) قيد الدراسة.

كاف معامؿ التشتت في مركز قضاء  9987يتبايف زمانيا ومكانيا، ففي عاـ  0229 -9987
في ناحية الكرمة، أما في ناحيتي  (0217( في حيف بمغ )014الفموجة صغيرا ال يتجاوز )

( لكؿ منيما عمى التوالي، وعميو فاف 0914، و9714الصقالوية والعامرية فقد بمغ المعامؿ )
 ( لمجمؿ قضاء الفموجة. 9610بمغ ) 9987متوسط المعامؿ خالؿ عاـ 

، فقد بمغ معامؿ التشتت أدناه 9987فقد اختمؼ الحاؿ عف عاـ  0229أما في عاـ 
( في ناحية الكرمة، 7217( وأعمى معامؿ لمتشتت )517ضاء الفموجة، إذ بمغ )في مركز ق

ويعود ذلؾ إلى قمة عدد القرى في االولى، وزيادة عددىا في الثانية، فضاًل عف الزيادة المطمقة 
لعدد سكاف الريؼ في ناحية الكرمة عنو في مركز قضاء الفموجة، إذ بمغت ىذه الزيادة 

 ، بينما بمغت الزيادة 0229 -9987مركز قضاء الفموجة لممدة ( نسمة في ريؼ 29709)
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( متوسط تباعد سكاف القرى في قضاء الفموجة حسب الوحدات االدارية لممدة 4الخريطة )
9987-0227. 
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 ( نسمة لممدة نفسيا، أما في ناحية الصقالوية62745المطمقة لعدد سكاف ريؼ الكرمة )
وزيادة طفيفة في ناحية  9987والعامرية فاف معامؿ التشتت بقي كما ىو عميو الحاؿ عاـ 

( عاـ 09.4، 97.4بعد أف كاف ) 0229( عاـ 97.0، 02.8الصقالوية حيث بمغ المعامؿ )
 في كؿ منيما عمى التوالي. 9987

 معامل التشتت )االنتشار( لممستقرات البشرية:  .3
ر( مف المقاييس المعتمدة في قياس ظاىرة التشتت التي يعد معامؿ التشتت )االنتشا

تعاني منيا المستقرات الريفية، وىذا المعامؿ يعطي صورة واضحة عف سيرة المستقرات الريفية 
( اتضح اف معامؿ التشتت خالؿ المدة 6(، والشكؿ )7فمف خالؿ الجدوؿ ) قيد الدراسة.

كاف معامؿ التشتت في مركز قضاء  9987يتبايف زمانيا ومكانيا، ففي عاـ  0229 -9987
( في ناحية الكرمة، أّما في ناحيتي 0217( في حيف بمغ )014الفموجة صغيرًا ال يتجاوز )

( لكؿ منيما عمى التوالي، وعميو فاف 0914، و 9714ؿ )الصقالوية والعامرية فقد بمغ المعام
 ( لمجمؿ قضاء الفموجة. 9610بمغ ) 9987متوسط المعامؿ خالؿ عاـ 

، فقد بمغ معامؿ التشتت أدناه 9987فقد اختمؼ الحاؿ عف عاـ  0229أما في عاـ 
مة، ( في ناحية الكر 7217( وأعمى معامؿ لمتشتت )517في مركز قضاء الفموجة، إذ بمغ )

ويعود ذلؾ إلى قمة عدد القرى في االولى، وزيادة عددىا في الثانية، فضاًل عف الزيادة المطمقة 
لعدد سكاف الريؼ في ناحية الكرمة عنو في مركز قضاء الفموجة، إذ بمغت ىذه الزيادة 

، بينما بمغت الزيادة 0229 -9987( نسمة في ريؼ مركز قضاء الفموجة لممدة 29709)
( نسمة لممدة نفسيا، أما في ناحية الصقالوية 62745دد سكاف ريؼ الكرمة )المطمقة لع

وزيادة طفيفة في ناحية  9987والعامرية فاف معامؿ التشتت بقي كما ىو عميو الحاؿ عاـ 
( عاـ 09.4، 97.4بعد أف كاف ) 0229( عاـ 97.0، 02.8الصقالوية إذ بمغ المعامؿ )

 في كؿ منيما عمى التوالي. 9987
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النسب المئوية لمعامؿ انتشار سكاف ريؼ قضاء الفموجة حسب الوحدات اإلدارية  (7جدوؿ )ال
9987- 0229 

 الوحدة اإلدارية

9987 0229 
عدد سكاف 
 الريؼ
 )نسمة(

مجموع 
السكاف 
 )نسمة(

عدد 
 القرى

معامؿ 
االنتشار 

% 

عدد سكاف 
الريؼ 
 )نسمة(

مجموع 
السكاف 
 )نسمة(

عدد 
 القرى

معامؿ 
االنتشار 

% 
مركز قضاء 

 517 00 075908 79677 014 9 949689 29948 الفموجة

 0218 05 45820 28274 9714 02 98997 95824 ناحية الصقالوية
 7217 77 996997 926682 0217 07 50422 45925 ناحية الكرمة
 9710 00 89724 72024 0914 00 06258 05622 ناحية العامرية

  946 506869 086625  78 046629 907087 القضاء
 0816 متوسط المعامالت 9610 متوسط المعامالت

 المصدر: تـ استخراج المعامؿ اعتمادا عمى  
 صيغة معامؿ االنتشار )التشتت( لممستقرات الريفية كاآلتي:  

 E × N حيث اف: 
C= 

T 
=C )معامؿ االنتشار )التشتت      =E .عدد سكاف الريؼ       = N .عدد القرى   
=T .المصدر:        مجموع سكاف الوحدة اإلداريةJohn. Clarke. Op.cit.p: 61. 

 

 0229 -9987معامؿ التشتت )االنتشار( لسكاف ريؼ الفموجة  (6شكؿ )ال

 

 (.7المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )                 
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 أنماط توزيع المستقرات:  ثالثا:
 الريفية في منطقة الدراسة األنماط اآلتية:تتخذ المستقرات 

 النمط الخطي:  -أ 
يتخذ ىذا النمط امتدادًا شريطيًا مع مجرى نير الفرات وجداوؿ مشروعي الصقالوية 
والكرمة وطرؽ المواصالت، فضاًل عف حافات اليضبة الغربية المحاذية لمسيؿ. ومف الجدوؿ 

( مستقرة، شكمت نسبة 65في ىذا النمط )( نجد أف عدد المستقرات الريفية 7(، والشكؿ )8)
 %( مف مجموع المستقرات الريفية في منطقة الدراسة.  4415)

 0229أنماط المستقرات الريفية في قضاء الفموجة بحسب الوحدات اإلدارية لسنة  (8الجدوؿ )

مجموع  الوحدة اإلدارية
 المستقرات

المستقرات 
المستقرات  النسبة  الخطية

المستقرات  النسبة المتجمعة
 النسبة المبعثرة

مركز قضاء 
 - - 0912 92 9815 90 00 الفموجة

 9716 6 9919 9 9514 92 05 ناحية الصقالوية
 7216 04 4417 09 4910 20 77 ناحية الكرمة
 9916 4 9419 7 9619 99 00 ناحية العامرية

 922 24 922 47 922 65 946 القضاء
جميورية العراؽ، وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية  -9المصادر: 

 الدراسة الميدانية. -0إحصاء األنبار، دائرة إحصاء الفموجة )بيانات غير منشورة(. 
 

0229انماط المستقرات الريفية في قضاء الفموجة  (7الشكؿ )

 
 (8عمؿ الباحث باالعتماد جدوؿ ) المصدر: مف                   
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اف توزيع ىذه المستقرات عمى مستوى الوحدات اإلدارية فإنَُّو يتبايف مكانيًا، فقد احتمت 
ناحية الكرمة المرتبة األولى باستحواذىا عمى أكبر عدد مف المستقرات الخاصة بالنمط 

قرات، أما الوحدات %( مف مجموع المست 4910( مستقرة بنسبة )20الخطي، اذ بمغ عددىا )
اإلدارية األخرى المتمثمة بمركز قضاء الفموجة والعامرية والصقالوية فاّف عدد المستقرات 
الريفية التي تصنؼ ضمف ىذا النمط الخطي يكوف متقاربًا بفارؽ قميؿ بيف وحدة إدارية 

ية ( مستقرة في العامر 99( مستقرة في مركز قضاء الفموجة و)90واخرى، اذ بمغ عددىا )
 ( مستقرات. 92وأخيرًا في الصقالوية )

 النمط المتجمع:   -ب 
المقصود بيذا النمط: ىو تجمع الوحدات السكنية الريفية في مستقرات مدمجة، إذ 
تمتحـ المساكف بشكؿ متالصؽ او متقارب، وىذه القرى قديمة قدـ اإلنساف نفسو، كما أنيا 

. وىذا التجمع كاف (5)نب العوامؿ البشريةأكثر شيوعًا ويظير بسبب العوامؿ الطبيعية الى جا
 ألغراض أمنية قديمًا، واآلف تتجمع المساكف  لغرض أف تصميا الخدمات بشكؿ أفضؿ.

%( مف المجموع  2010( مستقرة شكمت نسبة )47بمغ عدد مستقرات ىذا النمط )
 الكمي لممستقرات في قضاء الفموجة. 

خرى، إذ تصدرت ناحية الكرمة بعدد وجاءت أعدادىا متباينة بيف وحدة إدارية وأُ 
%( مف مجموع المستقرات  4417( مستقرة بنسبة )09المستقرات التابعة ليذا النمط والبالغة )

التابعة ليذا النمط، ويعود ذلؾ إلى سعة األرض الزراعية في ىذه الناحية، وقدرة األرض عمى 
ة المتفرعة مف جدوؿ الصقالوية إعالة السكاف، فضال عف وجود العديد مف المشاريع االروائي

 الرئيس.
واحتؿ مركز قضاء الفموجة المرتبة الثانية في عدد المستقرات المتجمعة، إذ بمغت 

%( مف بيف ىذا النوع، وتتمثؿ في قرى )الحالبسة، البوعمواف،  0912( مستقرات بنسبة )92)
 ة، الشيحة(، وغيرىا. البو صالح، البو حاتـ، الشيابي االولى، العمارات السكنية، البكار 

ومف الجدير بالذكر أف المستقرات التابعة لمركز القضاء جميعيا قرى ألفية، وخمس   
 ( نسمة، وىي قرى: )البو عمواف، البو صالح،5222منيا تجاوز حجـ سكاف كؿ منيا )
 البو حاتـ، الشيابي االولى، الشيحة(. 
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بالمرتبة الثالثة في عدد المستقرات مف ىذا النمط، اذ بمغ  وتأتي ناحية الصقالوية
%( مف المجموع الكمي لممستقرات المتجمعة في  9919( مستقرات شكمت نسبة )9عددىا )

القضاء، وأىميا قرى )رميمة، ابو سديرة االولى، البو مينا، شمتاغ، حويوة، البو شجؿ، 
 الطالعة، الزغاريت، عمي الحمد(، وغيرىا. 

( 7ناحية العامرية فقد احتمت المرتبة الرابعة واألخيرة، إذ بمغ عدد المستقرات )اما 
مستقرات متجمعة تتمثؿ في قرى )البو عيفاف، البو حاتـ، الجميمة، البو ىوى، العنكور 

 %( مف مستقرات ىذا النمط.  94.9الغربي، العنكور الشرقي، العجير، بزيبز( وشكمت نسبة )
 النمط المبعثر:   -ج 

خذ المستقرات البشرية التي تصنؼ ضمف ىذا النمط توزيعًا مبعثرًا وتتباعد الوحدات تت
السكنية فيما بينيا، إذ تتوافر األراضي الصالحة لمزراعة عندما تكوف المياه كمياتيا محدودة، 
 ويكاد يظير ىذا النمط في المناطؽ البعيدة عف النير والجداوؿ اإلروائية، وطرؽ المواصالت.

ىذا النمط بصغر مستقراتو التي يظير عمى شكؿ مساكف منفردة أو عمى شكؿ ويتسـ 
تجمعات صغيرة تتكوف مف بيت أو بيتيف معتمدة عمى مياه اآلبار في إرواء أراضييـ 

 / 26الزراعية، وتمثؿ ىذه في المقاطعات ذات الطابع الصحراوي، كما ىو الحاؿ في مقاطعة 
جزيرة الكرمة الواقعة ضمف ناحية الكرمة،  / 06طعة الجبؿ في ناحية الصقالوية، وفي مقا

/ الشامية، ومقاطعة الماروئية التابعتيف لناحية العامرية، اما مركز القضاء  09وفي مقاطعة 
 فإنَُّو يخمو تماما مف ىذا النمط مف المستقرات. 
%(  0212( مستقرة بشرية شكمت نسبة )24بمغ عدد المستقرات ضمف ىذا النمط )

جموع الكمي لعدد المستقرات في قضاء الفموجة، وتبدو أف ىذه نسبة كبيرة إالَّ أف عدد مف الم
سكاف ىذه المستقرات يتسـ بصغر حجـ سكانيا، كما ىو الحاؿ في الجزء المقتطع مف جزيرة 

( نسمة وىي عبارة عف 000الكرمة الذي يتبع لناحية الصقالوية، اذ بمغ حجـ السكاف فييا )
( نسمة التي تتناثر 4992مى ذراع دجمة، وكذا الحاؿ بالنسبة لقرية الجبؿ )مساكف مبعثرة ع

الفرات، واآلبار المحفورة في ىذه المقاطعة.  -في المقاطعة الواسعة المساحة عمى قناة الثرثار
 والحاؿ نفسو ينطبؽ عمى قريتي آبار الشامية، والماروئية التابعتيف لناحية العامرية.
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المستقرات الريفية حسب الوحدات االدارية  في قضاء الفموجة لسنة انماط  (5الخريطة )
0229 
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( يتضح أف ناحية الكرمة تصدرت الوحدات 5ومف الجدوؿ المذكور والخريطة )
%( مف عدد مستقرات  7216( مستقرة بنسبة )04االدارية بيذا النمط اذ بمغ عدد المستقرات )

المستقرات في جزيرة الكرمة خمؼ ذراع دجمة مف بينيا قرى وتتمثؿ ىذه  النمط المبعثر
)الزجالبة، عواد األجرب، معامؿ الحصو، جميمة المرمي، المكائف، أحمد المحؿ، الشريفي، 
سامي عبد النبي، عبد سييؿ، خميؿ ابراىيـ، محمد المحي، البو كاظـ، البو دلؼ، الفحيالت( 

 9716( مستقرات شكمت نسبة )6عدد المستقرات )وغيرىا. تمييا ناحية الصقالوية التي بمغ 
( مستقرات وشكمت نسبة 4%( مف مستقرات ىذا النمط، تمييا ناحية العامرية، إذ يبمغ عددىا )

 %( مف مستقرات النمط المبعثر.  9918)
ومف الجدير بالذكر اف ىذه األنماط الموجودة في منطقة الدراسة لف تبقى ثابتة في 

نَّما في الوظائؼ التي المستقبؿ، بؿ ىي عر  ضة لمتغير زمانيا ومكانيا ليس فقط في أنماطيا وا 
تؤدييا، ويرجع ذلؾ الى التطور الذي سيطرأ عمى المستقرات الريفية نتيجة لتطور األساليب 

 الزراعية واستعماؿ التقنيات الحديثة في اإلنتاج . 
 : االستنتاجات والتوصياتثالثا
 االستنتاجات .1
( 4( مستقرة بشرية، منيا )952بمغ مجموع المستقرات البشرية  في منطقة الدراسة ) -9

( 946ة، العامرية و)مستقرات حضرية تتمثؿ في مركز القضاء ومدف الصقالوية، الگرم
%( تمييا ناحية  5017) ( قرية منيا تتبع ناحية الگرمة أي بنسبة77، )مستقرة ريفية

، ثـ مركز قضاء الفموجة وناحية العامرية %( 9719)( قرية أي بنسبة 05وية )الصقال
 .(9519قرية لكؿ منيما أي بنسبة ) (00)

%( مف مجموع المستقرات  52( نسمة )5222 -9229شكمت القرى الكبيرة الحجـ مف ) -0
 .%( 06( نسمة )522، بينما بمغت نسبة القرى الصغيرة الحجـ أقؿ مف )الريفية

%( مف القرى الكبيرة  45.5لمستقرات الريفية أف )أظيرت الدراسة مف خالؿ تصنيؼ ا -2
 نسمة( يتبع مركز قضاء الفموجة.  5222جدا )أكثر مف 

كشفت الدراسة أف أعمى كثافة لالستقرار الريفي كانت في ناحية الصقالوية بمقدار  -4
كـ، 922/ ( مستقرة2.9وأدناىا في ناحية العامرية بمقدار ) 0كـ922/  ( مستقرة95.9)

 كـ. 922( مستقرة /2.5نت في مجمؿ القضاء )في حيف كا

4 
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بّيف مقياس متوسط تباعد السكاف الذي يبيف متوسط المسافة بيف أقرب الجيراف قد بمغ  -5
، في 0229-9997، و9997 -9987( كـ بيف مدف منطقة الدراسة لممدتيف 24.7)

 ( كـ في المستقرات الريفية لنفس المدتيف عمى التوالي. 5.7، 7.9حيف كاف )
( في 96.0ظيرت الدارسة أف معامؿ التشتت )االنتشار( في مجمؿ قضاء الفموجة كاف )أ -6

 . 0229( في عاـ 08.6، وارتفع إلى )9987عاـ 
كشفت الدراسة أف ناحية الكرمة احتمت أكبر نسبة في عدد القرى ذات النمط الخطي  -7

والي %(، عمى الت72.6%، 44.7%، 49.0والمتجمع والمبعثر عمى حد سواء بمغت )
 مف العدد الكمي لقرى منطقة الدراسة. 

 التوصيات .0
االلتزاـ بالمعايير التخطيطية لإلسكاف الريفي والحضري، أَلفَّ اعتماد العمميات التنموية  -9

والحد مف التوسع عمى أساس التخطيط ىو الطريؽ السميـ إلحداث التوازف المكاني 
مييا ع لممحافظة شكؿ عشوائياألراضي الزراعية ب المساحي لممستقرات البشرية عمى

 .كموارد ال يمكف التفريط بيا
ضرورة االىتماـ بشبكة طرؽ النقؿ سواء في الطرؽ الرئيسة والثانوية والفرعية التي مف  -0

إلى المستقرات البعيدة كما في  وتعبيد الطرؽنيا أف تخدـ أكبر عدد مف المستقرات، أش
، وانشاء عرب فواز، الشريفي، عواد العبيد، النحالة، بني زيد، والنباعي في جزيرة الكرمة

جسر ثابت بدؿ الجسر العائـ في منطقة بزيبز، فضاًل عف إنشاء جسر ثابت رابع في 
ية بمناطؽ االزركية، وقرى الصقالو  / 98ليربط مقاطعة الجية الغربية لمدينة الفموجة 

وقرى النساؼ والحصي، فضاًل عف َأنَُّو سيعمؿ عمى توسيع مدينة الفموجة باتجاه الجية 
 اليمنى لنير الفرات. 

بناء القرى العصرية النموذجية في المناطؽ غير الزراعية كأف تكوف حافة ىضبة، َأو  -2
وذلؾ مناطؽ حصوية، َأو أماكف محددة مع مراعاة الخصوصية االجتماعية لسكانيا، 

 لممحافظة عمى األراضي الزراعية التي ال يمكف تعويضيا.
إلى  جميع األراضي التي يمكف زراعتيا لتغطي أكبر عدد ممكف  أروائيةمشاريع  إنشاء -4

المشاريع اإلروائية  إيصاؿمف المستقرات الريفية، وحفر اآلبار في المناطؽ التي يصعب 
 ِإذا ما تـ ضماف صالحيتيا لالستعماؿ الزراعي عمى األقؿ.  إلييا
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استصالح التربة بشكؿ كامؿ مف خالؿ فتح مشاريع البزؿ خاصة في مقاطعات ناحية  -5
الكرمة كما ىو الحاؿ في مقاطعة الكشاشي وبنات الحسف وبزابز بنات الحسف، 

 لقائمة حاليا. مشاريع البزؿ اإدامة والعيساوية، وبزايز العيساوية، فضاًل عف 
استعماؿ تشجيع المزارعيف والفالحيف عمى استعماؿ التقنيات الحديثة في اإلنتاج ك -6

، واستعماؿ جؿ تقنيف المياه وزيادة اإلنتاجأل ريالفي والتنقيط المرشات المحورية 
  .األساليب الحديثة في الزراعة

اوز عميو بأي شكؿ مف إعطاء أىمية قصوى لنير الفرات وتفعيؿ القوانيف التي تحـر التج -7
 األشكاؿ. 

التوجو نحو قياـ دراسات الحقة في ىذا المجاؿ مف شأنيا أف تنيض بتطوير منطقة  -8
الزراعية والتجارية والصناعية، بيدؼ  األساسيةالدراسة وتحقيؽ التوازف بيف القطاعات 

 الوصوؿ إلى تحقيؽ الموازنة المكانية لممستقرات.
ذ

                                                 

 :مصادر البحث
بغداد،  -عبد الرزاؽ محمد البطيحي، عادؿ عبداهلل خطاب: جغرافية الريؼ، مطبعة جامعة بغداد (9)

9980 :85. 

 كثافة االستقرار البشري =        (0)
 عدد المستقرات في أي وحدة مساحية

 ×922 
 مساحة تمؾ الوحدة

المصدر: )مشعؿ محمود فياض، مراكز االستيطاف الريفي الحدودية في العراؽ، ميساف، واسط، ديالى، رسالة 
 ( .54: ص 9985ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

يعتقد الباحث أف مساحة األرض الصالحة لمزراعة في ناحية العامرية مبالغ فيو ألفَّ المساحة الكمية  (2)
( دونـ، وبمغت مساحة األرض الصالحة لمزراعة في ناحية العامرية 9659202لمناحية بمغت )

ـ ( دون95069في حيف اف المساحة المزروعة بمغت ) 0( كـ0542( دونـ أي ما يساوي )9296206)
وىو أقرب الى الواقع وعند اعتماده ستكوف كثافة االستقرار في ناحية  0( كـ02810أي ما يعادؿ )

 .0كـ 922/  ( مستقرة بشرية9،0العامرية )
صبري مصطفى البياتي، تحميؿ العالقات المكانية باستخداـ االرتباط الذاتي، مجمة الجمعية الجغرافية  (4)

 .064: ص 9999، 06العراقية، العدد 
 .88د. عبد الرزاؽ محمد البطيحي، د. عادؿ عبداهلل خطاب، جغرافية الريؼ، مصدر سابؽ، ص  (5)
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(6) john Clarke. Op.cit, p: 61. 
( أ.د. عباس فاضؿ السعدي ، توزيع السكاف والمستوطنات بيف ظاىرة التصحر وقوى الجذب المكاني في 7)

 .92محافظة األنبار، ص
ارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، ىيئة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية ( جميورية العراؽ، وز 8)

 . 0229احصاء االنبار، دائرة احصاء الفموجة، عممية الحصر والترقيـ لسنة 
نتاج الخرائط، الوحدة الرقمية، خريطة محافظة 9) ( وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، وحدة وا 

 . 0229( لسنة 522222: 9وبوغرافية، مقياس )األنبار الط
االحصاء، بيانات غير منشورة،  -قسـ التخطيط -( وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة األنبار92)

0290. 
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