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  الثغذادي ناحية لتنوية املستقثلية االجتاهات
 الكثيسي عنفوص علي حسن أفاق                      حموود اتراهين هتعة اجلغيفيأ.د. 

لرتتية للعلوم كلية ا –جاهعة األنثار 
 اإلنسانية

 اآلداب كلية  –جاهعة األنثار 

 املستخلض
 الفاعل الدور ليا يضمن امكانات من يممكو بما حيوياً  مجاالً  االقميمية الدراسات تشكل

 فييا لالىتمام التركيز جاء ىنا ومن, المكانية لمتنمية األساسي الييكل توفير في واألساسي
 .السريعة متغيراتيا ومتابعة

بتنوع الظواىر الطبيعية والبشرية لذلك يمكن من خالل ذلك أن  ناحية البغدادي تتميز
تفتح مجااًل واسعًا لخطط التنمية االقتصادية ومن ىنا جاءت فكرة البحث )االتجاىات 

 المستقبمية لتنمية ناحية البغدادي(.
تناولت البحث تحميل واقع النشاط الزراعي والصناعي فضال عن دراسة واقع الخدمات 

, وانتيت بدراسة التوجيات المستقبمية 5103والصحية والطرق النقل لسنة االساس التعميمية 
 .5132ليذه االنشطة والخدمات باعتماد تقديرات السكان لسنة اليدف 

واتضح أن تّبّني سياسات تنموية شاممة ومتوازنة ىو السبيل االمثل لتحقيق نظام 
 ة والعدالة في توزيع المشاريع والسكان.اقميمي كفوء تتناسب فيو الموارد الطبيعية والبشري
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Abstract 

regional studies including a vital owned by the possibilities of space and 
ensures its primary actor in the provision of the basic structure of spatial 
development role, here it is interesting, and the follow-up focus came fast 
variables. 

Featuring hand-Baghdadi diversity of natural and human phenomena so it 
can through it to open up a wide range of plans for economic development, hence 
the idea of research (Future trends for the development of AL - Baghdadi 
District(. 
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Find dealt with the reality of the agricultural and industrial activity as well 
as the analysis of the study of the reality of education and health services, roads, 
transport for the base year 2013, and finished studying the future direction of 
these activities and services adopting population estimates for the year 2035 
goal. 

It turned out that the adoption of a comprehensive and balanced 
development policies is the best way to achieve an efficient regional system in 
which natural and human resources and justice in the proportional distribution of 
projects and the population. 

 :Introductionاملـقـذهـة  
أن تطوير منطقة الدراسة عمى أسس تخطيطية عممية ىي من االمور التي تواجو 
الجيات اإلدارية المسؤولة في المنطقة التي تسعى دائمًا إلى تطوير اإلقميم الذي ال يمكن أن 
يتطور ما لم يكن ىناك تخطيط لو وما لم يكن المعنى بتخطيطو ممما بكافة متغيراتو الطبيعية 

قتصادية وواقعيا وصيغ تطورىا وبالتالي إمكانية تنميتو وتأتي أىميتو الوصول والبشرية واال
إلى أسموب سميم لتخطيط اإلقميم ليس فقط من اجل تطوير نفسو بل بدافع تطور المدينة التي 
يتبعيا أو يتعامل معيا وكافة المستوطنات األخرى التي تدور في فمك المدينة األم )مركز 

 (.031 , ص0979 )االشعب,اإلقميم( 
إن دراسة إمكانية تنمية المراكز البشرية بعد التعرف عمى إمكاناتيا وظروف استغالليا 

التنموية بأنيا إجراءات  –لم تخرج عن الحقل الجغرافي الذي ينظر إلى العممية التخطيطية 
 .مختمفة تسيم بيا عدة عموم ومنيا فرع الجغرافية لتحقيق أىداف معينة في وقت وزمن محدد

التي وضعيا الجغرافي في ىذا المجال تتطمب فيم  دراسة التوجيات المستقبميةإن اذ 
 كامل لإلقميم بتفاصيميا واألنشطة االقتصادية والخدمية التي أسيمت في رسم الصورة الحالية.

لذا بات من المُسمم بو أنو ال يكتب ألي خطة النجاح دون معرفة تفاصيل الحيز 
ا لو إشارة واضحة إلى العالقة بين التخطيط والحيز الجغرافي المراد المكاني المدروس, وىذ

 التخطيط لو حاضرًا ومستقباًل, وبذلك فقد تم دراسة ىذا البحث وفق المحاور التالية:
 اوال: النمو السكاني المستقبمي لناحية البغدادي

 ثانيا: االتجاىات المستقبمية لتنمية المستوطنات البشرية
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 ىات المستقبمية لمتنمية الزراعيةثالثا: االتجا
 رابعا: االتجاىات المستقبمية لمتنمية الصناعية
 خامسا: االتجاىات المستقبمية لتنمية الخدمات

 : Research Problem  اؾبحث ؿشؽؾة

 يمكن عرض مشكمة البحث بعض التساؤالت وىي كما يأتي: 
  ما النشاطات االقتصادية والخدمية في منطقة الدراسة؟ 
 تحميل واقع ومقومات االقميم؟ 
 ما ىي التوجيات المستقبمية التي يمكن من خالليا تطوير منطقة الدراسة؟ 

 :  Research Hypothesisػرضية اؾبحث 

بما أن مشكمة البحث تكمن في التساؤالت السابقة التي تم عرضيا فان الفرضية يمكن 
دي والخدمي واالستقرار البشري في أن دراسة واقع النشاط االقتصا صياغتيا بالشكل اآلتي:

 منطقة الدراسة يقودنا الى بعدا استراتيجيا.
 : Research Aimفدف اؾبحث  

  ييدف البحث الى
 .تقويم دور االنشطة االقتصادية والخدماتية في التنمية االقميمية لمنطقة الدراسة 
  المستقبمية.إلقاء الضوء عمى اىمية المعايير التخطيطية في الدراسات 
 .دراسة اتجاىات المستقبمية لتنمية االنشطة واالقتصادية والخدمية لناحية البغدادي 

 حدود اؾدراسة : 

 توسمت حدود منطقة الدراسة بـ : 
تقع منطقة الدراسة )ناحية البغدادي( من الناحية اإلدارية في قضاء الحدود المكانية: 

ىي احدى نواحييا الثالث )الفرات وكبيسة(, وتبعد ىيت الذي يتبع أداريا لمحافظة األنبار, و 
(, يحدىا من جية الشرق ناحية الفرات ومن 0( كم تقريبا الخريطة )01عن مركز القضاء )

جية الشمال الغربي قضاء حديثة ومن جية الغرب قضاء عنـة ومـن الجنوب ناحية كبيسة 
( مقاطعة 52البغدادي من )تتألف ناحية , و ومن جية الجنوب الشرقي مركز قضاء ىيت

 .(5طة )يزراعية تتوزع عمى طول نير الفرات, خر 
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( شمااًل وبين خطي 30ْ 50َ 37ًو 33ْ 02َ 22ًبين دائرتي عرض ) الحدود الفمكية:
 .( شرقاً 05ْ 01َ 39ًو 05ْ 17َ 50ًطول )

ن كسنة اساس لمقارنة ودراسة التباي 5103فقد اعتمدت الدراسة سنة  الحدود الزمانية:
وجيات كسنة مقارنة لمت 5132المكاني لمسكان والنشاط االقتصادي والخدمي, وقد مثمت سنة 

 .المستقبمية لمنطقة الدراسة
 موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة االنبار: (0خريطة )

 
 0, مقياس ) 5111, لسنة وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراق االدارية-0المصدر: 

 :0111111  ) 
:  0, مقياس ) 5111, لسنة وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة االنبار االدارية-5

211111 .) 
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 منطقة الدراسة الزراعية في مقاطعاتتوزيع : (5خريطة )

 
االنبار, خريطة مقاطعات  المصدر: وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, فيرس مقاطعات محافظة

 (  011111:  0, مقياس ) 5111, لسنة ناحية البغدادي
 

 النوو السكاني املستقثلي لناحية الثغذادي:  اوال
وقبل أن نعطي صوره عن التوجيات المستقبمية لمنطقة الدراسة ال بد من أعطاء 

ي المستقبل, اذ صوره واضحو عن التنبؤ بعدد السكان في المستقبل أي تقديرات السكان ف
يعتمد التخطيط السكاني أساسًا عمى تقدير نمو عدد السكان في سنوات محددة تم اخيارىا لمدة 

( ميالدية, لتقدير حجم السكان خالل المدة المستقبمية وترجع أىمية 5132عشرين سنة لغاية )
ستعماالت ىذا التقدير إلى تأثير عدد السكان في التخطيط لمعمران بكل أبعاده في مجال ا

األرض والعمارة وتوفير السكن, مما يتطمب ذلك إلمامًا دقيقًا بالمتغيرات المتداخمة التي تسيم 
 في التغيرات الجغرافية في منطقة الدراسة.

 تعداد في السكان عداد بمغ حين فيعداد السكان في تعداد ( نجد ان 0فمن الجدول )
 بمغ السنوي النمو بمعدل, نسمة( 01115) مقدارىا صافية بزيادة نسمة( 30077) 5101
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 اذ( والريف الحضر) البيئي التوزيع مستوى عمى النمو في التباين نجد كما%(,  3.1)
 معدل يزداد حين في العام المعدل من اقل وىو%(  5.9) بواقع لمحضر النمو معدل انخفض
 تعد بذلك وىي, لمناحية العام المعل من اعمى وىو%(  3.0) الى ليصل الريف لسكان النمو
وتأتي ىذه الزيادة من ارتفاع  القطر, في النمو لمعدالت مقاربة وتبقى عامة بصورة مرتفعة

عدد الزيادة الطبيعية من خالل زيادة عدد المواليد وىذا يعود إلى عامل التشجيع الحكومي 
ارتفاع  عنن األوضاع المعاشية لمبمد فضال يعمى االنجاب وتوفر الخدمات الصحية وتحس

 .مستوى الدخل
 السكان عدد بمغ اذ 5103 لسنة السكان عدد تقدير تم تمك النمو معدالت عمى وبناءا

 السكان عدد بمغ حين في%(,  3.1) السنوي النمو معدل وفق نسمة( 30121) لمناحية
 الريف السكان عدد وبمغ%(,  5.9) السنوي النمو معدل وفق نسمة( 2517) لمحضر

  .%( 3.0) السنوي النمو معدل وفق نسمة( 57120)
 5101و 0997التوزيع العددي ومعدل النمو لسكان منطقة الدراسة لمتعدادات : (0جدول )

 5103واسقاطات سنة 

 
, 55: جدول 0997ان محافظة األنبار وزارة التخطيط: الجياز المركزي لإلحصاء, نتائج التعداد العام لسك

 .72ص 
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي: الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعدلومات, مديرية إحصاء السكان 

 , بيانات غير منشورة .5101والقوى العاممة, اسقاطات سكان العراق لسنة 
                                       :     النمو السنوي لمسكان وىي كاالتي تطبيق معادلة االمم المتحدة )النمو المركب( لقياس )*(  

     = عدد السنين بين التعدادين t= معدل النمو  R     أذ إن      
Pt  التعداد الثاني = Po(590, ص5111, المصدر: السعدي) = التعداد األول. 

 )**( استخرج عدد السكان المقترح استيعابو من خالل تطبيق احتساب نمو السكان 
= التعداد الثاني PI    = معدل النمو السنوي r  = التعداد المراد تقديره ) المستقبمي ( Pn        أذ إن

 (. 350,  ص5111المصدر: السعدي ,) = عدد السنوات المراد تقديرىاt    )الالحق(

معدل النمو*سكان الریفمعدل النمو*سكان الحضرمعدل النمو*عدد السكان 

( % )(نسمة)( % )(نسمة)( % )(نسمة)

199721175395017225

2010311773.057042.9254733.1

**2013340683.062072.9278613.1

سنة التعداد



                                 أ.د. حمؿود ابرافيم ؿتعب اجلغيػي                     

 

 اؾبغدادي  ـاحية ؾتـؿية ادلستؼبؾية االجتافات

 أػاق حسن عؾي عـػوص اؾؽبيسي

 

) 500 ) 
 

لما كان االنسان ىو الموجو ومحور السيطرة والغاية, فالحجم السكاني ألي منطقة ىو 
االساس الستشراف مستقبميا وإلعطاء توقعات مستقبمية لحجم سكان االقميم حتى سنة اليدف 

5132 . 
( نسمة 30121) بمغ عدد السكان ناحية البغدادي ( نجد0( والشكل )5فمن الجدول )

( % الى 3ان يصل سكان ناحية البغدادي حسب معدل نمو ) , ويقدر5103في سنة 
( نسمة في سنة 01273, في حين يقدر عدد السكان )5151( نسمة في سنة 00199)

( نسمة في سنة 22571, ويتوقع ان يصل الى )5131( نسمة في عام 22319, و)5152
 يتوزعون عمى اجزاء الناحية الحضر والريف.  5132

, ويقدر 5103( نسمة في سنة 2517لبغدادي )ر في ناحية ااما عدد السكان الحض
, في حين يقدر 5151( نسمة في سنة 7201( % الى )5.9ان يصل حسب معدل نمو )

, ويتوقع ان 5131( نسمة في عام 9903, و)5152( نسمة في سنة 1207عدد السكان )
 . يتوزعون عمى اجزاء احياء المدينة 5132( نسمة في سنة 00000يصل الى )

( نسمة في سنة 57120بغدادي )في حين مثل عدد السكان الريف في ناحية ال
, 5151( نسمة في سنة 30329( % الى )3.0, ويقدر ان يصل حسب معدل نمو )5103

( نسمة في عام 02322, و)5152( نسمة في سنة 39952في حين يقدر عدد السكان )
توزعون عمى مقاطعات ريف ي 5132( نسمة في سنة 23137, ويتوقع ان يصل الى )5131
 .البغدادي

 5132عدد السكان المتوقع لمنطقة الدراسة حتى سنة اليدف : (5جدول )

 
 ( وتطبيق معادلة النمو المستقبمي 0الجدول )المصدر : باالعتماد عمى 

 
 
 
 

تقديرات سنة 

الهدف

عدد السكان الكلي بمعدل 

نمو )3(%

عدد السكان الحضر 

بمعدل نمو )2.9(%

عدد السكان الريف 

بمعدل نمو )3.1(%

201334068620727861

202041899754034359

202548573864739926

203056309994346366

2035652781144153837
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 5132عدد السكان المتوقع لمنطقة الدراسة حتى سنة اليدف : (0) شكل

 
 .(5عمى الجدول ): االعتماد المصدر

 
 : االجتاهات املستقثلية لتنوية املستوطنات الثشريةثانيا

وعمى ضوء المتوقع من سكان الريف والحضر, فان الكثافة السكانية سترتفع بالنتيجة, 
وان اغمب ىذه الكثافات تتركز عمى ضفتي نير الفرات والسيل الضيق الذي يحيط بجانبو, 

مى حساب االستعماالت السكنية واالستعماالت األخرى عمما قد يسيم مستقباًل بزيادة 
, وىذا يؤدي إلى تناقص ىذه المساحات وىذا ما يستوجب إعادة األراضي الصالحة لمزراعة

النظر في تنظيم وتوزيع المستقرات الحضرية والريفية في منطقة الدراسة ألجل إلى تحقيق 
متوازن مع الحفاظ عمى التسمسل اليرمي  االستثمار األمثل لمموارد الطبيعية والبشرية بشكل

لحجم المستقرات ومراكز الخدمات عمى ان يمثل برنامج إعادة اإلسكان في منطقة الدراسة 
جزءًا من برنامج تنموي متكامل في القطر وبما يضمن موازنة التوزيع لمسكان واالستثمار في 

يق منافع اقتصادية واجتماعية أنحاء منطقة الدراسة, عمى أن يكون اليدف المستوفى منو تحق
عمى المدى القصير والبعيد ولقد وضعت الدراسة بدائل تتضمن مواقع مقترحة لتطوير وتوسيع 
المستقرات البشرية الحضرية منيا والريفية باالعتماد عمى مجموعة من األسس التخطيطية 

 .(302 ص, 0917, )الجنابي الختيار الموقع, ومن ابرز ىذه األسس
 وقع المقترح من طرق النقل.قرب الم -0
 .ار رغبات السكان في تحديد الموقعاألخذ بعين االعتب -5
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 , بيدف إقامة المستوطنات الريفية الجديدة.ألراضي الزراعية الصالحة لمزراعةتوفر ا -3
ضرورة أن تكون المستوطنات المقترحة عمى مسافة مناسبة من مدينة البغدادي بغية  -0

 وبما ينسجم مع توزيع مكاني افضل ليا.توفر مستمزمات نموىا وتطورىا 
مالءمة الموقع المقترح من الناحية الطوبوغرافية وعمى ضوء ما تقدم يمكن أن تكون  -2

 التنمية في ىذا الجانب باتجاىين وكاالتي.
 اجتافات اؾتوسع ادلستؼبؾي دلدقـة اؾبغدادي: -أ 

ن معرفة لغرض معرفة اتجاىات توسع المدينة وزيادة رقعتيا المساحية, البد م
إمكانات التوسع المستقبمي داخميا وخارجيا, وبما أن مدينة البغدادي تعاني مثل بقية المدن 

دن شأنيا شأن م البغداديتعاني مدينة : من محددات أمام توسعيا العمراني يمكن ايجازىا بـ
محددات طبيعية , ويمكن تصنيف ىذه المحددات إلى أخرى من محددات لنموىا الحضري

 .وبشرية
 بما يمي.تمك المحددات  ايجاز ويمكن

 مى النسيج يعد نير الفرات عائقًا طبيعيًا أمام امتداد العمران إذ يؤثر ع :نهر الفرات
, إذ يبدو غير متجانس وغير متماسك وكذلك يحتاج نفقات العمراني لممدينة الذي

 .المدينةن جبية االتصال بين جيتي وكمف أكثر بإقامة أكثر من جسر بما يزيد م
 تحتل معظم الجيات الواقعة عمى جانبي نير الفرات  األراضي الزراعية والبساتين

جنوبًا, إن  مدينة ىيتشمااًل حتى  مدينة حديثةضمن الشريط الزراعي الممتد من 
وجود ىذه البساتين يمثل تحديًا أمام توسع المدينة باتجاىيا باعتبارىا أرض ذات ممكية 

 .خاصة
التنبؤ لنمو السكان المستقبمي  االعتبارات وعمى ضوء المتوقع من وبناءا عمى ىذه

, وسوف يتم استغالل المساحات الفارغة مدينة من المساحات خالل المستقبللتحديد حاجة ال
م التوسع خارج ىذه والمتروكة داخل المدينة أواًل ضمن حدود المخطط األساسي لممدينة ث

 .الحدود ثانياً 
  التوسع ضمن حدود البمدية لممدينة 

تمتمك المدينة ضمن حدودىا مساحات من األرض المتروكة, أو استعماالت أخرى 
يمكن تغييرىا أو التوسع عمييا من خالل استثمار كثيف لممساحة داخل المدينة, ويحدث ىذا 



                                         جمؾة جاؿعة األـبار ؾؾعؾوم اإلـساـية

 

 ( 2اؾعدد )

 2026( حزقران)

 

  (500 (  
 

الطاقة  عادة بأسموب يسمى اإلمالء الحضري وتغير استعماالت األرض, وىو يستخدم لزيادة
االستيعابية لممخطط األساس في حالة وجود فراغات ومساحات متروكة داخل المدينة 
واستعماالت غير مناسبة, ويمكن اعتماد إجراءات مالئمة لغرض تحقيق زيادة الطاقة 

لمشخص الواحد والمعتمدة  5م (011االستيعابية لممدينة باالعتماد عمى المعيار التخطيطي )
, وفيما يمي توضيح (17 ص, 5119, الدليمي) العمراني لممدينة العراقيةفي ىيئة التخطيط 

 آللية التوسع العمراني داخل حدود مدينة البغدادي: 
  استغالل األراضي المتروكة ضمن حدود المدينة والتي لم تشغل باالستعمال

المخصص ليا, وكذلك الذي ال ينسجم مع توسع المدينة الحالي, أو التي تم تجاوزىا 
عندما توسعت المدينة بأسموب القفز تاركة مساحات واسعة ضمن المناطق السكنية 
غير مستغمة أو بين األحياء )أسموب اإلمالء الحضري( مثل المناطق المتفرقة 

 الموزعة في أحياء جنوب المدينة وتصمح لمسكن العمودي 
 الواقعة ضمن  استثمار األراضي التي انتفت عنيا الصفة الزراعية أو يمكن انتفائيا

 حدود المدينة بأسموب الزحف.
  اعتماد البناء العمودي ألغراض السكن حيثما كان ذلك مناسبا, مما يزيد الطاقة

 االستيعابية لممدينة, ويعمل عمى رفع الكثافة السكانية.
  نقل بعض االستعماالت الصناعية خارج المدينة إذ إنيا ال تتالءم مع االستعماالت

 مموثة وتحتاج إلى مساحات واسعة.  المجاورة لكونيا
 التوسع خارج حدود المخطط األساسي لممدينة: 

( يمكن يجب إيجاد بدائل لتوسع المدينة المستقبمي وبما 3طة رقم )يمن مالحظة خر 
, البيئية واالجتماعية واالقتصاديةيؤمن خمق بيئة حضرية تتوفر فييا كل المعايير التخطيطية و 

 عن خصائص كل بديل:وفيما يمي توضيح مبسط 
كأداة لمتوسع من خالل إنشاء قطاعات  :االستفادة من الهضبة الغربية البديل األول:

سكنية تبدأ من جنوب غرب المدينة, إن أىمية ىذا البديل تكمن في توفير مساحة كافية لنمو 
المدينة, كونيا مفتوحة عمى اليضبة الصحراوية وال تصطدم بأي محددات سواء كانت طبيعية 

االقتصادية واالجتماعية التي قد أم بشرية, ومن ىنا تأتي أىمية ىذا البديل لمواجية التغيرات 
تتعرض المدينة مستقباًل, ويمتاز سطح ىذا البديل بعدم االنتظام بسبب وجود الحزام اليضبي 
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ويوجد في ىذا البديل أيضًا عدد األودية مثل  متر (11-21وخط االرتفاع فيو يتدرج من )
 وادي البغدادي ووادي االسدي
 مدينة البغداديبدائل التوسع العمراني ل: (3خريطة )

 
وزارة االعمار واإلسكان, مديرية التخطيط العمراني واليندسة العامة, قسم تخطيط المدن, خارطة المصدر: 

 ( 2111: 0التصميم االساس لمدينة البغدادي, مقياس ) 
 

إذ إن  يتمثل هذا البديل بالتوسع شرقا )باتجاه الضفة اليسرى لمنهر(: البديل الثاني
االتجاه ممكن من الناحية التخطيطية والعممية بعد تنفيذ مشروع الجسر, ألنو يعد التوسع بيذا 

محور ربط رئيس لممدينة بيذه المناطق والمشكمة فييا أنيا أراض زراعية وينتشر فييا السكن 
 .العشوائي الكثيف أحيانا

 :ؾؾؿستؼرات اؾرقػيةاجتافات اؾتوسع ادلستؼبؾي  -ب 

حقيقتو جزءًا ال يتجزأ من التـنمية الريفية, فالبيئة إن االستيطان الريفي يمثل في 
الطبيعية لمعيشة الفالح تنعكس عمى مدى تواجده فييا, وال يمكن ان تنفصل عن حياتو 

لذلك فان توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي ال يحقق التنمية أو  اليومية في الحقل أو المزرعة,
مات الضرورية لم يوجو نحو توفير المستمز  المردود االقتصادي واالجتماعي المطموب ما
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, وتنبع أىمية التنمية الريفية من كون مناطق الريف عادة ما تكون لمعيشة وسكن الفالح
متخمفة إذا ما قورنت بالمناطق الحضرية, ومن الطبيعي أن بقاء المستقرات الريفية في منطقة 

مع التطورات التي تتميز بيا  الدراسة عمى وضعيا الحالي تمثل ظاىرة اجتماعية ال تنسجم
 المناطق الحضرية خاصة أن ىناك تخمفًا في خدمات البنى االرتكازية.

إن التخطيط الستعماالت األرض في المستقبل كمفيوم عام يعني وضع خطة لتحقيق 
أىداف معينة في فترة زمنية محددة شريطة أن يكون ىذا العمل مدركًا الحتياجاتو وأبعاد 

مكان اتو المتاحة بغية استغالليا بصورة مثمى. ومما ال شك فيو أن تطور المستوطنات أىدافو وا 
تواجو بعض العقبات التي تحول دون تطورىا السيما أن اغمب المستقرات الريفية في منطقة 
الدراسة قد تكونت بصورة عشوائية دون تخطيط وبما أن أعداد السكان في تزايـد مستمـر فان 

راعية ألغراض السكن في ازدياد لذا نجد اتساع ىذه المستقرات عمى استغالل األراضي الز 
حساب تمك األراضي فضاًل عن ان بعض السكان الريفين ال يممكون أرضًا لزراعتيا تفتت ىذه 
األرض بسبب الوراثة, وىم يتخذونيا لمسكن فقط وىذه الزيادة المستمرة في عدد المباني تؤدي 

المستقرات في حدود مساحتيا دون التجاوز عمى األراضي إلى صعوبة إمكانية تخطيط ىذه 
عفرانية ( الز 09( جنفة )01( الحمبسية )07الزراعية, كما ىو الحال في المقاطعات الزراعية )

( الدويمية, التي 03( حويجة جبة )05( القسية )30, والمقاطعات )المحيطة بمدينة البغدادي
لك ينبغي وضع مخططات أساسية ليذه المستوطنات بدأت فييا االرض تنقرض شيئًا فشيئًا, لذ

تفاديًا لممشاكل التي تنجم من توسيع ىذه المستقرات, عمى حساب األراضي الزراعية واستنادًا 
 إلى ما تقدم نقترح الدراسة مما يأتي:

  بناء مستوطنات ريفية مخطط ليا بعيدًا عن األراضي الزراعية وفق المعايير التي
الدراسة أن يراعى في بناء تمك المستوطنات إدخال التحسينات  وضعت في بداية ىذه

المناسبة والمالئمة لمسكن, مما يجعميا تفي بمتطمبات تحقيق السكن الجيد لمفالح 
حيث تعد من الضرورات التي ال يمكن التقميل من أىميتيا إذا ما أريد تحقيق تغير 

 نوعي في تنمية الريف في منطقة الدراسة.
 والتشريعات التي تمنع البناء ضمن األراضي الزراعية إال بشكل محدود  سن القوانين

ضمن تخطيط مسبق ال يؤثر عمى األراضي الزراعية واإلشراف عمى تنفيذىا ومتابعتيا 
 من خالل الدور المساحات المسموح ببنائيا لدى دوائر التسجيل العقاري.
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 : االجتاهات املستقثلية للتنوية الزراعيةثالثا
لزراعة المصدر الرئيسي التي تؤمن كل ما تحتاجو اإلنسان من غذاء الذي يعد ا تعد

العنصر األساسي لحياتو فقد ظيرت الحاجة لمغذاء منذ أن وجد اإلنسان عمى سطح األرض 
وقد ازدادت الحاجة نتيجة لمزيادة عدد السكان حتى أصبحت مشكمة توفير الغذاء لسكان 

 .(32 , ص5111المشيداني, و لبرازي ا) األرض أىم ما تجابيو البشرية
تباين توزيع  (0والخريطة ) (5والشكل ) (0والجدول ) (3ويتضح من الجدول )

ان محاصيل الخضراوات احتمت المرتبة األولى من حيث المحاصيل في منطقة الدراسة, اذ 
% من جممة المساحة المزروعة بمختمف المحاصيل  (30.2المساحة, حيث شكمت نسبة )

%, ثم محاصيل  (01.2الزراعية, تأتى بعدىا محاصيل العمف بالمرتبة الثانية وبنسبة )
%, ثم بالمرتبة  (02.7الدرنية بالمرتبة الثالثة وبفارق طفيف عن سابقاتيا اذ شكمت نسبة )

%, ثم بالمرتبة الخامسة محاصيل الحبوب وبنسبة  (02.2الرابعة محاصيل البستنة وبنسبة )
%  (2.5را حمت المحاصيل الصناعية بالمرتبة السادسة واألخيرة وبنسبة )%, واخي (7.2)

من جممة المساحة المزروعة, وستأتي تبعًا دراسة ىذه المحاصيل كاًل عمى انفراد في 
 الصفحات القادمة. 

في منطقة الدراسة لسنة  الزراعية المحاصيل ألصنافالتوزيع العددي والنسبي : (3جدول )
5103 

 
اإلحصاء,  -وزارة الزراعة, مديرية زراعة األنبار, شعبة زراعة ناحية البغدادي, قسم التخطيطالمصدر: 

 .5103بيانات غير منشورة, 
 
 

النسبة )%(المساحة )دونم(االستعمال الزراعي

11187.5محاصيل الحبوب

516334.6محاصيل الخضراوات

249516.7محاصيل الدرنية

9136.1محاصيل الصناعية

275518.5محاصيل العلف

246416.5محاصيل البستنة

14907100المجموع
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 في منطقة الدراسة ألصناف المحاصيل الزراعيةالتمثيل النسبي : (5شكل )

 
 (03المصدر: الجدول )            

 
بحسب المقاطعات لسنة  )دونم( الزراعية المحاصيل ألصنافالتوزيع العددي : (0جدول )

5103 

 
اإلحصاء,  -: وزارة الزراعة, مديرية زراعة االنبار, شعبة زراعة ناحية البغدادي, قسم التخطيطالمصدر

 .5103بيانات غير منشورة, 

رقم 

المقاطعة
المجموعالبستنةالعلفالصناعيةالدرنيةالخضراواتالحبوباالسم المقاطعة

73570000130حصوة الشامية6

1410000024ديوم الجزيرة7

5833616461191142952سعدان28

11228912584115105830نويعم29

6517520359124113740الزراعة30

قسية31 107334272642612261263ال

2025952991713232841873نويعير32

3718213090114103657المبغية33

663932852172372661464السراجية34

صفاقية35 107843175854260ال

912010237149354الدانكية36

واصلية37 3819310459375507ال

2616163185643366الغراف38

8436511215133122830المهدانية39

جبيرية40 8812952421169ال

48484186442131731149حجر الكصير41

0200005879حويجة جبة42

5218993348075524دويلية43

0108007351232الدوالب44

جنانية45 71432955240276ال

جابرية46 32169625160146575ال

3109007964256الحلبسية47

131824408970398جنفة48

342921207172155779الزعفرانية49

صاور52 8633173728173ال

1136000047حصوة الجزيرة58

1118516324959132755246414907 المجموع
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بحسب المقاطعات لسنة  الزراعية المحاصيل ألصنافالتوزيع العددي والنسبي : (0طة )يخر 
5103 

 
 (00الجدول )المصدر: 
 

 وتشمل عمى:
 االراضي اؾزراعية ؾتطوقر االجتافات ادلستؼبؾية -أ 

 ويضم اتجاىين:
 والتي يمكن تطويرىا من  :مساحات األراضي المروية ضمن المقاطعات الزراعية

 خالل اآلتي:
  التوسع األفقي ويتم من خالل استصالح األراضي الصالحة لمزراعة والمتمثمة

 ( دونمًا.09072إذ تبمغ مساحتيا )باألراضي غير المزروعة, 
  العمل عمى عدم ترك األرض بورًا الن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى تدىور التربة وتعرضيا

  .لمتممح, لذا توصي الدراسة اتباع الدورة الزراعية لممحافظة عمى خصوبة التربة
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  والتي استخدام طرق وأساليب الري الحديثة: ومن أىميا أسموب الري بالرش والتنقيط
من شانيا المحافظة عمى التربة من التممح والمحافظة عمى مياه الري المتاحة من 

 اليدر غير المبرر.
  من الضروري توعية المزارعين بالمقنن المائي المناسب لكل محصول والعمل عمى

إرواء المحاصيل الزراعية حسب مقنناتيا المائية من اجل التقميل من اليدر غير 
 لري. المبرر لمياه ا

  التوسع في استخدام الطرق الحديثة في الري كالتنقيط والرش لما ليا من أىمية كبيرة
 في المحافظة عمى المياه من اليدر.

  مساحات األراضي الصالحة لمزراعة التي يمكن استغاللها اعتمادًا عمى المياه
 الجوفية :

و سيتم اختيار مناطق إن ما يحدد زراعة تمك المساحات ىو كمية المياه المتاحة, وعمي
ذات فرص نجاح عاٍل لنجاح الزراعة من خالل تجربتيا من قبل سكان المنطقة واعتمادًا عمى 
المعمومات التي تم جمعيا من الدوائر ذات العالقة وىي دائرة زراعة المحافظة ومديرية الموارد 

, ىمية ىذا النشاطمعرفة مسبقة بأ المائية في المحافظة, فإن بناء أي نشاط اقتصادي يقتضي
باالعتماد عمى دراسات  فنية واقتصادية مبنية عمى أسس ومعطيات عممية واضحة من خالل 

, ومن ضوء ما تقدم فإن عمى ضوء الواقع الميداني لممنطقةما يفترض منيا وما يمكن قياسو 
ية , كونيا ذات طبيعة صحراو ق التي تيدف الدراسة إلى تطويرىا, تكتسب أىمية خاصةالمناط

, ة بالعممية اإلنتاجيةمن حيث التربة ومصادر المياه والمناخ والظروف الطبيعية المحيط
سم ( 01ويفضل في مثل ىذه المناطق استخدام المساحات التي يزيد عمق التربة فييا عن )

 (.9 ص ,0990 وآخرون, )كاطع
 ولضمان نجاح الزراعة في األراضي الصحراوية, يجب مراعاة ما يأتي:

  وية منعًا لفقدان استخدام المحاريث القالبة وعدم إجراء عمميات التعديل والتسعدم
 .التربة السطحية

 ا الطبقة عدم استخدام الري السيحي لتجنب ذوبان الجبس في األراضي التي تكون فيي
 .الجبسية قريبة من السطح
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 ع الري العمل عمى زيادة عدد اآلبار خصوصًا في المناطق التي تقع في نياية مشاري
والتي تعاني من شحة المياه, السيما ان المياه الجوفية في منطقة الدراسة مالءمة 

 لزراعة معظم المحاصيل الزراعية.
 :استخدام طرق الري بالرش والتنقيط مع مراعاة ما يأتي 
 .اقتصار الزراعة عمى محاصيل ذات مجموعة جذرية سطحية 
 تقارب فترات الري لمتقميل من تراكم األمالح. 
 .تجنب الري عند درجات الحرارة العالية والرياح الشديدة لمتقميل من ضائعات التبخر 
 .توفر كمية المياه الجوفية الالزمة لمزراعة 
  مالءمة النبات المزروع لمظروف المناخية السائدة في المنطقة مع قمة كمية األمطار

 وارتفاع درجات الحرارة التي تحدد بعممية التبخر/النتح.
  ؾتـؿية اؾثروة احليواـيةاالجتافات ادلستؼبؾية  -ب 

باعتبارىا األساس االقتصادي الذي يعتمد عميو  الناحيةلتنمية الثروة الحيوانية في 
 النشاط الرعوي الذي مارسو سكان القضاء قديمًا وحديثًا ينبغي تطويرىا من خالل اآلتي:

 والماعز واألبقار وانتخاب  العمل عمى وضع دراسة لمتحسين الوراثي لسالالت األغنام
األصناف الجيدة من حيث إنتاج المحوم والحميب والصوف, وتدع الدراسة الى ضرورة 

 .لجيدة التي تأقممت لظروف المنطقةالتركيز عمى األصناف العراقية ا
  االىتمام بالمراعي االروائية وزراعتيا بنطاق واسع عمى ضفاف النير لمتخفيف من

 لطبيعية في مناطق البوادي من خالل اآلتي:الضغط عمى المراعي ا
 .التوسع في زراعة المخاليط العمفية السيما البقوليات 
  تنظيم الدورات الزراعية مع إدخال زراعة األعالف في مناطق الزراعة المطرية باتباع

  .بور( –رعوية( بداًل من الدورة السائدة حاليًا )حبوب –بقول )غذائية  –دورة حبوب 
 بإنشاء حظائر مناسبة إليواء الحيوانات تضمن حمايتيا من الظروف الجوية  االىتمام

نشاء أحواض لمتعقيم الى جوارىا.   السيئة, وا 
  التوسع في توفير الخدمات البيطرية المدعومة من الدولة في جميع أجزاء منطقة

التي  الدراسة, والقيام بحمالت ميدانية دورية لتطعيم الحيوانات ضد اإلمراض واألوبئة
 تتعرض ليا وتؤدي إلى ىالك إعداد كبيرة منيا.  
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  وفيما يخص مشاريع تربية الدواجن وأحواض األسماك, فينبغي التوسع في إنشاء ىذه
المشاريع ضمن األراضي المتروكة في مجمعات خاصة بكل مشروع, ورفدىا بكل ما 

يع عمى التوسع تحتاج إليو من مستمزمات إنتاجيا وبأسعار مدعومة من الدولة لمتشج
 في تربيتيا وذلك لسد الطمب المتزايد عمى منتجاتيا من المحوم والبيض. 

  وفيما يتعمق بتربية النحل فان انخفاض تكاليف أنتاجيا وصغر مساحة األرض التي
تشغميا مقابل ارتفاع أسعار إنتاجيا من العسل, يعد عاماًل مشجعًا ومحفزًا عمى 

رشاد المزارعين عمى أىميتيا التوسع في تربيتيا في عموم من طقة الدراسة بعد توعية وا 
 الغذائية والطبية وتوجيييم عمى طرق تربيتيا وتزويدىم بمستمزمات إنتاجيا.

 : االجتاهات املستقثلية للتنوية الظناعيةراتعا
اصبحت الصناعة في الوقت الحاضر الوسيمة الرئيسة لالرتفاع بمستوى معيشة 

العاممة, وال يمكن لمدول غير الصناعية, ان ترفع  مستوى الحياة الشعوب, وتشغيل االيدي 
, ولكن بالصناعة تستطيع , او عمى تعدين المعادن وتصديرىافييا اعتمادًا عمى الزراعة فقط

, 0972البرازي, )االقطار الفقيرة ان تنيض بمستواىا االقتصادي وتصبح من الدول المتقدمة 
 .(03ص 

الجغرافية االقتصادية بتوزيع الصناعة عمى مستوى قطري, وقد اىتم المختصون في 
 أو إقميمي أو عالمي وتوزيع أنماطو وأقاليمو فيو.

وىذا ما نالحظو عمى االستعمال الصناعي فـي منطقة الدراسة فيو يمتاز بقمتو 
وضآلتو مقارنة مـع بقية االستعماالت األخرى وىذا نتيجة لقمة المؤسسات الصناعية ذات 

اإلنتاجي الكبير كالمعامل والمصانع الكبيرة عمـى غرار المدن األخرى, اذ تتركز اغمب  الطابع
 .عات الكبيرة في مركز الناحية ىيتالصنا

ان عدد المؤسسات الصناعية في  يبدو (3) ( والشكل2ومن خالل تحميل الجدول )
وقد تباينت ىذه . ( عامالً 311( مؤسسة, يعمل فييا )052بمغ ) 5103 سنةمنطقة الدراسة ل
( 77, اذ بمغ عددىا في مركز المدينة )عاممين فييا ما بين الحضر والريفالمؤسسات وال

, يعمل (01, اما في الريف بمغ عدد المؤسسات الصناعية )( عامالً 503, يعمل فييا )مؤسسة
 .( عامالً 027فييا )
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ألنواع الصناعات والعاممين فييا حضر وريف لمنطقة الدراسة  عدديالتوزيع ال: (2جدول )
 5103لسنة 

 
, إحصاء ء األنبار, قسم اإلحصاء الصناعي, مديرية إحصاوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي -0المصدر 
 ., بيانات غير منشورة5103الصناعية لسنة  المنشأت

  02/00/5103 – 02/01الدراسة الميدانية لممدة -5
 

 ألنواع الصناعات والعاممين فييا حضر وريف لمنطقة الدراسة عدديالتوزيع ال: (3ل )شك

 
 (2المصدر: الجدول )    

 

عذد 

المنشآت

عذد 

العاملین

عذد 

المنشآت

عذد 

العاملین

عذد 

المنشآت

النسبة 

)%(

عذد 

العاملین

النسبة 

)%(

334112101411.224449.8الصناعات االنشائیة

428725526753.613928.4الصناعات المعذنیة

9327211612.85310.8الصناعات الغذائیة

7176151310.4326.5الصناعات الخشبیة

1421111512.0224.5صناعات اخزى

7519150299125100490100المجموع

المجموعريفحضز

نوع النشاط الصناعي
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من و ومن خالل ما متاح في البغداديمن خالل تحميل الواقع الصناعي ألقميم 
التنموية  االتجاىاتامكانيات يمكن تحريكيا تخطيطيا وما يوجد من محددات, يمكن تحديد 

 الممكن احداثيا في القطاع الصناعي والتي يمكن اجماليا بما يمي:
 ياؾصـاع اؾؼطاع دور تػعيل -2

ان التنمية األقميمية ال يمكن ان تتحقق من دون وجود قطاع صناعي فعال يعمل 
الصحيح  ولتحقيق ذلك فال بد من تطوير الصناعات التحويمية  باالتجاهعمى دفع التنمية 

وتشجيع االستثمار في الخدمات الصناعية واعادة تشغيل وتفعيل المنشأت المتوقفة مع أنشاء 
معامل جديدة وخمق فرص عمل ويتم ذلك عن طريق توفير مصادر جديدة لمطاقة الكيربائية 

ارس مينية لتطوير ميارات العاممين مع الدعم مع توفير المياه الصالحة لمصناعة وفتح مد
 الحكومي من خالل تقديم االعانات لبعض الصناعات القائدة والرئيسية

 اعادة تأفيل ادلعاؿل وادلصاـع ادلتوؼػة عن اؾعؿل  -2

بعض انواع الصناعات  فيوتمتع بتخصص صناعي حيث تسود ت منطقة الدراسةان 
المتخصصة مثل الصناعة تقطيع الحجر تتراوح بين صغيرة ومتوسطة اال انيا جميعا متوقفة 

 عن العمل, وان اعادة تفعيميا وتشغيميا مما يعود بالوفورات األقتصادية عمى األقميم. 
 اؾتوسع اؾصـاعي واـشاء ؿعاؿل ؾصـاعات جدقدة -3

وتوفر شبكات الطرق ووسائل النقل وبوجود وتوفر ان توفر اليدي العاممة في األقميم 
كل ذلك  المياهالمواد األولية لمصناعات الزراعية والغذائية والثروة الحيوانية والسمكية وتوفر 

واجن مكانا مناسبا لتوقيع الصناعات الغذائية مثل صناعات تعميب المحوم والديا يجعم
صناعات األستخراجية والتحويمية مثل , ان توسيع نطاق الومنتوجات المحاصيل الغذائية

الصناعات األنشائية يؤدي الى جذب اعداد اكبر من األيدي العاممة من خارج األقميم مما 
 وتوسعو. هيؤدي الى نمو 

  :تشجيع ودعم صـاعة اؾسياحة -4

ويتم ذلك عن طريق توفير العوامل الدعائية واألعالمية الالزمة لمتعريف بالسياحة في 
وتحريكيا باألستعانة بالخبراء والمختصين في القطاع السياحي وتييئة المستمزمات  األقميم

الالزمة لتفعيل وتنشيط العمل السياحي كأنشاء الفنادق السياحية ومدن األلعاب والحدائق 
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والمنتزىات الخضراء واألسواق التجارية الحديثة المتكاممة )الموالت( وغيرىا من وسائل الجذب 
 السياحي.

 :راء ؿسوحات جدقدة دلعرػة وحتدقد ؿؽاؿن اؾثروات ادلعدـيةاج -5

ان اجراء المسوحات الجديدة تعطي صورة واضحة عن مكامن الثروات المعدنية 
ونوعية وكمية ىذه الموارد والتي تمكننا من تحديد واختيار افضل الطرق واألساليب التي يمكن 

األمثل لتحقيق نمو اإلقميم, ان ىذه  بواسطتيا استثمار واستخدام ىذه الموارد االستخدام
المسوحات يجب ان تتم بصورة دورية وباستخدام التقنيات الحديثة وبأشراف خبراء ومختصين 

 في ىذا المجال.
 :تطوقر اؾيد اؾعاؿؾة ادلافرة وغري ادلافرة ورػع ؽػاءة اؾعؿاؾة -6

رامج ويمكن تحقيق ذلك من خالل التدريب الميني وفتح الدورات الفنية وعمل ب
التوعية المجتمعية المينية, وىذا يساعد عمى تنمية االيدي العاممة وبالتالي تنمية االقميم 
فالتوجو يكون نحو تحسين كفاءة العاممين بالقطاع الصناعي والتركيز نحو فتح مدرسة مينية 

في داخل االقميم تعمل عمى رفد القطاع الصناعي باأليدي الفنية الماىرة التي تمكن العمالة 
األقميم من مواكبة التنمية الحاصمة فية وتقمل من حاجتو ألستقطاب األيدي العاممة الماىرة من 

 .وخارج
 اخلذهات: االجتاهات املستقثلية لتنوية خاهسا

 اخلدؿات اؾتعؾيؿيةاالجتافات ادلستؼبؾية ؾتـؿية  -2

ولوال التعميم لم يعد التعميم  من العوامل الرئيسة في نيضة وتقدم أي مجتمع في العالم 
يكن ىناك تقدم تكنولوجي يساعد االمم عمى تحقيق مراحل مضيئة في عممية التطور, وعن 
طريق التعميم تزدىر البالد ويحصل التقدم الصناعي والزراعي والقطاعات االخرى وبالتالي 

سياستيا. يراد منو الرفاه االقتصادي او االجتماعي او االثنان معا طبقا أليديولوجية الدولة و 
وىذا ينتج اذا ما تكالبت الجيود وأخمصت النفوس وتم شد األزر عمى االيدي جميع السياسات 
ىي بحاجة ماسة إلى التعميم, فالبد لألمة  التي تريد ان ترتقي بأناسيا عمييا التمسك والسير 

فر ضمن االسس العممية لتقدم عممية التعميم وذلك عن طريق استخدام التخطيط العممي وتو 
 ليذا الجانب كافة المرتكزات الرئيسة التي تستند عمييا العممية التخطيطية وعندما نريد التعميم

, البد لنا من التطرق الى مسالة كثافة السكان ومساحة المنطقة (32, ص 5117 )المظفر,
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المراد دراستيا, وذلك من اجل ان نستطيع اخضاع العممية التعميمية وفق األسس والمعايير 
تخطيطية لممؤسسات التعميمية والمالك التعميمي لذلك عند استقراء واقع قطاع التعميم في ال

 . (2, خريطة )اقميم البغدادي
 5103 في منطقة الدراسة لسنة مدارس االبتدائية والثانويةتوزيع : (2خريطة )

 
 التربوي, اإلحصاء شعبة التربوي, التخطيط دائرة االنبار, تربية مديرية, التربية وزارة: المصدر - 0: المصدر
 . 5103 لسنة منشورة, غير بيانات

 الدراسة الميدانية -5
 

 ,وزارة التربية) ان المعايير التخطيطية المعتمدة في العراق بالنسبة لمقطاع التعميمي
 :, غير منشورة(5112 المعايير التخطيطية,

 ( شعبة في المدرسة05 – 2المعيار التخطيطي بناية مستقمة لكل مدرسة تتكون من ) 
 ( 5011( مدرسة لكل )0المعيار التخطيطي لعدد مدارس الروضة المطموبة ىو )

 شخص
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 ( 5211( مدرسة لكل )0المعيار التخطيطي لعدد مدارس االبتدائية المطموبة ىو )
 شخص

 ( 2111( مدرسة لكل )0المعيار التخطيطي لعدد مدارس الثانوية المطموبة ىو )
 شخص

 ( مدرسة لكل 0طيطي لعدد معيد معممين/ معممات المطموبة ىو )المعيار التخ
 ( شخص52111)
 ( معيد تقني/ كمية  لكل 0المعيار التخطيطي لعدد معيد تقني/ كمية  المطموبة ىو )

 ( شخص21111)
 ( تمميذ 31( شعبة لكل )0المعيار التخطيطي لعدد الشعب في االبتدائية ىو ) 
 ( تمميذ 09( معمم لكل )0االبتدائية ىو ) المعيار التخطيطي لعدد المعممين 
 ( طالب59( شعبة لكل )0المعيار التخطيطي لعدد الشعب في الثانوية ىو ) 
 ( طالب  01( مدرس لكل )0المعيار التخطيطي لعدد المدرسين الثانوية ىو ) 

 ( نجد ان 2مقارنة تمك المعايير وتحميل الجدول )يتضح لنا من خالل 
  البنايات المدرسية متمثمة في بنايات الدوام المزدوج اذ يوجد في االقميم يوجد عجز في

( بناية 50, تمثل العجز بواقع )( مدرسة39رسية في حين انو يوجد )( بناية مد01)
عند توقيعيا في االقميم  الكثافة السكانية ومعيار سيولة الوصول يجب مراعاة ,مدرسية

( شعبة 05( الى )2ضع مدارس ذات )وحساب الطاقة االستيعابية من خالل و 
 مدرسية.

 اذ سجمت عجزا اد المدارس حسب المراحل الدراسيةسجمت منطقة الدراسة تباينا اعد ,
( مدارس لسنة اليدف 2و) 5103في مدارس الروضة بواقع مدرستين لسنة االساس 

( مدرسة لسنة االساس 00, وسجمت فائضا في عدد المدارس االبتدائية بواقع )5132
, في حين مثمت مدارس الثانوية فائضا 5132( مدارس لسنة اليدف 5و) 5103
 تينمدرسفي حين سجمت عجزا بواقع  5103رس لسنة االساس ا( مد0بواقع )تمثل 

. وال يوجد معيد لممعممين / المعممات او معيد تقني او كمية في 5132لسنة اليدف 
 .االقميم
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 ب / شعبة فائضا بالنسبة لطالب االبتدائية مثمت الطاقة االستيعابية وفق معيار طال
( شعبة 31, وكذلك الحال بالنسبة لمدارس الثانوية )( شعبة مدرسية02بواقع )

وفق معيار طالب / شعبة فائضا مدرسية. ونفس الشي بالنسبة لمعيار طالب / معمم 
رس , وكذلك الحال بالنسبة لمدامعمم مدرسي( 010بالنسبة لطالب االبتدائية بواقع )

 .( شعبة مدرسية90الثانوية )
 5132والمقارنة  5103كفاءة توزيع القطاع التعميمي لسنتي االساس : (2جدول )

 
, وزارة التربية, مديرية تربية االنبار, دائرة التخطيط التربوي, شعبة اإلحصاء التربويباالعتماد عمى المصدر: 

 .5103, لسنة بيانات غير منشورة
 

 اخلدؿات اؾصحيةاالجتافات ادلستؼبؾية ؾتـؿية  -2

 أذا ما حاولنا استقراء واقع القطاع الصحي في االقميم نجد انيا يتميز بصورة عامة
بترديو, فمذلك البد من النيوض بيا لكي تمبي متطمبات االفراد في تمك المنطقة اذ نالحظ مثال 
عدم وجود مستشفيات في اقميم الكرمة اذ ان ىذه المستشفيات يجب ان يكون ليا نطاق تأثير 

ريفا وحضرا يمجؤون الى المدن  , بل سكان االقميملإلقميمواسع يصل الى المناطق المجاورة 
 اورة في سعييم لمحصول عمى ما تقدميا مستشفيات تمك المدن من خدمات صحيةالمج
. كذلك قمو عدد المراكز الصحية التي ال يتوافق عددىا مع (25 ص ,0911 السامرائي,)

 عدد سكان االقميم.

المعيار
العجز)-( او 

فائض )+(
المعيار

العجز)-( او 

فائض )+(

6-27-13روضة1

281414262مدارس ابتدائية2

2-117413مدارس ثانوية3

3-13-01معهد معلمين/ معلمات 4

1-11-01معهد تقني/ كلية 5

18313845شعبة / تلميذ في االبتدائية6

322218104معلم / تلميذ في االبتدائية7

916130شعبة / طالب في الثانوية8

1899891معلم / طالب في الثانوية9

سنة الهدف 2035 وفق تقدير 

السكان )65278( نسمة
الواقعالفقرةت

سنة االساس 2013 وفق تعداد 

السكان )34068( نسمة
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 الصحية مؤسساتيا تتبع إلى تدعونا الدراسة منطقة في الصحية الخدمات دراسة إن
 ان اذ, البغدادي ناحية في مستشفيات توجد ال اذ, (2الصحية, خريطة ) بالمراكز المتمثمة
 الخدمات عمى لمحصول وحديثة ىيت مثل المجاورة المناطق الى يمجؤون االقميم سكان

 .المدن تمك مستشفيات تقدميا التي الصحية
 5103توزيع مراكز الصحة العامة في منطقة الدراسة لسنة : (2خريطة )

 
وزارة الصحة, مديرية صحة االنبار, قسم الرعاية األولية, شعبة اإلحصاء, بيانات غير  - 0المصدر: 

 .5103منشورة لعام 
 الدراسة الميدانية -5
  

ولمعرفة واقع القطاع الصحي يجب دراستو ومقارنتو مع المعايير التخطيطية المعتمدة 
, الصحة )وزارة افي العراق لموقوف عمى واقع حال ىذه الخدمات ومعرفة سبل تطويرى

 :(5111 التخطيطية, المعايير
 ( 21111( مستشفى لكل )0المعيار التخطيطي لعدد المستشفيات المطموبة ىو )

 شخص
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 ( وحدة صحية لكل 0المعيار التخطيطي لعدد الوحدات الصحية الرئيسية ىو )
 ( شخص 01111)
 ( مركز صحي0المعيار التخطيطي لعدد المراكز الصحية الثانوية ىو ) ( 2111لكل )

 شخص
 ( شخص 211( سرير لكل )0المعيار التخطيطي لعدد االسرة ىو ) 
 (3 سيارات اسعاف لكل مستشفى عام ) 
 ( شخص.0111( طبيب لكل )0المعيار التخطيطي لعدد االطباء ىو ) 
 ( من ذوي المين 1( طبيب لكل )0المعيار التخطيطي لعدد ذوي المين الصحية ىو )

 الصحية 
  ( من ذوي 1( طبيب لكل )0التخطيطي لعدد ذوي المين التمريضية ىو )المعيار

 المين التمريضية
مع المعاير التخطيطية المعتمدة البغدادي قميم امن خالل مقارنة الواقع الصحي في 

ىناك ( نجد ان 7)وتحميل الجدول  من قبل وزارة الصحة العراقية يتضح لنا من خالل الدراسة
 تمثل بـــ :الصحية نقص كبير في الخدمات 

  ال يوجد في االقميم مستشفى اذ يمجأ السكان الى المدن المجاورة مثل مستشفى ىيت
ومستشفى حديثة لمحصول عمى الخدمات الصحية. والجدول ادناه يبين الفرق بين واقع 
حال المؤسسات الصحية والكوادر الصحية وسيارات االسعاف والمعايير التخطيطية 

وزارة الصحة العراقية, اذ يحتاج االقميم الى مستشفى عام مجيز ذو  المعتمدة من قبل
 5132( سرير لسنة اليدف 053سعة )

  كذلك مع عدم وجود أي  لإلقميمان عدد مراكز الصحية ال يتالئم مع عدد السكان
مستشفى, فضال عن توزيعيا المكاني كما نالحظ في ومما يزيد من تفاقم المشكمة كبر 
مساحة االقميم والبعد بين المسقرات. وان ىذا النقص واضع بالنسبة عند مقارنتو مع 

( مراكز 7( مراكز صحية رئيسة )0اذ ان ىناك عجزا فييا بواقع ) 5132سنة اليدف 
ية, يتطمب وضع خطة مدروسة لتوقيعيا حسب الكثافة السكانية ومعيار صحية ثانو 

 سيولة الوصول
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  ( طبيب, ونقص حاد في تنوع 53بواقع ) 5103قمة عدد االطباء لسنة االساس
لمين التمريضية بواقع ( موظف وذو ا519االختصاصات ذو المين الصحية بواقع )

( طبيب, 20ليصل ) 5132. ويزداد مقدار العجز في سنة اليدف ( موظف555)
 ( موظف وذو المين التمريضية.071( موظف وذو المين الصحية, )027)

 5132والمقارنة  5103كفاءة توزيع القطاع الصحي لسنتي االساس : (7جدول )

 
, بيانات , شعبة اإلحصاءالمصدر: باالعتماد عمى وزارة الصحة, مديرية صحة االنبار, قسم الرعاية األولية

 .5103منشورة لعام غير 
 

 طرق اؾـؼلاالجتافات ادلستؼبؾية ؾتـؿية  -3

إن لمطرق أىمية كبيرة ال تقل عن العوامل السابقة في الدراسات االقميمية, والسيما     
أن الطرق تقوم أساسا عمى خدمة السكان والمشاريع االقتصادية, ويكون أثرىا أكبر في 

, ومن ثم فإنيا تؤثر وتتأثر بتوزيع (02ص, 0913 والجنابي, )الييتي المناطق قميمة السكان
السكان وكثافتيم, إال أن أىميتيا وكفاءتيا تختمف من منطقة ألخرى, ومن دولة ألخرى 

 بحسب درجة تطور المجتمع. 
 مناطق مع الفرات نير مجرى عمى الواقعة االستقرار مراكز تخدم شبكة الطرق

 منطقة في اصناف الطرق أن( 7) خريطة من ويالحظ الغربية, اليضبة منطقة في االستقرار
 ىي: الدراسة

المعيار
العجز)-( او 

فائض )+(
المعيار

العجز)-( او 

فائض )+(

1-11-01عدد المستشفيات1

4-3307مركز صحي رئيس2

7-113-67مركز صحي ثانوي3

131-68131-068عدد االسرة4

3-33-03سيارات االسعاف5

54-2365-1134عدد األطباء6

457-209520-63272ذو المهن الصحية7

446-222496-50272ذو المهن التمريضية8

سنة االساس 2013 وفق تعداد 

السكان )34068( نسمة

سنة الهدف 2033 وفق تقدير 

السكان )65278( نسمة
الواقع الفقرة ت
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 اإلدارية بالوحدات الدراسة منطقة تربط التي الطرق تمك وىي الرئيسة: السيارات طرق 
  .السورية الحدود حتى الدراسة ولمنطقة األنبار محافظة من لكل التابعة

 التابعة اإلدارية بالوحدات الدراسة منطقة تربط التي تمك وىي الثانوية: السيارات طرق 
 . الرئيسة والقرى الزراعية كالمقاطعات ليا

 الطرق ىذه إنشاء ببعضيا, يواجو الريفية القرى تربط التي الترابية: أو الريفية الطرق 
 التنقل مما يصعب مستمر, بشكل صيانتيا وعدم التعبيد بعدم تتمثل المشاكل بعض
 .األمطار ىطول موسم في فييا وخصوصا والحركة عمييا

 رمادي – بغداد) حديد سكة ىو واحد خط عمى الحديد سكك تقتصر :الحديد سكك – 
 الشمال نحو الشرقي جنوبو من الدراسة منطقة يخترق الذي الوحيد الخط وىو ,(القائم
 الفرات. لنير األيمن لمجانب محاذيا الغربي

 شبكة طرق النقل لموقع منطقة الدراسة: (7خريطة )

 
, 5111, لسنة المصدر: وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خرائط طبوغرافية لمنطقة الدراسة

 (011111:  0مقياس )
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نتيجة التحميل والتوجيات العامة لشبكة الطرق التي اعتمدت عمى الواقع التنموي 
الطرق الخارجية  والمشاىدات لمرحالت اليومية لوسائط النقل المارة عمى لناحية البغدادي

لى االقميم والرحالت المتولدة والرابطة بين المستقرات واألخذ بنظر  والداخمة والخارجة من وا 
تم اعتماد خطة  ,راعية والصناعية والقطاع الخدمي(االعتبار الفعاليات نتيجة القطاعات )الز 

خمس سنوات من  كل تنفذ فقراتيا عمى مدى تفق والخطة االستراتيجية لالقميمإستراتيجية ت
( تشكل أساسا لمخطط القادمة في لإلقميم وكما موضح ذلك في الخارطة 5103-5132)

 وعمى الشكل التالي:
  بغية النيوض بمشاريع القطاع الصناعي ذات األولوية في عممية التنمية وباقي

 المشاريع المقترحة التي قررتيا اإلمكانات التنموية: 
 من خالل تأثيثو واعادة اعمارهيربط بين االقميم ومحافظة بغداد  االىتمام بالطريق 
  محافظة صالح الدين – البغدادي -ىيتإنشاء طريق جديد مدينة 
  بالرطبةإنشاء طريق جديد يربط االقميم 
  انشاء طريق يربط بين مواقع الصناعات المقترحة ومركز االقميم عمى ان يومن الخط

الريفية ومنتجاتيا اضافة الى مروره قرب المستقرات طريقا لنقل المواد الصناعية 
 وفق دراسات عممية ساندة من جميع دوائر الدولة الخدمية والتخطيطية.المقترحة 

  نشاء محطات و انشاء سكة حديد جديدة تربط المناطق السياحية بمركز االقميم ا 
 االستراحة لمسكك الحديد المقترحة

  مركز الناحيةالعمل عمى إنشاء وتوسيع منظومة الطرق الداخمة والخارجة من والى 
وربطيا مع الطرق يا )الحمقية( التي يعتمد إنشاءىا حول وربطيا مع الطرق الحولية

 الخارجية التي تتولد عمييا الرحالت اليومية والبدء بتنفيذىا  
 كمال الطرق الريفية والمميدة لغرض ربط ال مستقرات البشرية والريفية في ما تبميط وا 

بينيا مع الطرق الخارجية الرئيسية لغرض تمبية فعاليات القطاع الزراعي وعمى شكل 
عطاء األولوية لمطرق الريفية القريبة من االقضية  مراحل لمفترة المقررة خمس سنوات وا 
وحسب أىمية الطريق والعمل عمى توفير محطات الوقود واالستراحات عمى تمك 

 .زىا خالل الفترة المقررةلطرق وانجاا
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 االستنتاجات والتوطيات
 :Conclusionsاالستـتاجات  –اواًل 

مـن حيث  الحضرعمى  الريفيتفوق سكـان يعد مجتمع البغدادي مجتمع ريفي اذ  -0
, نسمة (57120الريف ) مجموع ,5103حسب تقديرات السكان لسنة  العدد اذ بمغ 
بينما بمغ سكـان ( نسمة, 30121مجموع السكان والبالغ )( % من 10.1مثمت نسبة )
 جموع السكان.م( % من 01.5نسمة مثمت نسبة ) (2517الحـضر )

 مساحةمثمت اذ , إذا ما قـورنت بالمساحة الكميـة صغر حجم المسـاحة المزروعة فعالً  -5
% من مجموع المساحة الكمية لمنطقة  (0.97, شكمت نسبة )( دونماً 00917)

 .( دونماً 722211الدراسة والبالغة )
احتمت  فقد, تعتمد الزراعة عمى محاصيل معينة اذ, قمة تنوع المحاصيل الزراعية -3

 .المزروعة % من المساحة (30.2المرتبة األولى محاصيل الخضراوات نسبة )
ضم النمط تو  مدينة البغدادييسود نمط الزراعة الكثيفة في المقاطعات القريبة من  -0

, بينما يسود نمط الزراعة الواسعة في المقاطعات والفواكولخضراوات والنخيل زراعة ا
 البعيدة عن المدينة والمتمثمة بزراعة الحبوب والمحاصيل الصناعية ومحاصيل العمف.

 لكي الزراعي الصناعي االقتصادي التكامل تحقيق في الصناعية المشاريع إسيام قمة -2
 النيوض إلى يؤدي ذلك إن عن فضالً  اقتصادياً  االرتقاء خالليا من المنطقة تستطيع
 .الزراعية المنتجات عمى الطمب توسع خالل من بالزراعة

الخدمية في ظل عدم وجود تردي الخدمات الصحية في منطقة لدراسة وعدم كفاءتيا  -2
  .كوادر الطبية والصحية والتمريضيةمستشفى عام ونقص كبير في ال

االبتدائية  منطقة الدراسة التي تقتصر عمى المدارستردي الخدمات التعميمية في  -7
المكتبات العامة أو مراجع  المعاىد والكميات ىذا فضال عن فقط وتفتقر إلى والثانوية
 .تساعد في نشر العمم والمعرفة في المنطقة التي عممية

 Recommendationsاؾتوصيات  –ثاـيًا 

لتوزيع السكان في تجمعات  لوضع بدائل االستيطان الحضري والريفي وضع خطة -0
واستيعاب النمو السكاني  ,معقولة ومرتبطة بالخطط التنموية سكانية متقاربة وبمسافات

 .ين عدد السكان والمساحة المكانيةمن اجل إيجاد نوع من التوازن ب المتوقع
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استغالل جميع المساحات الصالحة لمزراعة واستصالح أراضي جديدة وخاصة  -5
 .العمل عمى زيادة عدد اآلبارو المساحات التي توجد ضمن المقاطعات الصحراوية 

دعم الدولة لممزارعين وتشجيعيم عن طريق استخدام من خالل تنمية الثروة الحيوانية  -3
الف ومعالجة األمراض التي األع األساليب الحديثة في تربية الحيوانات وتوفير

 .تصيبيا
 صناعة الجص القائم منيا تطويرو  جيدإقامة مشاريع صناعية ذات مردود اقتصادي  -0

وتقطيع الحجر والصناعات االنشائية ألىميتيا في تشغيل ايدي عاممة وجمب 
 .االستثمارات

ظر عمى لما تتمتع بو منطقة الدراسة من منا الشتوية تشجيع ودعم صناعة السياحة -2
 .نير الفرات ومناظر البادية تتخمميا الوديان الموسمية

 ,بالمراحل الدراسية بعد الثانويةبقطاع الخدمات التعميمية من خالل االىتمام العناية  -2
, ومراعاة انشاء مدارس جديدة حسب الكثافة فاءة الوظيفية لمخدمات التعميميةورفع الك

 .يار سيولة الوصولالسكانية والقابمية الجسمية لمطالب لمع
بقطاع الخدمات الصحية اذ يتطمب فتح مستشفى عام متكامل مع توفير جميع العناية  -7

التخصصات الطبية والصحية والتمريضية مع مراعات فتح مراكز صحية رئيسة 
 وفرعية

 

 ؼائؿة ادلصادر

مطبعة التعميم العالي  , إقميم المدينة بين التخطيط اإلقميمي والتنمية الشاممةاالشعب, خالص حسني -0
 .0979في الموصل, بغداد, 

البرازي, نوري خميل, الصناعة والتصنيع في العراق, معيد البحوث والدراسات العربية, القاىرة,  -5
0972. 

 .0917ابع التعميم العالي, بغداد  , جغرافية الحضر أسس وتطبيقات, مطالجنابي, صالح حميد -3
تـقنيـات,   –ايير معـ –المجتمعية والبنية التحتية أسـس , تخطيط الخدمات الدليمي, خمف حسين -0

 .5119الطبعة االولى, دار الصفا لمنشر, 
, دار الشؤون 01السامرائي, محمد, دور الجغرافي في تخطيط المدن, مجمة الموقف العربي, العدد  -2

 .0911, الثقافية, بغداد
 .5115ر, بغداد, لمطباعة والنش , مديرية دار الكتب0عباس فاضل السعدي, جغرافية السكان, ج -2



                                         جمؾة جاؿعة األـبار ؾؾعؾوم اإلـساـية

 

 ( 2اؾعدد )

 2026( حزقران)

 

  (522 (  
 

, مركز رات وقابميتيا لالستغالل الزراعي, حسن حميد وآخرون, دراسات ترب مشاريع أعالي الفكاطع -7
 .0990ارد المائية والتربة وزارة الري, بحوث المو 

, 0تقنيات البحث المكاني وتحميالتو, دار صفاء لمنشر والتوزيع, ط ,المظفر, محسن عبد الصاحب -1
 .5117 ,عمان

, الجغرافية الزراعية, الطبعة الثانية, دار الكتب , إبراىيم عبد الجبارنوري خميل والمشيداني, البرازي -9
 .5111لمطباعة والنشر, الموصل, 

الييتي, صبري فارس والجنابي, صالح حميد, جغرافية االنسان, مطابع التعميم العالي, بغداد,  -01
0913. 

, خارطة لتخطيط العمراني واليندسة العامة, قسم تخطيط المدنا, مديرية واإلسكانوزارة االعمار  -00
 ( 2111: 0, مقياس ) التصميم االساس لمدينة البغدادي

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي: الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات, مديرية إحصاء  -05
 .ات غير منشورة, بيان5101العراق لسنة السكان والقوى العاممة, اسقاطات سكان 

 .0997 ,وزارة التخطيط: الجياز المركزي لإلحصاء, نتائج التعداد العام لسكان محافظة األنبار -03
التربية, مديرية تربية االنبار, دائرة التخطيط التربوي, شعبة اإلحصاء التربوي, بيانات غير  وزارة -00

 .5103, لسنة منشورة
 .بيانات غير منشورة ,5112التربوي, المعايير التخطيطية, المديرية العامة لمتخطيط , ةوزارة التربي -02
اإلحصاء,  -وزارة الزراعة, مديرية زراعة األنبار, شعبة زراعة ناحية البغدادي, قسم التخطيط -02

 .5103بيانات غير منشورة, 
ء, بيانات غير منشورة لعام , شعبة اإلحصامديرية صحة االنبار, قسم الرعاية األولية, وزارة الصحة -07

5103. 
 ., بيانات غير منشورة5111ارد, المعايير التخطيطية, , دائرة التخطيط وتنمية المو وزارة الصحة -01
,  5111وزارة الموارد المائية , مديرية المساحة العامة , خرائط طبوغرافية لمنطقة الدراسة , لسنة  -09

 (011111:  0مقياس )
:  0, مقياس )5111ة االنبار االدارية, لسنة ط, خريالمائية, مديرية المساحة العامةوزارة الموارد  -51

211111 ). 
:  0, مقياس )5111وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراق االدارية, لسنة  -50

0111111  ) 
يرس مقاطعات محافظة االنبار, خريطة مقاطعات , فوزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة -55

 (  011111:  0, مقياس ) 5111البغدادي, لسنة ناحية 


