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  .. المستخلص
تمثل دراسة المستوطنات الريفية ووحداتھا السكنية في قض�اء الرم�ادي ظ�اھرة جغرافي�ة ذات س�مات حض�ارية 

ونھ�ا تع�د أق�دم مراك�ز ا>س�تيطان البش�ري لم�ا تعكس�ه م�ن نت�ائج وأث�ار المرحل�ة واجتماعية واقتصادية بارزة ك
فاستقرار اFنسان اCول في بيئة معينة وتكيفه Cجوائھا وتأمينه لمقوم�ات الحي�اة ) . التالية في تطور المجتمعات

وارتباطه باCرض  والراحة واCمان يعد تعبير صادق >ن تكون القرية المظھر اCساسي اCول لوجود اFنسان
  . واتجاھه نحو استثمارھا وقيام نوع من العKقات ا>جتماعية وا>قتصادية فيھا 

ل�ذا تھ�دف . واصدق صوره لھا ھو استثماره واستقراره فيھا تبع�ا >ختي�ار افض�ل المواض�ع لنش�وء المس�توطنة 
قض�اء الرم�ادي م�ن حي�ث الخط�ة  الدراسة إلى فھم الواقع المورفولوجي للمستوطنة التقليدية غير المخططة ف�ي

والنسيج المعماري والتركيب الداخلي وانتھاء بتحديد أنماط توزيع الوح�دات الس�كنية فيھ�ا الت�ي تش�كل مظھرھ�ا 
  .المرئي 

  
Abstract  
A study of rural settlements and residential units in the district of Ramadi, the 
phenomenon of geographical features of cultural, social, and economic milestones 
being the oldest centers of human settlement as reflected in the results and raised 
the next stage in the evolution of communities). The stability of the first man in a 
particular environment and adapt to its airspace and secure the necessities of life, 
comfort and safety is a true expression to be a central feature of the village's first 
human existence and its association with the land and its tendency to be invested 
and the type of social relations and economic development. 
And best picture of it is invested and stability depending on the selection of the best 
places for the emergence of the settlement. Therefore, the study aims to understand 
the reality of the morphological traditional unplanned settlement in the district of 
Ramadi, in terms of the plan and the architectural fabric and the internal structure 
and the end of identifying patterns of distribution of housing units that make up the 

visual appeara  
  

  ..المقدمة 
مرحل�ة مھم�ة ف�ي تط�وير تمث�ل مراك�ز ا>س�تيطان البش�ري كونھ�ا  أق�دم)  القرى (تمثل المستوطنات الريفية  ( 

 اFنس�انفاس�تقرار  .١ )المرحل�ة التالي�ة ف�ي تط�ور المجتمع�ات وأث�ارالمجتمعات البشرية بم�ا يعكس�ه م�ن نت�ائج 
يع�د تعبي�ر ص�ادق >ن تك�ون  واCم�انوالراح�ة  الحي�اة لمقوم�ات وتأمين�ه Cجوائھ�افي بيئة معينة وتكيف�ه  اCول

واتجاھ��ه نح��و اس��تثمارھا وقي��ام ن��وع م��ن  ب��اCرضوارتباط��ه  اFنس��انلوج��ود  اCول اCساس��يالقري��ة المظھ��ر 
  . العKقات ا>جتماعية وا>قتصادية فيھا 

ت�م ( ت ا>ثاري�ة الحديث�ة مستقرا ففي ض�وء التنقيب�ا اFنسانالمواطن التي اتخذھا  أقدموقد صنف العراق ضمن 
ت�م العث�ور علي�ه ا>  الحج�ري الح�ديث وم�ع بس�اطة م�ا رالعص� إلىالقرى الزراعية تعود  أولى آثارالكشف عن 
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 اFنس�انق�دم اس�تيطان  إل�ىل ا>كتشافات ا>ثاري�ة لكما وتد . ٢) آنذاك اFنسانالقرى التي شيدھا  أقدمتمثل  إنھا
نن�ا ل�ه من�ذ عص�ور حجري�ة قديم�ة عن�د ض�فاف نھ�ر الف�رات ف�ي المنطق�ة في محافظة ا>نبار والت�ي كان�ت موط

الھضبية والسھلية بالتحديد باشكال وانماط مختلفة بدأت باكواخ وبيوت بسيطة وانتھ�ت بق�رى متباع�دة واخ�رى 
ظاھرة جغرافية ذات س�مات الرمادي تمثل دراسة المستوطنات الريفية ووحداتھا السكنية في قضاء  .٣متجمعة 
ھو استثماره واستقراره فيھا تبعا >ختيار افض�ل المواض�ع لھا صوره  صدقية واجتماعية واقتصادية واحضار

  .لنشوء المستوطنة 
فول�وجي للمس�توطنة التقليدي�ة غي�ر المخطط�ة ف�ي قض�اء رالمو الواق�عفھ�م  إل�ى دراس�ةھدف الت:  ھدف الدراسة

توزي�ع الوح�دات الس�كنية  أنم�اطبتحديد  وانتھاءي لداخلامن حيث الخطة والنسيج المعماري والتركيب الرمادي 
  .تشكل مظھرھا المرئي  فيھا التي

مقاطع�ة تمت�د عل�ى ) ١٩(تتك�ون  م�ن وتق�ع منطق�ة الدراس�ة ض�من مرك�ز قض�اء الرم�ادي ، :  منطقة الدراس9ة
لكبي�ر كنم�وذج للدراس�ة المورفولوجي�ة م�ع اCخ�ذ با>عتب�ار الحج�م الس�كاني اوق�د اختي�رت جانبي نھ�ر الف�رات 

   )١(وجدول رقم ) ١(طة رقم ريخ .لسكان الريف ومواقع المستوطنات وامتداداتھا واتجاھاتھا  
تم اختيار مدينة الرمادي مركزا لقضاء الرمادي ،  ثم  مركزا لمحافظة اCنبار  له ما يسوغه فھي مدينة  تعود  إلى عصور  

فرات كمستقرة زراعية ص�غيرة  ومحط�ة تجاري�ة تتوق�ف عن�دھا تاريخية قديمة ،  نمت بتأثير  موقعھا  على ضفاف نھر ال
تركز غالبية السكان سواءا اكانوا سكان حضر او ريف في جزء محدد منھا ، > يقابله ( ٤التجارة على نھر الفرات 

يبتعد كثيرا عن مجرى نھر الفرات وجدوليه ، اذ ان مركز الثقل الس�كاني يح�يط ب�النھر ، حي�ث يتواج�د الم�ورد 
ائي ومشاريع الري المتمثلة بجدولي الورار والذبان ، > سيما وان سطح ھذا الجزء من منطقة الدراسة يميل الم

  . ٥) الى ا>نبساط والتربة الجيدة ذات اFنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
ن مصادرھا الحقيقي�ة اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي والتحليلي القائم على جمع البيانات م : منھجية الدراسة

عل�ى الوح�دات الس�كنية للمس�توطنات الريفي�ة  ا>س�تبيانبواسطة الدراسة الميدانية المباشرة وتوزي�ع اس�تمارات 
 Cھميتھ���ااس���تمارة ) ١٣٥(بواق���ع  عش���وائيةكعين���ة ) % ٨(وح���دة س���كنية بنس���بة )  ٥٠٠(     والب���الغ ع���ددھا 

وا>قتصادي وا>جتماعي لتشابه الوضع العمراني  انظرو .ومصداقيتھا في الحصول على كثير من المعلومات 
نم�وذج مح�دد م�ن المس�توطنات كنم�اذج ا>كتف�اء بعدم زيادة حج�م العين�ة وفي منطقة الدراسة فقد ارتئ الباحث 

بت�اريخ  أجريتلحالة والتي االدراسة الميدانية تعطي تصور دقيق عن طبيعة  إنللدراسة للسبب ذاته فضK عن 
    . ١٥/٢/٢٠١١لغاية و ١٥/١٢/٢٠١٠

  
  .عناصر مورفولوجية المستوطنة الريفية في منطقة الدراسة 

تتكون مورفولوجي�ة المس�توطنة الريفي�ة ف�ي مرك�ز قض�اء الرم�ادي م�ن ث�Kث عناص�ر أساس�ية تش�كل المظھ�ر 
راق ويمكن في الع) السھلية والھضبية ( المرئي العام لھا وھي تتشابه والى حد بعيد معظم المستوطنات الريفية 

  :توضيحھا بالتالي 
  مركز قضاء الرماديالمقاطعات الريفية في  )١(خريطة رقم 
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  اسماء وارقام مقاطعات مركز قضاء الرمادي )١(جدول رقم 
  %(م نسمة ٢٠٠٨عدد السكان لعام   %  )١(٢المساحة كم  رقم واسم المقاطعة

  ٧.٦٦  ١١٧٩٠  ٤.٨١  ١٥.٥  مشيھد والدشة
  ٢.٨٢  ٤٣٢٦  ٣.٣٩  ١٠.٩٤  ضيةالحام     

  ١٤.٠٧  ٢١٦٤٩  ٦.٦٢  ٢١.٢٥  السورة الصوفية
  ٠.٧٨  ١٢٠١  ٤.٦٦  ١٥  الجريشة     
  ١٠.٥٧  ١٦٢٤٦  ٦.٣٢  ٢٠.٣١  الزوية      
  ٣.٤٦  ٥٣٢٧  ٥.٢٤  ١٦.٨٨  البوذياب     
  ٨.٢٥  ١٢٦٨٩  ٨.٢١  ٢٦.٤١  الطالعة     

  ٩.٣١  ١٤٣١٥  ٤.٨٧  ١٥.٦٩  البوعلي الجاسم
  ٤.٠٥  ٦٢٣٥  ٥.٧٢  ١٨.٤٣  البوعساف
  ٣.٦٥  ٥٦١١  ٢.٤٢  ٧.٨١  الطرابشة
  ٢.٨١  ٤٣٢٧  ٥.٣٥  ١٧.١٩  البوعبيد

  ١.٠٤  ١٦١١  ٣.٤٩  ١١.٢٥  الموح     
  ٢  ٣٠٨٣  ٢.٣٦  ٧.٦٢  صھا�ت

  ٨.٦١  ١٣٢٥٠  ٤.٧٥  ١٥.٣١  زوية سطيح
  ٥.٥١  ٨٤٦٤  ٧.٠٣  ٢٢.٦  طوي     
  ٦.٢٤  ٩٥٨٨  ٥.٤٢  ١٧.٤٣  ورةزنك     

  ٣.٤٧  ٥٣٤٩  ٥.٩٨  ١٩.٢٥  القطنية
  ٣.٦٣  ٥٥٧٦  ٧.٨٨  ٢٥.٣٧  الدوار     

  ٢.٠٧  ٣١٩٨  ٥.٤٨  ١٧.٦٥  زويغير
  ١٠٠  ١٥٣٨٣٥  ١٠٠  ٣٢١.٨٩  المجموع

غير  ،بيانات–قسم التخطيط والمتابعة  -ارة الزراعة، مديرية زراعة ا�نبار جمھورية العراق، وز. ١:المصدر
Wحصاء وتكنلوجيا المعلومات ل جمھورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون ا�نمائي، الجھاز المركزي . ٢ / م٢٠٠٨.منشورة

  .انات غير منشورةم، بي٢٠٠٨   مديرية احصاء ا�نبار ، تقديرات السكان حسب المقاطعات لسنة . ٣ /
  

  . خطة المستوطنة الريفية : او� 
في موضوع المورفولوجي�ة كونھ�ا حقيقي�ة  ھمةا>ت المجواوسع الم أقدمتعد دراسة خطة المستوطنات احدى    

الشكل ( عضوية ھامة تعمل متفاعلة مع العناصر ا>خرى في تكوين حقيقة جغرافية مستقلة تعالج في مفھومھا 
ا>طار الخارجي والش�كل الع�ام ال�ذي  إنھاخطة المستوطنة على  تعرفتظھر فيه المستوطنة ، والذي ) والنمط 

نمو تتخذه المنطقة المبنية ككل وھي في اھميتھا شأنھا شأن المدن تضم ثKث عناصر تعمل بصورة متفاعلة في 
  :وتضم  .مات طبيعية واقتصادية واجتماعية وظائف المستوطنة ضمن مقو وتطور

  
  .ظمة الشوارع ان .١
على انه ترتي�ب وتفاع�ل فض�اءات الش�وارع المتج�اورة ف�ي أي ج�زء م�ن المس�توطنة : نظام الشارع عرف ي (  

ام�ا ( . ٦)الريفية تحيط بھا ا>ستعما>ت ا>خرى بشكل كل�ي او جزئ�ي ض�من المظھ�ر الع�ام الكل�ي للمس�توطنة 
( نفسه ويستخدم للم�رور بك�ل اش�كاله وانواع�ه  الفضاء المفتوح المحدد بخطى الشارعالشارع فيعرف على انه 

تتمي��ز منطق��ة الدراس��ة بوج��ود ط��رق رئيس��ية وفرعي��ة معب��دة اخترق��ت مقاطع��ات   . ٧)مم��ر  ش��ارع ، طري��ق ،
المنطقة بشكل يغطي معظم تلك المقاطعات ، ويتضح ذلك من المساحة الكبي�رة الت�ي اقتطعتھ�ا تل�ك الط�رق م�ن 

، و> ٨م��ن المس��احة الص��الحة للزراع��ة % ٤دونم��اً وتش��كل   ٣٨٥٢والي اCرض الزراعي��ة ، والت��ي تق��در بح��
لق�د ت�م تص�نيف .الطرق الترابية المنتش�رة داخ�ل أراض�ي المنطق�ة  طريق المرور السريع و تشمل ھذه المساحة

  .)٢و١(وصورة رقم) ٤و٣(خريطة رقم  .طرق النقل في منطقة الدراسة على النحو اwتي 
  

  .سريع طريق المرور ال: أو�ً 
ويبل�غ ط�ول ) . ٣٥-٢٤(مقاطع�ات م�ن )٧(من أھم الطرق في المنطقة ، ويخترقھا في الطريق السريع يعتبر   

الرطب�ة ، -ك�م وھ�و امت�داد للطري�ق الس�ريع ال�ذي ي�ربط بغ�داد٣٠الطريق السريع داخل منطقة الدراسة بحوالي 
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، م�ن خ�Kل ارتف�اع نس�بة ت�ردد ال�رحKت  وتتوضح أھميته من خKل دوره في النقل الدولي واFقليمي والمحلي
مرتبط�ة م�ع  لق�رىم�ن ا% ٥٣بكل مس�توياتھا ، وم�ا يقدم�ه م�ن س�ھولة الوص�ول لxنت�اج الزراع�ي ، حي�ث إن 

  .الصناعية منھا لسھولة نقلھا  المحاصيل الطريق السريع ، مما أثر على بعض اCنماط الزراعية وخاصة
  .الطرق الرئيسية: ثانياً 

التي تربط منطقة الدراسة بمدينة الرمادي بالدرجة الرئيسية ، أو باCقاليم المجاورة ، وتلعب ھذه وھي الطرق   
الطرق الدور اCول في العKقات بين المنطقة ومدينة الرمادي من جھة ، وبينھا وبين اFقليم الھض�بي م�ن جھ�ة 

  :أخرى ، وتقسم إلى عدة محاور 
  .فلوجة  –محور رمادي .أ

،  ١٣(ويخ�دم المقاطع�ات    ك�م ، داخ�ل منطق�ة الدراس�ة ، ٨.٥لجھة اليمنى لنھر الفرات ، وبطول يقع على ا   
  .، مع دوره اFقليمي باتجاه مدينة بغداد )  ٢٧،  ١١

  
  الطرق الرئيسية في ريف مركز الرمادي)٣(رقم خريطة 

  
  . ٢٠٠٨،  وزارة ا>سكان والتعمير ، مديرية طرق ا>نبار ، وحدة التخطيط: المصدر

  
  .الثرثار  –محور رمادي . ب

الس�ريع ، وبط�ول  الم�رور في خدمة المقاطع�ات الش�مالية ف�ي المنطق�ة ، ويجت�از طري�ق ھذا المحور يساھم     
  .المواد اFنشائية إلى مدينة الرمادي ونقل  كم داخل المنطقة ، وتبرز أھميته في التسويق الزراعي ٣٥
  :وتتفرع إلى فرعين . ت سداد الجھة اليسرى لنھر الفرا. ج
  .كم ، من مدينة الرمادي  ٤٤شرقاً يصل إلى قناة الثرثار وبطول . ١   
  .كم  ٦٨غرباً يصل إلى حدود قضاء ھيت وبطول . ٢   
  ٩:ترتبط بمدينة الرمادي وتتفرع إلى فرعين . سداد الجھة اليمنى لنھر الفرات . د

  .كم  ٩بطول        زوية سطيح ،  –مشيھيد  –ة الصوفي –شرقاً والمتمثل بطريق الرمادي . ١   
  .كم ٤٨أبو طيبان ، بطول  –زنكورة  –طوي  –غرباً طريق رمادي . ٢   

  :الطرق الفرعية: ثالثاً 
الط��رق الفرعي��ة الت��ي ت��ربط المقاطع��ات واCراض��ي الزراعي��ة م��ع بعض��ھا أو م��ع الط��رق  م��نھ��ي مجموع��ة   

لبزل ، وأن أغلب ھذه الطرق ترابية ، وبعض�ھا أق�يم بص�ورة فردي�ة الرئيسية عن طريق أكتاف قنوات الري وا
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وتعتبر ھذه الطرق عائقاً للنقل ف�ي . من قبل المالكين ، لتسھيل الوصول إلى المدارس أو إلى الطرق كما ذكرنا 
 ترتبط ھ�ذه الط�رق بص�ورة مباش�رة م�ع الس�دود .فصل الشتاء وتمثل المشكلة الرئيسية بما تخص النقل الريفي 

الترابية ، وطريق المرور السريع في المقاطعات الت�ي يخترقھ�ا ، وأن معظمھ�ا أق�يم بم�وازاة مش�اريع الب�زل أو 
رتبط م�ع الط�رق ت�م�ن ھ�ذه الط�رق % ٧٦إل�ى أن  ةالميداني�دراسة شير الت .لفصل أرض زراعية عن اCخرى 

تج�اوزات ف�ي ھ�ذا ق�د ل�وحظ ، ورتبط م�ع الطري�ق الس�ريع ، أو الطري�ق الخ�دمي ل�ه تفقط % ٢٣الرئيسية وأن 
  .الجانب من قبل المالكين 

  
  الرماديفي قضاء  والفرعية طرق الرئيسةال )٤(طة رقم ريخ

  
  . ٢٠٠٨وزارة ا>سكان والتعمير ، مديرية طرق ا>نبار ، وحدة التخطيط ، : المصدر 

  
  بين احدى المقاطعاتالشارع المعبد )١(صورة رقم 

  
   ١٤/١/٢٠١١من قبل الباحث بتاريخ  التقطت: المصدر          
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  الترابية الفاصلة بين مستوطنتين  طرقاحدى ال )٢(صورة رقم 

  
  ١٢/١/٢٠١١التقطت من قبل الباحث بتاريخ : المصدر

  
  .نمط قطع ا�راضي . ٢
تمثل دراسة نمط قطع ا>راضي وتوزيعھا من المواضيع المھمة في فھم مورفولوجية المس�توطنة الريفي�ة ف�ي   
بانه الشكل او المظھر الذي تتوزع فيه قطع ا>راض�ي ض�من تنس�يق  (  كوين مظھرھا الكلي ويعبر عن النمطت

تك�ون انم�اط المس�توطنات الريفي�ة  وغالب�ا م�ا ) وتنظيم خاص لقط�ع ا>راض�ي المش�يدة لKس�تعما>ت المتنوع�ة
جارية كنھري دجلة والفرات والني�ل  متشابھة الى حد بعيد وخاصة في البلدان العربية التي تشق اراضيھا انھار

.  
م�ن  وأطوالھ�اوامت�دادتھا  وإش�كالھافي منطقة الدراسة تتب�اين ف�ي مس�احاتھا  اCراضي عامة فان قطعوبصورة 

بصورة غير منتظمة في تخطيطھا وھي >تقرب الى ذلك بصلة ا> ھا مما يظھر Cخرىعائلة مكان >خر ومن 
وذل�ك ) التس�جيل العق�اري ( ة الفKحين لتحديد امKكھم م�ن ا>راض�ي ف�ي ما اظھرته في السنوات ا>خيرة حاج

تض�في علي�ه زي�ادة ف�ي قدرت�ه والت�ي لجملة من ا>سباب ابرزھا القدرة المالية للفKح في اول استقراره لKرض 
لغ�رض  أراض�يف�ي استص�Kح  وإمكانيتھ�افض�K ع�ن حج�م العائل�ة  Cرضهجديدة وضمھا  أراضيشراء على 

فضK عن شمول منطقة الدراس�ة بالسياس�ة الزراعي�ة الت�ي اقرتھ�ا الحكوم�ة  والزراعة وتربية الحيواناتالسكن 
مجموعة اجراءات عملية تقوم بھا الدولة ع�ن طري�ق إص�دار الق�وانين الت�ي تھ�دف إل�ى رف�ع وتحس�ين اFنت�اج ك

كان�ات المتاح�ة ف�ي المنطق�ة الزراعي ، مع تحقيق ظروف أفضل للعاملين في الزراعة ، مع تنظيم وتطوير اFم
الريفية كمحاولة لتقليل الھجرة إلى المدينة بوساطة تطوير وتوسيع الخدمات العامة بوساطة إصدار عدة قوانين 

  :حددت بموجبھا ثKثة أنواع من الملكيات 
م�ن % ٦٨.٢واس�تحوذت عل�ى نس�بة  ١٩٧٠لس�نة  �١١٧راض�ي الزراعي�ة بموج�ب ق�انون لملكية مش�اعة . أ 

  . حة الكلية للمنطقةالمسا
  .من المجموع الكلي % ١٣وشكلت  ١٩٨٣لسنة ، ٣٥اCراضي المؤجرة بموجب قانون . ب
  %.١٨.٨اCراضي الموزعة بنسبة . ج

  ١٩٨٧لس�نة ) ٣٤٤(، ق�رار رق�م ١٠وُشملت المنطق�ة أيض�اً بق�رار م�نح إج�ازات البن�اء ف�ي اCرض الزراعي�ة 
لبساتين وأصحاب حق التصرف في تشييد دور سكنية لھم وCو>دھم الذي أجاز لمالكي اCراضي الزراعية وا(

وبمساحات وشروط محددة أعطت شرعية الزحف عل�ى اCرض الزراعي�ة ، وش�جعت عل�ى بي�ع ب�اقي اCرض 
إلى أشخاص آخرين قاموا بتشييد دور سكنية في ضوء فقرات القانون ، لما توفره إجازة البناء من امتيازات في 
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تتوارث��ه العوائ��ل م��ن  ناھي��ك ع��ن م��ا )بن��ى ا>رتكازي��ة ، وتجھي��ز الم��واد اFنش��ائية م��ن الدول��ةت��وفير خ��دمات ال
ا>راض��ي الزراعي��ة م��ن ا>ج��داد وا>ب��اء والت��ي ت��نعكس بص��ورة مباش��رة عل��ى امكاني��ة الف��Kح ف��ي عملي��ة بن��اء 

تراكم المعرفي والقيم وتشييد المساكن الريفية >بناءه واحفاده لتصوغ افكاره ممزوجة بالموروث الحضاري وال
ا>جتماعية والعادات والتقاليد بحيث نجد بعض السكان يحرص على بناء مسكنه متجاورا بصورة متKصقة مع 

 ٢٧،  ١١،  ١٣(وخاصة المقاطعات القريبة أو التي تمتاز بسھولة الوصول إلى المدين�ة مث�ل المقاطع�ات  جاره
انا يحرص على ان يكون مسكنه وسط مزرعته لتساعده عل�ى ياو يكون منفردا متباعدا عنه واح ) .١٦،  ٢٦، 

بش�كل ا>شراف المباشر على ا>رض واحيانا يحرص على ان تكون في احدى زوايا ارض�ه ليتس�نى ا>س�تفادة 
 ٢م٨٠٠-٢٠٠(        تتراوح مساحة ھذه المساكن مابين  Kرض لغرض ا>نتاج الزراعي والتي غالبا ماكلي ل

ھذه المساحة لغ�رض حج�ز اكب�ر ق�در ممك�ن م�ن ا>رض بھ�دف المنافس�ة ف�ي ام�تKك اكب�ر  عنواحيانا تزيد ) 
  . )٢م١٢٠٠-١٠٠٠(لتكون مابين ا>راضي ولغرض التوسعة المستقبلية لتامين سكن متجاور لكل افراد العائلة 

  
  .نمط ا�بنية . ٣
ومتش�ابكة وھ�و انعك�اس ص�ادق  ت�دخلت ف�ي تش�كيلھا عوام�ل كثي�رة المسكن الريفي ظاھرة جغرافية بحتهيعد   

لظروف البيئة والمجتمع ورغم بساطته وقلة الخبرة في تشييده فھ�و ولي�د معرف�ة الف�Kح بطبيع�ة بيئت�ه وحاجات�ه 
وان مما يميز المسكن الريفي ھو ا>ختKف في مساحته وشكله ونمطه ومواد بنائه فمن�ه البس�يط ومن�ه المخط�ط 

.  ١١م�ن ط�ابقين  يبن�ى ي ان واحد ومعظمھا ذات طابق واحد وقل م�ايجمع بين البسيط والمخطط ف مابعضه و
ف�ي مقاطع�ات ري�ف قض�اء % ٣وھي بنسبة قليلية جدا >تتج�اوز من الطين واللبن  يبنى اما مواد البناء فمنھا ما
ف�ي ع�وم % ٢٠والط�ابوق بنس�بة البل�وك و% ٧٧بالحجر وا>سمنت وھي بنس�بة ومنھا الرمادي بصورة عامة 

( فضK عن ان المسكن الريفي له اھداف تصميمية اخرى غير الوظيفة ا>ولى  .يف مركز القضاء مقاطعات ر
فھو متعدد الوظائف وابرزھا الفعاليات ا>نتاجية المكملة لKعمال الزراعية بفرعيھا المنتج�ات النباتي�ة ) السكن 

لممارسة الخدمات ا>ساس�ية  يضم من غرف ومرفقات وساحات مفتوحة واخرى مغلقة والحيوانية من خKل ما
وق�د . الخارجية المجاورة في خلفية المسكن الريف�ي وغير ا>ساسية كالفناء الداخلي والغرف الجانبية والسقائف 

ميم عش�وائية ااوضحت الدراسة الميدانية للوحدات الس�كنية ف�ي ري�ف القض�اء ان اغل�ب المس�اكن ھ�ي ذات تص�
 ا الداخلية تختلف من مسكن >خر ومن مك�ان >خ�ر بي�د ان ھ�ذا >عضوية وھي في شكلھا الخارجي ومحتوياتھ

يعني عدم وجود تشابه في العناصر ا>ساس�ية كمكون�ات ض�رورية اذ ان جمل�ة اس�باب تق�ف وراء ذل�ك ابرزھ�ا 
وحج�م العائل�ة وت�وفر ا>رض الكبي�رة الت�ي تش�جع عل�ى زي�ادة س�عة الفض�اءات الحالة ا>قتصادية وا>جتماعية 

  : مسكن الريفي للعناصر ا>ساسية بيان اليمكن و. الخارجية الداخلية و
  .غرف النوم . أ 
تع��د غ��رف الن��وم اھ��م مكون��ات المس��كن الريف��ي بص��ورة خاص��ة والمس��اكن ا>خ��رى بص��ورة عام��ة وتن��درج   

دا المكونات ا>خرى تباعا بعدھا ، والصفة الغالبة في منطقة الدراسة ھو تباين في عدد غ�رف الن�وم فيھ�ا اعتم�ا
-٣(وبلغ�ت نس�بة ع�دد الغ�رف %) ٥٠) (٢-١(على ما اوضحته الدراسة الميدانية فقد بلغت نسبة عدد الغ�رف 

ويعود السبب ف�ي الع�دد المتزاي�د م�ن  %)١٣(باقي النسبة ) فاكثر  ٥(وبلغت نسبة عدد الغرف من  %)٣٧)(٤
لة كنوع من الع�ادات والتقالي�د ا>جتماعي�ة غرف النوم لتعدد افراد العائلة لرغبة الفKح في زيادة عدد افراد العائ

المطل�ق بالخ�الق ع�ز يم�ان فضK عن سعة الحالة المادية وتوفر الغ�ذاء ف�ي المزرع�ة وا> والتباھي بعدد ا>و>د
  .١٢) الطفل يولد ويأتي معه رزقه من الغذاء والملبس ( وجل بان 

  
   .الطارمة  .ب
عن مساحة مفتوحة ومسقفة على الفناء الداخلي تقع بين غرفتين  ثان اھم مكونات المسكن الريفي وھي عبارة   

وتستخدم لجلوس واجتماع افراد العائلة صيفا لم�ا تمت�از ب�ه م�ن تعرض�ھا >ش�عة الش�مس ودخ�ول الھ�واء النق�ي 
  .وسعة مساحتھا 

  ) .الحوش( الفناء الداخلي . ج
وقد اوض�حت  .لبناء المعماري للمسكن الريفي وحدة اساسية في تشكيل نسيج ا)  الحوش( خلي دايعد الفناء ال   

والفن�اء ال�داخلي ھ�و مس�احة  .الدراسة الميدانية وجود الفناء ال�داخلي ف�ي ك�ل وح�دة س�كنية ف�ي منطق�ة الدراس�ة 
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كبيرة من ارض المسكن الريفي تتوسط المكان وتتوزع جميع الغرف والمرفق�ات وتط�ل علي�ه بص�ورة مباش�رة 
الطع��ام  اع��دادفرص��ة ممارس��ة جمي��ع ا>نش��طة اليومي��ة ك��الجلوس والتجم��ع والن��وم و>ف��راد العائل��ة كون��ه يت��يح 

اءا كما ويستخدم في تربية الحيوانات في احدى زواياه وجمع بعض اكي�اس العل�ف او اكي�اس توالطبخ صيفا وش
ة الكلية تزداد مساحاتھا حسب سعة مساحة الوحدة السكنية المبني. المحاصيل الزراعية كالتمور وبعض الفواكه 

) ٢م٨×٤(كم��ا وتختل��ف اش��كالھا حس��ب طبيع��ة التص��ميم الع��ام للمس��كن وغالب��ا ماتتخ��ذ الش��كل المس��تطيل بابع��اد
ان الفن�اء كما اوضحت الدراسة الميداني�ة . ولضرورتھا تأخذ بنظر ا>عتبار في البناء التصميمي ) ٢م١٠×٥(و

الدراس�ة القريب�ة م�ن الط�رق الرئيس�ية والن�وع  الداخلي ذي ا>بعاد ا>ولى ھو السائد في مقاطعات ري�ف منطق�ة
الث��اني ھ��و الس��ائد ف��ي الوح��دات الس��كنية البعي��دة >س��باب ابرزھ��ا ص��غر مس��احة الوح��دات الس��كنية رغ��م كب��ر 

تعدد أفراد العائلة الريفية وانش�طارھا والح�رص عل�ى اس�تثمار اكب�ر ق�در ممك�ن م�ن و كثافة السكنيةمساحاتھا لل
    .الخ  ...تعدد الجوانب ا>ساسية كغرف النوم وغرف استقبال الضيوف المساحة المبنية لبناء و

  
  .المطبخ .د
عند بناء وتشييد مسكنه ان يخصص جزء من ا>رض للمطبخ >عداد الطعام وتحض�ير  يحرص سكان الريف  

ن لتك�ون قريب�ة م� .تنتجه ارضه حس�ب الموس�م  الخبز وخزن بعض ا>واني والخضر والفواكه اعتمادا على ما
متناول اليد فض�K ع�ن اھمي�ة المط�بخ كمك�ان اجتم�اعي لتجم�ع النس�وة للمش�اركة ف�ي ا>عم�ال المنزلي�ة وتب�ادل 

ا>م او المرأة المسنة ف�ي تعل�يم بناتھ�ا ام�ور الحي�اة وت�دبر  االقصص واطراف الكKم والتوجيھات التي تتصدرھ
ھم�ا م�ن المس�احة المبني�ة بحي�ث اف�ردت لھ�ا وق�د احت�ل المط�بخ حي�زا م .امور المنزل ورعاية الزوج وا>طفال 

وم�ن المKحظ�ة الميداني�ة نج�د ان المط�بخ م�ن حي�ث . مكانا واتجاھا ومساحة حسب المساحة المخصصة للبن�اء 
ال�تخلص م�ن ا>بخ�رة وا>دخن�ة المكان يتصدر الحيز ا>مامي عند تصميم المس�كن >عتب�ارات ابرزھ�ا امكاني�ة 

عل�ى ال�داخل  تسربھا ال�ى داخ�ل المس�كن فض�K ع�ن امكاني�ة اش�راف رب�ة البي�ت الناتجة من اعداد الطعام وعدم
ام�ا م�ن حي�ث ا>تج�اه فغالب�ا ماتتخ�ذ ا>تج�اه الم�وازي . والخارج من والى المسكن واعتبارات اجتماعي�ة اخ�رى

ة تك�ون حس�ب س�عة المس�احوفيم�ا يخ�ص المس�احة بعيدا عن المسكن للرياح >مكانية ترحيل ا>بخرة وا>دخنة 
  . )٢م٦×٥(و) ٢م٥×٤( المبنية فكلما كانت المساحة كبيرة كانت مساحة المطبخ كبيرة وھي تترواح مابين 

  
  .الحمام والمرافق الصحية .ھـ 
تمثل الحمامات والمرافق الصحية من الخدمات ا>ساسية للوحدات الس�كنية الريفي�ة والت�ي يح�رص ك�ل س�كان   

، ا> ان الريف�ي  اFنس�انوجودھا في المسكن >ھميتھا العض�وية ف�ي حي�اة العالم سواء في الريف او في المدينة 
لوحدة السكنية بصورة مباشرة تتوس�ط غ�رف ايختلف عنه في المدينة فاجتماعيا يحرص ان تكون الحمام داخل 

تر عن�د النوم او عند احدى زوايا الفناء الداخلي لتكون قريبة من افراد العائلة وامكانية توفير الخصوص�ية والس�
م تقريب�ا ع�ن ) ١٥-١٠(ون المرافق الص�حية خ�ارج الوح�دة الس�كنية وتبع�د لمس�افة كوبعد استخدامھا في حين ت

وتخص�ص واح�دة للنس�اء وتك�ون ف�ي الجھ�ة الخلفي�ة م�ن المس�كن ) ٢(الوحدة السكنية وتك�ون متع�ددة اكث�ر م�ن 
داخل�ة م�ع الغ�رف او> وتك�ون ف�ي حرصا على الخصوصية والستر ايضا على العكس منه في المدينة تك�ون مت

ول�ة اس�تغKل اكب�ر ق�در انفس الموضع ثانيا >س�باب عدي�دة ابرزھ�ا ص�غر المس�احة الكلي�ة وض�يق المك�ان ومح
يحرصون على ان تكون محكمة باستخدام المواد الحديث�ة ف�ي البن�اء وتجھيزھ�ا كما والمساحة المبنية ممكن من 

  . مة باحدث ا>ساليب والتقنيات الصحية الKز
  .حضائر الحيوانات . ز
من اھم عناصر ا>نت�اج الزراع�ي بص�فه عام�ه داخ�ل الوح�دة الس�كنية وخارجھ�ا ، حي�ث تعد تربية الحيوانات   

يعمد الفKح الى بناء وتشيد حضائر للحيوانات وھي عباره عن مساحات من ا>رض تكون حسب س�عة الوح�دة 
 واCم�انا مفتوح وبعض يجمع بين ا>ثنين لتوفير الحماية السكنية لصاحب المسكن بعضھا يكون مغلق وبعضھ

و فضK عن وج�ود الس�ياج المح�يط م�ن ا>س�Kك ا. للحيوانات من حرارة الشمس صيفا وا>مطار والبرد شتاءا 
ومما تجدر ا>شارة اليه ان اغلب المساكن . البناء لمنع ھجوم الحيوانات المفترسه كالذئاب وغيرھا  احدى مواد

ة تمتلك ھذه الحضائر >ھمية تربي�ة الحيوان�ات ف�ي حي�اة الس�كان الريفي�ة اليومي�ة كن�وع م�ن التعبي�ر عل�ى الريفي
الحاله ا>قتصادية او> وامكانية ھذه الحيوانات عل�ى ت�وفير الحلي�ب ومش�تقاته والص�وف واللح�وم والب�يض أل�خ 
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ير ا>موال لغرض توفير حاجات اخرى >فراد العائلة بدل من شراءھا من ا>سواق التجارية وتوفطازج كغذاء 
  ١٣) .٣(انظر صورة رقم  .ضرورية 

  
  )٣(صورة رقم 

  حظيرة حيوانات في احدى المستوطنات الريفية

  
  . ١٦/١/٢٠١١التقطت من قبل الباحث بتاريخ : المصدر

  
  .مخازن العلف والمحاصيل الزراعية . و

ائر الحيوانات يعمد الف�Kح عل�ى وجودھ�ا ض�من لحضتعد مخازن العلف والمحاصيل الزراعية ضرورة مكملة 
ھا في الجھة الخلفية للمسكن لتأمين خزن العلف للحيوانات لموسم الشتاء لقلة العلف ئالوحدة السكنية حيث يتم بنا

فيه كالتبن والجت والبرسيم المجفف وبعض الحبوب كالشعير والتمور وبكميات كبيرة وحس�ب ع�دد الحيوان�ات 
 هان ع��دم م��وت الحيوان��ات او انتش��ار ا>م��راض بينھ��ا لقل��ة الغ��ذاء ، فض��K ع��ن بن��اءه وتش��يدالت��ي يمتلكھ��ا لض��م

لمخازن المحاصيل الزراعية بعد حص�ادھا لجمعھ�ا وتغليفھ�ا ف�ي أوان�ي خاص�ة لتس�ھيل بيعھ�ا بص�ورة منتظم�ة 
   .)٤(انظر صورة رقم .ومنسقة

  
  مخازن العلف والمحاصيل الزراعية )٤(صورة رقم 

  
  . ١٦/١/٢٠١١التقطت من قبل الباحث بتاريخ : المصدر
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  .نسيج البناء المعماري . ثانيا
يعبر النسيج المعماري عن دراس�ة الوح�دة الس�كنية ف�ي المس�توطنة الريفي�ة م�ن حي�ث م�واد البن�اء الداخل�ة ف�ي   

ف�ة الوح�دات الس�كنية الت�ي تتض�منھا اغل�ب الوح�دات الس�كنية وط�راز البن�اء وكثاوعدد الطواب�ق  والتشييدالبناء 
 .لتعط�ي تص�ورا واض��حا ع�ن الھيك��ل التنظيم�ي ال��ذي يظھ�ر في��ه المس�كن الريف��ي وك�K حس��ب البيئ�ة المحيط��ة 

  : ويمكن توضيح عناصرھا بالتالي 
  .مواد البناء  .١
طبيع�ة البيئ�ة الريفي�ة مقارن�ة بالمس�كن الحض�ري ويلج�أ بعض�ھم ال�ى ع�ن يعبر المسكن الريفي اص�دق تعبي�ر ( 

ان طبيع��ة . ١٤ )عل��ى اس��اس ن��وع الم��واد المس��تخدمه ف��ي بن��اء المس��كن  البنائي��ةا>نم��اط ا>قليمي��ة  ب��ينز ي��يالتم
ت��رتبط ارتباط��ا وثيق��ا بالمس��توى ا>قتص��ادي لKنس��ان واس��لوب  لبنائ��هالمس��كن الريف��ي وت��وفير الم��واد الKزم��ة 

ھا وبطبيع�ة ئلى تنوعه تبعا الى طبيع�ة مناش�امعيشته والمستوى ا>جتماعي والعادات والتقاليد بد>لة ھذه المادة 
الط��ين والحج��ر وأغص��ان ا>ش��جار ) ( طبيعي��ة (           الح��ال ف��أن م��واد البن��اء المس��تخدمة تقس��م ال��ى ن��وعين

البل��وك  ) (ص��ناعية ( وللم��واد المس��تخدمة ف��ي المس��اكن الريفي��ة القديم��ة  اCولتعبي��را ع��ن ال��نمط ) الكبي��رة 
تعبي�را ع�ن ال�نمط الح�ديث للم�واد المس�تخدمة ف�ي ) والبورك والسيراميك والحج�ر  وا>سمنت والحديد والجص

) ٥(انظر صورة رقم  .بناء المساكن الريفية الحديثة لما يتمتع به من قوة ومتانه ومقاومة وكفاءة ومستوى اداء 
بيئ�ة المحيط�ة كان�ت مش�يدة ب�الحجر لتوفرھ�ا م�ن الم�ن المس�اكن %) ٨٥(وضحت الدراس�ة الميداني�ة ان أوقد  .

فض�K ع�ن م�ادة الج�ص ف�ي بن�اء ج�دران المن�ازل  منطقة في استخدامھا بالبن�اءالولرخص اثمانھا وخبرة سكان 
في اخر القائمة كونه يستخدم في )  البلوك(     وا>سمنت والحديد في تشيد السقوف لقوتھا ومتانتھا لتكون مادة 

خب��رة س��كان منطق��ة الدراس��ة وم واح��دة وبأس��عار مناس��بة يزاتھ��ا ف��ي ش��كلھا الم��نظم وبأحج��امبن��اء ا>س��يجة لم
  .بأستخدامھا في البناء 

  
                                 )٥(ورة رقم ص

                    وحدة سكنية قديمة                وحدة سكنية حديثة                              

  
  . ٢٠/١/٢٠١١الباحث بتاريخ  من قبلالتقطت : المصدر                   

  
  .عدد الطوابق .٢

يرتبط عدد الطوابق في الوحدات السكنية الريفية بالعوام�ل ا>قتص�ادية وا>جتماعي�ة >ص�حاب الوح�دة الس�كنية 
والذي يحدد امكانية العائلة على استغKل المساحة المحدودة من ا>رض المملوكة >ستيعاب افراد ا>سرة حالي�ا 

  :السكنية حسب عدد الطوابق الى ذا يمكن تصنيف الوحدات ومستقبليا ل
  .وحدات سكنية ذات الطابق الواحد . أ
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من مجموع الوح�دات الس�كنية %) ٧٥(ذات الطابق الرمادي تشكل نسبة عدد الوحدات السكنية في ريف قضاء 
دة ابرزھ�ا س�عة وھو تعبير صادق عن حقيقة رغب�ة الس�كان بالس�كن ف�ي وح�دة س�كنية ذات ط�ابق لعوام�ل متع�د

المساحة للوحدة الواحدة وتوفير ا>راضي الذي يساعد على التوسعة المستقبلية وت�وفر ا>مكاني�ة المادي�ة للعائل�ة 
والتقاليد التي تمنح الجيران الخصوصية والستر وعدم ا>طKلة عل�ى الجي�ران وحج�ب الرؤي�ا والدين والعادات 

الط�ابق ف�ي ال�دخول والخ�روج م�ن المس�كن دون الص�عود ال�ى  اCولتمتع بھا الطابق يوالسھولة والمرونة التي 
   . )٦(انظر صورة رقم  .من التعب وا>جھاد خاصة على ا>شخاص المسنين  الثاني لما يخلفه

    
  .وحدات سكنية ذات طابقين . ب
ب تعدد وتعزى اسبا%) ٢٥(تقل نسبة الوحدات السكنية ذات الطابقين في منطقة الدراسة والتي تصل الى   

الطوابق الى صغر المساحة للوحدة السكنية وزيادة عدد افراد العائلة وتKصق الدور جنبا الى جنب وضعف 
ا>مكانية ا>قتصادية للعائلة والحرص على التجمع دون التفرق كنوع من العرف ا>جتماعي والنظرة 

بعض اصحاب الوحدات السكنية المستقبلية >صحاب بعض الوحدات في توفير غرف النوم >و>دھم ورغبة 
من ا>ثرياء في تشييد داره بصورة حضرية كما في المدن من خKل زخرفتھا واظھارھا بشكل حضاري 
يختلف عن ماھو مألوف في الريف وتبدو ھذه الظاھرة واضحة في الريف المجاور بصورة مباشرة لمركز 

وان وجدت بعض الوحدات السكنية الحديثة في  القضاء كونه امتداد مباشر حتى تتKشى في المناطق الريفية
  .الريف ا> إنھا قليلة جدا 

  
  وحدة سكنية ذات طابق واحد )٦(صورة رقم 

  
  . ١٢/١/٢٠١١التقطت من قبل الباحث بتاريخ : المصدر

  .طراز البناء . ٣
لھمت ظروف الري�ف يعبر طراز البناء في اصالته عن اصالة السكان في المكان المتوارثة والخبرة والتي است  

م�ن الظ�روف البيئي�ة  اFنس�انتقتصر عل�ى حماي�ة  ا>جتماعية وا>قتصادية والمؤثرات الطبيعية كون اھميته >
الت�ي ننش�دھا وت�وفير  والطمأنين�ةي�ؤمن لKس�رة الريفي�ة م�ن مس�توى الراح�ة  فقط بل يتعدى ذلك عل�ى مق�دار م�ا

فيھ�ا ويم�ارس  اFنس�انلريفي ھو البيئة ا>ولى الت�ي يع�يش متطلبات الحياة الضرورية على اعتبار ان المسكن ا
. وملبي�ا ك�ل احتياجات�ه في�ه نشاطاته وفعالياته اليومية في ا>طار المادي المح�يط ب�ه كون�ه يقض�ي معظ�م اوقات�ه 
  : ويمكن تمييز نمطين من الوحدات السكنية الريفية في منطقة الدراسة وھي بالتالي 

  .دية الوحدات السكنية التقلي. ١
غير المخطط وھي في بنائھا الوظيفي تتشابه ام�ا  )وي ضالع( في ھذا النمط العشوائي تتخذ الوحدات السكنية   

بالنسبة لطراز بنائھا فK توجد في منطقة الدراسة طراز خاص وثابت لجميع المساكن وانما تتشابه الى حد بعيد 
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والفناء الداخلي والذي يحتل اھم مكونات المسكن ويستمد  ةفي مكوناتھا الداخلية وابرز ذلك غرف النوم المتعدد
اھميته في توزع جميع مرافق المنزل عليه بصورة مباشرة فضK عن كونه ساحة لتجمع افراد العائل�ة للجل�وس 

بم�رور  حففي الص�يف يس�م. وا>ستراحة وتربية الحيوانات وخزن المحاصيل ناھيك عن انه بيئة مكيفة والنوم 
اض التبدل المناخي للمسكن وتوفير الظروف الصحية لKرضية والجدران اما ري واشعة الشمس >غالھواء النق
كما وان ھذا النمط يتميز بس�عة  .فھو يسمح بدخول اشعة الشمس لتدفئة باحة المسكن اوقات الظھيرة في الشتاء 

والمرافق الصحية وتعدد غرف المساحة التي تتيح فرص متعددة لزيادة عدد الغرف وملحقاتھا وتعدد الحمامات 
العوام�ل ا>قتص�ادية  ت�أثيرالجلوس والضيافة وتعدد حضائر الحيوانات ومخ�ازن العل�ف وجميع�ه ين�درج تح�ت 

وا>جتماعية والعادات والتقاليد والقيم والدين والتي تعمل منفردة تارة ومتجمعة تارة اخرى في تش�كيل المظھ�ر 
     .المرئي العام للمسكن الريفي

  
  .لوحدات السكنية الحديثة ا.٢
تنتشر الوحدات السكنية ذات الطراز الحديث ف�ي منطق�ة الدراس�ة وھ�ي ال�ى ح�د بعي�د تش�ابه الوح�دات الس�كنية  

الحضرية في المدينة من حيث التصميم الداخلي ومكوناته والتنظيم الخارجي ناھيك عن مواد البناء المس�تخدمة 
وتتميز ھ�ذه الوح�دات بص�غر الفن�اء ال�داخلي  .داخل المستوطنة الريفية وا>لوان البارزة التي توحي بالحضارة 

م تت�وزع عل�ى طولھ�ا غ�رف الن�وم )٢.٥-١.٥(      الى حد بعيد ويستعاض عنه بممرات ضيقة تت�راوح م�ابين 
لمراف��ق الص��حية انھايتھ��ا غ��رف جل��وس الض��يوف وف��ي الجھ��ة ا>خ��رى الحمام��ات و وملحقاتھ��ا ا>خ��رى وعن��د

وض�من نظ�ام قط�ع مخطط�ة ) م٣٥٠-م٢٠٠(وحدات السكنية تكون ذات مس�احات ص�غيرة م�ابين وال والمطبخ 
على شكل بلوكات وذات طابقين بواجھات مزخرفة وجدران مغلفة بالوان ورسوم مميزة وھي امتداد كما ذكرنا 

  . دينة لمركز الم قريبةللوحدات السكنية في المدينة لذا تتوزع على طول الشوارع المعبدة في القرى ال
  

  .استعما�ت ا�رض : ثالثا 
الحضرية وزحفھا نحو ا>رياف واستحواذھا  لمناطقبعد التطورات التي حدثت على المناطق الريفية واتساع ا 

اذ تحولت العديد من المناطق الريفية ال�ى ض�واحي  ١٥على ا>طراف الريفية ظھرت استعما>ت غير زراعية 
خص�ائص طبيعي�ة حي الجميل�ة ف�ي من�اطق ا>ري�اف لم�ا ي�وفره الري�ف م�ن على مقربة من المدن ومنھ�ا الض�وا

غي�ر المخطط�ة لت�وزع ) العضوية (      تمثل المستوطنة الريفية نموذجا للحالة العشوائية  .١٦وبشرية مناسبة 
رج ح��دود منطق��ة الدراس��ة وتك�ون مخطط��ة ومنس��قة ف��ي منطق��ة اف��ي المقاطع��ات البعي��دة خ�اس�تعما>ت ا>رض 

لدخولھا ضمن قرار الدولة بتوزيع ا>راض الس�كنية والس�ماح بانش�اء ال�دور ف�ي المقاطع�ات الزراعي�ة  الدراسة
فالعوامل الطبيعي�ة والبش�رية س�اھمت بش�كل فع�ال  .بحيث نجد التشابك والتداخل في وجود استعما>ت ا>رض 

 ة طويل�ة تراكم�ت فيھ��اف�ي رس�م كثي�ر م�ن نقاطھ�ا الرئيس��ة لظھورھ�ا عل�ى ص�فحة ا>قل�يم عب��ر مراح�ل تاريخي�
ويمكن تميز مجموعة من ا>س�تعما>ت ابرزھ�ا  ر لتظھر بصورتھا المرئية الحاليةعوامل النشأة والنمو والتطو

:  
  .  ةالسكني�ت ا�رض ااستعم. ١ 
ري�ف مرك�ز يفي�ة ف�ي رتعد الوظيفة السكنية مظھر اساسي م�ن مظ�اھر ا>س�تقرار البش�ري ف�ي المس�توطنة ال   

من استعما>ت ا>رض لما تتيح�ه س�عة المس�احة الكلي�ة م�ن امكاني�ة ف�ي  مشكل جانب مھتفھي  . الرماديقضاء 
استثمار اكبر قدر من ا>رض >غراض السكن فضK عن التجانس السكني الذي يضفي صفة عامة كخصائص 

 ٥.٢نم، وتمثل دو) ٤٩٤٦(تشغل المساحة السكنية مساحة  .عمرانية تتطبع فيھا المستوطنة الريفية في القضاء 
م��ن مجم��وع المس��احة الص��الحة للزراع��ة ، وتتمي��ز الوح��دة الس��كنية بكب��ر مس��احة البن��اء وملحقات��ه ، حي��ث % 

، واذا ما أضيفت مس�احة الح�دائق والمماش�ي بالوح�دات الس�كنية يص�ل مع�دل  ٢م) ٥٠٠-٣٠٠(تتراوح ما بين 
ن اCرض الزراعي�ة ، وانعك�س ذل�ك عل�ى ، مم�ا يعن�ي اقتطاعھ�ا ھ�ذه المس�احة م� ٢م) ١٢٠٠(الوح�دة الس�كنية 

وح�دة س�كنية  ١٠٣١٢ذو ط�ابق واح�د م�ن المجم�وع الكل�ي الب�الغ % ٧٣.٤ا>تجاه السائد في البن�اء ، حي�ث إن 
  . انتشرت بشكل عشوائي في اCراضي الزراعي

 وى الس�كن ،يعكس ھذا التوجه في البناء ، ارتفاع المستوى المعاشي للعوائل التي تتوجه إلى تحسين مستبحيث 
وعلى الطراز الحديث ذي المساحات الكبيرة والمواد اFنشائية من الدرجة اCولى ، وتتوزع المواد ا>نشائية ما 
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من مادة الحجر والجص ، مستفيدة م�ن ت�وفر ھ�ذه الم�واد ف�ي % ٦٤.٣من الطابوق والكونكريت ، و% ٣٢بين 
خاص�ة للم�زراع المؤق�ت أو الع�املين ف�ي مواق�ع % ٣.٧منطقة الدراس�ة نفس�ھا ، وتمث�ل الط�ين والقص�ب نس�بة 

  . مؤقتة
دور ف�ي ھ�ذه الزي�ادة م�ع ثب�ات مس�احة الملكي�ة م�ن  الھ�لم�ا تعدد أف�راد العائل�ة الريفي�ة وانش�طارھا ، فضK عن 

والتھام تدريجي في اCرض الزراعي�ة ، وبوج�ود ق�انون م�نح اFج�ازات الس�ابق ال�ذكر ، ويظھ�ر ذل�ك جلي�اً ف�ي 
دونم�اً ، وتش�كل  ١٠٢٠وحدة سكنية وبإجم�الي مس�احة ) ٢١٣٥(، حيث بلغ عدد المساكن فيھا  )١٣( المقاطعة

واقتط��ع فيھ��ا لxس��تعمال الس��كني مس��احة ) ١٦(مس��احة اCرض الص��الحة للزراع��ة ، تلتھ��ا مقاطع��ة % ٢٣.٥
) ٢٥(م�ن مجم�وع المس�احة الزراعي�ة وتص�ل أق�ل مق�دار ل�ه ف�ي المقاطع�ة % ١٢,١٢دونم ، أي نس�بة ٤٧٨.٥
  من مجموع المساحة الزراعية% ١,١وبنسبة 

  . استعما�ت ا�رض الخدمية . ٢
ويعبر عنھا بالخدمات المجتمعية ا>ساس�ية ذات ال�دور الفع�ال ف�ي حي�اة س�كان الري�ف والت�ي حض�يت باھتم�ام   

خ�دمات وتتمث�ل ھ�ذه ا>س�تعما>ت بال تقدم�ه م�ن خ�دمات >ھمي�ة م�االعربي�ة وغي�ر العربي�ة كبير من قبل ال�دول 
التعليمية والصحية والمخازن ومحطات التصفية والمباني الخاصة ، ويبلغ مجموع المس�احة لھ�ذه ا>س�تعما>ت 

فض��Kً ع��ن اCراض��ي المنخفض��ة ،  م��ن مس��احة ا>رض الص��الحة للزراع��ة%  ٤.٧دونم��اً ، وتش��كل  ٤٥٩٨
Fرض الزراعي��ة بس��بب اCلي��ة الت��ي تقتط��ع مس��احة كبي��رة م��ن اKتختل��ف فعالي��ة ھ��ذه  ھم��الوالبحي��رات الھ

اFستعما>ت ، حيث يKحظ الدور الواضح للخدمات التعليمية في عملية التحضر الريفي ، وتوجه معظم الطلب�ة 
ال��ذكور Fكم��ال دراس��تھم الجامعي��ة أو المھني��ة ف��ي مدين��ة الرم��ادي ، ويعتب��ر مؤش��راً واض��حاً ف��ي ت��رك العم��ل 

ؤدي وظيفت��ه الحقيقي��ة لكون��ه يقتص��ر عل��ى المراك��ز الص��حية بالزراع��ة ، ف��ي ح��ين أن ا>س��تعمال الص��حي > ي��
، ويكون ا>عتماد على مركز القضاء بشكل كلي ف�ي الحص�ول عل�ى ھ�ذه الخ�دمات ، المتمثل�ة ) عيادة خارجية(

  ) .٢(جدول رقم .في مستشفى الرمادي العام ، ومستشفى اCطفال والعيادات الخاصة والصيدليات 
  تشغلھا استعما�ت اiرض غير الزراعية في المنطقة المساحات التي)٢(جدول رقم 

  %نسبتھا من ا�راضي الزراعية   دونم/ المساحة   ٢المساحة م  ا�ستعمال
  ٥.٢  ٤٩٤٦  ١٢٣٦٥٤٠٠  الوحدات السكنية

  ٤.٧  ٤٥٩٨  ١١٤٩٥٠٠٠  ا�ستعمال التعليمي والصحي
  ٠.٦  ٥٨٧  ١٤٦٧٥٠٠  ا�ستعمال الصناعي
  -  -  -  ا�ستعمال التجاري

  ٠.١  ١٨٤.٢٤  ٤٦٠٦٠٠  وات الريقن
  ٠.٢  ٢٢٩.٣٦  ٥٧٣٤٠٠  قنوات البزل الرئيسية

  ٣.٩  ٣٨٥٢  ٩٦٣٠٠٠٠  طرق النقل
  ١٤.٧  ١٤٣٩٦.٦  ٣٥٩٦٤٩٠٠  المجموع

  :من عمل الباحث با>عتماد /المصدر       
  ٢٠١٠بيانات غير منشورة .والمتاابعة  مديرية ري اCنبار ، قسم التخطيط. ١  
  ٢٠١٠بيانات غير منشورة .نبار ، قسم التخطيط والمتابعة يرية طرق اCمد. ٢ 
  
  .استعما�ت ا�رض التجارية . ٣
نسبة قليلة جدا من اجمالي المساحة الكلية لعموم بالقضاء سوى مركز يحضى ا>ستعمال التجاري في ريف  >  

نشائية وا>دوات ا>حتياطي�ة المستوطنات في ريف القضاء والمتمثلة بمؤسسات تجارية لبيع المواد الغذائية وا>
فض�K ع�ن ا>جھ�زة الكھربائي�ة وملحقاتھ�ا وتق�در ع�ددھا . وسيارات النق�ل ) الزراعية (      للسيارات الخدمية 

مؤسس���ة تجاري���ة متوزع���ة بش���كل عش���وائي ومتداخل���ة م���ع ا>س���تعما>ت الس���كنية والخدمي���ة ) ١٢٠(ح���والي 
  . والصناعية 

  
  . استعما�ت ا�رض الصناعية  .٤ 
كمعام��ل ) والص��غيرة المؤسس��ات الص��ناعية المتوس��طة  (ب��ـيتمث��ل ا>س��تعمال الص��ناعي ف��ي منطق��ة الدراس��ة   

نة الكونكريتي��ة ومعام��ل ال��ثلج ومعام��ل الج��ص ومعام��ل البل��وك ابل��وك والخراس��للص��ناعة الم��واد ا>نش��ائية وا
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مؤسسة ) ٢٥(قرى والبالغ عددھا معظم الوھي تتوزع في  .ومعامل غسل الرمل ومحطات تحلية المياه المعبأة 
تص��ليح الس��يارات والح��دادة والنج��ارة  ورشمث��ل )  ورشال��( فض��K ع��ن المؤسس��ات الص��ناعية الص��غيرة  .

و>  .مؤسس��ة ) ٦٠(جن��ات وع��ددھا اكث��ر م��ن عاعي��ة واف��ران الخب��ز والمروا>جھ��زة الكھربائي��ة والمك��ائن الز
م�ن اCرض % ٢٣الكلي�ة للزراع�ة ، وع�دم اس�تغKل من المس�احة % ٠.٦تتجاوز مساحة ا>ستعمال الصناعي 

   .  منطقة الدراسةالصحراوية في 
  
  . قنوات الري والبزل .٥
تعد قنوات الري والبزل محدداً رئيسياً >ستعما>ت اCرض الزراعية ، وأنماط تلك ا>ستعما>ت ، وقد أخ�ذت   

وتواج��ه عملي��ة ال��ري والب��زل مش��كلة  .ي��ة الحاج��ة إليھ��ا با>زدي��اد م��ع زي��ادة الطل��ب عل��ى المحاص��يل الزراع
ا>س��تخدام العش��وائي ، وحف��ر قن��وات جدي��دة وتحوي��ل اCنابي��ب بش��كل ف��ردي م��ن قب��ل الم��الكين ، دون اس��تخدام 

دونماً ،  ٤١٤اCساليب العلمية لxرواء ، لذلك يKحظ اقتطاعھا لمساحات كبير من اCرض الزراعية تصل إلى 
وك�ان م�ن الممك�ن تKف�ي ھ�ذه  ) . ٧(لصالحة للزراع�ة انظ�ر ص�ورة رق�م من مساحة اCرض ا %٠.٣وتشكل 

أما تأثير النقل الريفي فيتجلى في قي�ام بع�ض الم�زارعين ب�دفن أج�زاء م�ن . المشكلة بإتباع اCساليب الصحيحة 
المبازل لعمل طرق ترابية للوصول إلى أراضيھم قد ساھم في إھدار مساحات كبيرة حيث تشاھد  طرق ترابي�ة 

م ، تص��ل إل��ى دار س��كنية واح��دة ، مم��ا ي��دل عل��ى انع��دام ٢٠٠م تقريب��اً وبط��ول يص��ل إل��ى أكث��ر م��ن ٣بع��رض 
  .) ٣(جدول رقم  ).المسح الميداني(التخطيط الريفي للطرق 

  
  احدى قنوات الري في منطقة الدراسة  )٧( صورة رقم

  
  ي ريف قضاء سعدون ظاھر الدليمي ، مشاكل ا>نتاج الزراعي ف: صدر الم         

  . ٦٠، ص ٢٠٠٥ جامعة ا>نبار،غير منشورة رسالة ماجستير  الرمادي             
  

  مساحة القنوات والمبازل عدد و) ٣(رقم  جدول
  دونم/ المساحة   متر/ الطول   نوع المبازل

  ١٠٤  ٨٦٧٠٠  المبازل الرئيسية
  ١٢٥  ٢٤٦٦٠٠  المبازل الفرعية
  ٤٢  ٢٣٩١٠٠  المبازل الحقلية

  ١٤٥  ٧٩٠٠٠٠  ازل المغطاةالمب
  ٤١٤  ١٣٦٢٤٠٠  المجموع

  .٢٠١٠مديرية ري اCنبار ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة :المصدر 
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  .خدمات البنى ا�رتكازية.
نھ�ا واخدمات البنى ا>رتكازية من العوامل الرئيسية في ديمومة استعما>ت اCرض في الريف ، وخاص�ة تعد  

، وتس�اھم ف�ي تقلي�ل الھ�وة الحض�ارية وا>جتماعي�ة ب�ين الري�ف   هس�كان الري�ف للبق�اء في�لج�ذب  تشكل عوام�ل
  .والمدينة وخاصة في مجال التعليم والصحة 

والت�ي ومن المسح الميداني لمنطقة الدراسة يظھر ذل�ك جلي�اً تب�اين خ�دمات البن�ى ا>رتكازي�ة ب�ين المقاطع�ات ، 
إل�ى  ت�ؤديوإن كفاءتھ�ا ف�ي المقاطع�ات القريب�ة م�ن المدين�ة     . ض�ح عل�ى اس�تعما>ت اCرض بش�كل واتؤثر 

مقارن�ة تغطي منطقة الدراسة بش�كل مت�وازن والتي خدمات الكھرباء وابرزھا  .زيادة ا>ستقرار والعمران فيھا 
ن شبكة الماء الصافي ، حيث تفتقر المقاطع�ات البعي�دة لمحط�ات تص�فية المي�اه ، وان نس�بة المس�تخدميبخدمات 

أم���ا خ���دمات  ) .٣٥،  ٢٦،  ١٦،  ٢٧،  ١١،  ١٣(وخاص���ة ف���ي المقاطع���ات % ٥٧لھ���ذه الخدم���ة > يتج���اوز 
) ١٨،  ٣٥،  ١٦،  ١١،  ١٣(الھاتف فيشير البحث الميداني إل�ى ع�دم ت�وافر ھ�ذه الخ�دمات إ> ف�ي المقاطع�ات 

  . فقط % ٣٠ويشكلون نسبة 
  . توزيع الوحدات السكنية  أنماط: رابعا

صطلح يت�ردد كثي�ر ف�ي الدراس�ات العلمي�ة وھ�و للد>ل�ة عل�ى التوزي�ع وعن�د الجغ�رافيين الش�كل ال�ذي النمط م (
الدراس�ة الميداني�ة المعتم�دة عل�ى  أوض�حتوق�د     ١٤) اCرضتنتظم بموجبه العناصر والمكونات فوق س�طح 

طنات الريفي��ة تظھ��ر بش��كل من��تظم عل��ى جمي��ع مواض��ع المس��تو الس��كنية > تالوح��دا إنالمKحظ��ة الشخص��ية 
اقتي��اد المس��توطنات والعام��ل المح��دد ال��رئيس ھ��و النھ��ر كمح��دد طبيع��ي والش��وارع المعب��دة كمح��دد بش��ري ف��ي 

  : اط التوزيعية والمتمثلة بالتالي الريفية وامتدادھا على طول مسارتھا ويمكن ابراز اھم ا>نم
  
  . النمط المبعثر  .١
طقة الدراسة بحيث تتخذ الوح�دات الس�كنية ش�كل مبعث�ر متباع�د يظھر ھذا النمط في مستوطنات متعددة في من  

) نظ�ام الزراع�ة الكثيف�ة ( ھ�و بعضھا عن ال�بعض ا>خ�ر والس�بب يكم�ن ف�ي ان ا>س�لوب المتب�ع ف�ي الزراع�ة 
بناء وتشييد المسكن داخل ارضه لس�عة مس�احاتھا الخاص بانتاج محاصيل البستنة والذي يحتم على المزارعين 

فض�K ع�ن التج�اور ب�ين اف�راد العائل�ة او العش�يرة وا>رث . بعة المحاصيل عن قرب ووفرة المياه تاموامكانية 
لمدين�ة او ا>راض�ي االحضاري الذي يقضي باعتياد الفKح السكن في ا>رض الزراعية وعدم تقبله الس�كن ف�ي 

  .) ٣٩،  ٢٤،  ١٢،  ١٧(وتتوزع في المقاطعات  .المحيطة لعوامل اجتماعية معقدة 
  .النمط المتجمع . ٢
تبدو الوحدات السكنية في ھذا النمط بشكل متقارب بعضھا مع ال�بعض ا>خ�ر بص�فة تجمع�ات ش�به منتظم�ة     

ات التي تقع بصورة مباشرة على الطرق خاص�ة ءتكون متجاورة الى حد بعيد وضمن الفضا إنھاوعشوائية ا> 
ھ�ا ا>راض�ي الزراعي�ة ذات المس�احات المختلف�ة كم�ا وتكون ف�ي ظھيرلKراضي المطلة على الشوارع المعبدة 
بص�ورة مباش�رة عل�ى مج�رى النھ�ر وتع�د ا>خي�رة من�اطق جاذب�ة للس�كن وفي الجھة المقابلة لKراضي المطل�ة 

الداخلة في الغذاء اليومي توفير المحاصيل الزراعية  والمناخ المعتدل لقدرتھا علىلوفرة المياه وخصوبة التربة 
دور فع�ال م�ثK لھ�ا لعوام�ل ا>جتماعي�ة فا.  عن وفورات الموقع الجغرافي ومميزاتھا المتع�ددة فضK .لKنسان 

واستغKلھم >كبر قدر ممكن من ا>راضي لصالح السكن لما يتيحه  )عامل التجمع العشائري( ي تجمع السكانف
و يبد ع دون التفرق واكثر مالى التجمالتجاور من التقارب والتزاور ضمن عادات وتقاليد ودين يشجع السكان ع

 ٣٨(وقد توزعت في المقاطعات  . القضاءھذا النمط في المستوطنات الريفية المجاورة بصورة مباشرة لمركز 
 ،١١،  ١٨،  ١٩،  ٣٧. (  
  
  .النمط الخطي . ٣
طي�ا ج�انبي النھ�ر او عل�ى جوان�ب الط�رق والودي�ان تس�مى نم يمثل ھذا النوع الوحدات الس�كنية الممت�دة عل�ى( 

يظھر ھذا النمط بشكل واضح في منطقة الدراسة عند مواضع جاذب�ة وابرزھ�ا الوح�دات الس�كنية  . ١٧) خطيا 
،  ٤٠(التي تقع بمحاذات النھر ، وطرق النقل الرئيسية متخذة توزيعاً خطياً ، ويظھر ذلك جلي�اً ف�ي المقاطع�ات 

٢٧،  ١٣،  ٢٠،  ٢١،  ٣٥. (  
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  ا�ستنتاجات
  : يمكن ابرازھا بالتالي دانية بمجموعة من ا>ستنتاجات الدراسة الميخلصت 

الھندس�ي المس�بق بحي�ث    تتسم خطة المس�توطنة الريفي�ة ف�ي منطق�ة الدراس�ة بالعش�وائية وغي�اب التخط�يط . ١
منظم�ة مم�ا جع�ل المس�الك والش�وارع الترابي�ة متعرج�ة    للوحدات السكنية بصورة غير  تظھر قطع ا>راضي

  . والعرض والشكل    ول ير منتظمة الطغو
مس�احة الوح�دة الس�كنية ف�ي    تص�ادية وا>جتماعي�ة وحج�م العائل�ة بص�ورة مباش�رة عل�ى قتؤثر العوامل ا>. ٢

ت��نعكس عن��ه م��ن تب��اين ف��ي تع��دد  م��ا ٢م) ٥٠٠-٣٠٠(   ري��ف منطق��ة الدراس��ة وكم��ا ذكرن��ا تت��راوح م��ابين 
مام���ات وحض���ائر حف الض���يافة والجل���وس والالن���وم وغ���روالخارجي���ة وع���دد غ���رف    الفض���اءات الداخلي���ة 

  .الحيوانات وا>ستخدامات ا>خرى    
ل�بن لالطين وا( المواد القديمة    تشھد منطقة الدراسة تطور واضح في استخدام مواد بناء جديدة عوضا عن . ٣
ة وھ�ذا يع�د ا>ولى للظروف الطبيعي�ة ولفت�رات زمني�ة طويل�   لضعف مقاومة ا>خيرة وقوة ومتانة ومقاومة ) 

  .ي الذي يواكبه الريف في تامين ظروف صحية >فرادھم رالمستوى الحضا   نقلة نوعية في 
الس��كنية ف��ي المس��توطنات    خارط��ة توزي��ع الوح��دات ) الطبيعي��ة والبش��رية ( رس��مت العوام��ل الجغرافي��ة . ٤

  . ) المتجمع  النمط المبعثر والنمط(    الريفية في منطقة الدراسة ضمن نمطين بارزين وھي 
الريفي�ة ف�ي الوق�ت ال�ذي ل�م تن�ل    استحوذ ا>ستعمال السكني على اكبر قدر ممكن من مساحة المستوطنات . ٥

  . سيطة جدا ب   فيه ا>ستعما>ت ا>خرى ا> على مساحات 
  

  المصادر
  . ١٩، ص ١٩٤٧القاھرة ،     عبد الباقي زيدان ، علم ا>جتماع الريفي والحضري ، مطبعة المعرفة ، . ١
  . ٨٢،ص ١٩٨٠، بغداد ،    طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة الجزء ا>ول ، مطبعة الحوادث . ٢
   ٣٩٥ص ١٩٩٠،     الجزء اCول     جمھورية العراق ، الدليل  اFداري للمحافظات ، محافظة اCنبار،  .٣
غي�ر منش�ورة مق�دة ال�ى كلي�ة التربي�ة جامع�ة    ي�ة ، رس�الة ماجس�تير ترك�ي الراش�د، قض�اء الرم�ادي دراس�ة اقليممحمد حام�د  .٤

  . ٨، ص ٢٠٠٨ا>نبار ، 
التصحر وقوى الجذب المكاني ف�ي قض�اء الرم�ادي    توزيع السكان والمستقرات البشرية بين ظاھرة  حسين علي عبد الراوي .٥

  .٧،ص  ٢٠١٠نبار ، التربية للعلوم ا>نسانية ، جامعة ا>   ، بحث منشور ، مجلة كلية 
  . ١٠، ص ١٩٨٣   خالص حسني ا>شعب وصباح محمود محمد ، مورفولوجية المدن ، بغداد ،  .٦
  . ١٠المصدر نفسه ، ص .٧
  . ٢٠٠٨ ،مديرية الطرق والجسور في الرمادي ، بيانات غير منشورة . ٨
  .بيانات غير منشورة     ة ، وزارة اFسكان والتعمير ، مديرية طرق اCنبار ، قسم التخطيط والمتابع .٩

فروع الزراعة والري في المحافظات ، بعد     إلى مدراء  ٣١/١٠/١٩٨٧في  ٢٢٦٨١كتاب وزارة الزراعة والري المرقم . ١٠
  . ٢١/٩/١٩٨٧    اصدار القرار بتاريخ 

 ١٩٨٨الع��الي ، الموص��ل ، مطبع��ة التعل��يم    ص��بري ف��ارس الھيت��ي وخلي��ل اس��ماعيل محم��د ، جغرافي��ة اس��تيطان الريف��ي ،  .١١
 .  ٩٤،ص
رس�الة  مدين�ة البص�رة ، تحلي�ل جغراف�ي ،    اCنماط الزمنية والمكانية لجريمتي الس�رقة والقت�ل ف�ي  العيسى ، أحمد فارس ،. ١٢

  ١٩٩٦البصرة ،     دكتوراه ، كلية اwداب، جامعة 
   ٢٣٧، ص ١٩٨٢بغداد ،     حوادث ، ، انماط ا>ستيطان الريفي في العراق ، مطبعة الخليل اسماعيل  .١٣
  . ١٨٠ص     .  ١٩٨٣محمد حجازي ، جغرافية ا>رياف ، دار الفكر العربي ، الكويت ، . ١٤
  . ٦١مصدر سابق ، ص   صبري فارس الھيتي وخليل اسماعيل محمد ، جغرافية استيطان الريفي ، . ١٥
  .  ٣٩٤، ص ١٩٨٥،     مطبعة الموصل  صبري فارس الھيتي وصالح فليح حسن ، جغرافية المدن ،. ١٦
كلية ا>داب جامعة بغداد رسالة غير منشورة ،      دحام حنوش ، ا>ستيطان الريفي في ا>نبار ، رسالة ماجستير مقدمة الى . ١٧

  .١١٧، ص١٩٨٦


