
 
 
 
 
 
 

االقتصادي والخدمي في العراق ، أصبحت دراسة الواقع التنمـوي  للواقع  الراهنة الظروف ظل في
باتجاهاته وتحديد احتياجاته من األمور الضرورية التي ال غنى عنها ، وباتت المسؤولية الملقاة على عاتق علم 

ضوء  الجغرافية كبيرة ، لما يملكه الجغرافي من قدرات فائقة في التحليل واالستقراء والتنبؤ المستقبلي . وفي
ما تقدم تمت كتابة هذا البحث الذي حددت ابعاده المكانية بمحافظة ذي قار ، احدى محافظات جنوبي العراق 
لتكون النتائج التي تخرج منها هذه الدراسة قابلة للتعميم بالنسبة للمحافظات األخـرى للتشـابه الكبيـر بـين     

  دية المتوفرة .محافظات العراق من حيث البنية التحتية واإلمكانات االقتصا
ان المؤشرات التنموية عديدة ومنها ما يتعلق باإلنسان لذا ظهرت التنمية البشرية ومنها ما يتعلـق  
باالستدامة فظهرت التنمية المستدامة ، لذا من الصعوبة اإللمام بكافة مؤشرات التنمية وبأبعادها المختلفة لذا تم 

ني ، االسكان ، شبكات الصرف الصحي ، الفقر ، البطالة . االعتماد على مؤشرات رئيسة منها الواقع السكا
حيث تم مقارنة ما توصلت اليه الدراسة بالمعايير العالمية والمحلية . اما المنهج المستخدم في الدراسة فهـو  

  المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي .
كبيرا في الحجم السكاني  لقد تم خالل الدراسة التوصل الى جملة من النتائج أبرزها ان هناك تزايدا

للمحافظة مما يولد ثقال كبيرا على مرافق التنمية ، حيث اتخذ الحجم السكاني اتجاها تصاعديا حيث تضاعف 
، فبعد ان كان عـدد سـكان المحافظـة     ٢٠١٠-١٩٤٧عدد السكان الى أكثر من سبعة أضعاف خالل المدة 

. اما بالنسبة للواقع السكني  ٢٠١٠نسمة عام  ١٨٠٤١٥٥ارتفع ليصل الى   ١٩٤٧نسمة في عام  ٢٥١٤٠٣
. كما ان هناك  ٢٠٢٠وحدة سكنية وهي حاجة المحافظة للمساكن عام  ١١٢٨٩١,٤فهناك عجزا سكنيا مقداره 

  . ٢٧،٨ ت معدالتهابلغالتي تدهورا في شبكات الصرف الصحي وارتفاع في معدالت البطالة 
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Spatial Analysis for Development sites in  
Dhi Qar province and future dimensions 

D. Hussein Oleiwi Nasser AL- Ziadi 
Dhi Qar University - Faculty of Arts - Department of Geography 
   Under the current circumstances of the economic reality and service in Iraq, 
has become a reality developmental Batjahath and identify its needs are 
necessary and indispensable, and are the responsibility of geography large, 
what is owned by geographical tremendous in the analysis and extrapolation 
and prediction of future. In light of the above was written this research 
identified spatial dimensions in Dhi Qar province, one of the provinces of 
southern Iraq to the results that come out of this study be generalized for other 
provinces of the great similarity between the provinces of Iraq in terms of 
infrastructure and economic potential available   
    The development indicators are numerous and include those of humans, so 
appeared human development, including with regard to sustainability appeared 
sustainable development, so it is difficult familiarity with all development 
indicators and its various dimensions, so relying on the key indicators of 
demographic reality, housing, sanitation, poverty, unemployment. Were 
compared to the findings of the study by global standards and local. The 
methodology used in the study is descriptive statistical analytical approach    

  I've been through the study reached a number of results highlighted that 
there is a significant increase in the population size of the province, which 
generates a heavy load on facilities development, where population size took 
an upward trend where the population doubled to more than seven-fold during 
the period 1947-2010, after that was the province's population 251,403 people 
in 1947 rose to 1,804,155 people in 2010. As for the reality of residential 
apartment there is a deficit of $ 112,891.4 units which need to maintain 
housing in 2020. There is also a deterioration in the sewage networks and a rise 
in the unemployment rate stood at 27.8    
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الشيء،  تنمية  وكثر، زاد أي ، نمى الفعل من مشتقة فالتنمية لغة والنمو، التنمية بين فرق هناك
 مـرور  مـع  يحصل وهو الطبيعية الزيادة يعني النمو أن وكبر واتسع ، كما زاد أي ، ناميا بمعنى جعله

 خـالل  من يتم التدخل وهذا التدخل ، من خالل االيجابي التغيير عملية فهي التنمية أما ، باستمرار الزمن

 األهـداف  إلـى  للوصول الناس الحتياجات العلمي المدروس التخطيط أساس على مبنية مدروسة برامج

 رسمية وطنية هيئات برامجها وتنفيذ الخطط إعداد على تنميتها، ويشرف يراد التي المجاالت في المرجوة

 ويمثـل  المجاالت مختلف في المحلية والمؤسسات الهيئات جميع بين التعاون المشترك خالل من وشعبية

يتـوفر مـن طاقـات     على ما.وتعتمد من الناس وللناس ، تنطلق أنها كما ، نميةاهتمام الت جوهر الناس
  محلية وإمكانيات

 

الخلل والعجز فـي بعـض    يكتنفها وتخطيطية  اقتصادية ظروف من محافظة ذي قار تعاني
اسـتهالك  التقلبات السياسية التي مرت بها البالد والتي نجم عنهـا   عن ناتجة المجاالت وهي مظاهر

الواقـع   هذا ومن وتقادم البنى التحتية مع زيادة حجم السكان الذي يشكل التحدي األكبر لعملية التنمية ،
  .الدراسة مشكلة تحددت

 :بالمشكلة المرتبطة التالية التساؤالت على اإلجابة إلى وتهدف الدراسة

 لمحافظة ذي قار. األساسية االحتياجات هي ما .١

 . المحافظة في المتكاملة التنمية تحقيق من تحد التي المعوقات هي ما .٢

 وتحقيـق  لتطـوير  باستراتيجيات وخروج اقتراح اجل من التخطيط استخدام إمكانيات هي ما .٣

 . المتكاملة التنمية

هو واقع التنمية في محافظة ذي قار من خالل المؤشرات المتعلقة بالدخل الفردي والواقـع   .٤
  التعليمي والصحي .

 

تفترض الدراسة أن واقع التنمية في المحافظة يعاني من خلل وعجز في بعـض الجوانـب   
ناجم عن عوامل ومتغيرات متعددة أبرزها تهالك البنى التحتية وقدمها ، وان هناك تباينا مكانيـا فـي   

  توزيع ثمار التنمية بين الوحدات اإلدارية للمحافظة  .
 

تهدف الدراسة الى تقييم مستوى وواقع التنمية في محافظة ذي قار وتحليل مؤشرات التنمية 
بمفهومها الواسع في محافظة ذي قار ومقارنة تلك المؤشرات علـى المسـتوى الزمنـي والمكـاني     
ومقارنتها محليا وعربيا وعالميا. كما تقترح الدراسة بعض التوصيات الخاصة بالتنميـة ، وتكتسـب   
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اسة أهمية خاصة في ظل النقص الشديد الذي تعاني منه الدراسات التنموية في العراق بشكل عام الدر
  ومحافظة ذي قار بشكل خاص .     

 

اتبع في هذه الدراسة منهج التحليل اإلحصائي الوصفي لمؤشرات التنمية مع التركيز علـى  
القضايا ذات األولوية في مجاالت السكان والتعليم والصحة وذلك اعتمادا على البيانات واإلحصائيات 
 المتوفرة من الوزارات والمؤسسات الرسمية حيث" تحتل أساليب التحليل اإلحصائي الكمـي أهميـة  

. فالوصف وسيلة تستخدم للتعرف على خصائص الظـاهرة  )١(خاصة في األبحاث العلمية  الحديثة " 
ورصد تغيراتها .اما التفسير فيعني معرفة أسباب وعوامل حدوث الظاهرة . في حين يكشف التحليل 

  عن العالقات المتبادلة والمترابطة .
 

نمية التي أصبحت الشغل الشـاغل للـدول والمؤسسـات    العالم اليوم أصبح يسير باتجاه الت
المحلية واإلقليمية وان وجود هكذا دراسات سيساهم حتما في تشخيص مكامن الخلل ، األمـر الـذي   

  يساهم في دفع عجلة التنمية الى األمام .
 

 ) فتتمثل بمحافظة ذي قار التي تمثـل إحـدى محافظـات    Area Studyمنطقة الدراسة (
جنوبي العراق وتتكون المحافظة من تسعة عشر وحدة إدارية مابين قضاء وناحية كما يتضـح مـن   

  ) .١الخريطة (
  )١الخريطة (

  الوحدات اإلدارية لمحافظة ذي قار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جمهورية العراق ، الهيئة العامة للمساحة ، خارطة محافظة ذي قار  المصدر : الباحث باالعتماد على :
  . ١٩٩٢مطبعة المساحة ، اإلدارية ، 
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أي ان  التدخل  اإلنساني المقصـود والمبـرمج ،   من خالل االيجابي التغيير عملية هي التنمية
 النـاس  الحتياجات العلمي المدروس التخطيط أساس على مبنية مدروسة برامج خالل من يتم التدخل هذا

 وتنفيـذ  الخطـط  إعـداد  على تنميتها، ويشرف يراد التي المجاالت في المرجوة األهداف إلى للوصول

ال يقتصر دور .  شعبية تعتمد على الوضوح والشفافية والمشاركة الوطنية شخصيات هيئات  برامجها
، بل تقوم المكانية بإدخـال التنميـة    المكانية على دراسة العالقات المكانية للتنمية بأبعادها المتعددة 

 األسـاس  تشـكل  المكان علم موضوعات نال ف في الدراسة ضمن مفاهيمها الرئيسةكموضوع وهد

بما إن علـم المكانيـة    ..بكل جوانبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية  أو اقتصادي ، للتنمية المادي
من ابرز العلوم التي تهتم بدراسة السكان نموا وتركيبا وتوزيعـا فضـال عـن دراسـتها للعوامـل      

رات ذات الصلة بتوزيع السكان ، فان دراسة التنمية البشرية تدخل في صميم علـم المكانيـة   والمتغي
ناهيك عما يمتلكه علم المكانية من عالقات مع مختلف العلوم ، وتسخيره للتقنيات الحديثة في دراسـة  

سـة  ) وال يقتصر الدور المكاني على درا١ظواهر سطح األرض الطبيعية والبشرية  (ينظر المخطط 
، او التفاوت في حجم ونوع الظاهرة االجتماعيـة ، بـل    Spatial Inequalityالالمساواة المكانية 

يتسع الدور المكاني ليشمل الوقوف على األسس المادية للظاهرة ، فالمكانية بحكم منهجها ومجـاالت  
ف علـى مكـان   بحثها واتساع نطاق دراستها تكون األقدر على معرفة ذلك الن المكاني أشبه بـالواق 

مرتفع وينظر الى اإلقليم او المنطقة نظرة شمولية واسعة من جميع الزوايا واالتجاهات وهو األمـر  
الذي يميز المكانية عن غيرها من العلوم فهي تاخذ من كل علم على قدر احتياجاتها ، فضـال عـن   

الحديثة للوصـول الـى   اعتمادها على جملة من الوسائل اإلحصائية والرياضية والتقنيات الحاسوبية 
وفضال عما تقدم فان لعلم المكانية دور مهم في حل مشكالت الالتـوازن  النتائج الدقيقة والمطلوبة . 

يدخل ضـمن مفهـوم المكانيـة     البعد المستقبلي لتنمية أي إقليم وهو ماالتنموي بين األقاليم وإعطاء 
المكانية المتعلقة بسوء توزيع ثمار التنمية ،  المستقبلية . كما  تعمل المكانية على "تسوية" االختالفات

عن طريق تقليلها او الحد منها وتوضيح مناطق الفقر التنموي ومناطق التركز التنمـوي  تركزهـا،   
ونقل التنمية إلى مناطق تناقصها، بغية الوصول إلى مرحلة العدالة التنموية ، وهـو الوضـع الـذي    

وثمارها وتتبع المكانيـة فـي ذلـك     في اإلفادة من نتائج التنميةتتساوى فيه أجزاء المنطقة أو اإلقليم 
  .وسائلها اإلحصائية
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  ) عالقة علم المكانية بالعلوم االخرى١المخطط (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

، الجغرافية االجتماعية مبادئ  باسم عبد العزيز العثمان وحسين عليوي ناصر الزيادي:  المصدر
  ، ٢٠١٤واسس وتطبيقات ، دار دجلة للنشر ، عمان ،

 

يعد السكان قطب الرحى الذي تتمركز حوله المشاكل البيئيـة والتحـديات التنمويـة علـى     
السكاني المضطرد ويعد النمو اختالف اتجاهاتها ، ومن هنا اكتسبت الدراسات السكانية أهمية كبيرة . 

والغير متوازن من أهم التحديات التي تواجه التنمية بشكل عام ، وتشكل عائقا مرهقا لمرافق التنميـة  
  وقطاعاتها المختلفة ومنها قطاع اإلسكان والصحة والتعليم والخدمات األخرى .

  ) نمو السكان١-١(
فظة ذي قار اتخذ منحـا  ) يتضح ان النمو السكاني في محا١) والشكل (١من خالل الجدول (

، فبعد ان  ٢٠١٠-١٩٣٧أضعاف خالل المدة  ثمانية حواليتصاعديا حيث تضاعف عدد السكان الى 
 ٢٠١٠نسمة عـام   ١٨٠٤١٥٥ارتفع الى   ١٩٣٧نسمة في عام  ٢٨٥٧٠٧كان عدد سكان المحافظة 

-١٩٩٧لمـدة  % ل٤,٦ قـدره السكاني بحسب المراحل الزمنية ليسجل معدال نمو المعدل  وقد تباين
، والشك ان ارتفاع معدالت النمو السكاني في المحافظة يشير الى ارتفاع معدالت الخصـوبة   ٢٠١٠

    . )٢(الناجمة عن اإلرث الحضاري والثقافي الذي يشجع على اإلنجاب وزيادة النسل 
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بين  ان الزيادة السكانية في المحافظة لم تقتصر على الزيادة الطبيعية الناجمة عن الفرق    
الوالدات والوفيات بل أضيفت اليها الزيادة غير الطبيعية الناجمة عن عامل الهجرة السيما بعد عام 

، وما تبع ذلك من نزوح بسبب اعمال العنف في بعض المحافظات وكما يتضح من الجدول  ٢٠٠٣
والتسعينيات  فضال عن عامل الهجرة المتمثل بعودة الكثير من المهجرين خالل عقدي الثمانينيات )٢(

  من القرن الماضي إلى المحافظة .
  ٢٠١٠-١٩٤٧) نمو السكان في محافظة ذي قار للمدة ١الجدول (

  
  التعـداد

  
  * معدل نمو سكان المحافظة  عدد سكان المحافظـة

٢٨٥٧٠٧  ١٩٣٦  -  
٣,٧  ٣٤٤٨٦٧  ١٩٤٧  
٢،٨  ٤٥٥٦٤٤  ١٩٥٧  
١،١  ٤٩٨٨٥٠  ١٩٦٥  
٨،١  ٦٢٢٩٧٩  ١٩٧٧  
٣،٩  ٩٢١٠٦٦  ١٩٨٧  
٢،٥  ١١٨٤٧٩٦  ١٩٩٧  
٤،٢  ١٨٠٤١٥٥  ٢٠١٠  
  الباحث باالعتماد على : 

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، إحصـاءات سـكان العـراق     )١(
  .١٩٦٥،  ١٩٥٧،  ١٩٤٧لألعوام 

ان لسنة جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسك )٢(
  .٢) ، ص٢، جدول ( ١٩٧٨(محافظة ذي قار ) ، بغداد ،  ١٩٧٧

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العـام للسـكان    )٣( 
  .١) ، ص١، جدول ( ١٩٨٨(محافظ ذي قار ) بغداد ،  ١٩٨٧لسنة 

ركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العـام للسـكان   جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز الم )٤( 
  .٢) ، ص١، جدول ( ١٩٩٩(محافظ ذي قار ) بغداد ،  ١٩٩٧لسنة 

، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  اإلنمائيـ جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون )٥( 
  ( بيانات غير منشورة ). ٢٠١٠المعلومات ، دائرة إحصاء ذي قار نتائج الحصر والترقيم لعام 
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  *تم استخراج معدل النمو السكاني من قبل الباحث باستخدام المعادلة التالية 
풓 = ( 풑풕

풑풐
− ퟏ)풕 × ퟏퟎퟎ  

 حيث إن : 

ان = معدل النمو السنوي للسك  r 

 tعدد السنوات بين التعدادين 

=عدد السنوات في التعداد الالحق  pt 

 po =عدد السنوات في التعداد السابق

 المصدر :
Clarke, J.I-popula on Geography, pergamon press London,1976 , p146. -  

  
  ) تطور الحجم السكاني في محافظة ذي قار١لشكل (ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(المصدر : جدول 
  

   

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

1936 1947 1957 1965 1977 1987 1997 2010

نسمة 



 

 

٢٢٧ 

 

  

  )٢الجدول (
  ٢٠٠٣أعداد السكان وعدد العوائل النازحة الى محافظة ذي قار بعد عام 

  عدد االشخاص  عدد العوائل  مكان الهجرة
  ٤٣٠٠٠  ٧١٦٧  عدد  النازحين جراء اعمال العنف

  ٥١٤٥  ٨٥٧  العائدون من ايران
  ٨٩٢٢  ١٤٨٧  العائدون من الدول العربية ماعدا السعودية

  ٤٢٦  ٧١  السعوديةالعائدون من 
  ٥٧٤٩٣  ٩٥٨٤  المجموع

  ٢٠١٠مجلس محافظة ذي قار ، الواقع التنموي في محافظة ذي قار 
 

) ان هناك تباين في توزي سكان محافظة ذي قار بحسب ٢والخريطة ( )٣الجدول (من يظهر 
إذ  .والبشرية في المحافظةوهو امر ناجم عن التباين المكاني للظروف الطبيعية  الوحدات اإلدارية

نسمة مسجالً نسبة قدرها  ٤٧٨٨٨٩المرتبة األولى بعدد سكانه البالغ بمركز قضاء الناصرية  استأثر
ويعود السبب في ذلك إلى ان مركز قضاء الناصرية يمثل مركز ، % من إجمالي السكان٢٦‚٥

والثقافية واإلدارية األمر الذي ى بتوفر كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية ظالمحافظة والذي يح
  .جعله بؤرة الستقطاب الوافدين من داخل المحافظة وخارجها

 ٢١١٩٥٨بينما جاءت المرتبة الثانية من نصيب مركز قضاء الشطرة برصيد سـكاني بلـغ   
% من مجموع السكان وتدل هذه النسبة إلى ان مركز قضاء الشطرة يتمتـع  ١١‚٧نسمة مسجالً نسبة 

ل الجذب السكاني المتمثلة بوجود المؤسسات الحكومية واإلدارية والخدمية وتوفر فـرص  أيضاً بعوام
العمل جعله يستقطب هذا الحجم السكاني .أما المرتبة الثالثة والرابعة فكانت من نصيب مراكز أقضية 

،  ٧‚٧ أي بنسـبة   رتيبالت على ١١٠٥٣٧ و ١٣٩٣٠١ البالغالرفاعي وسوق الشيوخ بعدد السكان 
. في حين جاءت ناحية الغراف بالمرتبة الخامسة بحجمها السكاني البـالغ   من إجمالي السكان  %٦‚١

% من إجمالي السكان نتيجة لتوفر اإلمكانيات الزراعية فـي ظـل   ٥‚٨نسبة  نسمة مسجلة ١٠٥٠٦٢
أمـا   طالنشا لنهر الغراف األمر الذي سهل ممارسة   الخصبة المحاذية والترب  توفر الموارد المائية 

ال   التـي   بقية النواحي فقد تباين نصيبها ما بين المرتبة السادسة واألخيرة التي تحتلها ناحية الحمار
سكان المحافظة ويعود السبب   وعـمجم %) من ٠‚٤( نسبة   ة) مسجلةـنسم ٨٦٦١سوى (  تضم

ا بعد تجفيف االهـوار  في ذلك الى الهجرة الواسعة التي شهدتها تلك الناحية والنواحي المجاورة السيم
  .)١(وانخفاض المستوى ألمعاشي للسكان



 

 

٢٢٨ 

 

  

التوزيع العددي والنسبي والمرتبة التنازلية حسب الوحدات اإلدارية في محافظة ذي قار لعام  )٣جدول (
٢٠١٠  

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، الجهاز المركزي  : باالعتماد على المصدر: 
،  ٢٠١٠لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، دائرة إحصاء ذي قار ، نتائج الحصر والترقيم لعام 

  (بيانات غير منشورة).

دد السـكانع الوحـــدة اإلداريـة  المرتبة التنازلية النسبة % 

٢٦‚٥ ٤٧٨٨٨٩ مركز قضاء الناصرية  ١ 
اإلصالحناحية   ٢‚٥ ٤٥٣٦٥  ١٥ 

٢‚٥ ٤٦٣١٩ ناحية البطحاء  ١٤ 
٢‚٩ ٥٢٦٠٦ ناحية سيد دخيل  ١١ 

٣‚٢ ٥٨٨٢١ ناحية أور  ٩ 
٧‚٧ ١٣٩٣٠١ مركز قضاء الرفاعي  ٣ 

٤‚٩ ٨٨٤٥١ ناحية قلعة سكر  ٦ 
٤‚٧ ٨٥٨١١ ناحية النصر  ٧ 
٢‚٩ ٥٣٧٨٢ ناحية الفجر  ١٠ 

٦‚١ ١١٠٥٣٧ مركز قضاء سوق الشيوخ  ٤ 
العكيكةناحية   ٢‚٣ ٤٢٦٦٣  ١٦ 

٢‚٨ ٥٠٩٨١ ناحية كرمة بني سعيد  ١٢ 
٢‚٧ ٤٩٠٧٤ ناحية الفضلية  ١٣ 
١‚٠ ١٨٠٥٣ ناحية الطار  ١٩ 

٢‚٢ ٤٠٧٦٥ مركز قضاء الجبايش  ١٨ 
٠‚٤ ٨٦٦١ ناحية الحمار  ٢٠ 
٢‚٢ ٤١٠٨٨ ناحية الفهود  ١٧ 

١١‚٧ ٢١١٩٥٨ مركز قضاء الشطرة  ٢ 
٤‚٢ ٧٥٩٦٨ ناحية الدواية  ٨ 
٥‚٨ ١٠٥٠٦٢ ناحية الغراف  ٥ 

١‚٨٠٤‚١٥٥ المجموع  ١٠٠%  ــــ 
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  )٢الخريطة( 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٣٠ 

 

  

  ) ٣جدول  ( 
  ٢٠١٠معدل البطالة في محافظة ذي قار حسب النسبة والجنس لسنة 

  المعدل  ريف  حضر أطراف  حضر مركز  المحافظة
  المعدل مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث  ذكور  الجنس
 ٢٧،٨ ٢٨،٩ ٥٣ ٢٦،٣ ٢٨،٣ ٥٢،٧ ٢١،٨ ٢٥،٦ ٢٧،٣ ٢٥،٢ المعدل

: وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية / قسم التخطـيط المحلـي ( الواقـع     المصدر
  )(وحدة تخطيط ذي قار)٢٠١٠التنموي لمحافظة ذي قار 

 

تتكون التجمعات السكانية من المحلة السكنية ، الحي السكني ، القطاع السـكني ،  اعتمـادا   
 ومعدل حجم التجمع السكاني وعدد الوحـدات السـكنية.    على ثالثة عناصر هي معدل حجم األسرة

وفي وسع مجموعة كبيرة من المنازل ان تشكل حيا إذا منحه سكانه الخصائص الالزمة لـذلك مثـل   
االرتباط االجتماعي والمصلحة المشتركة والحي هو المكان الذي يلتقي فيه األطفال كما انـه يمـنح   

 أهم من السيئة اإلسكان ظروف ، كما تعتبر )١١(الذي يعيشون فيه ساكنيه شعورا باالنتماء الى المجتمع

 بكثافـة  وثيق ارتباط لها األطفال وفيات وخاصة نسبة الوفيات أن لوحظ فقد لألمراض المباشرة األسباب

 وثيقـة  صلة ذات والحيوية اإلنجاز مستويات وانخفاض بين األحياء المرض معدالت أن كما المسكن ،

 كما لإلسكان، المالئمة غير بالظروف واالضطراب الجريمة مشكلة السكني . وترتبط التزاحم بمعدالت

بين  الخصوصية النعدام نظرا وذلك الال أخالقية المشكالت في تأثيرا األكثر العامل تعد هذه الظروف أن
  .األسرة  أفراد

 الوحـدات  ىال الحاجة التقديرات في اختلفت وقد سكن ، أزمة بصورة عامة من العراق يعاني

 تبنتها التي بموجب الفرضيات سكنية وحدة مليون 3.5  واحد مليون تراوحت بين والتي المالئمة السكنية

 كـأي  اإلسكانيالطلب  ، ويتأثر )١٢( كبير سكني عجز وجود التقديرات تؤشر هذه ان .اإلسكان دراسات
تحديد مستوى الطلب علـى   حاجة استهالكية بمجموعة من العوامل والمتغيرات التي يتم في ضوءها

  )١٣(المساكن ونوعيتها ومساحتها بل حتى المنطقة التي يتواجد فيها المسكن
لقد اتضح من خالل بعض الدراسات ان درجة التزاحم السكني في محافظة ذي قار قد بلغت 

وتعد هذه المعدالت مرتفعة جداً مقارنه بمـا أقرتـه اللجنـة القوميـة     ،  )١٤() شخص / غرفة ٣,٩(
تعد . كما انها )١٥(للمشكالت الحضرية التي تعتبر معدل شخص واحد للغرفة يزيد عن الحد المعقول 

مرتفعة مقارنة بالمعدل الذي وضعة مكتب االحصاء األمريكي ، حيث بين ان االزدحام يكون متحققا 
    )١٦() فرد / غرفة١,٥دل األفراد للغرفة الواحدة (بالفعل اذا بلغ مع



 

 

٢٣١ 

 

  

) ان هناك ارتفاع في معدل اإلشغال السكني إلجمالي المحافظـة  ٤يظهر جليا من خالل الجدول (   
من خالل قسمة عدد السكان على عدد المساكن واألمر ينطبق على جميع الوحـدات اإلداريـة فـي    

ر الذي يؤكد الحاجة الماسة لمساكن إضافية وكما يتضـح  المحافظة مع وجود فارق بسيط بينها ، األم
  خالل المباحث القادمة

  ٢٠١٠السكني في محافظة ذي قار بحسب إحصاءات  اإلشغالمعدل  )٤لجدول (ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الهيئة العليا للتعداد العـام للسـكان     المصدر : باالعتماد على
  ، مديرية إحصاء محافظة ذي قار . ٢٠١٠والمساكن عام 

  السكان / المساكن   عدد المساكن  عدد السكان  المنطقة
  ٧,٣  ٦٤٩١١  ٤٧٨٨٨٩  م ق الناصرية

  ٨,٦  ٥٢٣٠  ٤٥٣٦٥  االصالح
  ٩,٥  ٤٨٧٥  ٤٦٣١٩  البطحاء
  ٩,٨  ٥٣٤٦  ٥٢٦٠٦  سيد دخيل

  ٧,٨  ٧٤٧٧  ٥٨٨٢١  اور
  ٧,٧  ١٨٠٧٧  ١٣٩٣٠١  م ق الرفاعي
  ٧,٨  ١١٣١١  ٨٨٤٥١  قلعة سكر
  ٧,٦  ١١٢٠٧  ٨٥٨١١  النصر
  ٨,٦  ٦٢٢٢  ٥٣٧٨٢  الفجر

  ٧,٧  ١٤٣٠٣  ١١٠٥٣٧  م ق سوق الشيوخ
  ٨،٧  ٤٨٩٨  ٤٢٦٦٣  عكيكة

  ٧,٩  ٦٤٢٠  ٥٠٩٨  كرمة بني سعيد
  ٧,٧  ٦٣٢٩  ٤٩٠٧٤  الفضلية
  ٨,٧  ٢٠٧٤  ١٨٠٥٣  الطار

  ٨,٨  ٤٥٩١  ٤٠٧٦  م ق الجبايش
  ٨,٤  ١٠٢٢  ٨٦٦١  الحمار
  ٨,٥  ٤٨٣٢  ٤١٠٨  الفهود

  ٨,٠  ٢٦٣٢٢  ٢١١٩٥٨  م ق الشطرة
  ٨,٢  ٩١٦٤  ٧٥٩٦٨  الدواية
  ٨,٧  ١٢٠٢٩  ١٠٥٠٦٢  الغراف

  ٧,٩  ٢٢٦٦٤٠  ١٨٠٤١٥٥  مجموع المحافظة



 

 

٢٣٢ 

 

  

 

ويراد به الفرق الحاصل بين عدد االسر  والوحدات السكنية التي تشغلها خالل مدة زمنيـة  
مالكة للوحدات السكنية أو مسـتأجرة لهـا  . ويحصـل    معينة بغض النظر فيما اذا كانت هذه االسر 

نتيجة لتزايد حجم السكان في المحافظة او حسب الوحدات اإلدارية للمحافظة  بسبب الهجرة الوافـدة  
او بسبب الزيادة الطبيعية الناجمة عن الفرق بين المواليد والوفيات  وكما أسلفنا سـابقا ، بمعـدالت   

السكنية في المدينة ، وللتعرف على مقدار العجز في محافظة ذي قار  تفوق الزيادة في عدد الوحدات
) وكما بيناهـا   ٢٠١٠،  ١٩٩٧،  ١٩٨٧يمكن تتبع نتائج التعدادات واإلحصاءات السكانية لألعوام (

  .) ٥في الجدول (
 ١٩٩٧ويتضح من خالل ما تقدم ان نسبة العجز السكني أخذت باالنخفاض من تعداد عـام  

وهو مؤشر جيد يوحي بالتطور االقتصادي للسكان المحافظة  . اذ بلغ معدل النمـو   ٢٠١٠الى عام 
فقـد   ٢٠١٠-١٩٩٧%) أما معدل النمو  في المساكن للمدة ٢,١(   ١٩٩٧-١٩٨٧في المساكن للمدة 

  .%)٧,٩بلغ ( 
 

يمكن جمع عدد من المؤشرات التي تمثل  ٢٠٢٠لمحاولة تقدير عدد الوحدات السكنية لعام  
  وهذه المؤشرات هي : ٢٠٢٠بمجموعها عدد الوحدات السكنية الواجب انشاءها عام 

  نسمة وبمعدل تغير قدره ٢٤٣٨٤٥١فقد بلغ ()١٧( ٢٠٢٠عند تقدير حجم السكان لغاية عام (
)٤١,٤. (%  

 شخص/ أسرة ، فان مقـدار   ٧,٩م والبالغ (٢٠١٠جم األسر نفسه لعام افتراض  معدل ح(
  ) أسرة .  ٣٠٨٦٦٥الزيادة في عدد االسر يساوي ( 

  ) وهي الحالة الناتجة عـن فقـدان   ٢٠٢٠-٢٠١٠الحاجة الستبدال الوحدات السكنية للمدة (
السكنية بسبب  الوحدات السكنية خالل مدة الدراسة ويكون الفقدان اما بسبب اندثار الوحدات

التقدم أو بسبب المشاريع التي تتطلب إزالة بعض الوحدات السكنية أو تغييـر اسـتعماالت   
% ) مـن عـدد   ١٠االرض . وقد تم تقدير عدد الوحدات الالزم التعويض عنها بنسـبة ( 

  الوحدات السكنية في سنة األساس. 
  تي : م كاآل٢٠٢٠وبذلك يمكن تقدير عدد الوحدات الواجب إنشاءها عام 

+ الحاجة الناتجة عـن تزايـد    ٢٠١٠م =  الحاجة السكنية المتراكمة عام ٢٠٢٠الحاجة السكنية عام 
  األسر.

  وحدة سكنية .  ٣٣٩٥٣١,٤=   ٣٠٨٦٦+  ٣٠٨٦٦٥=                  
  (سنة االساس ) ٢٠١٠ومن هذا الناتج يتم طرح عدد المساكن الموجودة عام 

    ٢٠٢٠وحدة سكنية وهي حاجة المحافظة للمساكن عام  ١١٢٨٩١,٤=  ٢٢٦٦٤٠ – ٣٣٩٥٣١,٤
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)يبين الحاجة التقديرية من المسـاكن لعـام   ٥اما على مستوى الوحدات االدارية للمحافظة فالجدول (
٢٠٢٠.  

وتأسيسا على التوقعات السابقة يجب العمل الجاد والدؤوب بغية تشجيع انشـاء الوحـدات السـكنية    
  لمستوى المطلوب . بمختلف السبل من أجل بلوغ ا

  )٥الجدول (
  في محافظة ذي قار بحسب الوحدات اإلدارية ٢٠٢٠الحاجة التقديرية من المساكن لعام 

 الوحدة االدارية

أعداد االسر  ٢٠٢٠السكان 
٢٠١٠  
 ص

االسر عام 
٢٠٢٠  

 س

  العجز السكني
 ص-س

 ١٢٢٢٧ ٧٧١٣٨,٨ ٦٤٩١١ ٦٠٩٣٩٧ م.ق الناصرية

 ١٣٨٧ ٦٦١٧,٢ ٥٢٣٠ ٥٢٢٧٦ االصالح  

 ٢٠٤٤ ٦٩١٩,٨ ٤٨٧٥ ٥٤٦٦٧ البطحاء  

 ٣٣٨٠ ٨٧٢٦,٠٧ ٥٣٤٦ ٦٨٩٣٦ سيد دخيل  

 ١٩٨٣ ٩٤٦٠,٣٧ ٧٤٧٧ ٧٤٧٣٧ أور  

 ٤٩٥٧ ٢٣٠٣٤,٩ ١٨٠٧٧ ١٨١٩٧٦ م.ق الرفاعي 

 ٣٥٠٧ ١٤٨١٨,٤٨ ١١٣١١ ١١٧٠٦٦ قلعة سكر  

 ٣٥٠١ ١٤٧٠٨,٩٨ ١١٢٠٧ ١١٦٢٠١ النصر  

 ٢٧٤٦ ٨٩٦٨,١٠ ٦٢٢٢ ٧٠٨٤٨ الفجر  

 ٣٨٧١ ١٨١٧٤,٨١ ١٤٣٠٣ ١٤٣٥٨١ م.ق سوق الشيوخ  

 ٢٢٢٧ ٧١٢٥,٩٤ ٤٨٩٨ ٥٦٢٩٥ عكيكة  

 ٢٤٢٧ ٨٨٤٧,٨٤ ٦٤٢٠ ٦٩٨٩٨ كرمة بني سعيد  

 ١٨٠٠ ٨١٢٩,٨٧ ٦٣٢٩ ٦٤٢٢٦ الفضلية  

 ٩١٠ ٢٩٨٤,٤٣ ٢٠٧٤ ٢٣٥٧٧ الطار  

 ١٧١٩ ٦٣١٠ ٤٥٩١ ٤٩٨٤٩ م.ق  الجبايش 

 ٣٦٢ ١٣٨٤,٣٠ ١٠٢٢ ١٠٩٣٦ الحمار  

 ١٨٩٩ ٦٧٣١,٦٤ ٤٨٣٢ ٥٣١٨٠ الفهود  

 ٨٦٢٨ ٣٤٩٥٠,٨٨ ٢٦٣٢٢ ٢٧٦١١٢ م.ق الشطرة   

 ٣٥١١ ١٢٦٧٥,٩٤ ٩١٦٤ ١٠٠١٤٠ الدواية  

 ٥٥٣٢ ١٧٥٦١,٨٩ ١٢٠٢٩ ١٣٨٧٣٩ الغراف  

  )١المصدر : حسابات الباحث باالعتماد على جدول (
 
 



 

 

٢٣٤ 

 

  

 

 األهـداف بالغـة   أحـد  ذاته حد في هو األساسيةالصحي  الصرف على خدمات الحصول إن

 البشـرية  التنميـة  غايات وسائل تحقيق إحدى أيضا الصحي يعد الصرف كما البشرية ، للتنمية األهمية

 وفيـات  بانخفـاض  الصحي المحسـن  الصرف إلى المحسن الصحي غير الصرف من االنتقال ويقترن

 .)١٧(%٣ على تربو بنسبة األطفال

أن توفر خدمات الصرف الصحي في أشكالها المتعددة في أي بلد مؤشر جيد من مؤشـرات  
التنمية االقتصادية واالجتماعية لتوفير حياة صـحية للمجتمـع . تتمثـل بالسـوائل الناتجـة عـن       

وتحتوي هذه السوائل على نسب متباينة  األخرىاالستخدامات المنزلية والصناعية النشاطات البشرية 
مواد صلبة ومعلقة التي تضفي عكورة لهذه السوائل بسـبب تركيزهـا    ٠,٠٥% مياه و ٩٩,٩٤منها 

  .)١٨(ملغم/لتر ٣٥٠و  ١٠٠الذي يتراوح بين 
تعاني محافظة ذي قار من قلة شبكات الصرف الصـحي إذ أن نسـبة مجـاري الصـرف     

المحافظـة  %) من عمـوم  ١٦,٩%) والتي تمثل (٣٢الصحي في مركز مدينة الناصرية ال تتجاوز (
فضال" عن عدم توفرها في األقضية والنواحي كما أن أغلب المدن الصغيرة تعتمـد علـى سـواقي    

  مفتوحة لتصريف مياه األمطار والصرف الصحي.
أن المعيار األساس المستخدم في تحديد كمية المياه المطلوب معالجتها هو مقدار ما يطرحه 

) لتر/يوم / فرد ١٢٠/ يوم أو مايعادل (٣) م٠,٢٥(كل فرد مضروبا" في عدد السكان لكل سنة وهو 
  . ٢٠٠٧) يبين توزيع األفراد بحسب وسيلة الصرف الصحي لسنة ٦.والجدول رقم ( 

  ) ٦جدول (
   ٢٠٠٧توزيع األفراد حسب وسيلة الصرف الصحي لسنة 

  النسبة %  نوع الصرف الصحي
  ١٠,٦  شبكة عمومية

  ٥٨,٦  حوض تعفيني
  ٢,٦  مجرى مغطى

  ١٧,٥  مكشوفمجرى 
   ١٠,٧  أخرى

  ١٠٠  النسبة الكلية
، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  ،وزارة التخطيط  ،المصدر: جمهورية العراق  

  . ٥١٨ص  ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨المجموعة اإلحصائية 



 

 

٢٣٥ 

 

  

زالت ما يظهر من الجدول أعاله أن وسائل الصرف الصحي الموجودة حاليا" في المحافظة 
بدائية ال ترتقي إلى مستوى الطموح والذي يتمثل في ضرورة وجود شبكات صرف عمومية وسائل 

  % من سكان المحافظة .١٠,٦قائمة على أسس صحية ، ولم تخدم هذه الشبكات العمومية سوى 
) كم وال توجد أي ١٨١لقد بلغت طول شبكات الصرف الصحي في مركز المحافظة (

كم ، تمثل  ١٦٤ية األخرى بينما بلغ طول شبكات األمطار شبكات صرف صحي في الوحدات اإلدار
  ) كم .٨٢شبكة األمطار في المحافظة (اطوال قد بلغت و%) من هذه الشبكات ٥٠محافظة ذي قار (

قضاء الشطرة  باستثناءأما بالنسبة لألقضية والنواحي فقد كان طول هذه الشبكات متدنيا" 
جاء بعد ذلك سوق الشيوخ والرفاعي لتبلغ طول شبكات ) كم ثم ٢٨الذي بلغ طول شبكة األمطار (

  ) كم على التوالي .١٠ -١٦األمطار (
  .  يبين شبكات الصرف الصحي وشبكات األمطار حسب الوحدات اإلدارية )٧(والجدول      

  )٧جدول رقم (
 ٢٠١٠طول شبكات الصرف الصحي وشبكات األمطار حسب الوحدات اإلدارية لسنة 

  شبكات األمطار كم  شبكات الصرف الصحي /كم  اإلداريةالوحدات   ت
  ٨٢  ١٨٢  الناصرية  -١
  ٢٨  صفر  الشطرة  -٢
  ١٦،٥  صفر  سوق الشيوخ  -٣
  ١٠ صفر  الرفاعي  -٤
  صفر صفر  الجبايش  -٥
  ٢ صفر  سيد دخيل  -٦
  ٢ صفر  اإلصالح  -٧
  ٢ صفر  البطحاء  -٨
  ٩ صفر  الغراف  -٩
  ١ صفر  الدواية  - ١٠
  ٣ صفر  النصر  - ١١
  ٣ صفر  قلعة سكر  - ١٢
  ٤ صفر  الفجر  - ١٣
  صفر صفر  الحمار  - ١٤
  صفر صفر  الفهود  - ١٥
  ٢ صفر  الفضلية  - ١٦
 صفر صفر  كرمة بني سعيد  - ١٧

 صفر صفر  الطار  - ١٨



 

 

٢٣٦ 

 

  

 صفر صفر  أور  - ١٩

 صفر صفر  العكيكة  - ٢٠

  كم١٦٤  كم١٨٢  المجموع      
اإلقليمية والمحلية ،الواقع التنموي لمحافظة ذي قار المصدر: وزارة التخطيط / دائرة التنمية      

٢٠١٠ .  
 

، وهو من اهـم   *الماء أساس الحياة وعنصراً أساسياً لجميع الكائنات الحية فال حياة بال ماء
% من نسبة تواجد الميـاه علـى   ٣الن المياه العذبة ال تشكل سوى  الموارد الطبيعية على اإلطالق ،

، وان صحة اإلنسان ورفاهيته واألمـن الغـذائي والتنميـة الصـناعية والـنظم       )١٩(سطح األرض
 . )٢٠(معرضة للخطر اذا لم تتم إدارة الموارد المائية بفعالية تزيد عما كانت عليه سابقا ةاأليكولوجي

في العراق دمرت الصراعات والحروب التي استمرت لعقود طويلة البنـى التحتيـة ومـن    
الذي ترتب عليه تدني واضح في مستوى الخدمات التي يقـدمها للمـواطنين    األمرقطاع الماء  أهمها

  الكمية منها والنوعية. ن الناحيةم ءاسو
الماء الصالح للشرب من قبل وزارة البلديات واألشـغال العامـة وهنـاك     وإدارة إنتاجيتم 

ة وإيصالها الى الوحدات تقوم باإلدارة واإلشراف على إنتاج هذه الخدم ةعلى مستوى المحافظ ةمديري
  ) وحدة إدارية.٢٠اإلدارية من االقضية والنواحي في المحافظة والبالغ عددها (

نسـمة  ١٨٠٤١٥٥ان عدد السكان المشمولين بهذه الخدمة هو عدد سكان المحافظة البـالغ  
 %) من كمية المياه المنتجة بينمـا يسـتهلك  ٨٠يستهلك القطاع المنزلي ( ٢٠١٠حسب تقديرات عام 

%) على التوالي األمر الذي يستلزم وجود إدارة متكاملة لكيفية ٥و %١٠القطاع الحكومي والتجاري (
توزيع هذه الموارد بين القطاعات االقتصادية المختلفة لمواجهة مشكلة ندرة المياه التي يشهدها عالمنا 

تشكل األنهار والجـداول (   اليوم أما مصادر المياه المستخدمة في المشاريع المختلفة في المحافظة فقد
  %.١٠٠المياه السطحية) بنسبة 

 

 ١٣) مشروعاً ومجمعا مائيا في المحافظة منها ٨٩(  بلغ عدد المشاريع والمجمعات المائية
) تتوزع هذه المشاريع والمجمعات على ٨مجمع مائي كما يبين ذلك الجدول رقم ( ٧٦مشروع و

%) من هذه المشاريع ٣٠دارية في المحافظة تمثل مركز قضاء الناصرية نسبة (الوحدات اإل
) م/يوم بينما كانت الطاقة اإلنتاجية ١٠٢٣٦٠والمجمعات وقد بلغت الطاقة اإلنتاجية لمشاريع الماء (

م/يوم وبذلك يكون المجموع الكلي للطاقة اإلنتاجية لمشاريع ومجمعات ١٨٤١٢٠لمجمعات الماء 
م/ يوم  ٦٠٠٠٠٠) م/ يوم علماً إن الطاقة التصميمية  لهذه المشاريع تزيد على ٢٨٦٤٨٠الماء (



 

 

٢٣٧ 

 

  

ألسباب تتعلق بـ ضعف الصيانة وعدم اإلدامة ونقص األدوات االحتياطية والمواد األولية لهذه 
  المشاريع وعدم كفاءة وكفاية الكادر الفني واإلداري الالزم لتشغيل هذه المشاريع.

) م/ يوم بالحاجة  الفعلية للوحدات ٢٨٦٤٨٠وبمقارنة كمية الماء المنتج يومياً البالغ (
) م/ يوم ظهر ان النقص الحاصل قد ٤٣٢٠٠٠في المحافظة كافة والتي يبلغ ( اإلدارية

) ١،٤٤،٩٩٥٠%) كما ان من السكان قد بلغ ( ٣٣أي ان نسبة الشحة تبلغ (، ) م/ يوم ١٦٠٥٦٠بلغ(
) الف ٢٥٠٠٠٠نسمة أي ان هناك ما يزيد على ( ١،٧٤٤،٣٩٨لي عدد السكان البالغ نسمة من اجما

اطوال الذي يبين ان  )٩نسمة لم يحصلوا على الماء الصالح للشرب كما بين ذلك الجدول رقم (
الشبكات حسب المنفذ والحاجة الفعلية والشبكات التي تحتاج الى التأهيل فقد تبين ان الحاجة الفعلية 

كم بينما كانت الشبكة التي تحتاج الى تأهيل ما يقارب  ١١٤٥تقريبا الشبكة المنفذة التي تبلغ تساوي 
  %) من الشبكة المنفذة.٥٠(

  )٨جدول (
الطاقة االنتاجية لمشاريع ومجمعات الماء العاملة حسب الوحدات االدارية في محافظة ذي 

  ٢٠١٠قار
عدد   الوحدة اإلدارية

  المشاريع
الطاقة 
  م اإلنتاجية

عدد مجمعات 
  الماء

الطاقة 
  اإلنتاجية م

مجموع الطاقة 
  اإلنتاجية م

  ١٢٩٥٦٠  ٨١٥٦٠  ٢٥  ٤٨٠٠٠  ٢  الناصرية
  ٣٠٦٨٠  ١٠٦٨٠  ١٠  ٢٠٠٠٠  ١  الشطرة
  ١٦٧٢٠  ٨٩٦٠  ٩  ٧٧٦٠  ٢  الرفاعي

  ٣٦٢٨٠  ٢٨٢٨٠  ١١  ٨٠٠٠  ١  سوق الشيوخ
  ١٥٦٠  ٥٦٠  ٢  ١٠٠٠  ١  قلعة سكر

  ٣٨٤٠  ٢٨٤٠  ٥  ١٠٠٠  ١  الفجر
  ٦٠٠٠  ٥٠٠٠  ٢  ١٠٠٠  ١  النصر
  ٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣  ٤٠٠٠  ١  البطحاء
  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  ١  ١٠٠٠  ١  االصالح
  ١٣٦٠٠  ٤٠٠٠  ١  ٩٦٠٠  ١  الفهود

  ٦٥٦٠  ٥٥٦٠  ١  ١٠٠٠  ١  كرمة بني سعيد
  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  اليوجد  اليوجد  الجبايش
  ١٢٨٠  ١٢٨٠  ١  اليوجد  اليوجد  سيد دخيل
  ٨٤٠٠  ٨٤٠٠  ١  اليوجد  اليوجد  الغراف
  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١  اليوجد  اليوجد  العكيكة
  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ١  اليوجد  اليوجد  الفضلية
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  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١  اليوجد  اليوجد  الطار
  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ١  اليوجد  اليوجد  الحمار

  ٢٨٦٤٨٠  ١٨٤١٢٠  ٧٦  ١٠٢٣٦٠  ١٣  المجموع
دائرة التنمية االقليميـة والمحليـة ( الواقـع التنمـوي لمحافظـة ذي       –وزارة التخطيط  -المصدر:

  (وحدة تخطيط ذي قار) )٢٠١٠قار
  )٩جدول (

  ٢٠١٠الطاقة االنتاجية الفعلية والحاجة الفعلية الكلية حسب الوحدات االدارية لمحافظة ذي قار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والمحلية ( الواقع التنموي لمحافظة ذي قـار   اإلقليميةرة التنمية دائ –وزارة التخطيط  -المصدر:
  (وحدة تخطيط ذي قار) ).٢٠١٠

  الوحدة اإلدارية
  

مجموع الطاقة 
  /يوم٣) م١اإلنتاجية  (

) ٢الحاجة الفعلية(
  /يوم٣م

  )٣النقص(
  )٣(م

  ٣٠٤٤٠  ١٦٠٠٠٠  ١٢٩٥٦٠  الناصرية
  ٢٩٣٢٠  ٦٠٠٠٠  ٣٠٦٨٠  الشطرة
  ١٣٢٨٠  ٣٠٠٠٠  ١٦٧٢٠  الرفاعي

  ١٦٢٨٠  ٢٠٠٠٠  ٣٦٢٨٠  سوق الشيوخ
     ١٨٤٤٠  ٢٠٠٠٠  ١٥٦٠  قلعة سكر

  ٦١٦٠  ١٠٠٠٠  ٣٨٤٠  الفجر
  ١٢٠٠٠  ١٨٠٠٠  ٦٠٠٠  النصر
  ١٠٠٠  ٨٠٠٠  ٧٠٠٠  البطحاء
  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  ٢٠٠٠  االصالح
  ٤٤٠٠  ١٨٠٠٠  ١٣٦٠٠  الفهود

  ١٣٤٤٠  ٢٠٠٠٠  ٦٥٦٠  كرمة بني سعيد
  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  الجبايش
  ٣٧٢٠  ٥٠٠  ١٢٨٠  سيد دخيل
  ٦٦٠٠  ١٥٠٠٠  ٨٤٠٠  الغراف
  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٠  العكيكة
  ٣٠٠٠  ٨٠٠٠  ٥٠٠٠  الفضلية
  ٥٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٠٠٠  الطار
  )   ١٠٠٠(   ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  الحمار

  ١٦٠٥٦٠  ٤٣٢٠٠٠  ٢٨٦٤٨٠  المجموع
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ذي قـار ،   محافظـة  في المتكاملة التنمية تحقيق من تحد التي المعوقات ان هناك العديد من  .١
  أبرزها االرتفاع المضطرد في الحجم السكاني للمحافظة والتوزيع السكاني غير المتكافئ .

القيام بمسح شامل للعشوائيات في المحافظة وتحديد أماكنها والتوسـع بعقـد المـؤتمرات      .٢
والندوات الخاصة بالظاهرة قيد الدراسة . فضال عن قيام جهاز مقتدر لمعالجـة ومكافحـة   

 العشوائي .السكن 

وهذا ،  ٢٠١٠بحسب إحصاءات عام  % ٢٧,٨البطالة في محافظة ذي قار  تمعدال تبلغ .٣
%. كمـا ان   ٢٨,٩المعدل يختلف بحسب الجنس والبيئة ، إذ تزداد في األرياف لتصل الى 

%في األريـاف مقابـل    ٥٣التفاوت في البطالة تظهر أكثر حدة فيبلغ معدل البطالة لإلناث 
عن المعدل المحلي المسجل على مستوى العراق  وهذه المعدالت ترتفع % في الحضر .٣٧

 %١٤,٦رتفع عن مستوى البطالة المسجل في العالم العربي والبالغ ت اكما انه

) م/ يـوم بالحاجـة  الفعليـة للوحـدات     ٢٨٦٤٨٠بمقارنة كمية الماء المنتج يومياً البالغ ( .٤
) م/ يوم ظهر ان النقص الحاصـل قـد   ٤٣٢٠٠٠في المحافظة كافة والتي يبلغ ( اإلدارية

 %)٣٣أي ان نسبة الشحة تبلغ (، ) م/ يوم ١٦٠٥٦٠بلغ(

 ١٣) مشروعاً ومجمعا مائيا في المحافظة منها ٨٩(  بلغ عدد المشاريع والمجمعات المائية .٥
المشاريع والمجمعات  ) تتوزع هذه٨مجمع مائي كما يبين ذلك الجدول رقم ( ٧٦مشروع و

%) مـن هـذه   ٣٠على الوحدات اإلدارية في المحافظة تمثل مركز قضاء الناصرية نسبة (
 ) م/يوم١٠٢٣٦٠المشاريع والمجمعات وقد بلغت الطاقة اإلنتاجية لمشاريع الماء (

وطنية شاملة لدراسة الواقع السـكني فـي المحافظـة     إستراتيجيةضع توصي الدراسة بو .٦
ومعدل التـزاحم علـى ان تجـدد     Overcrowdingاجات ودرجة االكتظاظ وتحديد االحتي

 المعلومات بشكل دوري .



 

 

٢٤٠ 

 

  

 

                                                             
 . ٣، ص ١٩٨٣فتحي عبد العزيز أبو راضي ، األساليب الكمية في الجغرافية ، الكويت ،  )١(

حسين عليوي ناصر الزيادي ، مستويات الخصوبة في مناطق اهوار جنوبي العراق ، مجلة اداب البصرة ، العـدد   )٢(
 ٩٠، ص ٢٠١٠،  ٥٤

،مجلـة كليـة   ٢٠٠٧-١٩٧٧توزيع السكان في اهـوار جنـوبي العـراق للمـدة      ،الزيادي  عليوي ناصرحسين  )١(
 .٢٠١٠)،١)، العدد (١التربية،المجلد (

تشارلز ايرمز ، المدينة ومشاكل اإلسكان ،ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين ،  منشورات دار اآلفاق الجديـدة ،   )١١(
 . ١٦،ص ١٩٦٤بيروت ، 

 23،ص 2014 - 2010 للسنوات الوطنية التنمية خطة، العراق  ريةجمهو )١٢(

في دولة الكويت دراسة تحليلية تقويمية ، الجمعية الجغرافية الكويتيـة   اإلسكانمشكلة  عبد اهللا رمضان الكندري ، )١٣(
 ، ١٩٨٦) ، ٨٦،العدد (

، جامعة البصـرة ،   دكتوراه  أطروحةعبد العالي حسين حبيب ، التحليل المكاني للوفيات في محافظة ذي قار ،  )١٤(
 ٢٠١٠كلية التربية ، 

المتحدة ، حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي ، ترجمة عبد السالم رضوان ، سلسلة عالم  األمم) . برنامج ١٥(
 ٦٣، ص  ١٩٩٠،  ياسة،  الكويت، مطابع الس١٥٠المعرفة، العدد 

قضايا وجهات نضر حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي ، ترجمة عبـد السـالم   ب) سمير غبور ، التعريف ١٦(
 .٥٥، ص  ١٩٩٠رضوان ، برنامج األمم المتحدة للبيئة ، الكويت ، 

  -تأخذ معادلة توقعات السكان باعتماد معدل النمو الصيغة اآلتية : )١٧(
Pn= P0( 1 + r )n  

  تعني عدد السكان المتوقع لسنة األساس.    pnحيث أن   
             Po .تعني عدد السكان في أخر تعداد  
             N .تعني عدد السنوات الفاصلة بين أخر تعداد والسنة المستقبلية  
             R  .تعني معدل النمو السنوي بين أخر تعدادين 

  المصدر:  
-  Roland Present , Demographic Statistique,P.u.F , Paris, 1972, p.158. 

العالميـة) ،   الميـاه  وأزمـة  والفقر الندرة القوة من أبعد هو ،(ما ٢٠١٠البشرية لعام  التنمية األمم المتحدة ، تقرير )١٧(
 ١١١ص

 .٢٢٦، ص٢٠٠٤ة والنشر، االردن، ، دار وائل للطباع٢عبد القادر عابد واخرون، أساسيات علم البيئة، ط )١٨(

 )٣٠األنبياء ( بسم اهللا الرحمن الرحيم ((وجعلنا من الماء كل شيء حي)) *

 . ٣٤٦، ص ٢٠٠٦كوثر محمود ابو عين ،النظام البيئي وصحة المجتمع ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،عـمان، )١٩(

،  ٢٠٠٦، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمـــان ،   حسن ابو سمور وحامد الخطيب ، جغرافية الموارد المائية  )٢٠(
 .٣٤٦ص 


