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يف ناحية العباسية  

  
 

وهاب فهد الياسري  . د. م. أ                                    
 كلية اآلداب –جامعة الكوفة                                      

 

المقدمة 
ٌمكن ان تعرؾ التنمٌة بأنها مجموعة الجهود المنظمة التً تبذل وفق تنظٌم 

مرسوم للتنسٌق بٌن اإلمكانات البشرٌة والمادٌة والطبٌعٌة المتاحة فً وسط 
اجتماعً معٌن ٌهدؾ إلى تحقٌق مستوى أعلى من الدخل القومً والدخول الفردٌة 

ومستوٌات أعلى للمعٌشة والحٌاة االجتماعٌة بنواحٌها المختلفة كالتعلٌم والصحة 
  ()واألسرة والشباب ثم الوصول إلى تحقٌق أعلى مستوى من الرفاه االجتماعً 

إذ إن قضٌة التنمٌة لها جوانب كثٌرة ومختلفة فإذا تحدث مزارع فً التنمٌة مثالً 
فانه قد ٌنظر الٌها على أنها عملٌة تتعلق أساساً بإنشاء الجمعٌات التعاونٌة 

الزراعٌة وتحسٌن وسائل الري ومد شبكات الطرق لمساعدة المزارعٌن على نقل 
وقد تزاٌد فً اآلونة األخٌرة االهتمام بصورة مطردة بالتنمٌة . حاصالتهم 

الزراعٌة الرٌفٌة سواء كان ذلك من قبل الحكومات أو الهٌئات العالمٌة الن اؼلب 
المستوطنات الرٌفٌة فً دول العالم النامً ٌسود التخلؾ والمعاناة واإلهمال ، وفً 

قطرنا كان االهتمام بالرٌؾ فً الحقب األخٌرة واضحاً كتعبٌد الطرق إٌماناً 
بأهمٌة الطرٌق المعبد فً زٌادة اإلنتاج وتسهٌل مهمة تسوٌقه إلى المنافذ التسوٌقٌة 

فضال عن الصلة والعالقات اإلقلٌمٌة مع المراكز الحضرٌة ألتً ترتبط مع 
تم إٌصال التٌار الكهربائً إلى اؼلب المناطق .. المناطق الرٌفٌة بطرق نقل جٌدة 

الرٌفٌة وتزوٌد الرٌؾ بالماء الصالح للشرب و بالخدمات الصحٌة وخدمات التعلٌم 
بمختلؾ مستوٌاته وكان له األثر فً تعلٌم نسبة كبٌرة من أبناء الرٌؾ األمر الذي 
ظهر فً الجانب الزراعً ونحن مدركٌن أهمٌة الوعً فً العملٌة الزراعٌة بدءاً 

من عملٌة الحراثة والبذار إلى عملٌة النمو والحصاد والتسوٌق وهذه األمور 
جمٌعها تعد عناصر مهمة وعوامل فاعلة لتنمٌة الرٌؾ باعتبار إن المستوطنة 

. الرٌفٌة صورة من صور استقرار اإلنسان وتنظٌمه للمكان 
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مبررات الدراسة  
جاءت الدراسة لناحٌة العباسٌة لمسوؼات منها تتعلق فً أن مقومات التنمٌة 
لم تدرس دراسة علمٌة فً المنطقة ولم ٌعثر الباحث على أي بحث تناول المنطقة 
بهذا العدد أوالً ومن ثم موقع المنطقة ضمن محافظة النجؾ ثانٌاً التً هً مسكن 

الباحث من أن بعض المستوطنات الرٌفٌة ٌصعب الوصول إلٌها وهذا ما كلؾ 
الباحث المشقة وبذل الجهود وفً الوصول إلى ابعد مستوطنة رٌفٌة بهدؾ أن 

. ٌكون البحث شامالً ومتكامالً للمنطقة 
 

هدف الدراسة  
ٌهدؾ البحث إلى دراسة رٌؾ ناحٌة العباسٌة التً هً احدى الوحدات 

كمنطقة دراسة للبحث ، لؽرض التعرؾ . اإلدارٌة التابعة إلى محافظة النجؾ 
على مقومات التنمٌة للمنطقة ودراسة عناصرها األساس وإظهار أهمٌتها منطلقٌن 

من تأثٌرها على زٌادة الوعً لدى ساكنً المستوطنات الرٌفٌة للمنطقة وتحسٌن 
اإلنتاج الزراعً كماً ونوعاً األمر الذي ٌعمل على زٌادة المردودات االقتصادٌة 

للفالح وزٌادة قدرته الشرائٌة وهذا ٌظهر على تحسٌن وضعه ألمعاشً وعلى 
مستلزمات حٌاته كتحسٌن وحدته السكنٌة ومرفقاتها من مرافق صحٌة وحمام 

.                 ومخزن للحبوب وزرائب الحٌوانات وهذا له اثاره على االقتصاد العام للبلد 

 حدود منطقة الدراسة  
مستوطنة  (57)اقتصرت الدراسة على رٌؾ ناحٌة العباسٌة التً شملت 

رٌفٌة نسمة وثم تناول عناصر وأساسٌات التنمٌة الرٌفٌة ومنها التنمٌة الزراعٌة 
باعتبار أن المنطقة زراعٌة تشتهر بزراعة الرز وهً من الناطق الزراعٌة 

فً العراق كذلك شبكات الري والبزل والخدمات الزراعٌة وخدمات . المعروفة 
اإلسكان والخدمات االجتماعٌة التً تتضمن الخدمات الصحٌة ثم شبكة الطرق لما 
لهذه العناصر من أهمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة للمستوطنات الرٌفٌة لمنطقة الدراسة 

 .

أسلوب الدراسة  
: اعتمد أسلوب الدراسة بالطرائق اآلتٌة 

. من الدوائر الرسمٌة ذات العالقة (اإلحصائٌات)جمع المعلومات والبٌانات . 1
. جمع المعلومات عن طرٌق الدراسة المٌدانٌة ـ الزٌارة ـ لمنطقة الدراسة . 2
المقابالت الشخصٌة التً أجراها الباحث مع سكان المنطقة والمسؤولٌن فً . 3

 المنطقة 
مفهوم التنمية الريفية  

المجتمع الرٌفً هو الموضوع األساس الذي تنفذ فٌه عملٌة التنمٌة الرٌفٌة، 
إذ أدى األمر إلى تحدٌد مادي للبٌئة االجتماعٌة وقد بدأت المحاوالت إلى وضع 
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تعرٌؾ ٌمٌز المجتمع الرٌفً من ؼٌره من المجتمعات منذ أمد لٌس ببعٌد مع 
ذلك )المجتمع الرٌفً بأنه  (ساندرس)فقد عرؾ . ظهور علم االجتماع الرٌفً 

 فً منطقة محلٌة حٌث ٌقٌمون مالشكل من العالقة التً تقوم بٌن الناس ومسؤولٌته
فً مزارع متناثرة وفً قرٌة تكون عادة مركزاً لنشاطهم المشترك ونفهم من ذلك 

أن المجتمع الرٌفً لٌس مجرد منطقة جؽرافٌة ولكنه عالقة البد من إقامتها 
والمحافظة علٌها ومن ثم هناك الجانب الجؽرافً والجانب النفسً للمجتمع الرٌفً 

على الرؼم من التمٌٌز بٌن المجتمع الرٌفً وبٌن المجتمع  .  (2) (مصطلحاً 
الحضري وبٌن المجتمع البدوي ومن جهة أخرى من األمور ؼٌر المتفق علٌها 

إال أن هناك عدة محاوالت لتحدٌد مفهوم الرٌؾ . بٌن المهتمٌن بالعلوم االجتماعٌة 
فً  (دوبٌة)من ناحٌة والفصل بٌنه وبٌن الحضر من ناحٌة أخرى ، كمحاوالت 

تقدٌره  (هاندلٌن)دراسته للقرٌة الهندسٌة وتقدٌره لسمات عامة وكذلك محاوالت 
الن .  (3)لصفات عامة ٌمكن تطبٌقها على المجتمعات الرٌفٌة فً أنحاء العالم 

سكان القطاع الرٌفً ٌشكلون نسبة عالٌة من إجمالً سكان البلدان النامٌة 
والقتصاده دوراً مهماً فً اقتصادٌات هذه البلدان التً تعتمد على استؽالل 

وان حوالً . وتصدٌر المواد الخام والمنتجات الزراعٌة النباتٌة منها والحٌوانٌة 
من سكان البلدان النامٌة ٌعٌشون فً المناطق الرٌفٌة ، وان  (%56)أكثر من 

وٌعمل  (%59)نسبة من ٌعمل بالزراعة منهم إلى إجمالً األٌدي العاملة ٌبلػ 
.   (4 )الباقون فً مهن أخرى كالخدمات المختلفة وؼٌرها 

لذا فان المصطلح المستعمل دولٌاً وعلى نطاق واسع للتنمٌة اآلن هو أنها 
عملٌة تؽٌٌر مقصودة تقوم بها سٌاسات محددة وتشرؾ على تنفٌذها هٌئات 

حكومٌة مسؤولة تعاونها هٌئات أهلٌة على المستوى المحلً ، وتستهدؾ إدخال 
نظم جدٌدة وخلق قوى اجتماعٌة جدٌدة وتهٌئة الظروؾ المتعددة لهذا الجانب من 

فالتنمٌة إذن هً الجهود  (التنمٌة)التؽٌٌر االجتماعً الهادؾ الذي ٌطلق علٌه اسم 
المنظمة التً تبذل وفق تخطٌط مرسوم للتنسٌق بٌن اإلمكانات البشرٌة والمادٌة 

والطبٌعٌة المتاحة فً وسط اجتماعً معٌن ٌهدؾ إلى تحقٌق مستوٌات أعلى 
للدخل القومً والدخول الفردٌة ومستوٌات أعلى للمعٌشة والحٌاة االجتماعٌة فً 

نواحٌها المختلفة كالتعلٌم والصحة واألسرة والشباب ثم الوصول إلى تحقٌق أعلى 
. مستوى ممكن من الرفاه االجتماعً 

من هنا نفهم أن التنمٌة هً التحرٌك العلمً المخطط لمجموعة من العملٌات 
االجتماعٌة واالقتصادٌة من خالل أٌدٌولوجٌة معٌنه لتحقٌق التؽٌٌر المستهدؾ من 

اجل االنتقال بالمجتمع من حال ؼٌر مرؼوب فٌها إلى حالة مرؼوب الوصول 
إن التنمٌة الرٌفٌة ال تعنً التنمٌة الزراعٌة فقط بل  (تودارو) وقد أكد (5)إلٌها 

ٌنبؽً النظر إلٌها على أنها التؽٌٌر الذي ٌطرأ فً البناء االجتماعً واالقتصادي 
فً المؤسسات والعالقات والعملٌات االجتماعٌة فً المناطق الرٌفٌة فً حٌن ٌنظر 

: إلى مفهوم التنمٌة الرٌفٌة على أنها مجموعة من السٌاسات لها هدفان هما  (فسك)
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. االرتقاء بالفرد الرٌفً إلى المستوى األفضل  - أ
زٌادة اإلنتاج كماً ونوعاً الستكمال واستٌفاء متطلبات التنمٌة القومٌة -  ب 

 .   (6) والتً تشكل التنمٌة احد مقوماتها 
تعنً عملٌة تنمٌة القطاع من المجتمع الرٌفً : وعرفت التنمٌة الرٌفٌة بأنها 

وذلك بدمج المناطق الرٌفٌة والسكان الرٌفٌٌن فً الجزء الباقً من النظام 
االجتماعً واالقتصادي القومً من خالل إستراتٌجٌة التنمٌة القومٌة عن طرٌق 

عناصر التؽٌرات والمتمثلة فً النمو فً اإلنتاج وضمان المشاركة فً اتخاذ 
القرارات عل المستوى المحلً ومستوى المنطقة والتوسع فً فرص االستخدام 

 ، الصحة ، التؽذٌة ، تخطٌط األسرة ،  (7)فً الزراعة وتحسٌن األحوال البشرٌة 
االقتصاد المنزلً ، التعلٌم وان ٌكون هناك استثمار زراعً للعناصر المعتمدة فً 

تلك التؽٌرات باعتبار االستثمار احد المحددات األساسٌة فً التنمٌة االقتصادٌة 
واالجتماعٌة فهو وسٌلة لزٌادة الدخل الوطنً و وسٌلة لتوسٌع وتنمٌة وتحسٌن 

  (8 )تركٌب األنشطة االقتصادٌة اإلنتاجٌة إلدخال منجزات التقدم العلمً والتقنً 
وعلٌه فان التنمٌة الرٌفٌة تعنً أنها مجموع عملٌات مخططة تستهدؾ تعبأة 

اإلمكانات المادٌة والبشرٌة الموجودة فً المجتمع ، ثم وضع الخطط المالئمة 
وتنفٌذها بهدؾ رفع المستوى االقتصادي واالجتماعً والعمرانً والحضاري 
 9) إلفراد المجتمع مع ضرورة مشاركتهم فً هذه العملٌات من بداٌتها إلى نهاٌتها 

)  . 
إن اؼلب مفاهٌم التنمٌة الرٌفٌة تؤكد فً محتواها على تهٌئة الظروؾ 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والعمرانٌة ووضع خطط تنموٌة تهدؾ إلى 
وتنصب هذه . زٌادة اإلنتاج الزراعً ورفع مستوى معٌشة سكان الرٌؾ 

التأكٌدات على أهمٌة التنمٌة الزراعً باعتبارها الشرط األساس للتنمٌة الرٌفٌة 
وٌمكن اعتبار التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة ، أكثر شموالً من التنمٌة الزراعٌة ألنها 
تتضمن عناصر أخرى كثٌرة إضافة إلى عناصر التنمٌة الزراعٌة كاستصالح 
األرض والطرق الرٌفٌة والتسلٌؾ اإلنتاجً والتسهٌالت التعلٌمٌة والصناعات 

.  الحرفٌة الرٌفٌة وحوافز اإلنتاج وؼٌرها 
وٌمكن أن نستنتج بان التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة هً مجموعة برامج تستهدؾ 

النهوض بالقطاع الرٌفً فً جمٌع النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة والحضارٌة 
والعمرانٌة ورفع مستوى اإلنتاج وتحسٌنه إلى الحد الذي ٌرفع مستوى دخول 

. الفالحٌن ومستواهم المعٌشً وتوفٌر مستلزمات الرفاه االجتماعً
 

:  أهمية التنمية الريفية 
تبرز أهمٌة التنمٌة الرٌفٌة من خالل ما تصفه من البرامج التنموٌة بهدؾ 
تحقٌقها وإنقاذ المناطق الرٌفٌة التً عادة ما تكون متخلفة بالمقارنة مع المراكز 

 ةوالمناطق الحضرٌة التً تقع ضمن نطاقها اإلداري وان كل المؤثرات االقتصادي
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تشٌر إلى الكثٌر من المشكالت المتأصلة فً تلك المناطق التً ٌرجع السبب فٌها 
إلى اإلهمال الشدٌد الذي عانت منه تلك المناطق وقلة البرامج اإلصالحٌة 

المخصصة للتنمٌة فً الماضً الن مسٌرة التنمٌة فً معظم البلدان النامٌة ركزت 
على تطوٌر القطاع الصناعً وؼالباً ما تتم عملٌة التصنٌع فً المراكز الحضرٌة 

مما ٌؤدي إلى رفع مستوى المعٌشة للسكان الحضر فً مقابل استمرار تدهور 
إستراتٌجٌة  )مستوى معٌشة سكان الرٌؾ لذلك ٌنظر إلى تنمٌة الرٌؾ على أنها 

مصممة بهدؾ تطوٌر الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة لمجموعة من سكان الرٌؾ 
وتتضمن هذه اإلستراتٌجٌة توسع منافع التنمٌة لتشمل الفالحٌن وصؽار 

 كذلك تؤدي التنمٌة الرٌفٌة إلى تقلٌل (10)(المزارعٌن والمستأجرٌن والمعدمٌن
المهاجرٌن من الرٌؾ إلى المدٌنة وتخفؾ الضؽط على المرافق والخدمات العامة 
بالمناطق الحضرٌة الن هناك بعض الساكنٌن المهاجرٌن إلى المدٌنة ٌرؼبون فً 
العودة إلى المناطق الرٌفٌة األمر الذي ٌساعد على زٌادة جاذبٌة المناطق الرٌفٌة 
كأماكن للمعٌشة والعمل وتساعد زٌادة الدخول فً المناطق الرٌفٌة نتٌجة عملٌة 

التنمٌة على زٌادة الطلب على السلع االستهالكٌة والخدمات المنتجة من القطاعات 
األخرى وهذا من شأنه أن ٌؤدي إلى إٌقاؾ حركة الهجرة من الرٌؾ إلى المدٌنة 

. (11)وحددت هجرة معاكسة من المدٌنة إلى الرٌؾ

 
: أشكال التنمية الريفية 

نستعرض أالن أشكال التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة والتً ما من شانها أن تتحقق 
وتنمٌة وتطوٌر الرٌؾ فً الجوانب ..وتلبى أهدافها احتٌاجات سكان الرٌؾ

االقتصادٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة إذا ما تتضمن فً برامجها التنموٌة تلك 
:  األشكال أو تلك العناصر ولتناولها اآلن وكما ٌأتً 

: التنمية الزراعية  .1
إن موضوع التنمٌة الزراعٌة ال ٌخرج عن فكرة خلق مستوى أعلى 

للمعٌشة فً حدود المناطق الزراعٌة وزٌادة اإلنتاج الزراعً عن طرٌق زٌادة 
الكفاءة اإلنتاجٌة للوحدة المساحٌة من االستثمار بتطبٌق األسالٌب الحدٌثة فً 
الزراعة وزٌادة الخدمات الزراعٌة ، وان التنمٌة الزراعٌة ال تتحقق بتوفٌر 

مستلزمات اإلنتاج الحدٌثة فحسب بل إن العملٌة تكمل بتطوٌر ورفع كفاءة اإلنسان 
الذي ٌستخدم تلك اللوازم والموارد المتاحة فً المنطقة الرٌفٌة الن التنمٌة 

الزراعٌة هً التً تنصرؾ إلى جمٌع االجراءت التً من شأنها زٌادة اإلنتاج 
والتً تتحقق عندما تبدأ الزراعة  . (12)الزراعً المتاح لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة 

بالخروج من أطواق الزراعة التقلٌدٌة واالتجاه ونحو التطور من خالل انتشار 
المبتكرات المٌكانٌكٌة والباٌلوجٌة الحدٌثة التً تؤدي إلى زٌادة إنتاجٌة عوامل 

وزٌادة اإلنتاج الزراعً  . (13)اإلنتاج التقلٌدٌة المتمثلة باألرض والقوى العاملة 
ٌعنً زٌادة الدخل الحقٌقً للفرد والتً ٌمكن التوصل إلٌها عن طرٌق االجراءت 
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والتدابٌر التً تتخذها الدولة كالخطط والسٌاسات التً تهدؾ إلى تحقٌق معدالت 
أعلى فً النمو 

  تتمثل فً زٌادة الرفاهٌة (14)الن األهداؾ التً تسعى إلٌها التنمٌة الزراعٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة للرٌؾ واالستؽالل األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة 

 الن (15)كذلك تقوٌة التشابك مع القطاع الصناعً والتوجه مع الصناعة الزراعٌة 
من الخطأ اعتبار الصناعة والزراعة عاملٌن 

متنافسٌن من عوامل النمو االقتصادي فلقد أبانت األحداث االقتصادٌة التً مرت 
تكَمل النمو )بها بعض بلدان العالم الثالث صدق الرأي القائل بأن الزراعة  

 . (16)الصناعً بل وتعد أساس تقدم المجتمع 
وقد كانت مسوؼات الزراعة ونتائجها لرٌؾ ناحٌة العباسٌة واضحة سواء فً 

تنفٌذ الخطط الزراعٌة التً وضعت لتشمل رٌؾ منطقة الدراسة والشاملة لجمٌع 
فقد شرعت التنمٌة الزراعٌة إلى توزٌع ... الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة 

األراضً الزراعٌة ووفقاً لمختلؾ القرارات والقوانٌن الزراعٌة التً صدرت 
 والذي وضع حدود 1970لسنة  (117)بشأن اإلصالح الزراعً ، كقانون 

الملكٌة الزراعٌة على أساس طرٌقة اإلرواء وكمٌة األمطار الساقطة وخصوبة 
التربة ونوع المحصول السائد التً ٌمكن زراعته فً تلك المنطقة واعتماد 

  (17). طرٌقتً التوزٌع الجماعً والفردي 
وقد أدت عملٌة التوزٌع هذه إلى انتقال كثٌر من العوائل الفالحٌة التً ال 

تملك اراضً زراعٌة إلى المستوطنات التً فٌها أراضً زراعٌة حصلوا علٌها 
من خالل عملٌة التوزٌع وإشراك عدد اكبر من الساكنٌن فً األراضً ، حتى إننا 
نالحظ بعض المستوطنات أخذت شكالً خطٌاً ممتداً مع امتداد األراضً الزراعٌة 

ومع امتداد األنهار وتمثل ذلك فً المستوطنات التً تقع فً الجزء الشرقً لمنطقة 
الدراسة والتً امتدت على طول امتداد سٌد جواد كمستوطنة ثلث الخراب ، أبو 

ذهب ، كطٌنة ، أبو سمسم ، الكطٌعة ، المالحة الشرقٌة ، الخمٌسٌة وأدى هذا بأن 
 .  (18) ٌختار الفالح موقع داره بالقرب من أرضه الزراعٌة لٌكون قرٌباً منها 

وقد ازدادت المساحات الزراعٌة فً المنطقة وهذا ما نالحظه من خالل جدول 
والذي ٌوضح لنا التوسع الذي حصل فً زٌادة المساحات المزروعة فعالً فً  (1)

 وهذا تابع إلى االهتمام 1977 عما هو علٌة فً عام 1997 ، وعام 1987عام 
بالتنمٌة الزراعٌة والى ما قادته الحملة الزراعٌة وخاصة خالل فترة الحصار 

االقتصادي المفروض على قطرنا والمحفزات التً وضعت وشرعت ألسعار بٌع 
المنتجات الزراعٌة وخاصة الحبوب والتً دعت بالفالح إلى االهتمام بحقله 

واستؽالل أكبر مساحة ممكنة وزراعتها متوخٌاً من خالل ذلك المردود 
االقتصادي الذي ٌحصل علٌه بعد عملٌة تسوٌق إنتاجه فقد كانت نسبة الزٌادة فً 

المساحة المزروعة فعالً من المساحة الكلٌة لمنطقة الدراسة لعام 
وبلؽت فً عام  (%9،34) بلؽت1977عما هو علٌة فً عام  (5،55%)1987
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 كما نالحظ المساحة المزروعة فعالً قد تباٌنت فً (19)%( 7،82)1997
دونم وقد ازدادت فً عام  (32828)1977السنوات الماضٌة ، فقد كانت فً عام 

وهذه . دونم  (77814)1997دونم حتى بلؽت فً عام  (52142) إلى 1987
دونم من المساحة الكٌة  (%7،82)مساحة لٌست قلٌلة إذ تشكل نسبة مئوٌة تقدر 

. دونم  (94000)لعموم منطقة الدراسة والبالؽة 
 

( 1)جدول 
توزيع المساحات الزراعية في ريف ناحية العباسية ونسبتها من مساحتها 

 1997 ،1987، 1977للسنوات 

 
مدٌرٌة زراعة وري محافظة النجؾ ، قسم التخطٌط : الباحث باالعتماد على : المصدر 

  . 1997 ، 1987 ، 1977والمتابعة ، بٌانات ؼٌر منشورة لألعوام 

 
 
: شبكات الري والبزل . 2

إن االهتمام بشبكات الري والبزل ٌعد عنصراً مهماً فً التنمٌة الزراعٌة 
ألنها من الوسائل المهمة لصٌانة التربة وحماٌتها الذي ٌنعكس ذلك على زٌادة 

اإلنتاج وٌتطلب أن تكون شبكة الري ذات كفاءة عالٌة تكفل وصول مٌاه الري فً 
الوقت المناسب وبالكمٌات الكافٌة لكل المحاصٌل المزروعة ، وٌجب أن تنال 

الن حالة البزل لها تأثٌرها فً تحدٌد الجدارة اإلنتاجٌة . شبكة البزل عناٌة مماثلة 
لألراضً الزراعٌة إذ أَن صرؾ الماء الزائد عن حاجة المحاصٌل تؤدي إلى 

ارتفاع منسوب الماء األراضً وهذا ٌؤدي إلى ظهور األمالح على أسطح التربة 
.  وتدهور خصوبة األرض وهبوط إنتاجٌتها

المساحة 
الكلٌة 

بالدونم  

المساحة 
المزروعة 
فعال لعام   

1977 
 بالدونم

ما تشؽله 
المساحة 

المزروعة 
من 

المساحة 
الكلٌة 

لمنطقة 
 الدراسة 

 بالدونم

المساحة 
المزروعة 
فعال لعام 
1987  
 بالدونم

ما تشؽله 
المساحة 

المزروعة 
من 

المساحة 
الكلٌة 

لمنطقة 
 الدراسة
 بالدونم

المساحة 
المزروعة 
فعال لعام 
1997 
 بالدونم

ما تشؽله 
المساحة 

المزروعة 
من 

المساحة 
الكلٌة 

لمنطقة 
 الدراسة
 بالدونم

 
94000 

 
32828 

 
34.9 

 
25142 

 
55.5 

 
77814 

 
82.7 
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وتؤدي كفاءة شبكات الري والبزل إلى التنقٌة فً استعمال المٌاه وبالتالً 
تحدٌد الحصص المائٌة لكل مشروع األمر الذي ٌجعل عملٌة اإلنتاج الزراعً فً 

استقرار وفً زٌادة وعدم تعرضه إلى تذبذب وفً منطقة الدراسة ٌظهر لنا عدم 
كفاءة شبكة الري والبزل ، إذ تعانً المنطقة من نقص واضح فً شبكات الصرؾ 
، فهً ال تخدم األجزاء من المساحة المزروعة والواقعة بٌن منطقة الدراسة وبٌن 
شط الكوفة ،إال أن مناطق االهوار والمستنقعات فً المنطقة تعد مصارؾ طبٌعٌة 

والذي ٌخدم  (هور ابن نجم)تسد النقص الذي تعانً منه شبكة الصرؾ مثل 
 وتعتمد طرٌقتٌن للري فً المنطقة  (20) مساحات واسعة فً رٌؾ ناحٌة العباسٌة 

:  تتمثل فً 

  :الري بالواسطة - أ

الذي تعتمده المستوطنات الرٌفٌة الواقعة فً المناطق القرٌبة والجنوبٌة 
 (21) دونم  (46162)الؽربٌة للمنطقة إذ تقدر المساحات المرورٌة بالواسطة أكثر

 .

  :الري السيحي - ب

ومن المقارنة . وتمثل فً األجزاء الشمالٌة والوسطى والجنوبٌة الشرقٌة 
بٌن األراضً التً تسقى بالواسطة واألخرى التً تسقى سٌحاً نالحظ أن هذا 

فنجد إن المناطق . ٌظهر على حجم المستوطنة الرٌفٌة وحتى على حجم السكان 
المرورٌة سٌحاً ٌزداد فٌها حجم المستوطنة كما هو الحال فً األجزاء الشمالٌة 

الشرقٌة وهذا ٌتمثل فً مستوطنات كل من الصلٌجٌة ، المشكٌة ، أم رفش ، الفتك 
فضال عن أن المستوطنات تمتاز بكثافتها العالٌة وان المستوطنة تأخذ شكالً .. 

فً حٌن تمتاز المستوطنات التً تسقى أرضٌها . طولٌاً تمتد مع الجداول واألنهار 
بالواسطة فتظهر أنها طولٌة ومتجمعة فً نهاٌة مجرى النهر وبالقرب من اآلبار 

. تأخذ المستوطنات هٌئة متجمعة 

 
 

الخدمات الزراعية ـ 
وٌقصد بها المعارؾ واألسالٌب التكنٌكٌة التً ٌمكن استخدامها لزٌادة 

 وهً ذات أهمٌة  (22) اإلنتاج الزراعً وتضم مختلؾ المكائن واآلالت الزراعٌة 
باعتبارها إحدى األسالٌب المكملة لتنمٌة الزراعٌة ، وٌشمل الخدمات الزراعٌة و 

كل ما ٌتعلق بتطوٌر الزراعة وتسهٌالت التسوٌق الزراعً ومحطات تأجٌر 
المكائن واآلالت الزراعٌة والتسلٌؾ الزراعً واإلرشاد الزراعً وكذلك البذور 

.  واألسمدة الكٌماوٌة والخدمات البٌطرٌة 
وتسهم تنمٌة الموارد البشرٌة االستثمارٌة فً التعلٌم والتدرٌب والصحة 

  والتً تكون مترابطة فقدرة الفالح  (23) والتؽذٌة والسكن والخدمات األخرى 
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.. على اإلنتاج ٌتوقؾ على تنمٌة مهارته وصحته ومدى توفٌر الخدمات الالزمة 
لذا فان تلك الخدمات تعد استثماراً من العنصر البشري ألنها تؤثر فً اإلنتاج 

أالنه ٌجب إدخال الخدمات االستثمارٌة فً .. بالرؼم من صعوبة قٌاس أثرها 
. علمٌة التخطٌط للتنمٌة الرٌفٌة

: ـ اإلسكان 
إن االهتمام بجانب اإلسكان الرٌفً أمر ٌجب أن ٌولى أهمٌة بالؽة باعتبار 

إن المسكن الجٌد الذي تتوفر فٌه الشروط الصحٌة والحٌاتٌة عامل ٌؤثر فً النشاط 
االقتصادي للساكنٌن وٌزٌد من إنتاجهم وٌؤدي إلى بقائهم فً أرضهم وخاصة 

المناطق الرٌفٌة وهذا ٌعمل على زٌادة استثمار وخطط التطوٌر والتنمٌة الرٌفٌة 
إذ أن المخططٌن الذٌن ٌهتمون فً تطوٌر الرٌؾ فً دراستهم لواقع .. وفاعلٌتها 

اإلسكان الرٌفً ٌبحثون فً سلبٌات اإلسكان الرٌفً وإٌجابٌاته فٌعملون على 
تحدٌد السلبٌات أو التخلص منها أو التقلٌل من أثارها الضارة وٌستثمرون العوامل 

االٌجابٌة الذي تشجع ساكنً الرٌؾ على البقاء فً أرضهم ٌتم استثمارها بشكل 
 الن المسكن الرٌفً ٌعد المكان الذي ٌوفر لإلنسان الراحة (24)ٌخدم الرٌؾ 

والطمأنٌنة والصحة وان اإلسكان الرٌفً فً حقٌقته جزء ال ٌتجزأ  من التنمٌة 
و عملٌة توزٌع المساكن الرٌفٌة وتصامٌمها الداخلٌة وشكلها  . (25)الرٌفٌة 

الخارجً وتوزٌع فضاءاتها ومواد بنائها هً متشابهة ومتقاربة فً بساطتها وهً 
وحدة سكنٌة فقٌرة بالمقارنة مع الوحدات السكنٌة فً المدٌنة وتخطٌطها وتوزٌع 

وذلك لعدم وجود أسس محددة  .. (خدمات البنً االرتكازٌة)الخدمات األساسٌة 
لتطوٌر األرٌاؾ بسبب عدم وجود سٌاسة إسكانٌة على اإلطالق فضالً عن عدم 
االهتمام أو انعدام الخدمات والمرافق العامة من ناحٌة وعدم التطلع إلى تحسٌنها 

من ناحٌة أخرى وإٌجاد مساكن صحٌة 
تتوفر فٌها كل الشروط لخلق بٌئة سكنٌة سلٌمة تساعد األسرة الرٌفٌة على 

استمرار معٌشتها وتطوٌر حٌاتها  وتشجٌع الفالح على االستقرار فً أرضه  ، 
وللمسكن الرٌفً . األمر الذي ٌنهض بمستوى اإلنتاج الزراعً وتطوٌر الرٌؾ 

. هً بالتالً تؤدي إلى إٌجاد حٌاة مستقرة للساكنٌن .. شروط ٌجب توفٌرها فٌه 
ومن هذه الشروط ما ٌأتً  .. وهذا له عالقة فعالة فً عملٌة التنمٌة 

. أن ٌكون تصمٌم الوحدة السكنٌة قابل لتوسع المستقبلً  . 1
. احتواؤه على عدد من ؼرؾ مناسبة وحجم للعائلة  . 2
احتواؤه على ؼرؾ أضافٌة ٌمكن استعمالها مخازن للحبوب والعلؾ  . 3

(26  )

: أن تتوفر فً المسكن الخدمات اآلتٌة  . 4
.  أ ـ المرافق الصحٌة 

. ب ـ الماء النقً 
. جـ ـ الكهرباء 
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. د ـ التهوٌة 
  (27). هـ ـ مدخالن احدهما خاص  لسكان الدار والثانً للحٌوانات 

ونظراً لواقع السكن الرٌفً فً المنطقة الدراسة تبٌن أن الوحدات السكنٌة 
هً اقل من عدد العوائل ، إذا أَن هناك وحدات سكنٌة تشؽل بأكثر من عائلة 

فهناك ثالث عوائل وأربع وخمس عوائل فً دار سكنٌة واحدة ، وهذا ٌعود إلى 
االرتباط العائلً فً منطقة الدراسة ، فعندما ٌتزوج األبناء ال ٌنفصلون عن العائلة 

بل ٌبقى فً نفس الدار وٌتم بناء ؼرفة تخصص لالبن الذي  (األب، األم)األصلٌة 
ٌتزوج وهكذا لبقٌة األبناء وٌرجع العامل األساس فً ذلك فضالً عما مر هو 

حاجة العائلة إلى األٌدي العاملة النجاز وإدارة األعمال الزراعٌة النباتٌة منها 
والحٌوانٌة األمر الذي ٌساعد على بقاء األبناء المتزوجٌن داخل نفس المسكن الذي 

. وبقٌة أفراد العائلة .. ٌسكن فٌه األب وأالم 

الخدمات االجتماعية  
تبرز أهمٌة الخدمات االجتماعٌة فً تأثر العائلة الرٌفٌة فً مستوى 

الخدمات المقدمة لها وهذا له نتائجه على العملٌات اإلنتاجٌة إذ ترتبط عملٌة 
 )إذ . تحسٌن اإلنتاج ونوعٌته وتطوٌر الرٌؾ بعملٌة تطوٌر الخدمات االجتماعٌة 

تعد المستوطنة الرٌفٌة وحدة اجتماعٌة ٌقوم بٌن أفرادها وجماعتها نظام معٌن 
ٌتضمن تنسٌق وتنظٌم العالقات بٌنهم وفً نفس الوقت ٌحدد الحقوق والواجبات 

والمسؤولٌات التً تعد ملزمة لسلوك األفراد فً هذه الجماعة ، وتشمل األوضاع 
االجتماعٌة كالً من التركٌب االجتماعً واألنماط األسرٌة والعادات والتقالٌد 

 ٌضاؾ إلى ذلك الخواص السكانٌة (28  )والمعتقدات والعرؾ السائد فً الرٌؾ
كالتوزٌع المكانً للسكان والموالٌد ونسبة الهجرة ألنها تستعمل كمؤشرات للحاجة 

 قواعد لفهم ىالمستقبلٌة لألرض ودراسة األحوال االقتصادٌة والتواصل إل
خصوصٌة المنطقة واألساس االقتصادي لؽرض اإلطالع على معوقات التطوٌر 

  (29) . (والفرص المتاحة والتنبوء لمستقبل المنطقة
وتأتً ضرورة دراسة الخدمات االجتماعٌة من أهمٌتها فً عملٌة التنمٌة 
الرٌفٌة ألنها ترتبط أساساً باإلصالح االجتماعً والى االهتمام ببناء المستشفٌات 

 الن (30)وتدرٌب األطباء ، وتوفٌر األدوٌة والعقاقٌر ونشر الوعً الصحً 
اإلنسان هو األساس فً ذلك والذي له اثره فً زٌادة أو نقصان اإلنتاج الزراعً، 

وكل ذلك له عالقته فً عملٌة تطوٌر الرٌؾ ومن خالل االهتمام بالخدمات 
: االجتماعٌة والتً تتمثل بما ٌأتً 

: أـ الخدمات التعليمية 
ٌعد التعلٌم وبمختلؾ مستوٌاته هدفا أساسٌا فً التنمٌة الرٌفٌة إذ أن ارتفاع 
المستوى التعلٌمً ٌرتبط مع بقٌة الخدمات التً تقدم إلى المناطق الرٌفٌة عناصر 

مهمة فاعلة فً عملٌة التنمٌة فأن زٌادة اإلنتاجٌة وارتفاع مستوى الدخل متعلق 
بارتفاع بالمستوى التعلٌمً ، وارتفاع مستوى الدخل ٌؤدي بالناس إلى اإلقبال 
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 إذ أن التطور الكمً الحاصل فً التعلٌم فً الرٌؾ سواء على  (31) على التعلٌم 
مستوى التعلٌم االبتدائً أو القانونً ٌنسجم مع التطور الحاصل فً التعلٌم على 

مستوى القطر ، برؼم من أن النظام التعلٌمً فً البٌئات الرٌفٌة ٌتمٌز بعدة 
خصائص فً البلدان النامٌة كارتفاع نسبة األمٌة ووجود تفاوت فً التعلٌم بٌن 

الذكور واإلناث لصالح الذكور ، إضافة إلى التفاوت الواضح فً التعلٌم بٌن 
المناطق الرٌفٌة والمناطق الحضرٌة لذا فأن توفٌر فرص التعلٌم فً الرٌؾ 

وخاصة المدارس الزراعٌة باإلضافة إلى مستوٌات التعلٌم األخرى كالمدارس 
االبتدائٌة والمتوسطة والثانوٌة ، والتً ٌمكن من خاللها توفٌر خبرة للعمل فً 

وبالتالً .. الزراعة األمر الذي ٌنعكس على اإلنتاج الزراعً كماً ونوعاً وجودة 
وقد أتضح من خالل الدارسة المٌدانٌة . ٌظهر تأثٌر ذلك على االقتصاد العام للبلد 

إلى منطقة الدراسة أن االهتمام بمستوى التعلٌم واضح وخاصة بالتعلٌم االبتدائً 
والمدارس المتوسطة ، وقد أظهرت عدد المدارس االبتدائٌة ولعموم المستوطنات 

مدرسة ابتدائٌة موزعة على جمٌع المستوطنات ، وبلػ  (37)الرٌفٌة للمنطقة بلػ 
تلمٌذ  (6569)معلم ومعلمة فً حٌن بلػ عدد التالمٌذ  (353)عدد المعلمٌن فٌها 

تلمٌذة  (2699)تلمٌذ و (3870)وتلمٌذة  توزعوا على جمٌع المدارس وضم 
.  ٌتلقون تعلٌمهم االبتدائً ولمختلؾ المراحل الدراسٌة 

مدرسة متوسطة بلػ عدد  ( 5 )أما المدارس المتوسطة فٌها فقد بلػ عددها 
طالب  (2191)مدرس ومدرسة فً حٌن بلػ عدد الطلبة  (90)المدرسٌن فٌها 

( 325)طالب و (1866)وطالبة توزعوا على جمٌع المدارس المتوسطة وضمت 
.   طالبة ولمختلؾ المراحل الدراسٌة  (32) 

فً حٌن أوضحت الدراسة المٌدانٌة  خلو المنطقة من المدارس الثانوٌة وفً 
حالة إكمال الطالب دراسته المتوسطة فأنه إما أن ٌنقطع عن االستمرار فً 

مواصلة دراسته وهذا فعالً ما تم مالحظته فً عدد من الذكور فً حٌن كانت 
الحالة تسود جمٌع الطالبات إذ ٌجلسن فً بٌوتهن وٌنخرطن فً  إدارة األعمال 

المنزلٌة وفً ممارسة أعمال الزراعة فً الحقل وفً تربٌة الحٌوانات ما عدا 
نسبة قلٌلة ال تتجاوز أصابع الٌد ٌذهبن إلى الثانوٌة الموجودة فً المركز 

الحضري لناحٌة العباسٌة ، خاصة الذٌن تكون مساكنهم فً المستوطنات الرٌفٌة 
أما الذكور فأن نسبة منهم ألبأس بها تفوق نسبة اإلناث . القرٌبة من مركز الناحٌة 

. ٌواصلون دراستهم الثانوٌة فً الناحٌة 
 
 

: ب ـ الخدمات الصحية 
تأتً أهمٌة توفٌر الخدمات الصحٌة نتٌجة حاجة المجتمعات الرٌفٌة لها ، 
وتعانً المجتمعات الرٌفٌة فً أقطار الوطن العربً عامة وفً العراق بصورة 
خاصة من مشكالت صحٌة ، وٌعانً رٌؾ منطقة الدراسة هذه المشاكل اٌضاً 
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وتتمثل الخدمات الصحٌة فً خدمات رعاٌة األمومة والطفولة والرعاٌة الصحٌة 
وهذه إذا ما توفرت فأنها تؤدي .. الوقائٌة منها والعالجٌة كذلك مكافحة األمراض 

وخلق فالح نشط قادر على المساهمة فً عملٌة التنمٌة .. إلى خلق قوة منتجة 
وتحسٌن اإلنتاج وزٌادة كمٌته األمر الذي ٌظهر على زٌادة المردود االقتصادي 

وتقوٌة قدرته الشرائٌة وهذا ٌجعله أن . للفالح من خالل مبٌعات منتجاته الزراعٌة
. ٌلبً احتٌاجاته المنزلٌة الضرورٌة والكمالٌة 

 وتعانً منطقة الدراسة من قلة المراكز الصحٌة الكفٌلة بالمحافظة على 
بالرؼم من انتشار الكثٌر من األمراض وخاصة اآلن فً ظرؾ . صحة السكان 

الحصار االقتصادي والذي انعكس اٌضاً على الجانب الصحً فقد اتضح من 
 1991طفل ٌتوفون سنوٌاً منذ عام  (84)خالل الزٌارة المٌدانٌة أن أكثر من 

ولحد اآلن وألسباب كثٌرة تعلقت اؼلبها فً سوء التؽذٌة وأمراض ذات الرئة 
  ٌتوفر فً رٌؾ المنطقة مستوصؾ واحد ٌتكون مالكه من (33). واإلسهال 

وهو اٌضاً ٌعانً من قلة المستلزمات .. طبٌب واحد ومعاون طبً ومضمد واحد 
وٌذهب أؼلب مرضى رٌؾ المنطقة إلى المستشفى العام فً . الطبٌة الضرورٌة 

وخاصة السكان .. وهو فً حالة أفضل عما هو علٌه فً رٌؾ المنطقة .. النجؾ 
الذٌن ٌملكون مركبات خاصة ٌمكنهم بالتنقل بها إلى مركز محافظة النجؾ والتً 

تتبع لها ناحٌة العباسٌة ـ منطقة الدراسة ـ إدارٌا أو تتم مراجعة المرضى إلى 
العٌادات الخاصة والموجودة فً المركز الحضري لناحٌة العباسٌة ومن هنا فأن 
الخدمات الصحٌة ال تلبً حاجة سكان رٌؾ المنطقة وهو أمر ٌحتاج إلى دراسة 

والى اهتمام وتطوٌر الجانب الصحً وٌتم ذلك بالعناٌة بالمراكز الصحٌة 
وانتشارها فً المنطقة وإقامة حمالت وزٌارات صحٌة من قبل رئاسة صحة 

تتضمن برامج إرشادٌة صحٌة .. النجؾ بٌن مدة وأخرى وٌشكل منظم ودوري 
وتوضٌح السبل الكفٌلة التً من اجلها أن تقاوم وتعالج األمراض فً المنطقة 

. وزٌادة الوعً الصحً لدى سكان رٌؾ منطقة الدراسة 

: شبكة طرق النقل 
تعد شبكة النقل الرٌفٌة من أهم الوسائل التً تساعد على انجاز خطط 
وبرامج التنمٌة الرٌفٌة ، إذ أنها تعمل على تسهٌل االتصال بالمدن والمراكز 

الحضرٌة األخرى ، كذلك تساهم فً نقل الخدمات الزراعٌة إلى المزارع وتسهٌل 
تسوٌق اإلنتاج الزراعً  إلى مراكز االستهالك ومنافذ التسوٌق بشكل دائم وسرٌع 

فٌتطلب األمر العناٌة واالهتمام بالطرق الداخلٌة والتً تربط الحقول والمزارع . 

بالطرق العامة والطرق الخارجٌة الرئٌسة والتً تربط شبكة الطرق الرٌفٌة 
وٌؤثر الطرٌق فً . بالطرق الرئٌسة تؤدي إلى رفع مستوى المناطق الرٌفٌة 

تنمٌة المنطقة الرٌفٌة ، لما له من أهمٌة فً تسهٌل انسٌابٌة حركة النقل 
ومستلزمات التطوٌر إلى الرٌؾ وقد ظهر تأثٌر طرق النقل فً منطقة الدراسة 
واضحاً وذلك فً اتخاذ مساكن بعض المستوطنات الرٌفٌة على شكل خطً مع 
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الطرٌق المجاور لها ، كما ظهر ذلك فً اتخاذ مساكن بعض المستوطنات الرٌفٌة 
   (34) على شكل خطً الذي ٌربط  منطقة الدراسة بناحٌة الحرٌة المجاورة إلٌها 

، وقد ساعد هذا الشكل من االستٌطان فً أن ٌكون الفالح بالقرب من أرضه 
وان تكالٌؾ نقل . الزراعٌة األمر الذي ٌساهم فً سهولة الوصول إلٌها 

المحاصٌل الزراعٌة من الحقل إلى األسواق منخفضة تقرٌباً ، باإلضافة إلى توفٌر 
فرصة تفاعل الفالح مع جٌرانه نتٌجة القرب النسبً بٌن مسكنة والمساكن 

األخرى ، وقد عبد عدد من طرق رٌؾ المنطقة بعد أن كانت المنطقة تربط 
بطرٌق معبد واحد وهو الطرٌق الرئٌس الذي هو كوفة ـ عباسٌات وتم ربط 

المنطقة بالجسور مع المراكز الحضرٌة والمناطق األخرى وهذا زاد من عالقتها 
اإلقلٌمٌة مع تلك المناطق المتمثلة بالعالقات االقتصادٌة والتجارٌة ومنافذ التسوٌق 

والزالت تؤدي  دوراً فً كثٌر من . ٌوضح تلك الجسور  (2)والجدول .. 
الجوانب االقتصادٌة والصحٌة والتعلٌمٌة ، ألنها تعمل على تسهٌل حركة النقل 

وانسٌابٌة الحركة وتقلل من االزدحام المروري فٌما لو تقام تلك الجسور ، وهذا 
األمر بالتأكٌد له أهمٌته فً انتعاش المنطقة اقتصادٌاً إذ ٌتم نقل المنتجات 

.  الزراعٌة وبٌعها فً المراكز الحضرٌة والمناطق األخرى 
 
 
 
 
 
( 2)جدول 

 جدول تفصيلي عن الجسور وأطوالها وأنواعها وتاريخ إنجازها في منطقة الدراسة
 

الجسر والطرٌق الواقع 
علٌه 

تارٌخ وسنة االنجاز نوع الجسر طول الجسر باألمتار 
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عباسٌات 
الجدٌد  

مدٌرٌة طرق وجسور محافظة النجؾ ، جداول الجسور ، بٌانات ؼٌر منشورة لسنة : المصدر 
1997  

 
وقد ساهم سكان المستوطنات الرٌفٌة فً ناحٌة العباسٌة فً المشاركة مادٌاً ، 

لتعبٌد الطرق التً تربط مستوطناتهم بالطرق الرئٌسة فً مركز الناحٌة أو الطرق 
الفرعٌة األخرى والتً لها أهمٌة فً نقلهم ونقل منتجاتهم الزراعٌة إلى منافذ 

 .   (35)  (مستوطنات أم الجٌر)التسوٌق وفعالً ما تم فً طرٌق 
وتعبٌد الطرٌق بجانبٌه األٌمن واألٌسر والذي ٌربط تلك المستوطنات بالطرٌق 

 كم لكل جانب وبكلفة 10الرئٌسً الذي ٌتصل بمركز ناحٌة العباسٌة وبطول 
   لكل جانب تم استٌفائه من سكان المستوطنات على شكل  (36)ملٌون دٌنار (10)

تبرعات  

االستنتاجات 
    لقد توصل الباحث من خالل الدراسة المٌدانٌة ، واستعراضه لمفردات البحث 

ـ   :يإلى ما ٌأت
إن التنمٌة الرٌفٌة ٌجب أن تصاغ بصورة شامله بدءاً من مستوى الحقل  . 1

. الزراعً والوحدة اإلنتاجٌة الزراعٌة إلى مستوى االقتصاد القومً 
إن عناصر التنمٌة الرٌفٌة ضرورٌة لنجاحها وتنفٌذ خططها وٌجب أن ترتبط  . 2

فٌما بٌنها ، فالتنمٌة الزراعٌة هً احد عناصر التنمٌة وؼٌر كافٌة إلحداث التنمٌة 
الرٌفٌة بل تضاؾ إلٌها الفعالٌات ؼٌر الزراعٌة كتوفر الخدمات االجتماعٌة 

. كخدمات التعلٌم وخدمات الصحة كذلك البٌئة السكنٌة المالئمة 
تحتاج منطقة الدراسة إلى إٌجاد شبكة طرق للنقل معبدة وجٌدة لكً تساهم  . 3

فاعلة فً تسهٌل انتقال الساكنٌن من مستوطناتهم إلى بقٌة المستوطنات فً منطقة 
الدراسة وكذلك اتصال الساكنٌن بصورة عامة مع مركز الناحٌة وبقٌة المراكز 

الحضرٌة المحٌطة بالمنطقة والمناطق التً لها عالقة تجارٌة واجتماعٌة إذ تعانً 
المنطقة من قلة الطرق المعبدة وكثرة الطرق الترابٌة خاصة فٌما بٌن المستوطنات 

فحاجة المنطقة إلى الطرق المعبدة ٌأتً من حاجة المنطقة إلى تلك الطرق ألنها . 
منطقة زراعٌة وٌحتاج إلى الفالح إلى تسوٌق إنتاجه إلى المنافذ التسوٌقٌة 

باإلضافة إلى أن بعض المنتجات الزراعٌة السرٌعة التلؾ تحتاج إلى نقل سرٌع 
. لؽرض إٌصالها إلى السوق لتصرٌفها وبٌعها 

إعداد برامج خاصة لسكان رٌؾ المنطقة تهدؾ إلى التوعٌة بالجوانب  . 4
. الحٌاتٌة واالقتصادٌة والتً من شانها أن تجعل عملٌة التنمٌة تحقق أهدافها 

االهتمام بالجوانب االجتماعٌة وزٌادة الدورات التثقٌفٌة لٌنعكس هذا على  . 5
.   اإلنتاج الزراعً 
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ABSTRACT 
 

      The development in general is a set of organized efforts 

that are achieved on the basis of a planed system to harmonize 

the human physical and tangible capabilities within a certain 

social environment aiming at increasing the level of the 

national in come and the individual once and achieving higher 

standards of living. 

       The research dealt with the effect of development on rural 

settlement in Al_Abbasya district for economical social and 

cultural reasons. Therefore the research included studying the 

different aspects that affects the rural Settlement in the studied 

area as the rural resident pathways irrigation and electricity 

Systems and that of drinking water. All of which are effective 

factors on the development of the rural area.        
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