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 اإلهداء         
  اؤالًـــــالً وتفـــــــمهد احلضارات أمالعراق  بلدي ىل....إ

        ىل....إ
والانعذذ واوالمذذ بام  ذذ  ااناًالذذن كانذذ يف ااضااربانذذن غريانذذكا ذذ ايف  ذذ

تعذذذ يفلاالءذذذي رياور  ذذذذ  انذذذغفاااءذذذ ن اوالدنذذذناري    اا ا ذذذم  ااااااا

 (الءغباوان نياأ ياع  اهللااحلء اوأخمهاأ ياالدضلاالع  س)علم  

ملا ككاهل افيفبا  ىاتذاانكااااــأوانهدتام لاذذل رودااليتامطاأىل....إ

 ناقذذ ارياالعذذفاال طك    ش ذذعااعي ره انعاخن ذذر م
 ن ذ اه اعيذيافذذيفرباساطن نيااليتاننحتينااحلباواحلم ة     انىل إ
 اياحء ذذذذذ  اوم تياونغف ا ع ااهلل     اخ نذذذذىل إ
 ياذذذذذ تيااخ اتذذذ احمذذر  حىل  إ  
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 لمستخــــــلصا

  
        الترفييية في مدينة الناصرية، لمخدمات التوزيع المكاني واقع عن  في الكشف  تمثمت  اىمية الدراسة
وذلك من خالل دراسة وتقييم مدى كفاءة ىذه الخدمات في ضوء المتغيرات الجغرافية  ،والمساحة التي تشغميا

ومدى مالئمتو ذلك التوزيع لحجم السكان كمًا ونوعًا ومكانًا،  ،لتعرف عمى العوامل المؤثرة في توزيعيااو  لممدينة،
  .ومعرفة مستوى كفايتيا من الناحية الكمية ودرجة كفاءتيا من حيث مكان تواجدىا

مشكالت في توزيع وتدني مستوى كفاءة الخدمات نتيجة لمنقص الكبير من ناحية  الدراسة منطقةتواجو  
واضحًا في مقدار الخدمات المقدمة، فيي تتمركز في  عجزاً اعدادىا ومساحتيا وسوء توزيعيا المكاني، فقد ظير 

االخر بشكل ال يتالءم مع و ينعدم وجودىا في البعض أا تقل بينم ،بعض احياء المدينة وقطاعاتيا السكنية
وان ما يوجد من  ،نو في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع معدالت النمو السنويةأ إذالحجم السكاني في المدينة 

ن الخدمات التي اثرت بدورىا الضغط عمى ما متوفر م إلىخدمات ترفييية ال تتفق مع ىذه الزيادة مما ادت 
( خدمة ترفييية 091) 9109بمغ عدد الخدمات الترفييية في عموم المدينة لعام  إذكفاءتيا، عفيا وقمة عمى ض

(مسابح 4( قاعة رياضية و)09( قاعة اعراس ومناسبات و)6( مطعم و)95( فنادق و)8( مقيى و)33)بواقع
( 9و) عامة ( مكتبة3( منتديات ونوادي الرياضية و)6( حديقة ومتنزه و و)71(ممعب وساحة رياضية و)00و)

، وقد توصمت الدراسة ان المدينة تعاني (لكل من مدن االلعاب والمتاحف والواجيات المائية0، فضال عن)مسرح
( خدمة ترفييية لذا فيي بحاجة  381 بمغ مقدار العجز فييا) إذواضح في اعداد الخدمات الترفييية  عجزاً من 
 .( خدمة ترفييية 564  )إلى

والتعرف عمى العوامل المؤثرة في  ،جاءت ىذه الدراسة لتحميل كفاءة الخدمات الترفييية في مدينة الناصرية  
توزيعيا، والكشف عن الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمرتادي المراكز الترفييية، واعتمدت الدراسة عمى 

االسموب التطبيقي المعاصر والذي اعتمد عمى استخداميا جانب  إلى الكميالمنيج الوصفي والمنيج التحميمي 
لتحميل قوة  (SPSS)(، فضاًل عن برنامج الحقيبة االحصائيةCIS)تطبيق تقنية نظم المعمومات الجغرافية

الدراسة الميدانية من خالل تصميم  استخدمتالعالقة االرتباطية بين متغيرات الخدمات المعتمدة في الدراسة، 
لتحديد مواقع الخدمات بدقة وتحديث بياناتيا ( GPS)نظام تحديد الموقع العالمي ذلكاستبانة، ك استمارة9466

 قع الخدمات الترفييية في المدينة.القرارات التخطيطية والنيوض بوا اذاتخالمتاحة لالستفادة منيا في 



 
 ي

: رتبت بشكل مترابط تسبقيا مقدمة ومشكمة الدراسة وفرضياتيا واىدافيا، ربعة فصولأ إلىقسمت الدراسة   
، ة وصفية إلبراز الخصائص الطبيعيةول دراسألتناول الفصل اإذ لتنتيي بمجموعو االستنتاجات والتوصيات، 

ت تضمن التوزيع المكاني لمخدما إما الفصل الثانيفضاًل عن توضيح الخصائص السكانية لمدينة الناصرية، 
الفصل الثالث  تتطرقالترفييية، وتم تعزيزىا بالجداول والخرائط ال سيما استخدام اسموب قرينة الجار االقرب، 

 في حين تطرق الفصل الرابعالمعايير التخطيطية المحمية،  استعمالكفاءة الخدمات الترفييية وذلك من خالل 
خرجت الدراسة بمجموعة من وقد ، 9199مة ولغاية ات لألعوام القادتقدير الحاجة المستقبمية من تمك الخدملم

 منتظم غيرة ىو النمط المتباعد النتائج اىميا ان النمط السائد لتوزيع الخدمات الترفييية بمدينة الناصري
ال سيما عمى مستوى كفاءتيا وسوء توزيعيا  ، وان منطقة الدراسة تعاني من نقص في تمك الخدماتوالمتشتت

% من الخدمات عبارة عن حدائق عامة غالبيتيا 50ان حوالي و لمدينة، أ% من احياء 96وتتركز الخدمات في 
 .تفتقر لالشتراطات والمعايير التخطيطية

وتوصي الدراسة القائمين عمى الخدمات الترفييية في كال القطاعين الحكومي والخاص بضرورة اعادة  
العدالة التوزيعية في جميع احياء وقطاعات المدينة النظر في توزيع الخدمات بمدينة الناصرية بحيث تتحقق 

المقترحات التي تكفل احتياجات السكان والزوار  خالل تطويرىا والتوسع فييا، ووضع ومضاعفة االىتمام من
 من ىذه الخدمات بشكل افضل مما عمية االن . 
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 د -ش  فٓرسـذ انخرائظ 11

 ؿ - د فٓرسذ االشكبل 12

 ر فٓرسذ انظٕر 13

 ع فٓرسذ انًالؽك 14



 
 ل

 14-2 نهذراسخ نًمذيخ ٔ االطبر انُظر٘ا 15

 3 أٔالً / يشكـــــهخ انــذراسخ 16

 3 انـــذراسخصبَٛبً / فرضــٛخ  17

 4-3 صبنضبُ / ْــــذف انــــــذراسخ 18

 4 راثـؼبً / أًْـٛخ ٔيـجرراد انــذراسخ 19

 6-4 خـبيسبً / ؽـذٔد يُطمخ نهـذراسخ 21

 6 انذراسخ سبدسبً: يُٓظ 21

 7-6 / يظـبدر انـذراسخسبثؼب 23

 8 / ْٛـكهٛخ انذراسـخصبيُب 24

 انًسزخذيخ فٙ ػًهٛخ انزؾهٛم/االسبنٛت االؽظبئٛخ ربسؼب 25

 
8- 9 

 11- 9 / دراسـبد سبثـمخ ػبشرا 26

 14-12 / انًفبْٛى ٔانًظطهؾبد انذانخ فٙ انذراسخػشر اؽذٖ 27

 12 انكفبءح -1 28

 12 رمٛٛى انكفبءح  -2 29

 12 انكفبءح انٕظٛفٛخ -3 31

 13-12 انزرفــّٛ -4                              31

 13 انـزرٔٚـؼ -5                                            32

 13 ٔلـذ انـفراؽ_ 6            33

 14 االسزـغًبو_ 7                             34

 14 انًــزُسٌْٕ -8                             35

 14 انـخذيـخ -9                        36

 14    انــخذيبد انزرفـٛٓٛخ_ 11       37



 
 و

 انًؤصرح ػهٗ  انجشرٚخانًزغٛراد انفظم االٔل/انخظبئض انطجٛؼٛخ ٔ 38

 يذُٚخ انُبطرٚخ   فٙ انخذيبد انزرفٛٓٛخ
16 -72 

ػهٗ انخذيبد انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ  انًؤصرح انخظبئض انطجٛؼٛخأال/  39
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 2119  - 1988انُبطرٚخ نهًذح يٍ 
33 

5 

انذائرح انُست انًئٕٚخ نًؼذالد ركرار ارغبْبد انرٚبػ انشٓرٚخ ٔانسُٕٚخ ثؾست لطبػبد 

 يذُٚخ انُبطرٚخَٔست ركرار ؽبنخ انسكٌٕ % فٙ  االرغبْٛخ

 2119  -1988نهفزرح يٍ  

36 

6 
 يؼذالد انشٓرٚخ نسرػخ انرٚبػ  ) يزر / صب ( فٙ يؾطخ انُبطرٚخ   

 2119 – 1988نهًذِ  
37 

 ٚبدِ انسكبَـٛخػذد سكبٌ يذُٚخ انُبطرٚخ ٔيؼذل انًُٕ انسـُٕ٘ ٔز 7

 (2119-1977نهًذح) 
46 

 48 (2119_  1997ؽغى انسكبٌ ثؾست لطبػبد  يذُٚخ انُبطرٚخ نهًذِ) 8

 51 2119انكضبفخ انسكبَٛخ ثؾست انمطبػبد فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  9

 57 (2119_1997انزركٛت انُٕػٙ  فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نهًذِ ) 11

 61 (2119) -انزركـــٛت انؼـــًر٘ نســكبٌ  فٙ يذُٚــخ انُبطــرٚخ نؼبو 11

12 
انزٕزٚغ انزكرار٘ نؼُٛخ انذراسـخ ثؾسـت انزركٛـت انسٔاعٙ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ 

 2119نؼبو 
63 

13 
انزٕزٚغ انزكرار٘ نؼُٛخ انذراسخ ثؾست ػُٕاٌ انًُٓخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 

2119 
65 



 
 ص

 68 2119نألسر فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  ) دُٚبر ػرالٙ(يسزٕٖ انذخم انشٓر٘ 14

انزٕزٚغ انزكرار٘ نؼُٛخ انذراسخ ٔفك انزؾظٛم انذراسٙ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  15

2119 
72 

16 
انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًمبْٙ ٔانكبزُْٕٚبد انزرفٛٓٛخ ثؾست لطبػبد يذُٚخ 

 2119انُبطرٚخ نؼبو 
76 

 79 لٛى دنٛم انغبر االلرة 17

لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو انزٕزٚغ انًكبَٙ نهؾذائك ٔانًزُسْبد ثؾست  18

2119 
81 

 88 2119انزٕزٚغ انًكبَٙ نهفُبدق انزرفٛٓٛخ ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  19

 92 2119انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًطبػى انزرفٛٓٛخ ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو     21

يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًالػت ٔانسبؽبد انرٚبضٛخ ثؾست لطبػبد  21

2119 
97 

 111 2119انزٕزٚغ انًكبَٙ نهمبػبد انرٚبضٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  22

23 
انزــٕزٚغ انًــكبَٙ  نهًُزذٚبد ٔانُٕاد٘ انرٚبضٛخ  ثؾســت االؽــٛبء ٔانمطبػبد 

 (2119) نؼبو انسكُٛخ فٙ يذُٚـخ انُبطرٚخ
114 

بد انسكُٛخ فٙ يذُٚـخ االػراش  ثؾسـت االؽـٛبء ٔانمطبػانزـٕزٚغ انًـكبَٙ  نمبػبد  24

 (2119ؼبو )انُبطرٚخ ن
118 

25 
 انزـٕزٚغ انًـكبَٙ  نهًسبثؼ  ثؾســت االؽــٛبء ٔانمطبػبد انسكُٛخ فٙ يذُٚـخ 

 (2119ؼبو )انُبطرٚخ ن                                   
118 

 125 2119انُبطرٚخ نؼبو رٕزٚغ انخذيبد انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ  26

 131 انًــؼبٚٛــر انزخطٛطٛــخ نهخــذيبد انزــرفٛٓٛخ فٙ انؼراق 27

 133 2119انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انخذيبد انزرفٛٓٛخ ٔيمذار انؼغس فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  28

29 
 انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انؾذائك انؼبيخ ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ    

 2119انُبطرٚخ نؼبو                                  
134 

انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًزُسْبد ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  31

2119 
136 

 ؽظخ انفرد يٍ انؾذائك ٔانًزُسْبد ٔانؾبعخ انفؼهٛخ ٔيمذار انؼغس ثؾست  31

 2119لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 
136 



 
 ق

 انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ يذٌ االنؼبة ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ  32

 2119نؼبو 
137 

انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًمبْٙ ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  33

2119 
138 

انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًطبػى ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  34

2119 
141 

 142 2119انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انفُبدق ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ  35

انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًكزجبد انؼبيخ ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ  36

 2119نؼبو 
143 

37 
انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًزبؽف ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 

2119 
144 

38 
انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًسبرػ ٔيمذار انؼغس ثؾست انمطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 

2119 
144 

انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ لبػبد االػراش ٔانًُبسجبد ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد  39

 2119يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 
145 

41 
انُبطرٚخ انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انمبػبد انرٚبضٛخ ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ 

 2119نؼبو 
146 

41 
ٔيمذار انؼغس فٛٓب فٙ لطبػبد يذُٚخ انًالػت انرٚبضٛخ انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ 

 2119انُبطرٚخ نؼبو 
148 

42 
ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  انًسبثؼانؾبعخ انؾبنٛخ يٍ 

2119 
149 

انرٚبضٛخ ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ  انًُزذٚبدانؾبعخ انؾبنٛخ يٍ  43

 2119انُبطرٚخ نؼبو 
151 

44 
انرٚبضٛخ  ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ  االَذٚخانؾبعخ انؾبنٛخ يٍ 

 2119نؼبو 
151 

45 
انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انسبؽبد انرٚبضٛخ  ٔيمذار انؼغس ثؾست لطبػبد يذُٚخ 

 2119انُبطرٚخ نؼبو 
152 

 153 2119االيبكٍ انزرفٛٓٛخ انزٙ ٚرربدْب اثُبء يذُٚخ انُبطرٚخ  فٙ ألبد فراغٓى نؼبو  46



 
 ر

 

 

 

 

 

 

47 
ٔسبئظ انُمم انًسزخذيخ نهٕطٕل انٗ انخذيبد انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 

2119 
156 

48 
يمذار انٕلذ انًسزغرق يٍ لجم انسكبٌ نهٕطٕل انٗ انًراكس انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ 

 2119نؼبو انُبطرٚخ 
157 

 159 2119درعخ رضب سكبٌ ػٍ انخذيبد انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  49

 161 2119درعخ رضب سكبٌ يذُٚخ انُبطرٚخ ػٍ ؽذٚمخ انؾٙ انسكُٙ نؼبو  51

 162 2119اسجبة انزٙ رؾذ يٍ اررٛبد االسر نهخذيبد انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  51

 163 2119نؼبو  انفظهٙ نألسر فٙ يذُٚخ انُبطرٚخيؼذل انزرفّٛ  52

 164 2119يؼذل ألبد انزرفّٛ االسر٘ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو 53

 166 2119انخـذيبد انزرفٛـٓٛخ انزٙ ررغـت االسر ثـزٕفرْب فٙ يذٚـُخ انُـبطرٚخ نؼبو 54

 167 لٕح ٔارغبِ انؼاللخ نًؼبيالد االررجبط 55

56 
ثٛرسٌٕ ( ثٍٛ ػذد سكبٌ يذُٚخ انُبطرٚخ ٔانخذيبد انزرفٛٓٛخ يؼبيم االررجبط ) 

 2119نؼبو 
168 

 173-172 ػهٗ ايكبَبد انًذُٚخ يؤشراد انخذيبد انزرفٛٓٛخ ثُبءً  رؾهٛم 57

 174 (2129-2119رمذٚر سكبٌ يذُٚخ انُبطرٚخ نهًذح ) 58

 175 (2129-2119رمذٚر يسبؽخ يذُٚخ انُبطرٚخ نهًذح ) 59

 176 (2129 -2124االؽزٛبعبد انًسزمجهٛخ يٍ انخذيبد انزرفٛٓٛخ نهسُٕاد)رمذٚر  61



 
 ش

 

 انظفؾخ خــُٕاٌ انخرٚطــــػ د

 5 2119نؼبو  يؾبفظخ ر٘ لبر ٔانؼراقيٕلغ يذُٚخ انُبطرٚخ يٍ  1

 21 2119االؽٛبء انسكُٛخ ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  2

 22 2119انًزسبٔٚخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو خطٕط االررفبع  3

 41 2119السبو انزرة فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  4

 43 2119نؼبو انًٕارد انًبئٛخ انسطؾٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ  5

 53 2119انكضبفخ انسكبَٛخ ثؾست اؽٛبء يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  6

 77 2119انُبطرٚخ نؼبو انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًمبْٙ )انكبزُْٕٚبد( فٙ يذُٚخ  7

8 
انزٕزٚغ انًكبَٙ نهؾذائك انؼبيخ ٔانًزُسْبد ٔيذٌ االنؼبة فٙ يذُٚخ 

 9102انُبطرٚخ نؼبو 
82 

 87 2119نؼبو  انًُبطك انخضراء ٔانًفزٕؽخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخانزٕزٚغ انًكبَٙ  9

 89 2119انزٕزٚغ انًكبَٙ نهفُبدق فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  11

 93 2119 نؼبو انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًطبػى فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ 11

 98 2119فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  نهًالػت ٔانسبؽبد انرٚبضٛخ انزٕزٚغ انًكبَٙ  12

 111 2119انزٕزٚغ انًكبَٙ نهمبػبد انرٚبضٛخ  فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  13

 115 2119فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  نهًُزذٚبد ٔانُٕاد٘ انرٚبضٛخ انزٕزٚغ انًكبَٙ  14

 119 9102انزٕزٚغ انًكبَٙ نمبػبد االػراش ٔانًُبسجبد فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  15

16 
 انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًزبؽف ٔانًكزجبد انؼبيخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ 

 9102نؼبو 
112 

 116 2119فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو نهًسبرػ  انزٕزٚغ انًكبَٙ  17

 119 2119انزٕزٚغ انًكبَٙ نهًسبثؼ  فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  18



 
 د

 

 

 122 2119نؼبو  انٕاعٓبد انًبئٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ 19

21 
انزٕزٚغ انًكبَٙ نًسزٕٚبد انخذيبد انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ 

 9102نؼبو 
127 

لطبػبد يذُٚخ  ثؾستانؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انؾذائك انؼبيخ ٔيمذار انؼغس فٛٓب  22

 2119 انُبطرٚخ نؼبو
135 

23 
انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انًمبْٙ ٔيمذار انؼغس فٛٓب ثؾست لطبػبد يذُٚخ انُبطرٚخ 

 2119نؼبو 
139 

ٔيمذار انؼغس فٛٓب ثؾست انمطبػبد يذُٚخ  انًطبػىانؾبعخ انؾبنٛخ يٍ  24

 2119انُبطرٚخ نؼبو 
141 

25 
ٔيمذار انؼغس فٛٓب ثؾست لطبػبد يذُٚخ انؾبعخ انؾبنٛخ يٍ انمبػبد انرٚبضٛخ 

 2119انُبطرٚخ نؼبو 
147 

 انظفـــؾخ ػُـــٕاٌ انشـــكم د

1 
( و/ ٚـٕ انًؼذالد انشٓرٚخ ٔانسُٕٚخ  نسبػبد انسطٕع انُـظر٘ ٔانفـؼهٙ )سـبػخ

 (2119 – 1988فٙ يؾـطخ انُبطرٚخ نهًذح )
26 

( فٙ يذُٚخ ىي  نذرعبد انؾرارح انؼظًٗ ٔانظغرٖ)انًؼذالد انشٓرٚخ انسُٕٚخ  2

 2119 -1988انُبطرٚخ نهًذح يٍ 
29 

3 
انًؼذل انشٓر٘ ٔانسُٕ٘ نهرطٕثخ انُسجٛخ)%( فٙ يؾطخ انُبطرٚخ نهًذح ثٍٛ 

1988– 2119 
31 

انًؼذل انشٓر٘ ٔانًغًٕع انسُٕ٘ نكًٛخ األيطبر انسبلطخ ) يهى (نًؾطخ  4

 2119  - 1988انُبطرٚخ نهًذح يٍ 
34 

5 

انُست انًئٕٚخ نًؼذالد ركرار ارغبْبد انرٚبػ انشٓرٚخ ٔانسُٕٚخ ثؾست 

 يذُٚخ انُبطرٚخلطبػبد انذائرح االرغبْٛخ َٔست ركرار ؽبنخ انسكٌٕ % فٙ 

 2119  -1988نهفزرح يٍ  

36 
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 38 2119-1988يؼذالد انشٓرٚخ نسرػخ انرٚبػ  )و / صب( فٙ يؾطخ انُبطرٚخ نهًذِ  6

 سكبٌ يذُٚخ انُبطرٚخ ٔيؼذل انًُٕ انسـُٕ٘ ٔزٚبدِ انسكبَـٛخػذد  7

 (2119-1977نهًذح) 
47 

 48 (2119_  1997ُٚخ انُبطرٚخ نهًذِ)ؽغى انسكبٌ ثؾست لطبػبد  يذ 8

 51 2119انكضبفخ انسكبَٛخ ثؾست انمطبػبد فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  9

 57 (2119_1997لبر نهًذِ )انزركٛت انُٕػٙ  فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ ٔيؾبفظخ ر٘  11

 61 2119انزركٛت انؼًرٚخ نسكبٌ يذُٚخ انُبطرٚخ  نؼبو  11

انزٕزٚغ انزكرار٘ نؼُٛخ انذراسـخ ثؾسـت انزركٛت انسٔاعٙ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ  12

 2119نؼبو 
63 

انزٕزٚغ انزكرار٘ نؼُٛخ انذراسخ ثؾست ػُٕاٌ انًُٓخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  13

2119 
66 

 69 2119يسزٕٖ انذخم انشٓر٘ نألسر فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  14

 انزٕزٚغ انزكرار٘ نؼُٛخ انذراسخ ٔفك انزؾظٛم انذراسٙ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ 15

 2119نؼبو 
72 

16 
انغٕار نهًمبْٙ ٔانكبزُْٕٚبد فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  طهخرؾهٛم 

2119 
78 

 83 2119فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو انغٕار نهؾذائك ٔانًزُسْبد طهخ رؾهٛم  17

 91 2119انغٕار نهفُبدق انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  طهخرؾهٛم  18

 2119انغٕار نهًطبػى انزرفٛٓٛخ فٙ يذُٚخ انُبطرٚخ نؼبو  طهخرؾهٛم  19

 
95 

21 
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 صرَخبنُانترفُهُخ فٍ يذَُخ اد بنخذياػهً  نًؤثرحانجشرَخ اوانًتغُراد  نطجُؼُخائص بنخصا

ت امنطقة معينة مقوم اـمدينة  اـ فظةامح اـ دولة فاء كارض سو الاعمى سطح  فالكؿ مك فا   
 ايساتستحوذ در و خرى، إالطؽ المناره مف او يج اعم وتميزه ىمية  اوتبيف  ئصو  اخصفية تبرز اجغر 

 اسيم، الالظواىرىرة مف اظ ةياسة افة عند در ات كإاللمجات و اصاختصإالحثيف في البا اـىتماية نالمكا
 ،تايناكاميوفره مف  اوم فالمكاضح في فيـ طبيعة اثر و امف  الي افية لمالجغر البحوث ات و اسالدر افي 

ر اختيافي  عالاف الامع ُتعد الذ ،ابة ليسالمنالحموؿ اد ايجاو  فاسنإالجو التي تو ا تلمشكالاعف  فضال
لعنصر المدينة ىو اوتوزيعيـ في  فالسكاعمى  اثيرىاؿ تمف خال ،لترفيييةاريع المشاء اشنال فامكلا

 فضال، اليياجتيـ اوح فالسكابوجود  اطؽ وجودىالترفييية وتحدد منات الخدمالية الذي توجو اس اسإال
لمتػمثمة الطبيعية اخرى إالية فالجغر اؿ املعو الترفييية و اطؽ المناقة بيف لعالاطبيعة بلوثيؽ اط ارتبإال عف
ريع لتقدـ المشاؿ لتطوير ىذه املعو اعؿ ائية وتتفالمارد المو اخ و المنالسطح و المدينة و اموقع وموضع  ػب

اللمركز و اد ادة عمى رو السعالشعور باحة و الر ا اليت كفؤة تحقؽ مف خالاخدم وىي لترفييية اكف اما 
 -تي:إالك
 صرَخبنُاًذَُخ ننترفُهُخ اد بنخذيانًؤثرح فٍ انطجُؼُخ ائص بنخصا/  الاو

فية في منطقة معينة اىرة جغر اية ظاسة المؤثرة في در الميمة و اؿ املعو الطبيعية مف ائص الخصا ُتعد    
لتغير الرغـ مف اقميـ فعمى إاللمنطقة وخصوصية ذلؾ اح تمؾ متفيد في تحديد مال أنيا إذ، اقميـ ما او
عمى  انسبي فاك فالتغير و ا اىذنسبي و  اتيابتة وثباغير ث أنيا إاللطبيعية البيئة اصر البطيء في عنا
 فاسنإالت اطاؿ في نشو إالتي الحيالمسرح الذي يمثؿ ارض إالثير عمى سطح الو ت فا إاللبعيد اد مالا

لغة في اىمية بالموضع بالموقع و ايحظى مفيـو  ا، لذلطبيعيةالبيئة اصر المختمفة مع عناعمو اوصور تف
 يرجي الالخالمظير الميمة في تشكيؿ اصر العنامف  فاتُػعد إذلحضرية، ا اسيمفية والالجغر ات اسالدر ا

 فيشكال ومف ثـلحضرية، ا ائفياووظ اتيالياوتحديد مجمؿ فع افي رسـ شخصيتي فاىمايس ايمنالمدينة 
 افكمم المحيطة بياطؽ المنالمستمر مع ا اعمياؿ تفمف خال ارىازدىاو  افي عممية تطويرى اميم ارصيد

 احتياع رقعة مساتساو  اوتطورى اد في سرعة نموىاز  ائميف كمملمدينة بموقع وموضع مالاتمتعت 
، دةُتعدومصرية متنوعو النالمدينة  الخصائص الطبيعية فاو  راستمر ايدوف بالذيف يتز ا فالسكالمسكونة با
 -تي :إاللنحو اعمى  اىبرز ا لىانتطرؽ س الذ
 غ ــــــنًىقا -1

سعة اطقة و درس مني وُ نال، مدينة ةيات ايناكامئص و اي شكؿ وخصلمؤثرة فاؿ املعو اىـ امف  ػعدي  
لمدينة اقة بيف لعالاي ا، اسع تحيط بياو ت احابمس وقتكشؼ مركز وعال لو  حة ويتـ مف خالالمسا
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فية الثقادية و اقتصإال اتياجاحتياو  اتيالامء في معلوالاب اوتديف لي ايفاطر اقعة عند الو ا انفوذى او اوظييرى
الو  رج التي تقع خا اورة او لمجاطؽ المناب اقتيلمدينة وعالايمثؿ مركزية و  (1)لترفيييةاحية و السياعية و اجتما 

في موقع مميز  انتيجة لوقوعي ادياقتصاو  ايناعمر  اريالمدينة حضاتنمو  فايمكف  إذ، لمعمورةا احدودى
لذي تكتمؿ فيو ا فيالجغر ا فالمكاىو لموقع اف، (2)لمدينةاتضمحؿ  اوءؿ اتتض فالوقت يمكف اوبنفس 

قع ار مو اختياس يتـ اسإال امنطمؽ ىذومف  ،ابيني اعؿ فيمالتي تتفاخية المنافية و الطبوغر ائص الخصا
يف مف التبا ارض وىذإالؼ سطح ختالاقع نتيجة المو اتظير  إذ، بط تخطيطية عديدةالضو  المدف وفقا
لذي يقصد بو نقطة ا، و لفمكيا امفيوميف ىملموقع اويتخذ  ،(3)تاو لتفاية شديدة نامك ايخمؽ قيم فاو ناش

لذي امنفرد لا الطوؿ ولكؿ مدينة موقعياس اقو العرض و ائر الدو  لمدينةا فالكشؼ عف مك ايمكف تحديدى
 ا( شرق24 ،01ْ -24 ،ْ 01)وؿي ططع قوساعند تػق سةالدر امنطقة قع ت ،(4)افيو غيرى اركيايش ال

ء اجز المحيطة و اطؽ الممن فالمكاسة ادر  بو لنسبي يعنيا اام ،إالشم( 10، 7ْ -10، 1ْ)رضئػرة عػاود
 .رةاو لمجا

 ايموقعف ،(1)لخريطةار افظة ذي قاػحلغربي مف مانوبي لجالجزء افي  صريةالنامدينة تقع   
تكوف  اموقعي تابيايجا، ومف اريادا افظة ومركز المحاىـ مدف امثؿ ت إذ ،الياد يكوف مثافي يكالجغر ا

 اقتيعف عال فضال ،معبدةلطرؽ اؿ شبكة مف خال المحيطة بيالمدف اوبيف  احمقة وصؿ بيني
لمنبسطة السيمية ارض الا ايالذي يتميز بمز الرسوبي المركزي لمسيؿ ا اموقعيو  )*(اقميميادية مع اصػقتإال
لذي سيؿ او رض إاله لتمؾ الميالذي يوفر ات الفر امرور نير  اسيمال ،لوفيرةاه الميالخصبة و التربة ات اذ
يعود  امملمتنوعة ادية اقتصإال تاطانشلمو يمثؿ عنصر جذب نا عف فضال، لقدـاؿ منذ اتصإال الي

                                                           
 الكويت، راسات الحضرية، وكالة المطبوعات،عبد االلو ابو عياشة، أسحؽ يعقوب القطب، االتجاىات المعاصرة في الد(1)  

 . 28، ص1979
 .35، ص1977ف، مطبعة اسعد، بغداد، عبد الرزاؽ عباس حسيف، جغرافية المد (2)
 .111، ص2010ر والتوزيع، عماف، محسف عبد الصاحب المظفر، جغرافية المدف، طبعة االولى، دار الصفا لمنش(3)
 . 38، ص1987صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر اسس وتطبيقات، مطبعة دار الكتب، الموصؿ،  (4)

، ينيما العالقات( انو المنطقة التي تتضمف المدينة وتحيط بيا وتتبادؿ معيا التأثيرات وتقـو بcity Regionيقصد بإقميـ ) )*(
وىذه المنطقة وحدة كؿ ذلؾ يجعؿ مف المدينة  –، الى جانب االرتباط المكاني بينيما ىي المدينة تخدميا المدينة وتخدـف

ينظر عبد الحسيف جواد السريح، اقميـ المدينة والتخطيط االقميمي، مجمة كمية  –، فتنمو أجزاؤىا نموًا مترابطًا عضوية متماسكة
 .240، ص1979، جامعة البصرة، 1التربية، العدد 
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جريف الميا كذلؾ يعمؿ عمى جذب فالسكالة اعاد عمية في اعتمإالدي جيد يمكف اقتصاس اساب اعميي
 لىالترفييية الوظيفة اب ؿ مجتمعو تعمؿ عمى جذاملعو اكؿ ىذه  فإفسبؽ  امم ،رةاو لمجاليـ اقإالمف 

معب يو  ،ينالعمر ا اونسيجي اؿ شكميخاللمدينة مف افي  اضحاو ؿ مؤثر املعا اىذ ػعدي ومف ثـ ،لمدينةا
 ائصياخصة بد مف معرفال الذ، لترفيييةات الخدمارض وبعض إالت إالستعمافي تحديد   اميم ادور 
زمة لالادية اقتصإاللكمفة اعف معرفة  فضال ،ؿاستعمإال اليذ زمةلالارض الاجؿ تحديد امف  اجيد
 .اتيامقال

  نًىضغا -2

  التي تقع عميياحة المساينة فيو لمدالذي تشغمو الطبيعية لمحيز ائص الخصالموضع بايتمثؿ  
ومف ثـ  ادرىاه ومصالمياو  ائصيالتربة وخصالسطح و الطبيعية مف اىر الظو اسة ا، ويشمؿ در لمدينةا
حي المساع اتسابت فيو عرضة لمتغير بالموضع غير ثاف ،لمدينةا التي تقوـ عمييارض خ لالالمنا

 عالالموقع حتى يعطي تفالموضع مع اويرتبط  لمدينة،اؿ ضمحالايضمحؿ ب اويتدىور  اولممدينة 
 المدينة وتطورىالمؤثرة في نمو اؿ املعو امف  تُػعدو  ،(1)لمدينةاظيفية ينعكس عمى تشكيؿ ية وو نامك

 .(2)ؿالمختمفة بشكؿ فعا اتياء خدمادالتحقيؽ ديمومة 
قسميف  لىا ايقسميت الفر انير  اويمر بي راة ذي قفظامح وسط تقع في صرية الناموضع مدينة  فا 
) صوب لجنوبي فيسمى بػالجزء ا اام ،(لجزيرة ا) صوب  بػ الي منيالشمالجزء الي وجنوبي ويسمى اشم
 تُػعد ءاحيالامف  ع يضـ مجموعةاوكؿ قط (2)لخريطةا (*)تاعاقط ةستسة الدر امنطقة وتضـ  (،يةاملشا
ت الضوء عمى مقوماس سيتـ تسميط اسإال اوعمى ىذ،لمدينةات في الخدمات تطور اسياسا مف هر اختيا
  :كاألتيلتي تتمثؿ الترفييية و ات الخدمالمؤثرة في الموضع ا
ت اليالفعاوتحديد  فالعمر او  فالسكادور كبير في توزيع  التي لياؿ املعو السطح مف ا ػعدي /نسطــخا - ا
 دي اصػػػػػػػػػقتإالط اػلنشاح عمى ػػػػػػػػػػضالو اثيره اعف ت فضال ،لمدفارض في إالت إالستعما لمختمفة ونوعية ا

                                                           
ري فارس الييتي، وصالح فميح حسف، جغرافية المدف، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، الموصؿ، صب(1)

 .44، ص6891
حاتـ حمودي حسف الجبوري، تحميؿ واقع التوزيع لمخدمات التعميمية في مدينة الكاظمية، رسالة ماجستير، جامعة (2)

 .15، ص 2006التربية، ابف الرشد،  بغداد، كمية
تـ تسمية القطاعات مف قبؿ شعبة التخطيط المدف في مديرية بمدية الناصرية عمى اساس الشوارع الرئيسة لتأخذ شكاًل )*(

 تنظيميًا اكثر ولسيولة التوزيع .
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 2019 بونؼ صرَخبنُاد يذَُخ بػبنسكُُخ ثذست قطاء بدُإال( 2خرَطخ)نا

لتخطيط اة حة ، مديرياة لممساملعالييئة ات ، البمديارة اؽ ، وز العر اجميورية  -:د عمىاعتمإالحث بالبالمصدر : مف عمؿ ا
 .ARC Map 0101ج اموبرن 9102ر ، اي ذي قنالعمر ا
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ت اناكمإالمف ه ىر ا، وُتعد مظ(1)خرىاليـ اقال اليـ ومعوقاقإالفي بعض  اعدامس الامعفقد يكوف  افسنلال
 ولو، حيةاريع سيات ومشاليامف فع فاسنإاليقوـ بو  اؿ ملترفييية مف خالات اطالنشا اـقي لميمة فيا
 لترفيييةائؽ الحداو ت المتنزىادؽ و الفناو  رعالشو اء اشناؿ لترفييية مف خالات الخدمامؤثر في  فاش

ؿ الجبا في، (2)فالمكائـ طبيعة متنوعة تال شطة ترفيييةنارسة افرصة لمم فالمكا فتتيح في ،اوغيرى
 ا، بينملجبميةايؼ المصالجميد و ازلج عمى لتالتسمؽ و ات كالمرتفعاصة بالخالترويح اشطة ناتظير  مثال
شطة نطؽ الامن عف فضال ،ءالخضر اسعة الو ات احالمسا تظيرو لسيوؿ افي  تانزىلمتائؽ و الحدا تكثر

 .(3)لترويحيةالترفييية اض اغر الاؿ يحقؽ مف المجا ابيذ ارىاستثما فاو  ،خرىا
لذي يتميز الرسوبي السيؿ امف منطقة  اجزء ُتعدسطح لات احسب تقسيمبصرية النامدينة  فا 
ريسية التضا تاىر الظا لىاتفتقر  أنيا إذ ،لجنوبا لىاؿ الشمار تدريجي مف ادحنامع  اـلعاط ابسنإالب
 (3)لخريطةا عارتفإالؼ في مستوى ختالالتضرس مع وجود التعقيد و اؿ مف اخ ايي سطحارزة البا

ية، ضمف نالثالشرقية ا، أالولىلشرقية ابئة، الصالعروبة، اء احيافي  اعارتفا اءىاحياكثر ا أنيايمحظ ،
ريدو ا، لعسكريامر، ء سو احييسر الإال ابينالمدينة في جاينخفض سطح  ابينم ،(ـ01ع)ارتفاخط 

بي نير نالمدينة وعمى جاف لوسطى ما اـقسالاي في او لمتساع ارتفإالـ( ويمر خط 5ع )ارتفاضمف خط 
فقي لممدينة وتطوره ونموه إاللتوسع اية ناكامشجع عمى  امم اعارتفاكثر ايمف إال ابيناج فا، وكتالفر ا
طيط لمتنمية لتخاىمية في إاللغ اثر بالسطح ا تاىر الظو  ،لنسبياعو ارتفيسر الإالب نالجاف كثر ما
لمتعمقة ات الخدماؽ و فالمر افة اىيؿ كاط ترفييي وتايترتب عمى ذلؾ مف نش ا، وملترفيييةاحية و السيا

 فاثر ره يؤ احدناو  وعارتفا فا، لذلؾ ضحةابصوره و  فادية لمسكاقتصإالة الحيافيي تؤثر في  ،عالقطا ابيذ
 احتياجاتو ثمارػػػػػػػػػػلالستة ػػمػػػػػػػػػطة مؤىػػػػػػػػػػػلمنبسا اومية ػػػػػػػػػػػػلسياطؽ انػػػػػلماف. تيةايػػػػلحاشطة نإالعمى مختمؼ 

 .(4)تواومتطمب

                                                           
عمر محمد عمي محمد، الجغرافية البشرية االسس واالتجاىات الحديثة والمعاصرة، الطبعة االولى، دار الوفاء لمطباعة (6)

 . 689ص، 5162ر، االسكندرية، والنش
عذراء عبد اليادي زويد خمؼ الرويشدي، االمكانات الجغرافية المتاحة تنمية السياحة في قضاء الحمة، رسالة (2)

 . 25، ص2019ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة، 
كفاءة المناطؽ الترويحية في محافظة كربالء، رسالة ماجستير، كمية التربية  تقييـ.،شيد اسماعيؿ طو عيسى العبادي (3)

 .47ص .8108لمعمـو االنسانية في جامعة كربالء، 

لمنشر،  عاطؼ عطية وعبد الغني عماد، البيئة واالنساف دراسة في جغرافية االنساف، طبعة االولى، جرس برس(4)
 .75، ص1998طرابمس لبناف، 
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 2019 بونؼ صرَخبنُاَخ فٍ يذَُخ بونًتساع برتفإال( خطىط 3نخرَطخ)ا

 (ARCج امت برنا، ومخرج SRTM 9111درية الر المرئية اؽ، العر اد جميورية اعتمإالحث بالبامف عمؿ  لمصدر :ا

Map10.7) 
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 اوحي امشروع سي اـقي اوئمة لتخطيط مدينة ريس مالالتضاكثر ا فات اسالدر العديد مف اظيرت اوقد 
لو دور  اط سطحيابسنا، فطبيعة (1) (9ـ01 105)فػم احيػميؿ سط او ارىادػحناح او تر ػيلتي اترفييي 

الو امصرؼ  جاتحت لترفييية والالحركة اميـ في تنشيط وتطوير  لترفييية ات المجمعاء اشناكثيرة في  ا 
لمرتفعة اطؽ المنا فال ،لترفيييةاكف امإال  لىا ووصوؿ رعالشو امد لسيولة ، ئؽالحدات و المتنزىاك

لطبيعية ات اناكمإالكثير مف لاسة الدر امنطقة  تنتشر في الذ ،ات ليالخدما ؿايصال اكبير  اتتطمب جيد
 .لترفيييةاحية و السيا كفامإالء اشنالتي تسيـ  في ا

  ر بنًُا  -ب
ثيره اس تاكعنال افيتيامنطقة وجغر  يا ىوية لتي تحددالميمة افية الجغر اصر العنا خ مفالمنا عدي  

ثره اي ويرتبط نالمكاوتوزيعو  فاسنإالشر عمى ابشكؿ مب يؤثر إذلمختمفة، اتة الياوفع فاسنإالط افي نش
صره المدينة بجميع عناخ امن سةادر  فا ،(2)لجسميةالنفسية و احة الر العضوية و ا ائفياة وظتفي بني

وتصميـ  امية ونمط تخطيطيلخداطؽ المناقع ار مو اختيالىمية إالية ار في غاملميمة الرئيسة ا
غير  اوشر اثير مبات السنة لياي فصؿ مف فصوؿ اوفي  ام فامكلئدة السالجوية الة الحا، ف(3)ايينامب
 لمنظوراؿ غير امالس أو ر ناخ بالمنايمثؿ  اعم فضال ،(4)لمختمفةاتو اطاونش فاسنإالبيئة  شر فيامب

ت اليـ ذو اقإال، فخيةالمنالـ العاليـ اقاؼ ختالاب ، ويختمؼ ذلؾاـستجمإالقع اضع ومو العدد مف مو 
ذلؾ جػزيرة  ثمةامخية ومف المنائص الخصافي  اىميتياكتسبت اطعة قد السالشمس اؼ و الجاء الشتا

ؼ الاالطقة جذب بحت منصا ا، لذئػفاء دابشت اكمنتج شتوي لتمتعي ايتىميابت كتسالتي ا افمػوريد
حمر إاللبػحر اؿ حاعمى سو  اىمػية نفسيإالسب ، وتحؿالشماء امف برودة شت اجنبت اليياريكييف مإال

ىو  الترفييية كماريع المشادة افي زي يسيـ اطبيعي امورد وقد يصبح ،(5)ء في مصراوشبة جزيرة سين
ر الحالصيؼ افصؿ للمعتدؿ ا اخيامن سيـاإذ  ،لـالعالمعتدلة باطؽ المناؽ و العر اؿ اخ شمامنلؿ الحا

 فالسكا الييايتوجو  ،لجميمةايؼ المصات و المنتجعاء اشناحي و السيالترفييي و الجذب ادة اعمى زي
                                                           

 .218 -161، ص 1989، بغداد وزارة التعميـ العاليالمشيداني، التخطيط السياحي،  احمد ابراىيـخميؿ ( 1)
 .236، صمصدر نفسو احمد المشيداني، خميؿ ابراىيـ (2)
والموضعية في تحقيؽ التنمية الحضرية  ماىر ناصر عبد اهلل، عدناف عودة فميح الطائي، دور الخصائص الموقعية (3)

 .253، ص2016، 4، العدد 41المجمد  لمدينة السماوة، مجمة ابحاث البصرة،
عبد اهلل سالـ عبد اهلل المالكي، الخصائص المناخية لمحافظة ذي قار، مجمة الدراسات الجغرافية، كمية اآلداب،  (4)

 . 3، ص2005، 22جامعة البصرة، العدد 
ب طالب الموسوي، العالقة المكانية والزمانية بيف الخصائص المناخية والسياحية والترفييية، وقائع عمي صاح (5)

 .14، ص 2016ت االنسانية، نيساف ، كمية الدراسامجمة المؤتمر العممي الدولي، 
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الرة و احر لالمتخمص مف  ريع المشاء اشنا لىاجة الحادة ازي لىايؤدي  لذا ،لواعتدالجو و اؿ اع بجماستمتا 
لمشجرة ات احالمسالمزيد مف ا لىاج اتحت ارة جدالحاطؽ المنالمنطقة، فاجة ائـ حالي اييية بملترفا
تؤكد و  ،اياماميشكؿ تحدي حقيقي  النمو فيذاعد عمى اتس خ الالمناصر ات عنناك إذا ،سعةالو او 
، (1)ئدةالساخية المناروؼ ظلالصحية و ا تاىر المظ اوثيق ابطاؾ تر اىن فا لحديثةاخية المنات اسالدر ا

خ المنا فا إالحية، السيالترفييية و اشطة نلمختمفة لالاع او نلي لالاخ مثايوجد من و النالرغـ اعمى 
لكبرى، ارية الحر ات التقمبايتصؼ ب لذي الالمعتدؿ اخ المناحية ىو السيالترفييية و ائـ لمحركة لمالا
  .(2)حيالسيالترفييي و الموسـ اؿ لسنة وخالاؿ لشديدتيف خالالبرودة ارة و الحر ايتصؼ ب لذي الاو 
لجزء ا خامن لذي يتسـ بوالنمط اوىو  ،افاج اياو صحر  اخاو منناصرية بالناخ مدينة ايتصؼ من  
لشمسي وطوؿ اع اشعإالت ع معدالارتفا، ويتميز بلعرضائر الموقع لدو اب ؽ بسبالعر الجنوبي مف ا
 اام، ء قصيرايتصؼ بشت ات، كماقو إال( في بعض ـ 51رتو)اى درجة حر ُتعدلذي تالصيؼ اصؿ ف
 فيلمؤثرة اخية المناصر العناىـ ال لتطرؽ اسيتـ  ا، لذفاقصير  فالياتقنا ففصال ابيع فيملر الخريؼ و ا

 .سةالدر امنطقة 
 نشًسٍاع بشؼإال -1

حية بشكؿ السيالترفييية و ا لوظيفةافي لمؤثرة اخية المناصر العنامف  لشمسياع اشعإال ػعدي  
لجوي الضغط ارة و الحر الجوي كاؼ لغالالتي تحدث في ات التغير المسؤوؿ عف جميع ا الكونيشر، امب
الح و الرياو  اللسحب و الجوية و ات اباضطر ا  فر اؿ تو مف خال لترفيواحة و السياع عمى اشعإالويؤثر  ،راطما 

 ترحاللا فإفوف طيؼ مشمس مرت سنة د ام إذية نالبريطالجزر ا، ففي ئموظروؼ طقسية مال
لجنوبية احؿ السو اى عم اكمتر ناحمية في السات المنتجعاوتقع مثؿ ىذه  ،قصالطبيعية تتنالترويحية او 

 اـياؿ ع خالاشعإالفر ايتو  إذلمتوسط البحر اطؽ امنل لسنةار مف الحالفصؿ اؿ خال اام، اكثر دفئإال
طؽ المناوينعكس عمى  ،(3)لترويحيةافييية و لتر احية و السيالحركة اذلؾ يعيؽ  فإف، ثةلثالالصيؼ اشير ا
مي امبسبب ع ائية ليالمات اجاحتيإالصمة تؤثر عمى الو اع اشعإالكمية  فال ،لترفيييةاء الخضر ا
سعة ات و احاعة مسايمثؿ تحدي لزر  اه وىذالمياكبر مف ات ايتطمب توفير كمي امم ،لنتحاو لتبخر ا

 . لترفيواض اغر تستخدـ ال
                                                           

 .49،ص 1997وحة، ثة لمطباعة، الداحمد عبد اهلل بايكر، اسس الجغرافية المناخية، الطبعة االولى، الشركة الحدي (1)
،امكانات مركز قضاء المدائف_دراسة في جغرافية السياحة والترفيو_ باستخداـ الصور الجوية نور صبحي الدليمي (2)

 .51، ص5111، رسالة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، GISونظـ المعمومات الجغرافية 
 .17 -16سابؽ، ص ، ، مصدر عمي صاحب طالب الموسوي(3)
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ثير اتحت ت اؼ ووقوعيالجاخ المناتتميز ب إذ، ؽالعر الجنوبي مف الجزء اسة في ار لداتقع منطقة 
ع ارتفا التي تتبعيا ىريةالظالشمس الصيؼ، نتيجة حركة افصؿ لري المدائـ الدالي اعلالضغط اؽ انط
ينتج عنو  ا، ممراطمإالقط اثؼ وعدـ تساتك ي يمنعلذارة الحر ات اع درجارتفا ومف ثـ، لجويالضغط ا
 .رضإال لىاصمة الو الشمس اشعة ايد كمية اتز 
لنػظري الشمسي السطوع ات اعافي عدد س اكبير  ايناؾ تباىن (1)لشكؿاو  (2)لجدوؿا يمحظ مف   
(عةاس09)بمغلسنوي المػعدؿ ا فا إذ ،خرا لىايف مف شير اتبػي وفي ،ميلفعاو  في محػطة  / يـو
 شير حزيراف في امعدؿ لي عمىاشير يصؿ اعة( ستة اس09)لتي تزيد عمىاير ػشإالوعدد  ،صريةالنػا

(0.09)بواقع  ،اشعة عمودية تقريبإالء وتكوف السماء اوصف ولر خالالنيات اعادة سابسبب زي ،ساعة يـو
 ، اما(/ يوـساعة0100شير كانوف الثاني بمغ)لخرى إاللستة اشير دنى معدؿ لالافي حيف سجؿ 

ء في الشتافصؿ ليصؿ معدليا  ، بينمااشير السنة بيف ام اضحاو  افختالاتظير  ساعات السطوع الفعمية
( ساعة/ 701)بواقعمف شير تشريف الثاني  ءً ابتداسة و الدر امنطقة  انوف شير كل حتى تصؿ تقؿ و يـو

( 700إالوؿ الى) لفعمية السطوع ات اعاس اوتبديا، للجوية خالا بالظاىرات التبايف ا، ويرتبط ىذساعة/يـو
( عمى التوالي 701و 107)مايس الىو  افلتدريجية في شير نيسادة الزياب عمى ا لتصؿ ،ساعة/يـو

( 0101و 202و 202اب)و تموز  و خالؿ إالشير الحارة حزيراف اتيمعدال  عمى التوالي، ساعة/ يـو
 ميالف اشعة الشمس ووجود الغيـو وارتفاع معدالت الرطوبة، ومف ثـ فإف تاثير إالشعاع الشمسي بسبب
وبشكؿ  ياتعرض، للمفتوحةاء و الخضر اطؽ المنالترفييية كاشطة إالنفي  آكبير  آدور  اليالتي ت اتالنباعمى 

لشمسي اع اشعإالية او ر ز امقد اف اسيمال في منطقة الداراسة،مس نتيجة المناخ السائد لشاشعة كبير ال
ر انحو مد ا، فمع حركتيبحركة الشمس الظاىرية التبايف، ويرتبط اياميالسنة و اشير اؿ خال تتبايف

دة ازي افالجدي جنوبا،  رالحركة نحو مداعند  ارىاويقؿ مقد ،الزاوية رطاف شمإال يزداد مقدارلسا
 طالنشالميمة لجذب اؿ املعو احد ا انوإال ، صيؼ ُتعد مف معوقات الترفيييةلافصؿ للشمسي اع اشعإال

ف خالؿ رد مالبالفصؿ اؿ ؿ خالادور فع لفصؿ الشتاء، فمو التي تتميز في برودتياطؽ اممنلالترفييي 
 .لمدينةاء في اعطاء صفة الدؼ
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كانون 
 الثاني

 ايلول اب تـموز حـزيـران مــايس نيســان أذار شبــاط
تشـرين 
 االول

تـشـرين 
 الثاني

كانون 
 االول
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6.3 
7.1 7.7 7.8 

8.7 
9.9 9.9 10.3 

9.4 
8.1 

6.7 6.1 

10.1 

11.5 
12 12.5 

13.3 

14.2 13.59 13.2 
12.2 

11.3 

10.4 10.3 

0

5

10

15

20

25

30

ػخ / َـىو ( بنفـؼهٍ )سـاظرٌ وـنُـاطىع ـنساد بػبسـن ُىَخ ـنساو هرَخـنشاد ؼذالـنًا(2انجـذول )

 (  2019 – 1988صرَخ نهًذح )بنُافٍ يذـطخ 
 شهرإال

 صرَخبنُانسطىع فٍ يذطخ اد بػبس

 نُظرَخا نفؼهُخا

ٍَبنثاىٌ َبك  6.3 10.1 

طبشجــ  7.1 11.5 

رإرا  7.7 12.0 

ٌبَُســ  7.8 12.5 

َسبيــ  8.7 13.3 

ٌادـسَـر  9.9 14.2 

 13.59 9.9 تـًىز

ةا  10.3 13.2 

َهىلا  9.4 12.2 

لوإالتشـرٍَ   8.1 11.3 

ٍَبنثاتـشـرٍَ   6.7 10.4 

لوإالىٌ َبك  6.1 10.3 

 12 8.1 نســُىٌانًــؼذل ا

 ت غيراناد , )بياخ , بغدالمنالي , قسم الزلزالرصد الجوية واء اونة لالاملعالهيئة النقل , ارة اق , وزالعرالمصدر : جمهورية ا

 .5168منشورة ( , 

ػخ / َـىو ( فٍ بنفـؼهٍ )سـانُـظرٌ وانسطىع اد بػبنس نسُىَخ او نشهرَخاد نًؼذالا(1نشكم)ا

 (2019 – 1988صرَخ نهًذح )بنُايذـطخ 

 (2)لجدوؿات اناد عمى بياعتمإالبحث البالمصدر: مف عمؿ ا
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 نُسجُخانرطىثخ ارح وانذرا درجخ - 2

 يف يتجانػ ابوصػفيم اعياو نالترفييية عمى مختمؼ ا تاطالنشالمؤثرة في الميمة اصر العنامف  فاػعدي 

خيػػة المناحػة الر اثير كبيػر فػي اتػ العنصػريف ليمػاىػذيف  فال ،خػرىإالخيػة المناصػر العنات محصػالل
 ح،الريػػػالشمسػػػي وقػػػوة تبريػػػد اع اشػػػعإالثير المغمقػػػة عػػػف تػػػالبعيػػػدة و اطؽ المنػػػافػػػي  فاسػػػنإاللجسػػػـ 

ت ع معػػػدالارتفػػايشػػعر ب فاسػػناي ا فػػػإفي منطقػػة النسػػبية فػػي الرطوبػػػة ات ترتفػػع معػػدال اوعنػػدم
وبػػػذلؾ يكػػػوف لمتبخػػػر  اتوقفيػػػ اولجسػػػـ التبخػػر مػػػف اقص عمميػػػة اعمػػػى بسػػػبب تنػػػارة الحػػػر ات ادرجػػ

حػة الر ايشػعر بعػدـ  فاسػنإاللػذي يجعػؿ ار مػإالرة لمجسػـ الحػر ات اشر فػي خفػض درجػالمباثير التا
الو  رت اشػػػػاوقػػػػد  ،(2)ي رحمػػػػة ترفيييػػػػةار عنػػػػد اعتبػػػػإالب فاؤخذيػػػػػ فالعنصػػػػر ا فاىػػػػذ فػػػػإف الػػػػذ ،(1)جازعػػػػنا 

 سػتة لػىا اقسػمي إذ)بيػػػمي ( سةادر  انيلنسبية ومالرطوبة ارة و الحر احة معتمدة عمى درجة الر ا فات اسالدر ا
رجػػة حػػدد د إذ فاسػػنإالحػػة اسػػتخدـ لمتعبيػػر عػػف ر اػني ( فقػػد )جفػػ اامػػؿ، اعتػػدإالصػػفة  اليـ يغمػػب عمييػػاقػػا
ة حػػػالر اعور بػلشػػا( درجػػػػة Thomـو ػفػػي حػػيف حػػدد )ثػػ ،(ـ  9102 – 01)وامػػوبصػػورة ع فاسػػنرة لالالحػػر ا
 خالمنػػػػا فا الػػػػذ ،رةالحر النسػػػػبية، ودرجػػػػةارطوبػػػػة لاو  ،ءاليػػػػو ارة اعمػػػػى درجػػػػة حػػػػر  امعتمػػػػد (ـ   .9 – 90)ػبػػػػ
-11بػػيف) اح مػػاو ية تتػػر ورطوبػػة نسػػب (، ـ  91 -ـ  91بيػػػف ) اح مػػاو رة تتػػر البشػػري ذو حػػر اط اسػػب لمنشػػػالمنا

11)%(3).  

لرطوبػة ارة و الحػر اتبمػغ درجػة  اعنػدم ج شػديدازعػناب لفرد يشػعرا فا سةالدر افي منطقة  ويتضح 
تبمػغ  افػئ عنػدماخ داحػة نسػبية يتمتػع بمنػابر  فاسػنإاليشػعر  ثػـووف ناوبحسب قػ(.89-87بيف )ام

 رةالحر ات ادرجمعدؿ  فاب (2)لشكؿاو  (3)جدوؿلػا مفويتبيف ( 82-80بيف )الرطوبة مارة و الحر اقيمة 

فػػػي مدينػػػة  (ـ  1107)قػػػعابو ب افػػػي شػػػير  اىػػػعالاتصػػػؿ  (ـ  91.1)ر بمعػػػدؿاإذع مػػػف شػػػير اتفػػػر إالب اتبػػػد
وف ناكػػلشػػير  ادنػػى معػػدؿ ليػػالتسػػجؿ  قصاثػػـ تتنػػ ،ءاليػػو اؼ اء وجفػػالسػػماي لسػػحب فػػالقمػػة  ،صػػريةالنا
رة الحػػػر ات ادرجػػت صػػرية سػػجمت معػػدالالنامدينػػة  فاخيػػة المنات انػػالبيا، وتشػػير (ـ  0901)بمػػغ إذ ينالثػػا

                                                           
 .554ص،1990 المناخ التطبيقي، مطابع جامعة بغداد، بغداد، راوي وقصي عبد المجيد السامرائيعادل سعيد ال(1)
 . 57نور صبحي عبد الدليمي، مصدر سابؽ، ص (2)
، 2008قصي عبد المجيد السامرائي، المناخ واالقاليـ المناخية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف،  (3)

 . 161ص
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ـ 701.و ـ   102.، 701.)قػػعابو ( با،تمػػوز، حزيرافير)شػػلال لعظمػػىا وبمعػػدؿ درجػػػة ، ليالتػػو ا( عمػػى ْ 
ـ 9201و 9702و .910و)رة صػػػػغرى بمػػػػغاحػػػػر  خ المنػػػػاضػػػػمف  سػػػػةالدر امنطقػػػػة قػػػػوع لو  ،ليالتػػػػو اعمػػػػى  (ْ 
 ،عموديػػة شػػعةاو فية اء صػػار طويػػؿ وسػػماؽ بنيػػالعػػر الجنػػوبي مػػف الجػػزء الػػذي يتسػػـ اؼ الجػػاي او لصػػحر ا

متمثمػػػػة لالمخصصػػػػة اطؽ اممنػػػػلتي النبػػػػاء الغطػػػػاقمػػػػة  لػػػػىارة تػػػػؤدي الحػػػػر ات اع درجػػػػارتفػػػػا فا ومػػػػف ثػػػػـ
 رض.إال لىاصمة الو الشمسي اع اشعإالنسبة  ضاخفنافي  تؤثرلتي ا ،ءالخضر ات احالمساب
( ،طاشب ،0وف ناكو  9كانوفشير)افي  اسيم ال، تلمعدالا ء فتنخفضالشتاؿ فصؿ خال اام  
رة الحر ات ادرجسجمت  ا، بينمليالتو ا( عمى ـ   9102و 91.0و  0102)بمغعظمى رة ات حر ادرجب
لشمس اشعة ار وميؿ النيات اعاقص عدد ساتنل، ليالتو اعمى  ـ  (701و  705و 707)قعابو  لصغرى ا
رة الحر ات الشديد في درجالتطرؼ ايتضح  اوبيذ ،ينالثاوف ناشير كفي  ادنى حد ليا لىالتي تصؿ ا
ء الخضر اطؽ المناعمى  اثيرىاعف ت بشكؿ كبير، فضال ديةاقتصإالة الحيالذي ينعكس بدوره عمى ا
ء الخضر ات احالمسا دةابد مف زيال ا، لذائمة لنموىرة مالات حر ادرج لىاج ات تحتاتالنبار و اشجإالف
رغة الفات احالمسار استثماؿ مف خال ،ارة فييالحر ات اع درجارتفاو  اي مف قمتينالتي تعاطؽ اممنل

لشمسي اع اشعإالص اتصامؿ رة مف خالالحر اتقميؿ  ومف ثـ ،اوتشجيرىت ائؽ ومتنزىاحد لىا اوتحولي
وينعكس ذلؾ  ،(2)ةالمغطاغير طؽ المنارة مف الطؼ حر ات اتالنباة بالمغطاكف امإالنجد  إذ، (1)صؿالو ا

خر الربيع و اؿ فصمي لترفييية خالاطؽ ات لممنلرحالاتكوف  ام البالترويحية فغالترفييية و اشطة نإالعمى 
 افي حيف ينخفض معدلي، ترفيييط اتشجع عمى نش امعتدلة مم ارة فييالحر ات اتكوف درج إذ ،لخريؼا
ت تكميمية تتمثؿ اخدمر توفير القر اع ائميف وصنالقايفرض عمى  اء ممالشتالصيؼ و أفصمي ل
 .طؽالمناتمؾ  ه فيالمياو لتكييؼ ات احة وخدماستر إاللشمسية ودور ات لمضالاب
 
 
 
 
 

                                                           
 . 80، ص مصدر سابؽ، نور جواد الحمفي (1)
، 2014ة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، ، مكتبافية البشرية، طبعة االولى، الجغر ىاشـ محمد صالح (2)

  .87ص
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 صرَخبنُايذَُخ  فٍ (و  )نصغريانؼظًً وارح انذراد بنذرج خنسُىَانشهرَخ اد نًؼذالا(3نجذول )ا

 2019 -1988نهًذح يٍ 

نشهرٌانًؼــذل ا (نصــغريا  )و  (نؼــظًًا  شـــهرإال )و   

ٍَبنثاىٌ َبك 17.9 6.6 12.3  

طبشجــ 20.9 8.7 14.8  

رإرا 26.7 13.3 20.0  

ٌبَُســ 32.5 19.2 25.8  

َسبيــ 39.5 24.7 32.1  

ٌادـسَـر 43.9 27.4 35.6  

 تـًىز 46.0 29.3 37.6

ةا 46.3 28.9 37.6  

َهىلا 42.6 25.3 33.9  

لوإالتشـرٍَ  36.3 20.5 28.4  

ٍَبنثاتـشـرٍَ  26.2 13.1 19.6  

لوإالىٌ َبك 20.0 8.5 14.2  

 نسُىٌانًؼذل ا 33.2 18.8 25.9

) ،خالمنا قسم ،ليالسلسالرصد الجىيت واء اىنت لالبملعالهيئت ا ،لنقلارة اوز ،قالعراد على جمهىريت بعتمإالب لمصدر:ا
 .9102 ،ت غير منشورة(انابي

 صرَخبنُايذَُخ فٍ  (ىي  )نصغريانؼظًً وارح انذراد بنسُىَخ نذرجانشهرَخ اد نًؼذالا(2شكم )نا

2019 -1988نهًذح يٍ 

 

 (3)لجدوؿات اناد عمى بياعتمإالبحث البالمصدر : مف عمؿ ا

كانون 
 الثاني

 ايلول اب تـموز حـزيـران مــايس نيســان أذار شبــاط
تشـرين 
 االول

تـشـرين 
 الثاني

كانون 
 االول

(م  )الصــغرى  6.6 8.7 13.3 19.2 24.7 27.4 29.3 28.9 25.3 20.5 13.1 8.5
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 ،منطقة ترفييية ةيال لترويحيةاحية و السياشطة نإالفي نوع  شرابشكؿ مب تؤثر إذ نُسجُخانرطىثخ ا باي 
ري لجسـ الحر ا فاتز إالية رة وعممالحر اعمى درجة  اثيرىاطو بتاونش فاسنإالحة اتؤثر عمى ر   أنيا اكم
لتنفس فيشعر ارة تؤثر عمى عممية الحر ات اع درجارتفاتقترف مع  المرتفعة عندمالرطوبة ا ف، الفاسنإال
رة الحاطؽ المنالترفييية في ات اطالنشاعمى  ايؤثر سمب امم ،(1)لتنفسالضيؽ وصعوبة اب فاسنإال
في  اسياساو  اميم اعنصر  ُتعدلطبيعي فالحد ات ضمف ناك إذا اام، ئيةالمات المسطحالقريبة مف ا
لمبمطة المبنية و ات احالمسادة المدف لزياكز امر لرطوبة في اة تقؿ ام، ولكف بصورة علترفيييةاطؽ المنا

  .(2)لتبخرايقمؿ مف  امم
كانوف ي نالثاوف ناشيري ك في لنسبيةاعدؿ لمرطوبة ػعمى ما فا (3)لشكؿاو  (4)لجدوؿامف يتبيف   
شير افي  % (9007 و  .900)لىا الي، ثـ تنخفض تدريجيالتو اعمى  % (7.09و  7701)بمغ ؿو إال

لترفييي لمفرد احي و السياط النشاخيرة تقمؿ مف فرص إالشير إال فإف الذ ،ليالتو اعمى ب او  فاحزير 
ويعزى  ،لنسبيةالرطوبة اصؿ في الحاض اخفنإالرة رغـ الحر ات الكبير في درجاع ارتفإالبسبب 

ء الغطاوقمة  اتياىاتجالجوية و ات المنخفضا، و رةالحر ات اع درجارتفاتتمثؿ بب اسبالعدة  ،ضاخفنإال
تضيؼ  إذ ،لنتحاعممية  ؿخاللمتحررة مف الرطوبة اض كمية اخفنا ومف ثـ ،لمدينةاخؿ ادتي النبا
لرطوبة اد اتزد إذلجو، ادة رطوبة ازي لىاويؤدي ذلؾ ، ءاليو ا لىاء المار ات نسبة كبيرة مف بخاتالنبا

  .ارىاوبجو  المضممة وفوقيا طؽالمنافي  اـبشكؿ ع
 ر بـــــطيإال: - 3

 ابم فاسنإالط اة ونشاعمى حي ر كبيرثيات اليلتي ا لميمةا خيةالمناصر العنابيف مف  راطمإالُتعد   
 لكثيرمفايرغب  إذ حي،امظير ترفييي وسي تاذ أنياعف  فضال لترفييي،احي و السياط النشافي ذلؾ 

 في السيمالنفسية احة الر ايشعروف ب يـبعض فا او طرة،الماء اجو إالرؤية  اولمطر ات لسير تحا فاسكال
 .(3)إالوربية الدوؿ

 

 

                                                           
قية عمى المناخ الطبي ، اثر المناخ عمى صحة وراحة االنساف في العراؽ )دراسة تطبيميدي حمد فرحاف الدليمي (1)

 . 77، ص 1990، )غير منشورة ( ، جامعة بغداد ،التطبيقي (، رسالة ماجستير، كمية التربية
المناخ المحمي لمدينة كربالء، مجمة  عمى، تقويـ دور المناطؽ الخضراء في التأثير عبد الحسف مدفوف أبو رحيؿ (2)

 .268، ص 1999، 45، العدد االداب، بغداد
قصي عبد المجيد السامرائي وعبد مخمور الريحاني، جغرافية االراضي الجافة، جامعة بغداد، مطبعة دار الحكمة، (3)

 .27، ص1990
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كانون 
 الثاني

 ايلول اب  تـموز حـزيـران مــايس أنيســان أذار شبــاط 
تشـرين 
 االول

تشرين 
 الثاني

66 الرطوبة 56.9 46.6 39.8 28.5 21.4 20 21.8 25.8 36.8 53.7
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 2019 _1988صرَخ نهًذح ثٍُ بنُايذطخ فٍ نُسجُخ)%( انسُىٌ نهرطىثخ انشهرٌ وانًؼذل ا( 4نجذول)ا

 نُسجُخ %انرطىثخ ا شهرإال

ٍَبنثاىٌ َبك  66.0 

طبشجــ  56.9 

رإرا  46.6 

ٌبَُســ  39.8 

َسبيــ  28.5 

ٌادـسَـر  21.4 

 20.0 تـًىز

ةا  21.8 

َهىلا  25.8 

لوإالتشـرٍَ   36.8 

ٍَبنثاتـشـرٍَ   53.7 

لوإالىٌ َبك  64.2 

 40.1 نسُىٌانًؼذل ا

ث بنب) بي،خبلمنالي، قسم السلسالرصد ايت ولجىاء اىنت لالبملعالهيئت ا، لنقلارة اوز، قالعراجمهىريت د على بعتمإالب :لمصدرا

 .8109، غير منشىرة(

 

 (3)شكمنا

 2019 –1988صرَخ نهًذح ثٍُ بنُايذطخ فٍ %( نُسجُخ)انسُىٌ نهرطىثخ انشهرٌ وانًؼذل ا

 (4)لجدوؿات اناد عمى بياعتمإالحث بالبالمصدر مف عمؿ ا 
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سة الدر امنطقة  لتحديداوجو وعمى  ؽالعر المطير في ا لفصؿاية اية ونيالمحدد لبدالرئيسي و اؿ املعا اف
شير اؿ خال التي ينقطع مرورىا، و لمتوسطالبحر ادمة مف القاجبيوية لات المنخفضاية اية ونياىو بد

فئة الدات الجبيا لمطرالمسبب لسقوط اي نالثاؿ املعا اام ،ءً اشت اد مرورىافي حيف يزد ائيالصيؼ نيا
(1)لية العالرطوبة ات الشرقية ذالجنوبية اح الريالعربي عند ىبوب الخميج ادمة مف القا

في  ايسقوط قؿوي 
، رةالحر ات اع درجارتفامع  لمتوسطالبحر الجوية مف ات المنخفضالصيؼ بسبب عدـ وصوؿ افصؿ 

ب نالجا، فبي وسمبياثر يجا راطملال  فأو  ،اليلفعمية القيمة ا وقمتلتبخر اع ارتفا لىايؤدي  امم
، كبيرة حية ترفيييةاىمية سيا الي لتيالجوفية و السطحية و اه الرئيسي لمميالمصدر أ تُػعد ونابي ايجإال

ء الغطا فاو ، ت مف جيةالمتنزىائؽ و الحدا لىاج لخرو الترفييية كاشطة نإالبعض ب اطيارتباعف  فضال
الئش و الحشاتي و النبا ، ويمنع لتربةايعمؿ عمى تثبيت  ومف ثـ ،اتيبكمي اوثيق اطارتباط ر ترتباشجا 

لسمبي اب نالجا اام ،ةاملعالصحة الترفييية و اشطة نلالؿ معرقؿ املتي ىي عالرممية اصؼ العو احدوث 
تقمؿ مف رع، و الشو السير عمى اعرقؿ حركة ت أنيا اسيمال، لترفيييةاشطة نإالؿ معرقؿ لمعظـ امع تُػعد

رع الشو اه في المياعف تجمع  فضال، لترفيييةاشطة نإالرسة اصعوبة مم لىالشمس فتؤدي اشعة اوجود 
  .(2)رعالشو ات وغرؽ انالفيضاحدوث  ومف ثـري المجاعمى  ايشكؿ ضغط امم
قط افتتس ،ءالشتالصيؼ ومعتدلة في فصؿ ار في فصؿ اطمإال عديمة أنياسة بالدر اتتميز منطقة   
 لىات و المتنزىائؽ و الحدا لىاس النامف خروج  البات قوية قد يمنع غار وبشكؿ مستمر وبزخاطمإال
ت اطالنشارسة التي تحدد مماىي  راطمإالكثرة سقوط  او قمةلقوؿ ليس الذلؾ يمكف  ،خرىإالطؽ المنا
يتضح مف ، لواتقناو  فاسنإالعرقمة في حركة تكوف م لمعتدلة بحيث الالكمية ا امناو  ،لترفيييةا
 از مجموعياو يتج ال إذ، اسة تتصؼ بقمتيالدر امنطقة  راطامت اكمي فا (4)لشكؿاو  (5)لجدوؿا
 قعابو  أالولىلمرتبة ا تحتؿ إذ (ينالثا) تشريف ؿ شيرخال اليعمى كمية ا( ممـ وتسقط 09205)لسنويا
ذاؿ و و إالوف ناء شيري كا، وج( ممـ9100) ( 9100 و 9107)ر بمغاطاملثة بمعدؿ الثاية و نالثالمرتبة ار با 

 0209سجمت) إذؿ( و إال، تشريف طا، شب فاي، نيسنالثاوف نا) كيرشخفضت النا افيم ،ليالتو اممـ عمى 
لصيؼ، اشير ائي في ار بشكؿ نياطمإالقط اينعدـ تس ابينملي، التو اعمى ممـ (107و 0701و 0107و
لمرتفع ازوري إاللضغط اعف ىيمنة  فضال ،لجويةات المنخفضاثر بحركة ايو تتر اعصا ار اطام اكونيل

                                                           
 . 24، ص1985مطبعة جامعة البصرة، طقس والمناخ، ، خرائط التوفيؽ العاني وماجد سيد ولي محمدحاـز  ( 1)
محمد رميض راشد عبد اهلل االشوري، التقييـ الجغرافي لؤلمكانات السياحية في محافظة صالح الديف، رسالة (5(

 . 16-11، ص 5162ماجستير، كمية االداب، جامعة تكريت، 
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طمسي إاللمحيط المطمة عمى ا ارباو لغربية مف الجنوبية احؿ السو الغربية و المتوسط البحر اء اجز اعمى 
 اؿ ىذفة خالالجارية القاة ريالمدالكتؿ ادة اوسي ،سةالدر اعف منطقة  ُتعدلجوية تبات المنخفضاجعؿ  امم
سيطرة  لىايؤدي  امرضية إاللكرة الي مف الشمالنصؼ ا لىاىري لمشمس الظاؿ اتقنإال، كذلؾ لفصؿا
ر احسنا لىادى ار اطمإالقمة كمية  فا، (1)لموسمياليند اممثمة بمنخفض السمية لمو اليندية المنظومة ا
ت ايناكامتوفير لخية المناصر العناعف  اثير ايقؿ ت ال لترفيوافي   اكبير  ادور  التي لياء الخضر اطؽ المنا

ئط اوس اتطرحي لتيات المموثالقة و العاتربة إالء مف اليو اتنقية  تسيـ في إذ ،طبيعية ترفييية لممدينة
 حةاع مساتسات ذلؾ عمى اساعكنالرطوبة و التربة مف ادة محتوى ازيعف  ، فضاللجوالنقؿ وتمطيؼ ا
 .ءالخضر اطؽ المنا

 (5نجذول )ا

صرَخ نهًذح يٍ بنُايذطخ فٍ قطخ ) يهى (بنسار بطيإالٌ نكًُخ نسُىانًجًىع انشهرٌ وانًؼذل ا

1988 -  2019 
 نشــــــــــهرا ر ) يهى(بطـــــيإال

 انًجًىع انسُىٌ 129.5

ت غير انابي ،خانلمالي ، قسـ الزلز الرصد الجوية و اء او نة لالاملعالييئة النقؿ ، ارة اؽ ، وز العر المصدر : جميورية ا
 .8109منشورة 

 

                                                           
ماجستير، كمية االداب، جامعة ذي قار،  رسالة،الراحة المناخية مدينة الناصرية عمي ضعيؼ تاية البدري مؤشرات (1)

 .66-65ص ،2012
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صرَخ نهًذح بنُاقطخ ) يهى (نًذطخ بنسار بطيإالنسُىٌ نكًُخ انًجًىع انشهرٌ وانًؼذل ا( 4شكم )نا

 2019  - 1988يٍ 

 (5)لجدوؿات اناد عمى بياعتمإالحث بالبالمصدر مف عمؿ ا
 
  حبنرَا -4

، لذلؾ ئياليو التدفؽ ا ايطمؽ عمييو ، رضإالز لسطح افقي مو امتحرؾ بشكؿ لاء اليو ا وىي  
 ُتعدو  (1)بطةاخرى ىػاعدة و ائية صات ىو ار اتبدو عمى شكؿ تيلتي اء العمودية لميو الحركة اتختمؼ عف 

لتي يقـو ات اليالفعاو  تاطالنشافة اشر عمى كالتي تؤثر بشكؿ مباة مالياخية المناصر العناحد اح الريا
مف  تُػعد( ا/ثـ 5)ز سرعةاو تتج البشكؿ نسيـ  اىبوبي فا إذ، لترفيييةاشطة نإال ا، ومنيفاسنإال ابي
 الامع تُػعد ومف ثـ ،ليةالعارة الحر اب فاسنإاللتقميؿ مف شعور ا لىاو يؤدي ن، اللترفيييالجذب اؿ امعو 
وتجمب لغيوـ اتحمؿ و خر ا لىاقميـ ارة مف الحر اؿ اتقنامسؤولو عف  أنيا اكم.(2)لجسـاتبريد ل اميم
 إذا اسيمال ،لبرودةالفرد باس احساو ، رةالحر ات المسبب في خفض درجا ففيو الجغر ا، ويرى راطمإال
ئؼ الوظاوـ بتنشيط وتق ،سجةنإالء اتؤثر في عممية بن إذ ،لجوارة اض درجة حر اخفنانة مع امت متز ناك
 .(3)ييةلترفياحية السيات التخطيط لممنتجعالميمة عند افية الجغر اصر العناحد ا وىي، لحيوية لمجسـا

                                                           
 .105، ص2013بعة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، ، طبعة الراي احمد غانـ، الجغرافية المناخيةعم (1)
 . 71، ص 1983، االردف –طبعة الثانية، مطبعة النور النموذجية، عماف  ،نعماف شحادة، عمـ المناخ ( 2)
حة لتنمية السياحة في قضاء الحمة، رسالة ، االمكانات الجغرافية المتاعبد اليادي زويد خمؼ الرويشدراء عذ( 3(

 . 55، ص 2019، جامعة الكوفة ،ماجستير، كمية التربية لمبنات

كانون 
 الثاني

شبــاط  مــايس  أنيســان أذار  اب  تـموز حـزيـران  ايلول    
أتشـرين 
 االول

تـشـرين 
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ية نالثا، و ابة نحوىالياة املعا حالريالمدينة عمى اثير ات أالولىحيتيف المدينة مف ناح في الريالج اوتع
 .(1)المحيط بيالريفي ا اوبيف ظييرى ادؿ بينياريحي محمي متب اـرية في خمؽ نظالمدينة كجزيرة حر ادور 

 إذ ،لغربيةالية الشماسة الدر امنطقة  ئدة فيالساح الريا فا (5)لشكؿاو  (6)لجدوؿامف  يمحظ  
 ،فاؿ شير تموز وتنخفض في شير نيسخال ارىاد تكر اويزد( %10.1)نسبةوب أالولىلمرتبػة اءت باجػ

لسيؿ ار احدناطبيعة و  يموؿايس حتى المدة مف ماؿ ي خاللموسماليند امنخفض لاسيطرة  بسبب
 تكوفو ، افيالنسبية وجفا ارتيات حر اض درجاخفناز باتمت إذ ،(2)ارىادة تكر اعد في زيالذي سا لرسػوبيا
ؽ العر الوقوع  ،لسنةار اعمى مد اؿ سرعتياعتداؼ بتتصو ، ءالشتافي فصؿ  افية عند ىبوبياصء السما

ًء المرتفع شتالضغط اثير اقع تحت تالو اري المداشبة  اـلحز ا، ضمف اسة خصوصالدر اومنطقة  اعموم
ت إاللحاء بعض استثنالسرعة باح شديدة الرياعمى ىبوب  فاعدايس ال فالمذا اري صيفالحر المنخفض او 
 ابينم %(07.9)رابنسبة تكر لغربػية( اح الريػاية)نالثػالمرتبػة اب اتميػي،(3)جوية تاباضطر ا افييلتي تحدث ا

 .%(9.7)رابنسبة تكر خيرة إاللمرتبة ا( بلغربيةالجنوبية اح الريا)سجمت
ولما كانت اتجاىات الرياح تتغير باختالؼ فصوؿ السنة، فإف سرعتيا تتغير ىي الخرى ومف   

 ،(ـ/ ثا 1.1)بمغ، نجد  اف المعدؿ السنوي لسرعة الرياح في منطقة الدراسة (6)والشكؿ (7)الجدوؿ
لشيرية ات لمعدالايف في قيـ اؾ تباىن إال اف ،لطبيعيةارض العو اسطح وعدـ وجود الء استو ابسبب 

 ()كانوف إالوؿ،، كانوف الثانيلشيريصؿ لسنة لتارد مف البالفصؿ افي  ياتحيث تنخفض معدال
ثا ( لتصؿ ـ /  0..) افمف شير نيس ءً ابتدا بينما ترتفع نسبيا ، ـ/ ثا( عمى التوالي 9.2و 9.1)الى

 فإف الي لذالتو ا( عمى اـ / ث ...و  5.0و  5.0)( نحواف، تموز، ابحزير ) اعمى معدالتيا في شير
 .ةامصرية بصورة عالنالسرعة في مدينة امعتدلة  اوح خفيفة الريا
 
 
 
 

                                                           
 . 59ص مصدر سابؽ، ،عمي ضعيؼ تاي البدري (1)
 ،19السطحية في العراؽ، مجمة ابحاث البصرة، العددعبد االماـ نصار ديري، التبايف الزماني والمكاني لحركة الرياح (2(

 .168، ص1999
 .148، ص1982لموصؿ، مطبعة الموصؿ، احمد سعيد حديد واخروف، المناخ المحمي، ا (3)
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ئرح انذاد بػبذست قطثنسُىَخ انشهرَخ واح بنرَا دبهبتجار اد تكرنًؼذال نًئىَخانُست ا(6نجذول )ا

 2019  -1988نهفترح يٍ   صرَخبنُايذَُخ نسكىٌ % فٍ انخ بر داهُخ وَست تكربتجإال
 عبنقطا
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3.4 10.8 12.1 4.5 3.4 14.8 23.9 10.4 15.6 

3.8 11.9 12.4 5.3 3.3 12.9 23.7 13.1 13.4 

4.5 12 12.8 5.4 4.3 11.7 22.1 13.5 13.1 

5.2 8.5 7.3 4.7 3.6 13.1 28.3 19.3 11.5 

1.6 2 1.9 1.4 1.8 17.2 47.4 19.2 6.4 

1.2 2.1 1.4 0.9 1.7 23.6 49.2 12.9 6.3 

1.4 2.7 2.1 1.1 1.9 22.2 46.9 15.3 8.2 

2.3 3.5 2.4 1.6 2.6 16.6 36.8 19.7 13.5 

3.6 9.3 9.2 4.4 2.9 14.2 26.5 14.6 16.4 

2.9 9.6 9.8 3.8 2.5 14.8 26.8 13.2 17.2 

2.5 10.9 10.3 4 2.7 16.5 25.9 10.5 19.1 

2.9 7.8 7.7 3.4 2.8 16.2 31.7 14.3 13.2 

 ت غير منشورة( .انا)بي 9102خ ،المناقسـ  -قيةالعر الجوية اء او نة لالاملعالييئة ا: لمصدرا
ئرح انذاد بػبذست قطثنسُىَخ انشهرَخ واح بنرَاد بهبتجار اد تكرنًئىَخ نًؼذالانُست ا(5نشكم)ا

 2019-1988سخ نهفترح يٍ  انذرانسكىٌ % فٍ يُطقخ انخ بر داهُخ وَست تكربتجإال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)لجدوؿ ات انابيد عمى اعتمإالحث بابلالمصدر: ا
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 انسكىٌ
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 اسيمال ،لترفيييةات إالستعمإالثير ميـ في ات اوليلسرعة اه و اتجإالىمػية مػف حػيث اح المريػو   
صؼ العو اح و ات لمريادص، لتكوف متاتالنباعة اوزر لتشجير اقع ار مو اختيا ويتـء الخضر اطؽ المنا
ج اتحت سةالدر امنطقة  واف ،لمدينةاخؿ اؿ داستعمإال افي وجود ىذ آميم آلامرية وىي بذلؾ عالغبا

، ضحابشكؿ و  اثيرىالتي يظير تاو  ايدة مناستفسبة لالالمنا اقعيار مو اختياء و الخضر ات احالمسادة الزي
عف  ، فضاللمدينةاخ افي تمطيؼ من ادة منيافستإاليتـ  اكم اوسرعتي اتعمؿ عمى تقميؿ مف حركتي إذ

صؼ العو امثؿ ىذه  فابية التر اصؼ العو اتحد مف حدوث  ومف ثـ افياجر نالتربة وتمنع افظ عمى اتح أنيا
حة السياثير عمى اخ تامنلاصر اعنصر مف عنلكؿ  فإفلترفييية. اشطة نإالوتحد مف  اتؤثر سمب

لجسـ ارة ار حر يعمى تغي ويعمؿ فاسنحة لالالر اقصى حد ممكف مف الذي يقوـ بتوفير اىو  إذ، لترفيواو 
 .حةالر اوشعوره ب

 (7نجذول)ا

 2019 – 1988 نهًذِصرَخ بنُا( فٍ يذطخ  بح  ) يتر / ثبنرَانشهرَخ نسرػخ اد يؼذال

 (بح )و / ثبنرَاسرػخ  نشـــــــهرا

 2.9 ٍَبنثاىٌ َبك

 3.4 طبشجــ

 3.8 رإرا

 4.0 ٌبَُســ

 4.1 َسبيــ

 5.1 ٌادـسَـر

 5.1 تـًىز

 4.4 ةا

 3.7 َهىلا

 2.9 لوإالتشـرٍَ 

 2.8 ٍَبنثاتـشـرٍَ 

 2.7 لوإالىٌ َبك

 3.7 نًؼذلا

قسم  ،ليالسلساد ـلرصايت ولجىاء اىـنلال تبملعالهيئت ا، لنقلارة اق، وزالعراهىريت لمصدر : جما

  .1029 ،ث غير منشىرة(بنب) بي،خبلمنا
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 2019-1988 نهًذِصرَخ بنُا( فٍ يذطخ بث/  وح  )بنرَانشهرَخ نسرػخ اد يؼذال(6نشكم)ا

 (7)لجدولا ثبنببي د علىبعتمإالحث ببلبالمصدر : من عمل ا

  نترثخا-ج 

لحضري التوسع ات اىاتجاي و نالعمر المدينة افي تطوير ىيكؿ  إالوفع اامى التربة دور اتمعب    
لذي يحدد عمى ضوئو الحضري ات إالستعمإالفي  التربة وبنيتيانسيج  تأثير عف لمستقبمي، فضالا

يي ، فبمد يلطبيعية الادية اقتصإالرد المو امف  ُتعدو  (1)اة عميياملمقات الممنش لتربةادرجة تحمؿ 
ي نالعمر المدينة افي تطور ىيكؿ  اامى اً دور  مفتمعبو  اعم ، فضالءالغذاج اتنسي الاسإاللمصدر ا
ؼ اصنإالر اختياؿ خالء مف الخضر اطؽ المنات تخطيط وديمومة احد متطمبا اكونيلتوسع ات اىاتجاو 
لتربة ا، وتختمؼ ءاليو اء و المالعضوية و المعدنية و اد المو الؼ مف مزيج مف ات، وتتالمغروساسبة مف المنا

 لىادت التي اؿ املعو اخرى بحسب ا لىائية مف منطقة الكيميالطبيعية و ا ائصياوخص اتيافي صف
 ال اومم، (2)فاسنإالعف  لزمف فضالاريس و التضاخ و المنالعضوية و اد المو اصمية و إاللصخور اك اتكويني

فقية إالء الماحركة  ؿخال مفلتكتونيو ائص ات لمخصاسياسات دالائية متبالماد المو التربة و ا فاشؾ فيو 
ؿ او لجدار و إالنيا فالة جريافي ح اكم ايكوف طبيعي فا اامدؿ التبا التربة وىذاخؿ مقطع العمودية داو 
ه في الميار استثماعند  اعياصطنا اولرئيسي لمنير المجرى ا لىالمنحدرة ات لمسيالالجوفية و اه المياو 

                                                           
 .651، مصدر سابؽ صصالح حميد الجنابي (1)
 . 135، ص1975بغداد، ابراىيـ شريؼ ابراىيـ وعمي حسيف الشمش، جغرافية التربة، بغداد، مطبعة جامعة  (2)
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 لرسوبيالسيؿ اسة جزء مف تربة الدر امنطقة  ُتعدو  .(1)لترفييية ا اسيماللمختمفة البشرية اشطة نإال
صمية إاللصخور ات اتكونت مف مفتت إذ، لتكويفالنيرية حديثة الرسوبية ا لترباضمف مجموعة  قعةالو ا
، لرسوبيالسيؿ امنطقة  لىا فالوديار و إالنياه اؿ ميرة ثـ نقمت خالاو لمجاطؽ المناجد في التي تتو ا

 لىاعمة الناح بيف او تتر  انسجتي فإفلرمؿ لذلؾ الغريف وقمة نسبة الطيف و اع نسبة ارتفاوتتصؼ ب
ؿ يمكف مف خال ا. لذ اة محميلمطمور ا اوشئة النالترب المنقولة وليس مف الترب امف  أنياو  ،(2)لمتوسطةا
 :اقسميف ىم لىا اميي( تقس.لخريطة)ا
 رإالَهبض ادىاترثخ -1

مف حيث  أالولىلمرتبة احتؿ تت الفر ائي نير المالترسيب اكـ ات تر اي لعممينالثالتشكيؿ ا ُتعد   
لرمؿ الطيف و المتكونة مف خميط ا اـلنعومة بشكؿ عا لىا انسجتي، وتميؿ صريةالنامدينة  فيحة المسا
لنسجة فيي تقع ضمف المثمث  العضوية، وفقاد المو الكمس و الية مف الغريف، وتحتوي عمى نسب عاو 
عف مسػتوى تربػة  (3)ـ(9-0يبمغ ) إذضو اخفناب المزيجيو، ويتصؼ سطحيالطينية الغرينيو الترب ا
لشعرية بفعؿ اصية الخاط الجوفية ونشاه المياع منػسوب ارتػفا لىادى الذي اػر مإالر إالنياؼ اكػتا
ط النشا في عممية اثيرىايبرز تو ، اوتممح تربتي اح عمى سطحيالمإالكـ اتر  لىادى ا التبػخر مما
دؽ الفنات و المنتجعائؽ و الحداء اشنالترويحية و الترفييية ات المجمعاء ابن ؿخالحي مف السيالترفييي و ا
فة ات وعمى ضفالفر اعمى طوؿ نير  اسيمال، اتيامقلتربة الاحية ت يعتمد ذلؾ عمى مدى صالالمتنزىاو 

  لمتفرعة.الو او وجد
 ر إالَهبف بكتاترثخ  -2
ء ابتدا اـلعالمصب ات ومبزؿ الفر اشرطة طويمة مع مجري نير الفيضي بشكؿ السيؿ اتمتد تربة    

ت ونتيجة الفر اير لمتكررة لنات انالفيضا بسببتكونت  الذصرية، النالمدينة  لبمديةالحدود امف دخولو 
اللنير، و القرب مف مجرى الكبير باحجـ لات اسب ذالرو اكـ ا، تتر لنيريالمترسيب  تكوف بعيدة  اقؿ حجما 

  .010سبة )بن لغريفايف و ػلطاؿ و الرمامف  اىاحتو م وبمغ، ام الذلؾ ىي تربة مرتفعة نوع انسبي اعني
 تالغرينيو ذا المزيجيوترب ػلاع ضمف ػلنسجو فيي تقاثمث ػلم والي، ووفقاػعمى الت % (9107و  5707و

                                                           
راسة في جغرافية الموارد المائية، رسالة ماجستير، كمية التربية، ، مشروع نير العز دودحسف خميؿ حسف المحم (1)

 . 22، صجامعة البصرة
حمد عمي التميمي، امكانات التنمية السياحية والترفييية في محافظة ذي قار العراقية باستخداـ تقنيات االستشعار ا (2)

 . 34، ص2018عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة طنطا، 
(3)

اصرية وتأثيرتيا البيئية بأستخداـ نظـ ىبة صاحب عودة دخيؿ الحسيناوي، الخريظة الييدرولوجية لمدينة الن 
 . 42، ص5168المعمومات الجغرافية، رسالة ماجستير ،كمية االداب، جامعة ذي قار، 
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 2019 بوصرَخ نؼبنُانترة فٍ يذَُخ ا اَىاع( 4خرَطخ )نا

ع او نا، خريطة ضيار إالر، قسـ افظة ذي قاعة محاعة ، مديرية زر الزر ارة اؽ ، وز العر اد عمى جميورية اعتمإالحث بالبالمصدر: ا
  ARC Map 0101ج ام، وبرن .910ر، افظة ذي قامح لترب فيا
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لتي ائص الخصاونتيجة ليذه .(1)ءاليو اء و المايسيؿ حركة  ارعة مملساية معتدلة إذت متوسطة ونفااممس
ت اءاة فضامقلترب الالنوع مف ا اؿ ىذستغالايمكف  سةالدر الترب في منطقة افضؿ امف  ُتعد از بيامتت

تربة  افسيـ كونيناغ لمترفيو عف الفر ات اقاو في  فالسكا الييا ايمجء جميمة اطؽ خضر اترفييية ومن
 ت.الفر المتمثؿ بنير ائية المارد المو اعف توفير  خصبة، فضال

 
 ئُخ بنًــــارد انًـــىا -د:

ت اثر مؤثر في نشا الي فالتي كالطبيعية اؿ املعو ابرز ار مف إالنياصة ائية وخالمارد المو ا ُتعد  
فة فيي الجافة وشبة الجاطؽ المناصة في ار خإالنياري تمؾ امجر ابجو  اياملبشرية وقيات المستوطنا

ب نالجاعف  عي، فضالالزر ا اوعي الصنا اولمنزلي اؿ استعملال فاء كاسو  اميم اسياسا امصدر 
النياه و المياوفرة  ُتعد ا، لذالمدينة ومظيرىاعمى بيئة  لذي تضيفوالي الجما ؿ املعو امف  اقطيار ومسا 
في توزيع  اتمعب دور و  ،(2)لترفييياؿ ميمو لمجذب امعو  اكونيحية اىمية سياطؽ المنالتي تكسب ا
ر اطمإالفة قميمة الجاطؽ المنافي  اسيمال فالسكاميؿ ي ام الباغ إذ ،رىـاتشناتركزىـ و ؿ مف خال فالسكا
، خرىإالتيـ ات حياعة ومتطمبالزر ا سية مفاسإالتيـ اجاسد حل ارىاستثمر الإالنيالتمركز حوؿ ا لىا

لسكنية ات التجمعاخؿ ىذه اد اجونيالتي يحتالترفييية اء و الخضر ات احالمسانسبة  ىعمتنعكس  ومف ثـ
  .ئية )كورنيش (ات ماجياو و بح اف ومستيابسو ء ات خضر احامس لكثيػفة مفا
خي امنلاطبيعي لاؿ امعلاؿ يتمثؿ بو إالدر امص وثثالمف سة الدر اه في منطقة الميارد اتتكوف مو و   
ه الميار و اطمإال، وتشترؾ لجوفيةاه المياي نالثالمصدر ا اام، لثموج (ار و اطمإال)قط بنوعيةاتسلاص باخلا
ي نسبة اتشكؿ  لثمجية فيي معدومة والالتغذية ا اام، تةاو وبنسب متف تالفر الجوفية في تغذية نير ا

، لحوضالي اعاطؽ ات في منالفر انير تسيـ في تغذية  ا، لكنيافاج لمنطقةالذي يسود اخ المنا فالكوف 
 فاشري تُػعدلذي ا، لواو جدت و الفر ابنير  متمثؿلالرئيس المورد ا ُتعد إذ ،لسطحيةاه الميالث الثالمصدر او 
ت وبعض المستقر ا ، ولو دور كبير في جذب عدد مفئيةالمات اجاحتيإاليف املمصدر لتاة و الحيا
ئية المات اليالفعارسة اؿ مملترفييية مف خالاحية السياض اغر إالفي  اسيم ، اللحضريةاكز المر ا
 ةاحي عمى ثيرات عف ، فضالعيةالشر ارؽ الزو ا اـستخداؾ و اسمإاللغوص وصيد التجديؼ و احة و السباك
دية اقتصإالشطة نإالجميع ل ادورىو ، رة لمتربةالحر ات اتخفيض درج في ايلخال مف عداوتست اتالنبا

                                                           
 . 44ص، مصدرسابؽ ىبة صاحب عودة دخيؿ الحسيناوي،(6)
 . 49، ص سابؽ، مصدر رحيـ حايؼ كاظـ السمطاني (2)
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 المختمفة ومنياشطة نإالة امقاسب مع افية وبنوعية جيدة تتنات كابكمي اؿ توفرىافي ح اسيم ال ،لممدف
 . لترفيييةا
لمدينة لتمبية الذي تعتمد عمية الرئيس المموؿ ات وىو الفر انير  ػعديسة الدر ايخص منطقة  افيم  
 اصرية ليقسميالنايدخؿ مدينة و ( جدوال 10ويتفرع منو ) (5)لخريطةا كـ( 5.05)يبمغ طولو اتياجاح
اليمف و إالب نالجاية مف املشاقسميف صوب  لىا  الامع ػعديو  ،يسرإالب نالجالجزيرة مف اخر صوب ا 

في  فاسكلالية تمثمت بمنظر جميؿ فيقصده ات جماناكاميحتوي عمى و  ،لترفيييةاشطة نإالفي  امؤثر 
 لمنتشرة عميواؾ اكشإالوجود عف  فضال، ىدةالمشالممتعة و  ارة فيمجالحر ات اع درجارتفلصيؼ الافصؿ 

الئر و العصازية و الغات المشروبالتي تقدـ ا فديف مف الو اعد عمى جذب ايس امم، طعمة لممتنزىيفا 
تو إذالتي تمتد بمحارع الشو ار شبكة امس لىا اسيم ، التاسبالمنالعطؿ و ا اـيافي  اخصوصلي اىإال
 افتياه ونظالميانوعية  فاعف  اكم ،يسرإالبو نالنير في جارع ايمف وشإالبو نالكورنيش في جارعي اكش

لبشري اؿ استعملحة لالاص نيالحة ألالماه الميامف  اكثر جذبالعذبة اه الميالترفييي فالجذب اتؤثر في 
ء اخبر  التي يحػدىاء المارة اذلؾ درجة حر  لىاؼ اويض، لترفيييةاشطة نإال ينعكس عمى ومف ثـ

لترفيو احية و السيارستو المم الميالمطموب عادنى إاللحد ا( ـ 07مف ) كثرالترفييية باحية السياشطة نإال
9102 اـلع  اءا( شتـ07)اصيف (ـ19ت بمغت)الفر اء في نير المارة ادرجة حر  اام ،(1)

(2). 

 

 

                                                           
، رسالة 2020ية لمدينة النجؼ الكبرى حتى لؤلمكانات وافاقيا المستقبم، تحميؿ جغرافي احمد عبد الكريـ كاظـ النجـ (1)

  . 39، ص 2009ماجستير، كمية االداب، جامعة الكوفة، 
 641، مصدر سابؽ، صىبة صاحب عودة دخيؿ الحسيناوي(2)
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 2019 بونؼصرَخ بنُانسطذُخ فٍ يذَُخ ائُخ بنًارد انًىا(5)خرَطخ نا

يـ، املتصار، شعبة ائية في ذي قالمارد المو ائية، مديرية المارد المو ارة اوز  د عمىاعتمإالحث بالبامؿ لمصدر : مف عا
 .ARC Map  10.7ج اموبرن ت غير منشورة.انا، بي5168
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 فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ  انخذيبد انتزفٛٓٛخ عهٗ انًتغٛزاد انجشزٚخ انًؤثزحثبَٛبً /   

ية دراسة السكاف في المدينة مف خالؿ معرفة بعض الخصائص السكانية ومدى ارتباطيا أىمتبرز  
ىذه الدراسات مف الوجية النظرية والعممية  ُتعد إذبالخدمات المقدمة ليـ ومنيا الخدمات الترفييية، 

يعتمد مدى كفاءتيا و توفير الخدمات وتوزيعيا وتخطيطيا  ، لذاثر الرئيس لمعرفة حاجيات المجتمعالمؤ 
االثر الكبير  الجتماعيةااساس المدينة ىو المجتمع الذي يسكنيا ولعاداتيـ وتقاليدىـ  عمى السكاف، ألف

ف اي زيادة في حجـ السكاف أو ،(1)المجتمعفي تيسر حياتيـ اليومية وتحديد مدى العالقة فيما بيف افراد 
ضروريات حياة المدف التي مف خالليا يترتب عمييا زيادة في حجـ الخدمات التي تقدـ ليا كونيا مف 

ة التي تعكس اوضاع التنمية االجتماعية واالقتصادية المختمفة آتقاس درجة التقدـ والتطور بوصفيا المر 
دراسة وتحميؿ الخصائص العامة لمسكاف مف خالؿ نموىـ وتركيبيـ  إلىوفي مستيؿ دراستنا سنتطرؽ 

ية ليـ مف ىذه لزوجية مف اجؿ تحديد الحاجات األنميمية واوتوزيعيـ وخصائصيـ العمرية والنوعية والتع
الخدمات، ومعرفة ما يحصؿ ليـ مف تغيرات مستقبمية والتنبؤ بمستقبؿ الخدمات وقياس كفاءتيا وتوزيعيا 

الخصائص السكانية في مدينة  إلىواحياء المدينة، لذلؾ سنتطرؽ المكاني عمى مستوى قطاعات 
 .النحو االتيالناصرية وعمى 

 :ٔحجى انسكبٌ ًَٕ -1
الدراسات السكانية لما يتصؼ بو المجتمع مف طبيعة  أىـاف دراسة النمو السكاني يعد مف   

والمقصود بالنمو السكاني  ،(2)النقصاف العددي لو ديناميكية بسب الحركة الذاتية الناتجة مف الزيادة او
ىو التغير في عددىـ سواء كاف ىذا النمو ناتجًا مف زيادة طبيعية اي الفرؽ بيف عدد الوالدات والوفيات 

وقد اصطمح ديموغرافيا عمى صافي الوالدات والوفيات في اـ غير طبيعية ناتجة مف عامؿ اليجرة 
ديموغرافيًا  يعمؿ عمى نحو ايجابي لمسكاف في المجتمع بالزيادة الطبيعية بينما تعد اليجرة عنصرًا 

 إلىواف ىذا التزايد المستمر في اعداد السكاف يؤدي  ،(3)منطقة الجذب  ونمو سمبي في منطقة الطرد
ظيور اجياؿ جديدة وتداخؿ مراحؿ عمرية  إلىيؤدي  لكونوُ زيادة الطمب عمى الخدمات الترفييية، 

و كمما ازداد عدد السكاف فإناشياع رغباتيا مف الخدمات الترفييية المختمفة وبذلؾ  إلىمختمفة تحتاج 

                                                           

Keg an London 1969, p  165.  2Ed  city Region  and  Regiontion ion, ، Dickinson  E, 1)Robert)   
 .  62، ص6431فتحي محمد ابو عيانو، جغرافية السكاف، دار النيضة العربية، بيروت، (2)
، المصدر السابؽ، ص  (3)  .72ابراىيـ حاجـ الـز
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فرة، فعند ازيادة الضغط عمى المراكز الترفييية المتو  ومف ثـ،(1)يزداد الطمب عمى الخدمات الترفييية 
في المدف  رضغط كبي إلىالمنشأة المتعمقة بالترفيو تتعرض  فإفزيادة سكاف المدينة بصورة غير طبيعية 

 .(2)ادائيا ويقصر عمرىا الزمنييقمؿ  مما وكفاية خدماتيا وكفاءتيا
نتيجة لمظروؼ السياسية  متسارعة تغيرات إلى لمنطقة الدراسةلقد خضعت البنية السكانية  

، وعند فييا تتبايف زمانًا ومكاناً معدالت ال، واف ية التي مرت خالليا لسنوات طويمةواالجتماعية واالقتصاد
ىذه الزيادة ترجع ، و سكاف اخذ بالتزايد بصورة متسارعةتتبع النمو السكاني لمدينة الناصرية نجد عدد ال

سيما الظروؼ المعاشية التي ارات اليجرة الوافدة نحو المدينة، الالزيادة الطبيعية وتي، عامميف ىما إلى
وما بعدىا الذي  3007نة مر بيا العراؽ الناتجة عف الحروب والحصار االقتصادي مرورًا بحرب س

( أف 6422تشير االحصاءات الرسمية لمسكاف عاـ ) ،3064ونمو السكاف لعاـ اثرة عمى حجـ انعكس 
 بينما، (8)والشكؿ (8)الجدوؿ (%4.0)( نسمة بمعدؿ نمو42340)صرية بمغعدد السكاف في مدينة النا

اد السابؽ وبمعدؿ ُتعد( نسمة مف ال601613)وبزيادة بمغت( نسمة، 307403) بواقعازداد سكاف المدينة 
ذلؾ يعني بأف مدينة الناصرية شيدت زيادة تصاعدية في عدد السكاف سبب ، 6432عاـ  (%2.1)نمو

 السيما ،، فضاًل عف الزخـ المتزايد في حركة المياجريفسيف مستوى المعيشةزيادة دخؿ الفرد وتح
كاف الوحدات االدارية الحدودية لمحافظة البصرة اثناء س ىجرة يولممراكز الحضرية االمر الذي ترتب عم

 .نية طمبًا لألمف واالستقرارالحرب العراقية االيرا

 ( نسمة وبمعدؿ نمو794967)عددية مقدارىا ( نسمة بزيادة 397579)بمغ 6442اد ُتعداما في  
( وتوقعات 6442)ادُتعداف معدالت النمو السكاني اخذت باالنخفاض التدريجي خالؿ  يمحظ إذ( 4.6%)

رجوع سكاف المياجريف بعد انياء  بسبب ،( عمى التوالي3.0 و 4.6)بمغ نمو ( بمعدؿ3002سكاف )
تدىور الوضع الصحي وما رافقة مف نقص الغذاء االمر و ، فضاًل عف ذلؾ الحصار االقتصادي الحرب

ية ىماثر بالغ األ 3007االمريكي لمعراؽ في عاـ  ؿحتاللال، كما كاف ارتفاع عدد الوفيات الذي نجـ عنو
نتيجة تردي االوضاع االقتصادية والسياسية والتي بدورىا (، 6446ؼ سمبياتو عما جرى في عاـ )وال تختم
 ،خارج العراؽ بحثًا عف فرص عمؿ وحياة اكثر استقرار إلىىجرة اعداد كبيرة مف سكاف المدينة  إلىادت 

( اف معدالت النمو بدأت باالرتفاع التدريجي باالعتماد عمى 3064 – 3002) ويتضح مف المدة الزمنية
                                                           

اسماء كاظـ صالح، اثر التخطيط لتنمية الخدمات الترفييية واثرىا في اثر النمو الترفييي ، مجمة االدارة واالقتصاد، (1)
 .404، ص3061، 604دد الجامعة المستنصرية، الع

، دار الصفا لمنشر والتوزيع، عماف، تقنيات ( -معايير –) اسس مي الدليمي، تخطيط خدمات مجتمعيةخمؼ حسيف ع (2)
 .03، ص3004
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( وبمعدؿ 611301( نسمة بزيادة بمغت )020420)سجؿ إذ ،(3064تقديرات السكاف لعاـ )
بالوالدات وتحسيف  يا الزيادة الطبيعية المتمثمةأىماسباب عديدة  إلىتعود الزيادة  اف %(،7.0)نمو

فضاًل عف االحداث  ،ي الذي شيدتو في السنوات االخيرةلممدينة واالستقرار االمنالمستوى االقتصادي 
 3064االخيرة التي تعرض الييا العراؽ بشكؿ عاـ والمناطؽ الغربية والشمالية بشكؿ خاص بعد عاـ 

نزوح قسري لعديد مف سكانيا باتجاه المناطؽ الجنوبية ومنيا مدينة  إلىودخوؿ تنظيـ داعش الييا ادى 
 .بتمؾ الزيادة ساىمتذي قار التي  الناصرية ومحافظة

 (2019-1977ـٛخ نهًذح)انسكبَِ انسـُٕ٘ ٔسٚبد ًُٕان بٌ يذُٚخ انُبصزٚخ ٔيعذلسكعذد (8انجذٔل)

س
ان

ـــ
ـــ

ــ
ُّ

 

 سكبٌ يذُٚخ انُبصزٚخ

عذد 

 انسكبٌ/َسًخ

انشٚبدح 

 انسكبَٛخ
 %ًَٕ انسكبٌيعذل 

1977
(1)

 97290 _____  

1987
(2)

 203458 106168 7.6 

1997
(3)

 307519 104061 4.1 

2007
(4)

 409269 101750 3.0 

2019
(5)

 575475 166206 3.0 

 مف عمؿ الباحث المػػصدر:
 .1711اد لعاـ ُتعدوالتخطيط ،مديرية احصاء ذي قار ، نتائج ال لإلحصاءجميورية العراؽ، الجياز المركزي  (1)
ر، ، دار الحرية لمطباعة والنش1711اد لعاـ ُتعد، نتائج اللإلحصاء، الجياز المركزي جميورية العراؽ (2)

 .13، ص1770بغداد،
، بيانات 1771لعاـ اد السكاني ُتعدنتائج ال، ، مديرية احصاء ذي قارلإلحصاء، الجياز المركزي جميورية العراؽ (3)

 غير منشورة.
 والقوى، مديرية احصاءات السكاف لإلحصاء، الجياز المركزي وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي، جميورية العراؽ (4)

 35، ص2001(، بغداد، 35، جدوؿ )2001السكاف لعاـ  تقديراتالعاممة 
، ، مديرية احصاء ذي قارلإلحصاء، الجياز المركزي وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي، جميورية العراؽ (5)

 .2017_2001اسقاطات السكاف لمعاميف 

1*100 )               -استخراج معدؿ النمو مف المعادلة االتية : T

Po

Pn
R) 

 اد السابؽُتعد= عدد السكاف في ال po            = نسبة النمو السنوي   R حيث اف :
T   ديفُتعدال= عدد السنوات بيف                pn اد الالحؽُتعد= عدد السكاف في ال  
  p15 ،1711،York  ،Un Demographic Year book -ػظر :ين
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 (7شكم )ان

 (2019-1977انسكبَـٛخ نهًذح)ِ ًُٕ انسـُٕ٘ ٔسٚبدانسكبٌ يذُٚخ انُبصزٚخ ٔيعذل  عذد

 

 (8)باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ المصدر : مف عمؿ الباحث

 وتؤثر ايجابًا وسمبًا، وتجعؿ، حجـ المدينة يتأثر بضوابط عديدة، طبيعية واقتصادية وبشرية بما اف 
 إذ، نحف بصدده ذيالينعكس عمى االستعماؿ الترفييي  لذا ،(1)ىي عمية وتطوره الذيتتخذ الحجـ  مدينةال

حجـ سكانيا منذ نشأتيا وحتى االف، وانطالقا مف ىذه لزيادة ل توسع مدينة الناصرية دائمًا استجابةاف 
، 3064واحيائيا السكنية لعاـ ية ومف صورة التوزيع الفعمي لسكاف منطقة الدراسة في اطار قطاعاتياىماأل

دد ارتفع ع إذالمدينة احجاـ السكاف في قطاعات الذي يشير اف  ،(8)شكؿوال (9)الجدوؿ وكما مبيف مف
نسمة ( في عاـ  644203)إلى 6442في عاـ نسمة ( 664042)سكاف قطاع الجزيرة الشمالي مف

 ضمف ىذا كنية التي تقعسبب االحياء الس ،% ( مف مجموع سكاف مدينة الناصرية74.2ة )بنسبو  3064
، فضال عف االنشطة االقتصادية والخدمية المقامة ضمف ىذا تيا نوعًا ماػيا تتصؼ بكبر مساحػفإنالقطاع 
ثرة ػك سبب (%60.4)نسبة، وب( نسمة 33204) بواقع بالمرتػبة الثانػية زيطاع المركػالق جاءـ ػ، ثالقطاع

كوف االحياء الموجودة ظيرت في المرحمة في مساحة الوحدة السكنية ولصغر ويقابميا  االسرةراد ػاف
ي نجد ىذه القطاعات تشيد ازدحامًا كبيرًا فو ، قربيا مف منطقة االعماؿ المركزيةو  األولىالمورفولوجية 

اقؿ حجػـ سكاني بػيف القػطاعات  قطاع الشامية الغربي بينما يأتي، حجـ السكاف بسبب زيادة االعداد
 6442اـ ػي عػػػػػػػػػفػ نسمة(  70131)ػعد ما كػافػػػػػب 3064( فػي عػاـ ةنسمػ 01076)كانوػػػػػػػؿ عدد سػػػػػػػػػفوص

                                                           
 . 364لح فالح حسف ، مصدر سابؽ ، ص ، صاصبري فارس الييتي (1)
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50650 119547 39706 26668 30686 40262 

88704 

199752 

73147 81511 56531 75830 

 2019عدد السكان  1997عدد السكان 

 (9جذٔل )ان

 (2019_  1997)نهًذِيذُٚخ انُبصزٚخ  ثحست قطبعبد  انسكبٌ حجى

 طبعــــــــانق
 بٌــــــــــــــذد انسكــــــــــــــــع

% 
1997بو ــــع

(1)
2019بو ـــــع % 

(2)
 

 15.4 88704 16.5 50650 ش٘ــــــــانًزك

 34.7 199752 38.9 119547 بنٙــــشٚزح انشًـــــانج

 12.7 73147 12.9 39706 ٙـــــزح انغزثــــانجشٚ

 14.1 81511 8.6 26668 ٙـــزح انشزقـــــانجشٚ

 9.8 56531 10.0 30686 ٙـــــٛخ انغزثــــانشبي

 13.3 75830 13.1 40262 ٙــــٛخ انشزقــــانشبي

 100 575475 100 307519 ٕعــــــــانًجً

، مديرية 7997اد محافظة ذي قار ُتعدنتائج  ،لإلحصاءالجياز المركزي  ، وزارة التخطيط،جميورية العراؽ (7)
 االحصاء في ذي قار )بيانات غير منشورة(

 2979، اسقاطات سكاف لإلحصاء، الجياز المركزي العراؽ، وزارة التخطيط جميورية (2)
 (8) شكمان

 (2019_  1997)نهًذِيذُٚخ انُبصزٚخ  ثحست قطبعبد  انسكبٌ حجى

 ( 9)الجدول  بيانات احث باالعتماد علىالمصدر : من عمل الب
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 اغمبيـ مف المستويات التعميمية العالية مما%( مف مجموع سكاف المدينة، بسبب اف  4.3) بنسبةو  
ومدينة الناصرية مف المدف  تتصؼ بمساحة كبيرة،، فضاًل عف االحياء جعميـ يمتنعوف مف االنجاب بكثرة

ال سيما الضغط الكبير  ،التزايد المستمر في اعداد السكاف إلىمما يؤدي  لموحدات االدارية لمسكاف بةاذالج
عمى البنى التحتية واستعماالت االرض الحضرية ومف ثـ الخدمات الترفييية بمختمؼ انواعيا واشكاليا 

وألجؿ سد  الضرورية وخدمو مجتمعية اساسية واالرتباط الوثيؽ بالمناطؽ الترويحية كونيا احد المتطمبات
االىتماـ بالمناطؽ الترفييية وتأىيؿ الميمؿ منيا  إلى حاجة السكاف المحمييف والوافديف الييا دعت الحاجة

، واف ىذه الزيادة تفرض عمى الجيات المسؤولة االخذ بنظر االعتبار وتوفير الخدمات التي تمبي حاجتيـ
عند تخطيط الخدمات الترفييية بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة مستقباًل لكي ال تتسبب ضغط عمى 

مستوى الزمني البعيد انخفاض كفاءتيا حتى عمى ال ومف ثـؿ المدينة واستنزافيا الخدمات الترفييية داخ
اف الظروؼ  إذولكف بصفة عامة تبدو العالقة الطردية بيف الحجـ السكاني والترفييي والمستقبؿ، 

غالب زيادة في واف اي زيادة سكانية يصاحبيا في ال ،الجغرافية الواحدة ىي التي في كال الحجميف
 ت الترفييية.الخدما

 :ٛخنسكبَا خثبفـانك -2
دراسة توزيع السكاف وكثافتيـ داخؿ الحيز الحضري مف المواضيع الميمة في جغرافية المدف لما  ُتعد  

فرة افي مستوى الوضع الخدمي داخؿ المدينة مف حيث عدد الوحدات السكنية المتو  ا  مباشر  اً ليا مف تأثير 
وىي التي توضح  ،(1)فرىا داخؿ الوحدة السكنية او خارجيااتو وكذلؾ نوع الخدمات الحضرية الواجب 

، ويمكف را لسيولة حسابيا وتوفر بياناتيااستعماال وأوسعيا انتشارا نظ واكثرىاالعالقة بيف األرض والسكاف 
اف معرفة حجـ و  ،(2)طقة معينة عمى مساحة تمؾ المنطقةاستخراجيا مف خالؿ قسمة عدد سكاف من
ية كبيرة وعاماًل اساسيًا في عممية التخطيط الحضري، وأحد أىمالسكاف وكثافتيـ ونموىـ في المدينة ليا 

اىداؼ تحقيؽ الرفاه، لذا مف الضروري عمى المخطط معرفة توزيع السكاف وكثافتيـ ليتمكف مف تحديد 
يية داخؿ المدينة، وتمؾ االنشطة تتأثر بشكؿ في االنشطة الترفي اً بالغ اً مناطؽ الضغط، ولما لذلؾ مف تأثر 

والتي قد يكوف  ،يمحظ الزيادة الكبيرة في الطمب عمى العديد مف الخدماتو كبير بنمط السكاف وتركزىـ، 
ارتفاع الكثافة  إلىىنالؾ نقص حاد في بعض منيا بصورة واضحة نتيجة ازدياد عدد السكاف مما يؤدي 

عدد السكاف  واف الناصريةعند دراسة موضوع واقع الخدمات الترفييية وتقيـ كفاءتيا في مدينة ، السكانية

                                                           
 .360صالح حميد الجنابي، مصدر سابؽ، ص (1)
 .634، ص6421مطبعة االزىر، بغداد،  ،6دراسة في جغرافية السكاف، طعباس فاضؿ السعدي،  (2)
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ية كبيرة في تحديد المتطمبات األساسية أىملو  واحيائيا قطاعاتيا السكنية حسببوتوزيعيـ وكثافتيـ العامة 
طؽ الترفييية الموجودة يجب أف تتالءـ مساحة المنا إذ، في المستقبؿر و ليذه المناطؽ في الوقت الحاض

ثمة ، والتي يكوف ليا دور كبير في تقديـ الخدمات لمسكاف والمتمدد السكاف وتوزيعيـ داخؿ المدينةمع ع
 ت.اف يكوف لو نصيب مف ىذه الخدما انو كؿ شخص في المدينة يجب إذ، بالترفيو وقضاء اوقات الفراغ

ت مراتب متقدمة مف حيث الكثافة أحتماف بعض القطاعات  (9)والشكؿ (10)يمحظ مف الجدوؿ 
 : االتيتبعًا لقطاعات المدينة عمى النحو  ثالث فئات إلىالحسابية، لذا تـ تقسيميا 

 

 ( َسًخ /ْكتبر270ٛخ: )اكثز يٍ انكثبفخ انسكبَٛخ انعبن -7

 36ا بمغت مساحتو)إذ ،نسمة/ ىكتار( 6040تتمثؿ في قطاع المركزي)مربع المدينة ( بػ كثافو) 
%( مف اجمالي مساحة المدينة، لذا ترتفع الكثافة القطاع بسبب ازدياد عدد 0.3ويشغؿ نسبة ) ،ىكتار(
 .وقربيا مف منطقة االعماؿ المركزيةيقابميا صغر المساحة  ( 33204البالغ) سكانو

 
 ( َسًخ/ ْكتبر208 – 270يٍ ): انكثبفخ انسكبَٛخ انًتٕسطخ-2

بمغت مساحة ىذا و نسمة /ىكتار(  334)مقدارىا قطاع الجزيرة الشمالي كثافة سجؿتتمثؿ في قطاعيف  
 إذ، ثـ يميو قطاع الجزيرة الشرقي مف اجمالي مساحة المدينة% (1.33ىكتار( وبنسبة) 233القطاع)

افة ىذا ػبمغت كث ،المدينةمالي مساحة ػ%( مف اج4.63ىكتار( اي بنسبة) 710تصؿ مساحة ىذا القطاع)
نسمة / ىكتار(، يمحظ اف الكثافة السكانية في القطاعيف تتصؼ بتزايد اعداد السكاف والتي  133القطاع)

تمتاز بسعة مساحتيا الكبيرة، ال سيما بأنو سجؿ دوافع تحمؿ مؤشرات اقتصادية وما يرتبط بيا مف 
  الحصوؿ عمى تصاميـ مفضمة وواسعة.

 
 ( َسًخ ْكتبر 208)اقم يٍ : انكثبفخ انسكبَٛخ انًُخفضخ-3

تتمثؿ في قطاع الشامية ،التي قطاعات (  7)ئة مجموعة مف القطاعات بمغ عددىاتضمف ىذه الف 
، مف اجمالي مساحة المدينة%(4.62ىكتار( وبنسبة) 064نسمة ىكتار( وبمساحة) 641بكثافة)الشرقي 

 663ثافة)%( وبك0.61نسبة)ىكتار( وب 430امية الغربي بمساحة)قطاع الش كذلؾ تمثؿ الكثافة المنخفضة
ىكتار( اي  341نسمة /ىكتار( وبمساحة) 266بي بكثافة)قطاع الجزيرة الغر  نسمة /ىكتار(، ثـ يميو

ف اجمالي مساحة المدينة، سبب  قمة الكثافة السكانية في تمؾ القطاعات مع كبر %( م36،  0نسبة) ب
 .حجـ المساحة
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1

501

1001

الشــامية 
الشـامية  الشرقي

الجــزيرة  الغـربي
الجــزيرة  الغربي

الجــزيرة  الشمالي
 المـــركزي الشــرقي

146 
118 

117 242 
226 

1095 

 هكتار/ كثافة نسمة

 2019فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ نعبو  ثحست انقطبعبد انكثبفخ انسكبَٛخ (10انجذٔل)

انًسبحخ عذد انسكبٌ بدطبعـــــانق ئخــــــــــــــــانف
(1)

انكــــثبفخ 
)*(

 % 

 208م يٍ ــــــاق

 

 

 7.5 146 519 75830 انشــبيٛخ انشزقٙ

 6.1 118 480 56531 انشـبيٛخ انغـزثٙ

 6.0 117 624 73147 انجــشٚزح انغزثٙ

( 370 – 208ٍ)ــــي  

 

 12.4 242 827 199752 انجــشٚزح انشًبنٙ

 11.6 226 360 81511 انجــشٚزح انشــزقٙ

 88704 انًـــزكش٘ 370ثز يٍ ــــاك
81 1095 56.3 

 المصدر :

 3064__ قسـ المالؾ ، بيانات غير منشورة  الناصريةجميورية العراؽ ،وزارة البمديات واالشغاؿ العامة ، مديرية بمدية  (6)
  (4)مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ *()

، دار الكتب لمطباعة  والنشر ، جامعة الموصؿ ،  6أنظر المصدر : طو حمادي الحديثي  ، جغرافية السكاف ، ط
 143ـ ، ص 3000الموصؿ ، 

 (9شكم)ان

 2019يذُٚخ انُبصزٚخ نعبو  ثحست انقطبعبد فٙ انكثبفخ انسكبَٛخ 

 (10)الجدوؿ  بيانات المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى



   

       52   
  

 

 (*)اربع فئات إلىتـ تقسيميا  (6)والخريطة (4)مف الممحؽيتبيف 
 ( َسًخ/ ْكتبر73)اقم يٍ   :األٔنٗانفئخ  -1
حي  47%( مف احياء مدينة الناصرية البالغ عددىا  4.7)اي ما يعادؿحي(  4تضـ ىذه الفئة )  

وبمغ عدد  ىكتار(16نسمة /ىكتار( وبمساحة )43بكثافة ) االميرحي  األولىجاء بالمرتبة إذ ني سك
 نسمة/ ىكتار(74بكثافة ) الكرامةاما المرتبة الثانية فقد سجمت في حي  ،نسمة( 3011سكاف ىذا الحي)

 بمساحةالصناعي ىكتار(، واقؿ كثافة ىي حي 34حة )وبمسانسمة( 6632وسجؿ عدد سكاف)
حجـ االسرة يقابميا صغر ، سبب الزيادة (421وعدد سكاف) ىكتار(نسمة /63ىكتار( وبكثافة)00بمغت)

 3 إلىالمساحة وكذلؾ ارتفاع معدؿ كثافة الوحدة السكنية في البعض االخر مف االحياء والذي قد يصؿ 
( مؤسسات 4تحتوي ىذه الفئة عمى ) إذ المتطمبات التي يحتاجيا االسكاف إلىافراد واف اغمبيا تفتقر 

 .3064%( مف اجمالي المؤسسات الترفييية في منطقة الدراسة لعاـ4.3ترفييية وبنسبة)
 َسًخ / ْكتبر (299 -73)يٍ  :فئخ انثبَٛخان -2

( مؤسسة 43بواقع)و  %( مف اجمالي احياء مدينة الناصرية06.6( اي ما يعادؿ )سكني حي 33)تضـ 
 سومر الثانيةسجؿ اعمى كثافة في حي  %( مف اجمالي المؤسسات الترفييية44.4ترفييية وبنسبة)

افة في حي ىكتار(، اما اقؿ كث30وبمساحة ) نسمة(30340وعدد سكاف) ،نسمة /ىكتار(343بمغت)
لكونيا نسمة(  1436بمغ عدد سكانو)ىكتار( 31)نسمة /ىكتار(  وبمساحة20)سجؿ إذاالسكاف القديـ 

تمتاز بشوارعو الرئيسة العريضة اما الفرعية تكوف متوسطة العرض، كما تمتمؾ بعض الخدمات 
تركز  إلىالمجتمعية، فضاًل عف ظيور بعض المحالت التجارية ذات المواصفات الحديثة مما ادى 

 وارتفاع عدد السكاف مع صغر مساحة.
 َسًخ / ْكتبر (1215 -300)يٍ  :فئخ انثبنثخان -3

حيًا سكنيًا  63) %( ضمف 76.4( مؤسسة ترفييية وبنسبة)76) تضـنيا أتشير معطيات الفئة الثالثة  
المرتبة  أحتؿ، حي العروبةفي   عمى كثافة سكانيةأ%( مف احياء المدينة، وتبيف اف 33)( اي ما يعادؿ

نسمة( عمى 7044و) ىكتار(0)و نسمة /ىكتار( 402سجمت )و  وبمساحة وعدد سكاف بكثافو األولى
وعدد  نسمة /ىكتار(111بمغت) ىكتار( وبكثافة17الفداء بمساحة) يأتي بالمرتبة الثانية حيو  ،التوالي
 ومساحتووسكانو  ثافتوػبمغت ك إذة ػالزاوي، اما المرتبة االخيرة فقد سجمت في حي نسمة(46411سكاف)

                                                           
ؽ ، ب، مصدر سااالستخداـ االمثؿ لتقنيات التصنيؼ الكمية في الدراسات الجغرافيةعبد الرزاؽ محمد البطيحي،  ( *)

 .31ص
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  2019انُبصزٚخ نعبو ( انكثبفخ انسكبَٛخ ثحست احٛبء يذُٚخ 6انخزٚطخ )

 .ARC Map 60.2برنامج  باستخداـ (4)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى باالعتماد عمى الممحؽ
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صغيرة وتقع السكنية الوحداتيا  بسبب، عمى التواليىكتار(77) نسمة(و4423و) نسمة /ىكتار(703) 
فضال عف اف اغمب االحياء تمبي عمى جانبي نير الفرات واستقطابيا لمعظـ الخدمات المجتمعية، 

سكنًا تأثروا بدافع تغير  متطمبات الحصوؿ عمى مسكف مالئـ واكثر راحة، السيما اف اغمب المتنقميف
الدخؿ وتغير مكاف العمؿ والرغبة في السكف مف اماكف قريبة مف مواقع العمؿ الف الشخص الذي يغير 

 كنة. مف وضعة االجتماعي ربما يتوقع اف يغير مف موقع س
 َسًخ / ْكتبر (1215)اكثز يٍ  فئخ انزاثعخ:ان - 4

تركزت في ىذه  إذ %( مف اجمالي احياء مدينة الناصرية،66.1( اي ما يعادؿ)احياء 0تضـ)  
سجمت اعمى كثافة و  %( مف اجمالي المؤسسات الترفييية،64.0( مؤسسة ترفييية وبنسبة)64الفئة)

بينما  ،نسمة(/ 4401وعدد سكاف) ىكتار(3ىكتار( وبمساحة) /سمة4407سكانية في حي الجامح بمغ)
نسمة( 62000)سكاف بمغعدد بو  ،ىكتار( /نسمة6403كثافة سجمت في حي السراي) اقؿ

بسبب كثرة عدد افراد االسرة يقابميا صغر حجـ مساحة الوحدة السكنية وقربيا مف  ىكتار(63وبمساحة)
 .األولىحمة المورفولوجية منطقة االعماؿ المركزية ،وكونيا مف االحياء التي ظيرت في المر 

ر ( مف خالؿ توزيع السكاف ىكتانسمة/ 644)بمغتاف الكثافة السكانية في مدينة الناصرية يتضح  
اف نجد استمرار حالة عدـ  يمكف لذا ،ىكتار( 3346نسمة( عمى مساحة المدينة البالغة) 020420البالغ)

تزداد قوة الضغط عمى الخدمات  ومف ثـالمناطؽ التي تزداد فييا الكثافة السكانية التكافؤ والتجانس في 
الجة المشكالت التي ضمف االحياء السكنية المختمفة لممدينة مع تباطئ عممية التخطيط في مع الترفييية

 بمغ عدد 3002عدـ تناسب مواقع الخدمات، ففي عاـ  إلىيعانييا السكاف سيؤثر بشكؿ مباشر 
،اما في عاـ نسمة( 404314مف سكاف مدينة الناصرية البالغ ) (1)( مؤسسة17المؤسسات الترفييية)

تخضع عممية توزيع فييا لتغيرات زمانية ومكانية فوجود السكاف ضمف  ( مؤسسة، لذا42بمغت) 3064
زيادتيـ في  إلى، مما يؤدي يير مف جراء حركة السكاف المكانيةحي معيف ىو امر انتقالي وعرضة لمتغ

فنمو السكاف والزيادة الطبيعية واليجرة واالحواؿ االقتصادية واالجتماعية لألفراد حي وقمتيـ في حي اخر، 
دادىـ ىي عناصر تسيـ في درجة التزاحـ والمشكالت المترتبة عمى ىذه الزيادة المتمثمة بالمشكالت واع

االقتصادية واالجتماعية والبيئية واالدارية التي ارتبطت جميعيا بالبيئة الوظيفية وكفاءة الخدمات مف ناحية 
حدوث تغير لفي المدينة لو دور  سيما اف عنصر السكاف، الاالداء والتوزيع مما انعكس عمى راحة سكانيا

توضع ضمف معايير محمية معتمدة تبيف حصة كؿ شخص مف لذا مطمب عمى الخدمات الترفييية، لفعمي 

                                                           
 .3064الشعبة الفنية، ،__ قسـ المالؾ الناصريةجميورية العراؽ ،وزارة البمديات واالشغاؿ العامة ، مديرية بمدية (1)
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وليذا يأخذ المخططيف بنظر االعتبار الكثافة  ،تضمف توفير الخدمات لمجميعاالستعماؿ الترفييي كي 
، وفي مدينة الناصرية رغـ ما السكانية لممنطقة مع حجـ الكثافةالسكانية ذات طاقة استيعابية تتناسب 

خطط ليا مف مساحات واسعة ضمف مخططيا االساس ال انيا تفتقر لوجود مساحات منفذه فعميًا وما 
 .ذه الخدمات اال في عدد يسير منياتوفر مف ى

  :ـبٌتزكٛـــت انسكـــ -ثبنثبً 

يعد تركيب السكاف مظيرا ميما مف المظاىر الديموغرافية ألنو نتاج مف العوامؿ التي تؤثر فيو  
فضاًل عف  ،يةالصفات التي يمكف قياسيا لكؿ مجموعة سكان إلىوتتأثر بو ومفيوـ التركيب لمسكاف يشير 

نية فتتمثؿ بصفة معينة السكا، والبنية ، والحركة تتمثؿ)بالخصوبة والوفيات واليجرة(قياس حركتيا وبنيتيا
كيب النوعي والعمري لسكاف المدينة عمى قدر التراف دراسة و  ،(1)ميـ وغيرىا)العمر والنوع والقومية والتعمنيا

ية ألنيا توضح المالمح الديموغرافية لمسكاف ذكورا واناثا وتحدد الفئات المنتجة التي يقع ىمكبير مف األ
كما تفيد بيانات تركيب السكاف)النوعي والعمري( في التخطيط  ،(2)عمى عاتقيا اعالو باقي افراد السكاف

ية التي تتمتع بيا ىم، ونظرا لأللشتى النشاطات االقتصادية واالجتماعية وتوفير المتطمبات الضرورية
لذا سنركز عمى تمؾ المتغيرات التي ليا عالقة بموضوع الدراسة وعمى النحو  ،متغيرات التركيب السكاني

  االتي.
 ،ذكور واناث بحسب فئات العمر إلىويقصد بالتركيب النوعي تقسيـ السكاف انتزكٛت انُٕعـٙ : / أ

اف  إلىية دراسة التركيب النوعي لمسكاف أىمترجح و  ،ويقاس التركيب النوعي بنسبة الجنس أو نسبة النوع
التي يقوـ بيا في  واالدوار االجتماعية واالقتصادية أللواف نشاطو اساسياً محددًا أو انثى  اً كوف الفرد ذكر 

حياتو كما اف عدـ توازف نسبة النوع في السكاف تؤثر في تكويف شكؿ جماعة معينة وسرعة حركتيا 
يتو أىموأف تقسيـ المجتمع السكاني ما بيف اناث وذكور لو  ،القات االجتماعية التي تسود فيياوانماط الع

والمرأة وتبايف متطمبات  ما بيف قوى الرجؿت ، وذلؾ بفعؿ االختالفاالجوانب االقتصادية واالجتماعية في
دى وم يوية واليجرة داخؿ المجتمعػميات الديموغرافية الحػالف ىذه االختالفات ليا تأثير في العم كؿ منيا،

لو تأثير فالتركيب  ،(3)ية باقي افراد المجتمعػعالو وتنمالعاممة الالزمة أل قدرتيا في امكانية توفير القوى
                                                           

سماح ابراىيـ شمخي حػميد الحالوي، تحػميؿ مكاني لخصائص سكاف ريؼ محافظة بابؿ واثرىا في التنمية لعامي  (1)
 . 46، ص 3061(، اطروحة دكتوراه، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة،  3060 – 6442)
 .323در سابؽ، فتحي ابو عيانة، جغرافية السكاف، مص (2)
(، 6432-6422احمد محمود محيسف السعيدي، التحميؿ المكاني لتبايف تركيب السكاف في محافظة القادسية لممده)(3)

 .7،ص3000‘اطروحة  دكتوراه، كمية اآلداب، جامعةبغداد
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في اف نسبة النوع يتضح و  ت الترفييية.اػتحديد حجـ الخدمات العامة لمسكاف ومنيا الخدممباشر في 
( أما 644314يا الذكور)ػانثى بمغ في 600( ذكر لكؿ 41)، (1)6442اد ُتعدنة الناصرية بمغت بحسب ػمدي

 (604.6)بمغ ،(10)والشكؿ (11)تبيف مف الجدوؿ 3064أما عاـ  ،(نسمة601064)عدد االناث فبمغ
نستنتج مما و (، 336473)( فيما بمغ عدد االناث347072عدد الذكور فييا) سجؿ( انثى 600)ذكر لكؿ

( ذكر 41تي بمغت في عمـو منطقة الدراسة)وال 6442الواضح لسنة  بانخفاضياتقدـ اف نسبة النوع تتميز 
العراؽ ومف ضمنو ا ، وىذا االنخفاض حدث في تمؾ المدة بسبب الظروؼ التي مر بي(انثى600لكؿ)

عدؿ وفيات الذكور ارتفاع م إلىاالقتصادي والتي ادت ، والمتمثمة بالحروب والحصار منطقة الدراسة
 إلى، كما شجعت الظروؼ ال سيما االقتصادية منيا عمى ىجرة الذكور بشكؿ خاص باإلناثمقارنة 

نسبة النوع اتسمت بحالتيا  إفف 3064، اما في عاـ في اختالؿ التوازف النوعي لسكاف الخارج مما تسبب
( 604.6)والتي بمغت  في مدينة الناصرية 6442مقارنة بعاـ  (*)الطبيعية خالؿ ىذا العاـ امرًا طبيعياً 

ى الفرد المعاشي وتوفر فرص العمؿ، سيما تحسف مستو المستوى االقتصادي الالرتفاع ( انثى، 600)لكؿ
فضاًل عف زيادة نسبة النوع،  إلىنة مما ادى المدي إلى، وزيادة اليجرة مف الريؼ والنمو السكاني المستمر
ع ارتفا إلىمواطنيـ االصمية بعد اف كانوا معارضيف لمنظاـ السابؽ مما ادى  إلى عودة العديد مف سكاف
  .منطقة الدراسةنسبة الذكور مجددًا ل

واالناث مف فضاءات ميوؿ الذكور  تبعًا لما تحتاجوعادة ما يرتبط التركيب النوعي بالنشاط الترفييي  
، فضاًل عما النفسي والعضمي والعقمي والسموكيومرافؽ ترفييية تتناسب وطبيعة النوع االنساني وتكوينو 

ة رغـ قدرتيا عمييا تفرضو طبيعة المجتمع وتقاليده مف ضوابط تقمؿ مف مشاركة االناث في بعض االنشط
، والذكور اكثر اقباؿ عمى الترفيو لذكور عمى االناث بفارؽ بسيطتزايد عدد ا حظمن إذ ،(2)ورغبتيا فييا

تؤدي العادات والتقاليد  ة تقريبًا وبقاء االناث تحت القيود، لذامقارنة باإلناث لكونيـ يتمتعوف بالحرية التام
وعات و عمى شكؿ مجمتكوف ليـ الحرية والخروج والسفر فرادى أو  راؼ الدينية دورًا في ىذا المجاؿ،واالع

حركتيا مقيدة في  ، ما تحتاج لمخروج برفقة أحد افراد العائمة وعادة ما تكوفعمى عكس االناث التي غالباٌ 

                                                           
 .6442ُتعداد جميورية العراؽ، ىيئة التخطيط الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية احصاء ذي قار، بيانات (1)
( انثى وتظؿ قطعية الى حد ما اذا ما كاف 600( مقابؿ )604تكوف نسبة النوع طبيعية في حالة عدـ تجاوز الذكور ) ( *)

حسف الخياط، الرصيد السكاني لدوؿ الخميج العربي، مركز الوثائؽ  -( مف االناث ينظر الى 600( مقابؿ )602الذكور)
 . 637، ص 6433قطر، والدراسات االنسانية، جامعة 

ابتساـ بداع عمي حسف العمواني، استعماالت االرض الترفييية في مدينة الرمادي، دراسة في جغرافية المدف، كمية التربية (2)
  . 660، ص3066لمعمـو االنسانية، جامعة االنبار، 
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 االناث

الممارسات الترفييية التي تتناسب مع قدراتيـ وتكوينيـ الجسمي مثؿ بعض  اف فضال عف، السفر والترفيو
لذا ، الرياضية وغيرىا مف االلعاب التي تناسب نشاطيـ البدني واالنديةممارسة كرة القدـ في المالعب 

 .ز الترفيييةالمراك مثؿ ىذه البد مف توفير
 (2019_1997) نهًذحفٙ يذُٚخ انُبصزٚخ  انتزكٛت انُٕعٙ (11انجذٔل )

 

 انسُخ
 انًجًـٕع االَـبث انذكـٕر

َسجخ 

انُـٕع
)*(

 

1997
(1)

 149896 156014 305910 96 

2019
(2)

 293537 281938 575475 104.1 

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى   
اد العاـ لمسكاف ُتعد، نتائج ، مديرية احصاء ذي قارلإلحصاء، ىيئة التخطيط، الجياز المركزي جميورية العراؽ(6)

 .، بيانات غير منشورة6442لسنة
، اسقاطات ، مديرية احصاء ذي قار لإلحصاء، الجياز المركزي وزارة التخطيط والتعاوف االنمائيجميورية العراؽ  (3)

  عػػػددالذكورنسبة النوع =  تستخرج نسبة النوع وفقا لممعادلة االتية )*(         . 3064السكاف لعاـ 

   عػػدداالناث
 ×600 

 (2019_1997) حنهًذانتزكٛت انُٕعٙ  فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ (10انشكم)

 (11)الجدوؿ بيانات باحث باالعتماد عمىالمصدر : مف عمؿ ال
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  ًز٘:ـت انعـة/ انتزكٛ
دراسة السكاف مف حيث  ُتعد، (1)ختمفةقصد بالتركيب العمري تقسيـ السكاف حسب فئات العمر المي 

الجغرافي في الداللة عمى درجة حيوتيـ وقوتيـ الباحث فئات السف مف الدراسات الميمة التي تعيف 
، كما إنيا تساعد في فيـ الصورة الحقيقية اليد والوفيات بينيـنموىـ مفسرة نسبة المو االنتاجية واتجاه 

ات غير ئة المعيمة(، وكذلؾ معرفة نسبة الفئ)الفة الفئات المنتجة اقتصاديالمنشاط االقتصادي بعد فيـ نسب
السكاف  لحجـقبمية ، وىذا بدورة يعطي مؤشرا واضحا عف الصورة المست)الفئة المعالة(في المجتمع المنتجة
لى، و والشيخوخة والتعميـ العمؿ سفالذيف ىـ في  وعف وىي ال ، د األنشطة والخدمات المختمفة ليـتحدي ا 

ات التي تساعد المخططيف والباحثيف في معرفة حجـ وشكؿ الخدم بؿ تقتصر عمى ىذا الجانب فحسب
، ألنو يرتبط البيانات في الدراسات السكانية أىـ العمرييعد التركيب لذا ، (2)يتطمبيا مجتمع الدراسة

يمثؿ دورًا  وفضاًل عف أن  ،(3)اف وقدرتيـ عمى تأدية الخدماتبالنشاطات االقتصادية التي يمارسيا السك
، ال سيما اف ارتفاع دػبم بأيةصادية الرئيسة التي تنيض عوامؿ االقتػمف ال اً يعد واحد إذميمًا في التنمية 

عدد السكاف مف فئة الشباب في سف العمؿ يفتح نافذة وفرصة لنمو االقتصادي نتيجة لدخوؿ اكبر نسبة 
سوؽ العمؿ التي ترفع مف مستوى الفرد االقتصادي في حاؿ اعتماد الدولة عمى سياسة  إلىمف السكاف 

الفئات العمرية  فإفوفيما يخص النشاط الترفييي  ،(4) لمتنمية االجتماعية واالقتصادية وخطط حكومية
جتماعي والثقافي واالمني التي ترتبط بالمستوى االقتصادي واال الترفييي مدلوليا عمى الطمب والسياحي

( سنة عند توفر  40 – 60) لسياحية اف الفئة العمرية الوسطىتشير االحصاءات لمبمداف ا إذ، والنفسي
( سنة 14 – 41)السياحي ىي االكثر طمبًا لمترفيو، اما الفئة العمريةمب العوامؿ المساعدة عمى الط

ىي االكثر نشاطًا ويتمتعوف بالقدرة عمى الحركة والسفر اما  األولىالبالغيف الكبار والفئة  إلىفيصنفوف 
معرفة  عمىساعد ي العمري دراسة التركيب فإفومف ىنا   ،(5)شكؿ مجموعات أو مع مرافقة االسرةعمى 

اف لكؿ فئة عمرية سموكًا ومتطمبات تختمؼ في حاجاتيا  إذ ،فئة عمريةحجـ الخدمات الواجب توفرىا لكؿ 
فعمى  ،مما يتوجب توفر الخدمات المالئمة ليـ لكي تتناسب وحاجات كؿ فئة عمرية ،عف الفئات االخرى

وتصنيفيا داخؿ المدينة عمى معرفة التركيب سبيؿ المثاؿ يعتمد تخصيص مساحات المناطؽ الخضراء 
                                                           

 .34، صمصدر سابؽعباس فاضؿ السعدي، دراسة في جغرافية السكاف،  (1)
 .646، ص3001، مؤسسة الوراؽ،  6السعدي، سكاف الوطف العربي، طعباس فاضؿ (2)
 .  31، ص 6442احمد عمي اسماعيؿ، اسس عمـ السكاف وتطبيقاتو الجغرافية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة ، (3)

(4)Eilzabeth  Leahg madseeh , Beatvice  Daumerie , kareh  Hardee , The EFFects of Age 
stlactuhe oh Developmeht , policg  Aha lssue Brief p2. HttD ; / WWW.Paiorg. 

 .  33ودي، مصدر السابؽ، ص محمد رميض عبد اهلل األش (5)
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، في حيف تتطمب (1)الخضراء كأف تكوف مالعب لألطفاؿ العمري لمسكاف مف اجؿ تحديد وظيفة المناطؽ
اعباء العمؿ  ، توفير الخدمات الترفييية ليـ بيدؼ التقميؿ مفاب وىـ المكوف االساس لقوة العمؿفئة الشب

تكثيؼ الجيود نحو توفير خدمات الرعاية  إلىلعمر تتوسع الحاجة ، ومع تقدـ اوقضاء اوقات فراغيـ
معرفة نسب الفئات العمرية يعد مف  فإف، لذا الخدمات الترفييية المناسبة ليـ الصحية فضاًل عف توفير

 . ومف خالؿحديد متطمبات المستقبمية لممدينةضوئيا ت المعايير التخطيطية التي يتـ في
 : االتيوعمى النحو (*)ثالث فئات عمرية رئيسة إلىيمكف تقسـ السكاف  ،(11)والشكؿ(12)الجدوؿ

 (15 –فئخ صغبر انسٍ )صفز  -1
بعاممي  نتجة كما انيا اكثر الفئات تأثيراً ىذه الفئة قاعدة اليـر السكاني، وتتصؼ بانيا غير م ُتعد 

واضحًا عف امكانية توفير الخدمات كونيا تعطي تصورًا ليتيا في الدراسة أىمتبرز و  ،(2)المواليد والوفيات
، فوجود فئات األطفاؿ ؿ أولياء األموراىتمامات خاصة مف قب إلىىذه الفئة  وحاجة االترفييية بما يالئمي

يحتـ عمى الجيات الحكومية إنشاء المراكز الترفييية التي تخص األطفاؿ كمدف االلعاب البسيطة 
توفير األمف فضال عف  ،لنشاطات والفعاليات التي تنمي مواىبيـوالمتنزىات والمراكز الثقافية وغيرىا مف ا

حسب تقديرات ب ( نسمة302436) قد بمغ مجموع ىذه الفئة في مدينة الناصرية واف ،والحماية ليذه الفئة
 .( مف اجمالي سكاف المدينة% 44.2) اي بنسبة 3064السكاف لسنة 

 سُخ (  65 –سُخ  15فئخ يتٕسطٙ انسٍ )  - 2

والثالثة وىي األكثر قدرة  األولىالفئتيف  اعالوىي الفئة المنتجة في المجتمع والتي تقع عمى عاتقيا  
، أي يدخؿ عمار ما بيف الشباب ومتوسطي السفوتضـ فئة عريضة مف األ(3)عمى الحركة في المجتمع

وىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة في  تنوع الرغبات واليوايات والميوؿ إلىفييا تنوع األعمار مما يؤدي 
  اعػػػػػػػداىا ا يزدادإذ ،(4)ي ذلؾػبر فػػػػػػػػػروب ليما االثر االكػػػػػػػعاممي اليجرة والح خاصةيا، ػارتفاعيا وانخفاض

 
 (73جدول )ال

   

                                                           
 .  74عباس عبد الحسف كاظـ العيداني، مصدر سابؽ ص (1)
العمرية باألساس تقسـ الى فئات ف الفئات أللى ثالث فئات عمرية واسعة إتتفؽ معظـ الدراسات عمى تقسيـ السكاف  (*)

خمسية او عشرية لتجنب االخطاء الواردة في التصنيؼ لذلؾ اعتمد عمى الفئات الرئيسة الثالثة ، ويستخدـ ىذا التصنيؼ 
 لحساب التقديرات السكانية الحالية واالحتياجات  مف الخدمات العامة والسيما الخدمات الترفييية .

 .720الوطف العربي مصدر سابؽ، ص عباس فاضؿ السعدي، سكاف (2)
، دار الصفا لمنشر والتوزيع، عماف، 6عمي سالـ احميداف الشواروة، وجابر الحالؽ، الجغرافية البشرية والطبيعية، ط (3)

3064 ،320. 
 .  737فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكاف، مصدر سابؽ، ص (4)



   

       60   
  

 

0

10

20

30

40

50

60

 سنة 15اقل من 

 65 -15من 

 اكثر من 65

44.7 

51.8 

3.5 

 (12انجذٔل )

 (2019) -نعبويذُٚــخ انُبصــزٚخ  نســكبٌ  انتزكـــٛت انعـــًز٘

 ًزٚخـــانعئخ ــــانف
 

 ًٕع انسكبٌــــيج

 

% 

 

 سُخ 15اقم يٍ 
257421 44.7 

 

15- 65 
298087 51.8 

 

 65 يٍ اكثز
19967 3.5 

 100 575475 ًٕع ــــانًج

 عمى : باالعتماد: عمؿ الباحث المصدر
 .2979سكاف اسقاطات  يئة التخطيط الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء ذي قارىػ جميورية العراؽ، (7)     

 .7997اد ُتعدبيانات  ،الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء ذي قار ،جميورية العراؽ(2)        
حسبت الفئات العمرية باالعتماد عمى الصيغة الرياضية المعتمدة في وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي، دائرة  (3)

اجمالي ×د سابؽ ُتعدعدد السكاف الذكور واالناث في فئة معينة ل وىي كاالتي 2979احصاء محافظة ذي قار، 
 . (7997اجمالي السكاف الذكور واالناث سابؽ )÷ السكاف لسنة التوقعات االخيرة 

 

 2019نعبو يذُٚخ انُبصزٚخ   نسكبٌ انعًزٚخ انتزكٛت(11شكـــم )ان

 (12)الجدوؿ بيانات المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى
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بشكؿ واضح عمى حساب الفئات االخرى اي تعوض ما يفقده المجتمع مف وفيات، ألنيا تحتوي عمى  
 .العناصر الشابة مف ذكور واناث في سف الزواج والتي يكمف فييا خصوبة المجتمع

خدمات ترفييية متنوعة كأحد متطمباتيا الضرورية واالساسية مف أجؿ الترفيو عف  إلىتتجو  يافإنلذا 
اب الكبيرة مراكز ترفييية مميزة كمدف االلع إلىتكوف بحاجة و ، النفس وقضاء أوقات العطؿ واالجازات

، وأماكف لممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة كالمالعب والقاعات واالندية ذات األلعاب المتنوعة
األكثر  لكونيا، وذلؾ المقاىي والكازينوىاتو  فضال عف المراكز الثقافية الشبابية و المسارح  ،الرياضية
أنيا تتميز بأنيا األكبر مف حيث الحجـ السكاني في و لكافة الخدمات الترفييية في المدينة كما  ارتداداً 
حسب بمف إجمالي السكاف في المدينة  (5718وبنسبة)نسمة ، ( 298987)بمغت إذ الناصريةمدينة 

، اف ارتفاع النسبة المئوية لفئة متوسطي االعمار مف يسيـ ايجابيًا في 2979تقديرات السكاف لسنة 
الطمب عمى الترفييية وىذا في حالة توفر العوامؿ االخرى مثؿ المستوى االقتصادي والثقافي واالمني 

 والنفسي لمسكاف.
  خ فأكثز( :سُ 65فئخ كجبر انسٍ ) -3

روؼ الخصوبة ، وىي انعكاس لظاث واالرامؿغير منتجة وتتضمف اعداد كبيرة مف االنىذه الفئة  ُتعد 
رتفاع معدؿ النمو الطبيعي ا ومف ثـ، الف نسبتيا تقؿ بتزايد نسبة صغار السف والوفيات في المجتمع

عناية ومتطمبات  إلىفئة حساسة تحتاج  فييوىي االقؿ طمبًا لمخدمات الترفييية في المجتمع  ،(1)لمسكاف
تفضؿ اماكف ىادئة بعيدة عف الضوضاء وتنحصر توجياتيـ لمقادريف منيـ و معينة مف الخدمات الترفييية 

الواجيات  إلىبعض المقاىي لاللتقاء بأصدقائيـ وقضاء وقت الفراغ لمتسمية أو التوجو  إلىعمى التوجو 
تفضؿ اماكف ىادئة بعيدة عف الضوضاء  ياوالمتنزىات فيالحدائؽ المائية واالماكف الخضراء اليادئة ك

 64412)بمغت إذالحجـ في منطقة الدراسة ت الحد االدنى مف حيث حتماو ، والقريبة مف اماكف سكنيـ
القوؿ اف نسبة كبار السف في حالة ثبات  يمكفو الي السكاف في المدينة، %( مػف اجمػ7.0)بنسبةنسمة ( 

 .يا تكوف بقيـ ضئيمة جداً فإنافصت نسبي تقريبًا واف تزايدت او تن
، لما لو مف دالالت ومؤثرات فعالة في في الترفيو ىاماً ف لمسكاف دورًا تقدـ ا مف خالؿ مايتضح   

والقاعدة ىنا تبنى عمى اساس انو  ،الميمة والمحددة لمطمب بشكؿ عاـ العوامؿمف  عديُ التنمية الترفييية 
يي مع يؤدي دورًا اساسيًا وميمًا في الطمب الترفي لذا، دد السكاف زاد الطمب والعكس صحيحكمما زاد ع

                                                           
 .  344فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكاف، مصدر سابؽ ، ص(1)
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انو مف  إذ، ية التركيب العمري عمى الطمب الترفييي والترويحيأىميؤكد  لما ،(1)بقاء العوامؿ االخرى ثابتة
ئة العمرية مف االنشطة الضروري عند تخطيط المدف والمراكز الحضرية االخذ بنظر االعتبار حاجات الف

الفئات ، لمختمؼ راغ واعادة الحيوية لمجسـ والعقؿاصبحت ميمة في عممية قضاء وقت الف التي، الترفييية
جة عف الفراغ االنحرافات النات، بحيث تقمؿ مف نسبة االمراض النفسية و العمرية حتى تمبي حاجاتيـ

 . والمؤثرات الخارجية

 ج / انتزكٛت انشٔاجٙ ٔانًُٓٙ : 
ويقصد بالتركيب الزواجي التوزيع النسبي لمسكاف لـ يسبؽ ليا الزواج والمتزوجوف، والمطمقوف،  

 .(2)والمترمموف سواء كاف ذكورًا اـ اناثاً 
 إذحسب الحالة االجتماعية بالدراسة  لمنطقةالتوزيع التكراري  (12)الشكؿو  (13)الجدوؿ يمحظ مفو  

ا كاف لممتزوجيف اطفاؿ سيكوف النشاط الترفييي إذف ،تختمؼ النشاطات الترفييية ووقت الفراغ بينيما
اما العزاب فيكوف التوجو الرئيس ، واماكف توفر االلعابالرئيس ليـ ىو التوجو نحو الحدائؽ والمتنزىات 

 مرتاديبيف  األولىالمرتبة سجؿ العزاب  إذوقاعات كماؿ االجساـ، الرياضية والمقاىي  نديةلألليـ 
وف العزاب اكثر ػوىذا يعود ك ،مف مجموع العينة %(43.4)سبةوبن(7763)بمغ عددىـ إذاطؽ الترفييية المن

المرتبة  تزوجيفػالم استحوذبينما  ،عالياتػارسة الفػيية لممػع الترفيػالمواق إلىحرية وعدـ تقيدىـ في الذىاب 
، (42)سجؿ إذ بالمرتبة االخيرة في حيف جاء المطمقوف ،(%43.3بة )س( وبن6067)الثانية بواقع

المتزوجيف في المجتمع والقاعدة تنص  إلىة العزاب اف النسب،مف اجمالي عينة الدراسة، و %(4)وبنسبة
يح مع بقاء العوامؿ عمى انو كمما زادت نسبة العزاب في المجتمع زاد الطمب الترفييي والعكس صح

اكثر  السيما انيـ، (3)سؤولية فضاًل عف عامؿ التكاليؼواقؿ تقيدًا وم اكثر حريةيـ لكون، االخرى ثابتة
، فيكوف اكثر ممارسة لمنشاط الترفييي لسفر والسياحة والترفيووجية في اتحررًا مف قيود المسؤولية الز 

  .والسياحي لقمة االلتزامات العائمية
 
 
 

 
                                                           

  . 77، ص3006ؿ الدباغ ، مبادئ السفر والسياحة، مؤسسة الوراؽ، عماف، اسماعيو ، مثنى طو الحوري (1)
 .  772، صسابؽ، مصدر ء الثاني، الجز فتحي ابو عيانة، جغرافية السكاف اسس وتطبيقات (2)
 .  40، ص 3003اقتصاديات السياحة، سمسمة الرضا لممعمومات، دمشؽ يوسؼ كافي مصطفى،  (3)
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 %النسبـة 

 (13انجذٔل)

 2019ٙ فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ نعبو حسـت انتزكٛـت انشٔاجخ ثانتٕسٚع انتكزار٘ نعُٛخ انذراسـ

  المصدر : استمارة االستبانة

 (12شكم)ان

 2019انُبصزٚخ نعبو انتٕسٚع انتكزار٘ نعُٛخ انذراسـخ ثحسـت انتزكٛت انشٔاجٙ فٙ يذُٚخ 

 (13)الجدوؿبيانات المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 انُسجـخ % انعــذد انفـــئبد انًستٓذفخ انًعهٕيبد انعبيخ نعُٛخ انذراسخ
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 48.5 1163 انعشاة

 42.2 1013 ًٌٕتشٔجان

 5.3 127 االرايم

 4 97 انًطهقٌٕ

 100 2400 ًٕعــــــــــــــــــــــــــانًج
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ىو انعكاس التوزيع القوى العاممة بحسب النشاط االقتصادي فالتحوالت االقتصادية يب انتزكٛت انًُٓٙ أ
لممجتمع القتصادي واالجتماعي يمعب الوضع او  ،(1)في التركيب الميني لمقوى العاممةتغيرات  إلىتؤدي 
 ،(2)الدوؿ المتقدمة اـ الدوؿ الناميةفي تحديد نوع الميف السائدة وكوف ذلؾ المجتمع ينضوي ضمف  دور

توى التعميمي واالقتصادي في مدينة الناصرية تبعًا لتبايف المس خرا إلىحي مف يتبايف توزيع الميف 
واالقتصادية ويعد مؤشرًا اوليًا لمدخؿ الذي تحصؿ ، والتركيب الميني يحدد مكانة الفرد االجتماعية لسكانيا

د عف فراغيـ واالبتعا ) الميف المتنوعة ( لمبحث عف المكاف لقضاء اوقاتى مشاركة ذويعمية االسرة ومد
، فمنيـ الطمبة الذيف ليـ ظروفيـ الدراسية ولدييـ اوقات فراغ محددة التي الجو الروتيني لمعمؿ اليومي

يبذلوف مجيودًا  إذ الموظفوف، والفئة االخرى ىي يساعدىـ عمى تجديد النشاطر بشكؿ يجب اف تستثم
 ،ذىنيًا وجسمانيًا معينًا في العمؿ ولدييـ وقت فراغ يومي فضاًل عف وقت الفراغ في العطالت االسبوعية

مما يساعدىـ  ،انشطة ترفييية تساعد عمى استثمار اوقات فراغيـ إلىوال شؾ اف ظروؼ عمميـ تحتاج 
ىناؾ بعض الميف التي تتطمب كثرة و ، يعتمدوف عمييا في عمميـالذىنية والجسدية التي  ىـاقو مى تنشيط ع

 ،السفر ألغراض الترفيو والسياحة مثؿ رجاؿ االعماؿ والرياضييف والمحترفيف والصحفييف ...... الخ
توفر ال صحابيا دخاًل وفيرًا تؤىمو عمى القياـ بالرحالت الترفييية والسياحية مثؿ االطباء  وبعضيا

ميف تقيد اصحابيا بعدـ اعطاء الوقت الكافي  وبينما في الوقت نفس مشيوريف وكبار التجار ..... الخ،ال
عبة مما ض القيود الصلممارسة النشاطات الترفييية مثؿ افراد الشرطة واالمف والقوات المسمحة حيف تفر 

 (3)تؤثر عمى الطمب الترفييي
ت المرتبة أحتم اف المينة) موظؼ(لعينة الدراسة بحسب عنو  (13)والشكؿ (14)الجدوؿ يتضح مف 

عينة ال( مف افراد 236وبواقع) منيـ(%70اف نسبة )و كما  ،(%72)وبنسبة اً موظف(330عدد)ب  األولى
ة المواقع الترفييية الف اغمبيـ ر ، كوف لدييـ وقت فراغ كافي لزياالثانيةالمرتبة  تحتماو  يمثموف فئة)كاسب(،

يف ادارية تمنعيـ مف الزيارة كما ىو انيـ لـ يرتبطوا بتعميمات او قوانو طمبة خريجيف وبدوف عمؿ كما 
لكوف  ،(%33( وبنسبة)036وبعدد) الثالثةبالمرتبة  (الطمبة)بينما يأتي ، الحاؿ لمعسكرييف والموظفيف

يزداد ترددىـ عمى و ، انيـ االكثر حيوية ونشاطا إذعمر ىـ في مقتبؿ ال منيـالغالبية العظمى مف 
دراسة خاصة في عطؿ الخدمات الترفييية مف اجؿ المعب والتسمية والترويح عف انفسيـ مف ضغوط ال

                                                           
(، اطروحة دكتوراه، 6442 – 6432ندى نجيب سمماف، التحميؿ المكاني لتركيب سكاف مدينة بغداد الكبرى لممدى ) (1)

 . 44، ص 3001ابف الرشد،  -لتربية  كمية ا
 . 600، ص 6442ة المفتوحة، طرابمس، ، منشورات الجامعمحجوب لفايد، اساسيات عمـ السكاف( 2)
   .676مصدر سابؽ، ص السفر والسياحة،  مبادئ واسماعيؿ الدباغ، ،مثنى طو الحوري (3)
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 3)نسبةحيف اف في ، مع اصدقائيـ او بمفردىـيخرج الكثير منيـ اما برفقة اسرىـ او  لذا، نياية االسبوع
 (االعماؿ الحرةىـ مف اصحاب)مف افراد عينة الدراسة  عمى التوالي(604 و 01وبعدد) %(0 و

 (،ربات البيوت( و)المتقاعدوف)فراد عينة الدراسة ىـ يمثموف فئةويأتي بالمرتبة االخيرة مف ا(، و)العسكري
تمثؿ  ومف ثـ ،معدؿ الدخؿ لدييـ قميؿ الف غالبيتيـ، عمى التوالي%(6 و 7، وبنسبة )(73)و (16)بعدد

مجتمع  اف، عالوة عمى اطفاليـو ـ لمترفيو عف انفسيـ الحدائؽ العامة لكونيا مجانية المتنفس الوحيد لي
 .زاؿ ىناؾ تقيد كبير لحرية المرأةال ي منطقة الدراسة

 ( 14 جذٔل )ان

 2019فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ نعبو  انتٕسٚع انتكزار٘ نعُٛخ انذراسخ ثحست عُٕاٌ انًُٓخ

 انُســـجخ % انعــــذد انفئــبد انًستٓذفخ انًعهٕيبد انعبيخ نعُٛخ انذراسخ

ُخ
ـــ

ٓــ
نً

ا
 

 37 880 انًٕظفٌٕ

 30 721 انكبسجٌٕ

 5 109 ٌٕعســـكزٚان

 1 32 رثبد انجٕٛد

 22 541 انطهجخ

 2 56 اعًبل حزح

 3 61 ًٌٔتقـــبعذان

 100 2400 انًجـــــــــــــــــًٕع

 المصدر : استمارة االستبانة
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 2019فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ نعبو  انتٕسٚع انتكزار٘ نعُٛخ انذراسخ ثحست عُٕاٌ انًُٓخ(13انشكم)

 (14)الجدوؿ  بيانات المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى

 د / انتـزكٛت االقتصبد٘ :

لعمؿ الذي يبذلو إلنتاج السمع االقتصادية االنشاط الذي يمارسو المجتمع والجيد او  بويقصد  
 إذ، لمقومات الرئيسة لمتنمية البشريةكما يعد أحد ا ،(1)اىموالخدمات سواء كاف عضميًا اـ فكريًا اـ كأل

وتعزيز قدراتيـ  تمكنيـ مف اشباع حاجاتيـ االساسية ومف ثـ، يمثؿ المصدر الرئيسي لدخؿ السكاف
ية االقتصادية لمخدمات الترفييية العامة لدورىا في التأثير غير ىمفضاًل عف األ ،(2)وتأميف رفاىيتيـ

المباشر في رفع االنتاج واالنتاجية لممتنزىيف نتيجة الدور النفسي والبيئي الذي تمعبو اقامة تمؾ الخدمات 
، نتيجة لتوافر فرصة العمالة في الخدمات والمجتمععائد االقتصادي لألفراد االمر الذي يرفع مف ال

 .(3)تمؾ االنشطة الخدمية ذات العالقةالترفييية واالنشطة التابعة ليا والعائد المالي مف رسـو ارتياد ل
الف  ،ية الترفيو في الجانب االقتصادي في انيا تمثؿ عنصرًا ميمًا مف عناصر الدخؿ القوميأىموتكمف 

واف  السيما ،التفاؽ السياحي والترفييي يتغمغؿ بسرعة كبيرة ومباشرة في االقتصادالدخؿ الحاصؿ عمى ا

                                                           
 . 33،ص 6434يب الوظيفي لمدينة الزبير، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة البصرة، ، التركسمماف مغامس عبود( 1)
 .  26، ص سابؽ، مصدر احمد عمي احمد التميمي( 2)
، تنمية وتطوير الخدمات الترويحية في المتنزىات العامة واثرىا في نمو الطمب عبد الكاظـ منصور عطواف منصور (3)

سكاف مدينة بغداد، منطقة الدراسة متنزه الزوراء، رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، الترويحي ل
 .  13، ص 3063
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والطمب  ،(1)زيادة النشاط االقتصادي إلىيؤدي ، مما ؼ بقابميتو عمى التوسع بشكؿ سريعالنشاط يتص
الزائريف قمؿ مف طمب الترفييي عامؿ متغير تؤثر فيو مجموعو مف العوامؿ والتي مف شأنيا اف تزيد او ت

 مفرئيسيف  ، وسيتـ تناوؿ التركيب االقتصادي في مدينة الناصرية مف خالؿ دراسة عنصريفعمى الترفيو
 . عمى النحو االتي) الدخؿ ، االسعار ( النشاط االقتصادي ىما

الطمب السيما طبيعة الطمب  فإففضاًل عف ذلؾ  وىو المقدار الذي يمكنو الصرؼ من _ انــذخـــم :1
اسـ )  ودرجة كبيرة بحسب مقدار الدخؿ الذي يمكف الصرؼ منو وىو ما يطمؽ عمي إلىي يتحدد الترفيي

ىو عنصر ميـ  ،(2)ت االخرى الذي خصص لألنفاؽ حصراً الدخؿ المتاح ( بعد دفع الضرائب والمستحقا
ال يستطيع  وفإنا كاف الفرد ال يممؾ الدخؿ الكافي إذجدًا ويمبي حاجاتو في الطمب عمى االماكف الترفييية ف

ذ، و اليًا يكوف موقعة في ذيؿ القائمةوطالما كاف الطمب الترفييي طمبًا كم ،اف يفكر في اشباع حاجاتو ا ا 
، وكمما زاد الدخؿ استطاع يكتفي فقط بشراء السمع الضرورية كاف دخؿ المستيمؾ منخفضًا فحتمًا سوؼ
حد كبير يستطيع المستيمؾ  إلىا زاد دخمو إذفاسفؿ القائمة  إلىاف يغطي فقرات مف وسط القائمة نزواًل 

لذا يعد مف الشروط ، (3)فاؽ عمى الرحالت الترفيييةء السمع الكمالية بما في ذلؾ االناالقباؿ عمى شرا
اف ىيكؿ الطمب عمى السمع  السيما ،ة بالفعاليات واالنشطة الترفيييةاالساسية الواجب توافرىا لممشارك

مسألة توفير االمكانات المادية مف الشروط  كونو، وذلؾ بتغير دخؿ الفرد الترفييية يتغيروالخدمات 
 .(4)لترفييياالساسية لتحقيؽ ممارسة النشاط ا

اذ يمحظ اف  ،بايف في معدؿ الدخؿ الشيري لألسرىناؾ تاف  (14)والشكؿ (15)الجدوؿوتبيف مف  
( أسرة 362عددىا) بمغفقد  دينار(الؼ  300 -100الشيرية مف) اكبر عدد بمغ في االسر ذوات الدخوؿ

ميا معدؿ دخ كافادناه في االسر التي  في حيف سجؿ، المدينة( مف اجمالي االسر في %74وبنسبة)
الف اصحاب الدخوؿ العالية اقؿ  ،(%0(اسرة وبنسبة)676الؼ دينار( بمغ)300الشيري إلى اكثر مف)

 ػفة والتي ال تتػناسب مع اذواقيـ،عيات الضػمخدمعدـ مالئمتيـ لارتيادًا ليذه المواقع بسبب 
الؼ و  100-400ممف يتراوح معدؿ دخميا الشيري مف) دمات الترفيييةػعدد لألسر المرتادة لمخ بيػنما 

الؼ دينار( بمغ 300(، اما االسر ذوات الدخوؿ الشيرية)%30( اسرة وبنسبة)166دينار(، بمغ عددىا)
                                                           

 .  3، صسابؽ، مصدر نور صبحي الدليمي (1)
 . 13،ص مصدر سابؽ ، عبد الكاظـ منصور عطواف منصور( 2)
 .30، ص 3000بشير عباس العالؽ، التسويؽ الحديث، دار الجماىير لمنشر والتوزيع، بنغازي،  (3)
الطمب السياحي في بغداد، رسالة اثرىا في ، تطوير الخدمات السياحية لالماكف التراثية و عبد القادر سعدي الجميمي (4)

 . 41، ص3063ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، 
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دة لػمنطقة الدراسة بسبب دخميـ محدود مما المرتا مف اجمالي االسر %(،4وبنسبة )  (303عددىا )
 .يسبب عزوفيـ عف الدخوؿ الى مثؿ ىذه االماكف  الترفييية

اكد عمماء االقتصاد لذا ، عية ألسباب تفاوت الطمب الترفيييويعد الدخؿ العامؿ المتغير واالكثر موضو 
د ارتفاع الدخؿ مع بقاء االسعار ثابتة عمى اف الطمب الترفييي يتأثر تأثيرًا مباشرًا بالدخؿ والسعر فعن

اف خدمات الترفيو التي و   ،(1)رغبات الترفيو تأثيرًا ايجابياً  يكوف التأثير عمى انواع الخدمات الترفييية وعمى
يرتادىا السكاف في مدينة الناصرية تتبايف فيما ينفؽ فييا مف امواؿ مف اجؿ الحصوؿ عمى الخدمات 

اف رواد الحدائؽ والمالعب والتنزه عمى الواجيات المائية قد  إذ، الحصوؿ عمييافييية التي يرغب في التر 
، في حيف تأتي المقاىي بدرجة اقؿ مف النفقات لما يحصؿ عمية الفرد مف خدمو قياسًا مفيـ ذلؾ كثيراً ال يك

في مدف  الخدماتاف ، و اس والمناسبات بمبالغ عالية جداً بالفنادؽ والمطاعـ كما تأتي الحفالت لألعر 
، لذا يعد ر االلعاب التي يتمتعوف بخدماتياااللعاب يتناسب ما ينفؽ فييا بقدر عدد افراد االسرة ومقدا

، فعندما يزداد الدخؿ ة بالفعاليات واالنشطة الترفيييةالدخؿ مف الشروط االساسية الواجب توافرىا لممشارك
 .يييةار االتفاؽ عمى الخدمة الترفالشخصي او الفردي يزداد مقد

 (15انجذٔل )

 2019 نعبونألسز فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ  )دُٚبر عزاقٙ(يستٕٖ انذخم انشٓز٘

 % انــــعذد فٙ انعٛــــُخ ) دُٚبر عزاقٙ(يســـــتٕٖ انذخــــم

 9 208 انف فأقم 200

201- 400 611 25 

401- 600 633 26 

601  _800 817 34 

 5 131 فأكثز 800

 100 2400 انًجـــًٕع

 انًصذر : اسـتًبرح االستجبَخ

 

                                                           
  . 43مصدر سابؽ، ص ، اسماء كاظـ صالح الحسني( 1)
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 ( 14)شكمان

 2019 نعبونألسز فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ  )دُٚبر عزاقٙ(يستٕٖ انذخم انشٓز٘

  (15)الجدوؿ  بيانات المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى
 

 

 

 

 

 

 -ـــبر :ـاالسعـ / 2
المنفعة ىي السمة  ُتعد، و منتج او الخدمة المعينة ىؿ عميعرؼ بأنو المبمغ المادي الذي يقدـ لمحصو  

مقابؿ حصولو  المشتري لمبائع الذي يدفع مفىو كمية النقد  ،(1)يا عناصر اشباع الرغبات وارضائياالتي ل
، فكمما ازدادت تكاليؼ النقؿ وااليواء السعار بالمسافة المقطوعة لمرحمةوتتأثر ا ،(2)عمى السمع والخدمات

، واف انخفاض انخفاض الطمب الترفييي عمييا إلى إذ يؤديوالطعاـ عندىا تصبح عممية الرحمة مكمفة 
 أىـيمثؿ  لذا ،(3)تمتع والحصوؿ عمى السمع والخدماتتدفؽ المتنزىيف او االشخاص لم إلىاالسعار تؤدي 

المتنزه او السائح  يكوف افتحديد االسعار ينبغي متنزه او السائح فعند االعتبارات الرئيسة التي يفكر بيا ال
وذلؾ ال يعني اف اكثر المناطؽ الترفييية جذبًا لمطمب الترفييي  ،(4)قبولو ويراه معقواًل او مرتفعاً  قادرًا عمى

                                                           
 . 44سابؽ، ص ، مصدر صالح الحسنياسماء كاظـ  (1)
 . 46، ص المصدر نفسو (2)

(3)Dwyer.f , Robert , tanner ,Business , Marketing , Cohnecting , Strategy , Relating ships and 
hearing , third edition , McGraw , Hin , U . S . A 2006 . p401.  

A . JB urkart  and s . medlike , tourism  post , present  and  future London 1976 .P.121. (4) 
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المناطؽ ا كانت إذىي المناطؽ الرخيصة الف السعر ليس العامؿ الوحيد المؤثر في الطمب الترفييي ف
 ،تقع جغرافيًا في منطقة نائية جداً ، و عرفة كافية لدى المتنزىيفالترفييية قميمة المغريات او ليست ىناؾ م

بكثرة و بالنظافة العامة  اـاو تسودىا سمبيات كثيرة سواء كانت ىذه السمبيات متعمقة بالتنظيـ الترفييي 
ويحدد  ،(1)لف يكوف مرغبًا كافيًا لزيادتيا عاررخص االس فإفانخفاض مستوى الخدمات فييا  اـالمضايقات 

درة المتنزه ، وق، الطمب والعرض) التكاليؼتتمثؿ التيمزيج االسعار بناء عمى دراسة جميع العوامؿ المؤثرة 
واف عدـ الدقة في  (أو السائح عمى الدفع، والسياسات السعرية لممنافسيف، والتشريعات والقوانيف الحكومية

، وعامة تكوف العالقة عكسيو بيف فيييتحديد االسعار يترتب عمييا فقداف حجـ معيف في الطمب التر 
يح فكمما انخفضت اسعار الخدمات الترفييية يزداد الطمب الترفييي والعكس صح ،السعر والطمب الترفييي

 مع بقاء العوامؿ االخرى ثابتة.

 

 عهٛـــًـٙ :انتــــزكٛـــــت انت/ ْـ 

درجة  عف و، كما تكشؼ بياناتية بالغة في الدراسات الحضريةأىمب التعميمي تحظى دراسة التركيب 
ومف ثـ تساعد عمى وضع الخطط المناسبة التي  ،منطقةالالتطور والتقدـ العممي الذي يعيشو مجتمع 

البشرية ويمكف االفادة مف دراسة التركيب التعميمي في تخطيط الخدمات تنمية موارد المدينة  إلىتيدؼ 
فييية تساعدىـ عمى ، وما يحتاج الية السكاف مف مراكز تر وال سيما الخدمات الترفييية منياالمجتمعية 

احد المدخالت الميمة لرفع االنتاجية وزيادة حجـ االنتاج ويسيـ في  التركيب يعدو  ،(2)تحسيف اوضاعيـ
( مف الثروة % 14قوة البشرية تسيـ في الغالب بنمو)اف ال إلى 6441رفع دخؿ الفرد فيشير البنؾ الدولي 

( عمى %61%( و)30الطبيعية والرأسماؿ المادي مقدار)او الدخؿ الوطني في حيف تضيؼ الثروات 
 ومراحمة ركيزة اساسية مف ركائزيعد التعميـ بمختمؼ انواعو ومستمزماتو  ا السبب وغيرهوليذ ،التوالي

 .(3)التخطيط لتنمية الموارد البشرية

                                                           
 .23، ص  3002لنشر ، االسكندرية ، ، التخطيط السياحي ، الطبعة االولى ، دار الفكر الجامعي لمحمد الصيرفي( 1)
تحميؿ وتقييـ توزيع الخدمات الصحية والتعميمية والثقافية والترفييية في محافظة ، عوني عبد اليادي عثماف مشافي (2)

 . 44، ص 3003جامعة النجاح الوطنية في نابمس فمسطيف، نابمس، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا في 
 . 43عباس عبد الحسف كاظـ العيداني، مصدر سابؽ، ص  (3)
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زيادة في نسبة التعميـ يعد مؤشرًا ايجابيًا  اياحد معايير التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة واف  وتعد 
يمًا في تغير السموؾ ية كبيرة كونو يمثؿ متغيرًا مأىملذلؾ تكتسب  ،(1)عف مدى التقدـ الذي حققتو الدولة

فكمما زادت الفئة المتعممة في  ،وىناؾ ارتباط طردي بيف ارتفاع المستوى التعميمي والترفيييالديموغرافي، 
ييـ ، ويصبح لدتفتح اماميـ االفاؽ إذالترفييية المناطؽ  يرتادوفنسبة االفراد الذيف المجتمع كمما زادت 

و ىي عالقة قوية مترابطة فالفرد المثقؼ يخصص جزءًا مف وقتة لمترفيودائما ، ية الترفيوأىمادراؾ واسع ب
لذا اف معرفة التحصيؿ الدراسي تعطي بيانات مفصمة عف الحالة التعميمية لدى  بعيدًا عف مشاغؿ الحياة،

التعميمية في سد احتياجات التنمية  البيانات تسيـ إذ، ة عبر المراحؿ الدراسية المختمفةسكاف المدين
المدينة اـ  االقتصادية بما يفيد المخططيف عند قياميـ بأعداد الخطط داخؿ الحيز الحضري الذي تشغمو

 .(2)االمنطقة المحيطة بي
مدينة  وجود تبايف في مستويات المراحؿ التعميمية لسكاف (15)والشكؿ (16)دوؿيتضح مف بيانات الج   

بكالوريوس( شكمت الالذي ىـ مف حممة الشيادة)  فئة السكاف األولىجاء بالمرتبة  إذ، الناصرية
سكاف الحاصموف عمى ، في حيف استحوذ النسمة(3400البالغ) ( مف مجموع العينة الكمي%76نسبة)

ميمية ، اما ادنى نسبة لمحالة التعالمجموع الكمي( مف %34بنسبة )الثانية، ( في المرتبة الشيادة)اعدادية
وع الكمي ألفراد عمى التوالي مف المجم(%6.3و 3نسبتيـ) وشكمتو شيادات عميا( تمثمت بالدراسة)امي 

بتزايد الوعي والتحصيؿ  يتزايدتبيف االعداد المثبتة في الجدوؿ اف الذيف يرغبوف بالتنزه والترفيو العينة، 
الدكتوراه( بسبب نسبتيـ القميمة قياسًا مع )الماجستير و ينطبؽ عمى حممة الشيادات العميا الدراسي وىذا ال

الشيادات االخرى وذلؾ يدؿ عمى اف الثقافة التي يحصؿ عمييا الفرد الناتجة عف المستوى التعميمي ليا 
 ة فعالة في نمو الطمب الترفييي .وظيف
 
 
 
 
 

 

                                                           
، 0ذي قار، العدد ، مجمة ادأبرة، تحميؿ جغرافي لخصائص التركيب السكاني في مدينة الشطعبد العالي حبيب حسيف( 1)

  . 301، ص 3063، 3المجمد

 . 02مصدر سابؽ، ص ، ابراىيـ حاجـ الـز (2)
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 8 189 ٚقزأ ٔٚــكتت

 2 45 آيـــــٙ

 3 90 أثتــذائٛخ

 25 605 يتٕسطـــخ

 29 685 اعــذادٚخ

 31 743 ثكبنٕرٕٚص

 1.8 43 شٓبدح عــهٛب

 100 2400 انًجـــًٕع

  المصدر : استمارة االستبانة

 ( 15) شكمان

 2019 نعبوانتٕسٚع انتكزار٘ نعُٛخ انذراسخ ٔفق انتحصٛم انذراسٙ فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ 

 (16)الجدوؿ بيانات المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى
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 انزىزَغ انًكبٍَ نهخذيبد انزرفُهُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ/  اوال   

ُلمظُعدي ُ  ُالعمؿالتوزيع ُجوىر ُالجغرافية ُبيفُُواىر ُاالقميمية ُالمقارنة ُوسائؿ ُمف ُوسيمو ُوىو الجغرافي
ُالمختمفة ُالبدُ،التوزيعات ُوخطوةُضرُوياونقطة ُة ُسموؾ ُلفيـ ُجغرافيةُأيةرية ُاوُظاىرة ُالتنظيـ ُالتوزيعُيعني ،

ةُلواقعُالمكافُكماُالحاليُمثؿُالصورة،ُوياُلنمطُخاصالترتيبُالمكانيُالناتجُعفُتوزيعُالظواىرُفيُالمكافُوفق
(1)المكانيُلوُوطبيعةُالتوزيعُواىرظيائيةُلمجموعةُعالقاتُمكانيةُيترتبُعميياُمواقعُاليعتبرُالمحصمةُالن

، 

صنيؼُوتوزيعُتمؾُالخدماتُوتحميمياُتحمياًلُجغرافيًاُمدينةُيتطمبُتُأيافُدراسةُواقعُالخدماتُالترفيييةُفيُُو
،ُألنوُيكشؼُعمىُمستوىُالقطاعُاوُالحيُالسكنييدخؿُفيُصنؼُالظاىرةُوكذلؾُموقعياُوتوزيعياُالمكانيُ

ُدوفُ ُما ُمكاف ُفي ُتتركز ُالظاىرة ُالتيُتجعؿ ُاالسباب ُعمى ُالتعرؼ ُامكانية ُالوظيفيُويتيح ُاداءىا ُواقع عف
ُتساُواخر،ُكماُ عدُفيُوضعُالخططُالالزمةُوالحموؿُالمناسبةُألعادهُتوزيعُتمؾُالخدماتُبشكؿُينسجـُانيا

ضاحُذلؾُعمىُشكؿُجداوؿُوخرائطُوتحميمياُولمعرفةُايُسيتـحسبُاحتياجاتو،ُبويخدـُطبقاتُالمجتمعُكافةُُو
ُاوُتباعدىاُمفُخالؿُنتائجُصمةُالجوارُلمتعرؼُعميياُبشكؿُمفصؿ،ُ ُاوُتشتتيا توفرُمعظـُتُإذمدىُقربيا

دةُكأنشاءُوتحريرُوتحميؿُالبياناتُمنياُنظـُت عدطرؽُالتحميؿُالجغرافيُعمىُشكؿُبرامجُوتتضمفُوظائؼُم
ُػالمعموماتُالج ُالتعرؼُُ(GIS)غرافية ُمفُالبرامج،ُفضاًلُعفُذلؾُيتـُمفُخالليا والمرئيةُوالفضائيةُوغيرىا

تيُيرُالمحميةُالايدينةُاوُالعكس،ُاوُتتطابؽُمعُالمعاُكانتُالخدماتُتتناسبُمعُالحجـُالسكانيُفيُالمإذفيماُ
ُالخدمات ُتمؾ ُاساسيا ُعمى ُُ.تقوـ ُالمدينة ُفي ُالترفييية ُلمخدمات ُ ُالمكاني ُالتوزيع ُصورة ُفباإلمكافولبياف

 3دراستياُعمىُالنحوُالتالي

 3انًمبهٍ انؼبيخ ) انكبزَُىهبد (   -1

فُافرادُالمجتمعُبيدؼُقضاءُوقتُالفراغُبعيدًاُعفُيقصدُبالمقيىُاالماكفُالتيُيرتادىاُفئاتُمختمفةُمُُ
ذلؾُُفضاًلُعفُ،والقيوةُوالعصائرُايالجوُالرتيبُاليوميُلذاُيقدـُفيياُلممرتاديفُبعضُالمشروباتُمثؿُالش

ُ ُاالنترنيتالدخوؿ ُشبكة ُُو(2)الى ُاقدـُُت عد، ُمف ُوىي ُالترفييية ُالخدمات ُفييا ُتقدـ ُالتي ُاالماكف ُمف المقاىي
ُالت ُنشأتاالنشطة ُمحالُمعُي ُفي ُالشعبيةالمدينة ُواحياءىا ُالترفيييةُتيا ُلألغراض ُالنوع ُىذا ُويتخصص ،

ُااللعا ُبعض ُمثؿ ُمختمفة ُخدمات ُوتقدـ ُالمدف ُداخؿ ُوالمشروباتوتكوف ُوالشطرنج ُكالدومينو ُب ُماُ، وعادة
ؿُوبغدادُلنيرُاستغالؿُالمناطؽُالواقعةُعمىُضفاؼُاالنيارُوالشواطئُكماُفيُالقاىرةُعمىُنيرُالنيُيفضؿ
ُمفُالمدينةلذاُبرزُدورُالمقاىيُوالكُدجمة، ُميمًا تحتويُمدينةُالناصريةُعمىُالعديدُمفُُإذ،ُازينوىاتُجزءًا

                                                           
ُالمعموم(1) ُوتقنية ُالكمية ُاالساليب ُالتخصصية ُالمنيجية ُبيف ُالجغرافي ُالبحث ُوزميمة، ُالسماؾ ُازىر ُدارمحمد ُالمعاصرة، ُات

ُ.111،ُص1111،ُعماف،1ُاليازوري،ُط
فلايرُمحمدُالياجري،ُالمقاىيُالترفيييةُابعادىاُالديموجرافيةُواالجتماعيةُواالقتصاديةُدراسةُتطبيقيةُلممتردداتُعمىُالمقاىيُُ(2)

 .1،ص1112ُمدينةُالخبر،ُكميةُاالدابُلمبنات،ُالدماـ،ُ
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ُ ُالمقاىي، ُمف ُالديمحظ ُمنطقة ُتضـ)اف 33ُراسة ُوكازينو)( 11ُ)عػبواقُ(مقيى ُى،ػمقيُ(22)و(كازينو
معظمياُتـُانشائياُمنذُمدةُليستُبالقريبةُوانماُُوُكبيرةُفيُالمساحةُومنياُصغيرةُ ُ(4)والخريطةُ(14)الجدوؿ

يرتسـُعمىُمعالمياُالطابعُالتراثيُحتىُاصبحتُنقاطُجذبُترفيييةُلشريحةُمفُكبارُالسفُومثقفيُالمدينةُمفُ
تُعمىُجانبيُالشوارعُالرئيسةُ،ُتوجدُمثؿُىذهُالخدمااتُالفراغُوالتسامرُبيفُاالصدقاءاجؿُقضاءُبعضُاوق

لشاميةُفيُقطاعُاُاًُعدداكثرىاُسجؿُُإذ،ُ(2ـ2834ُ)فاؼُنيرُالفرات،ُوشكمتُمساحةُبمغتالثانويةُوعمىُضُو

ةُػوبمساحُ،فيُالمدينةُوالكازينوىاتُفُاجماليُالمقاىي(ُم%24.3)وبنسبةُكازينو(3ُمقاىيُو5ُ)بواقعالغربيُ
ىذاُالقطاعُُاعمىُعددُضمفُبمغُُعددُالعامميفُاما%(ُمفُاجماليُمساحتيا،27.0ُسبة)(ُوبن2ـ768)متسج

(ُ%21.2)وبنسبةُكازينو(2ُُمقاىيُو5ُُةُالشماليُالمرتبةُالثانيةُبواقع)الجزيُربينماُاحتؿُ،ُعامؿ(26بواقع)
1ُمقيىُو2ُُ)ُبمغيأتيُبالمرتبةُاالخيرةُقطاعُالشاميةُالشرقيُُو،ُُ%(26.8)وبنسبة(2ُـ760)تػساحةُبمغوبم

ُسجمتُ،(%9.0)وبنسبةُكازينو( ُاجما2ـ87ُ)وبمساحة ُمف ُالمقاىي( ُمساحة ُُوالكازينوىاتُلي منطقةُفي
ُ.عامؿ(4ُبواقع)ُالجزيرةُالشرقيُضمفُقطاعُسجؿُفبينماُاقؿُعددُالعامميُالدراسة

دًاُفيُبمغُاكثرىاُعدُإذالموزعةُعمىُاحياءُالمدينةُُوالكازينوىاتُاعدادُومساحةُالمقاىيُ(7)ويتبيفُمفُالممحؽ
ُبواقع ُالمحمية ُاالدارة ُوبمسا4)حي ُمقاىي، ُبمغت( ُاجمالي2ـ622ُ)حة ُمف ُمنطقةُُ( ُفي ُالمقاىي مساحة

ُالدراسة ُُواقميا، ُاحياء)الشرقية ُالصدرُاألولىفي ُاور، ُالثانية، ُالصالحية ُالبشائر، ُالثانية، ُسومر ُالشيداء، ،
ُإذ(ُوبواقعُمقيىُواحدُلكؿُحيُوبمساحاتُمختمفةُبمغتُاعالىاُفيُحيُالصالحيةُالثانيةُ،ُالفداء،ُالثورةاألولى
ُ.ُ(ُمفُاجماليُمساحتيا2ـ26)،ُوادناىاُفيُحيُاورُبمغ(2ـ100ُ)سجؿ

،ُولكفُماُالتغيرُالوظيفيُفيُالمدينةُتطمبوافُاغمبُالمقاىيُاستبدلتُبأنشطةُتجاريةُوىذاُماُيُُوماُيتضحُ
 من أجلأصبحت نقاط  جذب ترفيهية لشريحة من كبار السن ومثقفي المدينة  بقيُمفُالمقاىيُورغـُقدميا

ُمؤخراض أوقات الفراغقضاء بع ُوانتشرت ُعددىا ُازداد ُوقد ُوتحسفُُ، ُالمدينة، ُمجتمع ُوتطور ُلنمو نتيجة
ُالفرد ُدخؿ ُالشمستوى ُمف ُقبوؿ ُفعمييا ُلياُباب، ُالمرتاديف ُاعداد ُساعة8ُُ-6)فتتراوح ُاألاشخاص/ ُفي اـُي(
ُالى ُويرتفع ُشخ17ُ)العادية ُساعة/ ُص ُمرتاد ُالصيفية( ُالعطؿ ُمُ،(*)في ُبيف ُالفرؽ ُىوُولعؿ ُوكازينو قيى

ُاماُ ُالغازية، ُوالمشروبات ُوالقيوة ُالشاي ُيقدـ ُسابقًا ُذكرنا ُالمقيى ُمنيما ُكؿ ُتقدميا ُالتي ُالخدمات بطبيعة
تكوفُمحاًلُُالكازينوُفيقدـُفيياُاضافةُلماُسبؽُأنواعُمفُالمأكوالت)تكةُ،ُكبابُوغيرىا(ُوافُالمقاىيُغالبًاُما

اوُعمىُامتدادُالشوارعُالتيُتفصؿُبيفُُنوُمعُالحدائؽُالعامةيقعُُضمفُحيُسكنيُاوُسوؽُفيُحيفُالكازي
ُاالنيار ُضفاؼ ُعمى ُاو ُالسكنية ُمفُُ(1)الصورةُ،االحياء ُالمقاىي ُرواد ُاغمب ُاف ُتبيف ُالدراسة ُمنطقة وفي

                                                           
 16ُُ/1ُُ/1111ُبتاريخُُاسرُعبدُالعاليُمقابمةُشخصيةُمعُصاحبُالمقيىُي (*)
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ُروادُالكازينوىاتُمفُاالعمارُالمتوسطةُ ُبينما الشبابُالعاطميفُعفُالعمؿُوتواجدىـُليسُفيُاوقاتُمحددة
ُالمساءُوالموظفوف ُبعد ُالسيما ُالفراغ ُوقت ُلقضاء ُالكازينو ُويقصدوف ُالدولة ُدوائر ُفي ُخالؿُو، ُمف ُاظير

(،ُوتدؿُعمىُافُالظاىرةُتميؿُالى1.1ُ)(*)تحميؿُانماطُالتوزيعُبمغتُقيمةُمعامؿُاالجارُاالقربُ(17)الشكؿ
ذلك يمكن تحديد ثالثة وفي ضوء ،  )**((1.1،ُوذلؾُالفُقيمةُالمعامؿُاكثرُمف)غيرُمنتظـُالخطُالمتباعد

ُ(11)أنماط رئيسة ، وأربعة أنماط ثانوية من التوزيعات المكانية الرئيسة كما في الجدول
9112ُانزرفُهُخ ثذطت لطبػبد يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  نهًمبهٍ وانكبزَُىهبدانزىزَغ انًكبٍَ ( 14انجذول)

 انمطبع د
 ػذد انًمبهٍ

 وانكبزَُىهبد
انًطبدخو %

9
ٍُػذد انؼبيه % 

)*(
 % 

 15.2 7 انًركسٌ 1

 
177 5.9 

 
1 10.2 

 

9 

 
 21.2 4 انجسَرح انشًبنٍ

 
471 26.8 

 
17 18.0 

 

3 

 
 21.1 4 انجسَرح انغرثٍ

 
491 25.7 13 16.7 

 5.1 7 11.5 397 9.2 3 انجسَرح انشرلٍ 7

7 

 
 1 انشبيُخ انغرثٍ

 

24.3 

 
471 27.0 97 33.3 

 16.7 13 3.1 14 9.0 3 انشبيُخ انشرلٍ 7

 111 78 111 2834 111 33 انًجًىع

قسػـُالتػدريبُُ،ُشػعبةُالرقابػةُالصػحية،العراؽ،ُدائرةُصحةُمحافظةُذيُقػارجميوريةُ(1)باالعتمادُعمىمفُعمؿُالباحثُُالمصدر:
 ةميدانيالدراسةُالُ)*(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.1118ُوالتنميةُالبشرية،

                                                           
ُلمظاىراتُالتحميؿُبقرينةُالجارُاألقربُمفُأكثرُاألساليبُاإلحصائيةُأىمية،ُلمكشؼُعفُطبيعةُأنماطُالتوزيعُالمكانييعدُُ(*)

حوؿُبعضياُمبنيةُعمىُأسسُرياضيةُلقياسُمدىُتشتتُالظواىرُُادقيقُاإحصائيُاالجغرافية،ُوتأتيُأىميتوُمفُكونوُيوفرُمقياس
ُىذهُالتقنيةُعمىُقياسُالمسافةُبيفُالموقعُالجغرافيُلكؿُنقطةُوالموقعُالجغرافيُُوتحديدُنمطُانتشارىاُفيُالتوزيعاتُالمكانية تقـو

لمنقطةُاألقربُمنيا،ُثـُيتـُحسابُمتوسطُالمسافاتُبيفُجميعُىذهُالنقاطُبعدُذلؾُيتـُقسمةُالمتوسطُالمحسوبُعمىُالمتوسطُ
ُ.كاؿُوأنماطُالتوزيعُالتيُتندرجؿُالمسافاتُبيفُىذهُالنقاطُلتتمثؿُمخرجاتُالتحميؿُإشالمتوقعُلمجم

،ُالنسخةُاالولى،ُمكمةُالمكرمة،ُ(GIS)ينظرُالىُجمعةُمحمدُداود،ُاسسُالتحميؿُالمكانيُفيُاطارُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُ:
41ُ،ُص1111المممكةُالعربيةُالسعودية،ُ

المصدرُبالرجوعُ:(ُبحسبُاآلتيZُ(ُومدلوؿُالمقياسُالثانيُقيمةُ)Rرنةُبيفُمدلوليُالمقياسيفُقيمةُ)قاـُالباحثُإجراءُمقاُ)**(
ُ(13الىُجدوؿ)

(ُ R(ُنعتمدُعمىُقيمةُ)1(ُ،ُفإذاُكانتُالقيمةُاقؿُمفُ)R(ُننظرُالىُقيمةُمقياسُ)30أذاُكانتُعددُنقاطُالتوزيعُاقؿُمفُ)ُُ-
 :ُناُيمكفُأفُننوهُالىُمراعاة(ُ،ُوىZةُ)(ُنعتمدُقيم1.ُأماُأذاُكانتُاكبرُمفُ)

 .أكثرُمفُقيمةُمستوىُالداللةُفافُنمطُالتوزيعُيكوفُعشوائيُُ zإذاُكانتُقيمةُُ-
ُ. (Rُأقؿُمفُمستوىُالداللةُفيُىذهُالحالةُنعتمدُقيمةُ)zُأماُأذاُكانتُقيمةُ-
ُ
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  9112َُىهبد( فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو ( انزىزَغ انًكبٍَ نهًمبهٍ )انكبز4)انخرَطخ

 المصدر:ُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى

 ARC Map،ُوبرنامجGIS ،2019ُجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالبمديات،ُالييئةُالعامةُلممساحة،ُمديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةُ(1)

ُ(14)الجدوؿبياناتُُ(2)ُُ.10.7ُ
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 9162فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  انكبزَُىهبدنهًمبهٍ وانجىار  هخ( رذهُم ص61شكــم )ان

(17)لجدوؿاُ(1)ُالمصدرُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى
ُ ARC Map 10.7ُُتقنياتُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُُ(2)ُُُ

9112نؼبو  ( انًمــبهٍ فٍ يذَُخ انُبصرَخ1رح)صىان
ُ

11/1/1111ُبتاريخُُالخقطج الصىرة
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 ( لُى دنُم انجبر األلرة18جذول )ان

 شكم انًُىرج لُى انذنُم

 يزجًغ )يزكزم( 1012صفر      ـ     

 يزمبرة ػُمىدٌ 1072ـ            101

 يزمبرة ػشىائٍ 1022ـ           1071

 ػشــــىائـــٍ 1

 يزجبػذ غُر يُزظى 1022   -   01 1

 يزجبػذ يُزظى 9

 يزشزذ 9أكثر يٍ 

أسسُوتطبيقاتُباألساليبُُ–،ُالجغرافيةُالكميةُواإلحصائيةُحمدُمحمودُالسريانيافُالصالحُ،ومناصرُعبدُاهللُبفُعثمالمصدر:ُ
ُ.222،ُص2222،ُُالرياض،2ُطُ،مكتبةُالعبيكاف،ُالحاسوبيةُالحديثةُ

 / انذذائك وانًزُسهبد انؼبيخ ويذٌ االنؼبة  9

ُانذذائك وانًزُسهبد انؼبيخ - أ
ُالعامةُت عدُُُ ُوالمتنزىات ُُ(*)الحدائؽ ُالتُأىـاحد ُواألمرافؽ ُاالقدـ ُفيي ُالتاريخ ُعبر ُواالقؿُيرويح سر

ُأىماصبحُتصميـُوتنسيؽُالحدائؽُُإذتكمفة،ُوىيُنمطًاُمفُانماطُاستخداـُاالرضُبالمدف،ُ يةُبيفُعمـو
فييُرئةُالمدينةُوالمتنفسُالذيُيرتادهُالسكافُلمترويحُوشحفُالطاقاتُُ،(1)عمارُوتخطيطُالمدفاالُوالبيئةُ

ُالبشرية ُانيا ُعف ُفضاًل ُالتيُتساعدُ، ُالرياضية ُوااللعاب ُوالركض ُالمشي ُلممارسةُنشاط ُمالئمة اماكف
ُاالشجارُوالزىورُ ُبيف ُوممتع ُجميؿ ُوقت ُقضاء ُعمى ُتساعد ُسيما ُال ُالصحة، ُعمى ُالحفاظ ُفي الجسـ

                                                           
وؽُبينيا،ُاذُتكوفُالحديقةُاصغرُفيُالمساحةُواقؿُفيُالغالبُيطمؽُعمىُالحديقةُمتنزهُوبالعكس،ُعمىُالرغـُمفُوجودُفُر(ُ*)

جزءًاُمفُتركيبُالمدينةُالعاـُُت عدتبايفُفيُمظاىرىاُومعروضاتياُوتكوفُمسيجةُوتقعُضمفُالمدفُوالمحالتُواالحياءُالسكنيةُُو
ُ ُمتفاوتة ُبنسب ُالنوع ُىذا ُعمى ُالمدف ُجميع ُفيوتحتوي ُالعامة ُالحدائؽ ُعناقة، ُابو ُسفياف :ُ ُينظر ُالحضريةُُلممزيد البيئة

ُاالنسانية،ُجامعةُمنتوري، ُ.11،ُص1111بقسطنطينية)دراسةُميدانيةُفيُحديقةُبشيرُبفُناصر(،ُرسالةُماجستير،ُكميةُالعمـو
اماُالمتنزىاتُُفييُاكبرُحجماُومكافُمفتوحُذوُكثافةُمحددهُواستعماؿُغبرُمحددُوذوُشكؿُمرفُتطورُبحدُادنىُمفُالبناءُ

الالمصنعةُمفُاجؿُمشاىدةُعامةُلمشعورُبالراحةُوالتأمؿُوالمشاركةُاليادئة،ُوربماُتشمؿُمظاىرُارضيةُوحدُاقصىُمفُالموادُ
ُ.ُواستعماالتُمختمفةُلألرضُوانماطُمعينةُمفُالحياةُالنباتيةُوالحيوانيةُوتقعُفيُاطراؼُالمدفُوخارجياُ

ينةُالبصرة،ُرسالةُماجستيرُكميةُاآلداب،ُجامعةُبغداد،ُلممزيدُينظر:ُعباسُغاليُداوودُالحديثي،ُالخدماتُالترفيييةُلسكافُمد
 .77،ُص1983

،1881ُجودهُالربيعي،ُالخدماتُالترفيييةُوالسياحيةُفيُمدينةُبغداد،ُرسالةُماجستير،ُكميةُاآلداب،ُجامعةُبغداد،ُُعبيدُسعدُ(1)
 .23ُص
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لذاُتكوفُمصداقَاُُ،(1)حياةُالمعقدةُفيُالمدينةُالحديثةليحافظُاالنسافُعمىُالتوازفُالنفسيُتحتُضغطُال
ُتحتويوُمفُنباتاتُلمفيوـُالمناطؽُالخضراءُلممدينةُُمباشراَُ وتقوـُبوظيفةُاساسيةُفيُتجميؿُالمدفُبما

ُ ُكمتنفسُلألسرُالقاطنة، ُالكثيرُمفُُإذواشجارُمختمفةُاالشكاؿُومناظرُجماليةُوتحقؽُدورىا ُفييا يقاـ
ُوا ُالمدارس ُلمطمبة ُترفييية ُكسفرة ُاو ُكزواج ُاو ُالطمبة ُالتخرج ُوحفالت ُوغيرىا،ُالمناسبات لجامعات

ُ.ُطفاؿُلغرضُاالستمتاعُوقضاءُالوقتوترتادىاُالعوائؿُمعُاال
تعانيُالحدائؽُوالمتنزىاتُفيُمدينةُالناصريةُمفُمشاكؿُتحوؿُدوفُاالستفادةُمفُوظيفتياُالخدميةُُُ

ُواالقتصاديُ ُواالداري ُالسكاني ُبثقميا ُتتميز ُمدينة ُعف ُنتحدث ُونحف ُالسيما ُالغرض، ُليذا المخصصة
(2013ُُ–2012ُافُالمخططُاالساسُالذيُوضعُلممدينةُفيُالعاـُ)ُإذرنةُبمدفُالمحافظةُاالخرى.ُمقا

طاعاتُمنطقةُالدراسةُحديقةُومتنزهُترفيييُموزعةُفيُجميعُق(159)تنميةُاالقاليـُخصصضمفُخططُ
ُتقدر ُحالياًُ(2)(2ـ12390864ُ)بمساحة ُمنيا ُموجود ُما ُاف ُاال ،(70ُ ُوبمساحة ُومتنزىًا ُحديقة بمغتُ(

ُلرمي2ُـ892613ُ) ُمكبات ُاالف ُاصبحت ُاالساس ُالمخطط ُفي ُالمخصصة ُالمساحات ُبقية ُاما ،)
ُُ.اتُومكافُلتجميعُالمياهُاالسنةيااالنقاضُوالنف

ُُديوجُُ ُالدراسة ُمنطقة ُحديقة68)في ُقدرىا2)( ُمساحة ُشغمت ُمتنزىًا، ُتوزعت2ُم892613ُ)( )
ُاألولىاستحوذُقطاعُالجزيرةُالشماليُالمرتبةُ،ُ(1)الخريطةو (12)الجدوؿيتضحُمفُُ(ُقطاعات،5)عمى

ُحديق27بواقع) ُوبنسبةػ( ُبمغت)ُ(%38.6)ة ُالحدائؽُُ(2ـ474616وبمساحة ُمساحة ُاجمالي مف
فضاًلُعفُانوُسجؿُدوافعُتحمؿُمؤشراتُاقتصاديةُوماُيرتبطُُ،والمتنزىات،ُبسببُكبرُمساحةُالقطاع

ُبينما ُوواسعة، ُمفضمة ُتصاميـ ُعمى ُالحصوؿ ُمف ُالغربيُبيا ُالشامية ُقطاع ُالثانية ُبالمرتبة ُجاء
ُحديقة16بواقع) ُُوُ( ُوبنسبة324067)بمساحة )(36.3ُ ُمساحتيا، ُاجمالي ُمف ُالجزيُرُاما%( ةُقطاع
ُعمىُالغربي ُاستحوذ ُبواقعُفقد ُاالخيرة 8ُ)المرتبة ُحدائؽ ُوبمساحة( ُوبنسبة27245ُ)، ُمف3.1ُ%ُ)( )

ُس ُوالمتنزىات، ُلمحدائؽ ُالكمية ُالمساحة ُاجمالي ُسواءُاىمبب ُادارتيا ُمسؤولية ُالييا ُالمؤكؿ ُالجيات اؿ
0ُُ(3و  9)الصورةُ،القطاعُالخاصُاـُالعاـُبشكؿُواضح

ُُويظيرُُ ُُ(7)الممحؽمف ُبمغ ُالمتنزىات ُمساحتيا2)عددىااف ُوشكمت ُمتنزىًا (2ُـ216916)(
شاميةُالواقعُضمفُمتنزهُالُاألولى%(ُمفُاجماليُمساحةُالحدائؽُوالمتنزىات،ُجاءُبالمرتبة24.3ُ)نسبةوب

مفُابرزُالمراكزُالترفيييةُُويعد%ُ(،12.8ُ)(ُوبنسبة2ـ114222)قطاعُالشاميةُالغربيُبمساحةُبمغت
فيُالمدينةُويرتادهُعددُكبيرُمفُالزوار،ُنتيجةُلموقعةُالمتميزُوقربوُلممناطؽُالسكنية،ُوسيولةُالوصوؿُ

                                                           
ُُ.116،ُص1881ُميـُالعالي،ُالموصؿ،ُعادؿُعبدُاهللُخطاب،ُجغرافيةُالمدف،ُمطبعةُالتع(1ُ)
ُ.1118مديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةُالحدائؽُوالمتنزىات،ُبياناتُغيرُمنشورة،ُُجميوريةُالعراؽ،ُ(2)
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بالقربُمنوُُاًلُعفُافُنيرُالفراتُيجرياليو،ُوتوفيرُالخدماتُكمالعبُاالطفاؿُومصاطبُالجموس،ُفض
ُج ُمف ُزاد ُُبيتو،ذامما ُالواقع ُالجزيرة ُمتنزه ُالثانية ُبالمرتبة ُيأتي ُالشماليُبينما ُالجزيرة ُقطاع ضمف

الذيُؽُوالمتنزىاتُفيُمنطقةُالدراسة،ُ%(ُمفُاجماليُمساحةُالحدائ11.5)(ُوبنسبة2ـ102694)بمساحة
ُاالُييعان ُدوُرىممف ُتحقيؽ ُفي ُوالعجز ُمفُاؿ ُقميؿ ُعدد ُويرتاده ُالمدينة، ُفي ُالقاطنة ُلألسر ُكمتنفس ه

بعضُُيحتاجُالىُتشجيرُوتوسيعُوتوفيرُوالزوارُلضعؼُالخدماتُالضروريةُوبعدهُعفُالمناطؽُالسكنية،ُ
ُالترفييية ُالشكؿُ.الخدمات ُمخرجات ُالى ُ(14)وبالنظر ُفيُ، ُوالمتنزىات ُالحدائؽ ُتوزيع ُنمط ُاف يمحظ

ُال ُتتخذ ُالناصرية ُالمتقاربمدينة ُُنمط ُالنمط ُنحو ُيتجو ُالجارُُإذُ)متكتؿ(المتجمعالذي ُمعامؿ بمغت
ُاقؿُمف1.4)االقرب ُالخطُالفرعيُفيوُالخطُُُ،واحدُ(ُالفُقيمةُالظاىرة لكفُغيرُمنتظـُالمتقاربُاما

ُ.ائؽُوالمتنزىاتُفيُالمدينةبسببُكثرةُالحد
 ( 12انجذول)

9112ُبد يذَُخ انُبصرَخ نؼبو ثذطت لطبػ نهذذائك وانًزُسهبدانزىزَغ انًكبٍَ 

 انمطبع د
ػذد 

انذذائك/وانًزُسهبد
 )*(

 
انًطبدخ %

(1)
و 

9 (1)
 % 

1 

 
 4.0 37474 12.9 2 انًركسٌ

9 

 
 53.2 747717 38.6 94 انجسَرح انشًبنٍ

3 

 
 3.4 31231 11.4 1 انجسَرح انغرثٍ

 - -  - انجسَرح انشرلٍ 7

7 

 
 36.3 397174 22.9 17 انشبيُخ انغرثٍ

 301 94977 14.3 11 انشبيُخ انشرلٍ 7

 111 892613 111 41 انًجًىع

ُباالعتمادُعمىُمفُعمؿُالباحثُُالمصدر:
ُ.1118مديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةُالحدائؽُوالمتنزىات،ُبياناتُغيرُمنشورة،ُ جميوريةُالعراؽ، (1)
ُ.الدراسةُالميدانية (1)
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فٍ يذَُخ انُبصرَخ ويذٌ االنؼبة ُسهبد ( انزىزَغ انًكبٍَ نهذذائك انؼبيخ وانًز8)انخرَطخ

9162ُنؼبو 

ُالمصدرُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى
ُ((ARC Map10.7برنامجُ (1)
 (62)بياناتُالجدوؿ (2)
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 9112نؼبو  انًزُسهبد فٍ يذَُخ انُبصرَخ (3انصىرح)            فٍ يذَُخ انُبصرَخ انؼبيخ انذذائك(2صىرة)ال

 2020/ 2/ 12بخبريخ  الخقطج 5الوصذر

 9162انجىار نهذذائك وانًزُسهبد فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  صهخ( رذهُم 61شكــم )ان

عول الببحث ببالعخوبد علىهن  الوصذر5
(62)الجذولبيبنبث  (1)

 ARCحقنيبث نظن الوعلىهبث الجغرافيت (2) 

Map 10.7. 
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ابُاالطفاؿُوالكبارُويتـُعبارةُعفُفضاءاتُترفيييةُتحتويُعمىُانواعُمختمفةُمفُالع:ُُيذٌ االنؼبة -ة 
جدُاُوتتقسيمياُالىُمساحاتُتفصؿُبينيماُممراتُمشجرةُومسيجةُبالنباتاتُدائمةُالخضرةُوفيُكؿُقسـُت

ُ،ُفضاًلُعفُمحالتُبيعُالطعاـُوصاالتُالشرابُوالمرطباتُوااللعابُااللكترونية.مفُااللعابمجاميعُ
ُالدراسةُتتميزُوُُ ُواحدةُبوجودُمنطقة ُالعاب ُالفراغيستُمدينة ُاوقات ُبعض ُلقضاء ُالمدينة ُسكاف ُغميا

ُاالطفاؿيوترف ُالخريطةُ،و ُمف ُالمتنزهُُ(7)والصورةُ(1)ويتبيف ُحي ُفي ُالغربي ُالشامية ُقطاع ُضمف تقع
،ُوتقدـُ(*)شيرياًُُ(ٌُمتنزا450ًُويبمغُمعدؿُالمتنزىيف)ُ،(ُعامال14ًُيعمؿُفييا)ُ(1)(2ـ92394ُوتبمغُمساحتيا)

ُالعائالتاـُالعطؿُيخصصُلزيارةُأيففيُُوحتىُخارجُمنطقةُالدراسةُالمدينةُخدماتياُألفرادُالمجتمعُفي
ُبياُمدارسُالمدينةُـُاالخرىُفييُتقدـُخدماتياُلسكافايفقطُاماُبقيةُاأل ،ُفضاًلُعفُالزياراتُالتيُتقـو

صًاُالمدينةُتعانيُنقُفإفومدارسُالمدفُاالخرىُمفُخالؿُتنظيـُالسفراتُالمدرسيةُالييا،ُوبصورةُعامةُ
مفُمدفُااللعابُالتيُتوجدُفيياُبشكاًلُالُيتناسبُمعُالتطورُالحاصؿُمقارنةُبالمدفُالعراقيةُاالخرى،ُ

ُعمىُالرغـُمفُوجودُتحرؾُرسميُاالُانوُالُيزاؿُضعيفًاُتجاهُتنظيمياُوتطويرىاُ.
 ( 4صىرح)ان

 9162نؼبو  يذَُخ االنؼبة انُبصرَخ

 11/3/2020بخبريخ  الصىرةالخقطج 

                                                           
1118ُ،ُبياناتُغيرُمنشورة،GISُوزارةُالبمديات،ُدائرةُبمديةُالناصرية،ُقسـُ(1)
 (1)ةُواستمارةُاالستبانةُالممحؽدانيتـُاستخراجُاعدادُالعماؿ،ُومعدؿُالمرتاديفُشيريًاُبواسطةُالدراسةُالميُ(*)
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 3طك انخضراء وانًفزىدخانًُب  -3

باتات،ُاوُىيُػًاُبالنػيقصدُبالمناطؽُالخضراءُوالمفتوحةُوىيُالمناطؽُغيرُالمبنيةُوالمغطاةُكميًاُاوُجزئيُ
امياُييدؼُاستخدُسيطرُفيوُالعنصرُالطبيعيُالنباتيعبارةُعفُالفضاءُاوُالحيزُالموجودُفيُاقميـُجغرافيُي

ُتقميؿُالتموثُومفُثـُتمطؼُالمناخُالذيُفييُت،ُ(1)كمتنفسُلالستعماالتُالمحيطة قوـُبوظائؼُمختمفةُمنيا
ُ ُالنفسية ُالراحة ُفي ُبدوره ُالتنميةُُلإلنسافيؤثر ُمجاؿ ُضمف ُتدخؿ ُالتي ُالترفييية ُالنشاطات ُبزيادة فتسيـ

ارُياُاالشجأفُاالشجارُتقمؿُمفُنسبةُوجودُالغبارُفيُاليواءُلممدةُالتيُتكوفُفيوقدُوبرىفُالعمماءُالسياحية،ُ
ُبنسبة ُمؤرقة ُفت42)واالعشاب ُاعشابيا ُويباس ُاوراقيا ُسقوط ُوقت ُاما ُمفُ%( ُلمجو ُتنقيتيا ُنسبة كوف

ُتقريبا37.5ًُ)الغبار ُلمدُ،(2)%( ُكوبنياوكمثاؿ ُمدينة ُفازت ُفقد ُخضراء ُبجائزةالدنمارؾغف)ينة العاصمةُُ(
اتُالبيئة،ُمعُالتركيزُعمىُغفُبشكؿُمكثؼُلمواجيةُالتحدي،ُحيثُعممتُكوبنيا2014ضراءُلعاـُاالوربيةُالخ

ُالطموحُلتصبحُاوؿُعاصمةُخُ،جادُحموؿُمبتكرةُومستدامةأي اليةُمفُالكاربوفُبحموؿُعاـُوىيُمدينةُلدييا
د(ُعمىُضرورةُوجودُمناطؽُخضراءُيمكفُاستغاللياُفيُاالغراضُنزرىاواُرأي)اكدُرائدُالحركةُإذُ،(3)2025

ُ ُالنفسية ُالضغوط ُتخفيؼ ُعمى ُتسيـ ُجاناالجتماعية ُالبيئةالى ُتموث ُمواجية ُفي ُاالسياـ ُتمثؿُُ،(4)ب لذا
ُ ُلممدف ُالرئيسة ُالمكونات ُاحد ُوالمفتوحة ُالخضراء ُمساحةُُإذالمناطؽ ُاجمالي ُمف ُالمفترضة ُمساحتيا حددت

ُنحو) ُاال10المدينة ُالقومية ُالمنظمة ُترى ُحيف ُفي ُنسبة%( ُاف ُوالترفيو ُلمحدائؽ ُالحد25ُ)مريكية ُتمثؿ )%
(250ُ)%(ُلممدفُالتيُيصؿُعددُسكانيا5.3(ُفيرىُانياُتشكؿ)murphy)الحديثةُاماُمورفيدنىُفيُالمدفُاال

ُدراستي ُعند ُنسمة ُحصةُاوتطبيقيُاالؼ ُحدد ُوقد ُاالمريكية، ُالمدف ُبعض ُالمناطؽُُعمى ُمساحة ُمف الفرد
بُيجُ،ُيجبُافُتكوفُالمساحاتُالخضراءُداخؿُالمدفُكبيرةُففيُالمحالتُالسكنية(5)(2ـ20ُُ–13)الخضراء
ُتق ُال ُالمسػاف ُعف)ػؿ ُالخضراء ُخ%40احات ُالمساكػاص( ُحوؿ ُعفػًة ُالمدارس ُوفي ُفيُ%60ُ–50ُ)ف )

ُاكثرُمفالمستشفياتُوا ُوذلؾُلمدورُالكبيرُلممساحاتُالخضراءُفيُعممية60ُ)ماكفُالترويحُواالستجماـ )%
ُُومفُثـيوجوُالريحُالمحممةُباألتربةُُسيةُفضاًلُعفُكونياُسداًُػيةُوالنفػتنقيةُاليواءُوتجديدُحيويةُاالنسافُالبدن

ُ

                                                           
 .65ُمصدرُسابؽ،ُصسفيافُابوُعناقة،ُُ(1)
آلداب،ُجامعةُقاسـُصويحُحميوتُالعبودي،ُخصائصُالمناخُالسياحيُفيُمدينتيُالنجؼُوكربالء،ُرسالةُماجستير،ُكميةُاُ(2)

 ُ.215،ُص1113الكوفة،ُ
 .14ُ–12،ُص1115بغداد،ُرسالةُماجستير،ُستدامة،ُجامعةُىبةُصباحُنوري،ُالمدفُالخضراءُوعمميةُالتمرحؿُلموصوؿُلال(3)
 .71،ُص1872ة،ُالمطبعةُالعصرية،ُعبدُالياديُمحمود،ُالتخطيطُالحضري،ُتحميؿُنظريُومالحظاتُواقعية،ُاالسكندري(4)
 ُ.52ُ–51ُ،ُص1111اسامةُصبحيُالفاعوري،ُالجغرافيةُالسياحيةُماُبيفُالنظريةُوالتطبيؽ،ُالوراؽُلمنشرُوالتوزيع،ُعماف،ُ(5ُ)
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ُ ُالمدفتمنع ُالى ُمنطُوُ،(1)وصوليا ُتتمتع ُالدراسة ُعمىُقة ُالمنتشرة ُوالبساتيف ُالخضراء ُالمناطؽ ُمف بالكثير
ُالبيئةُالطبيعيةُلياُواستغالليا.ُمناطؽُجذبُسياحيُوترفيييُمعُمراعاةُت عد،ُُو(2)الخريطةُجانبيُنيرُالفرات

ُالدراُوُ ُخالؿ ُمف ُمتبيف ُاالرضي ُالغطاء ُفي ُواضحة ُتغيرات ُالممتدةُسة ُالزمنية ُالمدة ُخالؿ ف
لمفتوحة،ُ(ُوتغيرىاُالىُاصناؼُاخرى،ُالُسيماُاراضيُالبساتيفُوالمناطؽُالخضراءُوا2019ُ–(2)1997)مف

ُ ُ)ُتانخفضفقد ُالى ُىكتار3.7764مساحتيا 2ُـ37764)ُأي( ُالمدينة ُمساحة ُمف ُىكتار(،2891)ُالبالغة(

فمفُخالؿُُ،1997(ُعاـ2ُـ4869000ُ)أيىكتار(486.9ُُقبؿُافُكانتُ)2019ُُُعاـُ(2ُـ28910000)
الخضراءُتركزتُفيُثالثُقطاعاتُىيُالشاميةُالشرقي،ُوالجزيرةُالغربي،ُوالشاميةُالمقارنةُنجدُافُالمساحاتُ

ُُوسببُالغربي، ُوبالخصوص ُاالراضي ُتمؾ ُعمى ُسمبًا ُانعكس ُالذي ُالبشري ُالعامؿ ُىو ُاالنخفاض بعدُىذا
ُالتوسعُالعمرانيُعمىُحسابيا،ُ،2003احداثُ ُوزيادة ُتقميصُمساحاتيا ُنتجُعنيا ُيؤديُالىُجرؼُُفقد مما

المناطؽُالخضراءُوتحويؿُبساتيفُالنخيؿُالممتدةُعمىُجانبيُنيرُالفراتُالموجودةُضمفُمنطقةُالدراسةُالىُ
حسابياُوتحويؿُاستعمالياُمفُترفيييُُمناطؽُسكنية،ُوبالرغـُمفُالتجاوزُالحاصؿُليذهُالمناطؽُوالتوسعُعمى

اوُمناطؽُذاتُالطابعُالترفيييُالىُسكنيُوبناءىاُبشكؿُمتناثرُوعشوائيُفيُاجزاءُواسعةُمنيا،ُفضاًلُعفُ
ُلالستمتاعُ ُوالمناسبات ُالعطؿ ُفي ُالمناطؽ ُتمؾ ُيقصدوف ُالسكاف ُمف ُالكثير ُاف ُال ُالحاصمة التجاوزات

ُواالسترخاءُوقضاءُاوقاتُالفراغُ.
فقدُتراجعتُالمناطؽُالخضراءُوالمفتوحةُفيُالمدينةُسواءُمفُناحيةُالمساحةُاوُاالستعماؿُالترفيييُُفُثـومُ

ُ ُت عدبسبب ُالمناطؽ، ُتمؾ ُداخؿ ُاالرض ُاستعماالت ُالترفُإذد ُغير ُاخرى ُمجاالت ُفي ُكونياُاستغمت ُاو يو
ُ.مناطؽُطبيعيةُمفتوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ُ–،ُالمؤسسةُالحديثةُلمكتاب،ُطرابمس1ُبشيرُابراىيـُالطيؼُواخروف،ُخدماتُالمدفُ)ُدراسةُفيُالجغرافيةُالتنمويةُ(،ُطُ(1)

 .77ُ،ُص1118لبناف،ُ
 .2016جميوريةُالعراؽ،ُمديريةُشعبةُالزراعةُفيُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالتخيطُوالمتابعة،ُ(2)



 

  14   
  

9112ُنؼبو  فٍ يذَُخ انُبصرَخانًُبطك انخضراء وانًفزىدخ ( 2) انخرَطخ

 عمىُالباحثُباالعتمادمفُعمؿُُلمصدر:ا
 .1118مديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةُالحدائؽُوالمتنزىات،ُبياناتُغيرُمنشورة،ُ جميوريةُالعراؽ،ُ(1)ُ

(2)
لويذاني ببسخخذام جهبز ححذيذ الوىقع   لويذانيت لخحذيذ هىاقع الرصذ ا  .Gpsالذراست ا
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 3ًطبػى/ انفُبدق وان 7 

واءُوالمأكؿُوالمشروباتُياداريةُذاتُسماتُاقتصاديةُاجتماعيةُتقدـُخدماتُاألُةمنظمُيعرؼُالفندؽُبأنوُُُ
ُم ُلنزيؿ ُمحدد ُاجر ُلقاء ُوالدولية ُالمحمية ُالقوانيف ُاظيار ُفي ُالغرضوالترفيو ُليذا ُمصمـ ُبناء ُداخؿ ،ُ(1)عيف

ُالترفيييُ ُالنشاط ُاركاف ُمف ُميمًا ُركنًا ُالفنادؽ ُالمُنتيجةوتشكيؿ ُتقدميات عدلألدوار ُالتي ُىذهُ(2)دة ُبرزت ُقد ،
الظاىرةُوتطورتُبفعؿُالنموُالسريعُفيُحركوُالسياحةُوالترفيوُبمختمؼُاغراضياُكونياُاحدُعناصرُالعرضُ

الفنادؽُمفُالخدماتُالترفيييةُالميمةُُت عدُو(3)الترفيييُالتيُُتسيـُفيُتشكيؿُاالنطباعُاالوليُلمضػيؼُالزائر
ُتقدـُخدماتُمتنوعةُ.ُُإذدينةُفيُالم

نةُمفُيا(ُفنادؽُترفيييةُتتوزعُبشكؿُغيرُمتساويُفييُمتب7وجودُ)ُ(11)والخريطةُ(91)يظيرُمفُالجدوؿُ
ُ ُوالمساحة، ُالعدد ُبواقع)األولىاحتؿُالقطاعُالمركزيُالمرتبةُُإذناحية ُفنادؽُترفيييةُوبنسبة)5، %(ُمف64ُ(

ُالبالغة)66(ُوبنسبة)1ـ1481اجماليُعددُالفنادؽ،ُوبمساحةُبمغت) فيُ(،1ُـ2254ُ%(ُمفُاجماليُمساحتيا
لكؿُمنيماُُ%(11.4ُوبنسبة)ُ(ُفندؽُترفييي1لمرتبةُالثانيةُبواقع)باُوالغربيُقطاعُالشاميةُالشرقيُحيفُجاء

مفُاجماليُمساحتيا،ُاماُُ(ُعمىُالتوالي653و1455ُوبنسبة)ُ(1ـ141و414ُُ،ُوبمػساحةُسجػمت)عمىُالتوالي
عامال(17ُُبواقعُ)اُسجؿُاعمىُعددُلمعامميفُفيُالقطاعُالمركزيُإذعامال(28ُُعامميفُفيُالخدمةُبمغ)عددُال

ُ%(.61.7وبنسبة)
9112ُ نؼبويذَُخ انُبصرَخ ثذطت لطبػبد  انزىزَغ انًكبٍَ نهفُبدق( 91انجذول)

و انًطبدخ % بدقـػذد انفُ طبعــانم د
9

 % ػذد انؼبيهٍُ % 

 4101 91 44 9721 47 7 انًركسٌ 1

 10.3 7 15.6 797 1907 1 انشبيُخ انشرلٍ 9

 17.9 4 7.4 971 1907 1 انشبيُخ انغرثٍ 3

 111 32 111 3377 111 1 ًىعــانًج

جميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالثقافةُوالسياحةُواالثار،ُىيئةُالسياحة،ُقسـُسياحةُمحافظةُ(1)ُباالعتمادُعمىمفُعمؿُالباحثُُالمصدرُ:
ُُ.2013تُغيرُمنشورة(،ُذيُقار)ُبيانا

ُ.2013جميوريةُالعراؽ،ُدائرةُصحةُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالتدريبُوالتنميةُالبشرية،(2)
 .الدراسةُالميدانية(3)

                                                           
ُاالقتصادية،ُكميةُابراىيـُعباسُجاسـ،ُُ(1ُ) تصنيؼُالفنادؽُواثرىاُفيُحركةُااليواءُالفندقيُفيُالعراؽ،ُُمجمةُكميةُبغدادُلمعمـو

 .114ُ،ُص27ُ،1113ُاالدارةُواالقتصاد،ُُجامعةُالمستنصريةُ،ُالعددُ

 .31،ُص1887محمدُاميفُمحيُالسيدُعمي،ُادارةُالفنادؽُورفعُكفاءتياُاالنتاجية،ُدارُوائؿُلمنشر،(2)
 .21،ُص1111دنافُالربيعي،ُنشوءُوتطورُالفندقةُفيُالعراؽ،ُمجمةُاوراؾُالسياحيةُبغداد،ُمطبعةُاسفار،ُالعددُاالوؿ،ُع3))
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 9112( انزىزَغ انًكبٍَ نهفُبدق فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 11خرَطخ)ان

ُالمصدر:ُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى
 ARC Map،ُوبرنامجGIS ،2019ُت،ُالييئةُالعامةُلممساحة،ُمديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالبمديا(1)

10.7.ُ
ُ(91)الجدوؿبياناتُ(2)
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ُالفنادؽياتتبُو ُمساحة ُعميياُأيضاًُُف ُالموزعة ُاالحياء ُالممحؽبيف ُفندؽُُإذُ(4)، ُفي ُسجمت ُمساحة ُاكبر اف
%(ُمفُاجماليُمساحةُالفنادؽ،ُواقمياُفي13ُنسبة)(ُوب1ـ711ُ)ابمػغتُمساحػتيُإذُياالجنوبُالواقعُبحيُالسػُر

ُبمغت) ُوبمػساحة ُحمورابي، ُوبنسبة)1ـ111ُفندؽ ُالسيؼ.5ُ( ُحي ُفي ُالواقع ُالفنادؽ ُمساحة ُاجمالي ُمف )%
ُُو(7)الصورة ُالنمطُالمتباعد. ُالجوارُاظيرتُسيادة بمغتُقيمةُمعامؿُُإذُغيرُمنتظـُمفُخالؿُتحميؿُصمة

الفرعيُمتباعدُفيُالمسافةُونشوءُىذاُالنمطُيعودُالىُعدـُعدالةُالتوزيعُوالىُُ(،ُاماُالخط1.6الجارُاالقرب)
التيُُاألولىعدـُاالنتظاـُالمسافيُُلمفنادؽُبيفُاحياءُالمدينةُبسببُتركزىاُفيُمنطقةُاالعماؿُالمركزيةُلكونياُ

ُ(11)شكؿالُ.فيياُنمتُحولياُاالحياءُوالمحالتُالسكنيةُوالىُتركزُمختمؼُالوظائؼُوالفعالياتُالخدمية
 (68شكــم )ان

9162ُفٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو نهفُبدق انجىار  صهخرذهُم 

ُُالباحثُباالعتمادُعمىالمصدر:ُمفُعمؿُ
ُُُُ(91)الجدوؿبياناتُ (1)

ARC Map 10.7ُتقنياتُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُ(2)ُُُُُُ
ُ
ُ
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 9112نؼبو فٍ يذَُخ انُبصرَخ ( انفُبدق 7صىرح)ان

ُ 19/1/2020ريخُبتاُالتقطت
المراكزُاالجتماعيةُالترفيييةُوالحيويةُوالفعالةُفيُحياةُالمجتمعُالمعاصرُوالتيُُأىـمفُُت عدُايب انًطبػى 

ىاُنحوُامتاعُالزائرُوتحقيؽُالراحةُواالسترخاءُوذلؾُمفُعدتمتدُفعاليتياُالىُاكثرُمفُمجردُتناوؿُالطعاـُلذاُت
ُالعص ُالحياة ُوروتيف ُضغوط ُعف ُفصمة ُاجؿ ُوبذلؾ ُالمتسارع ُُت عدرية ُمفيـو ُلقياس ُتطبيقي ُمثاؿ المطاعـ

ُإذ،ُافُوحجـُالسكافُوالقدرةُالشرائيةيةُالمكىميخضعُتوزيعياُالمكانيُألُلذاُ،(1)التجديدُواالصالحُفيُالصحة
سكافُُىاويرتاد،ُ(2)دؽُالراقيةُوالمتنزىاتُوالمطاراتتنتشرُفيُمنطقةُاالعماؿُالمركزيةُوالشوارعُالتجاريةُوالفنا

المدينةُالمطعـُالترفيييُلتناوؿُالطعاـُوقضاءُوقتُمناسبُخارجُالبيتُرغبوُمفُاالسرُأوُاحدُافرادىاُفيُ
ُ.كسرُحدةُالرتابةُالمعتادة

فُياتتب،ُ(11)الخريطةُو (91)الجدوؿُومفُخالؿُمعطياتُترفيييمطعـُُ(25يوجدُفيُمدينةُالناصريةُ)ُ
ُبأع ُالى ُقطاع ُمف ُومساحاتيا ُخرآدادىا ُُإذ، ُبالمرتبة ُاُاألولىتصدر ُالشامية ُمطاعـ9ُبواقع)ُلغربيقطاع )

ُُ%(36)وبنسبة ُالترفييية ُالمطاعـ ُعدد ُاجمالي ُالدراسةمف ُ)لمنطقة ُبمغت ُوبمساحة وبنسبةُ(2ـ1925،

                                                           
شمائؿُمحمدُابراىيـُوجيةُالدباغ،ُىندُصفاءُعبدُالحميدُالشاىري،ُالفضاءُالممتدُالمجددُلمصحةُ)فضاءاتُالمطاعـُحالةُُ(1)

ُ.71،ص2ُ،1116معمارية،ُالجامعةُالتكنموجية،ُالعدددراسية(،ُالمجمةُالعراقيةُلميندسةُال
عبدُالكريـُياسيفُاسودُالفارسُالعزاوي،ُاثرُالتفكيرُاالستراتيجيُواالبداعُالتنظيميُعمىُعوامؿُالجذبُالسياحيُفيُمحافظةُُ(2)

  .135،ُص1112،ُالعراؽُديالى،ُاطروحةُدكتوراه،ُجامعةُسانتُكميمنتسُالعالمية
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ُالبالغةُ%(40.5) ُمساحتيا ُاجمالي ُالغربيُناؿُ،(2ـ4750ُ)مف ُالجزيرة ُالثانيةُالقطاع ُالمرتبة بمساحةُ،
ُ(%27.9)وبنسبةُ(2ـ1076)مقدارىا ُاالخيرةُوجاء، ُُبالمرتبة ُالجزيرة ُترفييي1ُؿ)سجُالشرقيقطاع ُمطعـ )
عاماًل(161ُُ)اماُعددُالعامميفُفيُالخدمةُفبمغمفُاجماليُمساحتيا،ُُ(2ـ168)غت،ُوبمساحةُبم(%4)وبنسبة

%ُ(،37.2ُ)عامؿ(ُوبنسبة60)سجؿُاعمىُعددُالعامميفُفيُقطاعُالشاميةُالغربيُويضـُإذنتُاعدادىـُياوتب
(ُ ُبواقع ُوالشرقي ُالشمالي ُالجزيرة ُبقطاع ُوادناىا ُالترفييية، ُالمطاعـ ُفي ُالعامميف ُعدد ُاجمالي ُعامؿ(5مف

ُ .لكؿُقطاع (%3.1وبنسبة)
نةُفيُاالحياءُالموزعةُياتبتتميزُبأنياُذاتُاعدادُومساحاتُمُافُالمطاعـُ(1)مفُالممحؽُويتضحُ

(ُمفُاجمالي2ُـ1000(ُمطاعـُوبمساحةُبمغتُ)5)المتنزهُبواقععددُلممطاعـُفيُحيُاعمىُُتسجمُإذ،ُعمييا
،ُالمنصورية،ُثورةػحية،ُالزاوية،ُالػروبة،ُالصالحية،ُسومر،ُالتضػرقية،ُالعػيؼ،ُالشػالس)اقمياُفيُحيُو،ُمساحتيا

،ُ(2ـ450ُ)سجؿُإذمغتُاعالىاُفيُحيُالعروبةُ،ُوبمساحاتُمختمفةُب(ُوبواقعُمطعـُواحدُلكؿُحيالشعمة
 .(7)الصورةُ.(ُمفُاجماليُمساحتيا2ُـ65ُ)ُبمغُالسيؼىاُبحيُوادنا

 ( 91جذول ) ان 

9112ُ نؼبويذَُخ انُبصرَخ  نهًطبػى ثذطت لطبػبدانزىزَغ انًكبٍَ 

و انًطبدخ % ػذد انًطبػى طبعــانم د
9(1)

 % 
ػذد 

انؼبيهٍُ
)*(

 
% 

1 

 
 13 91 19.0 211 24 6 انًركـسٌ

 

 3.1 7 3.8 111 8 9 انجسَرح انشًبنٍ 9

 23.6 31 22.7 1147 16 7 انجسَرح انغرثٍ 3

 3.3 7 3.5 171 4 1 انجسَرح انشرلٍ 7

 37.2 71 40.5 1297 36 2 انشبيُخ انغرثٍ 7

 19.8 39 10.5 711 12 3 انشبيُخ انشرلٍ 7

 111 161 111 4750 111 97 انًجًىع

ُباالعتمادُعمىُمفُعمؿُالباحثُُالمصدر:
 .2014وزارةُالثقافةُوالسياحةُواالثار،ُىيئةُالسياحة،ُقسـُسياحةُمحافظةُذيُقار)ُبياناتُغيرُمنشورة(،ُجميوريةُالعراؽ،ُُ(1)ُ

 .2014جميوريةُالعراؽ،ُدائرةُصحةُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالتدريبُوالتنميةُالبشرية،(2(

 الدراسةُالميدانية)*(



 

  23   
  

 9112 نؼبو فٍ يذَُخ انُبصرَخ ( انزىزَغ انًكبٍَ نهًطبػى11خرَطخ)ان

 المصدر:ُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى

 ARC Map،ُوبرنامجGIS ،2019ُجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالبمديات،ُالييئةُالعامةُلممساحة،ُمديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبة(1)
ُ(91)الجدوؿبياناتُ(2)ُُُُ.10.7



 

  27   
  

 (7صىرح )ان

 9112نؼبو  فٍ يذَُخ انُبصرَخ انًطبػى 

 22/1/2020بتاريخُُالتقطت 

 

ُخالؿُويظيرُُُُ ُالفنادؽُُمف ُاف ُبسبب ُاخرى ُدوف ُقطاعات ُفي ُتركزىا ُالخدمات ُليذه ُالمكاني التوزيع
،ُفيياُساحاتُمخصصةُلوقوؼُالسياراتوالمطاعـُمفُالمؤسساتُالمعتمدةُعمىُالشوارعُوالمناطؽُالتيُتتوفرُ

ُاالعماؿ ُمنطقة ُعند ُالواقعة ُالرئيسة ُالشوارع ُمع ُمتماشيًا ُتوزيعيا ُظير ُُلذا ُاالماكف ُأو واالشرطةُالمركزية
ُمنيا ُالمتفرعة ُبيفُالتجارية ُجديدة ُمواقع ُالى ُتشتتيا ُيعني ُال ُوىوامشيا ُالمناطؽ ُىذه ُفي ُوجودىا ُقؿ ُواف ،

دماتُالتيُالوحداتُالسكنيةُالبعيدةُعفُمربعُالمدينةُوانماُوجدتُلياُمواقعُذاتُمواصفاتُمرغوبةُكمقدارُالخ
ُالتطور، ُمعُدرجة اظيرتُنتائجُالتحميؿُالمكانيُافُنمطُالتوزيعُُ(12)رُالىُمخرجاتُالشكؿوبالنظُتوفرىا

افُقيمةُُتبيفلذاُُ(1.1بمغتُقيمةُمعامؿُاالجارُاالقرب)ُإذ،ُغيرُمنتظـُلممطاعـُفيُالمدينةُىوُنمطُمتباعد
ُ.منخفضةُمقارنةُمعُالظواىرُاالخرىمعامؿُالجوارُ

ُ
ُ
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 ( 62شكــم )ان

9162ُفٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  رفُهُخنهًطبػى انزانجىار  صهخرذهُم 

ُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمىالمصدر:ُمفُ
ُُُُُُُ (91)الجدوؿُبياناتُ(1)ُُُُُُُُ
ARC Map 10.7ُتقنياتُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُُ(2)ُُُُُُُُ

ُ
 3/ انًالػت وانطبدبد انرَبضُخ7

مىُوسائؿُاتيـُلكيُيحصمواُعياىيُالمساحاتُوالفضاءاتُالتيُتخصصُلممارسةُالشبابُوالبالغيفُىُوُ
ُفييا ُالترفيييةُ(1)التسمية ُواحتياجاتيـ ُمتطمباتيـ ُوتوفير ُالسكنية ُاالحياء ُسكاف ُخدمة ُالى ُالمالعب ُتيدؼ ،

المناسبةُالتيُالُيمكفُالحصوؿُعميياُاالُفيُمناطؽُالبعيدةُعفُمسكنيـ،ُكماُانياُتمعبُدورًاُكبيرًاُفيُالحفاظُ
ُالفرا ُوقت ُوتشغؿ ُالشباب ُعمى ُالسيما ُالرياضية، ُممارسة ُخالؿ ُمف ُبيفُفإنغ ُالتواصؿ ُروابط ُمف ُتزيد يا

ُُ.بابُوتزيدُمفُفرصةُالتعارؼُبينيـالش

                                                           
مطبعةُالعاني،ُُ،8العددُ،12ي،ُاالرضُالترفيييةُفيُمدينةُبغداد،ُمجمةُالجمعيةُالجغرافيةُالعراقية،ُمجمدُصبريُفارسُالييت(1ُ(

ُ.4ُ،ُص1871جامعةُبغداد،ُ
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الساحاتُ)(ُاما2ُـ103474مساحةُتبمغ)ُيشكالفُولكرةُالقدـُُ(ممعبافُرياضياف)ُيوجدُفيُمنطقةُالدراسةُ
عمىُوجودُ(19)والخريطةُ(99)لجدوؿمفُاُويتبيفُ،(2ـ74630(ُوسجمتُمساحة)9فقدُبمغُعددىا)ُ(الرياضية

ُمم11) ُرياضيةُعب( ُوساحة ُوتختمؼ ُمنتظـ ُغير ُبشكؿ ُالمدينة ُفي ُوتتوزع ُقطاعُ، ُمف ُومساحاتيا اعدادىا
ُُاستحوذُألخر، ُاُالجزيرةقطاع ُالشمالي ُعددىا)ُإذُفيياُاألولىلمرتبة ُمالعب6بمغ ُرياضيةُ( ُوساحة
ُوبنسبة2ـ94874ُ)بمغتُوبمساحةُ%(،54.4)وبنسبة )(53.3%(ُ ُالبالغة ُمساحتيا ُاجمالي ُمف )178104ُ

2ُـ ُبينما ُُناؿ(، ُالثانيةُالغربيُالجزيرةقطاع ُ)2بواقع)ُالمرتبة ُوبنسبة ُرياضي ُممعب وبمساحةُُ،(18.2%(
قطاعُالشاميةُُبالمرتبةُاالخيرةُفيُحيفُجاءمفُاجماليُمساحتيا،ُُ%(10.9)(ُوبنسبة2ـ19480ُ)ُمقدارىا
ُالقط،ُ(*)خطيطُفضاًلُعفُعدـُالوعيُالرياضيبُسوءُالت،ُبسبمفُناحيةُالمساحةُالغربي (1ُاعُ)يضـُىذا

ُ،والساحاتُالرياضيةُ%(ُمفُاجماليُمساحةُالمالعب4.2)(ُوبنسبة2ـ7500ُ)ممعبُرياضي،ُوبمساحةُبمغت
ُبمغ ُالمالعب ُفي ُالعامميف ُعدد ُعامال26ًُُ)اما ُالشمالي ُالجزيرة ُقطاع ُاحتؿ )(ُ ُبواقع ُعاماًل14ُاعالىا )

ُُ%(53.8)وبنسبة ُالشامية ُقطاع ُفي ُبواقعوادناه ُالمتنزه ُبحي ُالواقع ُوبنسبة)1)الغربي ُمف3.1ُ(عامؿ )%
ُاجماليُعددُالعامميفُفيُالمالعب.

ُالممحؽُ ُمف ُبمغتُ(2)ويتبيف ُالمساحة ُممُاعالىاُاف ُسومرفي ُبحي ُالواقع ُسومر ُ،االولىُعب
حيُالتضحية،ُفيُبُالتضحيةُالواقعُممعبفيماُبمغتُاقمياُمساحةُُ%(،34.9)ُ(ُوبنسبة2ـ62224ُ)بمساحة

ومفُالخدماتُالتيُتتوفرُ،(ُمتفرج3000ُ%(ُتبمغُطاقتياُاالستيعابيةُ)23.2(ُوبنسبةُ)2ـ41250ُوبمساحةُ)
ُليمية وكذلؾُمسيجةُبأسالؾُتحسبَاُُ،فيُىذهُالمالعبُمنياُوجودُمصاطبُلجموسُالمتفرجيفُومجيزهُبإنارة

ُ ُالمالعب ُعند ُتحصؿ ُالتي ُالشغب ُالصورةلحاالت ُفي ُُ(4)كما ُساحاتُومما ُىناؾ ُاف ُالى ُاالشارة تجدر
ُالقطاعات ُبيف ُالموجودة ُالشاغرة ُالمساحات ُتشغؿ ُمكشوفة ُشعبية ُالتيُُرياضية ُالمخططة ُاو السكنية

ُبدأتُُ(**)(2ـ1400ُ–800ُ)تتراوح ُالتي ُالقدـ ُكرة ُلعبة ُالسيما ُالرياضية ُااللعاب ُمختمؼ ُممارسة ُفييا يتـ
(،ُوذلؾُنتيجةُلمتغيراتُالتيُمرُخاللياُالعراؽُوما2003ُ)تُاالخيرةُفييُظيرتُبعدُسنةلسنواباالنتشارُفيُا

(1.4ُاظيرُمفُخالؿُتحميؿُانماطُالتوزيعُبمغتُقيمةُمعامؿُالجوارُ)ُوُ،محةُلفئةُالشباباُمفُسدُحاجةُمرافقي
وزيعُالمتباعدُىذاُجاءُػتمطُالػافُنُ(1.1وذلؾُالفُالقيمةُاكثرُمفُ)ُغيرُمنتظـُوىوُيدؿُعمىُالنمطُالمتباعد

ىاُاماكفُمستقمةُخاصةُمماُولدُذابفعؿُالنقصُالحاصؿُفيُعددُالساحاتُوالمالعبُالرياضيةُبسببُعدـُاتخ
ُ.(91)الشكؿُةُواضحةُبيفُالعديدُمفُقطاعاتُواحياءُالمدينةُالتيُتفتقرُالىُخدماتياُىُو

  

                                                           
 .16ُُ/1ُُ/1111معُمديرُالشبابُوالرياضةُعبدُالحسفُجابرُلطيؼُبتاريخُُمقابمةُ(*)
 .1ُُ/2ُُ/1111الرياضيةُفيُمحافظةُذيُقارُبتاريخُُمعُميندُالسيالنيُمديرُاالشراؼُالفنيُلممالعبُمقابمةُ(ُ**)
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 (99انجذول)

 9112طت لطبػبد يذَُخ انُبصرَخ نؼبو انزىزَغ انًكبٍَ نهًالػت وانطبدبد انرَبضُخ ثذ

 انمطبع د
ػذد انًالػت 

وانطبدبد انرَبضُخ
(1)

 
% 

انًطبدخ 

و
9(9)

 
% 

ػذد 

انؼبيهٍُ
)*(

 
% 

1 

 
 53.8 17 53.3 27147 54.5 7 انجسَرح انشًبنٍ

9 

 
 15.5 7 10.9 12711 18.2 9 انجسَرح انغرثٍ

 11.5 3 23.2 71971 9.1 1 انجسَرح انشرلٍ 3

7 

 
 3.8 1 4.2 4711 9.1 1 انغرثٍ انشبيُخ

 15.4 7 8.4 17111 9.1 1 انشبيُخ انشرلٍ 7

 111 26 111 178104 111 11 انًجًىع

1118ُُ،جميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالشبابُوالرياضة،ُشبعةُاالمالؾ،ُُ)بياناتُغيرُمنشورة((1)باالعتمادُعمىُالباحثُالمصدر:
ُُ.1118ُ،)بياناتُغيرُمنشورة(،ة،ُالشعبةُاليندسية،ُجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالشبابُوالرياضُ(1)

ُالدراسةُالميدانيةُ)*(
 (91شكــم )ان

 9162ذَُخ انُبصرَخ نؼبوفٍ ي نهًالػت وانطبدبد انرَبضُخانجىار  صهخرذهُم  

عول الببحث ببالعخوبد على هن 5الوصذر
   (99)الجذولبيبنبث (1) 

 ARCحقنيبث نظن الوعلىهبث الجغرافيت(2)

Map10.7 
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 9112فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  نهًالػت وانطبدبد انرَبضُخ ( انزىزَغ انًكبٍَ 19خرَطخ)ان

لببحث ببالعخوبد على  الوصذر5 هن عول ا
لبلذيبث، الهيئت العبهت للوسبحت، هذيريت بلذيت النبصريت، شعبت(1) ، GIS ،2019جوهىريت العراق، وزارة ا

 .ARC Map10.7وبرنبهج 
 (99)وللجذبيبنبث ا (2)
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 9112نؼبو  ( انًالػت وانطبدبد انرَبضُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ4صىرح)ان

7/1/1111ُُبتاريخُالتقطت
 / لبػبد انرَبضُخ 3 7

،ُاتيـياافُالمدينةُلغرضُممارسةُىُوجوُاليياُالبعضُمفُالسكػمفُالخدماتُالترفيييةُالميمةُالتيُيتُت عدُ
)كالياقةُالبدنية،ُوبناءُاالجساـ،ُاضيةُالمتنوعةابُاالنشطةُالرييةُترفيييةُوتوفرُمساحاتُالستيعأىمذاتُُت عدُو

كبيرُفيُتنميةُوتطويرُُ،ُفضاًلُعفُذلؾُلياُدورةُلمنساء(ُوغيرىاُمفُاالنشطةُالرياضية،ُوالرشاقورفعُاالثقاؿ
يخصُُوفيما(1)ةشطةُالترفيييةُذاتُالمنفعةُالصحيابُواستثمارُاوقاتُالفراغُفيُممارسةُتمؾُاالنمواىبُالشب

فرةُفيُالقاعاتُالرياضيةُتختمؼُمفُقاعةُرياضيةُألخرىُفالبعضُمنياُمجيزُبشكؿُجيدُلماُاالخدماتُالمتُو
ُالخرُمفُنقصُفيُالخدماتُالمتوفرةيحتاجوُالمرتاديفُمفُخدماتُبينماُيعانيُالبعضُا ،ُولكنياُعمىُالعمـو

تخدـُالذكورُُ(ُقاعةُرياضية16جدُمنياُ)تجذبُانواعُمختمفةُمفُالفئاتُالعمريةُواغمبيـُمفُفئةُالشباب،ُيُو
ُكال3)و ُالرياضية ُاالنشطة ُغير ُاخرى ُخدمات ُمع ُتتدخؿ ُوالتي ُلإلناث ُقاعات ُبالصحةُ( ُالمتعمقة جوانب

قعةُضمفُالقطاعُالمركزيُ(ُالوانةُالناصريةُىيُقاعة)االوائؿتبيفُافُاقدـُالقاعاتُالرياضيةُفيُمديوالتجميؿُُو
ُحي)السُر ُيافي ُفي ُاسس ُوالذي )(ُ ُ(*)(1998سنة ُالقاعات ُاغمب ُولكف ُبعدُ، ُباالنتشار ُبدأت الرياضية

                                                           

 
 16،ُصمصدرُسابؽلبنىُجمعةُابراىيـ،ُُ(1)

11ُُ/1ُُ/1111ُُعميُحسفُبتاريخCOLDS GYMُُالقاعةُُمقابمةُمعُكابتفُ(ُ*)
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دُالطمبُعمىُىذاُالنوعُمفُالخدماتُمعُازديادُاعدادُالسكافُفيُالمدينةُيا،ُوىذاُماُيدؿُعمىُتُز(2003)سنة
ُ.تفاعُالمستوىُاالقتصاديُوالثقافيفضاًلُعفُاُر

(ُقاعة19ُ)(ُىو2019)ينةُالناصريةُلعاـيُمدافُعددىاُف،ُ(13)والخريطةُ(93)الجدوؿُتشيرُمعطياتُوُ
ُعمى ُالقاعات ُىذه ُسكنية5)تتوزع ُقطاعات )ُ ُالشبابُإذ، ُكافة ُاالعمارُتستقطب ُوبمختمؼ ُواناثًا( ،ُ ُذكورًا (

ُوتختمؼ ُمنتظـ ُغير ُبشكؿ ُوتتوزع ُألخرُوالمستويات ُقطاع ُمف ُواعدادىا ُمساحاتيا ُالشاميةُُإذ، ُقطاع يأتي
ُالشرق ُالمرتبة ُفي ُمُاألولىي ُوبنسبة2ـ 1750)ساحتوبمغت ُبواقع)34.4)( ُقاعات%7( )ُ ُحيف، جاءُُفي

اجماليُ%(ُمف29.7ُ(ُوبنسبةُ)2ـ1552ُ،ُوبمساحةُسجؿُ)(ُقاعات5)يضـُاعُالمركزيقطُبالمرتبةُالثانية
ُالمدينة ُفي ُالقاعات ُ)مساحة ُبواقع ُاالخيرة ُالمرتبة ُالغربي ُالجزيرة ُقطاع ُاحتؿ ُوبنسبة2ُ، ُرياضية ُقاعة )

اماُعددُُ،(2ـ5152ُ%(ُمفُاجماليُمساحتياُالبالغةُ)9.7(ُوبنسبةُ)2ـ500ُاحةُبمغتُ)وبمس%(،10.5ُ)
ُفبمغ)الع ُالخدمة ُفي 47ُُامميف ُاعمعاماًل( ُوالمركزي(ُسجؿ ُالشرقي، ُقطاع)الشامية ُضمف ُعدد ى

ُقطاعُ%(31.9وبنسبة)(15)بواقع ُلكؿ ُعامؿ ُالشمالي ُالجزيرة ُقطاع ُفي ُوادناه (عامؿ5ُسجؿ)ُإذ،
ُ.مفُاجماليُعددُالعامميف%(10.9وبنسبة)
ُُ ُالممحؽويمحظ ُُ(11)مف ُالرياضيةاف ُتبأيُالقاعات ُبأياضَا ُالموزعةُُومساحتياُعدادىانت ُاالحياء في

ُالخدمة ُإذُ(1)الصورةُ،عمييا ُقاعةُ ُفي ُمساحة ُاعالىا ُبشكمت ُالواقعة ُجيـ( ُالثانيةُ)العراؽ ُالشرقية حي
ُبمغت ُق(2ـ600)وبمساحة ُفي ُمساحة ُاقميا ُسجمت ُفيما ُالواقعاعة، ُتاؾ( ُالشموخ،ُ)بدي ُحي ُضمف ة

التحميؿُالمكانيُلقرينةُُاماُبخصوصُةُالقاعاتُالرياضيةُفيُالمدينة،(ُمفُاجماليُمساح2ـ150ُ)وبمساحة
(ُوتدؿُالقيمةُعمىُافُالظاىرةُتميؿ1ُ)بمغُليذهُالخدمةافُنمطُالتوزيعُ(91)الجارُاالقربُفيتضحُمفُالشكؿ

ُُ.نةُمعُالظواىرُاالخرىفيُتوزيعياُمقاُرُالىُالعشوائية
9112ُ نؼبويذَُخ انُبصرَخ  نهمبػبد انرَبضُخ فٍ( انزىزَغ انًكبٍَ  93جذول )ان

ػذد انمبػبد طبعـــانم د
)*(

 و انًطبدخ % 
(1)

 % ػذد انؼبيهٍُ % 

1 

 
 3102 17 29.7 1797 26.4 7 انًركسٌ

 1101 7 12.6 771 1107 9 انجسَرح انشًبنٍ 9

 1904 7 9.7 711 1107 9 انجسَرح انغرثٍ 3

 1904 7 13.6 411 1701 3 انشبيُخ انغرثٍ 7

 3102 17 34.4 1471 3701 4 انشبيُخ انشرلٍ 7

 111 47 111 7197 111 12 انًجًىع

ُ.2014جميوريةُالعراؽ،ُدائرةُصحةُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالتدريبُوالتنميةُالبشرية،ُ(1)ُُباالعتمادُعمىُالباحثُالمصدرُ:
 الدراسةُالميدانيةُ(*)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 9112( انزىزَغ انًكبٍَ نهمبػبد انرَبضُخ  فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 13خرَطخ)ان

ُالمصدر:ُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى
 ARC Map،ُوبرنامجGIS ،ُ2019ُجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالبمديات،ُالييئةُالعامةُلممساحة،ُمديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبة(1)

ُ(93)الجدوؿبياناتُ(2)ُ.10.7
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 9162فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  نهمبػبد انرَبضُخانجىار  صهخ( رذهُم 96شكــم )ان

هن عول الببحث ببالعخوبد علىالوصذر5 
    (92)الجذولبيبنبث (1)

 ARCحقنيبث نظن الوعلىهبث الجغرافيت (2)

Map 10.7 

 9112نؼبو  َبضُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ( لبػبد انر1صىرح)ان

22/1/2020ُالخقطج  بخبريخ  
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  3/ انًُزذَبد وانُىادٌ انرَبضُخ4

ُوموجيًاُُ ُواعيًا ُاستثمارُاوقاتُفراغُالشبابُاستثمارًا منتدىُالشبابُىوُعبارةُعفُمؤسسةُرسميةُميمتيا
ُود ُالمتنوعة ُوفعالياتيـ ُانشطتيـ ُوتنظـ ُليـ ُالخدمات ُلممسوتوفير ُاالىمافعيـ ُالفعالةية ُالنواديُُ(،1)جابية اما

الرياضيةُىيُوسيمةُمفُوسائؿُتطورُالمجتمعُباعتبارىاُمؤسسةُتربويةُترفيييةُرياضيةُيتـُفيياُبناءُواعدادُ
ُ ُالعامة، ُبالثقافة ُوتزودىـ ُوبدنيًا ُونفسيًا ُاجتماعيًا ُاعدادًا ُاطالؽُُوالشباب ُبيدؼ ُقانونية ُىيئة ُعمييا تشرؼ

ُوالريا ُالشباب ُتعمواىب ُمختمفة ُرياضية ُوممارسات ُالعاب ُمف ُفراغيـ ُاوقات ُواستغالؿ ُعمىُضيف ُبالنفع ود
والترفيوُواستثمارُُآرائيـسيماُافُمثؿُىذهُالمؤسساتُوجدُفيياُالشبابُلمتعبيرُعفُوالُ،(2)الشبابُثـُالمجتمع
ُ.الفراغُبماُيعودُعمييـُبالفائدةُكؿُالطاقاتُواوقات

ُالناصرية)ُ ُدياتُتمنُ(6يوجدُفيُمدينة (ُموزعةُفيُارجاء2ُـ93372ُ)ومجموعُمساحتياوانديةُرياضية،
بينماُيخموُالقطاعُ)المركز،ُ،ُالشاميةُالغربي(ُ)الجزيرةُالشمالي،ُالجزيرةُالغربيدينة،ُمتركزةُضمفُقطاعاتالم

ُ ُالخدمة ُىذه ُمف ُالشرقي( ُوالجزيرة ُالشرقي، ُمتكافئ،والشامية ُغير ُالتوزيع ُجعؿ ُما ُمفُُوىذا يتضح
(2ُـ66914ُ)مساحةُبمغتال،ُباألولىالمرتبةُُاستحوذُاليقطاعُالجزيرةُالشمافُ،ُ(17)والخريطةُ(97)ؿالجدُو

(ُ ُالثاني71.6وبنسبة ُبالمرتبة ُجاء ُبينما ُمساحتيا، ُاجمالي ُمف ُسجؿُ%( ُالغربي ُالشامية ُقطاع ة
بمساحةُبمغتُُقطاعُالجزيرةُالغربيُبالمرتبةُاالخيرةُفيُحيفُاحتؿ%ُ(،24.3ُ)(ُوبنسبة2ـ22695ُ)مساحة

اماُعددُالعامميفُفيُ، %(ُمفُاجماليُمساحةُالمنتدياتُوالنواديُفيُمنطقةُالدراسة4.1(ُوبنسبةُ)2ـ3763ُ)
عاماًل(ُلكؿُقطاع14ُُبمغُ)ُإذعاماًل(ُاحتؿُقطاعُالجزيرةُالشماليُوالشاميةُالغربيُاعالىا38ُُالخدمةُبمغُ)

(ُ ُُ(،%36.8وبنسبة ُاف ُمنأوتبيف ُفي ُسجمت ُمساحة ُالناصريػعمى ُونتدى ُالثػة ُوالفػادي نوفُػقافة
عمىُالتواليُالواقعةُضمفُحيُسومرُوالزاوية،ُ(%15.5ُو66.8ُُ)سبة(ُوبن2ـ14445و62414ُ)وبمساحة

ُاالد ُحي ُضمف ُالواقعة ُالبمديات ُونادي ُالنسوي ُالناصرية ُمنتدى ُفي ُاقميا ُجاء ُوسومر،ُبينما ُالمحمية ارة
ُ.ُمفُاجماليُمساحةُالقاعاتُالرياضيةُعمىُالتواليُ%(4.8و2.8ُُ)(ُوبنسبة4500و2623ُوبمساحةُبمغت)

ُدةُفيُعدػػػػػػػتُ وفُاليياُمفُاماكفُمػػػػػػفُالذيفُيأتػػػػػػػػػواليافعيةُالشبابُياافيةُبرعػػػػػػاتُالثقػػػالمؤسسوتسيـُمثؿُىذهُُُ
ءُبمستوىُاػساعدُعمىُاالرتقػالذيُيُواعُالترفيوػالمدينةُألجؿُالمشاركةُلمفعالياتُالرياضةُالتيُتقدـُنوعًاُمفُان

انياُتمارسُدورَاُُووتقدـُمختمؼُالخدماتُالرياضيةُالفنيةُوالعمميةُوالثقافيةُوغيرىاُُ،ُاالفرادُالجسديُوالفكري
اماُعفُتوزيعُىذهُالمراكزُفقدُانحصرُُفاعاَلُفيُتطويرُالقيـُوالمفاىيـُالسائدةُبيفُالمجتمعُوخاصتَاُالشباب،

                                                           
(1ُ )ُ ُلمطباعة ُالكتب ُدار ُمديرية ُالرياضية، ُالتربية ُمجاؿ ُفي ُوالتنظيـ ُاالدارة ُعمر، ُعباس ُسمير ُقطب، ُمحمد والنشر،ُسعد

 .141ُُ،ُص1871الموصؿ،ُ
  .11ُ،ُصمصدرُسابؽلبنىُجمعةُابراىيـ،ُُ(2)
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فعالياتُوالخدماتُفيُقطاعاتُدوفُاخرىُاالمرُالذيُجعؿُجياتُالمدينةُاالخرىُتفتقرُلمثؿُىذاُالنوعُمفُال
افُقرينةُالجارُاالقربُ(99)يفُمفُالشكؿػجوارُفتبػمةُالػػاماُبخصوصُتحميؿُصُ،(2)الصورةُالموجيةُلمشباب.

(،ُبسببُقمةُاعداد1.1ُالفُقيمةُاكثرُمفُ)العشوائيُالمتشتتُظاىرةُتتخذُالخطُالُفإفُمفُثـُ(ُُو24.1بمغتُ)
ُ.المنتدياتُوالنواديُالرياضية

ثذطــت االدــُبء وانمطبػبد انطكُُخ فٍ   نهًُزذَبد وانُىادٌ انرَبضُخ(انزــىزَغ انًــكبٍَ  97جذول )انُ

 (9112يذَُـخ انُبصرَخ نهؼبو )

 انمطبع انطكٍُ
انذٍ 

 انطكٍُ

اضى انًُزذَبد 

وانُىادٌ 

انرَبضُخ
(1)

 

انًطبدخ 

)و
9

)
(9)

 
% 

ػذد 

انؼبيهٍُ
(3)

 
 انزأضُص %

انجسَرح 

 انشًبنٍ
 ضىير

 9119 28.9 11 66.8 79717 يُزذي انُبصرَخ

 9119 7.9 3 4.8 7711 َبدٌ انجهذَبد

  36.8 17 71.6 77217 9 انًجـــًىع

 انجسَرح انغرثٍ
االدارح 

 انًذهُخ

خ يُزذي انُبصرَ

 انُطىٌ
9793 2.8 7 15.8 9112 

 9111 10.5 7 1.2 1171 َبدٌ انُبصرَخ

  26.4 11 4.1 3473 9 انًجًىع

 انساوَخ انشبيُخ انغرثٍ

يُزذي انثمبفخ 

 وانفُىٌ
17777 15.5 11 26.3 9119 

 9117 10.5 7 8.8 1971 َبدٌ رٌ لبر

  36.8 17 24.3 99727 9 انًجًىع

  111 31 111 23349 7 3     انًجًىع انكهٍ        

ُ
ُباالعتمادُعمىُُمفُعمؿُالباحثُالمصدرُ:

ُ.1118ُجميوريةُالعراؽ،ُمديريةُالشبابُوالرياضةُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالمتابعةُوالمالؾ،ُ)بياناتُغيرُمنشورة(،ُ(1)
ُ.1118،ُجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالشبابُوالرياضة،ُالشعبةُاليندسية،ُ)بياناتُغيرُمنشورة((1)
 الدراسةُالميدانية.(2)

ُ
ُ
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 9112فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  نهًُزذَبد وانُىادٌ انرَبضُخ ( انزىزَغ انًكبٍَ 17خرَطخ)ان

لببحث ببالعخوبد على  الوصذر5 هن عول ا
لبلذيبث، الهيئت العبهت للوسبحت، هذيريت بلذيت النبصريت، شعبت(1) ، GIS ،2019جوهىريت العراق، وزارة ا

 .ARC Map 10.7وبرنبهج 
 (94)الجذولبيبنبث (2)
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 9162فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو نهًُزذَبد وانُىادٌ انرَبضُخانجىار  صهخ( رذهُم 99شكــم )ان

لببحث ببالعخوبد علىهن عول  الوصذر5  ا
 (94)الجذولبيبنبث (1)

 ARCحقنيبث نظن الوعلىهبث الجغرافيت  (2)

Map 10.7 

 9162نؼبو  االونً جٍ فٍ دٍ ضىير( يُزذي انُبصرَخ انًُىر2صىرح)ان

 22/2/2020الخقطج بخبريخ 
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 3/ لبػبد االػراش وانًُبضجبد1

ُالميالدُ ُجميعُالمناسباتُمثؿُحفالتُالتخرجُواعياد ُفييا فضالُعفُحفالتُُ،ُوىيُالقاعاتُالتيُتقاـ
لشريحةُُاًُلقاعاتُمناسبجارُىذهُُاأييكوفُُلذاوكثيرُمفُالمناسباتُُالتيُالُيستحسفُاقامتياُبالمنزؿُاالعراسُ

ُُو ُالمجتمع، ُمف ُاالقتصاكبيرة ُالمستوى ُالرتفاع ُالشرائيةنظرًا ُالقدرة ُعمى ُوانعكاسو ُتغيراتُُدي ُمف ُرافقيا وما
ُنتجُعنوُوجودُحاجةُالىُخدمات ُُاجتماعيةُمما ُفيُالمدينة، ُسابقًا ُاالنشطةُغيرُمتوفرة ُافُكانتُىذه بعد

ُلتياُفيُقاعاتُخاصة.مزاُوُتمارسُفيُالبيوتُمماُلجأتُبعضُاالسرُالى
ُُُ ُبيانات ُمف ُعمى6ُ)وجودُ،(17)خريطةوال(97)الجدوؿيظير ُتوزعت ُالدراسة، ُمنطقة ُفي ُقاعات )

ُوالشامػقطاعيف)الش ُالشرقي، ُالغربي(ػامية ُالخدمةُ،ية ُىذه ُمف ُالقطاعات ُبقية ُتخمو ُشغمتُبينما مساحةُُوقد
(3ُ)ميةُالشرقيُبواقعقطاعُالشاُاألولىالمرتبةُُناؿُإذ،ُالمساحةُفُالقاعاتُمفُناحيةيابػتت(ُُو2ـ1850ُ)بمغت

(ُقاعات3ُضـ)ُالثانيةُبالمرتبةُقطاعُالشاميةُالغربي،ُبينماُجاءُ%(51.4(ُوبنسبة)2ـ950)مساحةقاعاتُوب
ُ)ضاًُأي ُبمغت ُوبمساحة ُ)2ـ900ُ، ُوبنسبة )48.6ُ ُمف ُالمدينة%( ُفي ُالقاعات ُمساحة ُعددُُ.اجمالي اما

ُ.(ُعامؿ43)بواقعُالغربيلشاميةُعاماًلُ(ُسجؿُاعمىُعددُضمفُقطاعُا79ُ)العامميفُفيُالخدمةُبمغ
ُالمتنزهُُويتضحُ ُبحي ُالواقعة ُعشتار ُقاعة ُفي ُسجمت ُالقاعات ُمستوى ُعمى ُلمخدمة ُمساحة ُاكبر اف

ُادناهُفيُقاعةُقص%(ُمفُاجماليُمساحةُالقاعات3ُ،24)(ُوبنسبة2ـ450ُ)بمغت رُالجنوبُالواقعةُ،ُبينما
ُ%(ُمفُاجماليُمساحتياُ.10.8ُوبنسبةُ)(2ـ200ُوبمساحةُ)ُ،ضمفُحيُالزاوية

ُفيُتبيفُوُ ُمعينة ُقطاعات ُعمى ُتتوزع ُالخدمة ُمتساويُافُىذه ُغير ُوبشكؿ ُالدراسة ُبسببُوقوعُمنطقة ،
،ُالسيماُشغمتُمواقعُ(11)الصورةرتسـُعمىُمعالمياُالطابعُالجمالي،ُاغمبياُعمىُضفاؼُنيرُالفراتُمماُي

ُال ُالخدمة ُىذه ُالمدينةشوارع ُاحياء ُضمف ُالرئيسة ُُول، ُالواسعة ُالمساحات ُووجود ُالوصوؿ ُعفُسيولة لبعدىا
ذاُ،ُلذاُتقدـُخدماتُترفيييةُلسكافُالمدينةُخصوصًاُوالمحافظةُعمومًاُوذلؾُلقمةُىمنافسةُالخدماتُاالخرى

الجارُُقيمةافُُلقاعاتُاالعراسالتوزيعُالمكانيُمخرجاتُُتحميؿُُكشفتوقدُالنوعُمفُالخدماتُفيُمناطقيـ،ُ
ُوىذاُيدؿُعمىُافُالخدماتُالمتعمقةُبقاعاتُاالعراسُوالمناسباتُتميؿُالىُ(23)الشكؿ(1.1ُ)بمغتُاالقربُ

فيُالمدينةُواقتصارُُالقاعاتويرىُالباحثُأفُسببُنشوءُىذاُالنمطُيعودُإلىُقمةُأعدادُ  ،العشوائيُالمتشتت
اقعةُوسطُوالتجاورُفيماُبينياُوالسيماُفيُاإلحياءُالُوُإلىُدرجةُتصؿُإلىُالتقابؿُلقطاعاتتركزىاُفيُبعضُا

ُ،ُنظراُلماُتعانيوُىذهُاألحياءُمفُتكتؿُعمرانيُوسكانيُمقارنةُمعُأحياءُالمدينةُاألخرىُ.المدينة
ُ
ُ
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ثذطـت االدـُبء وانمطبػبد انطكُُخ فٍ يذَُـخ   وانًُبضجبد (انزـىزَغ انًـكبٍَ  نمبػبد االػراش97جذول )ان

ُ(9112هؼبو )انُبصرَخ ن

 اضــى انمبػخ انذٍ انطكٍُ انمطبع انطكٍُ
انًطبدخ 

)و
9

)
(1)

 
% 

ػذد 

انؼبيهٍُ
)*(

 
 انزأضُص %

 االضكبٌ انمذَى انشبيُخ انشرلٍ

 9114 21.5 14 13.5 971 اػراش انجبشب

 9111 8.9 4 16.2 311 انؼروضخ

 9111 15.2 19 21.6 711 انجُذ انشبيٍ

  45.6 37 51.4 271 3 انًجــًىع

 انشبيُخ انغرثٍ

 9112 15.2 19 10.8 911 لصر انجُىة انساوَخ

 انًزُسِ
 9191 25.3 91 24.3 771 ػشزبر

 9112 13.9 11 1307 971 نألفراحااليُر 

  54.4 73 48.6 211 3 انًجًـــىع

  111 42 111 1171 7 يجـــًىع انكـــهٍ

ةُالعراؽ،ُوزارةُالثقافةُوالسياحةُواالثار،ُىيئةُالسياحة،ُقسـُسياحةُمحافظةُجميوري(1)باالعتمادُعمىُُمفُعمؿُالباحثصدرُ:الم
1118ُُُُذيُقار)ُبياناتُغيرُمنشورة(،ُ

ُالدراسةُالميدانية (1)
 3ف وانًكزجبد انؼبيخ/ انًزبد2

يعرؼُالمتحؼُبأنوُمؤسسةُتقاـُبشكؿُدائـُبغرضُحفظُالمتقنياتُاالثريةُوالفنيةُودراستياُوالتساميُبمختمؼُ
مؤسسةُدوفُىدؼُربحيُفيُخدمةُالمجتمعُوتطوره،ُفضاًلُعفُكونوُمكافُفييُُ،(1)ائؿُالعرضُوالصيانةوس

 ،(2)اسةُوالترفيوُتحقؽُالمتعةُلمسكافلعرضُنتاجاتُتاريخيةُوعمميةُوفنيةُوغيرىا،ُيقدمياُلمجميورُبيدؼُالدُر

ُإذجزءُميـُمفُالخدماتُالترفييية،ُيةُلممجتمعاتُوىيُىمالمتاحؼُمؤسساتُثقافيةُواجتماعيةُبالغةُاألُت عدُو
تياُػتاحؼُاستمرتُوظيفػنذُنشوءُالمػتقدـُحاالتُالعرضُفيياُالمعرفةُالىُالزائريفُمفُخالؿُمعروضاتيا،ُوم

ُالزائريفػعاالجتما ُجذب ُعمى ُتعمؿ ُثابتة ُتعكػفُ،(3)ية ُعما ُالثػضاًل ُالمؤسسات ُىذه ُالبمدُػسو ُتاريخ قافية
ُكوفُلتُبالمؤسساتُالتجاريةُوالخدميةظرًاُالرتباطياُػمدفُنػقعُالمتاحؼُمراكزُالوغالبًاُماُتأخذُمواُالحضاري،

                                                           
نعيـُُالزيدي،ُُوجمعةُحريز،ُدورُالمتاحؼُُفيُدعـُالذاكرةُاالجتماعية،ُمجمةُالدراساتُفيُالتاريخُواالثار،ُجامعةُالمثنى،ُُ(1)

 .114،ُص55ُ،1117ُالعددُ
(2)ُُ ُتطورىا ُىويتيا، ُاالثار ُمتاحؼ ُالحجي، ُالمجمدسعد ُدمشؽ، ُجامعة ُمجمة ُالمعاصر، ُالعدد21وواقعيا ،3ُو2ُ،

 .445،ص1113
مقداـُمجيدُالكركجي،ُاثرُخصائصُالتنظيـُالفضائيُوالبصريُألبنيةُالمتاحؼُفيُتشكيؿُانماطُالزيارةُ)ُدراسةُمقارنةُبيفُُ(3)

 .127ُ،ُص7ُ،1111،ُالعدد1ُ،ُالمجمدُابنيةُالمتاحؼُالعراقيةُوالعالميةُ(ُالجامعةُالتكنولوجية
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  9162( انزىزَغ انًكبٍَ نمبػبد االػراش وانًُبضجبد فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 61خرَطخ)ان

لببحث ببالعخوبد على  الوصذر5 هن عول ا
لبلذيبث، الهيئت العبهت للوسبحت، هذ(1) ، GIS ،2019يريت بلذيت النبصريت، شعبتجوهىريت العراق، وزارة ا

 .ARC Map 10.7وبرنبهج 
 (91)الجذولبيبنبث (2)
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فٍ يذَُخ انُبصرَخ  نهمبػبد االػراش وانًُبضجبدانجىار  صهخ( رذهُم 92شكــم )ان

9162ُنؼبو

لببحث ببالعخوبد على  الوصذر هن عول ا
  (91)الجذولبيبنبث  (1)

 ARC حقنيبث نظن الوعلىهبث الجغرافيت (2)

Map 10.7 

  2012لعبم  والونبسببث في هذينت النبصريت االعراس قبعبث( 10صىرة)ال

 22/2/2020بخبريخ  الخقطج 
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ميمةُترفيييةُتيدؼُالىُاالستمتاعُُاألولى،ُفالمتحؼُيجمعُماُبيفُميمتيفُ(1)الوصوؿُبالنسبةُلروادىاسيمةُ
لىُخدمةُاحتياجاتُالمجتمعُالمعرفيةُوالدارسيفُبماُيوجدُمفُمعروضاتُداخؿُالمتحؼ،ُوالثانيةُعمميةُتيدؼُا

ُ.(2)خاصة

ُالناصريةُبالرغـُمفُُ ُالنوعُمفُالخدماتُالترفيييةُفيُمدينة ُبيذا ُالواضحةُفيُأىمافُقمةُاالىتماـ يتيا
عمىُضفاؼ1969ُُفقدُاقتصرتُسوىُعمىُمتحؼُواحدُالذيُتأسسُعاـُُيادةُوعيُوثقافةُاالنسافُالعممية،ُز

(17ُ)فيُحيفُبمغُعددُالعامميفُ(2ـ10000ُ)الغربيُبحيُالمتنزهُوبمساحةُبمغتاعُالشاميةُنيرُالفراتُفيُقط
ساحاتُوحدائؽُمكشوفةُمفُجميعُالجياتُوفيياُمصاطبُلمجموسُواستراحةُالزوار،ُوىوُُاتتخمميُوُ،(*)عامالَُ

ُالموصؿ ُومتحؼ ُببغداد ُالوطني ُالمتحؼ ُبعد ُبالعراؽ ُمتحؼ ُثالث ُيعد ،ُ(11)لصورةاُوُ(17)الخريطةُ،بذلؾ
اقباؿُمفُقبؿُالسكافُعداُبعضُالزياراتُالتيُتتـُمفُقبؿُطمبةُالجامعاتُوالمدارسُلمتعرؼُُأيلذلؾُالُيشيدُ

بعدُاغالقو26/3/2015ُُاعيدُتأىيؿُمتحؼُالناصريةُالحضاريُفيُُوعمىُتاريخُالحضارةُالعراقيةُالقديمة،ُ
حركةُالسياحةُنشطتُفيُُفإفُوكماُىوُمعموـُار،لمحافظةُذيُقُىـاـُلكونوُالواجيةُالحضاريةُاألع25ُمنذُ

واعدادُالزائريفُلممتحؼُوحسبُالسنواتُموزعيفُعمىُثالث2015ُُةُمفُعاـُيامتحؼُالناصريةُالحضاريُبد
ُواالجانب ُوالعرب ُالعراقييف ُالناصريُإذُ،فئات ُلمتحؼ ُلمسياح ُاالجمالي ُالعدد ُاف ُقدُنمحظ ُالحضاري ة

ُمف7596بمغ) ُلممدة ُالُزُ(،2015-2017)( ُلعدد ُاحصائية ُاخر ُبمغت ُوقد ُشير ُفي ُإذوار ُلعاـ 2018ُار
ُالعراقييف)1166حوالي) ُواالجانب1159(، )(7ُ(ُ ُبمغ ُالعاـ ُلنفس ُنيساف ُشير ُوفي ُال335زائر(، عراقييفُ(،

(331(ُ ُواالجانب ُبُ،ُ(3)زائر(4ُ( ُالمتغير ُىذا ُيحظ ُانأىمولـ ُرغـ ُالناصرية، ُمدينة ُفي ُواضحة ُاحية دُو
ُُالجوانبُالميمة البدُمفُتوجياتُاعالميةُُإذلزيادةُثقافةُاالنسافُووعيو،ُاالُافُاالىتماـُبوُالُيزاؿُمحدودًا

بطريقةُبسيطةُوسيمةُتدفعُفضوؿُالناسُلمشاىدتوُوالتعرؼُعمىُمقتنياتو،ُومفُثـُيتولدُاالنتماءُلممكافُمماُ
ُ.ُـالعاليعطيُفرصةُلتطويرُمثؿُىذهُالمتغيراتُالميمةُكماُىوُمعروؼُفيُاغمبُدوؿُ

 

                                                           
 .287ُ–286ُ،ُص1881مسعودُمصطفىُالكناني،ُعمـُالسياحةُوالمتنزىات،ُمطابعُوزارةُالتعميـُالعالي،ُجامعةُالموصؿ،ُُ(1)
،ُمجمةُالتراثُوالحضارة،ُيصدرىاُالمركزُاالقميميُلصيانةُالممتمكاتُص،ُتطويرُالمتاحؼُألغراضُالتعميـعديُيوسؼُمخمُ(2)

 .13،ُص1871،ُبغداد،2ُية،ُالعددُالثقافيةُفيُالدوؿُالعرب
 12ُُ/1ُ/1111مقابمةُشخصيةُمعُاقباؿُكاظـ،ُمديرةُمتحؼُالناصريةُالحضاري،ُُبتاريخُُ(*)
(3)ُُ ُالعامة ُالييئة ُواالثار، ُالسياحة ُوزارة ُالعراؽ، ُالحضاري،ُُلألثارجميورية ُالناصرية ُمتحؼ ُالعامة، ُالمتاحؼ ُدائرة والتراث،

 .1117غيرُمنشورة(ُالشعبةُالرقابية،ُ)بياناتُ



 

  119   
  

 9162( انزىزَغ انًكبٍَ نهًزبدف وانًكزجبد انؼبيخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 61خرَطخ)ان

ُعمىا ُباالعتماد ُالباحث ُعمؿ ُمف ُالناصرية،ُُلمصدر: ُبمدية ُمديرية ُلممساحة، ُالعامة ُالييئة ُالبمديات، ُوزارة ُالعراؽ، جميورية
 .ARC Map 10.7،ُوبرنامجGIS ،2019ُشعبة
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 9112نؼبو  ذف انُبصرَخ انذضبرٌيز(11صىرح)ان

2/2/2020ُبتاريخُُالتقطت
ُفييُُايب انًكزجبد  ُتمييز، ُبدوف ُالمجتمع ُفئات ُلجميع ُبالمجاف ُخدماتيا ُيقدـ ُالذي ُالمكاف ُبأنيا تعرؼ

سرُالطرؽُواسرعيا،ُأيةُالمطموبةُبياالحضاريُوالتيُتعمؿُعمىُتنظيموُبالشكؿُالذيُيحقؽُالغُلألرتمستودعُ
الىُىذاُالنوعُُتفتقرُمدينةُالناصريةافُيتضحُُوُ(1)لترفيييةُواالجتماعيةُوالتعميميةمفُالخدماتُاُجزءُميـُت عدُو

(3ُالُيوجدُمنياُسوى)ُإذُ،ُفييُالُتزاؿُقميمة،يةُفيُزيادةُثقافةُووعيُالفردأىمالترفيييةُالتيُلياُُمفُالخدمات
ُبمغُ(19)الصورةُ(17)والخريطةُ،تبةُعامةمك ُمساحة ُبُاألولىُ(2ـ1350ت)شغمت ُالمركزية(ُػتمثمت )المكتبة

(ُوبمغُعدد2ُـ1000مىُضفاؼُنيرُالفراتُبمساحةُ)الواقعةُفيُقطاعُالشاميةُالشرقيُبحيُاالسكافُالقديـُع
الرغـُمفُقدمياُواحتوائياُلعددُكبيرُمفُالكتبُوالمقاالتُواألطاريحُعمىُ،ُوىيُ(*)عاماًلُ(14ُالعامميفُفيياُ)

حثُاوُالقارئُبالمعموماتُالمطموبة،ُوتقدـُخدماتياُالىُمنتسبيُالمؤسساتُالحكوميةُوالرسائؿُالتيُتضفىُالبا
ُبالشكؿُالذيُيتيحُإوالباحثيف،ُوغيرُالحكوميةُوالطمبةُ ُقميؿُبسببُعدـُتأىيميا الُافُاقباؿُالمطالعيفُعمييا

دارُالفكرُبمكتبةُُياُتتمثؿفإنالثانيةُُمكتبةالاماُُعمميةُوالفنيةُواالدبية.لمقارئُالحصوؿُماُيريدهُمفُالكتبُال
ُ ُعاـ ُافتتحت ُالسُر2004التي ُبحي ُالمركزية ُالقطاع ُفي ُوتقع ُالكتبُُيا، ُمف ُكبير ُعدد ُعمى ُتحتوي وىي

عددُالمطالعيفُفيياُيصؿُُفإف(،2ُـ100ُتبمغُمساحتياُ)ُإذالدينيةُوالثقافيةُالمتنوعة،ُوبسببُضيؽُالمكتبةُ
(20ُ–ُ40ُ ُيوميًا،( ُف مطالعًا ُالثالثة ُمكتبةاما ُالثقافيةُيي ُالصادؽ ُبحيُُتقعُاالماـ ُالمركزي ُالقطاع ضمف

شغمتُمساحةُُإذضًاُتحتويُعمىُمجموعةُمفُالكتبُالعمميةُوالثقافيةُأيوىي2007ُُالسيؼُثـُتأسيسياُعاـُ

                                                           
 .127ُ،ُص17ُ،1113تُالبصرة،ُالعددعالءُالديفُطوُياسيف،ُواقعُالمكتباتُالعامةُفيُمحافظةُالبصرة،ُمجمةُدراساُ(1)
 .13ُُ/1ُُ/1111ائدُالبطاطُبتاريخُمعُمديرُالمكتبةُُرُمقابمةُ(*)
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ُيةُالكتبُالمعروفةُواختصاصاتيا،لذاُنجدُاغمبياُتمارسُالنشاطُالثقافيُوالدينيُمفُخالؿُنوعُ،(*)( 2ـ250ُ)
(ُوىذاُيدؿُعمىُافُىناؾُتباعدُبيفُالخدمات2.4ُافُقيمةُمعامؿُالجارُاالقربُبمغتُ)ُ(24)حُمفُالشكؿيتض

ُ.(1.1ألنوُُاكبرُمفُ)ُالمتشتتالمكتبيةُمتخذاُشكاَلُ
 9112لعاـُُانًكزجخ انًركسَخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ(19انصىرح)

 24/2/2020الخقطج بخبريخ 

 9162فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  بد انؼبيخنهًكزجانجىار  صهخرذهُم (94انشكم )

 ARC Map10.7تقنياتُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُ  :در من عمل الباحث باالعتماد علىالمص

                                                           
16ُُ/1ُ/1111ُُبتاريخُُمقابمةُمعُمديرُالمكتبةُعميُالموسويُ(*)
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 3انًطبرح/  11

المسارحُمفُالوسائؿُالميمةُفيُنشرُالوعيُوالثقافةُبيفُافرادُالمجتمعُالتيُتقدـُفيياُعروضُفنيةُُت عدُ
ويعتبرُمفُاالنشطةُالترفيييةُالميمةُوخاصةُفيُُلالستماعُوقضاءُوقتُالفراغ،اليياُمتنوعةُتجذبُالزائريفُ

ُ.(1)المختمفةالمدفُالكبيرةُالتيُتجذبُجميورًاُكبيرًاُلمشاىدةُالعروضُالمسرحيةُ
ُ(2)(2ـ12500)بمغتُمساحةُُيشغالفالرسميةُُوتكوفُخاضعةُلإلدارةُيوجدُفيُمدينةُالناصريةُمسرحافُ

ىذهُالمؤسساتُُيتضحُُافُو( 14)معطياتُالخريطةُومفُخالؿُ،ترفيييةُلمنطقةُالدراسةمفُمجموعُالخدماتُال
10000ُ)مساحتوُسجمتُإذُاألولىفيُالمرتبةُبيوُبمديةُالناصريةُيقعُ، و(13)الصورةُتوزعتُعمىُقطاعيف

يقعُاالخرُعامؿ(،ُبينما7ُُ)الدارةُالمحميةُبمغُعددُالعامميف(ُالواقعُضمفُقطاعُالجزيرةُالغربيُفيُحيُا2ـ
ىماُليسُُالمسرحيف،ُوتبيفُافُ(2ـ2500ُ)شغؿُمػساحةُبمغتُويُالمتنزهُبيُفيُحضمفُقطاعُالشاميةُالغُر

ُالمدينة ُمركز ُعف ُوصوؿُُ،ببعيد ُسيولة ُعمى ُيساعد ُالذي ُاالمر ُعمية ُنقؿ ُخط ُمف ُاكثر ُمرور ُعف فضاًل
ُاخرى ُمحافظات ُمف ُقادمة ُكوفود ُاو ُمحمييف ُكمواطنيف ُطمبُ،مرتادي ُسيما ُلتقديـُال ُوالمدارس ُالجامعات ة

ُالمدينةُوتركيبتيـُ ُلسكاف ُالثقافي ُبالوعي ُونشاطيا ُالمسرحية ُالحركة ُوترتبط ُالمسرحيف، ُقاعة نشاطاتيـُعمى
ُ ُلمدينةُُإذالنفسية ُالمسرحي ُمواقع ُتقويـ ُوعند ُالمسرح، ُالى ُميميـ ُمف ُاكثر ُالشعرية ُالميرجانات ُالى يميموف

( 97)وبالنظرُالىُمخرجاتُالشكؿـُفيُازديادُعددُالمرتاديفُليما،ُتسيُالناصريةُنجدُانياُيقعافُفيُاحياء

بمغتُقيمةُمعامؿُالجارُُإذُالعشوائيُالمتشتتيتضحُافُنمطُتوزيعُالمسارحُفيُمدينةُالناصريةُيتخذُالنمطُ
طيُ(ُوىيُالقيمةُاالعمىُفيُكؿُالخدمات،ُبسببُقمةُاعدادُالمسارحُفيُمدينةُالناصريةُمماُيع68.1االقربُ)

ُ.ىذهُالخدمةُنمطُمتباعد
 / انًطبثخ 11

يةُكبيرة،ُلكونياُتمثؿُمتنفسُرياضيُوترفيييُميـُجدًاُيساعدُعمىُقضاءُالفراغُأىمالمسابحُذاتُُت عدُ
راءُوالمنشأةُفيُممارسةُنشاطُمفيدُلمذىفُوالجسـ،ُوغالبًاُماُتدخؿُتصاميـُاحواضياُضمفُالمساحاتُالخض

ُ ُالترفييية، ُياوتتبواالبنية ُوتعميـُف ُلألطفاؿ ُيخصص ُمنيا ُوقسـ ُومساحاتيا، ُوخدماتيا ُاحجاميا ُفي المسابح
تضـُبعضُالمدفُمسابحُيتـُاستخدامياُمفُقبؿُالسكافُُوالمبتدئيفُوتتوفرُفيياُشروطُالراحةُوالترفيوُواالماف،ُ

ُاوُاناث،ُاوُمشتركةُحسبُطبيعةُال حياةُبمختمؼُاجناسيـ،ُوفيُالغالبُتكوفُمخصصةُلجنسُمعيفُذكورًا
ُ.(3)اـُالصيؼأيُوخاصةالسائدةُويتـُقضاءُبعضُالوقتُفيُتمؾُالمسابحُ

                                                           
 .114ُيفُالدليمي،ُتخطيطُالمدف،ُمصدرُسابؽ،ُصخمؼُحسُ(1)

(
2

 .1118مديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةُالحدائؽُوالمتنزىات،ُبياناتُغيرُمنشورة،ُ جميوريةُالعراؽ،ُ(

 .266ُُخمؼُحسيفُعميُالدليميُ،ُتخطيطُالمدفُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(3)
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 9112فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو نهًطبرح  ( انزىزَغ انًكبٍَ 14خرَطخ)ان

ُعمىالمص ُباالعتماد ُالباحث ُعمؿ ُمف ُالناصرية،ُُدر: ُبمدية ُمديرية ُلممساحة، ُالعامة ُالييئة ُالبمديات، ُوزارة ُالعراؽ، جميورية
ُ.ARC Map 10.7،ُوبرنامجGIS ،2019ُشعبة
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 9112انؼبيخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  نهًطبرحانجىار  صهخ( رذهُم 97شكــم )ان

ARC Map 10.7ُتقنياتُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُُ:ُدرُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمىالمص
 9112يطرح ثهذَخ ثهى انُبصرَخ نؼبو  (13) صىرةال

 3/3/2020ُبتاريخُالتقطت
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مدينةُاربعُمسابحُبعضياُيدارُمفُجياتُرسميةُفييُتدخؿُضمفُبعضُالمراكزُالثقافيةُوالرياضيةُالضـُت
ُ.ُ(*)قوـُبإدارتياُمعتمدوفيُإذوالبعضُاالخرُيأخذُصفوُتجاريةُ

ُالجدوؿُ ُمف ُ(13)والخريطةُ(97)يمحظ ُالمائيةمسبحُتصدر، ُ)المدينة ُُفي( بمساحةُُاألولىالمرتبة
ُوبنسبة2ـ2500ُ)بمغت ُالبالغة41.4)( ُمساحتيا ُاجمالي ُمف ُالقط2ـ6035ُ)%( ُضمف ُالواقع ُالجزيرةُ( اع

ُالبشائر ُحي ُفي ُبينالغربي ُالنموذجي، ُمسبح)الناصرية ُالثانية ُبالمرتبة ُيأتي ُما ُمساحةُإذ( (2ُـ2485ُ)سجؿ
ُال41.2)وبنسبة ُضمف ُالواقع )%ُ ُسومر، ُحي ُفي ُالشمالي ُالجزيرة ُيأتيقطاع ُحيف ُسيزوف(ُفي ُمسبح)فور

ُاالخيرةبال ُبمغتُمرتبة ُوبنسبة2ـ450ُ)بمساحة ُمساحتيا7.5)( ُاجمالي ُمف ُالصورة%( ،(14)ُ ُعددُ، اما
)ُبواقػػعسجؿُاعمىُعددُفيُمسبحُ)المدينةُالمائية(ُُإذنتُاعدادىماُياعاماًل(ُتب30ُ)العامميفُفيُالخدمةُفبمغ

ُُ.(%56.7عامؿُ(ُوبنسبةُ)17
ُُُ ُيمعبُالموقعُواىداؼُاالدارة ُىنا ُنجد ُلذا ُقيمة ُفيُتحديد ُالمسبحُدورًا ُأىمونوعية تستقطبُُإذيةُرواده

ُم ُتختمؼ ُالناس ُمف ُواالجتماعيةاعداد ُاالقتصادية ُتوزيعُُ.ستوياتيـ ُلنمط ُاالحصائي ُالتحميؿ ُنتائج واظيرت
وىيُقيمةُمرتفعةُمماُُ(97)الشكؿُ(2.5بمغتُقيمةُمعامؿُصمةُالجوار)ُإذالمسابح،ُفقدُجاءتُبنمطُمتباعد،ُ

ُ.وتوزيعياُفيُالمدينةعددُمؤسساتياُلمظاىرةُبسببُقمةُُالمتشتتُُنمطُيعطي
ثذطــت االدــُبء وانمطبػبد انطكُُخ فٍ يذَُـخ انُبصرَخ نهؼبو   نهًطبثخكبٍَ  انزـىزَغ انًـ(97انجذول)

(9112) 

 انمطبع انطكٍُ
انذٍ 

 انطكٍُ
 اضــى انًطجخ

انًطبدخ
(9)

 

)و
9

) 
% 

ػذد 

انؼبيهٍُ
)*(

 
 انزأضُص %

 9112 20 7 41.2 9717 انُبصرَخ انًُىرجٍ ضىير ح انشًبنٍانجسَر

 9114 13.3 7 7.5 771 فىر ضُسوٌ انؼروثخ انًركسٌ

 9117 10 3 9.9 711 يطجخ االونًجٍ انزضذُخ انجسَرح انشرلٍ

 9191 56.7 14 41.4 9711 انًذَُخ انًبئُخ انجشبئر انجسَرح انغرثٍ

  111 31 111 7137 7 7انًجًىع             

جميوريةُالعراؽ،ُمديريةُالشبابُوالرياضةُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالمتابعةُالمالؾُ(1)باالعتمادُعمىُُمفُعمؿُالباحثُ:المصدر
ُ.1118ندسية،ُ)بياناتُغيرُمنشورة(،الي

 .1118ُجميوريةُالعراؽ،ُدائرةُصحةُمحافظةُذيُقار،ُقسـُالتدريبُوالتنميةُالبشرية،(1)
 يدانيةالدراسةُالم)*(ُُُُُُُ

                                                           
 . 11/1/1111بتاريخُميندُالبطاطُلقاءُمعُمديرُقسـُاالشراؼُوالمتابعةُالفنيةُ(ُُ*)
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 9112( انزىزَغ انًكبٍَ نهًطبثخ  فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 11خرَطخ)ان

ُالمصدر:ُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمى
ُشعبة(1) لناصرية، ُا ُبمدية ُمديرية ُلممساحة، ُالعامة لييئة ُا ُالبمديات، ُوزارة ُالعراؽ، ،GIS ،2019ُجميورية

ARC Map 10.7ُوبرنامجُ
ُ(91)بياناتُالجدوؿُ(2)
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 9162( انًطبثخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 64صىرح)ان

5/3/2020ُبتاريخُُالتقطت
 9112انؼبيخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو  نهًطبثخانجىار  صهخ( رذهُم 97شكــم )ان

ُ.ARC Map 10تقنياتُنظـُالمعموماتُالجغرافيةُُ(2)ُ(97)الجدوؿبياناتُُ(1)درُمفُعمؿُالباحثُباالعتمادُعمىُالمص
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 3نًبئُخ/ انىاجهبد ا 19

ُناحيةُمفُالمدينةُمواجيوُلسطحُمائيُاوُيكوفُمحُ ُالواجياتُالمائيةُالىُانيا يُلوُكأفُإذيشيرُمفيوـ
مفُابرزُاماكفُالجذبُالترفيييُحيثُيمكفُُت عد،ُجدواًلُاوُقناة،ُفييُ،ُبحيرة،ُبحرًا،ُمحيط،ُخميجيكوفُنيراًُ

ُ ُمف ُمتنوعة ُاعداد ُمُالمنشأةانشاء ُعمييا ُاالخرى ُاالترفييية ُوالملمسابحثؿ ُااللعاب ُمدف ُوالمقاىيُ، تنزىات
ُت عدنياُأُإذلذاُتمعبُدورًاُحيويًاُوفاعاًلُفيُالتشكيؿُالبصريُلممدفُالمطمةُعمىُاالنيار،ُُ،(1)والحدائؽُوغيرىا

ُ ُمف ُالسكاف ُلجذب ُالترفيييةمناطؽ ُالفعاليات ُممارسة ُتسمىُُ،(2)خالؿ ُما ُاو ُالمائية ُالواجيات وتتكوف
شكؿُاشرطةُتمتدُبموازاةُالجبةُالمائيةُوتقاـُعميياُالمشاريعُالترفيييةُلماُتمتمكوُىذهُالمناطؽُُبالكورنيشُعمى

مفُعناصرُجذبُلمزائريفُتوفرُاجواءُمريحةُوىواءُنقي،ُوكمثاؿُتجربةُتطويرُالواجيةُالمائيةُلمدينةُسنغافورةُ
الحظُعمىُضفتيوُالعديدُمفُالمبانيُجسرًا،ُويُ(12)ُ(ُكـُالذيُيمرُفوقة4.1يمتدُنيرُفيُالمدينةُنحو)ُإذ

احياءُمتميزُالتاريخية،ُويعدُمركزُالنشاطُاالقتصاديُواالجتماعيُواقترحتُخطةُالتطويرُعمىُاساسُثالثُ
(ُوخطةُالتطويرُكانتُتيدؼُالىُتحويؿُنيرُسنغافورةُالىُممرُمائيُ)ُمنطقةُترفييية،ُتجارية،ُوسكنيةوىي

ةُوالترفيوُوالسياحةُوموجيوُالىُاالجياؿُالحاليةُوالمستقبميةُمفُسكافُذوُواجيةُنيريةُسكنيةُوتتضمفُالمتع
يةُىذاُالنيرُالذيُيعتبرُالعمودُالفقريُفيوُالمتنفسُالترفيييُوالسياحيُأىمالمدينة،ُبعدُافُادرؾُالمخططوفُ

ُ.(3)يُالمدينةف
لمدينةُالىُقسميفُيُيقسـُايوجدُفيُمنطقةُالدراسةُبعضُالواجياتُالمائيةُالمتمثمةُبكورنيشُالناصريةُالذُ

ويتوزعُالسكفُواالنشطةُاالقتصاديةُوالتجاريةُعمىُامتدادُجانبيُُ(12)الخريطةُ(4)(2ـ4810تصؿُالى)ُلمساحة
ُ ُلذا ُتتبُفإفالنير، ُالممتدة ُوالحدائؽ ُالخضراء ُوالمناطؽ ُالترفييية ُنوعُياالمراكز ُحسب ُألخر ُمكاف ُمف ف

فُأُإذالمائيةُشكمتُاماكفُترفيييةُيرتادىاُالعديدُمفُسكافُالمدينة،ُُاالنشطةُالمجاورةُليا،ُوافُىذهُالواجيات
ُمفُ ُالعديد ُعمييا ُقامت ُفقد ُلمسكاف، ُترفييية ُاغراضًا ُيؤدي ُمركزًا ُمنيا ُجعؿ ُجيد ُبشكؿ ُمنيا ُجزء استغالؿ

الترفيييةُاالخرى،ُُالخدماتُاماكفُالترفيوُوالراحةُمفُكازينوىاتُومقاىيُومطاعـُومصاطبُلمجموسُوبعض
ُمفُجسػػػػػرُالزيػػػػػػػػػػػتوفُتدػػػػػػػ(ُيم2110)مساحتوُمغػػػػػػػػػوالذيُتبُمفػػػػػػػػػػييشُاألػػػػػػػػػػػالكورنُبشارعياتُػػػػػػػػػػػػمثؿُىذهُالواجػػتت

ُفاؼػػػػػػػػػػػػػضُيؤموُسكافُالمدينةُلقضاءُاوقاتُفراغيـُيتناولوفُاالطعمةُالمنتشرةُعمىإذُوحتىُمنطقةُالصابئة،ُ

                                                           
ُكميةُالينُ(1) دسةُبشيرا،ُمحمدُاحمدُرزؽُالشربيني،ُعمارةُوعمرافُالمناطؽُالمطمةُعمىُالمسطحاتُالمائية،ُرسالةُماجستير،

ُ.1،ُص1118جامعةُبنيا،ُ
 .17ُ،ُص1884،ُ،تموز17افية،ُالعددمجمةُالجمعيةُالجغُربيفُالواقعُوالطموح،مالؾُابراىيـُصالح،ُالسياحةُفيُالوطفُالعربيُُ(2)
ُفيُالتنميةُالسياحيةُمنطقةُالدراسةُمفُُ(3) رسؿُحميدُرزاؽُالموسوي،ُاالمكاناتُالمتاحةُلتطويرُواجيةُنيرُدجمةُواستثمارىا

 .52ُ،ُص1114ماجستير،ُجامعةُبغداد،ُجسرُبابُالمعظـُالىُجسرُاالحرار،ُرسالةُ
 .ُ،ُبياناتُغيرُمنشورة1118تصاميـ،ُردُالمائيةُفيُذيُقار،ُشعبةُالجميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالمواردُالمائية،ُمديريةُالمواُ(4)
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 9112نؼبو  ( انىاجهبد انًبئُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ12خرَطخ)ان

ُعمىا ُباالعتماد ُالباحث ُعمؿ ُمف ُشعبةُ لمصدر: ُقار، ُذي ُفي ُالمائية ُالموارد ُمديرية ُالمائية، ُالموارد ُوزارة ُالعراؽ، جميورية
 ARC Map10.7بياناتُغيرُمنشورة.(،ُوبرنامجُ)،2013التصاميـ،ُ
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اؿُعمىُماُػلعطؿُوالمناسبات،ُاماُالمقاىيُوالكازينوىاتُفيرتادىاُالشباب،ُفخيرُمثاـُاأيالنيرُوخصوصًاُفيُ
المتميزُبإطاللتوُالجميمةُعمىُنيرُالفراتُواحتوائوُعمىُعددُمفُُ(17)الصورةُ،الترفيييُ(*)(MُAموقعُ)ُذكرنا

نوعُالمرافؽُالتيُيضمياُفضاًلُعفُتُ،(2ـ1000ُ)مساحتوُالواسعةُالبالغةعيةُبسببُالوسائؿُالترفيييةُواالجتما
يحتويُعمىُكوفيُشوبُومطعـُفاخرُوتتوفرُفيوُصالةُلألعراسُومسرحُمفُالممكفُاستخداموُمفُقبؿُُإذ

ُالواحدُمفُُمرتاداًُ(150)ُعددُالوافديفُاليةُقرابةُطمبةُالجامعاتُوبعدُالمقاءُمعُمديرُالموقعُذكرُاف فيُاليـو
وبالرغـُماُقامتُبوُبمديةُالناصريةُمؤخرًاُُ،(**)2019نوُافتتحُعاـُجااًل،ُعممًاُاكافةُشرائحُالمجتمعُنساءُوُر
ُاأل ُالجانب ُكورنيش ُيبتطوير ُبإضافة 2200ُُسر ُيتراوح ُبعرض ُتأثيثو60ُُُ–25ُـ ُالتوسيع ُعممية شممت

ُالجموس ُواماكف ُوالكيرباء ُبالماء ُوتزويده ُالخضراء ُالمساحات ُوتوسيع ُوالمساطب والترفيو،ُُباأللعاب
ُامُ(17)الصورة ُاا ُالسريع ُالجسر ُوحتى ُالحضارات ُجسر ُمف ُالممتد ُميممةُُفإفلجزء ُمنيا ُالعظمى الغالبية

ُبسببُانتشارُمواقؼُلمسياراتُعمىُضفاؼُالنيرُفيُوقت اكفُترفيييةُيجبُافُتستثمرُكأمُوغيرُمستثمرة
ُتساعدُعمىُخمؽُحالةُ ُالدراسةُمفُالجماؿُوالترفيوُفيُالمدينة، ُتمتمكوُمنطقة ُما مفُمساحاتُوعمىُالرغـ

ُالمجاؿُوالعمؿُعمىُانشاءُخدماتُكبيرةُتطؿُعمىُنيرُالفراتُلذاُ البدُاالستفادةُمفُتجاربُالدوؿُفيُىذا
 0ُالسكافُترفيييةُبماُيتناسبُمعُحجـ

 

  9112نؼبو ( انىاجهبد انًبئُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ17)صىرحان              انزرفُهAMٍ( يىلغ 17صىرح)ان  

 1/3/9191ثزبرَخ/ انًصذر3 انزمطذ
                                                           

ُلؾُاالختصارُنسبةُالسميُالمؤسسيف.سميُبذُ(*)
 7ُُ/2ُُ/1111ُديرُالموقعُعميُجباريُبتاريخُمقابمةُمعُمُ(ُ**)
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  91123ؼبو ـُبصرَخ نـذَُخ انـهب فٍ يـطت اَىاػـهُخ ثذـذيبد انزرفُـغ انخـرىزَثبَُب/ 

،2019ُُلعاـُ(ُخدمةُترفيييةُفيُمدينةُالناصرية15)افُىناؾُ(22)والشكؿُ(94)الجدوؿُتشيرُمعطياتُ
ُبياتب ُما ُاعدادىا ُفي ُتمثؿ)نت ُالتي ُوالمتنزىات ُالحدائؽ ُوبنس70يف ُخدمة، ُعددُ%36.8)بة( ُاجمالي ُمف )

مدفُااللعاب،ُ،ُثمتُفيُكؿُمفػالىُوجودُخدمةُترفيييةُواحدةُتمُ،الخدماتُالترفيييةُفيُالمدينةُكحدُاعمى
مفُاجماليُعددُالخدماتُالترفيييةُُعمىُالتوالي(%0.5)كؿُمنيماُبنسبةتمثؿُُإذ،ُالواجياتُالمائية،ُالمتاحؼ

(ُخدمةُترفيييةُبمختمؼُانواعيا،ُبعضيا190ُعدادُالخدماتُالترفييية)اجماليُاُفيُمنطقةُالدراسة،ُبينماُبمغ
ية،ُوقدُػتخصصُبخدمةُترفيييةُواحدةُوالبعضُاالخرُتمثؿُبمجموعةُمفُالخدماتُتحتُمسمىُخدموُترفيي

ُ.مكفُحصرىاُضمفُالخدماتُالترفيييةاستثنيتُالكثيرُمفُالخدماتُالعامةُالمتشابوُمعياُولكفُالُي
ُالخُُ ُشغمت ُبمغتلقد ُمساحة ُالدراسة ُمنطقة ُفي ُالترفييية 2ُـ1346866)دمات ُيعادؿُأي(، 134.6ُ)ما

مفُخالؿُالتوزيعُالمكانيُُويظيرُىكتار(2891ُغة)%(ُمفُاجماليُمساحةُالمدينةُالبال4.6)ىكتار(ُوبنسبة
)ُوبنسبةُ(2ـ892613ُ)ائؽُوالمتنزىاتُوالبالغةُمساحتياافُاكبرُالمساحاتُبيفُالخدماتُفيُالمدينةُىيُالحد

(2ُـ1350)مساحةُفيُالمكتباتُبمغتُُ(ُمفُاجماليُمساحةُالخدماتُالترفيييةُفيُالمدينة،ُوادنى66.3%
فُفيُالمساحةُيرتبطُبطبيعةُالخدمةُنفسياُيا%(ُمفُاجماليُمساحةُالخدماتُالترفييية،ُوىذاُالتب0.1)وبنسبة

ُ.ساحةُكافيةُلتقوـُنشاطياُعميياوماُتحتاجوُمفُم
ُاألولىُ(ُعاماًل،ُاحتمتُالحدائؽُوالمتنزىاتُالمرتبة940)فُفيُالخدماتُالترفيييةُوالبالغةلعاممياعدادُاُاماُ
ُوبنسبة400)بواقع ُعاماًل ُوا42.6)( ُال%(، ُفي ُعدد ُدنى ُوبنسبة9)سجؿُإذمسارح ُعماؿ )ُ ُمف1.0ُ) )%

ُتصدرُإذةُالواحدة،ُفُمعدؿُلمعامميفُعمىُمستوىُالخدميااجماليُعددُالعامميفُفيُالخدماتُالترفييية،ُويتب
عامؿ(،ُوتعزو14ُسجمتُ)ُإذ،ُبينماُيبمغُادنىُمعدؿُفيُمدفُااللعابُ(ُعامال17ًُالمتحؼُبأعمىُمعدؿُبواقعُ)

ُلىُاختالؼُمتطمباتُىذهُالخدماتُ.ناتُفيُاعدادُومعدالتُالعماؿُلمخدماتُالترفيييةُاياالتب
عةُعميياُالخدمةُنتيجةُالختالؼُمستوىُسرعةُفيُعددُاالحياءُالموُزُنةيامتبافُالخدماتُالترفيييةُُيتضحُ

ُ ُالواحدة، ُالترفييية ُالخدمة ُعمى ُتمثمتُُإذالطمب ُالمدينة ُاحياء ُعمى ُتوزيعًا ُالترفييية ُالخدمات ُاكثر تبيف
%(ُمفُاجماليُعددُاالحياءُفيُالمدينة،53.5ُ(ُحيُسكنيُوبنسبةُ)23)لحدائؽُوالمتنزىاتُالتيُتتوزعُفيبا

ُتقؿُبقيةُالخدما ُلتصؿُالىُحيُواحدُوبنسبةُ)بينما ُىو2.3ُتُالترفيييةُفيُاالحياءُالموزعةُعمييا %(ُكما
0ُالناصريةُكالمتاحؼُومدفُااللعابالحاؿُفيُالخدماتُالترفيييةُاالحاديةُلمدينةُ

ُ
ُ
ُ
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 9112رىزَغ انخذيبد انزرفُهُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو ( 94جذول)ان

 هُخــخذيخ انزرفُـان د
ػذد 

 انخذيبد
بدخ وــانًط %

9
 % ػذد انؼبيهٍُ % 

 ػذد االدُبء

انزٍ رشًههب 

 انخذيخ

% 

 41.9 18 8.3 41 0.2 9137 17.4 33 انًمبهٍ 1

 9.3 4 4.1 32 0.3 3377 4.2 1 انفُبدق 9

 34.9 15 17.1 171 0.3 7471 13.1 97 انًطبػى 3

 7.0 3 7.1 74 0.1 1171 3.2 7 لبػبد االػراش وانًُبضجبد 7

7 
انُىادٌ انًُزذَبد و

 انرَبضُخ
7 3.2 23349 6.9 31 4.0 3 7.0 

 27.9 12 5.0 74 0.4 7197 10.0 12 انمبػبد انرَبضُخ 7

 9.3 4 3.2 31 0.4 7137 2.1 7 انًطبثخ 4

1 
انًالػت وانطبدبد 

 انرَبضُخ
11 5.8 141117 13.3 97 2.8 10 23.3 

2 
انًُبطك انخضراء 

 وانًفزىدخ
___  34477 2.8 ___  __  

 53.5 23 42.6 711 66.3 129713 36.8 41 انذذائك وانًزُسهبد 11

 2.3 1 1.5 17 6.9 29327 0.5 1 يذٌ االنؼبة 11

    ___ 0.4 7111 0.5 1 انىاجهبد انًبئُخ 19

 2.3 1 1.8 14 0.7 11111 0.5 1 انًزبدف 13

 7.0 3 1.5 17 0.1 1371 1.6 3 انًكزجبد 17

 4.7 2 1.0 2 0.9 19711 1.1 9 انًطبرح 17

 ___ ___ 111 271 111 1377177 111 121 انًجًــــىع

ُالمصدر:ُباالعتمادُعمىُالدراسةُالميدانية

 9112( رىزَغ انخذيبد انزرفُهُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو 94) شكمان

 

 

لببحث ببالعخوبد على الجذول  (91)الوصذر5 هن عول ا
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 9112نؼبو  ُبصرَخــذَُخ انـٍ يــُهُخ فـذيبد انزرفـزىَبد انخـيطثبنثب/ 

تـُتحديدُمستوياتُالخدماتُمفُُإذوفؽُماُتقدـُفيُالتوزيعُالمكانيُلمخدماتُالترفيييةُلمنطقةُالدراسة،ُُ
ناحيةُمناطؽُتركزىاُاوُانعدامياُفيُضوءُذلؾُظيرتُاحياءُبعددُكبيرُمفُانواعُالخدماتُالترفيييةُفيُحيفُ

توضحُُ(ُفئات4تـُتقسيـُالمدينةُالى)ُواتجاىاتوالمكانيُبصورةُعامةُُانعدمتُبأحياءُاخرى،ُولمعرفةُالتوزيع
ُوىيُكاالتيُُ(20)مناطؽُتركزُالخدماتُالخريطة

 خذيبد (  9 )انًطزىي االول الم يٍ -1

ُحي19)يشمؿُ ُمفُاسكنيُا( ُبكؿ ُتمثؿ ُ)الصابئة ُُالجامعو ُالثانيةو ُُالشرقية ُجداحةو ُُالرافديفُوُابو
ُُ(البطائحُوالسويجُو) ُو ُُالصناعيالحي ُالثانيةو ُالداخميُوُالفداءُوُالصدر ُاالمف البقاعُُوُالزىراءُوُقوى
(ُمفُ%44.0كؿُنسبةُ)ػاالسكافُالصناعي(ُويشُوُالصمودُوالزعيالتُُواؿُحبوشُُُوالكناوزهُُوالعرجةُُوالكرامةُُو

الىُىكذاُنوعُعانيُىذاُاالقميـُمفُعدـُتوفرُالخدماتُالترفيييةُبسببُافتقارُاالحياءُ،ُياجماليُعددُاالحياء
ُحديثةُ ُانيا ُاو ُالمساحة، ُلسعة ُنظرًا ُالخدمة ُتوسط ُنقاط ُعف ُبعيدة ُمناطؽ ُفي ُمساكنيـ ُلوقوع ُالخدمات مف

ُومفُثـفضاًلُعفُسوءُالتخطيطُُ،االنضماـُالىُالحيزُالحضريُلممدينةُلـُتشممياُمشاريعُالخططُالتنموية
ُمفُنقصُالخدماتُ.ُُاألولىأتيُبالمرتبةُي

 خذيبد (  3 – 9)يٍ انًطزىي انثبٍَ  -9

ُالناصريةُوىي)العروبةُوُالشرقيةُاألولىُواريدوُوسومرُالثانية،14ُيضـُ)ُ ُمفُاحياءُمدينة ُسكنيا (ُحيا
ُوالمنصوريةُ ُاألولى، ُوالصدر ُ ُالثانية ُوالصالحية ُاألولى ُوالصالحية ُوالعسكري ُوالبشائر ُوالحسيف والشيداء

(ُمفُاجماليُعددُاالحياء،ُويتمتعُىذاُاالقميـُبمجموعةُ%32.0والشموخ(ُوتشكؿُنسبة)ُُ(والسكؾُوالعمارات)
ُتتجاوز) ُال ُالتي ُالترفييية ُالخدمات ُوتتب3مف ُانواع ُالمطاعـ،ُا( ُبالحدائؽ، ُوتتمثؿ ُاخر ُالى ُحي ُفي يف

ُالمالعب،ُالمقاىي،ُالقاعاتُالرياضية،ُالمسابح.ُ
 خذيبد (  7 – 7انًطزىي انثبنث )يٍ  -3

%(ُمفُاجمالي10.5ُ،ُالثورة،ُالشعمة(ُوتشكؿُنسبة)اور،ُالتضحيةُ(ُاحياءُسكنيةُوىي)السيؼ،5يشمؿ)ُ
عددُاالحياءُفقدُاسيمتُىذهُالمناطؽُبتركزُانواعُالخدماتُالترفيييةُالمتوفرةُضمفُىذاُاالقميـ،ُبسببُقربياُ

االقميـُمفُمركزُالمدينة،ُفضاًلُعفُالتركزُالسكانيُالمرتفعُوالحاجةُالىُالترويحُوالترفيو،ُكماُافُاحياءُىذاُ
الىُحدائؽُومالعبُرياضية،ُتمتازُبمساحتياُالكبيرة،ُالُسيماُوجودُبعضُالمساحاتُالفارغةُالتيُتـُتحويمياُ

ُيفُمفُحيُألخرُوتتمثؿ)ُالمقاىي،ُالقاعاتُرياضية،ُالفنادؽ،ُالمطاعـ،ُالمكتبات،ُمالعبُرياضية(.اإذُتتب
ُ
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 9162ُهُخ فٍ يذَُخ انُبصرَخ نؼبو انزىزَغ انًكبٍَ نًطزىَبد انخذيبد انزرف( 91خرَطخ)ان

لباحثُباالعتمادُعمىُا جميوريةُالعراؽ،ُوزارةُالبمديات،ُمديريةُبمديةُالناصرية،ُشعبةُُلمصدرُ:ُمفُعمؿُا
GISُ،2012ُُوبرنامج،ARC Map 10.7 
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 خذيبد (  7انًطزىي انراثغ ) فئخ اكثر يٍ 

ُُ ُُ(6)يضـ ُالسُرُسكنيةاحياء ُسومرياوتشمؿ) ُاالداالولىُ، ُاالسكافُ، ُالزاوية، ُالمتنزه، ُالمحمية، ارة
ُ،معظـُالخدماتبتركزُُ%(ُمفُاجماليُعددُاالحياء،ُوقدُاسيـُموقعُتمؾُاالحياء13.5)القديـ(،ُوتشكؿُنسبة

بسببُوقوعياُعمىُجانبيُنيرُالفراتُوسعةُالمساحةُوالفُاغمبياُتمبيُمتطمباتُالحصوؿُعمىُمسكفُمالئـُ
فضاًلُعفُقربياُمفُُ،لألسرُالمتحركةُواستقطابياُلمعظـُالخدماتُالترفيييةُواكثرُراحةُمماُشكمتُنقاطُجذب
ُاألولىفقدُاحتؿُىذاُاالقميـُالمرتبةُُ،اياوالمُزُوالتربيةُ،الىميةُمثؿُكميةُالعموـبعضُالمراكزُالعمميةُالحكوميةُوا

ُانُو ُمف ُعدد ُألكبر ُامتالكو ُناحية ُالممف ُ)المقاىي، ُالمتمثمة ُالترفييية ُالخدمات ُسابحاع ُال، ،ُالرياضيةقاعات
ُالمتنزىات ُااللعاب، ُمدف ُالمالعب، ُالرياضية، ُالمنتديات ُمطاعـ، ُاالعراسالحدائؽ، ُقاعات ،ُوالمناسباتُ،

 ُ.(النواديُالرياضية،ُلمسارح،ُُالمتاحؼا
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 2019لٛاش كفاءج انخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو 

حظيت الدراسات المتعمقة بالترفيو والسياحة باىتماـ كبير عمى المستوى العالمي والمحمي وقد اولت الييئات  
والمنظمات الحكومية وشبة الحكومية ىذا الجانب عناية خاصة، وذلؾ لما تحتمو مف اىمية متميزة بيف االنشطة 
االقتصادية االخرى وما تدر مف موارد تدعـ الدخؿ القومي لدى الكثير مف دوؿ العالـ، فضاًل عف اثارىا 
الحضارية والثقافية لتمبية رغبات االفراد الروحية والترويحية بيدؼ تحقيؽ السرور والراحة النفسية عمى مستوى 

قدرة المؤسسات الخدمية عمى تقديـ افضؿ ، وقد عرفت الكفاءة مف منظور جغرافي بأنيا (1)الفرد والجماعة
، اما مف الناحية االقتصادية فقد عرفت بأنيا نسبة (2)الخدمات لممواطنيف بأحسف صورة واقصر وقت واقؿ جيد

، لذا فقد حرص مخططو المدف عمى االىتماـ بيذه (3)المدخالت إلىالمخرجات مف جميع انواع الطاقة 
نواعيا واتساع مساحتيا استجابة لحاجة السكاف الييا، وتشترؾ خدمة الترفيو الخدمات مف خالؿ زيادة اعدادىا وا

بشكؿ مباشر مع قطاع السياحة في المنطقة او في الدولة، وبيذا ُتعد الخدمات الترفييية واحدة مف المقاييس 
 التي يتضح مف خالليا مدى تقدـ الدولة وحرصيا عمى الراحة النفسية لسكانيا.

راسة في قياس كفاءة الخدمات الترفييية لمدينة الناصرية عمى عدة معايير منيا سكانية وقد تناولت الد  
اخرى وفقًا لمتغيرات الخدمة المقدمة لمسكاف وطرؽ  إلىومساحية واحصائية واف ىذه المعايير تختمؼ مف خدمة 

ومساحية اعتمادًا  قياس كفاءتيا عف طريؽ مقارنة اعداد ومساحات كؿ خدمة مع ما موجود مف معايير عددية
عمى عدد السكاف فييا، فضال عف متغيرات الجانب الترفييي التي يتـ تمخيصيا مف خالؿ االسئمة المطروحة 

 في توزيع استمارة االستبياف وكاالتي.
 أالً / لٛاش كفاءج انخذياخ انررفٛٓٛح تاالعرًاد عهٗ انًعاٚٛر انًذهٛح : 

نة يتـ وفؽ المعايير المحمية المعتمدة وىي تتعمؽ بنوع الخػدمات سواء اف تقييـ الخدمات الترفييية في المدي 
كانت حدائؽ ومتنزىات اـ مالعب واندية رياضية، مكػتبات ومتاحؼ، اـ مػدف االلعاب .... الخ وكما في 

( وبذلؾ نستطيع اف  2يوضح) عدد السكاف المخدوميف / نسمة ( وكذلؾ) المساحة المطموبة / ـ إذ (28)الجدوؿ
 نستخرج كفاءة ىذه الخدمات.

 

                                                           
، مصدر سابؽ، ص (1)  .201ابراىيـ حاجـ الـز
، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، 1بشير ابراىيـ الطيؼ الدايني واخروف، خدمات المدف، دراسة في الجغرافية التنموية، ط (2)

 .  135، ص2009لبناف، 
 (3)Katz and Kahn ,R,The social PSychology of organ is at ion, New Y0rk, John Wiley, sons,ins,1980, 

p,157.  
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 ( 28انجذٔل)

 انًعاٚٛر انـرخطٛطٛح نهخذياخ انررفٛٓٛح فٙ انعراق

 المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:
 .41، ص1983وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط العمراني، اعداد وتنفيذ التصاميـ االساسية لممدف، بغداد،  (1)

وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي، قسـ االسكاف والمستوطنات البشرية، اؤسس ومعايير مباني الخدمات  (2)
 .52-45، ص1977العامة،

 .18-17، ص2212وزارة االعمار واالسكاف، الييئة العامة لمسكاف، شعبة الدراسات، كراس معايير االسكاف الحضري،  (3)

 .254-251، ص2229، لبناف، 1خدمات المدف، دراسة في الجغرافية التنموية، طبشير ابراىيـ الطيؼ واخروف،  (4)

، 2217، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 1عبد الناصر صبري شاىر الراوي، االسس الجغرافية لتخطيط المدف، ط (5)
 .168ص

 .47، ص2222عراقية لعاـ جميورية العراؽ، وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي، قسـ االسكاف، خطة التنمية ال (6)

 

 ذدـــانع َٕع انخذيح خ
عذد انطكاٌ 

 انًخذٔيٍٛ / َطًح
انًطادح انًطهٕتح /و

2
 

 60000 10000 1 انذذائك انعايح  .1

 15000 10000 1 انًرُسْاخ  .2

 20000 40000 1 يذٌ االنعاب  .3

 3600 12000 1 رفٛٓٛحانًطاعى انر  .4

 15000 25000 1 انفُادق انررفٛٓٛح  .5

 __ 4500 1 انًماْٙ  .6

 50000_40000 25000 1 انًالعة انرٚاظٛح  .7

 12000 6000_5000 1 انطاداخ انرٚاظٛح  .8

 25000 25000 1 انماعاخ انرٚاظٛح  .9

 15000 20000 1 انًُرذٚاخ انرٚاظٛح  .10

 15000 50000 1 االَذٚح انرٚاظٛح  .11

 15000 50000 1 طاتخانً  .12

 15000 50000 1 انًكرثاخ  .13

 10000 40000 1 انًرادف  .14

 4500 45000 1 لاعاخ االعراش ٔانًُاضثاخ  .15

 3600 250000 1 انًطارح  .16
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وتتضمف )المركزي، الجزيرة الشمالي، الجزيرة الشرقي، الجزيرة  ( قطاعات6)إلىلذا تـ تقسيـ منطقة الدراسة 
اف  (29)تشير معطيات الجدوؿو ، يعرض ىذا التقسيـ  (11)الغربي، الشامية الشرقي، الشامية الغربي( والممحؽ

(، في 2ـ1304292( مؤسسة شغمت مساحة تقدر)189الدراسة بمغ) مجموع المؤسسػات الترفيييػة في منطقة
( 564)إلىتبيف اف المدينة بحاجة اذ الوقت الذي يطبؽ فيو االعتماد عمى المعايير لقياس كفاءة الخدمات، 

مقدار العجز في  فإف(، وبذلؾ 2ـ9334000مساحة تبمغ) إلىمؤسسة ترفييية وفؽ الحجـ السكاني وبحاجة 
%( مف عدد المؤسسات، بينما يبمغ مقدار العجز في 67.5( خدمة ترفييية، وبنسبة)381بمغ)عدد المؤسسات 

%( مف اجمالي مساحة الخدمات الترفييية، وقد تبايف مقدار حاجة 86.4( وبنسبة)2ـ8029708 -المساحة)
  المدينة لمخدمات الترفييية ومقدار العجز مف خدمة ألخرى وعمى النحو االتي:

 
  :نعايـح ٔانًـرُسْـاخانذذائـك ا-1

تشكؿ المناطؽ الخضراء احدى االحتياجات االساسية والجوىرية لممدينة، لما ليا مف اىمية في خمؽ مجااًل  
، (2)، فضال عف انيا ُتعد مؤشرًا عمى مدى تقدـ المدينة اجتماعيًا واقتصادياً (1)واسعًا لمحياة الحضرية المعاصرة

/ نسمة( وبمساحة 10000ورة توفػير حديػقة عامة واحدة لكؿ)وتشير المعايير التخطيطية عمى ضر 
( حديقة 58) إلىالمعايير المحددة والمشار الييا تبيف اف المدينة بحاجة  إلى(، واستنادا 2ـ60000تبمغ)

( حديقة شغمت مساحة 68( لكف بالمقارنة بالواقع الفعمي يتضح اف ىناؾ )2ـ3480000وبمساحة )
( 2ـ 2804303-%(، وبمساحة بمغت)17.2( حديقة وبنسبة)10بمغ) فائضا ولد (، وىذا م2ـ675697تقدر)

%( عمى التوالي مف اجمالي المساحة الحدائؽ، يتضح اف المدينة تعاني مف نقص في عدد 80.5وبنسبة)
 ومساحة الحدائؽ العامة. 

 يخموطاعات بينما نجد اف نسبتيا متفاوتة في خمس قالسكنية وعند تطبيؽ المعيار عمى مستوى القطاعات  
وجودىا في قطاع الجزيرة الشرقي، لذا نجد اف الحدائؽ العامة في منطقة الدراسة لـ تتوزع بشكؿ عادؿ فيما بيف 

شامية ػػػػػػػػػػػػػػػربي والػػػػػػػػػػػػػػوالجزيرة الغ ماليػػػػػػػػػػػػجزيرة الشػػػػػػػػػػساحات في قطاع)الػػػػػػػػػتركز تمؾ المػػػػػػػػػػت إذقطاعاتيا السكنية، 
يما،ػػػػػػػؿ منػػػػػػػػوالي لكػػػػػػػػػػػػػػة عمى التػػػػػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػػػػػػ( حديق15و10و 8و 26ع)ػػػػػػػػػػػػػػبواق غربي(ػػػػػػػػػػػػشامية الػػػػػػػػػػػػػػوال الشرقي

                                                           
رافد موسى عبد حسوف العامري، المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية وتوقعاتيا المستقبمية، اطروحة (1)

 .  213، ص2214لمبنات، جامعة الكوفة،  دكتوراه، كمية التربية
مناىؿ جميؿ عمي، التحميؿ المكاني لمخدمات البمدية لناحية الزىور، رسالة ماجستير، كمية التربية ابف الرشد، جامعة بغداد، (2)

 .  126، ص2213
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 9102ي مذيىح الىاصريح لعام ( الذاجح الذاليح مه الخذماخ الترفيهيح وممذار العجز ف92الجذول)

 وىع الخذمح الترفيهيح خ
 / الفائض+ -ممذار العجز داجح المذيىح المتىفرج

المسادح م % العذد
9

المسادح م % العذد % 
9

المسادحم % العذد % 
9

 % 

 - +9332 23.3 29 - - - 22.7 093 0.2 9332 17.5 33 المماهي 0

 4.3 341635- 3.8 09 - 3.7 329111 4.1 93 0.4 3339 4.2 3 الفىادق 9

 2.0 161050- 5.9 93 - 1.8 039311 8.5 23 0.4 2591 13 99 المطاعم 3

 0.7 55750- 1.8 323 - 0.6 57600 2.3 0923 0.1 0391 3.2 3 لاعاخ االعراس 2

 4.4 355518- 6.4 93 - 4.7 239111 5.1 92 6.0 52239 1.6 3 المىتذياخ الرياضيح 9

 2.1 166110- 2.3 2 - 1.9 031111 2.1 09 1.0 03321 1.6 3 االوذيح الرياضيح 3

 7.1 569875- 2.4 01 - 6.2 959111 4.1 93 0.4 9099 10.1 02 الماعاخ الرياضيح 5

 2.2 173965- 2.1 3 - 1.9 031111 2.1 09 0.5 3139 2.1 2 المساتخ 3

 13.0 1046526- 5.4 90 - 12.3 0091111 4.1 93 7.9 013252 1.1 9 المالعة الرياضيح 2

 13.4 1077370- 21.4 35 - 12.3 0099111 17 23 5.8 52331 4.8 2 الساداخ الرياضيح 01

 34.7 9312313- 2.4 01+  37.3 3231111 10.3 93 51.6 359325 36.0 68 الذذائك العامح 00

 8.1 647084- 13.9 9923 - 9.3 332111 10.3 9523 16.7 903203 1.1 9 المتىزهاخ 09

 2.3 187606- 3.2 03 - 3.0 931111 2.5 02 7.1 29322 0.5 0 مذن االلعاب 03

 3.4 276000- 3.2 0323 - 3.1 933111 2.5 0220 0.8 01111 0.5 0 المتادف 02

 2.2 178650- 2.3 2 - 1.9 031111 2.1 09 0.1 0391 1.6 3 المكتثاخ 09

 0.1 +3211 0.2 0+  - 3311 0.2 0 1.0 09911 1.1 9 المسارح 03

 المجمىع

 
032 011 0312929 011 932 011 2332111 011 381- 011 -3192513 011 

 (93)باالعتماد عمى بيانات الجدولالمصدر: من عمل الباحث 
 الواجهات المائية ال يوجد لها معيار محمي وال عالمي لذا تم استبعادها من تقييم كفاءة الخدمات )*(
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ومعظـ تمؾ  عمى التوالي ( 2و 8)بواقع( والشامية الشرقي  الشرقي الجزيرةبينما اظير عجزا في قطاع)
دوف اف يكوف ىناؾ توجو بالتوزيع نحو نطاؽ اطراؼ المدينة  المساحات تقع في المنطقة الوسطى مف المدينة

، عدـ عدالة (21)والخريطة (30)تبيف مف الجدوؿ إذ ية بالشكؿ السميـالذي يوفر متطمبات نجاح المرافؽ الترفيي
بسبب اف بعض القطاعات لدييا فائض مف  اذ سجمت عجزاً  وانتظاـ التوقيع المكاني لمؤسسات ىذه الخدمة

 وىذا مؤشر واضح عمى سوء توزيعيا.الخدمة 

 2019نعاو لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح  ذطةتانذاجح انذانٛح يٍ انذذائك انعايح ٔيمذار انعجس فٛٓا (30انجذٔل)

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
انذاجح انفعهٙ

(*)
انعجس 

(**)
 انفائط+  -

انًطادح  انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

 -504253 0 540000 9 35747 9 88704 انًركس٘

 - 828078 6+ 1200000 20 371922 26 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 - 389062 1+ 420000 7 30938 8 73147 ٚرج انغرتٙانجس

 - 480000 8 - 480000 8 - - 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 - 150155 9+ 360000 6 209845 15 56531 انشايٛح انغرتٙ

 - 452755 2 - 480000 8 27245 10 75830 انشايٛح انشرلٙ

 2804303- 10- 3480000 58 675697 68 575475 انًجًٕع

 (28ر من عمل الباحث باالعتماد على جدول )المصد

احة ػ/ نسمة( وبمس01111ر متنزه واحد لكؿ)ػددت بعض المعايير المحمية عمى توفيػنزىات فقد حػاما المت  
المدينة بحاجة  فإفلذا (، 2ـ202602( متنزه وبمساحة سجمت)2( يوجد في مدينة الناصرية)2ـ00111تبمغ) 

( متنزه نجد اف المدينة تعاني مف عجز في اعداد 2( وبما اف المتوفر) 2ـ620111( متنزه وبمساحة )0.72)إلى
( وبنسبة 2ـ20.160) فقد سجؿ العجز المساحي%(، اما 6270( متنزه وبنسبة)00.6المتنزىات بواقع)

 ، مف اجمالي مساحة المدينة %(076.)
 اف ة والعجز، وبحسب مؤشر الحاج(31)مف الجدوؿومف منظور القطاعات السكنية يتضح  

ىذا النوع مف الخدمة، وقد  إلىقطاعات)المركزي، الجزيرة الغربي، الجزيرة الشرقي، الشامية الشرقي( تفتقر 
وىذا يدؿ اف ىناؾ  ي) الجزيرة الشمالي والشامية الغربي( بواقع متنزه واحد لكؿ منيما،ػاقتصر وجودىا في قطاع

 يو.الوظيف كاني بسبب قصور كفاءتياعف عدـ كفاية توزيعيا المناجما  في اعداد ومساحة المتنزىاتعجزا كبيرا 

                                                           
 .2ـمعيار المساحة المطموبة ×تـ استخراج حاجة كؿ قطاع مف خالؿ عدد سكاف/ المعيار الخدمة، اما المساحة حاجة المدينة(*)
  .العدد الفعميتـ استخراج العجز مف خالؿ عدد الحاجة  (**)



  

        

   

  135   
  

 

 انُاصرٚح يذُٚح لطاعاخ تذطةانذاجح انذانٛح يٍ انذذائك انعايح ٔيمذار انعجس فٛٓا (21انخرٚطح) 

 2019 نعاو

 (30)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ
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 2019و لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعا تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا  انًرُسْاخنذاجح انذانٛح يٍ ( ا31انجذٔل)

  (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  بيانات الجدوؿ 

بأف الحدائؽ والمتنزىات العامة في المدينة تغطي مساحة  (12)والممحؽ (32)تشير معطيات الجدوؿ  
/  270( وبحسب المعيار التخطيطي المحمي المحدد بحصة الفرد مف الحدائؽ والمتنزىات)2ـ662208مقدارىا)

/ لمفرد( وىي  2ـ070ا بمغت حصة الفرد في منطقة الدراسة)إذالمدينة تعاني مف عجزا واضحا  فإف (1)لمفرد(
نسبة اقؿ بكثير مف حصة الفرد الواحد المحددة في المعايير المحمية، وبذلؾ يكوف مقدار العجز الحاصؿ في 

ية، وألجؿ االرتقاء بواقعيا عمى / لمفرد( والتي يجب توفيرىا لسكاف مدينة الناصر  2ـ 0المدينة مف ىذه الخدمة)
 فإفالمستوى العاـ مف اجؿ النيوض بالواقع الخدمي الترفييي طبقا لما حدد المعيار التخطيطي بيذا الشأف 

 .(2ـ8.0106.70المدينة بحاجة لمساحة)
 2019 اصرٚح نعاولطاعاخ يذُٚح انُتذطة دصح انفرد يٍ انذذائك ٔانًرُسْاخ ٔانذاجح انفعهٛح ٔيمذار انعجس ( 32انجذٔل)

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادحو دصح انفرد يٍ انذذائك ٔانًرُسْاخ 2انًطادحو
2

انًطادح و 
2

 

 540829 576576 0.4 35747 88704 انًركس٘

 823772 1298388 2.3 474616 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 402308.5 475455.5 0.4 30938 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 529821.5 529821.5 ___ ___ 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 43384.5 367451.5 5.7 324067 56531 انشايٛح انغرتٙ

 465650 492895 0.3 27245 75830 انشايٛح انشرلٙ

 2847974.5 3740587.5 1.5 892613 575475 انًجًٕع

 (12)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الممحؽ
                                                           

، 1977وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي، قسـ االسكاف والمستوطنات البشرية، اسس ومعايير مباني الخدمات العامة، ( 1)
 .  52- 51ص

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط+    -سانعج انذاجح انفعهٙ

انًطادح و انعذد
2

انًطادح و انعذد 
2

انًطادح و انعذد 
2

 

 0 0 88704 انًركس٘
8.9 133500 8.9- 133500- 

 102694 1 199752 انجسٚرج انشًانٙ
19.9 298500 18.9- 195806- 

 0 0 73147 انجسٚرج انغرتٙ
7.3 109500 7.3- 109500- 

 0 0 81511 انجسٚرج انشرلٙ
8.2 123000 8.2- 123000- 

 114222 1 56531 انشايٛح انغرتٙ
5.7 85500 4.7- 28722+ 

 0 0 75830 انشايٛح انشرلٙ
7.6 114000 7.6- 114000- 

 -647084 -55.6 864000 57.6 216916 2 575475 انًجًٕع
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 :عابـــٌ االنذــي -2
/ نسمػة( وبمػساحة 40000بناء عمى المعيار المحمي الذي ينص بضػرورة توفير مدينة العاب واحػدة لكؿ) 

(، وعند تطبيؽ ذلؾ المعيار يتبيف اف مدف االلعاب في المدينة ال تكفي لسد احتياجات سكانيا 2ـ20000تبػمغ)
وجود مدينة العاب  إلى( ويشير واقع المدينة  2ـ286000( مدينة العاب وبمساحة تقدر)14.3)إلىفيي بحاجة 

( مدف االلعاب 13.3مقدار العػجز فييا يبمغ ) فإف(، ، لذا 2ـ92394واحدة في منطقة الدراسة تبمغ مساحتيا)
 %(.67( وبنسبة) 2ـ193606%( بينما بمغ مقدار العجز في المساحة)92.8وبنسبة )

، وجود مدينة العاب واحدة (33)السكنية، يتضح مف الجدوؿ وعند تطبيؽ المعيار عمى مستوى القطاعات  
في قطاع الشامية الغربي، وبحسب المعيار التخطيطي المعتمد يظير اف ىناؾ خمس قطاعات سكنية بحاجة 

( 2.0و  5.0و  2.2)إلىتمؾ الخدمات وىي)المركزي، الجزيرة الشمالي، الجزيرة الػشرقي( فيي بحاجة  إلى
 ىذا النوع مف الخدمة. إلىتوالي اما قطاعي)الجزيرة الغربي، الشامية الشرقي( فيما يفتقراف مدنية العاب عمى ال

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو تذطة ٔيمذار انعجس فٛٓا  يذٌ االنعاب(انذاجح انذانٛح يٍ 33انجذٔل)

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط+  -انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادح  انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

 - 44000 -2.2 44000 2.2 0 0 88704 انًركس٘

 - 100000 -5.0 100000 5.0 0 0 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 - 36000 -1.8 36000 1.8 0 0 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 - 40000 -2.0 40000 2.0 0 0 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 + 64394 0.4 28000 1.4 92394 1 56531 انشايٛح انغرتٙ

  - 38000 -1.9 38000 1.9 0 0 75830 انشايٛح انشرلٙ

 -193606 -13.3 286000 14.3 92394 1 575475 انًجًٕع

 (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ 

  :ٙــماْــانً -3

لخدمة ال تتقيد باألحياء وانما بحسب / نسمة(، وبما اف ىذه ا4500حدد المعيار عمى توفر مقيى واحد لكؿ)
تواجدىـ في اماكف خاصة ترتبط باألسواؽ او المتنزىات او اماكف الراحة  إلىرغبات السكاف وميوليـ والحاجة 

( مقيى ترفييي في مدينة الناصرية شػغمت مػساحة 33االخرى، ومف خالؿ توزيعيا المكاني يمحظ وجود)
ف أي أ( مقيى 128)إلىيا بحاجة فإنالمقاىي بحسب معيار السكاف  (، وعند مقارنة اعداد2ـ 2834تقدر)

 المقاىي في منطقة الدراسة %( مف اجمالي عدد74.2وبنسبة ) ( مقيى95في اعداد المقاىي يبمغ) اً ىناؾ عجز 
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انيا  إذتبيف مف خالؿ ذلؾ اف المدينة تعاني مف وجود عجز في اعداد المقاىي، فضاًل عف سوء توزيعيا و 
 في احياء دوف اخرى . تتركز 

اف قطاعات)الجزيرة الشمالي، الجزيرة الشرقي، الشامية  (22)والخريطة (34)يمحظ مف بيانات الجدوؿو  
( مقيى عمى التوالي، 17و  18و  44)إلىىذا النوع مف الخدمة فيي بحاجة  األولىالشرقي( احتػمت المراتػب 

( مقيى، في حيف يأتي قطاع الشامية الغربي بالمرتبة 20)إلىة بينما احتؿ القطاع المركزي المرتبة الثانية بحاج
( 95مقدار العجز بمغ) فإف( مقيى لسد حاجػة كؿ قطاع مف ىذه الخدمة الترفييية. لذا 13االخيرة بواقع )

 مقيى.

 (34جذٔل)ان

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا  انًماْٙانذاجح انذانٛح يٍ 

 عذد انطكاٌ انطكُٙ انمطاع
 انفائط+ -انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادح و انعذد
2

انًطادح و انعذد 
2

انًطادح و انعذد 
2

 

 - 15- - 20 166 5 88704 انًركس٘

 - 37- - 44 760 7 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 - 9- - 16 728 7 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 - 15- - 18 325 3 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 56531 ايٛح انغرتٙانش
8 

 
768 13 - -5 - 

 - 14- - 17 87 3 75830 انشايٛح انشرلٙ

 - 95- - 128 2834 33 575475 انًجًٕع

                                 (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ  

 :ىـطاعـانً -4
ويشير واقع (، 2ـ3622/ نسمة( وبمساحة تبمغ)12222حدد المعيار عمى ضرورة توفير مطعـ ترفييي لكؿ) 

 48)إلىاف المدينة بحاجة  وبتطبيؽ المعيار تبيف(، 2ـ4752( مطعـ ترفييي وبمساحة تبمغ)25وجود) المدينة
 (2ـ168252وبمساحة) ( مطعـ23) لذلؾ سجمت عجزا بمغ(، 2ـ172822مطعـ( ترفييي وبمساحة تبمغ)

مف خالؿ  واتضح، مف اجمالي اعداد ومساحة المطاعـ في منطقة الدراسةعمى التوالي %( 97و 4779وبنسبة)
توزيع ىذه الخدمة انيا غالبًا ما تحتؿ المناطؽ التجارية او بالقرب مف ضفاؼ االنيار او عمى امتداد الشوارع 

دديف اكثر الرئيسة او بالقرب مف المراكز الترفييية االخرى كواجيات المائية والمتنزىات وذلؾ لضماف زحـ متر 
 بة ليا.إذمف السكاف فيي توجد في االماكف الج
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 2019( انذاجح انذانٛح يٍ انًماْٙ ٔيمذار انعجس فٛٓا تذطة لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو 22انخرٚطح)

 (34)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ
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في قطاع)الشامية الغربي، عيا فقد تركزت تبايف توزيعيا قطا (23)والخريطة (35)تشير معطيات الجدوؿ
( 7و  17)إلىوالمركزي( بينما نجد قطاعي)الجزيرة الشمالي، الجزيرة الشرقي( بمغت حاجتيا مف تمؾ الخدمات 

( مطعـ 6 7فييا) الحاجو ت، الشامية الشرقي( بمغالغربيمطعـ ترفييي عمى التوالي، اما قطاعي)الجزيرة 
( مطعـ ترفييي وبمساحة 23القطاعات تعاني حػالة عجػز بمغ) فإفدا لممعيار واستناترفييي عمى التوالي، 

اف بعض ىذه القطاعات لدييا فائضًا كقطاع الشامية الغربي مف ىذه الخدمة وىذا  واتضح، (168252سجمت)
 .مؤشر واضح عمى سوء توزيعيا

 ( 35جذٔل)ان

 2019يذُٚح انُاصرٚح نعاو  لطاعاخ تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا  انًطاعىانذاجح انذانٛح يٍ 

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض+ -العجز الحاجة الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 24299 1- 25200 7 901 6 88704 المركزي

 61020 15- 61200 17 180 2 199752 الجزٌرة الشمالً

 20524 2- 21600 6 1076 4 73147 الجزٌرة الغربً

 25032 6- 25200 7 168 1 81511 الجزٌرة الشرقً

 16075 4+ 18000 5 1925 9 56531 الشامٌة الغربً

 21100 3- 21600 6 500 3 75830 الشامٌة الشرقً

 168050- 23- 172800 48 4750 25 575475 المجموع

                                  (28المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) 
 :انفـُادق  -5

ر ي(، ويؤكد المعيار عمى ضرورة توف2ـ 3365( فنادؽ ترفييية تبمغ مساحتيا )8يتوفر في مدينة الناصرية) 
ايير السكانية والمساحية تطبيؽ المعومف خالؿ  (،2ـ15222/نسمة(، وبمساحة)25222لكؿ) اترفييي افندق (1)

وعند مقارنتيا بالواقع الفعمي  (،2ـ 345222( فندؽ ترفييي وبمساحة)23)إلىحاجة باف منطقة الدراسة  يتبيف
 %(99( وبنسبة)2ـ 341635بينما يبمغ مقدار العجز في المساحة) ( فندؽ15)إلىيتضح اف ىناؾ عجزا يصؿ 

ال سيما  نةػع معيػاف توزيعيا لمنطقة الدراسة احتمت مواق لذا نمحظ، مف اجمالي مساحة الفنادؽ في المدينة
 والمناطؽ التي تتوفر فييا ساحات.او عمى الشوارع  االعماؿ المركزيةبالقرب مف المنطقة 
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 2019ٔيمذار انعجس فٛٓا تذطة لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  انًطاعى( انذاجح انذانٛح يٍ 23انخرٚطح)

 (35)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ
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او االماكف والشرطة التجارية المتفرعة  الرئيسةيارات لذا ظير توزيعيا متماشيا الشوارع مخصصو لوقوؼ الس
 .منيا
اف قطاعات المدينة تعاني مف العجز في اعداد ومساحة الفنادؽ ما عدا  (36)الجدوؿ وتشير معطيات 

ث قطاعات تخمو اف ىناؾ ثال إذوىذا مؤشر واضح عمى سوء توزيعيا،  (2سجؿ فائضا بمغ)القطاع المركزي 
مف ىذه الخدمة مما يدؿ عمى العجز الواضح لتمؾ الخدمات وىي)الجزيرة الشمالي، الجزيرة الغربي، الجزيرة 

 ( فندؽ ترفييي عمى التوالي لسد حاجتيا.3و  3و  8)إلىالشرقي( فيي بحاجة 

 2019نعاو  لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح تذطةٔيمذار انعجس  انفُادقانذاجح انذانٛح يٍ (36انجذٔل )

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط+ -انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادح  انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

 -57410 2+ 60000 4 2590 6 88704 انًركس٘

 -120000 8- 120000 8 0 0 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 -45000 3- 45000 3 0 0 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 -45000 3- 45000 3 0 0 81511 ٚرج انشرلٙانجس

 -29750 1- 30000 2 250 1 56531 انشايٛح انغرتٙ

 -44475 2- 45000 3 525 1 75830 انشايٛح انشرلٙ

 341635- 15- 345000 23 3365 8 575475 انًجًٕع

 (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ
  :عايحـرثاخ انـانًك -6

/نسمة(، وبمساحة تبمغ 50000ػيار المحمي عمى ضػرورة توفر مكتبػة عامة واحػدة لكؿ)يؤكد المع 
( مكتبات عامة في منطقة الدراسة وعند مقارنتيا 3(، تبيف مف خالؿ توزيع ىذه الخدمة وجود)2ـ15000)

( 9زا بمغ)(، وىذا يػدؿ اف ىػناؾ عج2ـ180000( مكتبة، وبمساحة تبمغ)12)إلىبالمعيار المحمي فيي  بحاجة 
( 2ـ 178650( والعجز المساحي سجؿ )2ـ 1350%(، اما المساحة المتوفرة حاليًا)88.8مكتبة وبنسبة)

 %( مف اجمالي مساحتيا. 99وبنسبة )
وجودىا في اغمب قطاعات المدينة واقتصر  ينعدـ إذاما عمى مستوى القطاعات السكنية فنجدىا متفاوتة  

ي(، لذا يتضح ىناؾ اربع قطاعات سكنية متمثمة بػ)الجزيرة الشػمالي، الشرق الشاميةفي قطاعي)المركزي، 
(مكتبة 1و 2و 1و 4)إلىالجزيرة الغربػي، الجزيرة الشػرقي، الشامية الغػربي( تػخمو مف ىػذه الخدمة فػيي بحاجػة 

( عمى التوالي 15000و 30000و 15000و 60000عامة لكؿ منيما عمى التوالي وبمجموع مساحي بمغ)
          (.37)جدوؿال
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 (37انجذٔل )

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا  انًكرثاخ انعايحانذاجح انذانٛح يٍ 

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض+ -العجز الحاجة الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 29650- 0 30000 2 350 2 88704 المركزي

 60000- 4- 60000 4 - - 199752 الجزٌرة الشمالً

 15000- 1- 15000 1 - - 73147 الجزٌرة الغربً

 30000- 2- 30000 2 - - 81511 الجزٌرة الشرقً

 15000- 1- 15000 1 - - 56531 الشامٌة الغربً

 29000- 1- 30000 2 1000 1 75830 الشامٌة الشرقً

 178650- 9- 180000 12 1350 3 575475 المجموع

                                  (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ 

 :فـانًـراد -7
/نسمة( وبمساحة تبمغ 40000تشير المعايير التخطيطية المحمية عمى ضرورة توفر متحؼ واحد لكؿ) 

المساحية المشار الييا تبيف اف منطقة الدراسة بحاجة ( ومف خالؿ تطبيؽ المعايير السكانية و 2ـ10000)
( وعند مقارنتيا بالواقع الفعمي يتضح اف ىناؾ متحؼ واحد  حاليا  2ـ140000( متحفًا وبمساحة بمغت)14)إلى

%( مف اجمالي اعداد المتاحؼ، اما المساحة 92.8( متحفًا وبنسبة)13) إلىمما يعني  ىناؾ عجزا يصؿ 
%( 92.8( وبنسبة)2ـ130000العػجز في مساحة المتػاحؼ يبمغ) فإفسب ذلؾ المعيار، المطموب توفرىا بح

 مف اجمالي المساحة المطموبة . 
اقتصر وجود المتاحؼ عمى قطاع  (38)اما قياس كفاءتيا عمى مستوى القطاع، فقد يتضح مف الجدوؿ 

ظ اف ىناؾ خمس قطاعات سكنية الشامية الغربي بينما تخمو القطاعات االخرى مف ىذه الخدمة، ولذا يمح
(، تخمو مف ىذه الخدمة الشرقيمتمثمة بػ )المركزي، الجزيرة الشمالي، الجزيرة الغربي، الجزيرة الشرقي، الشامية 

 7(2ـ130000)إلى( متحؼ عمى التوالي وبمجموع مساحي يصؿ 2و  2و  2و  5و  2فقد سجػػمت عجزا  بمػغ)
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 (38انجذٔل)

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو تذطة ٔيمذار انعجس فٛٓا  ًرادفانانذاجح انذانٛح يٍ 

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض+    -العجز الحاجة الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 20000- 2- 20000 2 0 0 88704 المركزي

 50000- 5- 50000 5 0 0 199752 الجزٌرة الشمالً

 20000- 2- 20000 2 0 0 73147 الجزٌرة الغربً

 20000- 2- 20000 2 0 0 81511 الجزٌرة الشرقً

 0 0 10000 1 10000 1 56531 الشامٌة الغربً

 20000- 2- 20000 2 0 0 75830 الشامٌة الشرقً

 130000- 13- 140000 14 10000 1 575475 المجموع

 (28يانات الجدوؿ )المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى ب

  :انًطـــارح -8

/نسمة( وبمساحة تبمغ 252222)إلىتجمع سكاني يصؿ  ضرورة توفر مسرح لكؿالمحمي  حدد المعياري 
(، ومف خالؿ التوزيع المكاني ليذه الخدمة، يتبيف وجود مسرحاف في المدينة وبمساحة 2ـ6322)

ضوء الحجـ السكاني نجد اف وفي ا المعيار (، وعند مطابقة عدد ومساحة المسارح مع ىذ2ـ12522تبمغ)
 المسارح. إلىالمدينة ليس بحاجة 

نيا تركزت في أ إذاخر،  إلىتبايف السكاف مف قطاع  (39)اما عمى مستوى القطاعات يمحظ مف الجدوؿ  
وجود تمؾ المسارح في قطاعات معينة وخمو بعض منيا مما سجؿ عجز في  إلىقطاعات دوف اخرى ادى 

 7وىذا مؤشر عمى سوء توزيعياتوزيع ىذه الخدمة  عدالة وانتظاـ عدـ زيرة الشمالي( بسببقطاع )الج

 2019مطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو تذطة انٔيمذار انعجس فٛٓا  انًطارح(انذاجح انذانٛح يٍ 39انجذٔل )

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض+  - العجز الحاجة الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 0 0 0 0 0 0 88704 المركزي

 3600- 1- 3600 1 0 0 199752 الجزٌرة الشمالً

 10000+ 0 0 0 10000 1 73147 الجزٌرة الغربً

 0 0 0 0 0 0 81511 الجزٌرة الشرقً

 2500+ 0 0 0 2500 1 56531 الشامٌة الغربً

 0 0 0 0 0 0 75830 الشامٌة الشرقً

 8900 1- 3600 1 12500 2 575475 جموعالم

 (28المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ )
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 :راش ٔانًُاضثاخـاخ االعـلاع –9

/ نسمة( مف السكاف 45000حددت المعايير التخطيطية المحمية عمى وجود قاعة اعراس ومناسبات لكؿ) 
( قاعة 13ف ىذه الخدمة في المدينة وفقا لممعيار بمغ)( وىذا يعني اف الحاجة الفعمية م2ـ4500وبمساحة )

( وىذا ما ولد 2ـ1850( قاعات وبمساحة)6وجود) إلى(، في حيف اف الواقع الحالي يشير 2ـ57600وبمساحة)
  %( مف المساحة المطموبة.9678)( وبنسبة2ـ55750( قاعات وبمجموع مساحي )7عجزا وظيفيا بمغ)

وبحسب مؤشر الفائض والعجز ليذا  (40)الجدوؿ تشير معطيات، يةاما مف منظور القطاعات السكن 
وال يوجد اي عجز في  لدييا فائض مف ىذه الخدمة قطاعي)الشامية الغربي، الشامية الشرقي( افالمعيار 

( عمى التوالي، بينما نجد اف قطاعات المدينة 6722و 4952عددىا اما مساحتيا يتضح اف مقدار العجز بمغ)
عجز الواضح مف ىذه الخدمة تمثمت ب)المركزي، الجزيرة الشمالي، الجزيرة الغربي، الجزيرة تعاني مف ال

( قاعة اعراس عمى التوالي لسد حاجتو مف ىذه الخدمة 178و 176و  474و  2.0)إلىالشرقي( بحاجة كؿ منيا 
اف بعض القطاعات لدييا  عدـ عدالة وانتظاـ التوقيع المكاني لمؤسسات ىذه الخدمة بسبب الترفييية، لذا تبيف

 ا.فائضًا مف ىذه الخدمة وىذا مؤشر واضح عمى سوء توزيعي
 

تذطة لطاعاخ يذُٚح انذاجح انذانٛح يٍ لاعاخ االعراش ٔانًُاضثاخ ٔيمذار انعجس فٛٓا (40انجذٔل )

 2019انُاصرٚح نعاو 

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط+   - انعجس انذاجح انفعهٙ

دح انًطا انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

 -9000 -2.0 9000 2.0 0 0 88704 انًركس٘

 -19800 -4.4 19800 4.4 0 0 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 -7200 -1.6 7200 1.6 0 0 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 -8100 -1.8 8100 1.8 0 0 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 -4950 +1.7 5850 1.3 900 3 56531 انشايٛح انغرتٙ

 -6700 +1.3 7650 1.7 950 3 75830 انشايٛح انشرلٙ

6,8- 57600 12.8 1850 6 575475 انًجًٕع  55750- 

    (28المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 :انـماعاخ انرٚاظـٛح -10

واعتمادا ًا سكنيًا( حي 12تتركز ضمف) (2ـ5125( قاعة رياضية تشكؿ مساحة مقدارىا)19تضـ المدينة) 
/نسمة(، وبمساحة 25222ر قاعة رياضية واحدة لكؿ)يضرورة توفبعمى المعايير التخطيطية الخاصة 

(، لسد حاجات 2ـ575222( قاعة رياضية، وبمساحة)23)إلىمدينة الناصرية بحاجة  فإفلذا  (،2ـ25222تبمغ)
مف  %(1773( قاعات رياضية وبنسبة)4بمغ)ا وىذا ما يدؿ عمى وجود عجز السكاف مف ىذه الخدمة الترفييية، 

، مف اجمالي المساحة المطموبة %(9971( وبنسبة) 2ـ569875اما العجز المساحي فقد بمغ) اجمالي اعدادىا
وبما اف توزيع ىذه الخدمة يتوقؼ عمى مدى حاجة سكاف المدينة الييا فيي توجد في اماكف دوف اخرى فال 

 وانما يكوف عمى مستوى القطاع والمدينة. يمكف قياس كفاءتيا عمى االحياء
اف قطاعات المدينة ال  (24)والخريطة (41)اما تطبيؽ المعيار عمى مستوى القطاع، يتػبيف مف الجدوؿ 

تعاني مف العجز ولدييا فائض في اعداد القاعات، باستثناء قطاع)الجزيرة الشمالي، الجزيرة الغربي، الجزيرة 
(عمى 2ـ75222و 74522و 199352وبمساحة)  ( قاعة رياضية3و  1و  6)رهفقد سجؿ عجزا مقداالشرقي( 

يعني  يمحظ اف بعض القطاعات لدييا فائضًا مف تمؾ الخدمة وىذا إذلسد حاجة ىذه الخدمة الترفييية،  التوالي،
 في مؤسسات ىذه الخدمة. عدـ وجود عدالة وانتظاـ في التوزيع المكاني

 

 (41انجذٔل )

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا  انماعاخ انرٚاظٛحٍ انذاجح انذانٛح ي

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط+  - انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادح  انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

  98475- 1+ 100000 4 1525 5 88704 انًركس٘

 199350- 6- 200000 8 650 2 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 74500- 1- 75000 3 500 2 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 75000- 3- 75000 3 0 0 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 49300- 1+ 50000 2 700 3 56531 انشايٛح انغرتٙ

 75230- 4+ 75000 3 1750 7 75830 انشايٛح انشرلٙ

 569875- 4- 575000 23 5125 19 575475 انًجًٕع

 (28مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ )المصدر 
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انذاجح انذانٛح يٍ انماعاخ انرٚاظٛح ٔيمذار انعجس فٛٓا تذطة لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو (24انخرٚطح)

2019 

 (41)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى  بيانات الجدوؿ



  

        

   

  148   
  

 

 :انًـالعة انرٚاظـٛح – 11  

( واعتمادا عمى المعايير التخطيطية 2ـ103474اضية  تشكؿ مساحة مقدارىا)( مالعب ري2تضـ المدينة) 
( ضمف القطاع السكني الذي يصؿ 2ـ 50000 – 40000الخاصة بضرورة توفير ممعبا رياضيا بمساحة تبمغ)

/ نسمة(،وعند مطابقة عدد ومساحة المالعب الرياضية المتوفرة مع المعيار وفي ضوء  25000عدد سكانو)
سجمت  (، لذا 2ـ1150000( ممعبًا رياضيًا وبمساحة تبمغ )23)إلىلسكاني نجد اف المدينة بحاجة الحجـ ا

مقدار العجز  فإفاما المساحة  ،%( مف اعداد المالعب في منطقة الدراسة91.3( ممعبًا، وبنسبة)21عجزا بمغ)
 %( مف اجمالي المساحة المطموبة.91( وبنسبة)2ـ1046526فييا بمغ)

المالعب، وىذا مؤشر  إلىاف قطاعات المدينة تفتقر  (42)توى القطاعات يمحظ مف الجدوؿاما عمى مس 
( 23)إلىيدؿ عمى العجز الواضح في ىذه الخدمات الترفييية الضرورية، لذلؾ نجد اف قطاعات المدينة بحاجة 

و  4و  7)إلىبحاجتو  ولىاأليأتي قطاع)الجزيرة الشمالي، المركزي، الجزيرة الغربي( بالمرتبة و ممعبًا اضافيًا، 
استحوذ عمى المرتبة و ( مالعب لكؿ منيما، بينما قطاع)الجزيرة الشرقي، الشامية الغربي، الشامية الشرقي( 3

( ممعبا 20وىذا ما ولد عجزا وظيفيا ليذه الخدمة بمغ) ،( ممعبًا عمى التوالي3و 2و  2)إلىالثانية فيو بحاجة 
 .في جميع القطاعات السكنية رياضيا

 (42انجذٔل)

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو تذطة ٔيمذار انعجس فٛٓا  انًالعة انرٚاظٛح انذاجح انذانٛح يٍ  

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض+  - العجز الحاجة الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 200000- 4- 200000 4 0 0 88704 المركزي

 337776- 7- 400000 8 62224 1 199752 لجزٌرة الشمالًا

 150000- 3- 150000 3 0 0 73147 الجزٌرة الغربً

 108750- 2- 150000 3 41250 1 81511 الجزٌرة الشرقً

 100000- 2- 100000 2 0 0 56531 الشامٌة الغربً

 150000- 3- 150000 3 0 0 75830 الشامٌة الشرقً

 1046526 21 1150000 23 103474 2 575475 المجموع

 (28المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ )
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 :انًطاتـخ -12

( وفقا لممعيار المحمي الذي 2ـ180000( مسبح وبمساحة سجمت)12)إلىحد المعيار اف حاجة المدينة  
ي حيف الواقع الحالي ( ف2ـ15000/نسمة(، وبمساحة تبمغ)50000ينص عمى ضرورة توفر مسبح واحد لكؿ)

( مسابح وبمساحة 8( لذلؾ سجؿ عجزا بمغ)2ـ6035( مسابح وبمساحة تبمغ)4وجود) إلىيشير 
 %( عمى التوالي مف اجمالي عدد ومساحة المسابح.  96.6و 66.6(  وبنسبة )2ـ173965مقدارىا)

المسابح، وىذا يعني  ىإلوعند تطبيؽ المعيار عمى مستوى القطاع نجد اف ىناؾ تبايف في حاجة كؿ قطاع  
و  3و  1ىناؾ عجزا في بعض القطاعات السكنية  تمثمت بػ )المركزي، الجزيرة الشمالي، الجزيرة الشرقي(، بمغ)

( عمى التوالي، اما قطاعي)الشامية الغربي ، الشامية 26011و 0.000و 26001( مسبح وبمساحة سجمت)1
مسبح عمى التوالي لسد حاجتيا مف ( 81111و  00111( وبمساحة)2و  1الشرقي( فقد سجؿ عجزا  بواقع)

 .(43)ىذه الخدمة، بينما قطاع الجزيرة الغربي سجؿ فائض مف ىذه الخدمة، الجدوؿ
 2019انذاجح انذانٛح يٍ انًطاتخ ٔيمذار انعجس فٛٓا فٙ لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو ( 43انجذٔل)

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط +  - انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادح  انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

 29550 - 1- 30000 2 450 1 88704 انًركس٘

    57515- 3- 60000 4 2485 1 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 12500- 0 15000 1 2500 1 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 29400- 1- 30000 2 600 1 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 15000- 1- 15000 1 0 0 56531 انغرتٙانشايٛح 

 30000- 2- 30000 2 0 0 75830 انشايٛح انشرلٙ

 173965- 8- 180000 12 6035 4 575475 عانًجًٕ

  (28المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ )

  :انًُـرذٚاخ انرٚاظـٛح -13
(، في حيف حددت المعايير عمى 2ـ79482( منتديات ذات مساحة تبمغ)3يوجد في مدينة الناصرية) 

(، وبحسب المعيار المحدد يتضح اف 2ـ15000/نسمة(، وبمساحة تبمغ)20000ضرورة توفر منتدى واحد لكؿ)
( منتدى لكي تغطي حاجة سكانيا بشكؿ كفؤء، فضال عف تخصيص مساحات اضافية 29)إلىالمدينة بحاجة 

( 2ـ355518( منتدى وبمساحة مقدارىا)26ا بمغ)(  وىذا ما ولد عجزا وظيفي2ـ435000ليا تقدر)
 %( عمى التوالي. 81.7و 89.6وبنسبة)

طي المعتمد اف ػب المعيار التخطيػحسوب (44)اما مف منظور القطاعات السكنية يتضح مف الجدوؿ 
 60000احة)ػػػػػػ( وبمس3و 9و 4غربي(، سجؿ عجزا بمػغ)ػػػػػػمالي، الجزيرة الػػػػػزي، الجزيرة الشػػػػػػػػالقطاع)المرك
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(عمى التوالي، اما القطاع)الجزيرة الشرقي، الشامية الغربي، الشامية الشرقي( بمغ العجز 57377و 87586و
( عمى التوالي، ويتبيف مف خالؿ ذلؾ اف ىناؾ 4و 2و 4( وبواقع)60000و 30555و 60000المساحي فييا)

 عجزًا واضحًا لممنتديات الرياضية في مختمؼ قطاعات المدينة.
 (44انجذٔل )

 2019لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا يٍ انًُرذٚاخ انرٚاظٛح انذانٛح انذاجح  

 عذد انطكاٌ انمطاع انطكُٙ
 انفائط+ – انعجس انذاجح انفعهٙ

انًطادح  انعذد
2و

انًطادح  انعذد 
2و

انًطادح  انعذد 
2و

 

 60000- 4- 60000 4 0 0 88704 انًركس٘

 87586- 9- 150000 10 62414 1 199752 انجسٚرج انشًانٙ

 57377- 3- 60000 4 2623 1 73147 انجسٚرج انغرتٙ

 60000- 4- 60000 4 0 0 81511 انجسٚرج انشرلٙ

 30555- 2- 45000 3 14445 1 56531 انشايٛح انغرتٙ

 60000- 4- 60000 4 0 0 75830 انشايٛح انشرلٙ

 355518- 26- 435000 29 79482 3 575475 انًجًٕع

 (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ

 

 :االَـذٚح انرٚاظـٛح -14
 عمى(، 2ـ15000/نسمة ( وبمساحة تبمغ)50000حدد المعيار عمى ضرورة توفر نادي رياضي واحد لكؿ) 

لمعيار (، وعند تطبيؽ ىذا ا2ـ13890( اندية رياضية بمساحة سجمت)3وجود) إلىحيف اف الواقع الحالي يشير 
( نادي رياضػي 12)إلىعمى المدينة يمحظ اف ىناؾ نقص في عدد ومساحة االندية الرياضية فيي بحاجة 

العجز في عدد  فإف( لسد حاجة سكاف المدينة مف ىذه الخدمة الترفييية، وبذلؾ 2ـ180000بمساحة تبمغ)
(  2ـ166110في المساحة)%( بينما يبمغ مقدار العجز 75( ناديًا رياضيًا وبنسبة )9االندية يبمغ)

 %( مف اجمالي المساحة المطموبة.92.2وبنسبة)
اما عمى مستوى القطاعات السكنية، فيي متفاوتة في ثالث قطاعات وىي)الجزيرة الشمالي، الجزيرة  

ا سجمت عجزا إذالغربي، الشامية الغربي(، بينما انعدـ وجودىا في)المركزي، الجزيرة الشرقي، الشامية الشرقي( 
( لكؿ منيما عمى التوالي لسد حاجتيا مف ىذه الخػدمة، 2ـ30000( نادي رياضي وبمساحة مقدارىا)2.0بمغ)

 .(45)الجدوؿ
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لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  تذطةٔيمذار انعجس فٛٓا يٍ االَذٚح انرٚاظٛح انذاجح انذانٛح (45انجذٔل)

2019 

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض+ – العجز ةالحاج الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 30000- 2- 30000 2 0 0 88704 المركزي

 55500- 3- 60000 4 4500 1 199752 الجزٌرة الشمالً

 13860- 0 15000 1 1140 1 73147 الجزٌرة الغربً

 30000- 2- 30000 2 0 0 81511 الجزٌرة الشرقً

 6750- 0 15000 1 8250 1 56531 الغربً الشامٌة

 30000- 2- 30000 2 0 0 75830 الشامٌة الشرقً

 166110 - 9- 180000 12 13890 3 575475 المجموع

 (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ

 

 :انطـاداخ انرٚاظـٛح -15
-5000ة رياضػية واحػدة لكؿ حػجـ سكاني)توفػير ساحػ إلىتشػير المعايير التخطػيطية المحمية  

المعايير المحددة والمشار الييا تبيف اف المدينة  إلى(،واستنادا 2ـ12000/نسمة( وبمساحة مقدارىا)6000
(، لكف بالمقارنة بالواقع الفعمي يتضح اف ىناؾ 2ـ1152000( ساحة رياضية وبمساحة اجمالية)96)إلىبحاجة 

( ساحة رياضية وبمساحة 87)إلى(، وىذا ما ولد عجزا يصؿ 2ـ74630(ساحات رياضية وبمساحة)9)
%( عمى التوالي مف اجمالي عدد ومساحة الساحات الرياضية في  93.5و 90.6( وبنسبة)2ـ1077370تبمغ)

 منطقة الدراسة.
اف قطاعات المدينة تعاني مف العجز الواضح ليذه الخدمة  (46)اما عمى مستوى القطاع يمحظ مف الجدوؿ 

 28و 15سجؿ عجزا بمغ) إذالقطاع)المركزي، الجزيرة الشمالي، الجزيرة الشرقي،(  األولىد تصدر بالمرتبة فق
( عمى التوالي ، في حيف جاء القطاع)الجزيرة 2ـ168000و 363350و 180000( وبمجموع مساحي)14و

والي، بينما يأتي بالمرتبة ( ساحات رياضية عمى الت12و 10الغربي، الشامية الشرقي( بالمرتبة الثانية بواقع)
منطقة الدراسة بحاجة  فإف( ساحة رياضية، لذا 8)إلىاالخيرة قطاع)الشامية الغربي( سجؿ عجزا يصؿ 

( ساحة اضافية يفترض توزيعيا بيف االحياء السكنية بحسب الحجـ السكاني لكؿ حي ضمف حدود 96)إلى
 الحيز الحضري لتمؾ القطاعات.
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ٛح يٍ انطاداخ انرٚاظٛح  ٔيمذار انعجس فٛٓا تذطة لطاعاخ يذُٚح انُاصرٚح نعاو انذاجح انذان(46انجذٔل)

2019 

 عدد السكان القطاع السكنً
 الفائض +  - العجز الحاجة الفعلً

 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد 2مالمساحة  العدد

 180000 -   15- 180000 15 0 0 88704 المركزي

 363350 - 28- 396000 33 32650 5 199752 الجزٌرة الشمالً

 124520 - 10- 144000 12 19480 2 73147 الجزٌرة الغربً

 168000 - 14- 168000 14 0 0 81511 الجزٌرة الشرقً

 93000 - 8- 108000 9 15000 1 56531 الشامٌة الغربً

 148500 - 12- 156000 13 7500 1 75830 الشامٌة الشرقً

 1077370- 87- 1152000 96 74630 9 575475 المجموع

 (28)المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ

  لٛاش كفاءج انخذياخ انررفٛٓٛح تذطة انًؤشراخ االجرًاعٛح -:ثاَٛــاً 

إف لمترفيو العديد مف الجوانب والمتغيرات التي يمكف مف خالليا معرفة مدى كفاءة ىذه الخدمات وسوؼ  
في دراسة ىذا الجانب عمى عدة مؤشرات منيا وقت الفراغ لدى السكاف وامكانية استغاللو بالترفيو يعتمد الباحث 

كمتغير ميـ كشفت عنو الدراسة الميدانية، ال سيما درجة الرضا وسيولة الوصوؿ، فضاًل عف المتغيرات 
االسئمة التي تضمنتيا  االخرى حوؿ مدى كفاءة الخدمات المتوفرة ليـ في ىذا المجاؿ مف خالؿ اجابتيـ عمى

 فقرات االستبياف الخاصة بالجانب الترفييي عمى النحو االتي.
  :فراغـد انـراخ ٔلـيؤش -1

اف وقت الفراغ عبارة عف مدة زمنية يكمؿ فييا االنساف واجباتو االسرية والمينية واالجتماعية كافة، بحيث  
ُويعد الوقت المناسب  ،(1)ية رغباتو كالراحة والتسميةتجعؿ الفرد يفكر في استعماؿ ىواياتو في ذلؾ الوقت أو تمب

الذي يمارس فيو السكاف الترفيو، لذا تـ االخذ بو لمعرفة المناطؽ التي يرتادىا افراد العينة عند اوقات فراغيـ 
في مدينة الناصرية، كشفت عممية المسح الميداني مف خالؿ استمارة االستبياف اف معظـ  المبحوثييف يقضوف 

قمة  إلى%( مف مجموع افراد العينة، بسبب 7279بمغت نسبتيـ) إذات فراغيـ او يفضمونيا داخؿ البيوت اوق
المراكز الترفييية الكفؤة التي تحقؽ اشباع رغبات السكاف في المدينة ال سيما توفر خدمات االنترنيت في 

 منازؿ وارتيادػػػػػمف ال عف الخروج بيرة مف العينةػػػػػػػػػػفئة الكػػػػػػػػنى ىذه الػػػػاؿ قد اغػػػػػػػػػالمنازؿ واليواتؼ وسيولة االتص

                                                           
ي لمخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية براء كامؿ عبد الرزاؽ العاني، التوزيع المكان( 1)

 . 224، ص2011اآلداب، 
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مخاوؼ المستفيديف بقضاء أوقات  مفتزيد التي واالقتصادية  ، فضاًل عف سوء االوضاع االمنيةمكاف لمترفيو
%( مف افراد عينة 82فراغيـ في تمؾ المراكز، يظير اف وقت الفراغ المقضي في المنزؿ بالنسبة لإلناث يشكؿ)

قضي أوقات الفراغ خارج المنزؿ، وىذا مؤشر انخفاض واضح لكفاءة %( مف االناث ت22الدراسة مقابؿ)
انيا لـ تراعي الجنس بسب عدـ توفر خدمات ترفييية مخصصة لإلناث وىذه النسبة  إذالخدمات الترفييية، 

 العالية تتطمب االخذ بالنظر بيذا الجانب والعمؿ عمى توفر خدمات ترفييية في منطقة الدراسة . 
ت الفراغ خارج المنزؿ، نجد اعمى نسبة كانت مف نصيب الحدائؽ العامة والمتنزىات بواقع اما قضاء اوقا 

%( مف مجموع افراد العينة، كونيا قريبة مف مناطؽ سكنيـ، ال سيما انيا مجانية اما 2473(، وبنسبة)583)
لعينة وىذا مؤشر يدؿ %( مف افراد ا2172شكمت نسبة) إذ( 529زيارة االقرباء استحوذ المرتبة الثانية بواقع)

حيف جاءت المقاىي ومدف  عمى قوة العالقات االجتماعية ما بيف االفراد مف ناحية االقارب اـ االصدقاء، في
(% عمى 1578و  1978( وحدة قياس وشكمت نسبة)379و  475بمغت) إذ والرابعة  لمرتبة الثالثةااللعاب با

 972عب والمتاحؼ والمكتبات احتمت المراتب االخيرة بالنسب)التوالي، اما القاعات الرياضية والنوادي والمال
 .(28)والشكؿ (47)( % لكؿ منيا عمى الػتوالي، الجدوؿ178و 279و 772و

 2019نعاو  االياكٍ انررفٛٓٛح انرٙ ٚرذادْا اتُاء يذُٚح انُاصرٚح  فٙ ألاخ فراغٓى(47انجذل )

 %انُطثح عذد انطكاٌ يٍ دجى انعُٛح َٕع انخذيح خ

 24.3 583 انذذائك انعايح ٔانًرُسْاخ -1

 19.8 475 انًماْٙ -2

 21.2 509 زٚارج االلرتاء -3

 15.8 379 يذٌ انعاب -4

 9.0 216 لاعاخ رٚاظٛح -5

 7.2 173 َاد٘ رٚاظٙ أ يهعة -6

 1.8 43 يكرثاخ عايح -7

 0.9 22 يرادف -9

 100 2400 انًجًٕع

 عمى نتائج استمارة االستبيافالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد 
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24.3% 

19.8% 

21.2% 

15.8% 

9.0% 7.2% 

1.8% 0.9% 

 الحدائق العامة والمتنزهات

 المقاهً

 زٌارة االقرباء

 مدن العاب

 قاعات رٌاضٌة

 نادي رٌاضً او ملعب

 مكتبات عامة

 متاحف

 2019نعاو  ( االياكٍ انررفٛٓٛح انرٙ ٚرذادْا اتُاء يذُٚح انُاصرٚح  فٙ ألاخ فراغٓى28انشكم)

 (47)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ

%( مف 8475وقد تبيف مف خالؿ المستجوبيف إلفراد عينة الدراسة مف خالؿ استمارة االستبياف اف نسبة) 
%( خارج المحافظة لغرض 15افراد العينة يفضموف قضاء اوقاتيـ داخؿ مدينة الناصرية، بينما شكمت نسبة)

ضرورة االىتماـ بالجانب الترفييي في  إلىالتسمية في المناطؽ االخرى او زيارة االقارب، االمر الذي يدعو 
 الخدمات الترفييية خالؿ اوقات الفراغ .  المدينة وتطوير خدماتو مما يتطمب توفير ما يسد حاجتيـ مف

 ضـٕٓنح انٕصـٕل : -2

يقصد بسيولة الوصوؿ ىي تحقيؽ اكبر قدر مف الراحة واالماف لمسكاف في حصولو عمى الخدمة  
ا استطاع االنساف اف ينظـ إذواالستفادة منيا دوف معاناة او تعب، وىذا ال يمكف الوصوؿ الية او تحقيقو اال 

ض المدينة بالشكؿ المناسب الذي يعمؿ عمى ايجاد عالقة مكانية صحيحة ما بيف استعماالت استعماالت ار 
االرض الخدمية مع بقية االستعماالت الحضرية بحيث تصبح الخدمات في متناوؿ السكاف لمناطقيـ السكنية 

كفاءة الموقع  ، ويعد ىذا المؤشر مف ابرز المقاييس الميمة المعتمدة في قياس(1)دوف بذؿ الجيد والوقت
 المكاني ألنو عممية توزيع االنشطة الخدمية ويعتمد باألساس عمى العالقة بيف المسافة والزمف المستغرؽ

 يا في خدمة المجتمع،ػػػػػػػػقؽ كفاءتػػػػػػصر مسافة مما يحػيية بأسرع وقت واقػػػػػػػػػػخدمة الترفيػػػػػػػػػػػػػع الػموق إلىلموصوؿ 

 

                                                           
غرود غالب صبحي عوادة، مقاييس سيولة الوصوؿ الى الخدمات العامة في المدف الفمسطينية)حالة دراسية مدينة نابمس(،  (1)

 .22،ص2227وطني  رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح ال
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انيا  إذ، (1)تصاؿ والتفاعؿ المكاني والزمانيووصؼ الجغرافيوف سيولة الوصوؿ بأنو الفرص النسبية مف اال
تساعد عمى تحديد اتجاه السكاف ويطرح عدة خيارات لممناطؽ التي يرغبونيا لقضاء اوقات فراغيـ سواء تمؾ 
التي تقع داخؿ المدينة اـ خارجيا، وفقا إلمكاناتيـ المادية، واف ىذا المؤشر يتحدد بمدى توفر عامؿ النقؿ 

اماكف تقع خارج الحدود االدارية لممدينة، في  إلىو السكاف الذيف تتوفر لدييـ سيارات خاصة ونوعيتو، فقد يتج
الوقت ذاتو قد يرغب السكاف في اف تكوف الخدمة الترفييية داخؿ الحي السكني بحيث يصؿ الييا سيرًا عمى 

فة درجة كفاءتيا ومدى تحقيؽ وبما اف الخدمات الترفييية عديدة ومتنوعة لذا اختير قسمًا منيا لمعر  االقداـ،
 الكفاية لحاجة السكاف مف الخدمة الترفييية ضمف الحيز الحضري.

 األولى، اف وسيمة النقؿ بالسيارات العامة تصدرت المرتبة (29)والشكؿ (48)يتضح مف الجدوؿو    
%( مف افراد 42.1(اسرة وبنسبة)962%( مف مجموع افراد العينة، فيما بمغ)4377( اسرة وبنسبة)1251بواقع)

االماكف  إلىالعينة مستخدميف سياراتيـ الخاصة حازت عمى المرتبة الثانية، اما عدد السكاف الذيف يصموف 
( اسرة 166و 223الترفييية سيرًا عمى االقداـ او بواسطة الدراجات البخارية جاءت بالمرتبة االخيرة بمغت)

ينة، وىذه النتائج تعطي مؤشرات ميمة منيا (% عمى التوالي مف مجموع افراد الع679و 973وبنسبة)
االماكف الترفييية بواسطة سيارتيـ الخاصة او مشيًا عمى االقداـ او  إلى%( مف حجـ العينة ينتقموف 5673أف)

يا ال تشكؿ اعباء اقتصادية عمى كاىميـ كما انيا تسيـ في تشجيعيـ فإنبواسطة الدراجات البخارية، وبذلؾ 
%( مف حجـ العينة يستعمموف وسائط النقؿ العاـ 4377نسبة) ره مستمرة، في حيف نجد أفرفيو بصو لممارسة الت

وىذا يبيف اف مسافة الوصوؿ لمخدمات الترفييية قد تكوف مكمفة بسب عدـ كفاءة توزيعيا المكاني عمى احياء 
 المدينة مف جية وطبيعة الكمؼ المادية لمنقؿ التي تقع عمى عاتؽ االسر مف جية اخرى.

انو يعد مف  إذالخدمات،  إلىفيو عبارة عف الوقت المستغرؽ لموصوؿ انخذيح  إنٗايا زيٍ انٕصٕل  
 الخدمات وتقييـ كفاءتيا.  إلىالمؤشرات الضرورية لقياس المدة الزمنية لموصوؿ 

%( مف افراد العينة 3471أف  نسػبة) (30)والشكؿ (49)وقد أظيرت نتائج االستبياف كما في الجدوؿ 
%( يستغرقوف 3179المتنزىات والحدائؽ وىي نسبة عالية جدًا يقابمو) إلى/دقيقة( لموصوؿ 22قوف)يستغر 

%( فقط يصموف الييا في اقؿ مف ذلؾ الوقت، بسبب عدـ وجود المتنزىات في 1372/دقيقة( و )22 – 16مف)
ح لكفاءة ػػػػػػض واضخفامعظـ احياء المدينة واقتصارىا عمى عدد معيف مف االحياء السكنية، وىذا مؤشر ان

 الذي حدد حػميػػػػػػػػعيػار المػػػػػػػػػقارنػة بالمػػػػػػػػػوؿ الييا مػػػػػػػػستغػرؽ لمػوصػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػضاًل عف الوقػػػػػػػف تنزىات،ػػػػػػخدمة الم

                                                           
، 2216، 21الجغرافية، العدد وساـ عبود درجاؿ، كفاءة الخدمات المجتمعية في قضاء المجر الكبير، مجمة البحوث  (1)

 . 514ص
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 2019نعاو  انخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح إنٗ( ٔضائػ انُمم انًطرخذيح نهٕصٕل 48جذٔل)ان

 % انعذد ٔاضطح انُمم خ

 43.7 1051 ضٛارج َمم عايح -1

 40.1 960 خاصحضٛارج  -2

 9.3 223 ضٛر عهٗ االلذاو -3

 6.9 166 دراجح ْٕائٛح َٔارٚح -4

 100 2400 انًجًٕع

 المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبياف

 2019نعاو  انخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح إنٗ( ٔضائػ انُمم انًطرخذيح نهٕصٕل 29)انشكم

 
 (48)مؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿالمصدر: مف ع

، اما الحدائؽ فمـ نعتمد عمى قياس كفاءتيا ضمف معيار سيولة (1)/ دقيقة ( 15 – 12زمف وصوؿ مف)
الوصوؿ الف حديقة الحي ومف المعروؼ انيا تكوف قريبة مف السكاف فقد تظير نتائج قياسيا ضمف ىذا 

اتيا قد تكوف رديئة في الواقع وال تقدـ الخدمة المطموبة لمسكاف، ولكي المعيار كفاءة عالية، ال سيما اف خدم

                                                           
وفاء حسف جبر  طاىر، التحميؿ المكاني لتوزيع الخدمات المجتمعية في مراكز اقضية محافظة واسط، اطروحة دكتوراه ، كمية (1)

 .  252، ص2213الرشد، جامعة بغداد،  ابف –التربية 

43.7 

40.1 

9.3 

6.9 

 دراجة هوائٌة ونارٌة سٌر على االقدام سٌارة خاصة سٌارة نقل عامة
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المالعب  المتنزهات
 والساحات

المنتدٌات  قاعات رٌاضٌة مدن االلعاب المقاهً
 والنوادي

 20اكثر من  20-16من  15-5من  دقائق( 5)اقل من 

الواقع المدروس لممكاف فقد تركنا دراسة وقياس كفاءتيا لممعيار درجة الرضا وىذا  إلىأدؽ واقرب  تكوف الدراسة
 ىو الجوىر وراء وضع عدة معايير لقياس الظاىرة بدقة.

انًراكس انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح  إنٗنهٕصٕل  تانذلٛمح ثم انطكاٌيمذار انٕلد انًطرغرق يٍ ل(49انجذٔل )

 2019نعاو  انُاصرٚح

 % 20اكثر يٍ  20-16يٍ  15-5يٍ  ( دلائك5الم يٍ ) َٕع انخذيح

 34.1 31.9 20.8 13.2 انًرُسْاخ

1
0
0

%
 

 

 13.4 33.2 33.3 20.1 انًالعة ٔانطاداخ

 19.8 40.9 30.0 9.3 انًماْٙ

 31.2 36.3 20.0 12.5 يذٌ االنعاب

 4.7 27.8 33.2 34.3 لاعاخ رٚاظٛح

 38.9 32.0 21.4 7.7 انًُرذٚاخ ٔانُٕاد٘

 مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيافالمصدر: 

نعاو  انًراكس انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح إنٗيمذار انٕلد انًطرغرق يٍ لثم انطكاٌ نهٕصٕل ( 30انشكم)

2019 

 (49لمصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ)ا
%( مف مجتمع الدراسة يستغرقوف وقت 3272وفيما يخص المنتديات والنوادي الرياضية فقد تبيف أف ىناؾ) 
( 22 –15العمرية) اقػرب نادي شباب وىي نسبة ال بأس بيا لكػونيا مف الفػئة إلى/دقيقة( لموصوؿ 22-16مف)

%( يصموف 2174داـ واسطة نقؿ الدراجة والسيارة فيصبح الوقت المستغرؽ اقؿ مف ذلؾ يقابميا)فيستطيع استخ
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 إلى/دقيقة( لموصوؿ 22/ دقيقة(، في حيف سجمت النسبة االكػبر لمذيف يستغرقوف وقت اكثر مف)15 –5مف)
 %(.3879الخدمة وبنسبة)

 22 –16المقاىي بمدة زمنية مف) إلىلوصوؿ %( مف العيػنة يمكػنيا ا4279اما الػمقاىي فيظػير أف نسػبة) 
دقيقة( وىذا مؤشر جيد لتوزيعيا بشكؿ يسيؿ  15 – 5%( يستغرقوف لموصوؿ مف)3272/ دقيقة( واف نسبة )

%( يستغرقوف وقت 1978الوصوؿ الييا وقت الفراغ دوف عناء المسافة، مقابؿ نسبة مف السكاف ال تزيد عف)
 /دقيقة(.22اكثر مف)

د أف القاعات الرياضية التي اصبحت منتشرة في معظـ اجزاء المدينة فقد ارتفعت نسبة الذيف في حيف نج   
%( لمذيػف يصموف في وقػت ما بيف 3372%(،  ونسبة)3473)إلى/دقائؽ (  5يصموف في وقت قصير اقؿ مف)

 / دقيقة(. 22%( مف افراد العينة يستغرقوف اكثر مف)477/دقيقة( وكانت نسبة) 15 – 5)
/دقائؽ( وأف  5%( ىـ الذيف يصموف في وقت اقؿ مف)1275ينما سجمت مدف االلعاب نسبة)ب  

%( 3172( دقيقة، مقابؿ  نسبة مف السكاف ال تزيد عف)22 – 16%( يستغرقوف مدة زمنية مف)3673نسبة)
 / دقيقة( بسب قمة مدف االلعاب في منطقة الدراسة.  22يصموف في وقت اكثر مف)

(% مف العينة تمكنيا لموصوؿ 3372و 3373والساحات الرياضية تبيف إف ىناؾ نسبة) فيما يخص المالعب 
%( لمذيف يصموف في اقؿ 2271/ دقيقة( عمى التوالي، بينما سجمت نسبة)22 - 16و  15 - 5بمدة زمنية مف)

 / دقيقة(.22%( الذيف يستغرقوف اكثر مف)1374/ دقائؽ(، وقد سجمت ادنى نسبة )5مف نسبة )
الخدمات الترفييية في  منطقة الدراسة بسبب توفر  إلىح مما سبؽ التفاوت في وقت الوصوؿ يتض   

الخدمة الترفييية، ال  إلىالخدمات في بعض االحياء السكنية وقربيا مف اماكف سكناىـ، في حيف بعضيا تفتقر 
قع المراكز الترفييية، لوقوع مساكنيـ في مناطؽ بعيدة عف مو  2223سيما الحديثة منيا التي شيدت بعد عاـ 

 االماكف الترفييية كمما دؿ عمى سوء الخدمات وقمة كفاءتيا. إلىلذا يتبيف كمما ازداد الوقت المستغرؽ لموصوؿ 
 درجـح انرظـا : -3

وقبوليا مؤشرا ميما في قياس الكفاءة مف قبؿ السكاف بوصفيـ  الترفيييةُتعد درجة الرضا عف الخدمات   
ف معيا بشكؿ مباشر مف خالؿ معرفة آراءىـ وقياس درجة رضاىـ عف تمؾ الخدمات المستفيديف والمتعاممي

 اتحقؽ توازنا وتكامال وظيفيا  في طبيعة عمؿ الخدمة الترفييية كوني السيما انياإشباع حاجاتيـ،  إلىالرامية 
مستواىا مف جوانب الخمؿ ألجؿ تحسيف كفاءة  العنصر األساس القادر عمى تقييـ مستوى ىذه الخدمة وكشؼ

، ألف درجة الرضا ىي تصريح موجز خالؿ التخطيط لممشاريع التنموية والنيوض بالواقع الخدمي في المدينة
 .وكفاءتيا في المدينة الترفيييةدقيؽ عف كفاءة اداء المؤسسات 
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منخفضة  2219نتائج االستبياف اف نسبة رضا السكاف عف الخدمات الترفييية لعاـ  ويتضح مف خالؿ  
%( غير راضيف عف الخدمات المقدمة ليـ مف اجمالي حجـ العينة وىذا مؤشر عمى 57.3اف)يمحظ  إذ ،اً جد

 منطقة الدراسة وضعؼ الخدمات الترفييية وعدـ قناعة السكاف بيا، فضاًل عف العجز الوظيفي الذي تعاني من
 يشكموا، بينما لـ منيـ%(2578)بةنسمقبولة السكاف الراضييف بدرجة  شكموا، في حيف تيايدؿ عمى قمة كفاء مما

بسبب ، عمى التوالي مف اجمالي حجـ العينة%( 276 و 1473)نسبة نسبة الراضيف بدرجة جيدة وجيدة جدًا 
 (50)الجدوؿمعظميـ مما اشار االستبياف انيـ مف االحياء الراقية جدًا وتواجد معظـ المراكز الترفييية 

 .(31)والشكؿ
المستوى  إلىتوى الخدمات الترفييية المقدمة لسكاف مدينة الناصرية لـ تصؿ وتشير ىذه النتائج اف مس 

يتطمب مف المخططيف اعادة النظر في طبيعة االماكف الترفييية مف  مماالبسيط الذي يشعر االخريف بالرضا، 
ؿ الذي خالؿ زيادة عددىا وتطويرىا مع االىتماـ بما ىو متوفر في الوقت الحاضر لمعمؿ عمى تطويره بالشك

 يحقؽ االنسجاـ مع حاجات السكاف ومدى حصوليـ عمى الجانب الخدمي.
 (50انجذٔل)

 2019طكاٌ عٍ انخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو اندرجح رظا 

 % انعذد درجح انرظا خ

 57.3 1376 غٛــر راض -1

 25.8 619 يمثٕل -3

 14.3 343 إنٗ دذ ياراض  -4

 2.6 62 جذا  راض  -5

 100 2400 انًجًٕع

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على نتائج االستبيان            
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 راض  جــدا راض الى حدما مقبول غٌــر راض

 2019درجح رظا ضكاٌ عٍ انخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو ( 31انشكم )

 (50)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ
رضا السكاف عف كافة الخدمات الترفييية باختالؼ أشكاليا وبعد اف تعرفنا مف خالؿ االستبياف عمى مدى  

منطقة الدراسة، عمدنا عمى وضع فقرة خاصة بالحدائؽ الموجودة في الحي السكني، كوف حديقة الحي ىي ل
توزيع المكاني الاقرب مكاف ترفييي يقصده االفراد في اي وقت ويستفيد منو الصغار والكبار، ومف خالؿ 

يف أنيا كثيرة وتشكؿ مساحات واسعة مف منطقة الدراسة، بينما كشفت الدراسة الميدانية لمحدائؽ العامة تب
 لكونياغير راضيف عف الحدائؽ مف العينة  %( 6972أف نسبة)، (32)والشكؿ (51)كما في الجدوؿواالستبياف 

وف ميممة وال ا غالبًا ما تكإذ، ومضالتغير مزروعة وبعضيا ال تحتوي عمى لعب االطفاؿ واماكف لمجموس 
( 974و  471نسبة )كانت  مقبولة في حيف  منيـ يعدونيا %( 1775يفكر الفرد قضاء وقتة فييا، تقابميا نسبة)

 )حد ما، وىي نسبة ال تكاد تذكر ومعظميـ كما اشار االستبياف انيـ مف االحياء الراقية، إلى وراض   راض  % 
، بينما يظير اف بعض حدائؽ االحياء السكنية ال تمثؿ (ميةكحي االسكاف القديـ، وحي المتنزه، واالدارة المح

لمسكاف لذا ينبغي االىتماـ بتحسيف واقع تمؾ الخدمات بالشكؿ الذي يحقؽ توافؽ مع رغبات   كفؤةخدمة ترفييية 
 السكاف لمحصوؿ عمى الخدمة الترفييية التي ىـ بحاجة الييا.

 2019ٚمح انذٙ انطكُٙ نعاو درجح رظا ضكاٌ يذُٚح انُاصرٚح عٍ دذ(51انجذٔل )

انخذياخ انررفٛٓٛح انرٙ ذمذيٓا 

 دذٚمح انذٙ
 راض  جذا دذ يا إنٗراض   يمــــثٕل غٛر راض  

 99 226 420 1655 انعذد فٙ انعُٛح

% 69.0 17.5 9.4 4.1 

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على نتائج االستبيان     
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 2019اصرٚح عٍ دذٚمح انذٙ انطكُٙ نعاو( درجح رظا ضكاٌ يذُٚح ان32ُانشكم)

 
 (51)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ

 :ـخذياخ انررفٛٓـٛح فٙ يذُٚـح انُـاصرٚح هاالضـثاب انرٙ ذذـذ يٍ ارذٛـاد األضر ن_4

دىـ لممراكز جممة مف المشكالت التي تواجو السكاف عند ارتيا ىناؾاف أظيرت نتائج استمارة االستبياف  
( أسرة 829بمغ) إذتبيف أف اكبر نسبة لحجـ العينة تعاني مف الخدمات ليست بالمستوى المطموب  لذاالترفييية، 

 إذ ، فيما جاء ارتفاع االسعار بالمرتبة الثانية (33)والشكؿ (52)الجدوؿ مف حجـ العينة %(3475وبنسبة)
فاع االسعار في الدخوؿ لبعض الخدمات الترفييية أو %( مف اجمالي حجـ العينة الف ارت2175شكمت نسبتيا)

ما يحتاجو االطفاؿ في مدف االلعاب قد يرىؽ االسرة في االنفاؽ وىذا يرتبط بقمة الدخؿ لألسرة، فضاًل عف اف 
اغمب المراكز الترفييية تـ استئجارىا مف قبؿ اشخاص ضامنيف ببدؿ ايجار سنوي مف مديرية بمدية الناصرية، 

احد العوامؿ التي تجعؿ السكاف ليس لدييـ وقت فراغ   ا يعدإذعدـ توفر وقت الفراغ  لمرتبة الثالثةا في وجاء
%( مف حجـ العينة، في حيف 2272)بنسبةاالماكف الترفييية طمبًا لمترويح، فقد حصؿ ىذا السبب  إلىوالمجوء 

ا يقمؿ الرغبة في ارتياد ىذه المراكز تعاني عدـ توفر اماكف لمجموس واالزدحاـ المروري مم التي نجد اف االسر
في حيف  عمى التوالي مف اجمالي حجـ العينة، %(775و 777وبنسبة)وقد شكمت المرتبة الرابعة  احتؿ إذ

%( وىذا 371وبنسبة) بالمرتبة االخيرة مضايقات الشبابانخفضت بقية النسب لممشكالت االخرى حتى جاء 
اشار افراد العينة اف ىناؾ بعض  إذقارب العادات والتقاليد االجتماعية، ثقافة سكاف المدينة وت إلىاالمر يرجع 
المضايقات والمتمثؿ بوجود بعض الشباب بسبب تواجدىـ بدوف رفقة اسرىـ مما يولد حالة مف  ياالحاالت من

 . التحسس لوجود اولئؾ الشباب
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%. 21.5 

% 34.5 

% 7.7 

% 3.1 
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%7.5 

%20 

 ارتفاع االسعار

 الخدمات لٌس بالمستوى المطلوب

 عدم توفر اماكن للجلوس

 مضاٌقات الشباب

 عدم توفر مواقف سٌارات

 االزدحام المروري

 عدم توفر وقت الفراغ

 زمات الراحة واالحتياجات الترفيييةافتقارىا لمستم إلىيتضح مما سبؽ اف التخطيط غير السميـ لمخدمات أدى 
 ومف ثـ قمة مرتادي ىذه الخدمات في منطقة الدراسة.

 2019نعاو  اضثاب انرٙ ذذذ يٍ ارذٛاد االضر نهخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح(52انجذٔل)

 % انعذد انطثة خ

 21.5 518 ارذفاع االضعار -1

 34.5 829 انخذياخ نٛص تانًطرٕٖ انًطهٕب -2

 7.7 184 عذو ذٕفر اياكٍ نهجهٕش -3

 3.1 74 يعاٚماخ انشثاب -4

 5.7 137 عذو ذٕفر يٕالف ضٛاراخ -5

 7.5 179 االزدداو انًرٔر٘ 6

 20.0 479 عذو ذٕفر ٔلد انفراغ -7

 100 2400 انًجًٕع

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على نتائج استمارة           
 2019ذذذ يٍ ارذٛاد االضر نهخذياخ انررفٛٓٛح فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو  االضثاب انرٙ(33انشكم)

 (52)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ    

 

 :  ررفّٛـعهح نهـصٕل انًفـانف -5

أف التغيرات الفصمية ليا تأثير عمى معدؿ ارتياد األسر لمخدمات الترفييية فينالؾ تبايف في معدالت ارتياد  
التي طرحت عمى عينة ،(34)والشكؿ (53)الجدوؿ سر لمترفيو فصمية كما كشفت نتائج استمارة االستبيافاأل

ضؿ الترفيو في ػاف الغالبية العظمى تف إذ الدراسة لمعرفة الفصوؿ المفضمة لمترفيو لسكاف مدينة الناصرية، 
اجمالي حجـ العينة،  %( مف4172سبة)اسرة وبن (989بمغ عددىـ) إذ األولىؿ الربيع والذي جاء بالمرتبة ػفص
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مف  %(3278( اسرة وبنسبة )742االسر التي تفضؿ الترفيو صيفًا المرتبة الثانية البالغ عددىا) بينما احتمت
 التي عدد االسر سجؿ إذ احتمت المرتبة االخيرة الربيع والخريؼ ، اما الفصوؿ االخرىاجمالي حجـ العينة
يمحظ اف ىناؾ تبايف فصمي في ، عمى التوالي% (972و  1878( اسرة وبنسبة)219و  452تمارس الترفيو فييا)

اعتداؿ الجو لفصؿ  بسببمعدؿ الترفيو االسري اال أف أغمب االسر تفضؿ الترفيو في فصمي الربيع والصيؼ 
فية جود العطمة الصيلو يضًا، نتيجة أيكوف مناسبًا لمخروج، كذلؾ فصؿ الصيؼ مف الفصوؿ المفضمة  إذالربيع 

يكوف وقت  إذالخدمات الترفييية في المدينة ال سيما لياًل  إلىفي ىذا الفصؿ مما يوفر وقتًا كافيًا لمذىاب 
 مناسب لخروج العوائؿ لمترفيو في المدينة.

 2019( يعذل انررفّٛ انفصهٙ نألضر فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو53انجذٔل)

 % انعذد يعذل االرذٛاد خ

 41.2 989 انرتٛع -1

 30.8 740 انصٛف -2

 18.8 452 انخرٚف -3

 9.2 219 انشراء -4

 100 2400 انًجــــــًٕع

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان                       
 2019( يعذل انررفّٛ انفصهٙ نألضر فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو 34انشكم )

 (53)عتماد عمى الجدوؿلمصدر: مف عمؿ الباحث باالا
مف خالؿ نتائج  اتضحالمدينة،  داخؿالخدمات الترفييية  إلىارتياد االسر  عدد اوقاتومف اجؿ معرفة  

 رةػػػػػػػػػػػ( اس134)بمغنجد اف ادنى معدؿ ارتياد األسر بشكؿ يومي  (35)والشكؿ( 54)الجدوؿ استمارة االستبياف
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شيريا اعمى النسب سجمت زيارة المناطؽ الترفييية  ينماب%( مف اجمالي حجـ العينة  في المدينة. 576وبنسبة)
 ،مف اجمالي عدد االسر التي ترتاد الترفيو% عمى التوالي (3175و 4875( وبنسبة)756و 1165بمغت) وسنويا

عمى االقؿ قد ال يكوف مرده  اليومي أو مثؿ ىذه النسب المتدنية في االبتعاد عف الترفيو االسبوعياف  وىذا يدؿ
ويمكف القوؿ ، مف ناحية، وقمة االىتماـ بيذه المرافؽ مف ناحية اخرى بأكممونفسو وانما طبيعة المجتمع  االنساف

نشاط السكاف يزداد شيريًا او سنويًا بسبب قمة المساحات المخصصة لممناطؽ الترفييية وقمة كفاءتيا مف جانب 
المراكز الترفييية مف  إلىمف الذىاب  ونتيجة شواغؿ الحياة وصرؼ االمواؿ عمى االحتياجات االخرى بدالً 

 .تجانب اخر لذا تقتصر الرحالت في اياـ االعياد والمناسبات التي تشجع عمى القياـ بيذه النشاطا
  (54انجذٔل)

 2019يعذل ألاخ انررفّٛ االضر٘ فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو

 % انعذد يعذل انررفّٛ خ

 5.6 134 ٕٚيٛا -1

 14.4 345 اضثٕعٛا -2

 48.5 1165 شٓرٚا -3

 31.5 756 ضُٕٚا -4

 100 2400 انًجًٕع

 من عمل الباحث باالعتماد على نتائج استمارة االستبيانالمصدر:           

 ( 35انشكم )

201يعذل ألاخ انررفّٛ االضر٘ فٙ يذُٚح انُاصرٚح نعاو 

 

 (54)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ
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  :ٓـٛح انرٙ ذرغـة األضر تـرٕفرْاانخـذياخ انررفٛ -6

معرفة في تسيـ  إذإف دراسة الخدمات الترفييية التي ترغب األسر بتوفرىا في المدينة ليا أىميتيا الخاصة   
يا تساعد المخططيف في عممية تنمية وتطوير فإنرغبات السكاف واحتياجاتيـ مف الخدمة الترفييية، وبذلؾ 

توفير أنواع مختمفة مف تمؾ الخدمات لتناسب جميع فئات افراد المجتمع  فرص الترفيو في المدينة، بيدؼ
حسب طمب حاجة سكانيا وتكوف مجدية مف الناحية االقتصادية واالجتماعية وبدوف اي ىدر في الوقت بو 

 والجيد واالمواؿ والتي تضمف لمرتادييا قضاء اوقات ممتعة. 
ب االسر ػية ترغػدمو ترفييػ( خ00ناؾ)ػاف ى (36)والشكؿ (55)ياف الجدوؿػتمارة االستبػائج اسػيرت نتػاظ 

عممًا اف الكثير منيا متوفر في المدينة ولكف سبب االختيار جاء بسبب نقص أعدادىا أو سوء توزيعيا  ،بتوافرىا
حسب االولوية بفي بالغرض المطموب مما جعؿ السكاف يقترحوف توفرىا، وقد تباينت ػال ت إذداخؿ المدينة 

 ؿ االقتصادية والثقافية وىوايات السكاف. لمعوام
بمغ عدد االسر التي ترغب بتوفر ىذه  إذ والثانية األولىحدائؽ العامة ومدف االلعاب المرتبة ػتمت الػاحو  

 في حيف جاءعمى التوالي مف حجـ العينة،  %(0670و  2072( اسرة وبنسبة)008و  060الخدمات الترفييية)
%(، بينما 0.72( اسرة وبنسبة)008)بمقدارعدد االسر التي ترغب بتوفرىا شكمت  إذات المتنزى الثالثةبالمرتبة 

( اسرة ممف ترغب بتوفر مركز رشاقة نسائي 06)إلىينخفض عدد االسر في بقية الخدمات حتى تصؿ 
 .، مف حجـ العينة%(176وبنسبة)

فرىا كانت مف نصيب الحدائؽ العامة ويظير مف الدراسة الميدانية اف النسبة االكبر التي يرغب السكاف بتو  
كوف اغمبيا قريبة مف مناطؽ سكناىـ، فضال عف انيا مجانية وىذا يبيف مدى ارتباط االنساف بالمناطؽ 

، بما يتوفر فييا أشجار وأزىار متنوعة وتقدـ خدمة لكؿ افراد المجتمع مف سكاف منطقة الدراسةالخضراء و 
نضيفو صحية لتقميؿ  مف التموث الجوي داخؿ المدف المزدحمة بالسكاف  السيما ليا مف  جمالية لممدينة وبيئة

ووسائط النقؿ والمباني المتالصقة مما يخمؽ جو نفسي كئيب لدى ساكنييا، وليا دور اساسي في توفير فرص 
حة توفر ىذه المناطؽ الترفييية يعد ضرورة اساسية لرا فإفالراحة والتمتع بمباىج الطبيعة لسكاف المدف لذا 

 السكاف وحاجتيـ.
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 الحدائق العامة

 متنزه

 مكتبة عامة

 مدٌنة العاب

 مسبح

 مطعم ترفٌهً

 منتدى شباب

 مقهى عائلً

 ملعب رٌاضً

 قاعة اعراس ومناسبات

 قاعة رٌاضٌة

 2019نعاو اصرٚحـُح انُـرٕفرْا فٙ يذٚـة االضر تـٓٛح انرٙ ذرغـذياخ انررفٛـانخ(55انجذٔل )

 % انعذد انخذياخ انررفٛٓٛح خ % انعذد انخذياخ انررفٛٓٛح خ

 2.8 67 يُرذٖ شثاب -8 24.2 584 انذذائك انعايح -1

 2.2 52 يمٓٗ عائهٙ -9 17.2 413 يرُسِ -2

 15.7 377 يهعة رٚاظٙ -10 3.2 77 يكرثح عايح -3

 0.8 19 لاعح اعراش ٔيُاضثاخ -11 18.5 443 يذُٚح انعاب -4

 4.5 109 لاعح رٚاظٛح -12 1.7 40 يطثخ -5

 0.8 18 يركس رشالح َطائٙ -13 2.3 54 يطعى ذرفٛٓٙ -6

 1.4 34 يطرح -14 4.7 113 َاد٘ رٚاظٙ -7

 100 2400 انًجــًٕع

 ر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبيافالمصد
 2019نعاو انخـذياخ انررفٛـٓٛح انرٙ ذرغـة االضر تـرٕفرْا فٙ يذٚـُح انُـاصرٚح( 36انشكم )

  (55)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ
 ٓٛح ـررفٛاخ انـاٌ ٔانخذيـذد انطكـٍ عـثاغ تٛـاخ االرذـاللـٛم عـذذه -ثاَٛاً :

ألجؿ معرفة درجة االرتباط توزيع الخدمات الترفييية مع حجـ السكاف في منطقة الدراسة، استخدـ الباحث  
االسموب االحصائي المتبع لتحديد درجة كفاءتيا، بيدؼ معرفة العالقة بيف انواع الخدمات الترفييية المتوفرة 

 ياس متانة العالقةػ، لق(1)باط بيرسوفػالرتخداـ معامؿ اػوالسكاف المستفيديف منيا، مف خالؿ است

 

                                                           
وائؿ لمطباعة فيـ وتحميؿ البيانات االحصائية، دار  -  spss –محمد بالؿ الزغبي، عباس الطالفحو، النظاـ االحصائي ( 1)

 . 262، ص2212والنشر، 
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واتجاىيا بيف عدد السكاف وكؿ متغير مف متغيرات الدراسة. ويعد واحدًا مف معامالت االرتباط االكثر شيوعًا 
( وتشير قيمة  1+و  1-بيف )   Rويقيس العالقة الخطية بيف متغيريف، وتتراوح قيمة المعامؿ الذي يرمز لو 

عف الصفر تزداد قوة العالقة، لذا    Rود عالقة بيف المتغيريف في حيف كمما ابُتعدت قيمة عدـ وج إلىالصفر 
اف العالقة عكسية اما الموجبة عالقة طردية ويعرؼ معامؿ االرتباط بيرسوف رياضيًا  إلىتشير االشارة السالبة 

 (1)بالشكؿ االتي :
قيـ الخدمة المجتمعية المطموب قياس قوة عالقتيا  تمثؿ yقيـ عدد السكاف   معامؿ ارتباط بيرسوف و Rف أ إذ

  ×   ٔy   ٔy ×. وتمثؿ hمع عدد السكاف في البيانات قيد الدراسة لعيػنة مف المػشاىدات حجميا 
المتقابمة عمى التوالي. وتـ استخداـ معامؿ بيرسوف  yٔ  ×وحاصؿ ضرب قيـ  y، ومجموع قيـ  ×مجموع قيـ 

 .((SPSSباستخداـ برنامج 
 ٕٚظخ يعُٗ لٕج ٔاذجاِ انعاللح نًعايالخ االرذثاغ( 56انجذٔل)

 لًٛح يعايم االرذثاغ

 
 اذجآْا لٕج انعاللح

 غرد٘ ذايح 1+

 غرد٘ جذا لٕٚح (0,99إنٗ  0,90يٍ )

 غرد٘ لٕٚح (0,89إنٗ  0,70يٍ)

 غرد٘ يرٕضطح (0,69إنٗ  0,50يٍ )

 غرد٘ ظعٛفح (0,49إنٗ  0,30يٍ )

 غرد٘ جذا ظعٛفح (0,29إنٗ  0,01يٍ )

 - يعذٔيح 0

 عكطٙ جذا ظعٛفح (0,29-إنٗ  0,01-يٍ )

 عكطٙ ظعٛفح  (0,49- إنٗ 0,30-)يٍ 

 عكطٙ يرٕضطح (0,69-إنٗ 0,50-يٍ )

 عكطٙ لٕٚح (0,89- إنٗ 0,70-) يٍ

 عكطٙ جذا لٕٚح (0,99- إنٗ 0,90-يٍ )

 عكطٙ ذايح 1 -

 .0891االحصاء، مطابع جامعة الموصل ، الموصل،  ىإلالمصدر: خاشع محمود الراوي، المدخل 

                                                           
 .  145، ص1982خاشع محمود الراوي، المدخؿ الى االحصاء، مطابع جامعة الموصؿ، (1)

   
 ⟨            

√              
 √              
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اف عمميات التحميؿ لعالقة ارتباط السكاف بالخدمات الترفييية جاءت بنتائج  (57)يمحظ مف معطيات الجدوؿ
كانت اغمبيا ضعيفة، باستثناء عالقة السكاف بالمقاىي، الساحات الرياضية، الحدائؽ العامة، والتي 

( بعالقة ارتباط جدا قوية طردية، وقوية طردية عمى التوالي، اما عالقة ارتباط 0.73و  0.85و  0.99بمغت)
(،جاءت بعالقة ارتباط متوسطة طرية وتباينت ايضًا عالقات 0.66بيف السكاف والمالعب الرياضية بمغت)

 – 0.10(، ومع المكتبات العامة والمػتاحؼ)0.47االرتباط االخرى، بمغت العالقة بيف السكاف والمتنزىات)
( عمى -0.16و  -0.46( عمى التوالي، في حيف العالقة بيف السكاف والمطاعـ والفنادؽ فقد بمغت )-0.37

(، ومع  0.29(، وبمغت عالقة المنتديات واالندية الرياضية)-0.44التوالي، ومع قاعات االعراس)
، اما عالقة ارتباط السكاف ( عمى التوالي -0.46و  -0.42(، وعالقة مدف االلعاب والمسارح)0.31المسابح)

(، ويتضح اف عالقة معامؿ االرتباط بيف السكاف وتوزيع الخدمات -0.20بالقاعات الرياضية فقد بمغت)
الضعؼ في العديد مف خدماتيا مما يجعؿ السكاف بحاجة ماسة لمثؿ ىذه الخدمات الميمة  إلىالترفييية تميؿ 

زيع العددي والمكاني لمخدمات بصورة متجانسة عمى مستوى االمر الذي يتطمب اعادة النظر في تخطيط التو 
 احياء وقطاعات المدينة . 

 . 2019يعايم االرذثاغ ) تٛرضٌٕ ( تٍٛ عذد ضكاٌ يذُٚح انُاصرٚح ٔانخذياخ انررفٛٓٛح نعاو (57انجذٔل )

 اذجـآْا يعايم االرذثاغ انخذيح انررفٛٓٛح خ

 جذا لٕٚح غردٚح 0.99 انًماْٙ -1

 جذا ظعٛفح عكطٛح -0.16 ادقانفُ -2

 ظعٛفح عكطٛح -0.46 انًطاعى -3

 ظعٛفح عكطٛح -0.44 لاعاخ االعراش ٔانًُاضثاخ -4

 جذا ظعٛفح غردٚح 0.29 انًُرذٚاخ انرٚاظٛح -5

 جذا ظعٛفح غردٚح 0.29 االَذٚح انرٚاظٛح -6

 جذا ظعٛفح عكطٛح -0.20 انماعاخ انرٚاظٛح -7

 ردٚحظعٛفح غ 0.31 انًطاتخ -8

 يرٕضطح غردٚح 0.66 انًالعة انرٚاظٛح -9

 لٕٚح غردٚح 0.85 انطاداخ انرٚاظٛح -10

 لٕٚح غردٚح 0.73 انذذائك انعايح -11

 ظعٛفح غردٚح 0.47 انًرُسْاخ -12

 ظعٛفح عكطٛح -0.42 يذٌ االنعاب -13

 ظعٛفح عكطٛح -0.37 انًرادف -14

 جذا ظعٛفح عكطٛح -0.10 انًكرثاخ -15

 ظعٛفح عكطٛح -0.46 انًطارح -16

 (56)وجدوؿ (SPSS)المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 



 صل ـــالف
 ـرابـعال
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 االفـاق انًستـمثهيح نهخذيـاخ انترفيـهيح في يذيـُح انـُاصريـح

ظيرت الحاجة في السنوات االخيرة الى التخطيط الحضري كرد فعؿ لمواجية المشكالت الناجمة عف النمو  
السميـ الذي يالئـ طبيعة ونوع المشكمة، ويتضمف ذلؾ وضع تصورات  السريع لممدينة، مف خالؿ التخطيط

ويعرؼ  ،(1)ير عممية واضحةورؤيا لما يمكف اف يحدث، وتبنى مثؿ ىذه التصورات عمى تنبؤات قائمة عمى معاي
دة تتجمع لتدرس بنظرة شمولية ما المطموب ُتعدالتخطيط انو منيج عممي ويجمع بيف اختصاصات عممية م

لذلؾ تسعى جغرافية المدف الى  ،(2)لتنمية المنطقة المدروسة بعد استثمار الموارد واالمكانيات المتاحة مستقبالً 
دراسة الظاىرة الجغرافية واقعيا وسمبياتيا ووضع احتماالت الحتياجاتيا المستقبمية باالعتماد عمى المعايير 
التخطيطية والحاجات الفعمية لمسكاف، اذ يعتقد البعض اف التخطيط لممستقبؿ ليس مف مياـ الجغرافييف لكف 

، اي اف كؿ تخطيط يستوجب اساسًا جغرافيًا لتحقيؽ تنمية اؿ دور الجغرافينوعو ال يمكف اغفنؤكد ميما كاف 
لذا جاء ىذا الفصؿ ليناقش االجراءات ، وصواًل لكفاية وكفاءة خدماتيا متكاممة لممدينة تالئـ نمو سكانيا

ع االمثؿ وصواًل واالستراتيجيات المكانية والنوعية المقترحة إلعادة توزيع تمؾ الخدمات بالشكؿ الذي يحقؽ التوزي
الى منظومو خدمية قادرة عمى االستجابة لمتطمبات سكاف المدينة حاضرًا ومستقباًل، لذلؾ اعتمدت الدراسة الى 

 .2029وضع رؤية جغرافية لمستقبؿ الخدمات الترفييية في مدينة الناصرية لمدة تمتد الى سنة 
 

 SWOTاوالً / انتذهيم االستراتيجي إليكاَاخ تًُيح انخذياخ انترفيهيح تاستخذاو اسهىب 

عممية التحميؿ احدى االدوات التي تستخدـ في التخطيط االستراتيجي، وىو تحميؿ ييدؼ اساسًا الى  ُتعد 
رحمة تخطيطية يساعد المساعدة والنيوض في تحديد االولويات التنموية لممدينة في المجاالت كافة، كما انو م

اصحاب القرار بأف يركزوا عمى المعطيات االساسية لممشروع واف طريقتو أداة رئيسة لتشكيؿ الخطط 
اثناف   S – W – O –Tالى  باإلنجميزياالستراتيجية في المدينة، ويقسـ ىذا التحميؿ كما كتبت حروفو االربعة 

الى نقاط  ؿلموصو  ،لممنطقة المراد تحميميا (37)الشكؿ ،(3)منيا عمى المستوى الخارجي واثناف لممستوى الداخمي
عؼ في بيئتيا الداخمية، اي تحميؿ وكشؼ االمكانات الطبيعية والبشرية واالقتصادية التي توجد داخؿ ضالقوه وال

                                                           
عبد االلو ابو عياش واسحاؽ يعقوب القطف، النمو والتخطيط الحضري في دولة الخميج العربي، وكالة المطبوعات، الكويت،  (1)

 .  236، ص1980
، دار الفرقاف لمنشر والطباعة والتوزيع، 1محمد دلؼ احمد الدليمي، وفواز احمد الموسى، اسس ومفاىيـ التخطيط الحضري، ط( 2)

 .19، ص2019سوريا، 
ىناء عبد القادر فايد، محمد فراج، البدائؿ االستراتيجية لتنمية المنتج السياحي لمحافظة االسماعيمية، باستخداـ نموذج التحميؿ  (3)

 .  254، ص2015، 2، مجمة كمية السياحة والفنادؽ، جامعة الفيـو المجمد التاسع، العدد SWOTالرباعي 
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االساس الذي تعتمد عميو الخطط التنموية لكافة قطاعات المدينة، وتتمثؿ البيئة  لكونياالبيئة الحضرية وخارجيا 
الداخمية لممدينة بالسمات والخصائص الطبيعية، والسكاف بخصائصيـ المختمفة، خدمات البنى التحتية 

ياتيـ السياسية، فييا المدينة بمعطواالجتماعية، اما البيئة الخارجية فتتمثؿ بيئة االقاليـ او الدولة التي تقع 
احة والكامنة ، التقنية والتكنموجية، القانونية والتشريعية التي تمثؿ فرص لمتنمية المتاالجتماعية، االقتصادية

ويعد مف االساليب المعتمدة لدى االمـ المتحدة ويستعمؿ في فيـ ووضع القرارات  ،(1)والمخاطر والمعوقات
 .(2)حضريةمستقبمية لتحقيؽ التنمية الاالستراتيجية وعمى اساسيا توضع الرؤية ال

( الرباعي في منطقة الدراسة لموصوؿ الى نقاط القوة   S – W – O – T)تولتطبيؽ ىيكمية تحميؿ سو   
عمؿ المنظمة في  والضعؼ في بيئتيا الداخمية، واكتشاؼ الفرص الممكف استثمارىا والتيديدات التي تعيؽ

 ، وبعد الدراسة واالطالع ومف خالؿ المقابالت الدراسة الميدانيةلقطاع الخدمات الترفييية بيئتيا الخارجية
لمباحث، خرجت الدراسة ببعض نقاط القوة والضعؼ، الفرص والتيديدات لواقع الخدمات  والوسائؿ االحصائية

 .(58)الجدوؿ  ترفييية في مدينة الناصريةال
 

 (  2029 – 2019نهًذج )  انًستمثهي انُاصريحيذيُح  سكاٌاخ ثاَياً / تمذير

 ،يمثؿ نمو السكاف وتطورىـ احد اىـ العوامؿ التي تؤخذ بنظر االعتبار عند التخطيط المستقبمي ألية مدينة 
لذا فأف متغير السكاف يعد مف المتغيرات فالتغير في حجـ السكاف ينعكس عمى متطمباتيـ وحاجاتيـ لمخدمات، 

ومؤشر ميـ تسند عمية  دمات الترفييية في منطقة الدراسةاستشراؽ التوجو المستقبمي لمخالتي تساعد عمى 
فضاًل عف معرفة متطمباتيـ االساسية مف الخدمات العامة والترفييية بالشكؿ الذي ال  ،عمميات التخطيط والتنمية

 .(3)يخمؽ ارباكًا اقتصاديًا وتخطيطًا في قدرات الدولة وامكانياتيا االقتصادية
 
 

 

 

                                                           
ع، عماف، ، دار الصفا لمطباعة والنشر والتوزي1عثماف محمد غنيـ، اساليب التحميؿ النوعي لمتخطيط التنموي والعمراني، ط (1)

                        .100 -81، ص2012االردف، 
، 0202االردن،دار اليازوري العلمية عمان  ، االدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية،الدوريزكريا  ( 2)

 .042ص

 . 272فتحي ابو عيانة، مصدر سابؽ، ص (3)

 داخليةعوامل 
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 انُاصريح عهى ايكاَاخ انًذيُح ( تذهيم يؤشراخ انخذياخ انترفيهيح تُاءً 58انجذول)

 انعــــــــىايم انذاخهيــــح

 STRENGHTS َماط انمىج• 

 
 WEAKNESSES َماط انضعف •

لمدينة الناصرية الذي يتوسط  زالموقع الجغرافي الممي  •
 المحافظة ومراكزه الحضرية.

 

تتمتع المدينة بالمناطؽ الطبيعية ذات المناظر الخالبة  •
منيا اخترؽ نير الفرات في اجزاء واسعة ووجود مساحات 

 مف البساتيف واالراضي الخضراء.
 
 خصوبة تربة منطقة الدراسة. •
 
 .الترويح والترفيوالتركز السكاني المرتفع والحاجة الى  •
 .وجود دائرة سياحة ومديرية بمدية الناصرية •
 
تنوع الفئات العمرية في منطقة الدراسة خاصة الفئة  •

 المنتجة والقادرة عمى العمؿ.
 
وفرة المياه االزمو إلقامة المناطؽ الخضراء التي يوفرىا  •

 نير الفرات.
 
االماكف وجود مالكات فنية متخصصة في مجاؿ تنظيـ  •

 الترفييية والترويحية.
 
وجود شبكة نقؿ داخمية يمكف اف تساعد في عممية  •

 .تخطيط الخدمات الترفييية
  
 
 
 
 

ضعؼ وقمة االىتماـ بالخدمات الترفييية في منطقة   •
 .الدراسة

ضعؼ التخصيصات المالية الالزمة لتنمية القطاع  •
 .الترفييي في مديرية بمدية الناصرية

 

الكثير مف المرافؽ االساسية مثؿ شبكات قصور  •
الطرؽ، والمياه والصرؼ الصحي، الكيرباء، االتصاؿ 

وتحتاج معظـ المناطؽ الترفييية الميمة الى  وغيرىا
 .استكماؿ مثؿ ىذه المرافؽ االساسية

 
ضعؼ مستوى الخدمات)صيانة، ونظافة( في  •

المتنزىات والحدائؽ واعادة تشجيرىا وتنظيميا ألنيا 
 .رئة المدينة ومتنفس المواطنيف

تجاوز المواطنيف عمى بعض المناطؽ المخصصة  •
 لألغراض الترفييية عمى ضفاؼ االنيار وغيرىا .

عدـ تشجير بعض الشوارع وعدـ تخصيص محطات  •
استراحة لممتبضعيف عمى حافات الشوارع الرئيسة او 

 .الساحات الوسطية
يي سواء كاف قمة الوعي بأىمية االستعماؿ الترفي •

 .عمى مستوى بمدية الناصرية او القطاع الخاص
  .تفشي الفساد االداري والمالي •

عدـ المحافظة عمى مظير ونظافة المناطؽ  •
 .الترفييية وعدـ توفر الحراسة الكافية عمييا
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 حــــــــــــىايم خارجيــــع

 THREATS يــكايٍ انفــرص

 
 OPPORTUNITIES يكايٍ انتهذيذاخ

 

 

انشاء منطقة ترفييية عمى ضفاؼ نير الفرات  •
تستعمؿ كمناطؽ لمترويح وقضاء االجازات ولعقد 

المؤتمرات االقتصادية والعممية نظرًا لجمالية الموقع 
 .ولسيولة الوصوؿ الييا

 

وجود بعض المساحات الفارغة والتي يمكف تحويميا  •
 .الى حدائؽ او محطات استراحة

سد الحاجة المتزايدة الى انشاء مدف العاب حديثة ل •
 .الترفيو

بناء قاعة لمعروض الفنية والمسرحية تسيـ في  •
 .عرض النشاطات والفعاليات

اعادة االنفتاحية البصرية لجميع المباني المطمة  •
عمى النير مف خالؿ استثمار ضفافة المطمة عمييا 

ة المتنزىات وتوظيفيا لفعاليات ثقافية ترفييية إلقام
 .والحدائؽ واالندية الثقافية

استثمار طاقات المختصيف في مجاؿ التخطيط  •
العمراني مف اجؿ وضع االستراتيجيات المناسبة لتنمية 

 .وتطوير الخدمات الترفييية

فسح المجاؿ اماـ االستثمار الخارجي واعطائو كؿ  •
  .التسييالت االدارية لسيولة التنفيذ

اكبر لمقطاع الخاص في مجاؿ تنفيذ اعطاء فرصو  •
 .لحدائؽ والمتنزىات ومراكز الشبابوادارة ا

تصاعد وتيرة تجاوز استعماالت االرض التجارية  •
والنقؿ عمى مواقع االستعماؿ الترفييي، مثؿ ضفاؼ 
نير الفرات الجانب االيسر الذي يستعمؿ كراج لوقوؼ 

ية التجار  ياتانبل، اما الجانب االيمف فالسياراتا
مى الشارع وضفاؼ النير واالدارية التي تطؿ ع

 .مباشراً 
 .عدـ صيانة وادامة المواقع الترفييية بصورة مستمرة •

تدني مستوى خدمات البنية االساسية في المواقع  •
 .الترفييية

شيدت مدينة الناصرية توسعًا افقًا كبيرًا وعمى البمدية  •
 .لممواطفبذؿ جيود مضاعفة لتحسيف الخدمة المقدمة 

تشوه ضفاؼ النير وتموث مياىو بفعؿ رمي االوساخ  •
 .ؤسسات التجارية القريبة مف النيرومخمفات الم

عدـ االستقرار الوضع االمني والسياحي الذي يؤثر  •
 سمبًا عمى السياحة والترفيو.

راضي إلقامة المشاريع صعوبة استمالؾ اال •
 .المستقبمية

ييي وقمة القوانيف الرادعة قمة االىتماـ بالجانب الترف •
 لمتجاوز عمى الخدمات الترفييية . 
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، لكونو المنطمؽ االساس لتقدير 2019اـ مى معدؿ التغير السنوي لمعبحجـ السكاف سيعتمد عولغرض التنبؤ 
صرية (، واستنادًا الى اسقاطات سكاف مدينة النا2029 – 2019)سكاف خالؿ السنوات العشر المقبمةحجـ ال

وقع اف ويت 2024 عاـ/ نسمو(  668607)الى ،2019 عاـ/ نسمة(  575475سوؼ يزداد عددىـ مف) 
 .(38)والشكؿ(59)، الجدوؿ2029/ نسمو( عاـ  776810)يصؿ عدد سكاف المدينة الى

(2029-2019نهًذج ) انًستمثهي يذيُح انُاصريح سكاٌاخ تمذير(59انجذول)
)*(

 

 عذد سكاٌ / َسًح يعذل انًُى انسُــــــح خ

1- 2019 3.0 575475 

2- 2024 3.0 668607 

3- 2029 3.0 776810 

 

 P1=PO(R+1)N: كاف وفؽ المعادلة االتية ػبمي لمسػـ التنبؤ المستقػت )*(

 معدؿ النمو السنويR  اد السابؽ،ُتعدال=POاد الالحؽ، ُتعدالP1حيث اف : 
N =عمىباالعتماد اديف، ُتعدعدد السنوات بيف ال 

 300،ص2001، دار الكتب، بغداد،1دي، جغرافية السكاف، جعباس فاضؿ السع
 (2029-2019تمذير سكاٌ يذيُح انُاصريح نهًذج )(37)انشكم

 (59)لمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿا
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 ح ــسادح انًذيُـــمذير يــثانثاً / ت

سكانيا ويتزايد ينبغي أف تواكبيا زيادة مناظره ليا في استعماالت مف المعموـ اف المدينة عندما ينمو عدد  
دة ُتعداالرض وفي تطورىا، لتؤدي بالمحصمة النيائية اتساع الرقعة المساحية لممدينة لسد متطمبات سكانيا الم

ؿ توسعيا ومنيا الخدمات الترفييية، وعمية ال بد مف التنبؤ بمستقبؿ المدينة المساحي واالتجاه الذي تسمكو خال
المستقبمي مف اجؿ تحديد المساحات المطموبة حتى سنة اليدؼ تجنبًا لمتراكمات العشوائية التي قد تسبب ارباكًا 

تثقؿ كاىؿ السكاف  اقتصاديًا وتخطيطيًا في قدرات الجيات المعينة بشؤونيا، وما ينعكس عنو مف نتائج سمبية
( مف مساحة 2ـ 50.263)بمغ  صة الفرد الواحدػنصيب ح اف (60)الجدوؿيمحظ مف  بيانات والمدينة معًا، 

ىكتار(، وعند مقارنتو بالمدف العراقية االخرى نجده منخفضًا، فقد بمغ  2891)البالغة 2019المدينة الكمية عاـ 
وفي  (1)2017( لعاـىكتار4854.2وبمساحة تقدر) (2ـ 112) عمارةػنصيب حصة الفرد مف مساحة مدينة ال

سبب انخفاض المعدؿ في اف  ،(2)2016عاـ ل (11190.2وبمساحة سجمت) (2ـ164.4)يمانية بمغػمدينة السم
الطبيعية المتمثمة بالوالدات وتحسيف المستوى االقتصادي لممدينة واالستقرار االمني الزيادة  ىي منطقة الدراسة

وعدـ قدرة االحياء السكنية الحديثة مف  ، فضال عف صغر مساحة المدينةالذي شيدتو في السنوات االخيرة
اـ ػوفي ع 0204اـ ػ( ىكتار ع3360دينة الى)ػمساحة الم تصؿاف  يتوقع استيعاب تمؾ الزيادة المستمرة، 

  .0208 لعاـعف مساحتيا في  ىكتار (544وبزيادة مقدارىا)، ( ىكتار3904صؿ الى )ػتسوؼ  0208
 (60انجذول)

 (2029-2019نهًذج )تمذير يسادح يذيُح انُاصريح 

 يسادح انًذيُح/ انهكتار عذد سكاٌ / َسًح انســـــُح خ

1- 2019 575475 2891 

2- 2024 668607 3360 

3- 2029 776810 3904 

 مف خالؿ:حيث تـ حساب المساحة المتوقعة  0208 المصدر: باالعتماد عمى سنة االساس 
 سنة االساس/عدد سكاف سنة االساس= معدؿ حصة الفرد الواحد استخرج معدؿ حصة الفرد الواحد وذلؾ بقسمة مساحة

 .عدد سكاف السنة التالية= المساحة المتوقعة لمسنة التالية وىكذا في بقية السنوات×ثـ ايجاد معدؿ حصة الفرد الواحد 

                                                           
(1) ،  .  230، صمصدر سابؽ ابراىيـ حاجـ الـز
 .  234معف محي محمد شريؼ العبدلي، مصدر سابؽ، ص (2)
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 راتعاً / تمذير االدتياجاخ انًستمثهيح يٍ انخذياخ انترفيهيح 

ًا ميمًا مف تخطيط المدينة وخطوه جادة في مجػاؿ الموازنػة المكانيػة بػيف يعد تخطيط الخدمات الترفييية جزء 
الخػػدمات المتػػوفرة وعػػدد السػػكاف مدينػػة الناصػػرية، وقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي تقػػدير احتياجػػات منطقػػة الدراسػػة مػػف 

محمية التػي الخدمات الترفييية عمى خالصة أراء العينة المختارة مف سكاف المدينة، وعمى المعايير التخطيطية ال
تبعػا  خػدمات الترفيييػةبال ، واف مػدى االىتمػاـجاـ المكػاني بػيف اسػتعماالت االرضعادة ما توضع لتحقيؽ االنس

لتبايف السػكاف مػف النػواحي االقتصػادي والثقافيػة واالجتماعيػة والصػفات الشخصػية ومواقػع السػكف، وىػذا يفػرض 
يسػعى ىػذا الفصػؿ لػذا  ،توفير المتطمبات المساحية والنوعية لمثؿ ىذه الخدمات بغية استفادة افراد المجتمع منيا

د احتياجػات المدينػة المسػتقبمية مػف الخػدمات لمسػنوات ومػف ثػـ تحديػ منطقػة الدراسػةالى تحديد مقدار العجز فػي 
 .(61)مساحة، الجدوؿالقادمة بعد وضع توقعات لمسكاف وال العشر

 (2029 -2024تمذير االدتياجاخ انًستمثهيح يٍ انخذياخ انترفيهيح نهسُىاخ)(61انجذول )

 الخدمة الترفيهية ت

2024 2029 

 العدد
 المساحة

 )باأللف(2م
 )باأللف(2م المساحة د دـالع

 4680 78 4020 67 انذذائك انعايح 1

 1170 78 1005 67 انًتُزهاخ 2

 380 19 340 17 يذٌ االنعاب 3

 234 65 202 56 انًطاعى انترفيهيح 4

 465 31 390 27 انفُادق انترفيهيح 5

 ____ 172 ____ 148 انًماهي 6

 1240- 1550 31 1080- 1350 27 انًالعة انرياضيح 7

 775 31 675 27 انماعاخ انرياضيح 8

 225 16 195 13 االَذيح انرياضيح 9

 585 39 495 33 انًُتذياخ انرياضيح 10

 225 16 195  13 انًساتخ 11

 156 13 132 11 انساداخ انرياضيح 

 190 19 170 17 انًتادف 12

 225 16 195 13 انًكتثاخ 13

 108 3 108 3 انًسارح 14

 77 17 68 15 االعراس وانًُاسثاخلاعاخ  15

 11045 644 9540 554 انًجًــــىع

 (60( و)28)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ
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  :/ انذـذائك انعايـح وانًتـُزهاخ 1

واحدة اف تقدير الحاجة المستقبمية لمحدائؽ العامة سيكوف وفقًا لممعيار التخطيطي المحدد بتوفير حديقة   
تصؿ حاجة المدينة  سوؼ ( وعمى وفؽ ىذا المعيار0ـ 5.6)/نسمة( وبمساحة 02222كاني يبمغ)لكؿ تجمع س
( 67العدد الى) وسوؼ يرتفع(، 0ـ الؼ4202)تقدروبمساحة  0204( حديقة عػاـ 56الى ) العامة مف الحدائؽ

( متػنزه 56ير)ػفيتطػمب تو سوؼ ينػة مف المتنزىات (، اما حػاجة المد0ـ الؼ4572وبمساحة) 0208 لعاـحديقة 
وبمساحة  0208 عاـ( متنزه 67يرتفع العدد ليصؿ الى)وسوؼ ( 0ـ الؼ0226مساحة)، والى 0204 لعاـ
 .(0ـالؼ 0062)تقدر

/ فرد( فأف مدينة  0ـ 5.6اما عند تطبيؽ معيار حصة الفرد الواحد مف الحدائؽ والمتنزىات والتي تبمغ)
مف الساحات الخضراء لتكوف  0204 لعػاـ( 0ـ 4246846. 6الى مساحات تصؿ)تحتاج سوؼ  الناصرية

 .0208 عاـ( 0ـ 6248056تصؿ تمؾ المساحة الى)سوؼ حيف متنزىات وحدائؽ، في 
 
  :ـاب/ يــــــذٌ االنعــ2

العاب  تعاني مدينة الناصرية مف نقص كبير في مدف االلعاب ويشير واقع منطقة الدراسة وجود مدينة 
وبمساحة  2024 عاـالعاب في  ( مدينة17)تضح اف ىناؾ حاجة الىواحدة فقط، وبتطبيؽ المعيار المحمي ي

  .2029 عاـ( 2ـالؼ  380)العاب وبمساحة ية( مدن19) سوؼ يتطمب توفير(، 2ـالؼ  340)تقدر
 
 :ـــى / انًطـــــاعـ 3

( 65)يرتفع العدد الىسوؼ ترفييي و  مطعـ( 56)الى 2024 لعاـالمدينة مف المطاعـ تصؿ حاجة سوؼ  
 202)الى 2029و  2024 لمعواـ تبمغ سوؼ اعـ، اما المساحات الواجب توافرىا لتمؾ المط2029 عاـمطعـ 

 .( عمى التوالي2ـ الؼ 234و 
 
 :ـادقـُ/ انـــفـــ 4

( في حيف 2ـالؼ  390)تصؿوالى مساحة  2024 عاـ( فندؽ 27) ػقدرت حاجة المدينة مف الفنادؽ ب 
 ( .2ـ الؼ 465)تقدرمساحة بو  2029 عاـ( فندؽ 31)تحتاج المدينة الىسوؼ 
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 :ــي / انــًــمـــاهــ 5

 .مقيى 2029عاـ( 172)الى يرتفع العددسوؼ و  2024 عاـ (148)الى المدينة مف المقاىيتحتاج سوؼ  
 
 :ـــح / انًــــــالعــــة انــــرياضي 6

( واعتمادًا عمى المعايير التخطيطية 2ـ103474)رياضية تشكؿ مساحة مقدارىامالعب ( 2)تضـ المدينة 
/  25000)(، عدد سكانو يتراوح2ـ50000 – 40000)وفير ممعبًا رياضيًا بمساحة تبمغالخاصة بضرورة ت

اضيًا ممعبًا ري 2024عاـ  (27)الىتصؿ حاجة المدينة سوؼ عتمد نسمة (، وبحسب المعيار التخطيطي الم
( ممعب 31نة بحاجة الى )ػوف المديػسوؼ تكو (، 2ـ الؼ1350 – 1080)ويتطمب توفير مساحة ما بيف

 .( 2ـ الؼ1550 – 1240)وبمساحة تبمغ 2029 عػاـرياضي 
 
 :ــــح خ انــرياضيــاعا/ انمـ 7

الؼ  675)والى مساحة لتمؾ القاعات تصؿ 2024 لعاـ( قاعة رياضية 27)تتطمب حاجة المدينة توفير 
 ( 2ـالؼ  775) تبمغسوؼ ساحة الواجب توافرىا مما ال، ا2029عاـ  ( قاعة31)وسوؼ يتطمب توفير(، 2ـ
 

8 

 :ـــح ـــــح انـــرياضيـــذي/ االَـــ 8

ايتيـ المفضمة وقضاء تحتاج المدينة الى اندية رياضية لتكوف متنفسًا لمشباب ومكانًا لممارسة وتطوير ىو  
يتطمب توفير  2024 عاـ ( نادي رياضي13)الى حاجة المدينة مف االندية الرياضيةتبمغ سوؼ وقت الفراغ،

 ( 2ـالؼ  225)وبمساحة تصؿ 2029 عاـ( نادي 16)يرتفع العدد الىسوؼ و  (،2ـالؼ 195)تقدرمساحة 
 
  :ــيح/ انًُتــــذياخ انــــرياض 9

طمب توفير مساحة كمية ػيت 2024 عاـ تدى( من33)الىة المدينة مف المنتديات تصؿ حاجسوؼ  
 (2ـالؼ 585)ومساحة تبمغ 2029 عاـ( منتدى 39)تصؿ الحاجة الى سوؼ (، في حيف2ـالؼ  495)تبمغ

  
 :ــــف / انًتـــــــاد 10

، 2029 عاـ( 19)يرتفع العدد الىسوؼ و  2024 عاـمتحؼ ( 17) ػقدرت حاجة المدينة مف المتاحؼ ب 
( 2ـ الؼ190و 170)الى 2029و 2024 عواـػلم بمغػتسوؼ تاحؼ ػلتمؾ المرىا ػب توافػات الواجػاما المساح
  .عمى التوالي
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 / انًســــارح 11

ارح ( مس3)الى 2029و  2024 لعاـتصؿ حاجتيا ضمف تقديرات الحاجة ليذه الخدمة فأف المدينة س 
 .( عمى التوالي2ـ 108)اجمالية تبمغ وبمساحة

 
 ـــــح / انًكتثـــاخ انعــاي 12

ؿ الى ػساحة تصػمة( وبمػ/ نس 50000)اني يبمغػمع سكػمكتبة واحدة لكؿ تجحدد المعيار المحمي   
(، في 2ـ الؼ195)وبمجموع مساحي يصؿ 2024 عاـ( مكتبة 13)أف المدينة بحاجة الىػلذا ف ،(2ـ15000)

 . (2ـ الؼ225)تقدروبمساحة  2029 عاـ( مكتبة 16)تحتاج الىسوؼ حيف 
 

 / انًســــــاتــــــخ  13

تصؿ سوؼ عتمد وبحسب المعيار التخطيطي الم( 2ـ6035)تشكؿ مساحة مقدارىامسابح ( 4)تضـ المدينة 
 (16)توفير المدينة الى وسوؼ تتطمب(، 2ـ الؼ195)والى مساحة تبمغ 2024عاـ( مسبحًا 13)الىالحاجة 

 .( ليذه المسابح2ـ الؼ225)وبمساحة تصؿ 2029 عاـ مسبح
 

 :االعـــــراس وانًُـــاسثـــــاخ/ لاعــاخ  14

 ( قاعة اعراس ومناسبات15)حاجة المدينة مف ىذه الخدمة الى تصؿسوؼ بحسب المعايير التخطيطية  
دد ػيرتفع العسوؼ ( و 2ـ 1850)( قاعات وبمساحة6)متوفر منياواف ما  ، (2ـالؼ  68)وبمساحة 2024 عاـ

 (.2ـالؼ  77)وبمساحة 2029عاـ  ( قاعة 17الى )
 

 انساداخ انرياضيح:/  15

المشار ( واعتمادًا عمى المعايير التخطيطية 2ـ74630)رياضية تشكؿ مساحة مقدارىا ساحات( 9)تضـ المدينة
ويتطمب توفير مساحة ما  ةاضيري ساحة 2024عاـ  (11)الىحاجة التصؿ سوؼ ، الييا تبيف اف المدينة

وبمساحة  2029 عػاـ ساحة رياضة( 13اجة الى )ػػنة بحػػػػػالمديوف ػسوؼ تكو (، 2ـ الؼ132)بيف
 .( 2ـ الؼ156)تبمغ

 

 
 



 النتــائج
 ملقرتحاتوا
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 الــنحائـــجاًال/

 جٌصلـــــث الدراســـــة في ضـــــٌء مناقـــشة فــــصٌليا الى النــــحائج االجــــــية : 

الترفييية عمى  يتبين ان منطقة الدراسة تتمتع بإمكانات طبيعية تساعد عمى التوسع في اقامة الخدمات -1
مستوى المدينة، اذ يسيم كل من السطح الذي يتميز بصفة االنبساط وقمة انحداره العام من الشمال الى 
الجنوب مما ينعكس ايجابًا عمى كمفة انشاء المشاريع الترفييية والموارد المائية المتمثمة بمرور نير الفرات 

 د من االنشطة الترفييية.اذ انو يمثل واجيات مائية تساعد عمى اقامة العدي
/  964904اظيرت الدراسة ان سكان مدينة الناصرية في حـالة تزايد مسـتمر، فقد بمغ اجـمالي السكان) -2

/ نسمة( 525925ارتفع عدد السكان الى) 9604واستنادًا لنتائج الحصر والترقيم لعام   9662نسمة( لعام 
%(، ان ىذه الزيادة السكانية انعكست بدورىا عمى تباين كثافة االحياء 3ايو بمعدل نمو سنوي يـصل الى )

بالشكل الذي  توفر من خدمات السيما ان ىذه الزيادة ادت الى الضغط عمى ما موالقطاعات السكنية، 
يتناسب وفقًا لمنظور متغير السكان وكثافتيم، فضاًل عن غياب عممية التخطيط في توزيعيا مما ادى الى 

 ضعفيا وقمة كفاءتيا وعجزىا في تمبية حاجات السكان . 
في الزحف ادت الضغوط السكانية الى تزايد التوسع في اتجاه المدينة، وأن العوامل البشرية المتمثمة  -3

العمراني اليائل لسكان مدينة الناصرية ىي العامل االكثر تأثيرًا في المساحات الخضراء، فضاًل عن 
االسباب الطبيعية ايضًا ليا االثر الكبير عمى المناطق الخضراء والمتمثمة في قمة توفير المياه السطحية 

م وجود سياسو بيئية لدى الدولة ومياه االمطار، يسيم بشكل واضح الى قمة الغطاء النباتي، وعد
ومؤسساتيا في الحفاظ عمى تمك المناطق مما ادى الى انخفاض كفاءتيا وترك اثر سمبي عمى الجانب 

 الترفييي الذي يعد متنفسًا لإلنسان 
في منطقة الدراسة وبالقرب من المراكز الترفييية إليواء سيارات  عدم توفر مرأب منظمة ومخططة -4

 المتنزىين.

مدينة الناصرية من تدني الخدمات الترفييية فييا سواء من ناحية العدد والمساحة المخصصة  تعاني -5
لالستعمال الترفييي ام الحاجة الفعمية منيا من التمكؤ في تنفيذ ما خطط لو، فضاًل عن المنفذ منيا يعاني 

كبيرة في ىذا الصدد من االىمال في مجال االدارة والتنسيق وسوء توزيعيا لذا تحتاج المدينة لجيود 
 إلعادة التوازن وذلك عن طريق الوعي بأىمية االستعمال الترفييي بكل أصنافو ومستوياتو.

يبين وجود عالقة عكسيو بين المسافة وعدد مرات الزيادة، اذ كمما قمت المسافة بين مكان السكن والخدمة  -6
 الترفييية ازدادت مرات الزيارة لمخدمة وبالعكس.
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اظيرت الدراسة عدم مراعاة الظروف الفردية كالعمر والجنس عند التخطيط لمخدمات في المناطق  -7
الترفييية، اذ تفتقر مدينة الناصرية الى اماكن لكبار السن واخرى مخصصة لإلناث، وان اغمب المناطق 

 ال تخدم سوى فئة معينة وىي الشباب والناشئين وبكفاءة منخفضة. 

ص ومميزات الموقع من الجانب االداري وضعف الكوادر المتخصصة في مجال عدم االىتمام بخصائ -8
التخطيط السميم لممواقع  ،الترفييي وافتقارىا لمتنظيم من ناحية اعداد العاممين والميارات التي يمتمكونيا

 الترفييية لو دور فعال وميم في عممية توفير الخدمات الترفييية.
د ممكيتيا لمقطاع الخاص وبالتالي يؤثر عمى تطويرىا، ومن المعموم ان ان اغمب الخدمات في المدينة تعو  -9

ىدف القطاع الخاص ىو الربح وال يؤخذ بنظر االعتبار اىمية التخطيط في كيفية انتظام توزيع الخدمات 
بشكل يتوافق مع حاجة سكان المدينة في الحاضر والمستقبل، فضال عن  ان القطاع الخاص في اغمب 

ز بقمة رأس المال المستثمر وبالتالي ينعكس ذلك عمى صعوبة التوسع في تطوير الخدمات خدماتو يتمي
 الترفييية لمنطقة الدراسة .

افتقار مدينة الناصرية الى العديد من الخدمات الترفييية السيما الحدائق والمتنزىات بالشكل الذي جعميا -06
/  9م0.5صة الفـرد الواحـد من الحدائق العامة والمتنزىات )ال تتناسب مع الحـاجة الفـعمية لمسكـان اذ بمغـت حـ

/ شخص ( مما سجل عجزا كبير في  تمك  9م0.5شخص( في حين حدد المعيار المحمي ضرورة تخصيص)
 الخدمات.

تبين ان ىناك عجز في مساحة الخدمات الترفييية وقصور في العديد من مراكزىا الخدمية، فقد وجد ان  -00
المناطق الخضراء تسجل عجزًا مساحيًا كبيرًا، فضال عن  ان ىناك نقص في عدد االندية والمنتديات والمالعب 

 الرياضية ومدن االلعاب والمتاحف وغيره. 
صائية المستخدمة لقياس كفاءة الخدمات الترفييية والمتمثمة باستخدام معامل اظيرت االساليب االح -09

االرتباط بيرسون عن وجود عالقة ارتباط بين السكان والخدمات الترفييية فجاءت جميعيا بعالقات ارتباط 
 6.05و 6.23الحدائق العامة والساحات الرياضية والمقاىي جاءت بعالقة ارتباط قوية) بأستشناءضعيفة 

 ( عمى التوالي. 6.44و
الجار االقرب قد تباينت قيمتيا من خدمة ترفييية  ان مخرجات التحميل المكاني لقرينة_ أبرزت الدراسة 03

ألخرى بل وضمن الخدمة نفسيا فقد اتخذ نمط التوزيع المكاني وتبين بعد تطبيق معادلة الجار االقرب ان 
شكل منتظم ويميل توزيعيا الى النمط العشوائي المتباعد غير منتظم االستعماالت الترفييية المتنوعة ال تتوزع ب

والمتشتت بسبب سوء التخطيط المكاني لمواقع ىذه المؤسسات وبالتالي انعدام توزيعيا عمى مستوى احياءىا 
 السكنية.
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تي تم عدم كفاءة الخدمات الترفييية في المدينة ىذا ما توصمت اليو دراسة بعض المؤشرات العامة ال -09
فمن خالل دراسة مؤشر درجة الرضا عن الخدمات  استمارة االستبيان حول كفاءتيا، تمخيصيا من نتائج

الترفييية جاء بنتائج سمبية لتعكس وجود نقص في ىذه الخدمات الغير قادرة عمى تمبية متطمبات المجتمع.  
اينًا واضحًا من حيث التوزيع، اذ اظيرت اوضحت دراسة التوزيع المكاني لمخدمات الترفييية في المدينة تب -05

 تركز بعض الخدمات في احياء سكنية معينة، وقمتيا او انعداميا في احياء اخرى. 
الدراسة تقدير احتياجات المدينة من الخدمات الترفييية في الحاضر والمستقبل وباالعتماد عمى  تناولت -00

، وقد اتضح من طبيعة الزيادة (9694 – 9604السنوات )تقدير السكان والمساحة المتوقعة لممدينة ما بين 
لى ) 9699( نسمة خالل عام 000062السكانية المستقبمية لممدينة  سوف تصل إلى) ( نسمة 220006وا 

/ ىكتار( عمى التوالي، وىذا يتطمب العمل عمى تمبية 3469و 3306، وبمساحة تقدر)9694خالل عام 
 .تطوير الواقع الخدمي في الحاضر ومراعاة حاجة المستقبل منياأجل من  متطمبات الزيادة السكانية

 
 حزحاتــــــــالمق

 بما يلي :  يقحزحبــناء على الــــــنحائج الحــــــي جم الحــــٌصل إليـــــيا في ىذه الدراســـــة فانـــو 

اعادة النظر في توزيع الخدمات الترفييية بحيث تتحقق العدالة التوزيعية في جميع احياء المدينة وقطاعاتيا  -0
ومضاعفة االىتمام بالمراكز الترفييية من خالل تطوير القائمة منيا وزيادة عددىا ووضع المقترحات التي تكفل 

 ي عميو االن . احتياجات السكان والزوار من ىذه الخدمات بشكل افضل مما ى
ضرورة االىتمام بالخدمات التحتية لمنطقة الدراسة وخدمات النقل والمواصالت وشبكة الطرق الداخمية  -9

ومساحات وقوف السيارات وانابيب تجييز الماء صالحة لالستعمال البشري فضال عن خدمات الكيرباء ونظام 
 اضاءة المساحات العامة.

 في المدينة من خالل منع وفرض عقوبات عمى المتجاوزين، فضال عناالىتمام بالوجيات المائية  -3
رجات النيرية والمراكز اقامة بعض المنشآت الترفييية كالحدائق والمتنزىات والمطاعم الترفييية وبناء المد

 بين الشريط النيري ) الكورنيش (ومنع تشييد اي منشآت ثابتة ألي استعمال غير الترفييي ما الثقافية، 
 ستفادة من تجارب بعض دول العالم المتقدمة في مجال استثمار الواجيات النيرية وتحقيق التنمية الترفييية.واال
 القيام بدراسات سكانية عمى مستوى احياء وقطاعات المدينة لكي يتضح لمجيات المعينة في التخطيط  -9

 اعداد الخدمات الترفييية المطموبة في كل حي وقطاع .
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 رات الكوادر العممية المتخصصة في مجال التخطيط الترفييي  اثناء القيام بأي مشروع من خب ادةاالستف -5
تنموي يستيدف منطقة الدراسة، مع توفير الدعم الحكومي لمقطاع الخاص من اجل االرتقاء والتطور لمخدمات 

 الترفييية.
 منع التجاوز عمى المساحات المخصصة لالستعمال الترفييي كمناطق الخضراء أو المساحات الفارغة -0

 داخل االحياء السكنية في المدينة بما يضمن بقاء مثل ىذه االماكن ألغراض الترفيو حتى يتم العمل عمى
و، مع اعداد خطط سنوية استثمارىا عمى وفق ما مخطط ليا كي تضفي عمى االحياء جمالية اكثر ومتعة لسكان

 لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.
 تطوير المتنزىات ومدن االلعاب القائمة في المدينة والعمل عمى التوسع في انشاء تمك المراكز  الترفييية -2

  بحيث تتوزع في احياء متفرقة بالمدينة، فضال عن زيادة عدد العاممين لتمبية احتياجات وطمبات المتنزىين
 خاصة في اوقات االزدحام.

الباحث بضرورة توافر الخدمات الترفييية في االحياء السكنية غير المخدومة او التي تواجو صعوبة  يقترح -0
في الوصول الييا، السيما انطقو حواف المدينة، لرفدىا بالمؤسسات الخدمية مع مراعاة حاجة المدينة ونمو 

 .في المدينةلالزمة النتظام توزيع الخدمات سكانيا مستقبال من خالل وضع الخطط ا
 
 
 



 املـصادر

 
 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     



 

  681    
  

 

 :مـــران الكريـــــ/ الق/        
 

 -ة :ـــب العربيــــــ// الكتاوالً 
 

 .5791وعمي حسيف شمش، جغرافية التربة، بغداد، مطبعة جامعة بغداد،  ،ابراىيـ شريؼ ،ابراىيـ-1

والفندقي المفاىيـ واالسس العممية، دار الحامد لمنشر  ابو رماف، اسعد حمادة واخروف، التسويؽ السياحي-2
 .2000والتوزيع، عماف، 

ابو عياش عبد االلو واسحاؽ يعقوب القطف، النمو والتخطيط الحضري في دولة الخميج العربي، وكالة -3
 .1980المطبوعات، الكويت، 

عبد االلو، أسحؽ يعقوب القطب، االتجاىات المعاصرة في الدراسات الحضرية، وكالة  ،ابو عياشة-4
 .1979المطبوعات، الكويت، 

، الوراؽ لمنشر 1، عبد االلو، وحميد عبد النبي الطائي، التخطيط السياحي مدخؿ استراتيجي، طةأبو عياش-5
 .2004والتوزيع، 

 .6891نيضة العربية، بيروت، ابو عيانو، فتحي محمد، جغرافية السكاف، دار ال-6

 .5779احمد عمي، اسس عمـ السكاف وتطبيقاتو الجغرافية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة،  ،اسماعيؿ-7

 .5779حمد عبد اهلل، اسس الجغرافية المناخية، الطبعة االولى، الشركة الحديثة لمطباعة، الدوحة، ، بايكر-8

االستخداـ االمثؿ لتقنيات التصنيؼ الكمية في الدراسات الجغرافية، جامعة البطيحي، عبد الرزاؽ محمد ، -9
 .5797بغداد، دار الحكمة، 

 .1111، مكتبة المجتمع العربي لمنشر، 1، سمير حسف محمود، تسويؽ الخدمات، طتوفيؽ احمد عمي -11

انجمو المصرية، القاىرة، ، جامعة المنيا، مكتبة اآلدابمحمد مدحت، جغرافية السياحة والترويح، كمية  ،جابر-11
 .1113، 1ط

 .1876، صالح حميد ، جغرافية الحضر اسس وتطبيقات، مطبعة دار الكتب، الموصؿ ،الجنابي-12

، الموصؿ، ، دار الكتب لمطباعة  والنشر، جامعة الموصؿ 1ط الحديثي، طو حمادي، جغرافية السكاف ،-13
1111. 

 .1982احمد سعيد واخروف، المناخ المحمي، الموصؿ، مطبعة الموصؿ،  ،حديد-14

 .1878، وامير حنا، االحصاء، بيت الحكمة، بيروت، محمود ،حسف-15
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 .1866عبد الرزاؽ عباس، جغرافية المدف، مطبعة اسعد، بغداد،  ،حسيف-16

 .1006عماف، ، مبادئ السفر والسياحة، مؤسسة الوراؽ، لحوري، مثنى طو ، اسماعيؿ الدباغا -17

 .5771جغرافية المدف، مطبعة التعميـ العالي، الموصؿ،  ،عادؿ عبد اهلل خطاب،-18

 .5791وعبد مخمور الريحاني، جغرافية السكاف، مطبعة جامعة البصرة، ، عبد عمي ،الخفاؼ-19

 الخياط، حسف، الرصيد السكاني لدوؿ الخميج العربي، مركز الوثائؽ والدراسات االنسانية، جامعة قطر،-21
6891. 

، النسخة االولى، مكة (GIS)جمعة محمد، اسس التحميؿ المكاني في اطار نظـ المعمومات الجغرافية ،داود-21
 .2152المكرمة، المممكة العربية السعودية، 

، المؤسسة الحديثة 5بشير ابراىيـ الطيؼ واخروف، خدمات المدف، دراسة في الجغرافية التنموية، ط الدايني-22
 .2117لمكتاب، طرابمس، لبناف، 

تقنيات(، دار الصفا لمنشر والتوزيع،  -معايير –الدليمي، خمؼ حسيف عمي، تخطيط خدمات مجتمعية)اسس -23
 .1008عماف، 

، دار الفرقاف 5مد الموسى، اسس ومفاىيـ التخطيط الحضري، طمحمد دلؼ احمد ، وفواز اح ،الدليمي-24
 .2157لمنشر والطباعة والتوزيع، سوريا، 

زكريا، االدارة االستراتيجية مفاىيـ وعمميات وحاالت دراسية، دار اليازوري العممية عماف  ،الدوري-25
 .2151االردف،

 .5791، الراوي خاشع محمود ، المدخؿ الى االحصاء، مطابع جامعة الموصؿ-26

، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 5عبد الناصر صبري شاىر ، االسس الجغرافية لتخطيط المدف، ط ،الراوي-27
 .2159عماف، 

 .1983الرشيد محمد االحمد، دليؿ قياس كفاءة النظاـ التعميمي، مكتبة التربية العربي لدوؿ الخميج، الرياض، -28

، عماف، 3، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، طSPSS، النظاـ اإلحصائي وعباس الطالفحة ،محمد بالؿ الزعبي،-29
2111. 

فيـ وتحميؿ البيانات االحصائية، دار  -  spss –، عباس الطالفحو، النظاـ االحصائي الزغبي محمد بالؿ-31
 .1061وائؿ لمطباعة والنشر، 
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قصي عبد المجيد، المناخ واالقاليـ المناخية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف،  ،السامرائي-31
2119. 

وعبد مخمور الريحاني، جغرافية االراضي الجافة، جامعة بغداد، مطبعة دار  ،قصي عبد المجيد ،السامرائي-32
 .1990الحكمة، 

 .1111د،، دار الكتب، بغدا1عباس فاضؿ، جغرافية السكاف، ج ،السعدي-33

 .6891، مطبعة االزىر، بغداد، 6السعدي، عباس فاضؿ، دراسة في جغرافية السكاف، ط-34

 .1001، مؤسسة الوراؽ،  6السعدي، عباس فاضؿ، سكاف الوطف العربي، ط-35

محمد ازىر وزميمة، البحث الجغرافي بيف المنيجية التخصصية االساليب الكمية وتقنية المعمومات  ،السماؾ-36
 .2155، عماف، 5المعاصرة، دار اليازوري، ط

 .1983االردف،  –نعماف، عمـ المناخ، طبعة الثانية، مطبعة النور النموذجية، عماف  ،شحادة-37

، دار الصفا لمنشر والتوزيع، 6لجغرافية البشرية والطبيعية، طالشواروة، عمي سالـ احميداف، وجابر الحالؽ، ا-38
 .1062عماف، 

وتطبيقات  أسس –ومحمد محمود السرياني، الجغرافية الكمية واإلحصائية  ،الصالح ناصر عبد اهلل بف عثماف-39
 .2111،  الرياض، 2باألساليب الحاسوبية الحديثة ، مكتبة العبيكاف، ط

الجغرافية البشرية، طبعة االولى، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، ، ىاشـ محمد ،صالح-41
2014. 

 .1009، االسكندرية، جامعي لمنشر، الطبعة االولى ، دار الفكر الالصيرفي، محمد، التخطيط السياحي-41

 .2117، لبناف، 5بشير ابراىيـ واخروف، خدمات المدف، دراسة في الجغرافية التنموية، ط ،الطيؼ-42

 .1990المناخ التطبيقي، مطابع جامعة بغداد، بغداد،  عادل سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي-43

 .5791وماجد سيد ولي محمد، خرائط الطقس والمناخ، مطبعة جامعة البصرة،  ،حاـز توفيؽ ،العاني-44

وعبد الغني عماد، البيئة واالنساف دراسة في جغرافية االنساف، طبعة االولى، جرس برس  ،عاطؼ ،عطية-45
 .1998لمنشر، طرابمس لبناف، 

 .2111بشير عباس، التسويؽ الحديث، دار الجماىير لمنشر والتوزيع، بنغازي،  ،العالؽ-46

 .6889ؿ لمنشر،عمي، محمد اميف محي السيد ادارة الفنادؽ ورفع كفاءتيا االنتاجية، دار وائ-47

 حسف محمد واخروف، الخدمات الترويحية في مدينة الدوحة، المؤتمر السادس لمنظمة المدف العربية. ،عواضة-48
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 .2153، الجغرافية المناخية، طبعة الرابعة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، عمي احمد ،غانـ-49

، دار الصفا لمطباعة والنشر 1والعمراني، ط، اساليب التحميؿ النوعي لمتخطيط التنموي غنيـ، عثماف محمد-51
 .2012والتوزيع، عماف، االردف، 

الفاعوري، اسامة صبحي، الجغرافية السياحية ما بيف النظرية والتطبيؽ، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، -51
1061. 

سعد محمد، سمير عباس عمر، االدارة والتنظيـ في مجاؿ التربية الرياضية، مديرية دار الكتب لمطباعة  ،قطب-52
 .5792والنشر، الموصؿ، 

 .1881مسعود مصطفى، عالـ السياحة والمتنزىات، دار الحكمة لمنشر والتوزيع، الموصؿ،  ،الكناني-53

 .5779لمفتوحة، طرابمس، ، اساسيات عمـ السكاف ، منشورات الجامعة امحجوب ،لفايد-54

عمر محمد عمي، الجغرافية البشرية االسس واالتجاىات الحديثة والمعاصرة، الطبعة االولى، دار  ،محمد-55
 .الوفاء لمطباعة والنشر، االسكندرية

عبد اليادي، التخطيط الحضري، تحميؿ نظري ومالحظات واقعية، االسكندرية، المطبعة العصرية،  ،محمود-56
5793. 

 .1989، بغداد وزارة التعميـ العالي، التخطيط السياحي، خميؿ ابراىيـ ،المشيداني-57

 .1009مصطفى، يوسؼ كافي، اقتصاديات السياحة، سمسمة الرضا لممعمومات، دمشؽ -58

 .1111المظفر، محسف عبد الصاحب، جغرافية المدف، طبعة االولى، دار الصفا لمنشر والتوزيع، عماف، -59
الصاحب، وعمر الياشمي يوسؼ، جغرافية المدف مبادئ واسس ومنيج ونظريات المظفر، محسف عبد -61

 .1111، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 1وتحميالت مكانية، ط

 .1118التخطيط الحضري، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف،  ،صبري فارس الييتي،-61

، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، صبري فارس، وصالح فميح حسف، جغرافية المدف ،الييتي-62
 .1875الموصؿ، 

، مكتبة المجتمع العربي، عماف، 1، جغرافيا الخدمات ) اسس ومفاىيـ (، طمازف عبد الرحمف ،الييتي-63
1112. 
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 -ية :ــــح الجامعــــائل واالطاريــــ// الرسياً ـــثانـ

مدينة بغداد ومدى كفاءتيا، رسالة ابراىيـ، لبنى جمعة، توزيع منتديات الشباب واالندية الرياضية في  -1
 .1115ماجستير، كمية التربية، جامعة بغداد،

ابو عناقة، سفياف الحدائؽ العامة في البيئة الحضرية بقسطنطينية)دراسة ميدانية في حديقة بشير بف ناصر(،  -2
 .1111رسالة ماجستير، كمية العمـو االنسانية، جامعة منتوري،

اهلل، التقييـ الجغرافي لإلمكانات السياحية في محافظة صالح الديف، رسالة  االشوري، محمد رميض راشد عبد -3
 .1112ماجستير، كمية اآلداب، جامعة تكريت، 

البدري، عمي ضعيؼ تايو، مؤشرات الراحة المناخية مدينة الناصرية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة  -4
 .1111ذي قار، 

السياحية والترفييية في محافظة ذي قار العراقية باستخداـ تقنيات التميمي، حمد عمي، امكانات التنمية  -5
 .1117االستشعار عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة طنطا، 

الجبوري، حاتـ حمودي حسف، تحميؿ واقع التوزيع لمخدمات التعميمية في مدينة الكاظمية، رسالة ماجستير،  -6
 .1115داد، كمية التربية، ابف الرشد، جامعة بغ

الجميمي، عبد القادر سعدي تطوير الخدمات السياحية لالماكف التراثية واثرىا في الطمب السياحي في بغداد،  -7
 .1111رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، 

يئية والترفييية في الصويرة، رسالة ماجستير، ، المناطؽ الخضراء والمتنزىات واىميتيا البحافظ، نيمة حسيف -8
 .1111معيد التخطيط الحضري واالقميمي، جامعة بغداد،

الحسني، اسماء كاظـ صالح التخطيط لتنمية الخدمات الترفييية واثرىا عمى نمو الطمب الترفييي)دراسة ميدانية  -9
ية االدارة واالقتصاد، الجامعة لموقع بحيرة الجادرية الترفييي في مدينة بغداد( رسالة ماجستير، كم

 .1113المستنصرية،

الحسيناوي، ىبة صاحب عودة دخيؿ، الخريطة الييدرولوجية لمدينة الناصرية وتأثيراتيا البيئية باستخداـ نظـ  -11
 .1118المعمومات الجغرافية، رسالة ماجستير ،كمية اآلداب، جامعة ذي قار، 

مكاني لخصائص سكاف ريؼ محافظة بابؿ واثرىا في التنمية  الحالوي، سماح ابراىيـ شمخي حػميد، تحػميؿ -11
 .1115(، اطروحة دكتوراه، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة،  1114 – 1886لعامي )

-1112تقويـ كفاءة الخدمات الترفييية في مدينة النجؼ االشرؼ لممدة مف)نور جواد عبداهلل  ،الحمفي -12
 .1113، جامعة الكوفة، (، رسالة ماجستير، كمية اآلداب1111
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الدليمي، ميدي حمد فرحاف اثر المناخ عمى صحة وراحة االنساف في العراؽ )دراسة تطبيقية عمى المناخ  -13
 .1881الطبي التطبيقي(، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بغداد، 

الدليمي، نور صبحي، امكانات مركز قضاء المدائف_ دراسة في جغرافية السياحة والترفيو_ باستخداـ  -14
 .1115، رسالة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، GISالصور الجوية ونظـ المعمومات الجغرافية 

ماجستير، كمية اآلداب، جامعة  الربيعي، سعد جوده، الخدمات الترفييية والسياحية في مدينة بغداد، رسالة -15
 .1881بغداد، 

الرويشدي، عذراء عبد اليادي زويد خمؼ، االمكانات الجغرافية المتاحة تنمية السياحة في قضاء الحمة،  -16
 .1118رسالة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة، 

لبصرة وسبؿ تنميتيا دراسة في الزىيري، عمار عبد الجبار دايش، واقع الخدمات الترفييية في مدينة ا -17
 .1115جغرافية المدف، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 

 -1876السعدي، احمد حمود محيسف التحميؿ المكاني لتبايف تركيب السكاف في محافظة القادسية لممدة ) -18
 .1114(، اطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 1866

طيط وتنمية الخدمات والفعاليات الترفييية ضمف الخطي لساح لنير دجمة واثره في سعود، عماد حسيف تخ -19
نمو الطمب الترفييي في كورنيش ابي نؤاس، رسالة ماجستير كمية االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية، 

1111. 

-1866لممده) السعيدي، احمد محمود محيسف، التحميؿ المكاني لتبايف تركيب السكاف في محافظة القادسية -21
 .1114‘(، اطروحة  دكتوراه، كمية اآلداب، جامعةبغداد1876

(، اطروحة 1886 – 1876سمماف، ندى نجيب التحميؿ المكاني لتركيب سكاف مدينة بغداد الكبرى لممدى) -21
 .1115ابف الرشد،  -دكتوراه، كمية التربية  

والصحية والترفييية في مدينة الناصرية، تحميؿ كفاءة الخدمات التعميمية تحسيف جاسـ شناف  ،السيالني -22
 .1111اطروحة دكتوراه، كمية التربية، جامعة البصرة، 

الشربيني، محمد احمد رزؽ، عمارة وعمراف المناطؽ المطمة عمى المسطحات المائية، رسالة ماجستير، كمية  -23
 .1118اليندسة بشيرا، جامعة بنيا، 

يع الخدمات المجتمعية في مراكز اقضية محافظة واسط، طاىر، وفاء حسف جبر، التحميؿ المكاني لتوز  -24
 .1112ابف الرشد، جامعة بغداد،  –اطروحة دكتوراه ، كمية التربية 
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الظالمي، ىالو صالح التحميؿ المكاني لمخدمات الترفييية في مدينة السماوة، رسالة ماجستير، كمية التربية،  -25
 .1117جامعة المثنى، 

وف المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية وتوقعاتيا العامري، رافد موسى عبد حس -26
 .1113المستقبمية، اطروحة دكتوراه، كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة، 

العاني، براء كامؿ عبد الرزاؽ التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي، اطروحة دكتوراه،  -27
 .1111اب، جامعة بغداد، كمية اآلد

العبادي، شيد اسماعيؿ طو عيسى تقييـ كفاءة المناطؽ الترويحية في محافظة كربالء، رسالة ماجستير،  -28
 .1117كمية التربية لمعمـو االنسانية في جامعة كربالء، 

عباس غالي داوود الحديثي، الخدمات الترفييية لسكاف مدينة البصرة، رسالة ماجستير كمية اآلداب، جامعة  -29
 1872بغداد، 

العبدلي، معف محي شريؼ، تحميؿ كفاءة الخدمات المجتمعية)التعميمية ، الصحية ، الترفييية ( في مدينة  -31
 .1115السميمانية، اطروحة دكتوراه، كمية التربية، جامعة االنبار، 

بصرة، عبود، سمماف مغامس التركيب الوظيفي لمدينة الزبير، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة ال -31
1878. 

العبودي، قاسـ صويح حميوت خصائص المناخ السياحي في مدينتي النجؼ وكربالء، رسالة ماجستير، كمية  -32
 .1113اآلداب، جامعة الكوفة، 

العزاوي، عبد الكريـ ياسيف اسود الفارس اثر التفكير االستراتيجي واالبداع التنظيمي عمى عوامؿ الجذب  -33
 .1112حة دكتوراه، جامعة سانت كميمنس العالمية، السياحي في محافظة ديالى، اطرو 

العمواني، ابتساـ بداع عمي حسف، استعماالت االرض الترفييية في مدينة الرمادي، دراسة في جغرافية  -34
 .1111المدف، رسالو ماجستير، كمية التربية لمعمـو االنسانية، جامعة االنبار، 

دية لناحية الزىور، رسالة ماجستير، كمية التربية ابف الرشد، عمي، مناىؿ جميؿ التحميؿ المكاني لمخدمات البم -35
 .1112جامعة بغداد، 

عميش، سميرة، دور استراتيجية الترويح وتحسيف الطمب السياحي الجزائري مع مستوى الخدمات السياحية  -36
التيسير،  ، اطروحة دكتوراه، كمية العموـ االقتصادية واالجتماعية وعموـ1114 – 1884المتاحة في الفترة 

 .1114جامعة فرحاف عباس، 
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عوادة، غرود غالب صبحي، مقاييس سيولة الوصوؿ الى الخدمات العامة في المدف الفمسطينية)حالة دراسية  -37
 .1116مدينة نابمس(، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطني،  

اني لمخدمات المجتمعية في مدينة البصرة، اطروحة العيداني، عباس عبد الحسف كاظـ، تبايف التوزيع المك -38
 .1111دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 

، ابراىيـ حاجـ، التحميؿ المكاني لكفاءة الخدمات المجتمعية في مدينة العمارة، اطروحة دكتوراه، كمية  -39 الـز
 .1116التربية، جامعة البصرة، 

دراسة في جغرافية الموارد المائية، رسالة ماجستير، كمية المحمود، حسف خميؿ حسف، مشروع نير العز  -41
 .1111التربية، جامعة البصرة، 

مشافي، عوني عبد اليادي عثماف، تحميؿ وتقييـ توزيع الخدمات الصحية والتعميمية والثقافية والترفييية في  -41
 .1117في نابمس فمسطيف، محافظة نابمس، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية 

منصور، عبد الكاظـ منصور عطواف، تنمية وتطوير الخدمات الترويحية في المتنزىات العامة واثرىا في  -42
نمو الطمب الترويحي لسكاف مدينة بغداد،  منطقة الدراسة متنزه الزوراء، رسالة ماجستير، كمية االدارة 

 .1111واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، 

رسؿ حميد رزاؽ، االمكانات المتاحة لتطوير واجية نير دجمة واستثمارىا في التنمية السياحية  الموسوي، -43
جامعة بغداد، كمية التخطيط الحضري، رسالة  منطقة الدراسة مف جسر باب المعظـ الى جسر االحرار،

 .1114ماجستير،

المستقبمية لمدينة النجؼ الكبرى حتى النجـ، احمد عبد الكريـ كاظـ، تحميؿ جغرافي لإلمكانات وافاقيا  -44
 .1118، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة الكوفة، 1111

نوري، ىبة صباح المدف الخضراء وعممية التمرحؿ لموصوؿ لالستدامة، جامعة بغداد،كمية التخطيط  -45
 .1115الحضري، رسالة ماجستير، 

 -ثـــالثــاً // المجالت والذوريات والبحوث :

تقويـ دور المناطؽ الخضراء في التأثير عمى المناخ المحمي لمدينة كربالء،  ،ؿ، عبد الحسف مدفوفأبو رحي -1
 .1888، 34مجمة االداب، بغداد، العدد 

جاسـ، ابراىيـ عباس، تصنيؼ الفنادؽ واثرىا في حركة االيواء الفندقي في العراؽ،  مجمة كمية بغداد لمعمـو  -2
 .1062، 89واالقتصاد،  جامعة المستنصرية ، العدد االقتصادية، كمية االدارة 
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، العدد 80الحجي، سعد متاحؼ االثار ىويتيا، تطورىا وواقعيا المعاصر، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد -3
 .1062، 2و8

، مطبعة التعميـ 35حسف، احساف محمد، الفراغ والترويح في المجتمع الصناعي، مجمة كمية اآلداب، العدد -4
 .1988العالي، بغداد، 

مة ادأب ذي ػحسيف، عبد العالي حبيب، تحميؿ جغرافي لخصائص التركيب السكاني في مدينة الشطرة، مج -5
 .1061،  1، المجمد5قار، العدد

وجية ىند صفاء عبد الحميد الشاىري، الفضاء الممتد المجدد لمصحة )فضاءات  ،شمائؿ محمد ابراىيـ الدباغ، -6
 .1069، 8قية لميندسة المعمارية، الجامعة التكنموجية، العددالمطاعـ حالة دراسية(، المجمة العرا

درجاؿ، وساـ عبود، كفاءة الخدمات المجتمعية في قضاء المجر الكبير، مجمة البحوث الجغرافية، العدد  -7
16 ،1061. 

التبايف الزماني والمكاني لحركة الرياح السطحية في العراؽ، مجمة ابحاث البصرة،  ،عبد االماـ نصار ديري، -8
 .1888، 18العدد

الربيعي، عدناف، نشوء وتطور الفندقة في العراؽ، مجمة اوراؾ السياحية بغداد، مطبعة اسفار، العدد االوؿ،  -9
1066. 

جتماعية، مجمة الدراسات في التاريخ وجمعة حريز، دور المتاحؼ  في دعـ الذاكرة اال  ،الزيدي،  نعيـ -11
 .1069، 11واالثار، جامعة المثنى، العدد 

، جامعة البصرة، 1اقميـ المدينة والتخطيط االقميمي، مجمة كمية التربية، العدد  ،عبد الحسيف جواد السريح، -11
1868. 

، مجمة االدارة الترفيييية واثرىا في اثر النمو اثر التخطيط لتنمية الخدمات الترفيي ،اسماء كاظـ صالح، -12
 .1115، 118واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 

، 19صالح، مالؾ ابراىيـ السياحة في الوطف العربي بيف الواقع والطموح، مجمة الجمعية الجغرافية، العدد  -13
 .6885تموز، 

عدناف عودة فميح الطائي، دور الخصائص الموقعية والموضعية في تحقيؽ التنمية  ،ماىر ناصر عبد اهلل،  -14
 .2016، 4، العدد 41الحضرية لمدينة السماوة، مجمة ابحاث البصرة، المجمد 
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ىناء عبد القادر فايد محمد البدائؿ االستراتيجية لتنمية المنتج السياحي لمحافظة االسماعيمية،  فراج، -15
، 1، مجمة كمية السياحة والفنادؽ، جامعة الفيوـ المجمد التاسع، العدد swoTحميؿ الرباعي باستخداـ نموذج الت

1065. 

اثر خصائص التنظيـ الفضائي والبصري ألبنية المتاحؼ في تشكيؿ انماط الزيارة )  ،مقداـ مجيد الكركجي، -16
 .1061، 9، العدد 1، المجمد دراسة مقارنة بيف ابنية المتاحؼ العراقية والعالمية ( الجامعة التكنولوجية

الخصائص المناخية لمحافظة ذي قار، مجمة الدراسات الجغرافية، كمية  ،عبد اهلل سالـ عبد اهلل المالكي، -17
 .1114، 11اآلداب، جامعة البصرة، العدد 

، مجمة التراث والحضارة، يصدرىا المركز االقميمي تطوير المتاحؼ ألغراض التعميـ ،عدي يوسؼ مخمص، -18
 .6896، بغداد، 8لصيانة الممتمكات الثقافية في الدوؿ العربية، العدد 

العالقة المكانية والزمانية بيف الخصائص المناخية والسياحية والترفييية،  ،عمي صاحب طالب الموسوي، -19
 .1115وقائع المؤتمر العممي الدولي، كمية الدراسات االنسانية، نيساف ، مجمة 

مقاىي الترفييية ابعادىا الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية دراسة تطبيقية الياجري، فلاير محمد، ال -21
 . 1008الدماـ،  82لممترددات عمى المقاىي مدينة الخبر، كمية اآلداب لمبنات، العدد ،

، 68االرض الترفييية في مدينة بغداد، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، مجمد  ،الييتي، صبري فارس -21
 .6891جامعة بغداد،  ،9العدد  عاني،مطبعة ال

، 69ياسيف، عالء الديف طو، واقع المكتبات العامة في محافظة البصرة، مجمة دراسات البصرة، العدد -22
1062. 

 -رابــــعاً // الذوائر والمؤسسات الحكومية :

واالقتصادي،  وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء ذي قار، مؤشرات المسح االجتماعي -1
 .1068حسب المحافظة والقضاء، بيانات غير منشورة، 

 .1068، بيانات غير منشورة، cisوزارة البمديات، دائرة بمدية الناصرية، قسـ  -2

 .2016مديرية شعبة الزراعة في محافظة ذي قار، قسـ التخيط والمتابعة، -3

المتاحؼ العامة، متحؼ الناصرية الحضاري، وزارة السياحة واالثار، الييئة العامة لألثار والتراث، دائرة  -4
 .1069الشعبة الرقابية، )بيانات غير منشورة( 

 ، بيانات غير منشورة.1068وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في ذي قار، شعبة التصاميـ،  -5
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عايير مباني الخدمات وزارة التخطيط، ىيئة التخطيط االقميمي، قسـ االسكاف والمستوطنات البشرية، اسس وم -6
 .6899العامة، 

وزارة االعمار واالسكاف والبمديات العامة، المديرية العامة لمتخطيط العمراني، مديرية التخطيط العمراني في  -7
 .1116ذي قار، الشعبة الفنية، خريطة محافظة ذي قار االدارية، 

 .9102العمراني ذي قار ، ، وزارة البمديات ، الييئة العامة لممساحة ، مديرية التخطيط  -8

 1069 ،)بيانات غير منشورة(،د الزلزالي ، قسـ المناخ ، بغدادوزارة النقؿ ، الييئة العامة لألنواء الجوية والرص -9
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  (1ٍِــــــــــسك)                          

 

 ثغُ هللا اٌشزّٓ اٌشز١ُ                           
                                                                                                                                                     

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 و١ٍـــــخ اٌزـــشث١خ  -خبِؼخ ١ِــــغبْ

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب / لغُ اٌدغشاف١ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 اعزّبسح اعزج١ـــبْ

 (2019ٌشعبٌخ اٌّبخغز١ش اٌّٛعِٛخ )
                                                                                               

                                                                                                                                                       

 

                             

  ؼذ :ـــــــشوبرٗ ٚثـّخ هللا ٚثـ١ىُ ٚسزـالَ ػٍـٓ : اٌغـٛاطــــــٟ اٌّـأخ

اسخٛ رؼبٚٔىُ اٌصبدق ِؼٕب ٌإلخبثخ ػٍٝ االعئٍخ الْ اٌغشض ِٕٙب  خذِخ اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ ،ٚال داػٟ ٌذزوش االعذُ ثذً 

اٌّؼٍِٛبد اٌّذٚٔخ ف١ٙب ٌألغذشاض اٌؼ١ٍّذخ فمذظ. ....... ِذغ ز١ث عزىْٛ  اٌُّٙ ٘ٛ اٌشأٞ اٌصش٠ر ٚاالخبثخ اٌذل١مخ

 .اٌزمذ٠ش عٍفب ػٍٝ رؼبٚٔىُ اٌجٕبء
 
 

 

 

 

            

                     

                            
            

 نســــالج -1
  ـىــــانث                           ر ــــذك

 
 

2- 

اسم الحـــً 
 الســـكنً

مســـاحة المســــكن                                     ً ـــــاسم الح                 

 2م 
 

3- 
المســـــتوى 

 ٌمً ـــالتعل
    اعدادٌة      ة طـمتوس   دائً ـابت  ٌقرأ وٌكتب    ً ـام

 ٌاـشهادة عل                                         الورٌوسـبك            

4- 
الحالة 

 ل ــــارم               لق ـــــمط         تزوج ـــم      زب ـــاع ماعٌةــــــاالجت

5- 

الدخل 
هري ـــالش

 لألســـرة

    الف  222 -022 ــنم  الف 022 -222ن ــم   الف222ل منــاق

  الف 422ر من ـــكثا                                   الف 422 -222ن ـــم              
 

 المهـــــنة -6
 طالب       كري ــعس    ربة بٌــت   ب ــكاس      موظف

 

        تقاعد  ـــم                 اعمال حرة

 طــبٌت اٌّـبخغز١ش / ػٍٟ ػد١ً ١٘ٚت اٌّؾشف  أ. د. صالذ ِٙذٞ اٌض٠بدٞ

 تقييم كفاءة الوظيفة الترفيكية في مدينة الناصرية

فٟ اٌّىبْ اٌزٞ (   )ضغ ػالِخ :// خ ـِالزظ

 .جبً ـــرشاٖ ِٕبع
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7- 

ً٘ رٛخذ 

خذِبد 

رشف١ٙ١خ فٟ 

اٌسٟ اٌزٞ 

 رغىٕٗ االعشح

اٌّالػت ٚاٌغبزبد   إٌّــزذ٠بد ٚاالٔذ٠خ اٌش٠بض١خ  اٌـسذائك اٌؼبِخ ٚاٌّـــزٕض٘بد 

 اٌش٠بضــ١خ 

   اٌمبػبد اٌش٠بض١خ      اٌّــمبٟ٘ )اٌىبص٠ٕٛ٘بد(   اٌفٕبدق ٚاٌّــطبػُ رشف١ـ١ٙخ 

اٌّزــبزف ٚاٌّىزــجبد    اٌّغــبثر      ٌٛاخــٙبد اٌّبئ١خ        اِذْ االٌــؼبة  

   اٌؼبِخ 

 ٌّــغبسذ ا       ااٌّــٕبطك اٌخضشاء ٚاٌّفزٛزخ 

 

8 

ا٠ٓ رمضٟ 

ٚلذ فشاغه 

 خبسج إٌّضي

     اٌّىزجبد    ِمٙٝ   اٌسذائك اٌؼبِخ ٚاٌّزٕض٘بد   ٔبدٞ س٠بضٟ اٚ ٍِؼت

اٌمبػبد اٌش٠بض١خ                      ص٠بسح االلشثبء ٚاالصذلبء                ِذْ االٌؼبة 

 

9- 

فٟ اٞ 

اٌفصٛي رفضً 

ص٠بسح اٌخذِبد 

اٌزشف١ٙ١خ؟ ِٚب 

اٌغجت ٠زوش 

 ٌطفب

اٌشث١ـــغ            اٌخش٠ف                    اٌؾزبء                       اٌص١ف  

 
 

 

 

10- 

ِب اٌٛلــذ 

اٌّغـــزغشق 

ٌٍٛصــٛي اٌٝ 

إٌّبطك 

 اٌزشف١ٙ١خ

 دل١مخ    20 – 16ِـــٓ    دل١مخ  15 -5ِــٓ      لــً ِٓ خّغخ دلبئك  ا

 اوثـــش ِٓ ػؾش٠ٓ  

 

11- 

 

ِب اٌٛعـــ١ٍخ 

اٌّغزــــخذِخ 

ٌٍٛصــٛي اٌٝ 

اٌّــٕبطك 

 اٌزشف١ـــــ١ٙخ

        ع١ـــبسح ػـــبِخ        عـــ١بسح خبصٗ         عـــ١ش ػٍٝ االلـــذاَ 

 دساخخ  ٘ٛائــ١خ اٚ ٔــبس٠خ                                                 

12- 

ِب ِــؼذي 

اسرــ١بد االعش 

ٌٍـــخذِبد 

 اٌزشف١ـــ١ٙخ

           فص١ٍــــب          ؽـــٙش٠ب              اعـــجٛػ١ب       ١ِٛ٠ـــب 

 عـــــ٠ٕٛب 

13- 

ِب اٌّؾىالد 

اٌزٟ رٛاخٙه 

ػٓ اسر١بد 

إٌّبطك 

 اٌزشف١ٙ١خ

   ١ٌظ ثبٌّـــغزٜٛ اٌّطــــٍٛة  ػذَ رٛفش ٚلذ فشاؽ   اسرـــفبع االعـــؼبس

االصدزبَ               رٛفش ِٛالــف عـــ١بسادػــذَ       ػـــذَ رٛفش اِبوٓ ٌٍدـٍٛط

 ِضب٠مبد اٌؾجبة                                اٌّشٚسٞ
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14- 

ِب دسخخ 

اٌشضب ػٓ 

اٌخذِبد 

 اٌزشف١ٙ١خ

      ساضـــٟ ثذسخخ ِزٛعطخ        ساضـــٟ ثذسخخ ل١ٍٍخ       غ١ش ساضـــٟ  

 ساضٟ ثذسخخ خ١ذح خذا         ساضـــٟ ثذسخخ خ١ذح  

15- 

 

 

ِبٟ٘ ِــمزشزبره 

ٌزط٠ٛش إٌّبطك 

اٌزشف١ٙ١خ فٟ 

 اٌّذ٠ٕخ

1- 2-  

 

3 -        4 - 

5-  

 

16- 

 

ً٘ رـؾزشن 

افشاد اعشرـه  

ثض٠بساد اٚ 

عـــفشاد  

رشفـ١ٙ١خ 

 خّبػ١خ

 وـــــال                                                     ٔــــــؼُ

17 

ً٘ ٠زٛفش 

ثبٌمشة ِٓ 

ِٕضٌه زذ٠مخ 

 ػبِخ

 

 

 

 وـــــال                                                     ٔــــــؼُ 

 

    ِمجٛي            ساٍض اٌٝ زذ ِب       ِٚب دسخخ سضبن ػٕٙب  ساٍض خذا

 غ١ش ساضٍ   

18- 

ً٘ رفــضً 

اعـــزـــثّبس 

اٌٛاخٙبد 

 اٌّبئ١خ

 

 

                   ِـغبثر       ِزـٕض٘بد    ِـــبرا رـــــمـزشذ                  وـال        ٔـؼُ 

 ؽب١ٌـٙبد 

 

 ِمــبٟ٘                                     ِغـبزبد س٠بضـ١خ 

19- 

ِب اوثش 

اٌخذِبد 

اٌزشف١ٙ١خ صؼجخ 

 اٌٛصٛي

1-         3- 

 

2-        4-   

5-  

 

20- 

ِبٟ٘ اٌخذِبد 

اٌزشف١ٙ١خ اٌزٟ 

رشغت االعشح 

ثزٛفش٘ب فٟ 

اٌسٟ اٌزٞ 

 رغىٕٗ
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 (2ٍِسك)

 2019ٌؼبَ  د االعزّبساد اٌّٛصػخ ػٍٝ االز١بء اٌغى١ٕخ ثسغت لطبػبد ِذ٠ٕخ إٌبصش٠خاػذا

 االز١بء اٌغى١ٕخ د
ػذد 

 االعزّبساد
 االز١بء اٌغى١ٕخ د اٌمطبع

ػذد 

 االعزّبساد
 القطاع

 112 اٌغــشاٞ -1

ٞ
ـض

ـــ
ـــ

شو
ـّ

ـــ
ـــ

اٌـ
 

 

 27 اٌجؾــبئش -23

 31 االداسح اٌّســ١ٍخ -24 84 اٌدبِــغ -2 

 261 اٌّدّٛع 34 اٌغـــ١ف -3

 41 اٌــزضس١خ -25 67 اٌصبثـــئخ -4

ٟ
ـــ

شل
ؾ

ٌــ
 ا
شح

ض٠
د

ٌــ
ا

 

 34 اٌــفذاء -26 43 اٌجطبٔــح اٌغــ٠ٛح -5

 50 لــٜٛ االِــٓ اٌذاخٍٟ -27 97 اٌؾــشل١خ االٌٚٝ -6

 20 اٌجــمبع -28 79 اٌؾــشل١خ اٌثب١ٔــخ -7

 38 اٌىــشاِخ -29 113 اٌؼشٚثــخ -8

 21 اٌض٘ــشاء -30 22 اثــٛ خــذازخ -9

 204 اٌّدّٛع 651 اٌّدّٛع

 81 اٌصبٌــس١خ االٌٚٝ -10

ٟ
بٌ
ـّ

ؾــ
اٌ
ح 

٠ش
دض

ٌــ
ا

 

 42 اٌــضا٠ٚخ -31

ٟ
ـــ

ثـ
غش

ٌــ
 ا
١خ

بِ
ؾ

ٌــ
ا

 

 121 اٌّزٕضٖ -32 71 اٌصبٌس١ــخ اٌثب١ٔخ -11

 41 اٌــثٛسح -33 121 اٌؼغىـــشٞ -12

 24 اٌىــٕبٚصٖ -34 32 اٌسغـــ١ٓ -13

 17 إٌّصــٛس٠خ -35 143 اٌؾــٙذاء -14

 19 اٌؼـــشخخ)اال١ِش( -36 120 االٌٚٝعــِٛش  -15

 264 اٌّدّٛع 103 عــِٛش اٌثب١ٔخ -16

 36 االعــىبْ اٌمذ٠ُ -37 24 اٌــشافذ٠ٓ -17

ٟ
ـــ

لـ
ؾش

ٌــ
 ا
١خ

بِ
ؾ

ـــ
اٌ

 
 

 42 اٌؾؼٍخ اٌؾّٛش -38 47 اس٠ــذٚ -18

 71 اٌغىه ٚاٌؼّبساد 39 15 اٌســٟ اٌصٕبػٟ -19

 11 اي زجٛػ 40 757 اٌّدّٛع

ا 97 اٌصذس االٌٚٝ -20
ح 

٠ش
دض

ٌ

ٟ
شث

ٌغ
ا

 

 29 اٌــضػ١ــالد 41

 13 اٌصّــٛد 42 73 اٌصــذس اٌثب١ٔخ -21

 61 االعــىبْ اٌصٕبػٟ 43 47 اٚس -22

ػًّ اٌجبزث ِؼزّذا اٌّؼبدٌخ اٌّغزؼٍّخ فٟ ا٠دبد  اٌّـصذس:

 زدُ اٌؼ١ٕخ
 

 263 اٌّدّٛع

  2400 اٌّدّٛع اٌىٍٟ
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 9102( المرئية الفضائية لمدينة الناصرية 3محـــــــلق)

 المصدر: بمدية الناصرية
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 2019اٌىثبفخ اٌغىب١ٔخ ثسغت از١بء ِذ٠ٕخ إٌبصش٠خ ٌؼبَ  (4ٍِــــــــــــــــسك)

اٌّغبزخ ثبٌٙىزبس اعُ اٌسٟ الفئة
(1)

2019عىبْ ػبَ  
(2)

اٌىثبفخ 
)*(

 
رٛص٠غ 

 اٌّؤعغبد
% 

ن 
 م

قل
ا

3
7

 

 0 39 1127 29 اٌىشاِخ

4.2 

 4 33 9760 299 اٚس

 0 42 2566 61 اٌؼشخخ) اال١ِش(

 0 18 976 55 اٌسٟ اٌصٕبػٟ

 4 32 14429 444 اٌّدّٛع

ن 
م

3
7

 
– 

2
5
5

 

 0 77 4099 53 اٌىٕبٚصٖ

49.4 

 0 288 12943 45 لٜٛ االِٓ اٌذاخٍٟ

 2 251 31832 127 اٌؼغىشٞ

 2 205 21977 107 اٌصبٌس١خ اٌثب١ٔخ

 2 207 24057 116 اٌصذس االٌٚٝ

 0 196 18629 95 اٌصذس اٌثب١ٔخ

 1 187 16823 90 اٌغىه ٚاٌؼّبساد

 4 151 14519 96 اٌثٛسح

 1 150 17426 116 االعىبْ اٌصٕبػٟ

 4 142 12634 89 اٌزضس١خ

 0 140 3638 26 اٌجطبئر ٚاٌغ٠ٛح

 3 120 11604 97 إٌّصٛس٠خ

 0 110 6067 55 اي زجٛػ

 0 108 7244 67 اٌجمبع

 6 98 13765 140 اٌّزٕضٖ

 5 96 13776 143 اٌؾؼٍخ ٚاٌؾّٛش

 0 84 5597 67 اٌض٘شاء

 2 77 9760 126 اس٠ذٚ

 6 75 6481 86 االعىبْ اٌمذ٠ُ

 3 298 25290 85 عِٛش اٌثب١ٔخ

 4 258 20657 80 اٌصبٌس١خ االٌٚٝ 
 

 3 149 13371 90 اٌجؾبئش

 48 156 312189 1996 اٌّدّٛع

ن
م

7
2
2

 -
2
2
2
1

 
 

 

 0 562 10674 19 اٌضػ١الد

31.9 

 2 709 3544 5 اٌؼشٚثخ

 1 666 41966 63 اٌفذاء

 5 590 2949 5 اٌغ١ف

 0 458 4583 10 اٌصّٛد

 2 380 5696 15 اٌصبثئخ

 2 326 5538 17 اٌسغ١ٓ

 6 460 34523 75 عِٛش االٌٚٝ

 5 319 7330 23 االداسح اٌّس١ٍخ

 2 316 42977 136 اٌؾٙذاء
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 0 311 6222 20 اٌشافذ٠ٓ

 6 302 9978 33 اٌضا٠ٚخ

 31 418 175980 421 اٌّدّٛع

 ٓ
ِ 

ثش
او

1
2
1
5
 

 0 4953 9906 2 اٌدبِغ

14.5 

 0 3430 13719 4 اثٛ خذازخ

 4 3203 19219 6 اٌؾشل١خ االٌٚٝ

 3 2055 12533 6.1 اٌؾشل١خ اٌثب١ٔخ

 7 1458 17500 12 اٌغشاٞ

  14 2421 72877 30.1 اٌّدّٛع

  97 199 575475 2891 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى
اسقاطات السكان جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء ذي قار،  -1

9112. 
 9112__ قسم المالك ، بيانات غير منشورة  الناصريةجمهورية العراق ،وزارة البمديات واالشغال العامة ، مديرية بمدية  -9

 
(اٌزـٛص٠غ اٌّـىبٟٔ  ٌٍّمبٟ٘ )ٚاٌىبص٠ٕٛ٘بد( ثسغـت االزـ١بء ٚاٌمطبػبد اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕـخ إٌبصش٠خ 5ٍِسك )

 (2019ٌٍؼبَ )

اٌمطبع 

 اٌغىٕٟ
 اٌسٟ اٌغىٕٟ

اعُ اٌّمٙٝ
  

ٚاٌىبص٠ٕٛ
(1)

 

اٌّغبزخ 

َ
2

 

ػذد 

 اٌؼب١ٍِٓ
X اٌزأع١ظ

)*(
 Y 

ٞ
وض

ـش
ّـ

اٌ
 

 اٌغ١ف

 461514.6 310246.6 2014 2 43 اٌفشاد

 461511.8 310213.5 2010 1 32 اٌذ٠ٛاْ

 46.25781 31.04325 2018 2 44 وٍىبِؼوبص٠ٕٛ  اٌؾشل١خ االٌٚٝ

 

 اٌغشاٞ

 46.14503 31.02130 2010 1 20 وٍث١ٌَٛبٌٟ اَ 

 46.253377 31.04641 2018 2 27 ِٕبٚٞ ثبؽب

    8 166 5 اٌّدــّٛع

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
بٌ
ؾّ

اٌ
 

 46.16169 31.03582 2017 1 40 إٌٛاسطوبص٠ٕٛ  اٌؾٙذاء

 46.26423 31.14384 2015 2 50 اٌغٕذثبد 



 

  022   
  

 

 46.248247 31.06639 2016 1 180 ١ِّبرٟ عِٛش االٌٚٝ

 

 اٌصبٌس١خ االٌٚٝ

 46.75418 31.03281 2017 4 200 ١ٌبٌٟ ثغذاد

 46.15373 31.03325 2019 3 150 س٠ّبطوبص٠ٕٛ 

 46.261114 31.06635 2018 1 40 ١ِىب ؽٛة عِٛش اٌثب١ٔخ

 46.61546 31.02518 2019 2 100 ؽجبة اٌصبٌس١خ اٌصبٌس١خ اٌثب١ٔخ

    14 760 7 اٌّدّــٛع

ٟ
شث

ٌغ
 ا
شح

ض٠
د

اٌ
 

 االداسح اٌّس١ٍخ

 46.24537 31.04699 2016 2 400 ١ِالٔٛوبص٠ٕٛ 

 46.14356 31.03151 2019 4 200 ثبس٠ظ

 46.14439 31.02495 2017 2 10 ِمٙٝ فٕدبْ

 461442.6 310247.3 2018 2 12 اٌم١ثبسحوبص٠ٕٛ 

 46.31576 31.03739 2015 1 50 إٌٛس اٌصذس االٌٚٝ

 46.242278 31.05140 2018 1 30 فبٌٕغ١ب اٌجؾبئش

 46.22691 31.03363 2017 1 26 ِمٙٝ ػٍٟ اٚس

    13 728 7 اٌّدــّٛع

ٟ
شل

ؾ
اٌ
ح 

٠ش
دض

اٌ
 

 اٌزضس١خ

 46.16227 31.03146 2017 2 150 ِبصْ

 46.16300 31.03322 2014 1 110 اٌدض٠شح

 46.27962 31.07073 2019 1 65 اٌٍجٕبٟٔوبص٠ٕٛ  اٌفذاء

    4 325 3 اٌّدـــّٛع

ٟ
شث

ٌغ
 ا
١خ

بِ
ؾ

اٌ
 

 46.13390 31.02014 2016 2 24 ع١ذٟٔ اٌثٛسح

 اٌضا٠ٚخ

 46.23730 31.03740 2019 2 25 اٌض١بفخوبص٠ٕٛ 

 46.14177 31.02146 2017 7 200 اٌؾب١ِخوبص٠ٕٛ 
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 ؽبسع ثغذاد

 46.26139 31.05457 2014 2 81 ١ٌبٌٟ إٌبصش٠خ

 46.14124 31.02319 2018 3 100 اٚسو١ذوبص٠ٕٛ 

 46.13588 31.02283 2019 2 160 اٌؾ١جبٟٔ

 46.23378 31.37297 2008 4 153 االعطٛسحوبص٠ٕٛ 

 461424.6 310223.8 2012 4 25 اٌجذسٞ

ٟ
شل

ؾ
اٌ
خ 

١ِ
ؾب

اٌ
 

 

 االعىبْ اٌمذ٠ُ

 46.14469 31.02315 2018 5 40 ث١بٔىب

 46.14503 31.02130 2017 5 27 ال سعب

 46.24615 31.04229 2016 3 20 ِْٛ ال٠ذوبص٠ٕٛ 

    39 855 11 اٌّدــّٛع

    78 2834 33 18ِدـــّٛع اٌىـــٍٟ             

 9112جمهورية العراق، دائرة صحة محافظة ذي قار، قسم التدريب والتنمية البشرية،(1)   من عمل الباحث باالعتماد المصدر :
  الدراسة الميدانية(9)                                                  

 

ٌٍسذائك ٚاٌّزٕض٘بد ثسغــت االزــ١بء ٚاٌمطبػبد اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕـخ إٌبصش٠خ ٌٍؼبَ  اٌّىبٟٔ (اٌزــٛص٠غ6ٍِسك)

(2019) 

اعُ اٌسذ٠مخ/ اٌّزٕضٖ ) اٌسٟ اٌغىٕٟ( اٌمطبع اٌغىٕٟ
(1)

 
اٌّغبزخ 

(2()
َ2)

 
X اٌزأع١ظ %

)*(
 Y 

ٞ
وض

ـش
ّـ

اٌ
 

 اٌغشاٞ

 46.14147 31.03058 2013 0.10 883 زذ٠مخ اٌؾٙذاء

 46.14558 31.02481 2014 0.76 6750 زذ٠مخ غبصٞ

 46.14479 31.02514 2016 0.22 1920 زذ٠مخ اٌم١ثبسح

 اٌصبثئخ

 46.15374 31.02237 2013 0.22 1954 زذ٠مخ فٍىخ اٌسجٛثٟ

 46.26366 31.03993 2019 0.15 1370 زذ٠مخ اٌّجذػ١ٓ

 46.26479 31.03841 2012 1.4 13148 زذ٠مخ وٛس١ٔؼ اٌدض٠شح

 46.26099 31.03997 2012 0.46 4094 زذ٠مخ اٌجش٠ذ

 46.26423 31.04800 2014 0.51 4543 زذ٠مخ اٌؼشٚثخ اٌؼشٚثخ

 46.26276 31.04742 2012 0.12 1085 زذ٠مخ اٌؾشل١خ اٌؾشل١خ
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    4.0 35747 9 اٌّدــــّٛع

شح
ض٠

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

دــ
اٌ

 
ٟ

بٌ
ـــ

ـــ
ـــ

ّـ
ؾ

اٌ
 

 اٌسغ١ٓ
 زذائك ر١ّٕخ االلب١ٌُ

2101 0.24 2012 31.06446 46.27153 

3256 0.36 2012 31.06632 46.26390 

1872 0.21 2012 31.06741 46.26269 

1036 0.12 2013 31.06553 46.26728 

 46.27293 31.06432 2019 0.98 8757 زذ٠مخ اٌسغ١ٓ

 اٌصبٌس١خ
 46.16039 31.03053 2012 5.6 50801 زذ٠مخ اٌصبٌس١خ

 46.26860 31.04953 2013 0.28 2479 زذ٠مخ ر١ّٕخ االلب١ٌُ

 اٌؾٙذاء

 زذائك ر١ّٕخ االلب١ٌُ

3275 0.37 2017 31.06913 46.27286 

11108 1.24 2012 31.06637 46.273403 

2139 0.24 2012 31.07516 46.26932 

1293 0.14 2012 31.07596 46.26687 

 46.27980 31.07216 2018 3.1 28257 زذ٠مخ اٌؾٙذاء

 زذ٠مخ اٌض٘شاء

 إٌّٛرخ١خ
21287 2.3 2018 31.06697 45.17779 

 عِٛش

 46.25756 31.06967 2016 0.50 4474 زذ٠مخ عِٛش

 46.25454 31.07244 2017 0.84 7468 ر١ّٕخ االلب١ٌُزذ٠مخ 

 46.25737 31.05898 2019 1.1 9839 زذ٠مخ عِٛش اٌثب١ٔخ

 اس٠ذٚ

 46.25957 31.07683 2013 0.31 2805 زذ٠مخ ر١ّٕخ االلب١ٌُ

 46.25181 31.08124 2016 0.35 3111 زذ٠مخ اس٠ذٚ

 46.24496 31.08786 2016 11.5 102694 ٕضٖ اٌدض٠شحــــِز

 اٌؼغىشٞ

 46.26441 31.05812 2013 2.9 26016 زذ٠مخ س٠بض االطفبي

 46.26271 31.06493 2013 2.9 26252 زذائك ر١ّٕخ االل١ٍُ

 زذ٠مخ اٌؼغىشٞ
48720 5.4 2016 31.05971 46.26711 

2802 0.31 2016 31.06136 46.26272 

 زذ٠مخ اٌمطبع اٌّشوض

 اٌثمبفٟ
2179 0.24 2016 31.06079 46.26355 

 46.26922 31.05960 2016 4.6 41299 زذ٠مخ اٌؼغىشٞ اٌؼبِخ

 46.27247 31.05458 2018 4.2 37888 زذ٠مخ اعٛاق اٌؼغىشٞ

 46.26986 31.06127 2018 2.4 21408 زذ٠مخ س٠بض االطفبي

    53.1 474616 27 اٌّدــــّٛع
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شح
ض٠

د
اٌ

 
ٟ

شث
ٌغ

ا
 

 اٌّس١ٍخاالداسح 
 46.14451 31.02517 2016 0.39 3500 زذ٠مخ اٌجٙٛ

 46.14404 31.2499 2014 0.93 8300 زذ٠مخ خغش إٌصش

 46.24327 31.05687 2012 0.78 7005 زذ٠مخ اٌجؾبئش اٌجؾبئش

 اٚس

 46.24493 31.06683 2012 0.20 1802 زذ٠مخ اٚس

 زذ٠مخ ر١ّٕخ االلب١ٌُ

 

2403 0.27 2013 31.05910 46.24158 

3622 0.41 2012 31.07092 46.24177 

2423 0.27 2012 31.07072 46.23546 

 46.24143 31.07099 2013 0.21 1883 زذ٠مخ اٚس

    3.4 30938 8 اٌّدــــّٛع

 ___ ___ __ ___ _______ ________ ____ اٌدض٠شح اٌؾشلٟ

    0 0 0 اٌّدــــّٛع

ٟ
شث

ٌغ
 ا
١خ

بِ
ؾ

اٌ
 

 زذائك اٌثٛسح اٌثٛسح

1491 0.2 2018 31.03477 46.22880 

517 0.1 2019 31.03427 46.22835 

2460 0.3 2016 31.03070 46.22706 

1294 0.1 2014 31.03217 46.22801 

1140 0.1 2012 31.03117 46.22306 

 اٌّزٕضٖ

 46.23448 31.04325 2016 0.2 2109 زذ٠مخ ِزٕضٖ اٌؼشخخ

 46.22939 31.04471 2012 12.8 114222 ِزـــــــــٕضٖ اٌؾب١ِــــخ

 46.23331 31.04715 2012 10.4 92394 زذ٠مخ ر١ّٕخ االلب١ٌُ

 46.23510 31.04881 2005 9.5 85000 زذ٠مخ االعٛد

 إٌّصٛس٠خ

 46.13125 31.02064 2018 0.2 1800 زذ٠مخ إٌّصٛس٠خ

زذ٠مخ إٌّصٛس٠خ 

 اٌؾشل١خ
3400 0.4 2018 31.03208 46.21949 

 ؽبسع ثغذاد
 زذائك اٌدضس اٌٛعط١خ

5060 0.6 2013 31.04036 46.24116 

5108 0.6 2014 31.04124 46.24139 

2900 0.3 2018 31.04103 46.24186 

 46.23923 31.03743 2019 0.1 1172 زذ٠مخ ؽبسع ثغذاد

 46.23682 31.03566 2017 0.4 4000 زذ٠مخ اٌضا٠ٚخ اٌضا٠ٚخ

    36.3 324067 16 اٌّدــــّٛع
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١خ
بِ

ؾ
اٌ

 
ٟ

شل
ؾ

اٌ
 

االعىبْ 

 اٌصٕبػٟ

 46.28378 31.00221 2012 0.1 1200 زذ٠مخ ر١ّٕخ االلب١ٌُ

 46.27272 31.01304 2018 0.1 1200 زذ٠مخ االعىبْ

 46.281154 31.01243 2013 0.2 2000 زذ٠مخ ر١ّٕخ االلب١ٌُ

 46.28290 31.00655 2014 0.2 1800 زذ٠مخ االعىبْ

 االعىبْ اٌمذ٠ُ

زذ٠مخ االعىبْ دٚس 

 االعبرزٖ
3000 0.3 2014 31.04159 46.24877 

 46.24337 31.04012 2014 0.2 1800 زذ٠مخ االعىبْ

 46.24425 31.04317 2016 0.9 8300 زذ٠مخ ر١ّٕٗ االلب١ٌُ

 46.24947 31.02565 2017 0.2 2000 زذ٠مخ اٌؾّٛش اٌؾّٛش

 46.24006 31.03291 2013 0.1 1200 زذ٠مخ اٌؾؼٍخ اٌؾؼٍخ

 46.24053 31.02452 2014 0.5 4745 زذ٠مخ ِثٍث االعىه اٌغىه ٚاٌؼّبساد

    3.1 27245 10 23اٌّدـّٛع          

    100 892613 70اٌّدــّٛع اٌىــــــــٍٟ                           

 : من عمل الباحث باالعتمادالمصدر
 .9112بيانات غير منشورة،  ،مديرية بمدية الناصرية، شعبة الحدائق والمتنزهاتجمهورية العراق، (1) 

 المصدر نفسه       (9)
  الدراسة الميدانية (*)

 

 (2019إٌبصش٠خ ٌٍؼبَ )( اٌزــٛص٠غ اٌّــىبٟٔ  ٌٍفٕبدق ثسغــت االزــ١بء ٚاٌمطبػبد اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕـخ 7ٍِسك )

اٌمطبع 

 اٌغىٕٟ

اعُ اٌسٟ 

 اٌغىٕٟ
 اعــُ اٌفٕبدق

اٌّغبزخ 

َ(
2

) 

ػذد 

 اٌؼب١ٍِٓ
 X Y اٌزأع١ظ

 اٌّــشوضٞ

 اٌغشاٞ

 

 46.14532 31.02392 2010 7 800َ فٕذق اٌدٕٛة

 46.249192 31.052597 2017 7 630َ فٕذق أٚسان

 46.15094 31.02389 2017 3 360َ فٕذق صِضَ

 اٌغ١ف

 

 46.15112 31.02373 2018 3 200َ فٕذق عِٛش

 46.15071 31.02404 2019 5 400َ اٌغِٛش٠ْٛفٕذق 

 46.15114 31.02436 2008 3 200َ ض٠زْٛاٌفٕذق 

    28 2590 6 ّدــّٛع اٌ
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 46.31575 31.02090 2012 4 525َ فٕذق أٚس اٌؾؼٍخ اٌؾشلٟ اٌؾب١ِخ

    4 525 1 ّدــّٛع اٌ

 46.14137 31.04044 2017 7 250َ فٕذق وٛد٠ب اٌثٛسح اٌؾب١ِخ اٌغشثٟ

    7 250 1 ّدــّٛع اٌ

    39 3365 8 4     ِدـــّٛع اٌىـــٍٟ

 من عمل الباحث باالعتماد عمىالمــصدر : 
    9112بيانات غير منشورة(، جمهورية العراق، وزارة الثقافة والسياحة واالثار، هيئة السياحة، قسم سياحة محافظة ذي قار) (1)

 .الدراسة الميدانية)*(

 

 

 (2019(اٌزــٛص٠غ اٌّــىبٟٔ  ٌٍّطبػُ ثسغــت اٌمطبػبد ٚاالز١بء اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕـخ إٌبصش٠خ ٌٍؼبَ )8ٍِسك )

 اٌسٟ اٌغىٕٟ اٌمطبع 
اعُ 

اٌّطؼُ
(1)

 
اٌّغبزخ )َ

2
) 

ػذد 

 اٌؼب١ٍِٓ
X اٌزأع١ظ

)*(
 Y 

ٞ
وض

ـش
ّـ

اٌ
 

 46.15113 31.02413 2010 7 65 رٞ لبس اٌغ١ف

 46.257780 31.046325 2015 2 100 اٌغذ٠ش اٌؾشل١خ

 اٌغـــشاٞ

 46.15097 31.02386 2016 3 150 اٌسغ١ٕٟ

 46.261074 31.040155 2016 2 36 االخ٠ٛٓ

 46.15088 31.02383 2013 3 100 ثغذاد

 46.262447 31.05310 2019 4 450 فٛس ع١ضْٚ اٌؼشٚثخ

    21 901 6 اٌّدــّٛع 

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
بٌ
ؾّ

اٌ
 

 46.1550.2 31.03012 2018 3 105 خبْ ِٕذٞ اٌصبٌس١خ

 46.25629 31.06593 2019 2 75 زجب٠جٕب عِٛش

    5 180 2 اٌّدّــٛع 

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
شث

ٌغ
ا

 

 

 االداسح اٌّـــس١ٍخ

 46.14324 31.02597 2018 2 36 زدٟ ز١ذس

 46.241804 31.050203 2015 8 190 اٌض٠زْٛ

 46.14505 31.03051 2017 9 350 اٌغ١ذ
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 46.14475 31.02593 2019 19 500 د٠ٛاْ اٌٍّىٟ

    38 1076 4 اٌّدــّٛع 

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
شل

ؾ
اٌ

 

 46.16339 31.03148 2018 5 168 اٌسٛساء اٌزضس١خ

    5 168 1 اٌّدـــّٛع 

ٟ
شث

ٌغ
 ا
١خ

بِ
ؾ

اٌ
 

 

 اٌّزـــــٕضٖ

 46.14123 31.02132 2017 4 125 اغبرٟ

 46.1412.5 31.02320 2017 12 300 اٚسو١ذ

ُ٘ ُ٘ 200 7 2016 31.042254 46.236824 

 46.14149 31.02325 2018 7 250 وٙشِبٔخ

 46.13584 31.02214 2015 2 125 ٌؤٌؤ

 46.233440 31.036618 2017 14 300 لصش إٌّذٞ ؽبسع ثغذاد

 46.238703 31.037556 2017 10 350 ١ِالٔٛ اٌضا٠ٚخ

 46.13400 31.02028 2017 2 75 اٌغٕجٍخ اٌثٛسح

 46.13270 31.02708 2019 2 200 اٌض٘شاء ٔٛس إٌّصٛس٠خ

    60 1925 9 اٌّدــّٛع 

خ 
١ِ

ؾب
اٌ

ٟ
شل

ؾ
اٌ

 

 

 االعىبْ اٌمذ٠ُ

 46.02331 31.02332 2018 14 100 ث١ذ اٌؾبِٟ

 46.14275 31.02114 2019 12 300 ز١بٚٞ

 46.14022 31.02101 2015 6 100 ١ٌّٛٔٗ اٌؾؼٍخ

    32 500 3 اٌّـدـــّٛع 

    161 4750 25 15ِدـــّٛع اٌىـــٍٟ           

 من عمل الباحث باالعتمادالمصدر: 
 9112جمهورية العراق، دائرة صحة محافظة ذي قار، قسم التدريب والتنمية البشرية، (1)
 الدراسة الميدانية( 9)
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(اٌزــٛص٠غ اٌّــىبٟٔ  ٌٍّالػت ٚاٌغبزبد اٌش٠بض١خ ثسغــت االزــ١بء ٚاٌمطبػبد اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕـخ 9ٍِسك )

 (2019إٌبصش٠خ ٌٍؼبَ )

اٌمطبع 

 اٌغىٕٟ
اعُ اٌٍّؼت اٌسٟ اٌغىٕٟ

(1)
اٌّغبزخ َ 

2(2)
 

 

% 

 ػذد

 اٌؼب١ٍِٓ
X اٌزأع١ظ

)*(
 Y 

ٟ
بٌ
ؾّ

اٌ
ح 

٠ش
دض

اٌ
 

 46.24927 31.63614 2012 3 34.9 62224 ٍِؼت عِٛش االٌٚٝعِٛش 

 46.16136 31.03347 2014 3 6.3 11150 عبزخ ربسربْ اٌؼغىشٞ

 46.14556 31.03580 2013 2 5.6 10000 عبزخ عِٛش عِٛش اٌثب١ٔخ

 46.16057 31.03085 2011 2 0.8 1500 عبزخ اٌصبٌس١خ اٌصبٌس١خ االٌٚٝ

 اٌسغ١ٓ

 46.24235 31.07090 2013 2 4.2 7500 اٌؾٙذاءعبزخ 

عبزخ اعٛد 

 اٌشافذ٠ٓ
2500 1.4 2 2017 31.24096 46.16981 

    14 53.3 94874 6 اٌّدــّٛع

اٌدض٠شح 

 اٌغشثٟ

 46.12294 31.04243 2011 3 9.1 16240 عبزخ ١ِّٟ اٌصذس االٌٚٝ

 46.16128 31.04139 2016 1 1.8 3240 عبزخ اٚس اٚس

    4 10.9 19480 2 اٌّدّــٛع

اٌدض٠شح 

 اٌؾشلٟ
 46.16246 31.04488 2001 3 23.2 41250 ٍِؼت اٌزضس١خ اٌزضس١خ

    3 23.2 41250 1 اٌّدــّٛع

اٌؾب١ِخ 

 اٌؾشلٟ

 

 اٌؾّٛش

عبزخ االداسح 

 اٌّس١ٍخ
15000 8.4 4 2002 31.01383 46.14397 

    4 8.4 15000 1 اٌّدـــّٛع

اٌؾب١ِخ 

 اٌغشثٟ
 46.14034 31.02372 2017 1 4.2 7500 عبزخ اٌّزٕضٖ اٌّزٕضٖ

    1 4.2 7500 1 اٌّدــّٛع

    26 100 178104 11 10ِدـــّٛع اٌىـــٍٟ          

 ، )بيانات غير منشورة(9112وزارة الشباب والرياضة، شبعة االمالك، جمهورية العراق، (1) المــصدر :
         ، )بيانات غير منشورة(9112، الشعبة الهندسيةجمهورية العراق، وزارة الشباب والرياضة،  (9)                
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 الدراسة الميدانية)*(               

(اٌزــٛص٠غ اٌّــىبٟٔ  ٌٍمبػبد اٌش٠بض١خ ثسغــت االزــ١بء ٚاٌمطبػبد اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕـخ إٌبصش٠خ ٌٍؼبَ 10ٍِسك )

(2019) 

اعُ اٌمبػخ اٌسٟ اٌغىٕٟ()  اٌمطبع اٌغىٕٟ
(1)

اٌّغبزخ )َ 
2

X اٌزأع١ظ ػذد اٌؼب١ٍِٓ (
)*(

 Y 

ا
ٞ

وض
ـش

ّـ
ٌ

 

 اٌغشاٞ

 

COLDS 

GYM 
325 5 2016 31.02386 46.14556 

 46.14239 31.04471 2013 2 200 اثطبي رٞ لبس

V.P 200 3 2020 31.02372 46.14352 

 46.14416 31.01419 2017 3 600 اٌؼشاق خ١ُ اٌؾشل١خ اٌثب١ٔخ

 46.262827 31.04226 2012 2 200 ِغزش أٌّٚج١خ اٌؾشل١خ االٌٚٝ

    15 1525 5 اٌّدــّٛع

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
بٌ
ؾّ

اٌ
 

 عــِٛش
 46.15537 31.03225 2019 2 250 دٚس٠بْ خ١ُ

 46.25438 31.06603 2018 3 400 ثبٚس خ١ُ ١ِٛصن

    5 650 2 اٌّدّــٛع

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
شث

ٌغ
ا

 

 46.14375 31.03171 2018 3 200 ثبٚس خ١ُ اٌّس١ٍخاالداسح 

 46.14376 31.03569 2015 3 250 اٚوغد١ٓ خ١ُ اٚس

    6 450 2 اٌّدــّٛع

ح 
٠ش

دض
اٌ

ٟ
شل

ؾ
اٌ

 

___________ 
___________

_ 
____ _____ ____ ______ _______ 

       اٌّدـــّٛع

خ 
١ِ

ؾب
اٌ

ٟ
شث

ٌغ
ا

 

 46.14166 31.02222 2019 2 250 ر١زبْ خ١ُ ؽبسع ثغذاد

 46.14155 31.02067 2018 2 300 ثبٚس خ١ُ اٌضا٠ٚخ

 46.13472 31.02071 2016 2 200 خىبرٍش إٌّصٛس٠خ

    6 750 3 اٌّدــّٛع

ٟ
شل

ؾ
اٌ
خ 

١ِ
ؾب

اٌ
 

 اٌؾــّٛش

 46.14456 31.01477 2019 2 250 ثالن خ١ُ

 46.14416 31.01419 2019 1 200 خبٌٕدش

 46.14487 31.01567 2019 2 150 ثذٞ ربن

 46.14265 31.02113 2018 3 450 ثبٚس خ١ُ االعــىبْ اٌمذ٠ُ
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 46.14477 31.02313 2019 1 250 ص٠زٛٔخ

 46.14275 31.02116 2017 3 200 اثطبي إٌبصش٠خ

 46.24076 31.03667 2018 3 250 فزٕظ خ١ُ اٌؾؼٍخ

    15 1750 7 اٌّـدّٛع

    47 5125 19 12            ِدـــّٛع اٌىـــٍٟ  

 المــصدر :

 . 9112 جمهورية العراق، دائرة صحة محافظة ذي قار، قسم التدريب والتنمية البشرية، (1)
 الدراسة الميدانية (9) 

 2019اٌمطبػبد اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕخ إٌبصش٠خ ( 11ٍِسك )

 اٌمطبع اٌغىٕٟ
ػذد 

 االز١بء
% 

ػـــذد 

 اٌغــىبْ

2019 

% 
اٌّغـــبزخ 

 ثبٌٙىزبس
% 

 28.6 828 34.7 199752 23.3 10 اٌدــض٠شح اٌؾّبٌٟ

 2.8 81 15.4 88704 20.9 9 اٌّـــشوضٞ

 12.5 360 14.2 81511 14.0 6 اٌدــض٠شح اٌؾــشلٟ

 18.0 519 13.2 75830 16.3 7 اٌؾــب١ِخ اٌؾشلٟ

 21.5 623 12.7 73147 11.6 5 اٌدــض٠شح اٌغشثٟ

 16.6 480 9.8 56531 14.0 6 اٌغـشثٟاٌؾـب١ِخ 

 100 2891 100 575475 100 43 اٌّــدّٛع اٌىٍٟ

 
 
 



 

  022   
  

 

(زصخ اٌفشد ِٓ اٌسذائك ٚاٌّزٕض٘بد ٚاٌسبخخ اٌفؼ١ٍخ ِٚمذاس اٌؼدض ػٍٝ ِغزٜٛ االز١بء ٚاٌمطبػبد 12ٍِسك)

 2019اٌغى١ٕخ فٟ ِذ٠ٕخ إٌبصش٠خ ٌؼبَ 

اٌمطبع 

 اٌغىٕٟ
 اٌسٟ اٌغىٕٟ

ػذد 

اٌغىبْ

2019 

 اٌؼدض اٌسبخخ اٌفؼٍٟ

 2َاٌّغبزخ 

زصخ اٌفشد 

ِٓ اٌسذائك 

 ٚاٌّزٕض٘بد

 2اٌّغبزخ َ 2اٌّغبزخ َ

ٞ
وض

ـش
ّـ

اٌ
 

 104197 113750 0.5 9553 17500 اٌغــشاٞ

 64389 64389 - - 9906 اٌدبِــغ

 19168.5 19168.5 - - 2949 اٌغـــ١ف

 16458 37024 3.6 20566 5696 اٌصبثـــئخ

 23647 23647 - - 3638 اٌجطبٔــح اٌغــ٠ٛح

 123838.5 124923.5 0.5 1085 19219 اٌؾــشل١خ االٌٚٝ

 81464.5 81464.5 - - 12533 اٌؾــشل١خ اٌثب١ٔــخ

 18493 23036 1.2 4543 3544 اٌؼشٚثــخ

 89173.5 89173.5 - - 13719 اثــٛ خــذازخ

 540829 576576 0.4 35747 88704 اٌّدــّٛع

ٟ
بٌ
ؾّ

اٌ
ح 

٠ش
دض

اٌ
 

 83469.5 134270.5 2.4 50801 20657 اٌصبٌــس١خ االٌٚٝ

 140371.5 142850.5 0.1 2479 21977 اٌصبٌس١ــخ اٌثب١ٔخ

 344 206908 6.4 206564 31832 اٌؼغىـــشٞ

 18975 35997 3.0 17022 5538 اٌسغـــ١ٓ

 211991.5 279350.5 1.5 67359 42977 اٌؾــٙذاء

 212457.5 224399.5 0.3 11942 34523 عــِٛش االٌٚٝ

 154546 164385 0.3 9839 25290 عــِٛش اٌثب١ٔخ

 40443 40443 - - 6222 اٌــشافذ٠ٓ

 - 63440 11.1 108610 9760 اس٠ــذٚ

 6344 6344 - - 976 اٌســٟ اٌصٕبػٟ

 823772 1298388 2.3 474616 199752 ِدّــٛع

اٌدض٠شح 

 156370.5 156370.5 - - 24057 اٌصذس االٌٚٝ

 121088.5 121088.5 - - 18629 اٌصــذس اٌثب١ٔخ

 53680 63440 1.2 12133 9760 اٚس
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 73540.5 86911.5 0.5 7005 13371 اٌجؾــبئش اٌغشثٟ

 40315 47645 1.6 11800 7330 االداسح اٌّســ١ٍخ

 402308.5 475455.5 0.4 30938 73147 ِدــّٛع

ٟ
شل

ؾ
اٌ
ح 

٠ش
دض

اٌ
 

 82121 82121 - - 12634 اٌــزضس١خ

 272779 272779 - - 41966 اٌــفذاء

 84129.5 84129.5 - - 12943 لــٜٛ االِــٓ اٌذاخٍٟ

 47086 47086 - - 7244 اٌجــمبع

 7325.5 7325.5 - - 1127 اٌىــشاِخ

 36380.5 36380.5 - - 5597 اٌض٘ــشاء

 529821.5 529821.5 - - 81511 ِدـــّٛع

ٟ
شث

ٌغ
 ا
١خ

بِ
ؾ

اٌ
 

 60857 64857 0.4 4000 9978 اٌــضا٠ٚخ

 - 89472.5 22.0 303893 13765 اٌّــزٕضح

 87471.5 94373.5 0.4 6902 14519 اٌــثٛسح

 26643.5 26643.5 - - 4099 اٌىــٕبٚصٖ

 66154 75426 0.7 9272 11604 إٌّصــٛس٠خ

 16679 16679 - - 2566 اٌؼـــشخخ)اال١ِش(

 43384.5 367451.5 5.7 324067 56531 ِدــّٛع

ٟ
شل

ؾ
اٌ
خ 

١ِ
ؾب

اٌ
 

 29026.5 42126.5 2.0 13100 6481 االعــىبْ اٌمذ٠ُ

 86344 89544 0.2 3200 13776 اٌؾؼٍخ اٌؾّٛش

 104604.5 109349.5 0.2 4745 16823 اٌغىه ٚاٌؼّبساد

 39435.5 39435.5 - - 6067 اي زجٛػ

 69381 69381 - - 10674 اٌــضػ١ــالد

 29789.5 29789.5 - - 4583 اٌصّــٛد

 107069 113269 0.3 6200 17426 االعــىبْ اٌصٕبػٟ

 465650 492895 0.3 27245 75830 ِـدّٛع

 2847974.5 3740587.5 1.5 892613 575475 اٌّدّٛع اٌىــٍٟ

 9112، اسقاطات سكان  لإلحصاءالعراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي  ةجمهوري(1)المـصدر :         
 شعبة الحدائق والمتنزهات، بيانات غير__  الناصريةجمهورية العراق ،وزارة البمديات واالشغال العامة ، مديرية بمدية (9)              
 9112منشورة 
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ABSTRACT 

contemporary applied method, which relied on the application This study aims to 

find out the reality of spatial distribution of entertainment services in the city of 

Nasiriyah, the area that occupies and the identification of the factors that affect its 

distribution, its suitability for that distribution of the size of the population in terms 

of quantity, quality, and location, and to know its level of adequacy in terms of 

quantity and degree of its efficiency in terms of its location. The study area faces 

problems in the distribution and low level of service efficiency as a result of the 

great deficiency in terms of preparation, area, and poor spatial distribution. An 

apparent decrease in the number of services provided has emerged, as it is 

concentrated in some of the city's districts and residential sectors, while its 

presence is reduced or non-existent in others in a way that is Inappropriate with the 

population size in the city, as it is constantly increasing as a result of high annual 

growth rates and that there are no entertainment services Consistent with this 

increase, which led to pressure on the available services, which in turn affected 

their weakness and inefficiency. As the number of entertainment services 

throughout the city for the year 2019 reached (190) entertainment services, (33) 

cafes, (8) hotels, (25) restaurants, (6) wedding and events halls, (19) sports halls, 

(4) swimming pools and ( 11) a playground and a sports arena, (70) a 6 gardens 

and  a park, (6) forums and sports clubs, Three a public library and Two theaters, 

as well as one for each of the cities of games, museums, and waterfronts, and the 

study found that the city suffers There is a clear shortage in the number of 

recreational services, as the deficit reached (-381) recreational services, so they 

need (564) entertainment services  

 

 



 
b 

This study came to analyze the efficiency of entertainment services in 

the city of Nasiriyah and to identify the factors affecting its distribution, 

and to reveal the social and economic features of entertainment center 

visitors. The study relied on the descriptive approach and the analytical 

and statistical approach in addition to its use of the of geographic 

information systems technology (CIS), as well as the use of the 

Statistical Bag Program (SPSS) to analyze the strength of the correlation 

between the variables of services approved in the study. The field study 

was used through the design of 2,400 questionnaire forms, as well as the 

use of a global positioning system (GPS) to accurately locate services 

and update their available data to benefit from them in planning 

decisions and advancing the reality of entertainment services in the city. 

The study was divided into four chapters: arranged in a coherent manner 

preceded by an introduction and the problem of the study, its 

hypotheses, and objectives, to conclude with a set of conclusions and 

recommendations. The first chapter dealt with a descriptive study to 

highlight the natural features, as well as clarifying the population 

features of the city of Nasiriyah, while the second chapter included the 

spatial distribution of entertainment services, and it was strengthened by 

tables and maps, especially the use of the closest neighbor context.  The 

third chapter deals with the efficiency of entertainment services through 

the use of standards the local planning, while the fourth chapter included 

estimating the future need of these services for the coming years until 



 
c 

2029. The study came out with a set of results, the most important of 

which is that the dominant pattern for distributing entertainment services 

in Nasiriyah city is the irregular distanced pattern and that the study area 

suffers from a lack of these services, especially on Their level of 

efficiency and poor distribution. Services are concentrated in 26% of the 

city's districts, and about 51% of the services are public parks, most of 

which lack planning requirements and standards. The study recommends 

that those in charge of entertainment services in both the governmental 

and private sectors need to review the distribution of services in the city 

of Nasiriyah so that distributive justice is achieved in all districts and 

sectors of the city and the study recommend also to double the interest 

through its development and expansion and plan the proposals that 

ensure the needs of residents and visitors of these services better than it 

is right now. 
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