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 األهداء
 

 ....ك حٌاتنا إلى أساتذتنا ٌطرً أضاءت لنا إلى األهلة المنٌرة الت

 ....رحمة هللا  إلى روح أبً الحبٌب 

 ....بدر الدجى -إلى أمً الغالٌة 

 ....رحمة هللا  إلى أخً العزٌز 

 ....شمائً وشمٌماتً إلى أ   -إلى زهور العشك حبات الندى 

 ....بنتً نور عٌنً ومنارة حٌاتً إ  إلى 

 ....خٌر سند  ا إلى هؤالء الذٌن أضاءوا عمري فكانو

 ....إلى هؤالء الذٌن لهم الفضل كل الفضل 

 

 

 وتقجيراً  وفاءً                         
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 الشكر والتقدير
 

الحسج هلل حسجًا كثيخًا شيبًا مباركًا ؼيو والذكخ هلل عمى فزمو الحي أعانشي عمى إنجاز ىحا 
 وبعج ......البحث والرالة والدالم عمى سيج الخمق سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع 

  

لجسيل ألصحابو ويصيب فيحا خيخ مكان يعتخف ؼيو السخء بالفزل لحويو والعخفان با     
سسى آيات الذكخ والعخفان لألستاذ السداعج الجكتػر ) مشيل عبجهللا حسادي أَ لي أن أرفع 

الجبػري ( عمى ما تعيج بو لمصالب مغ خالل األشخاف والتػجيو الؿيع وأبجاء مالحطاتو 
ق نعع الؿيسة أثشاء مخاحل إعجاد ىحه الخسالة فجداه هللا عشي خيخ الجداء ، فقج كان بح

 .السعمع الجميل 

كسا يصيب لي أن أتػجو بالذكخ لجسيع أساتحة قدع الجغخاؼية التصبيؿية ، لسا أبجوه     
مغ مداعجة وتػجيو خالل الدشة التحزيخية وما بعجىا وفقيع هللا لكل خيخ وحفطيع 

 .وجعميع سشج لمعمع 

العػن لي أثشاء مخاحل وال يفػتشي أن أتقجم بخالز الذكخ لكل مغ تفزل بسج يج       
البحث السختمفة وأخز بالحكخ الجكتػر سعج عبيج خزخ والجكتػر دمحم عيدى الخاتػني ، 

خخاج ىحه إِ  وجسيع رؤساء ومػضفي دوائخ الجولة لسا بحلػه مغ جيج ومداعجة مغ أجل
 .....الخسالة 
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 املستخلص

خجمات البشى التحتية العسػد الفقخي  لمسجيشة ، إذ تعج الحجخ األساس في تصػر وتقجم  تسثل     
ؼبقجر تقجم تمظ الخجمات بكفاءة  ،السجن ، لسا ليا مغ أىسية كبيخة في حياة األندان والبيئة الحزخية 

 عالية بقجر ما تعكذ تصػر وتحزخ شعػب تمظ السجن ، وليحا حزيت الخجمات بإىتسام كبيخ مغ
وتتسحػر دراستشا حػل ) تقييع كفاءة خجمات البشى  ،قبل الجغخافييغ والسخصصيغ لمسجن الحزخية 

التحتية في الجانب األيسغ مغ مجيشة السػصل ( ، والتي تيجف إلى الكذف عغ واقع تمظ الخجمات 
التحميمي( ومجى كفاءتيا تجاه الدكان وتغصية حاجتيع الستشامية ، معتسج بحلظ عمى السشيج الػصفي ) 

ات التحميل األحرائي والسشيج الكسي ، ونطع السعمػمات الجغخاؼية لخسع الخخائط  وأستخجام أدو 
عتساد عمى معجل رضا السػاشغ مغ الخجمات ، بػية الػصػل إلى حؿيقة ىحه الخجمات السكاني باإل

 .بيعة تػزيعيا وتحميميا تحمياًل جغخاؼيًا ألىع العػامل الجغخاؼية السؤثخة فييا والكذف عغ ش

بيشت أن  غيخ كاؼية لدج حاجة الدكان ، فقج أن خجمات البشى التحتيةأضيخت نتائج الجراسة       
( لتخ/فخد/ يػم ، 343ة الفخد )شاقة خجمة مياه الذخب غيخ كاؼية لحاجة الدكان ، إذ بمغ معجل حر

(لتخ/فخد/يػم 444اسة )الجر ػم ،والسعيار السحمي لسشصقة (لتخ/فخد/ي454العخاقي )ل مغ السعيار وىحا أق
ما خجمة الرخف الرحي فقج وججت الجراسة أن أَ  ،، وضيخت التبايغ في تغصيتيا لمسشاشق الدكشية 

ىى خجمة شبكة ترخيف مياه األمصار  نسا ما وجج فعالً جمة معجومة في مشصقة الجراسة ، وإِ ىحه الخ
%( فقط مغ سكان مشصقة الجراسة ويتع ترخف السياه نحػ نيخ دجمة 66فقط والتي تخجم ندبة )

كبيخ في سج حاجة  ذات عجد ضيختفقج مجال خجمة الصاقة الكيخبائية  . إما  مباشخة دون معالجة
ىحا وقج ضيخت  ،لقمة الكسية السجيدة  الدكان التي تعتسج عمى القصع السبخمج في التجييد ، نتيجةً 

خجمة شػارع السجيشة بأدنى مدتػيات الكفاءة ، حيث ضيخت شػارع غيخ مجيدة بخجمة التمبيط خاصة 
ضيػر الحفخيات والتخدفات في أسصح شػارع األحياء الدكشية وتجسع  فزاًل عغاألحياء الستصخفة ، 

مياه  ياه الذخب وأندجاد أنابيب شبكة ترخيفم ةالسياه األسشة نتيجة التكدخات في أنابيب شبك
جخاء العمسيات  6404األضخار التي لحقت بيا تمظ الخجمات  نتيجة أحجاث  األمصار ، فزاًل عغ

مدتقبمية لسعالجة ما ضيخت مغ نتائج غيخ  رؤيةومغ ىحا وضعت الجراسة ، األرىابية لسشصقة الجراسة 
جة الدكان مغ تمظ الخجمات حدب التقجيخات الدكانية مقبػلة وفق السعاييخ التخصيصية وتحجيج حا

  . البحثوالدكشية لسجة خسدة عذخ عامًا قادمة لسشصقة 



 

 

 د 

 احملتويات
 الرفحة عشؾان السؾضؾع التدمدل

  اآليو القرآنية 
 أ اْلىجاء 
 ب الذكر والتقجير 
 ج السدتخمص 
 م  -   د السحتؾيات 

  40 - 4 السقجمة اْلطار الشغري 
وأثرىا عمى خجمات البشى الخرائص الجغرافية  الفرل اْلول 

   التحتية 
41 - 31 

الخرائص الجغرافية الظبيعية السؤثرة عمى خجمات  4. 4
 البشى التحتية

42 - 93 

 44 - 42 السؾقع 4 - 4 - 4
 44 - 45 السؾضع 4 - 4- 4
 49 - 44 التركيب الجيؾلؾجي 9 - 4 - 4
 41 - 40 الدظحطبؾغرافية  0 - 4 - 4
 90 - 42 الخرائص السشاخية 1 - 4 - 4

 44 - 43 اْلشعاع الذسدي 4 - 1 - 4 - 4
 94 - 45 درجة الحرارة  4 - 1 - 4 - 4
 99 - 94 اْلمظار 9 - 1 - 4 - 4
 90 - 99 الرياح 0 - 1 - 4 - 4

 92 - 91 التربة 2 - 4 - 4
 93 السؾارد السائية 3 - 4 - 4

الجغرافية البذرية السؤثرة عمى خجمات  الخرائص 4 - 4
 31 - 94 البشى التحتية

 04 - 94 نسؾ الدكان 4 - 4 - 4
 04 - 04 التؾزيع السكاني لمدكان 4 - 4 - 4
 10 - 05 الكثافة العامة لمدكان 9 - 4 - 4



 

 

 ه 

 15 - 11 التركز الدكاني  0 - 4 - 4
 29 - 24 حجؼ اْلسر 1 - 4 - 4
 24 - 20 حجؼ الؾحجات الدكشية وتؾزيعيا  2 - 4 - 4
 34 - 25 معجل حجؼ اْلشغال 3 - 4 - 4
 31 - 39 اْلنذظة اْلقترادية لسشظقة الجراسة  4 - 4 - 4

 412 - 31 التؾزيع الجغرافي لؾاقع خجمات البشى التحتية  الفرل الثاني 
  33 واقع خجمات البشى التحتية في مشظقة الجراسة  4 - 4

 444 - 34 خجمة السياه الرالحة لمذرب 4 - 4 - 4

السذاريع الرئيدية السعالجة لسياه الذرب وتؾزيعيا  4 - 4 - 4 - 4
 الجغرافي

35 - 40 

 43 - 41 السحظات الرئيدية السؾزعة وتؾزيعيا الجغرافي 4 - 4 - 4 - 4
 54 - 44 محظات الزخ الفرعية وتؾزيعيا الجغرافي 9 - 4 - 4 - 4
 55 - 59 أقظار وأطؾال أنابيب شبكة تجييز مياه الذرب 0 - 4 - 4 - 4
 444 - 444 طرق تجييز مياه الذرب لسشظقة الجراسة 1 - 4 - 4 - 4
 444 - 444 السذاكل التي تؾاجو خجمة مياه الذرب 2 - 4 - 4 - 4

 444 - 449 واقع خجمات شبكة مجاري ترريف السياه 4 - 4 - 4
 442 - 449 شبكة مجاري ترريف السياهأنغسة  4 - 4 - 4 - 4
 441 - 442 التؾزيع الجغرافي لسحظات ترريف السياه 4 - 4 - 4 - 4

 443 - 442 محظات السعالجة 4 - 4 - 4 - 4 - 4
 444 - 444 آلية عسل محظة وحجة معالجة مياه الررف الرحي اليرمؾك 4 - 4 - 4 - 4 - 4
 441 - 444 ) الرشجوقية( محظات الزخ والرفع 9 - 4 - 4 - 4 - 4

 443 - 442 أقظار وأطؾال شبكة مجاري ترريف مياه اْلمظار   9 - 4 - 4 - 4

تؾزيع شبكة ترريف مياه اْلمظار جغرافيا والسشاطق  0 - 4 - 4 - 4
 السخجومة وغير السخجومة 

444 - 444 

 444 - 444 السذاكل التي تؾاجو خجمات السجاري الرحية  1 - 4 - 4 - 4
 404 - 444 واقع خجمة الظاقة الكيربائية السجيزة  9 - 4 - 4

التؾزيع الجغرافي لسحظات نقل وتؾزيع الظاقة  4 - 9 - 4 - 4
 الكيربائية

440 - 493 



 

 

 و 

 444 - 441 محظات التحؾيل الرئيدية  4 - 4- 9 - 4 - 4
 493 - 445 محظات التحؾيل الثانؾية الثابتة والستشقمة 4 - 4- 9 - 4 - 4

 494 آلية تحؾيل الفؾلتية ذات الزغط العالي إلى الزغط الؾاطئ 4 - 9 - 4 - 4
 495 آلية نغام التجييز 9 - 9 - 4 - 4
 404 - 495 تؾزيع أستيالك الظاقة الكيربائية جغرافياً  0 - 9 - 4 - 4
 404 السذاكل التي تؾاجو خجمات الظاقة الكيربائية 1 - 9 - 4 - 4

 412 - 409 خجمات طرق الشقلواقع  0 - 4 - 4
 414 - 400 شبكة الذؾارع 4 - 0 - 4 - 4

 402 - 401 الذؾارع الدكشية  4 - 4 - 0 - 4 - 4
 405 - 402 الذؾارع التجارية 4 - 4 - 0 - 4 - 4
 414 الذؾارع الرشاعية 9 - 4 - 0 - 4 - 4
 414 - 414 الذؾارع الترفييية 0 - 4 - 0 - 4 - 4

 411 - 414 الخرائص الفشية لذبكة الذؾارع 4 - 0 - 4 - 4
 414 - 414 سظح الظريق 4 - 4 - 0 - 4 - 4
 419 مدار الظريق 4 - 4 - 0 - 4 - 4
 410 - 419 أرصفة الظريق 9 - 4 - 0 - 4 - 4
 411 - 410 أنارة الظريق 0 - 4 - 0 - 4 - 4

 412 السذاكل التي تؾاجو خجمات شبكة الذؾارع 9 - 0 - 4 - 4

التحميل اْلحرائي السكاني لتقييؼ خجمات البشى  الفرل الثالث
 التحتية

413 - 459 

 GIS 414 التحميل اْلحرائي السكاني في نغؼ السعمؾمات الجغرافية 4 - 9

وسائل قياس التحميل اْلحرائي السكاني في نغؼ السعمؾمات  4 - 9
 GISالجغرافية 

415 - 424 

 الكيؼ الداخشة والباردةطريقة تركز  4 - 4 - 9
 Hot Spot and Cold :Getis – Ord Gi* 

424 - 424 

 التحميل اْلحرائي لتقييؼ خجمة مياه الذرب بأستخجام نسؾذج  9 - 9
Hot Spot and Cold :Getis – Ord Gi* 

429 - 434 

9 - 0 
التحميل اْلحرائي لتقييؼ خجمة الررف الرحي بأستخجام 

 نسؾذج 
Hot Spot and Cold :Getis – Ord Gi* 

434 - 433 



 

 

 ز 

9 - 1 
التحميل اْلحرائي لتقييؼ خجمة الظاقة الكيربائية بأستخجام 

 نسؾذج
Hot Spot and Cold :Getis – Ord Gi* 

434 - 441 

 التحميل اْلحرائي لتقييؼ خجمة شبكة الذؾارع بأستخجام نسؾذج  2 - 9
Hot Spot and Cold :Getis – Ord Gi* 

442 - 459 

التؾجيات السدتقبمية لخجمات البشى التحتية حدب  الفرل الرابع 
 التقجيرات الدكانية 

450 - 494 

اْلستراتيجية السدتقبمية لخجمات البشى التحتية لغاية  4 - 0
 4491عام 

451 

 454 - 451 4491تقجيرات سكان مشظقة الجراسة لدشة  4 - 4 - 0
 444 - 455 تقجيرات الحاجة السدتقبمية مؽ الؾحجات الدكشية  4 - 4 - 0

الشغرة السدتقبمية التظؾيرية لخجمات البشى التحتية   4 - 0
 4491لغاية عام 

449 - 494 

 445 - 440 الشغرة السدتقبمية لخجمة مياه الذرب  4 - 4 - 0

تحجيج الحاجة السدتقبمية مؽ محظات الزخ  4 - 4 - 4 - 0
 التؾزيعية والفرعية الثانؾية

445 - 444 

 443 - 444 الشغرة السدتقبمية لخجمة الررف الرحي  4 - 4 - 0

تقجير الحاجة السدتقبمية مؽ محظات السعالجة  4 - 4 - 4 - 0
 والزخ الرشجوقية

449 - 442 

التظؾير السدتقبمي ْلنابيب شبكة ترريف مياه  4 - 4 - 4 - 0
 اْلمظار 

443 

 440 - 444 الشغرة السدتقبمية لخجمة الظاقة الكيربائية  9 - 4 - 0

تقجير الحاجة السدتقبمية مؽ كسية الظاقة الكيربائية   4 - 9 - 4 - 0
 السجيزة

445 

تقجير الحاجة السدتقبمية مؽ السحظات الثانؾية   4 - 9 - 4 - 0
 K.V(44/99/494التحؾيمية ذات الجيج )

444 - 449 

اْلراء الدتراتيجية لتشسية خجمة الظاقة الكيربائية   9 - 9 - 4 - 0
 مدتكبالً 

440 

 494 - 441 الشغرة السدتقبمية لخجمة شبكة الذؾارع  0 - 4 - 0
 444 تقجير الحاجة السدتقبمية مؽ شبكة الذؾارع 4 - 0 - 4 - 0



 

 

 ح 

 494 - 445 اْلراء الدتراتيجية لتشسية خجمة شبكة الذؾارع 0 - 4 - 0
 491 - 494 اْلستشتاجات 
 494 - 492 التؾصيات  
 441 - 495 قائسة السرادر 
 / السالحق 
 A-B السدتخمص بالمغة اْلنكميزية 
  العشؾان 

 

 لائمة الجداول

 الرفحة عشؾان الججول ت
 لسحظة 4معجلت اْلشعاع الذسدي الذيرية والدشؾية /ممي/واط/سؼ 4 - 4

 4445 . 4554السؾصل لمفترة 
44 

معجلت درجات الحرارة العغسة والرغرى )م( الذيرية والدشؾية لسحظة  4 - 4
 4445 . 4554السؾصل لمفترة 

94 

معجل كسية تداقط اْلمظار الذيرية والدشؾية لسحظة السؾصل لمفترة  9 - 4
4554 . 4445 

94 

معجل سرعة الرياح م/ثا الذيرية والدشؾية لسحظة السؾصل لمفترة  0 - 4
4554 . 4445 

90 

 04 4444 . 4553حجؼ سكان مشظقة الجراسة ومعجل نسؾىؼ لمفترة  1 - 4
 01 - 09 4444عجد سكان ومداحة وكثافة الدكان ْلحياء مشظقة الجراسة لعام  2 - 4
 14 4444الكثافة الدكانية في مشظقة الجراسة لدشة  3 - 4
 14 - 12 4444لعام ندبة تؾزيع تركز الدكان ْلحياء مشظقة الجراسة  4 - 4
 24 - 24 4444حجؼ اْلسر وتؾزيعيا ْلحياء مشظقة الجراسة لعام  5 - 4
 23 - 21 4444حجؼ وتؾزيع الؾحجات الدكشية ْلحياء مشظقة الجراسة لعام  44 - 4
 34 معجل أشغال الفرد لمؾحجات الدكشية ْلحياء مشظقة الجراسة  44 - 4
أنتاج الساء الرالح لمذرب في مشظقة التؾزيع الجغرافي لسذاريع  44 - 4

 الجراسة
44 

 42 التؾزيع الجغرافي لمسحظات الرئيدية السؾزعة  49 - 4



 

 

 ط 

 45 التؾزيع الجغرافي لؾاقع محظات الزخ الفرعية 40 - 4
 50 اْلنابيب الشاقمة الرئيدية لسياه لمذرب 41 - 4
 53 اْلنابيب الشاقمة الثانؾية لسياه لمذرب 42 - 4
 443 التؾزيع الجغرافي لسحظة معالجة الررف الرحي / اليرمؾك 43 - 4
 449 التؾزيع الجغرافي لسحظات الزخ والرفع الرشجوقية والسشاطق السخجومة 44 - 4
عجد الدكان والسداحة السخجومة بذبكة ترريف مياه اْلمظار في  45 - 4

 مشظقة الجراسة 
444 

 K.V 442( 494التؾزيع الجغرافي لسحظات التؾزيع الرئيدية ذات الجيج)  44 - 4
( 44/99)التؾزيع الجغرافي لمسحظات الثانؾية التحؾيمية ذات الجيج  44 - 4

K.V 
491 

لمسحظات الثانؾية جغرافيًا حدب فرؾل  السدتيمكةتؾزيع معجل الظاقة  44 - 4
 الدشة 

404 

 404 مشظقة الجراسة وندبيا السئؾيةأطؾال أصشاف الذؾارع في  49 - 4
 424 (P,Zمدتؾيات الثقة اْلحرائية ) 40 - 9
حجؼ الدكان الستؾقع ْلحياء مشظقة الجراسة ومعجل مقجار الزيادة  41 - 0

 4491الدشؾية لعام 
452 - 454 

 444 - 444 4491حجؼ الؾحجات الدكشية الستؾقعة والحاجة الفعمية لعام  42 - 0

 . 4444الظاقة الحالية والسدتقبمية لسذاريع أنتاج مياه الذرب لعامي  43 - 0
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 األطار النظري

  الممدمة 

تعج البشى التحتية الخكيزدة األساسزية الزحي يقزػم عمييزا األداء الزػضيفي لمسجيشزة ، وىزى ميسزة جزجا        

لشذؤ السجن وتصػرىا ، كسا تعزج أحزجى مقػمزات الزجول الحجيثزة ورأسزساليا ودعامزة فزي التشسيزة بأشزكاليا 

كة الرزززخف الرزززحي ، )شزززبكة السيزززاه الرزززالحة لمذزززخب ، شزززببزززز البشزززى التحتيزززة خزززجمات جسيعزززًا وتتسثزززل 

الكيخبزززاء ، شزززبكات الصزززخق( ، مسزززا يتصمزززب األىتسزززام بيزززا دائسزززًا ، خاصزززة بعزززج األنتيزززاء مزززغ الحزززخوب 

والشداعات ، ألنيا تكػن ىجفًا لألرىابييغ لذل حخكة السجيشة وفدح السجال ليزع بأرتكزاب الجزخائع وتزجميخ 

، ألن تزززػافخ تمزززظ  خصصزززيغ الحززززخي لمسالحيزززاة األندزززانية فييزززا، وتذزززكل ايززززًا أىسيزززة خاصزززة بالشدزززبة 

الخجمات وبالذكل الكفؤ مغ شأنو أن يديع في صشع البيئزة الرزحية والدزميسة لمسشصقزة الحززخية التزي 

ميسزززا تزززػافخت خزززجمات البشزززى التحتيزززة فزززإن ليزززا  .يزززداول األندزززان نذزززاشاتو اليػميزززة والعسميزززة والسعيذزززية 

الى أن تكػن مكانًا مالئسًا باألعسزال مدزتؿباًل ، أي  تأثيخىا عمى نػعية الحياة في السجيشة ومغ ثع تجفع

 يسكززغبذززكل عززام تعززُج اليززجف األسززاس مززغ بشززاء السززجن وتصػرىززا ، لكززغ فززي الػقززت نفدززو تعززج وسززيمة 

  .تحؿيقيا تحؿيقًا لميجف الشيائي مغ تصػر وبشاء السجن الحزخية في الحياة االقترادية واألجتساعية 

لتحتيززة الززى جسمززة مززغ الخززجمات األساسززية التززي تذززكل أحززجى الخكززائد يذززيخ مرززصمح البشززى ا         

األساسزززية فزززي أي بمزززج ، ويعتزززخف عزززجد كبيزززخ مزززغ الجراسزززات أن اليزززجف مزززغ وجػدىزززا ىزززػ تزززػفيخ الزززجعع 

لألرتقاء بالغايات الػششية األقترادية واألجتساعية العامة ، كسا أن الخجمات التي تقجميا البشى التحتية 

اتيززا بززل وسززيمة تفزززي إلززى مخوحيزة مززغ األغززخاض األوسززع نصاقززًا ، التززي قززج تشصززػي ليدزت غايززة بحززج ذ

لزحلظ يجزب العسزل  .عمى إي مزديج مزغ الجػانزب الدياسزية أو األقترزادية أو العدزكخية أو األجتساعيزة 

عمززى وضززع الخصززط السدززتقبمية لديززادة كفززاءة شززبكات البشززى التحتيززة ومززج خصززػط مززغ الذززبكات الججيززجة 

 .سحخومة مشيا لمسشاشق ال
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  مشكلة الدراسة 

 .شبو السعجومة في الخجمات االساسية  السشاشقيعج الجانب األيسغ مغ مجيشة السػصل مغ      

نتيجة األحجاث التي مخت بيا والتي بحاجة مدتسخة إلى تصػيخ وإعادة اعسارىا لتتساشى مع الكثافة 

ويتفخع مغ ىحه السذكمة مذاكل اخخى  .حيث يذكل ىحا األمخ مذكمة كبيخة  .الدكانية الستشامية 

 .: اآلتيفخعية يسكغ أدراجيا عمى الشحػ 

 ما تأثيخ الخرائز الصبيعية والبذخية عمى تػزيع خجمات البشى التحتية في مشصقة الجراسة ؟ .0

الدكان ىل تتشاسب تغصية خجمات البشى التحتية ونػعية الخجمة السقجمة مع اعجاد  .6

 وإحتياجاتيع ومتصمباتيع الستدايجة ؟

 ىل ىشاك تبايغ مكاني في تػزيع الخجمات داخل أحياء مشصقة الجراسة ؟ .3

 ما مجى كفاءة وكفاية الخجمات األساسية السقجمة لمدكان في مشصقة الجراسة ؟ .4

  فرضية الجراسة 

إما الفخضية الخئيدية  .جراسة تتمخز فخضية الجراسة بإجابات مبجئية محتسمة لتداؤالت مذكمة ال     
 : باآلتيتكػن عمى الشحػ 

ػى األحياء في تعمى مد) وجػد عجد كبيخ في خجمات البشى التحتية السقجمة لمدكان مسا ولج تبايغ 
ىحه الفخضية فخضيات أخخى فخعية يسكغ تدجيميا  مغويشبثق  .الجانب األيسغ مغ مجيشة السػصل ( 

 عمى الشحػ التالي :

لمخرائز الجغخاؼية الصبيعية والبذخية لسشصقة الجراسة تأثيخ كبيخ في التػزيع السكاني  .0
 .لمخجمات في مشصقة الجراسة 

 .ىشاك عالقة شخدية بيغ الديادة الدكانية وزيادة الصمب عمى الخجمات في مشصقة الجراسة   .6
حخمان ىحه الخجمات يترف التػزيع السكاني لمخجمات في مشصقة الجراسة بالعذػائية مسا ولج  .3

 .عمى مدتػى األحياء في السشصقة 
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كبيخ في كفاءة وكفاية خجمات البشى التحتية السقجمة لمدكان وعجدىا عغ تمبية  يوجػد تخد .4
 .حاجاتيع 

   هدف الدراسة 

 جاء ىجف الجراسة مغ خالل الكذف عغ الػاقع الحؿيقي لخجمات البشى التحتية وتحميميا تحميالً        

كحلظ .جغخاؼيًا ، ومجى مالئستيا وتغصيتيا مع إحتياجات الكثافة الدكانية الستدايجة وتػزيعيع الجغخافي 

ىجفت الجراسة الكذف عغ العالقة السكانية التي تؤثخ في كفاية وكفاءة خجمات البشى التحتية وفق 

مة والػصػل إلى السعاييخ التخصيصية ، والتعخف عمى مجى درجة رضا الدكان مغ الخجمات السقج

والتعخف عمى معجالت الحخمان مغ تمظ الخجمات بيغ القصاعات الدكشية  .أجاباتيع واستصالع أرائيع  

في مشصقة الجراسة وما تػاجيو مغ مذكالت ومعػقات ووضع الحمػل السشاسبة ليا ، وتحجيج الخمل في 

 رؤيةالسعالجة ليا ، ووضع  مؤسدات ومخافق خجمات البشى التحتية في مشصقة الجراسة وإيجاد سبل

جغخاؼية مدتقبمية تتشاسب مع التصػر البذخي والعسخاني واألقترادي في ىحه السجيشة مغ جية ، ومع 

خرائريا الصبيعية مغ جية أخخى ، كػن شبكات البشى التحتية الجعامة األساسية لمتصػر 

 .األقترادي واألجتساعي في السجيشة 

   همٌة الدراسة أ 

مع حياة الدكان مغ  البشى التحتية كػنيا بتساس مباشخز أىسية دراسة مػضػع خجمات تبخ         

الشاحية األقترادية واألجتساعية ، إذ تعج مشصقة الجراسة مغ السشاشق التي شيجت نسػًا حزخيًا واسعًا 

 عجداً باألضافة الى الطخوف التي مخت بيا في الدشػات األخيخة األمخ الحي جعل السجيشة  تعاني  .

  .في كفاءة وكفاية  خجمات البشى التحتية السقجمة مغ حيث التػزيع  كبيخاً 

وىشاك عجة أسباب اخخى دفعت الباحث ألختيار مػضػع  الخجمات لسشصقة  الجانب األيسغ مغ مجيشة 

 : كاآلتيالسػصل لمجراسة وىى 
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 لأىسية مشصقة الجراسة السػقعية والػضيؽية ، إذ تعج مخكد لسجيشة السػص .0

 عجم وجػد دراسات سابقة بخرػص مػضػع خجمات البشى التحتية لمسشصقة  .6

البشى  وخرػصاً كتداب قصاع الخجمات أىسية كبيخة ، إِ مغ خالل  يزاً تتحجد أىسية الجراسة أَ  .3

 التحتية التي أصبحت التحجيات التي تػاجو السجتسعات البذخية 

أسذ ومعاييخ التخصيط الحزخي غياب التخصيط الدميع الحي يفخض ضخورة األعتساد عمى  .4

 لتحقيق عالقة متػازنة بيغ الدكان والبيئة 

  منهجٌة الدراسة 

تعخف مشيجية الجراسة بأنيا الصخيق الحي يديخ عمييا الباحث لمػصػل الى الحؿيقة وفق قػاعج      

عتساد عمى تع اإلِ  .ليجف ومذكمة الجراسة  عمسية مشتطسة ، لحا أقتزت الزخورة العمسية واستشاداً 

 :اآلتيةالسشاىج 

ستخجام ىحا السشيج في الجراسة لسعخفة الخرائز الصبيعية إِ تع السشيج الؾصفي )التحميمي( :  .4

والبذخية لسشصقة الجراسة وتحميل مجى أثخىا عمى خرائز شبكات البشية التحتية في مشصقة 

االحرائية عغ شخيق الجراسة ، وكحلظ استخجام األسمػب الكسي والشػعي بإستخجام البيانات 

  GIS، وبخامج تقشية نطع السعمػمات الجغخاؼية  Excelوايزا استخجام بخنامج  spssبخنامج 

في رسع الخخائط والتحميل السكاني األحرائي لخجمات البشى التحتية  Arc GISبإستخجام بخنامج 

الشتائج  قراءوإستالبقع الداخشة والباردة ، ( Hot Spot and Cold Spotبأستخجام شخيقة )

 .صحاب القخار في معالجة السذكالت أَ جات وتحجيج السقتخحات التي تعيغ ووضع الحمػل لمسعال
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ركدت الجراسة في ىحا السشيج عمى وصف واقع حال شبكات البشى التحتية السشيج الكسي :  .4

 .وعسميا وكفاءتيا وتغصيتيا لسشاشق مشصقة الجراسة 

أعتسجت الجراسة عمى الؿياس والتحميل واستخجام األرقام واألحراءات لمػصػل إلى نتائج محجدة       

تػضح خرائز الطاىخة والعالقات بيغ شبكات البشى التحتية مػضػع الجراسة ذات الرمة، وإستخجام 

  .ةالخخائط واألساليب الكارتػكخاؼية ، وتصبيق األساليب الكسية السشاسبة التي تخجم الجراس

  : تع األعتساد عمى مجسػع األسخ الحي يتكػن مشيا مجتسع الجراسة عٌنة مجتمع الدراسة :
( مغ 0504فقج بمغ عجد أستسارت األستبانة ) .لتحجيج حجع العيشة السصمػب لغخض الجراسة 

%( ،  وندبة 95ومقجار درجة الثقة ) .( أسخة 78608خالل األعتساد عمى عجد األسخ البالغ )
 :  (0) اآلتية( ،بأستخجام الريغة 4.45لسدسػح بو )الخصأ ا

  
  

   
1

 
   2 

  
 .أن : ِإذ
N  عجد وحجات السجتسع األحرائي = 
N  حجع العيشة السصمػب = 
t 

 %95= مقجار درجة الثقة  6
  = r

    4.45ندبة الخصأ السدسػح بو 6 
 : تسثمت برعػبة جو الباحث صعػبات عجة مشيا او  الرعؾبات التي واجيت الجراسة

نتيجة ما مخت بو مشصقة  الدجالت الحرػل عمى البيانات مغ الجوائخ السعشية ، وذلظ لفقجان

مسا أضصخ الباحث ألجخاء السدػحات السيجانية  . 6407 - 6404الجراسة مغ أحجاث 

ستسارة األستبانة وما إِ الرعػبات في تػزيع  فزاًل عغ .والسقابالت الذخرية لتدجيل مالحطاتو 

   .رافقيا مغ تحجيات أمشية نتيجة الػضع الخاص الحي تعيذو مجيشة السػصل بذكل عام 

                                           

سامي عديد عباس العتبي ، إياد عاشػر الصائي ، األحراء والشسحجة في الجغخاؼية ، مكتبة ومصبعة أكخم  -( 0)
 . 38، ص  6406بغجاد ،   ،لمصباعة 
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 : سجت الجراسة عمى مرادر عجة مشيا عتإِ  مرادر جسع السعمؾمات: 

تذسل الكتب والسخاجع والجوريات ورسائل الساجدتيخ والجكتػراه الستػفخة لجى  مكتبية : مرادر (0

 .السكتبات العامة والخاصة حػل مػضػع الجراسة 

وتتسثل بالسعمػمات والبيانات واألحراءات والخخائط والسخصصات الستػفخة  : جانيةيالجراسة الس (6

 .السختمفة لجى الجوائخ الخسسية والحكػمية ومخاكد األبحاث العمسية 

وتذسل السعمػمات والبيانات التي قام الباحث بجسعيا مغ خالل السقابالت  شخرية : مرادر (3

  .والسالحطات والسذاىجات الذخرية والسدح السيجاني الستسثل بتػزيع استسارة األستبانة 

 : مؾقع الجراسة مؽ الجراسات الدابقة 

تعج ىحه الجراسة األولى التي انفخدت بجراسة واقع حال خجمات البشى التحتيٌة وتحميميا والسذاكل التي 

زيادة الصمب عمى الخجمات وتسثيميا بإشكال بيانية وخخائط و تػاجو ىحه الخجمات وإيجاد ندب الحخمان 

رؤية ستخاتيجية تشسػية تػضح تبايغ الحخمان بيغ األحياء والسذاكل التي تػاجييا ، ووضعت الجراسة 

 .مدتقبمية لمشيػض بػاقع الخجمات وتصػرىا بسايالئع حاجة الدكان ومتصمباتيع 

 : الجراسات الدابقة 

واىجاف  الجراسة ومػقع الجراسة تمظ يةمشيج لسعخفة السيسة العشاصخ مغ الدابقة الجراسات تعج     

 الدابقة الجراسات مغ الحالية الجراسة وأىسية  مػقع وبيان نتائج اليو مغ تػصمت وما الجراسات تمظ

 تمظ مغ الباحثػن  إلييا تػصل التي والحمػل البحث مػضػع عغ معمػمات مغ تػفخه ما خيقش عغ

  يغ :قدس الى تقدع يالت الدابقة الجراسات
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 : الجراسة مشظقة عؽ سابقة دراسات  -

 الذي االمربشكل مباشر ،  مدٌنة الموصلفً الجانب األٌمن من  الموضوع هذا دراسة تتم لم     

المدٌنة،  مستوى على اخرى لدراسات بداٌة البحث ٌكون ان نأملو الموضوع هذا ًف البحث الى قادنا

ووجد الباحث هناك دراسة جانب واحد من خدمات البنى التحتٌة فً منطقة الدراسة التً ٌمكن 

 كدراسة سابقة لمنطقة الدراسة وهى :ــ  اأدراجه

تجييد ماء الذخب باألنابيب لدكان محافطة نيشػى ( ): (0)احسج صالح كشعان عبجهللا الجبؾري  .4
متزسشة أربعة فرػل تتشاول عسمية أستيالك ماء الذخب في محافطة نيشػى ، وشخيقة أنتاج ونقل 

والسذاكل التي تػاجو عسمية التجييد ، ووضع السعالجات السدقبمية وتػزيع ماء الذخب لمدكان 
 نيشػى . لسحافطةلسذكالت تجييد ماء الذخب 

 . الحرر ل السثال لسب عمى بسؾضؾع الجراسة صمة ليا التي لسشاطق اخرى  الدابقة الجراسات -

مزاء، مجزاري، كيخبزاء، ىزاتف ، تحميزل التبزايغ السكزاني لخزجمات البشزى التحتيزة: )(6)وسؽ شياب أحسج العبيجي .4

جراسززة ب( تشاولززت الجراسززة سززتة فرززػل   GISم تقشيزة نطززع السعمػمززات الجغخاؼيززةلسجيشززة كززخبالء باسززتخجا أرضزي
حيزث تبشزت  GISمذاكل البشى التحتية في محافطة كخبالء وربصيا بتقشزة نطزع السعمػمزات الجغخاؼيزة 

ى اتخززاذ ييل إدارتيززا وتقييسيززا مسززا يززؤدي الززإمكانيززة إنذززاء قػاعززج بيانززات لمخززجمات تدززاعج عمززى تدزز
تمززظ الخززجمات فززي السػقززع األفزززل فزززاًل عززغ إمكانيززة وجززػد عالقززات  أفزززل القززخارات حززػل تػؾيززع

وارتباشات مغ حيث التبايغ والتذابو ما بيغ )السؤشخات الدكانية واالجتساعية واالقترادية ومؤشخات 
 .خجمات البشى التحتية إلحياء مجيشة كخبالء(

                                           

احسج صالح عبجهللا كشعان ، تجييد ماء الذخب باألنابيب لدكان محافطة نيشػى، جامعة السػصل ، أشخوحة  – (0)
 . 6446التخبية ، قدع الجغخاؼية ، دكتػراه )غيخمشذػرة( ، كمية 

تحميل التبايغ السكاني لخجمات البشى التحتية )ماء، مجاري، كيخباء، ىاتف ،  وسغ شياب أحسج العبيجي -( 6)
، أشخوحة دكتػراه )غيخ  جامعة بغجاد ،  GISأرضي( لسجيشة كخبالء باستخجام تقشية نطع السعمػمات الجغخاؼية

 . 6449مشذػرة( ، كمية التخبية )ابغ رشج(، قدع الجغخاؼية ،
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تحميل خارشة حخمان سكان قزاء سػق الذزيػخ مزغ خزجمات البشزى : ) (0)ثائر غالب مزيج الشاشي .4
ربعزززة فرزززػل ، تشاولزززت الجراسزززة خزززجمات البشزززى التحتيزززة ، (، تززززسغ الجراسزززة أَ  6404حتيزززة لعزززام الت

ن ىشاك تبايغ في حجع الدكان بيغ مشاشق القزاء ع حاليا في القزاء ، وتػصمت إلى أَ ودراسة واق
مسززا أثززخ عمززى ندززب الحخمززان وىززحا التبززايغ ال يززتالئع مززع واقززع حززال الخززجمات مسززا جعززل واقززع البشززى 

  .التحتية بكل مؤشخاتو يػاجو تحجيات كبيخة 

فزي  التحميل السكزاني لمحخمزان البذزخي مزغ خزجمات البشزى التحتيزة):(6)لظيف خزير لظيف العشبكي .9
الكذزززف عزززغ مدزززتػيات  ززززسشت الجراسزززة اربعزززة فرزززػل ، تشزززاولتمخاكزززد اقززززية محافطزززة الشجزززف( 

الحخمززان وتبايشززو مززابيغ مززجن مخاكززد أقزززية محافطززة الشجززف ، وؾيززاس درجززة الحخمززان مززغ خززجمات 
البشززى التحتيززة لألقدززام البمجيززة فززي ىززحه السززجن مززغ خززالل تحجيززج العالقززات السكانيززة السززؤثخة فززي تبززايغ 

ة الحخمززان ، واعززجاد قاعززجة بيانززات تتعمززق بيززحه الطززاىخة السيسززة فززي حيززاة االندززان عمززى مدززتػى درجزز
 .مخاكد أقزية محافطة الشجف 

)تحميل جغخافي لخارشة الحخمان مغ خجمات البشى التحتية في :  (3)حديؽ عمي محدؽ الحجيسي .0
تشاول الباحث دراسزة الػاقزع الحزالي لخزجمات البشزى .مجيشة الشاصخية( تزسشت الجراسة خسدة فرػل 

التحتية ودراسة التبايغ السكاني لمحخمان مزغ خزجمات البشزى التحتيزة فزي القصاعزات الدزكشية ، وتشزاول 
 .دراسة الحاجة الفعمية والسدتقبمية لخجمات البشى التحتية لمقصاعات الدكشية في السجيشة 

التحميزززل الجغخافزززي لكفزززاءة خزززجمات البشزززى التحتيزززة فزززي : ) (0)أحسدددج محسدددؾد عمدددي أحسدددج الحرداندددي .1
البشزى التحتيزة فززي ربعزة فرزػل تشاولزت ىزحه الجراسزة واقزع خزجمات تززسغ الجراسزة أَ  (محافطزة األنبزار
، كسزا شزسمت تحميزل كفزاءة ىزحه الخزجمات بإسزتخجام السعزاييخ التخصيصيزة ، وتػصزمت محافطة األنبار

                                           

تحميل خارشة حخمان سكان قزاء سػق الذيػخ مغ خجمات البشى التحتية لعام  ثائخ غالب مديج الشاشي ، -( 0)
  . 6405، جامعة بغجاد ، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة( ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية،  6404

لصيف خزيخ لصيف العشبكي ، التحميل السكاني لمحخمان البذخي مغ خجمات البشى التحتية في مخاكد اقزية  -( 6)
 .6408، جامعة الكػفة ، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية، افطة الشجف مح

تحميل جغخافي لخارشة الحخمان مغ خجمات البشى التحتية في مجيشة ،  حديغ عمي محدغ الحجيسي -( 3)
 .6408الجغخاؼية ،  ، كمية األداب ، قدع ، جامعة ذي قار ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة( الشاصخية

التحميل الجغخافي لكفاءة خجمات البشى التختية في محافطة  أحسج محسػد عمي أحسج الحخداني، -( 4)
 .6406، جامعة األنبار ،أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، األنبار
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الخسززززالة إلززززى وجززززػد حالززززة مززززغ التباعززززج بززززيغ خززززجمات البشززززى التحتيززززة فززززي السحافطززززة وبززززيغ السعززززاييخ 
التخصيصيزززة وبيشزززت ضزززخورة العسزززل عمزززى وضزززع رؤيزززة مدزززتقبمية واضزززحة تيزززجف الزززى اقامزززة مذزززاريع 

 .لخجمات البشى التحتية بذكل يشدجع مع واقع الحال وباألعتساد عمى السعاييخ التخصيصية السشاسبة 

 تززسشت( تقييع كفاءة التػؾيع لسحصات ترؽية مياه الذخب فزي مجيشزة بغزجاد:)(4)حسيج خميفة سعيج .2
ربعززة فرززػل ، تشاولززت تػؾيززع مذززاريع ميززاه الذززخب فززي مجيشززة بغززجاد بذززكل يززؤمغ تخؽيززف متصمبززات أَ 

الجػدة لسياه الذزخب مزغ الشاحيزة الرزحية ، وكزحلظ كسيزة السيزاه التزي يػفخىزا السرزجر السزائي لتزأميغ 
ن التػؾيع غيزخ السشاسزب لمسذزاريع ختمفة مغ السياه وتػصمت الجراسة إلى أَ متصمبات األستعساالت الس

  .أن كان التػؾيع ال يدتشج إلى دراسات واؼية يؤدي إلى خدارة كبيخة في السياه خرػصاً الخجمية 

ستخجام نطع إِ الكخادة بالتحميل السكاني لخجمات البشى التحتية في ناحية :)(6)مروة عبجالرزاق بعيؾي  .3
تشاول دراسة الخجمات ونطع السعمػمات  ربعة فرػل،( شسمت الجراسة أَ السعمػمات الجغخاؼية

الجغخاؼية والعػامل السؤثخة في تػزيع خجمات البشى التحتية والتػزيع السكاني لخجمات البشى التحتية 
 .في ناحية الكخادة الذخؾية ، وعالقة مؤشخات الخجمات بالسداكغ 

شزسمت ثزالث  ة وسبل معالجتيا فزي بمجيزة الذزعب(:)دراسة البشى التحتي(9)نجى قاسؼ زايج السالكي .4
جراسة مفاـيع ومعاييخ البشى التحتية ، ودراسة البشى التحتية في العخاق ودورىا فزي التشسيزة لفرػل ، 

االقترادية واألسزتثسار وتأثيخىزا عمزى الشسزػ ومذزكالت البشزى التحتيزة فزي العزخاق ، ودراسزة مذزكالت 
 .البشى التحتية في السشصقة ودور التقشية السدتخجمة في تذخيز السذكالت وسبل معالجتيا 

                                           

رسالة  ، ، جامعة بغجاد مياه الذخب في مجيشة بغجاد تقييع كفاءة التػؾيع لسحصات ترؽية ، سعيج حسيج خميفة -( 0)
 . 6449ماجدتيخ) غيخ مشذػرة(، السعيج العالي لمتخصيط الحزخي واإلقميسي ، 

مخوة عبجالخزاق بعيػي ، التحميل السكاني لخجمات البشى التحتية في ناحية الكخادة بأستخجام نطع السعمػمات  -( 6)
 .6403، جامعة بغجاد ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ) أبغ رشج( ،   GISالجغخاؼية 

نجى قاسع زايج السالكي ، دراسة البشى التحتية وسبل معالجتيا في بمجية الذعب ، جامعة بغجاد ، رسالة  -( 3)
 . 6403ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة( ، مخكد التخصيط الحزخي واألقميسي لمجراسات العميا ، 
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شززسمت  التبززايغ السكزاني لخززجمات البشزى التحتيززة فزي بمجيززة الذزعمة(:) (4)اسديل ميددجي مالددػ السيدالي .5
الجرسة أربعة فرػل ، تشاول دراسة الخرائز الجغخاؼية لبمجية الذعمة تحميل جغخافي لػاقع خجمات 

 .مجية الذعمة مغ مشطػر مكاني بالبمجية في مشصقة الذعمة ، وكحلظ دراسة تقييع خجمات 

التحميززل السكززاني لخخيصززة حخمززان خززجمات البشززى : )(4)أديددان رسددؽ عبددج الردداحب الددداعجي .44
التحتية في مجيشة البرخة( ، تزسغ الجراسة أربعة فرػل ، تػصمت الجراسزة إلزى عزجم كفزاءة وكفايزة 
خجمات البشى التحتية متسثمة بالتػزيع غيزخ العزادل ليزحه الخزجمات إذ أن مدزاحات كبيزخة غيزخ مغصزاة 

رززخف الرززحي وتحبززحب واضززح فززي مدززتػى الخززجمات بسختمززف أنػاعيززا األمززخ الززحي أنعكززذ عشززو بال
  .حخمان الدكان مغ ىحه الخجمات وتمػث البيئة الحزخية 

تقييع شبكات الرخف الرحي في مجيشة بغجاد( دراسة ) :(9)مشتقى مخمج عبج الكريؼ ناجي الحيجري  .44
تزسشت الجراسة ثالث فرػل ، تشاولت  .تخصيصية تحميمية لبعس السحالت في بمجية مخكد الكخخ 

الجراسة تصػيخ شبكات الرخف الرحي في مجيشة بغجاد ، وبيشت ان مشطسػمة الرخف الرحي 
عغ عجم  ب مياه الرخف الرحي ، فزالً الحالية في بغجاد ) جانب الكخخ (غيخ كاؼية ألستيعا

ن عغ أَ  كفاءة الذبكات وانتياء العسخ الترسيسي ألغمبيا وضعف الريانة الجورية السخصصة فزالً 
 .محصات السعالجة والخفع قجيسة ومتيالكة 

وتيجف .(التحميل السكاني لسذكمة شبكة مياه الرخف الرحي في مجيشة الشجف:)(4)عميمكية شاكر  .44
ة الدمبية عمى البيئة يالى تحجيج مذكمة مياه الرخف الرحي ومجى آثارىا البيئىحه الجراسة 

الحزخية وأضيخت الجراسة وجػد مذكمة في شبكة السجاري ناتجة عغ ضعف إمكانيات التشسية 
والتخصيط الحزخي لقصاع الرخف الرحي، كسا أوضحت الجراسة أىسية خجمات الرخف الرحي 

                                           

اسيل ميجي مالظ السيالي ، التبايغ السكاني لخجمات البشى التحتية في بمجية الذعمة ، جامعة بغجاد ، رسالة  -( 0)
 . 6406ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( كمية التخبية ) ابغ رشج( قدع الجغخاؼية ، 

أديان رسغ عبج الراحب الداعجي، التحميل السكاني لخخيصة حخمان خجمات البشى التحتية في مجيشة البرخة ،  -( 6)
 . 6406جامعة البرخة ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة ( كمية التخبية  ، قدع الجغخاؼية ، 

رسالة  ، جامعة بغجاد ، بغجاد تقييع شبكات الرخف الرحي في مجيشةمشتقى مخمج عبج الكخيع ناجي الحيجري ،  -( 3)
 . 6406ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة( ، مخكد التخصيط الحزخي واألقميسي لمجراسات العميا ، 

دبمػم عالي، السعيج ، التحميل السكاني لسذكمة شبكة مياه الرخف الرحي في مجيشة الشجف،  مكية شاكخ عمي -( 4)
 . 6447العالي لمتخصيط الحزخي واإلقميسي، جامعة بغجاد، 
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التخصيصية والبيئية والتأثيخات التي تريب السجيشة بدبب وجػدىا بذكل بالشدبة لمسجيشة مغ الشاحية 
 .غيخ كفػء

 : جزاءت ـيكميزة الجراسزة لتتززسغ أربعزة فرزػل فزي ضزػء السفزخدات الدزابقة ، إذ  ليكمية الجراسة

عزخض مفرزل لسعصيزات الخرزائز الجغخاؼيزة الصبيعيزة والبذزخية السزؤثخة عمزى  الفرل اْلولتشاول 

تحتيززة ، حيززث تسثمززت الخرززائز الصبيعيززة بالعػامززل التاليززة ) السػقززع ، السػضززع ، خززجمات البشززى ال

التخكيب الجيػلػجي، شبػغخاؼية الدصح ، الخرائز السشاخية، التخبة، السػارد السائية ( بيشسا تسثمت 

الخرائز البذخية بكل مغ )نسػ الدكان، التػزيزع السكزاني لمدزكان، الكثافزة العامزة لمدزكان، التخكزد 

لدكاني، حجع األسخ، حجع الػحجات الدكشية، معجل حجزع األشزغال، واألنذزصة األقترزادية لسشصقزة ا

ى التحتيزة فزي مشصقزة الجراسزة شدراسة الػاقع الخجمي لخجمات الب الفرل الثانيتشاول  ساؼي .الجراسة( 

بيشسززا  .وتزززسشت )خجمززة ميززاه الذززخب ، والرززخف الرززحي ، والصاقززة الكيخبائيززة ، وشززبكة الصززخق (

بجراسزززة التحميزززل السكزززاني األحرزززائي لخزززجمات البشزززى التحتيزززة وشبيعزززة تػزيعيزززا  الفردددل الثالدددثجزززاء 

واألخيززززخ فقززززج جززززاء بػضززززع التػجيززززات  الفرددددل الرابددددعمززززا أَ  .بأسززززتخجام نطززززع السعمػمززززات الجغخاؼيززززة 

عذززخ  السدززتقبمية لخززجمات البشززى التحتيززة حدززب التقززجيخات الدززكانية والػحززجات الدززكشية لسززجة خسدززة

 .عامًا قادمة 

 : مفاليؼ ومرظمحات خجمات البشى التحتية 

مغ أجل أعصاء صػرة أوضح وفيزع أوسزع أليزة دراسزة ، ال بزج مزغ تحجيزج السفزاـيع والسرزصمحات      

العمسية التي تداعج في تػضيح األفكار وأدراك السعاني التي يخيج بيا الباحث مزغ خالليزا الخزػض فزي 

سززام وقززج حزززيت الخززجمات كسفيززػم عززام فززي األونززو األخيززخة بأىت .عسززق دراسززتو بذززكل عمسززي ومفرززل 

السززجن وتػسززعيا الززحي  خزاص ، نتيجززة التصززػر الززحي تعيذززو السجسػعززات البذزخية ، ونتيجززٍة لتدززارع نسززػ
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جعزل أمززخ تػفخىززا أمزخًا فززي غايززة الزززخورة ، بزل أصززبح تػافخىززا مززغ السقزاييذ ومعززاييخ سززسات التحزززخ 

 .الحي تسخ بو الجول 

 يسكغ الػقػف عشج أبخز السفاـيع حػل الخجمات وىى :  : مفيؾم الخجمات : 4 - 4

تعززخف عمززى أنيززا عسززل مػجززو برززػرة مباشززخة لتمبيززة حاجززات ومتصمبززات األشززخاص أو  الخددجمات : (0

 . (0)شخز بعيشو ) يصمبيا أو يحتاج ليا (

 . (6)تعخف بإنيا عسل مفيج تدتيجف تحديغ نػعية الحياة لمفخد ولمسجتسع الخجمات : (6

خف بإنيزززا أنذزززصة تسارسزززيا الجولزززة )قصزززاع حكزززػمي( أو مؤسدزززات غيزززخ الجولزززة أي تعززز الخدددجمات : (3

 .(3)) قصاع خاص( لتقجيع وتػفيخ خجمات ذات مشافع معيشة ألشباع حاجات السجتسع 

 : مفيؾم خجمات البشى التحتية :  4 - 4

، ولقزج ضيزخت تعج خجمات البشى التحتية مغ السفاـيع والسػاضيع السيسة في مجزال البحزث الجغخافزي   

الحاجززة إلززى البحززث والجراسززة فييززا ، حتززى أصززبح درجززة تززػفخ الخززجمات لمدززكغ أمززخًا ضززخوريُا وأساسززيًا 

 .(4)يعتسج عميو لتحجيج درجة التحزخ والتقجم لسا تقجمو مغ تدييالت لجسيع أفخاد السجتسع 

أنيززا قصزاع خززجمات تعزخف البشززى التحتيزة حدززب تعخيزف الباحززث الخوسزي )إيخامززػف( عمزى كسزا         

مشطػمزة أجتساعيزة أقترزادية تتحزجد عزغ شخيزق الػضيفززة التزي تؤدييزا ببشيتيزا السددوجزة ) البشيزة الساديززة 

 .(5)األساسية ( و ) البشية البذخية(

                                           

، 6403، مكتبة العخبي لمشذخ والتػزيع،  0مازن عبج الخحسغ الييتي ، جغخاؼية الخجمات ) أسذ ومفاـيع( ، ط -( 0)
 08ص 

.09مازن عبج الخحسغ الييتي ، جغخاؼية الخجمات ، السرجر نفدو . ص  -(  6(  
، دار  0خمف حديغ الجليسي ، تخصيط الخجمات السجتسعية والبشى التحتية ) أسذ ومعاييخ وتقشيات ( ، ط -( 3)

  . 63، ص  6449عسان ،  -صفاء لمشذخ والتػزيع 

. 066ية الخجمات ،مرجر سابق . ص مازن عبج الخحسغ الييتي ، جغخاؼ -( 5)  
David Harrey Explaanation in Geogeaphy , Edward Arnold m Londonm 1976,p458.)4(
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ويسكغ تعخيف البشى التحتية حدب مفيػميا العام والػاسع بأنيا مجسػعة مغ الخجمات التي تقع        

قجيسيا والسشذأت التي تذيجىا عمى األرض ، فيى تذسل خجمات البشى التحتية ضسغ ميام الجولة في ت

مشيززا خجمززة شززبكة ميززاه الذززخب والرززخف الرززحي والكيخبززاء والصززخق ، وغيخىززا مززغ الخززجمات التززي تقززع 

 .ضسغ مفيػم خجمات البشى التحتية 

ومعززاييخ أن يكززػن تخصززيط الخززجمات وفززق أسززذ  يجززب: أسددس ومعددايير تخظدديط الخددجمات :  9 - 4

تحقزق العجالزة فززي تقزجيع تمزظ الخززجمات والتزي تذزسل جسيززع سزكان السجيشزة أو األقمززيع أو الجولزة ، وتكززػن 

 :(0) اآلتيةسذ وفق األُ 

 .تحقيق العجالة في تػزيع الخجمات يتفق مع حجع وكثافة الدكان حدب السعاييخ السعسػل بيا  (0

 وتقجيع الخجمات كأستخجام تقشيات األستذعار عغ بعجستخجام التقشيات الستصػرة الحجيثة في أدارة إِ  (6

 .GISوبخامج نطع السعمػمات الجغخاؼية 

 .أن تكػن الخجمات السقجمة عمى درجة عالية مغ الكفاءة والكفاية (3

األسززززتسخارية فززززي عسميززززة تقززززجيع الخززززجمات ومشدززززجسة مززززع التقززززجم العمسززززي والتكشػلززززػجي والتغيززززخات  (4

 .األقترادية واألجتساعية التي تذيجىا الجولة 

أن يدززبق تقززجيع الخززجمات وتػزيعيززا وتػسززيع نصاقيززا سززتخاتيجية عسميززة ومشطسززة بسززا يزززسغ تػفخىززا  (5

 .لكل فخد مغ أفخاد السجتسع  متداوي بذكل 

 .لسبالغ الالزمة لتقجيع الخجمات بكافة أنػاعيا السختمفة مغ قبل الجولة تػفيخ ا (6

                                           

التخصيط ) فمدفتيا وأنػاعيا ومشيجيتيا ، وأعجادىا وتصبيقيا في مجال التخصيط  عثسان دمحم غشييع ،معاييخ -( (0
 . 43، ص  6400، دار الرفاء لمشذخ والتػزيع ، عسان ،  0العسخاني ( ، ط
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أعتسززاد السذززاركة الجساعيززة لمدززكان فززي تقززجيع الخززجمات ووضززع الخصززط والترززاميع الخاصززة بيززا،  (7

ويجب أن تتدع تمظ السخصصات والتراميع بالسخونة ، أي أن يكػن ليا القجرة عمى تمبية متصمبات 

 .لستػقعة مدتؿباًل دون التأثيخ عمى حرة الفخد مغ تمظ الخجمات الديادة الدكانية ا

أن يؤخززح بشطززخ األعتبززار مػاقززع الخززجمات بكززل أنػاعيززا عشززج وضززع السخصصززات األساسززية لمسززجن ،  (8

قززج يغفززل السخصززط مجززال مززج شززبكات الخززجمات الستسثمززة بذززبكة ميززاه الذززخب والرززخف الرززحي ، و 

تتخكزد جسيعيزا فززي الذزػارع والتزي تكززػن فزي الغالزب ضززسغ مسزا يخمزق أرباكززًا فزي تزػفيخ الخززجمات و 

 .األحياء الدكشية

تشدزززيق جسيزززع الجيزززػد لمجيزززات السدزززؤولة عزززغ تقزززجيع تمزززظ الخزززجمات بحيزززث ال يحزززجث تقزززاشع فزززي  (9

تقجيسيا ، وخاصة خجمات البشزى التحتيزة التزي تكزػن بذزكل متزػازي جشزب بعززيا الزبعس ، إذ أن 

 .يؤثخ ما يقع مغ الخجمات األخخى عسل أي تغييخ أو تصػر في أحجاىا 
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 خجمات البشى التحتية :  عمى: الخرائص الجغرافية الظبيعية السؤثرة  4 - 4

 : تسييج

ال شظ أن دراسة الخرائز الجغخاؼية الصبيعية إلى جانب الخرائز الجغخاؼية البذخية       

، مجيشة ضاىخة جغخاؼية بذخية أليةِ  يةِ لجى كثيخ مغ الباحثيغ عشج دراسة أَ ى بإىتسام  بالغ األىسية زتح

لسعصيات بيئتيا الصبيعية التي تتدع بالثبات عمى عكذ  إذ تشسػ وتتصػر السجيشة وتقجم خجماتيا شبقاً 

 التأثيخ عمىفي  اً دور  أحياناً  تستمظ الخرائز الصبيعية ظإضافة لحل .الخرائز البذخية الستغيخة 

بج مغ الػقػف عمى وضائف السجيشة ، والسجى الحي تدتصيع أن ترل إليو خجماتيا ، ونتيجة ليحا ال

في) السػقع،السػضع ،التخكيب والستسثمة  تي تتدع بيا مشصقة قيج الجراسةالعشاصخ الجغخاؼية الصبيعية إل

وغيخ  السػارد السائية ( التي تستمظ تأثيخ مباشخالجيػلػجي ،شبػغخاؼية الدصح ، السشاخ ،التخبة ،

  كاآلتي :ىى و  .في مشصقة الجراسة  مبياً سػاء كان إيجابيًا أو سعمى خجمات البشى التحتية  مباشخ

 :  : السؾقع 4 - 4 - 4

تعج دراسة السػقع أحجى أىع الخرائز الصبيعية في شكل وإمكانيات إية مجيشة ، إذ تسثل دراسة 

ويعج أحجى أىع  .(0)السػقع مداحة تكذف عغ مخكد السجيشة وعغ عالقتيا بسداحات أوسع تحيط بيا 

 ويقرج بكمسة  .(6)ُه البعس بإنُو قمب الجغخاؼية العشاصخ الجغخاؼية خاصة في جغخاؼية السجن ، وعج  

، فقج أمتازت غالبية السجن العخاؾية بتبايغ مػاقعيا الجغخاؼية ، في مطيخىا العام مكان السجيشة  السػقع

 وججت غالبية السجن في كسا.(3)ة وأجتساعية لسا يتحتع عمييا مغ ضػابط شبيعية وأقترادية وتاريخي

 .بغجاد واألنبار وغيخىا مغ السجنمتازت بحات السػقع الشيخي كسجيشة نذأتيا بالقخب مغ الشيخ ، وبيحا إِ 

تقع مشصقة  .اليسشى مغ نيخ دجمة  فةة الجراسة التي نذأت عمى حافة الزيشصبق عمى مشصقو ىحا 

                                           

  . 43، ص  6444،  6صبخي فارس الييتي ، صالح فميح حدغ ، جغخاؼية السجن ، جامعة بغجاد ، ط - (0)
 . 676، ص  0977مشقحة ، عالع الكتب ،  6جسال حسجان ، جغخاؼية السجن ، ط  - (6)
   ، رسالة ماجدتيخ السجن السدتمبة ، جامعة السػصل  خالج أحسج عيجان سمصان الحجيجي ، حسام العميل نسػذج - (3)

 . 6، ص  6446) غيخ مشذػرة (  كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، 
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 ʹ04 ˝4، ودائختي عخض ) شخقاً ( 43ºʹ06 ˝4( و)43º ʹ6 ˝4بيغ خصي شػل ) الجراسة فمكياً 

36º( و )36 ʹ64 ˝4º ) ًفقج جاءت الجراسة  ما الحجود الدمانيةأَ  .(0 - 0يشطخ خخيصة ) ، شساال

 .( 6464)بجراسة خجمات البشى التحتية لسشصقة الجراسة لعام 

تقع مشصقة الجراسة في مجيشة السػصل مخكد محافطة نيشػى في الحػض األوسط  إما جغخاؼياً       

 ، لى جشػبياإذ يختخقيا نيخ دجمة مغ شساليا وإ، (0)لشيخ دجمة ضسغ الجدء الذسالي مغ العخاق 

يصمق عمى الشرف  .ؼيذصخىا جغخاؼيًا إلى نرفيغ رئيديغ غيخ متداوييغ بالدكان والسداحة 

ويسثل  .، ويصمق عمى الشرف األكبخ بالجانب األيدخ بالجانب األيسغ وىػ محػر دراستشا ألصغخا

 تمكيف مغ جية الذسال ، ومغ جيةيحاذي مشصقة الجراسة  .الجانب األيسغ مخكد مجيشة السػصل 

 .، ومغ جية الذخق الجانب األيدخ لسجيشة السػصل  حسام العميلوالجشػب السحمبية الغخب 

لو مغ تأثيخ عمى خجمات البشى  وىحا ما .(6)مى مػقع مجيشة السػصل بالسػاقع العقجية يصمق ع     

تزخس التحتية في كفاءتيا وإيراليا إلى السشاشق البعيجة ، إذ مغ الػاضح أن السشصقة التي تستاز 

، عمى أمام التػسع السداحي لمسجيشة  ايزاً  أمام تقجم تمظ الخجمات وعائقاً  عائقاً  الدصح الحي يذكل

بيغ لمسػقع وتَ  ،سيػلة تقجيع خجمات البشى التحتية فخصة ديج مغ التي تُ  عكذ السشصقة األقل تزخساً 

الجغخافي الجور الكبيخ في تػفيخ شبكات مياه الذخب ، إذ وقػعيا عمى حافة الشيخ سيل مغ مج شبكة 

 .ع السائية عمى الشيخ السياه الرالحة لمذخب إلى األحياء الدكشية بعج معالجتيا وأنذاء السذاري

  

                                           

) غيخ مشذػرة ( ، أشخوحة دكتػراه  صبيح يػسف شاىخ ، التخكيب التجاري لسجيشة السػصل ، جامعة السػصل ، - (0)
 . 56، ص  0996  قدع الجغخاؼية ،كمية التخبية ، 

اؼية السػصل : دراسة في العالقات األقميسية ، مػسػعة السػصل الحزارية ، صالح حسيج الجشابي ، جغخ  - (6)
 . 5السجمج األول ، دار الكتب والشذخ ، جامعة السػصل ، ص 
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 : عض: السؾ  4 - 4 -4
الصبػغخاؼية لسالمح السجيشة الستسثمة با تعشي دراسة السػضع الرفة الصبيعية لمحيد الحي تدتثسخهُ       

نحجار الدصح  التي تقػم عمييا السجيشة ، وتخكيبيا الجيػلػجي والسشاخ الحي يدػد لمدصح ودرجة إِ 
التي تذغل مداحة تبمغ  . (6) " السؾضع يعشي رقعة اْلرض التي تقؾم عمييا السجيشة " .(0)السجيشة 

وتزع عجد مغ األحياء الدكشية  .(3)6( كع664مغ مداحة مجيشة السػصل البالغ مداحتيا ) 6( كع88)
  .(  6 - 0يشطخ خخيصة ) .( حي سكشي متبايغ مغ حيث السداحة والدكان90) البالغة
اليسشى مغ نيخ دجمة ، ويتسثل مػضع مشصقة الجراسة جدءًا مغ  عمى الزفة تشذأ مشصقة الجراسة      

 .(4)ىزبة السػصل التي تذكل كجدء ميع مغ التذكيالت التزاريدية لمسشصقة الستسػجة مغ العخاق
ستاز مػضع مشصقة الجراسة باألرتفاع التجريجي الحي يتخاوح مابيغ ( ي3 - 0خالل خخيصة ) فسغ

بل كمسا أتجيشا تشحجر بإتجاه الذخق والجشػب الذخقي   .البحخ ( م فػق مدتػى سصح 364 - 084)
ات رتفاعمسا يسكغ تسيد خسدة نصاقات مغ اإلِ ،  تشحجر إلى الذخق والجشػب الذخقي نيخ دجمة إلى

( م فػق مدتػى 664 - 084إذ يطيخ الشصاق األول السحرػر مابيغ )واألنحجارات لسشصقة الجراسة، 
شق الػاقعة عمى أكتاف نيخ دجمة ، ثع يطيخ نصاق ثاني يشحرخ بيغ الستسثل بالسشاسصح البحخ 

( م فػق مدتػى سصح البحخ الحي يشحرخ مابيغ الشصاقيغ األول والثالث الحي تتخاوح 644 - 634)
تجيشا نحػ الجشػب وكمسا إِ صح البحخ، ( م فػق مدتػى س 664 - 654األرتفاعات ؼيو مابيغ )

(  684 - 674و بيغ )ع الحي يشحرخ ارتفاعع حتى يطيخ الشصاق الخابالغخبي تأخح السشصقة باألرتفا
(  364 - 694م فػق مدتػى سصح البحخ ، ليأتي الشصاق  الخامذ األكثخ ارتفاعًا السحرػر بيغ )

الت الحزخية ، ومشيا خجمات البشى ام فػق مدتػى سصح البحخ والحي يعج أقل مالئسة لألستعس
وال سيسا خجمة شبكة مياه أمام تقجم الخجمات ،  والتي تعج عائقاً  الستبايشةلألرتفاعات  التحتية نتيجةً 

الذخب إلى وشبكة الرخف الرحي ، حيث باألرتفاعات الستبايشة يػلج أثار سمبية وإيجابية لظ 
                                           

،  6400صالح حسيج الجشابي ، جغخاؼية الحزخ ) أسذ وتصبيقات ( ، جامعة السػصل ، الصبعة األخيخة ،  - (0)
 . 36ص 

 . 677السجن ، مرجر سابق ، ص جسال حسجان ، جغخاؼية  - (6)
 .ARC GIS وحجة جسيػرية العخاق ، وزارة البمجيات واألشغال ، مجيخية بمجية نيشػى ، التخصيط والستابعة ، شعبة - (3)

السجمج األول ، دار ، صالح حسيج الجشابي ، تحميل مػضع مجيشة السػصل ، مػسػعة السػصل الحزارية  - (4)
 . 64الكتب والشذخ ، جامعة السػصل ، ص 
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 يزاً وتذيج مشصقة الجراسة أَ  الخجمات مغ حيث تجفق السياه وسخعتيا أنخفاضًا ووبصئيا باألرتفاعات ،
 يزاً بب حجوث الؽيزانات شتاءًا والتي أَ ودية السشحجرة إلييا مغ الجية الغخبية التي تكػن سبكثخة األ

  .خجمات البشى التحتية والتػسع الحزخي لمسجيشة  تػسعمام أَ  تعج عائقاً 

 ( أحياء مشظقة الجراسة4 - 4خريظة )

 التخصيط    جسيػرية العخاق ، وزارة البمجيات واألشغال ، مجيخية بمجية نيشػى ، باألعتساد ،  السرجر :         
 .  ARC GIS04.7، بإستخجام بخنامج  ARC GISشعبة والستابع           
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 ( خظؾط اْلرتفاعات الستداوية لسشظقة الجراسة9 - 4خريظة )

 USUS، الييئة العامة لمسدح الجيػلػجي اإِلمخيكي DEMعمى نسػذج اإِلرتفاع الخقسي لسرجر : باألعتساد ،ا  

 .ARC GIS04.7بخنامج بإستخجام   6404



   اخلصائص اجلغرافيت وأثرها على خدماث البنى التحتيت                                                                                                           األول الفصل 

 

            66 

 :   التركيب الجيؾلؾجي:  9 - 4 - 4

تكسغ أىسية دراسة التخكيب الجيػلػجي أذا أقتخنت الجراسة حػل مػضع السجيشة ، إذ تكذف مغ خاللو 

، إذ يعج (0)عغ خػاص الصبقات الرخخية ونديج التخبة ودرجة تأثيخىا عمى خجمات البشى التحتية 

السجيشة، خجمات ومجى كفاءتيا في التخكيب الجيػلػجي مغ العػامل التي تداىع في كيؽية تػزيع ال

( أن مشصقة الجراسة تتبايغ في تخكيبيا الجيػلػجي ، إذ يطيخ 4 - 0ويتزح مغ تحميل الخخيصة )

تكػيغ الفتحة ) الفارس األسفل ( فييا ، ويتكػن ىحا التخكيب خميط مغ حجخ الكمذ والجبذ والغخيغ 

الذبكات التي تشذأ  وىػ تكػيشات تتفاعل مع وجػد السياه وقمة مقاومتيا ليا وىحا يذكل خصخ عمى، 

فػق ىحه التخب ، إذ تؤدي لحجوث التخدفات والحفخ بذكل مفاجئ ويتزح أثخىا عمى شبكة مياه 

وتتخكد رواسب الديل الؽيزي  ، الذخب والرخف الرحي وبذكل كبيخ عمى خجمة شبكة الذػارع 

، وتطيخ  قميمة ججاً ضافة إلى تخسبات السراشب الشيخية بشدب مشصقة الجراسة بشدب قميمة ، باإلِ  في

ويتبيغ مسا تقجم تحتػي مشصقة  .رواسب مجممكات بسشاشق غخب وشخق مشصة الجراسة بشدبة مشخفزة 

مام تػسع السجيشة وتقجيع خجمات البشى التحتية أَ  تبايغ في تخكيبيا الجيػلػجي الحي يعج عائقاً الالجراسة 

 .(6)والحي يديج مغ تكمفتيا 

 

 
  

                                           

عسان  -، دار صفاء لمشذخ والتػزيع  0طالخاوي ، األسذ الجغخاؼية لتخصيط السجن ، عبج الشاصخ صبخي شاىخ - (0)
 . 76، ص   6407، 

الحزارية ،السجمج داؤد سميع عجاج ، التخصيط الحزخي والعسخاني لسجيشة السػصل ،  مػسػعة السػصل  - (6)
 . 643، ص  0996الخامذ ، دار الكتب لمصباعة والشذخ ، 
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  جيؾلؾجية مشظقة الجراسة( 0 - 4خريظة )

جسيػرية العخاق ، وزارة الرشاعة والسعادن ، الييئة العامة لمسدح الجيػلػجي والتحخي السجني ، لػحة : السرجر 

 .)  Arc gis04.7) وباستخجام بخنامج ،  6447، بغجاد ،  0/  654444السػصل الجيػلػجية بسؿياس 



   اخلصائص اجلغرافيت وأثرها على خدماث البنى التحتيت                                                                                                           األول الفصل 

 

            64 

 : طبؾغرافية الدظح:  0 - 4 - 4

قميع ، إذ مغ شأنيا أن تكػن تمظ الجراسة شبػغخاؼية الدصح محل ِإىتسام الجغخافي في أي إِ تعج دراسة 

ولكي يتسكغ مغ تحقيق صػرة  واقعية أقخب إلى الحؿيقة  .التزاريدي  محيصة بصبيعة الدصح وشكموُ 

 (5 - 0فسغ خالل الخخيصة ) .(0)لتزاريذ السشصقة التي يتأثخ بيا أستعساالت األرض في السجيشة 

يطيخ عجم األستػاء عمى سصح مشصقة الجراسة لكثخة األودية السشحجرة أليو والتبايغ في ارتفاعاتيا 

يرل ارتفاع بعس مشاشق الجانب و ، مغ تأثيخ عمى خجمات البشى التحتية  لوُ  وانحجاراتيا وىحا ما

 4تتخاوح مابيغ ) حيث تتبايغ درجات األنحجارأيزًا و  فػق مدتػى سصح البحخ، ( م364األيسغ إلى )

%( درجة والتي تتخكد بسداحة أكبخ 65 - 06تتدع في بعس السشاشق عغ )، بل درجة %( 65 -

في نفذ السشصقة درجة األنحجار التي تتخاوح  وتطيخ ايزاً شسال وجشػب غخب مشصقة الجراسة ،  في

مشاشق شسال  بذكل كبيخ في يزاً َأما درجات اإِلنحجار التي تطيخ أَ  .%( درجة 00 - 6.6بيغ )

كسا تتػزع مشاشق درجة  .%( درجة  6.5 - 4تتخاوح مابيغ )إذ  خب مشصقة الجراسةوجشػب غ

%( 3.9 - 6.0) وأيزاً  ،%( درجة  6 - 4نحجار في مختمف مشاشق الجراسة التي تتخاوح مابيغ )اإلِ 

البشى التحتية  درجات األنحجار الستبايشة بعزيا يػافق ويالئع خجماتونجج أن  ،درجة بذكل متبايغ 

فيخى الباحثيغ أن  .التي تختبط ارتباط وثيق حدب درجة األنحجار التي تحجد مغ كفاءة تمظ الخجمات 

ِإال َأن %( تعج مشصقة غيخ مالئسة لألستثسار العسخاني ، 05السشصقة التي تديج أنحجاراتيا عغ )

فيحه الجرجات الستبايشة ليا أثار  .(6)يخستصاع أن يجعل ىحه الشدبة قميمة التأثالتصػر والتقجم  العمسي إِ 

مج خجمة شبكة مياه الذخب والزخف الرحي وَأ خجمة الصخيق التي تحج مغ كمف أنذاءىا عمى 

  وكفاءتيا شبقا لمتبايغ في درجات األرتفاع واألنخفاض .

                                           

 .670، ص  6444،  6األسكشجرية ، طصالح الجيغ الذامي ، الجغخاؼية دعامة التخصيط ، مشذأة السعارف ، ز - (0)

Unterman,P. and Small, R,Site Planning for Cluster Huosing , New York , 1977 , p6.(2)-  
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 ( درجات اْلنحجار لسشظقة الجراسة1 - 4خريظة )

 أستخجام، ب USUS، الييئة العامة لمسدح الجيػلػجي اإِلمخيكي DEMالسرجر:عمى نسػذج اإِلرتفاع الخقسي 
 .ARC GIS04.7بخنامج  
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 : الخرائص السشاخية:  1 - 4 - 4

جو الحياة في اشاصخه السختمفة مغ بيغ أىع الطخوف القيخية التي تػ عتعج دراسة السشاخ ب       

السيسة التي تستمظ خاصية التأثيخ عمى أنذصة ، إذ تعُج مغ بيغ أىع العػامل الصبيعية (0)السجيشة

  .(6)الدكان وأيزًا عمى كسية ونػعية الستصمبات مغ الخجمات التي يحتاجيا الدكان

وأىع العشاصخ السشاخية التي تستمظ خاصية التأثيخ في تخصيط وترسيع السجيشة بجسيع خجماتيا        

والبج مغ  ة الحخارة ، األمصار ، الخياح ( ،، درج شعاع الذسديضائفيا الخجمية والدكشية ىى ) اإلِ وو 

معخفة خرائز ىحه العشاصخ السحمية لمسجيشة التي يكػن ليا نتائج مؤثخة عمى تخصيط السجيشة بذكل 

التي تخزع لتأثيخ  ووضع السخصصات لذبكة الصخق والسباني وغيخىا مغ خجمات البشى التحتية ،عام 

فتخة مبيانات محصة أنػاء السػصل السشاخية ولسجة ثالثيغ عام لتع األعتساد عمى و ىحه العشاصخ ، 

ولسعخفة حجع تأثيخ ىحه العشاصخ في خجمات البشى التحتية التي تختبط بسقجار  ( ،6409 - 0994)

وشبكة ترخيف مياه وكسية حجع األستيالك مغ ىحه الخجمات ، ؼيسا يخز خجمة مياه الذخب 

 . شبكة الذػارع لسشصقة الجراسة تأثيخىا عمى  زاً يأَ الصاقة الكيخبائية واو  األمصار

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 . 4، ص  0996مصابع قصخ الػششية، ، تخصيط السجن ) أسمػب ومخاحل( ، جامعة قصخ ، عاشف حسده حدغ - (0)
، السصبعة العخبية ، بغجاد ،  0كػردن ىدتج ، األسذ الصبيعية لجغخاؼية العخاق ، تخجسة جاسع دمحم الخمف ، طز - (6)

 .76، ص  0984
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  اْلشعاع الذسدي ::  4 - 1 - 4 - 4

يطيخ تأثيخ كسية األشعاع الذسدي داخل السجيشة ما يحجدُه التػجيو األمثل عمى شبكة الذػارع      

 عمى شػارعمع عامل الخياح الدائجة ، إذ أن تأثيخ األشعاع الذسدي ترل إلى عيغ سائق السخكبة 

يجابية عمى خجمات البشى التحتية في مشصقة سية األشعاع الذسدي ليا تأثيخات إ، كسا أن ك(0)السجيشة

الجراسة ، إذ يسكغ تػضيف ىحه الكسية الػاصمة إلى سصح األرض في عسمية إنذاء محصات تػليج 

نارة الذػارع فادة مشيا في إِ ستوَأيزا يسكغ اإلِ  .الصاقة الكيخبائية التي تعسل بػاسصة الصاقة الذسدية 

  .ومع بؿية الخجمات األخخى 

( أن أعمى معجالت األشعاع الذسدي لسحصة 0- 0( والذكل )0- 0يتزح مغ خالل الججول )      

اب ( التي بمغ بسعجالت  ،تسػز  ،( سجمت خالل األشيخ )حديخان 6409 - 0994السػصل لمفتخة )

بيشسا بمغ أقل معجل لكسية األشعاع الذسدي ضسغ  . 6( ممي واط / سع 00.6،  00.8،  00.6)

،  6.4،  4.4كانػن األول ( إذ سجمت  بسعجل )  ، الثانيتذخيغ  ،شباط  ،األشيخ ) كانػن الثاني 

في حيغ سجل وخمػه ندبيًا مغ الغيػم صيفًا ، و  نتيجة لرفاء الجػ 6(ممي واط / سع 4.3،  6.4

  . 6( ممي واط / سع8.0) السعجل الدشػي لكسية األشعاع الذسدي

عمى ما تقجم يطيخ تأثيخ عشرخ األشعاع الذسدي عمى خجمات البشى التحتية بأرتفاع  وبشاءً       

رتفاع درجات الحخارة التي بجورىا تستمظ في إِ  تأثيخج األشعاع الذسدي ذو حيث يع ، السعجل وأنخفاضوُ 

كسية الرالحة لمذخب و  ياهالسالسدتيمكو لمفخد مغ كسية الذات التأثيخ في الخجمات مغ خالل زيادة 

 . شتاءً لمػحجة الدكشية صيفًا و الصاقة السدتيمكة 

  

                                           

 . 97الخاوي ، األسذ الجغخاؼية لتخصيط السجن ، مرجر سابق ، ص  خعبجالشاصخ صبخي شاى - (0)
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  4( معجلت اْلشعاع الذسدي الذيرية والدشؾية ممي واط / سؼ4 - 4ججول )

 (4445 - 4554لسحظة السؾصل لمفترة )

هر
ش
ال

 

ن
1

ط 
با
ش

 

ار
أذ

ن 
سا
نٌ

 

ار
أٌ

ن 
را
زٌ
ح

 

وز
تم

 

ب
ا

ول 
ٌل
أ

 

ت
2

 

ت
1

 

ن
2

 

ي
نو
س
 ال
دل
مع
ال

 

األشعاع 

الشمسً 

ملً واط 

 1/ سم

4.4 6.2 6.4 8.5 9.5 22.6 22.8 22.1 9.7 7.7 6.2 4.9 8.2 

  . 6409السرجر : الييئة العامة لألنػاء الجػية العخاؾية والخصج الدلدالي ، قدع السشاح ، بيانات غيخ مشذػرة ، 

  4والدشؾية ممي واط / سؼشعاع الذسدي الذيرية معجلت ال   (4 - 4الذكل )

 (4445 - 4554لسحظة السؾصل لمفترة )
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 رجة الحرارة :د: 4 - 1 - 4 - 4

تعج درجة الحخارة مغ أبخز العشاصخ السشاخية السيسة ، فزال عغ تأثيخىا السباشخ في عشاصخ      

في تأثيخىا عمى مختمف  ى بجور ىام ججاً جػي ، إذ تحزمغ أمصار ورياح وضغط السشاخ األخخى 

 ومغ ،واسع خالل وعقب فتخة سقػط األمصار األنذصة البذخية والقصاعات ، ويتع أثخىا عمى نصاقٍ 

التبايغ في معجالت درجات الحخارة العطسى والرغخى ، إذ يتبيغ ( 6 - 0( والذكل )6 - 0الججول )

خفس معجالتيا خالل األشيخ )كانػن الثاني ، شباط ، كانػن بمغ معجل درجات الحخارة العطسى األ

بالسعجالت الذيخية األخخى التي  مقارنةً  º( م05.0،  05.6،  03األول ( ، التي سجمت معجالتيا )

 الحيعمى السعجالت اب ( أَ تسػز ، مت خالل األشيخ )حديخان ،أخحت باألرتفاع التجريجي حتى سج

بمغ بسعجل  الحيوسجل أعمى درجة حخارة عطسى في شيخ تسػز  ،º(م 43.3، 43.9، 39.9بمغ )

السعجل بيشسا سجل  ، º(م68.5في حيغ بمغ السعجل الدشػي لجرجات الحخارة العطسى ) º(م43.5)

تأثيخ  رتفاع درجات الحخارة وأنخفاضيا لياحيث بأ ، º(م03.4الدشػي لجرجات الحخارة الرغخى )

جة إذ كمسا أخحت در  ،وال سيسا خجمات البشى التحتية  ، مباشخ وغيخ مباشخ عمى السخافق العامة

حتياجات الدكان بالديادة مغ السياه لألغخاض السختمفة برػرة غيخ الحخارة باألرتفاع كمسا ُأخحت إِ 

كسية األستيالك مغ كمسا زادت واألرتفاع في حيغ كمسا أخحت درجات الحخارة باألنخفاض  ،مباشخة 

دخانات الكيخبائية ، مسا يؤدي لالصاقة الكيخبائية عمى نصاٍق واسع لتذغيل أجيدة التكييف والتجفئة وا

ضافة معجل ساعات التجييد ، باإلِ  لديادة األحسال مغ الصاقة الكيخبائية الحي بجوره يؤدي إلى تقميل

  . (0)أضخار بذكل مباشخ ائية مغإلى حجع األضخار التي تحجث لمسحػالت واألسالك الكيخب

  

                                           

مقابمة شخرية مع السيشجس ، عمي سعيج دمحم ، شعبة الديصخة والتذغيل ، مجيخية تػزيع كيخباء نيشػى ، بتاريخ  - (0)
/66 / 9 / 6464 . 
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( معجلت درجات الحرارة العغسى والرغرى )م( الذيرية والدشؾية لسحظة السؾصل 4 - 4ججول )
 ( 4445 - 4554لمفترة )
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  :اْلمظار : 9 - 1 - 4 - 4

األمصار مغ العشاصخ السشاخية السيسة التي تديع إلى جانب عشاصخ السشاخ األخخى مغ خالل      

األساسي في تغحية نيخ دجمة والجخيان الدصحي لألودية السشحجرة بأتجاه مشصقة الجراسة ، الحي دورىا 

يكػن ليا أثار كبيخة عمى خجمات البشى التحتية ، وال سيسا شبكة ترخيف مياه األمصار ، التي تفػق 

كسا في  .الحي يؤدي إلى أحجاث الؽيزانات ألحياء مشصقة قيج الجراسة  األمخ .شاقتيا الترخيؽية ،

ؼيو نتيجة  ةأحجاث رفع مشدػب مياه نيخ دجمة وزيادة ندب العكػر  ذلظ عغ فزالً  .(0 - 0الرػرة )

الحي يجفع بديادة كسية مادة و مياه الذخب، معالجة مذاريع  سمبية عمى اً ثار يػلج آ ماجخيان األودية 

حتى أخح في بعس األحيان إلى أشفاء السذاريع نتيجة لديادة ندب  . ةجة ندب العكػر الذب لسعال

جمة السقجمة ما يؤدي إلى تقميل كفاءة الخ.(0)بالذكل الحي يفػق السعيار السحجد مغ السعالجة  ةالعكػر 

( ممع ، التي 644 - 344ويحجث ىحا نتيجة وقػع السشصقة قيج الجراسة بيغ خصي السصخ )لمدكان ، 

( يتبيغ أن 3 . 0( والذكل )3 . 0الججول ) فسغ ،خخ تع بخرائز مصخية تتبايغ مغ فرل آلتتس

، شباط ،  أعمى معجالت سقػط كسية األمصار سجمت خالل األشيخ ) كانػن األول ، كانػن الثاني

م سقػط السصخ في حيغ أنعج ،( ممع  58.6،  56.4،  64.0،  63.4بسعجالت ) بمغتذار ( التي آ

وىحا مسا جعل لألمصار أن تحسل أثار سمبية عمى  .خالل األشيخ ) حديخان ، تسػز  اب ، أيمػل ( 

 .خجمات البشى التحتية بذكل واضح 

  

                                           

نيشػى، قدع السذاريع والتذغيل ، بتاريخ مقابمة شخرية ، السيشجس دمحم زىيخ دمحم جسيل ، مجيخية ماء محافطة  - (0)
66/ 7 / 6464 . 
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 ( 9 - 4ججول )

 (4445 - 4554معجل كسية تداقط اْلمظار الذيرية والدشؾية لسحظة السؾصل لمفترة )
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 (4 - 4صؾرة )
 واقع حال لبعض شؾارع وأودية ومشيؾلت شبكة ترريف مياه اْلمظار لسشظقة الجراسة 

 
 . 6464/ 06/  0إلى تاريخ  6464/  9/  6السرجر : الجراسة السيجانية بتاريخ 

 :الرياح  : 0 - 1 - 4 - 4

تعج الخياح أحجى العشاصخ السشاخية السكسمة في تأثيخىا عمى خجمات البشى التحتية ،          

تتعخض مشصقة قيج الجراسة إلى حيث  .خجمات الصاقة الكيخبائية وشبكة الرخف الرحي وخرػصًا 

( 4 - 0الججول )فسغ  .الخياح الذسالية الغخبية والتي تعج الدائجة لسعطع إيام الدشة في السجيشة 

في الخياح خالل األشيخ )أيار ، حديخان ، تسػز( بسعجالت  سجمت أن أعمى سخعة (،4 - 0والذكل )

سخعة لمخياح في األشيخ ) تذخيغ األول ، أقل بيشسا سجمت  ./ ثا م ( 0.7،  0.7،  0.8بمغت )

سجل السعجل  كسا ،/ ثا(م 0.4،  4.8،  0.4جالت ) تذخيغ الثاني ، كانػن األول ( بمغت بسع

ومغ ىحا السشصمق يطيخ تأثيخات مباشخة وغيخ ، / ثا ( م 0.4ة الجراسة )الدشػي لدخعة الخياح لسشصق

عمى خجمة شبكة الصاقة  وخرػصاً الجراسة ،  مباشخة لمخياح عمى خجمات البشى التحتية لسشصقة
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كبيخ في ىحه الخجمة ، إذ تعسل عمى  الكيخبائية حيث كمسا زادت سخعة الخياح القػية كمسا كان ليا أثخاً 

اسة مغ سقػط بعس األعسجة ، وأحجاث األلتساس الكيخبائي بيغ األسالك خاصة وقج تذيج مشصقة الجر 

ومغ جانب آخخ يكػن لمخياح ، شػيل ىحا مغ جانب  مييا عسخاً مزى ع سالك متخدئة وأعسجة ىالكةأَ 

األتخبة واألوساخ التي يزًا تأثيخ عمى شبكة ترخيف مياه األمصار مغ خالل ما تحسمو الخياح مغ أَ 

لفػىات أنابيب ىحه الذبكة نقريا مغ األغصية  يزاً تتدبب في ِإندجاد األنابيب ، خاصة ما تذيجه أَ 

 . لسشصقة الجراسةحج أسباب أحجاث الؽيزانات أَ الذبكة ، والحي يكػن 

 (0 - 4ججول )
 (4445 - 4554/ثا الذيرية والدشؾية لسحظة السؾصل لمفترة )ح مسرعة الريا معجل
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 : التربة :  2 - 4 - 4

تعشي التخبة أي الصبقة الخؾيقة التي تغصي سصح األرض ، وتختمف تكػيشات التخبة مغ مكان       

تخات وقج يديج عغ ذلظ بعجة فقج ال يتعجى بزع سشتس .كسا يختمف سسكيا مغ مشصقة ألخخى ألخخ ، 

ساالت عغخاض األستكسا تعج دراسة التخبة ونديجيا ذات عامل محجد في مجى مالئستيا أل .( 0)امتار

خجمات البشى التحتية مغ شبكة مياه الذخب وشبكة ترخف مياه  ما يخز وخرػصاً  ، الحزخية

سيست التخبة في لقج أَ  .(6)األمصار والرخف الرحي  وشبكة الصخق وغيخىا مغ الخجمات األخخى 

في أمكانية مج وتصػيخ شبكة خجمات البشى التحتية لسا تستمكو مغ مؤىالت في عسمية  الجراسة  مشصقة

 التخبة في مشصقة الجراسة وىى :مغ ( يسكغ تسيد ثالث أنػاع 6 - 0فسغ خخيصة ) .مج الخجمات 

 ، وعمى أمتجام مشصقة الجراسة تقخيباً  نيخ دجمةأكتاف  عمى شػلتطيخ ىحه التخبة  :  تربة فيزية  . أ

%( 3.9 . 4تتخاواح درجة أنحجارىا مابيغ )، و  يزاً كتػف األنيار أَ  يصمق عمييا تخب وكحلظ، 

   .درجة

التي تعيق لألستعساالت الحزخية  تعج ىحه التخبة مغ التخب األقل مالئسة تربة حرؾية جبدية : . ب

 تػسع السجيشة ، إذ تتألف مغ تكػيشات صخخية صمبة يرعب تفتيتيا لتػسع السجيشة وتقجيع

الت الحزخية ، وتعج عائقًا اوليحا تعج ىحه الشػعية مغ التخب األقل مالئسة لألستعس ،الخجمات 

تطيخ بػضػح في الجيو الجشػبية والغخبية مغ مشصقة و  ،أمام تقجيع خجمات شبكات البشى التحتية 

 .ة ذات الدسظ العسيق ي، وتشحرخ مابيغ التخب الؽيزية والبشالجراسة 

عمى عكذ بؿية التخب  : تشتذخ ىحه التخب البشية بشدبة كبيخة ججاً تربة بشية ذات الدسػ العسيق  . ت

 . وتعج أكثخ مالئسة وخجمة لسجة شبكات البشى التحتية في مشصقة الجراسة  .األخخى 

                                           

دار الجامعة  ،جانبيا البذخي(-نذاشيا األقترادي –)أشارىا الصبيعي دعجي ، جغخاؼية العخاق العباس فاضل  - (0)
  . 87، ص  6448جامعة بغجاد ، ،  0لمصباعة والشذخ والتخجسة ، ط

 جغخافي لمحخمان مغ الخجمات في مجيشة السديب ، جامعة بابل ،عبيخ إيدخ عمي ضاحي الزاحي ، تحميل  - (6)
 . 06، ص  6464، ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة ( 
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 ( أنؾاع الترب لسشظقة الجراسة2 - 4خريظة )

   ،  0964، بغجاد ،  0444444/0فميح حدغ الصائي ، خخيصة تخب العخاق ، بسؿياس رسع  :السرجر 

 .(ARC GIS 04.7بأستخجام بخنامج )   
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 :: السؾارد السائية  3 - 4 - 4

تمعب السػارد السائية دورًا ميسًا في حياة األندان ، فيى تعُج دعامة أساسية في بشاء السجن        

) االنيار والسياه الجػؼية والسياه الدصحية وتذسل مياه األمصار والثمػج  مان سكانياوتصػرىا وضسان أَ 

ويسثل نيخ دجمة السرجر الػحيج الحي ُيعتسج عميو في تغحية مشصقة الجراسة ،  (0)والججاول والبحيخات(

ة الجراسة بخجمات مياه الذخب السقجمة لمدكان ، إذ جسيع مذاريع أنتاج السياه الرالحة لمذخب لسشصق

وبيحا يسثل نيخ دجمة السرجر الخئيدي والسيع لجى سكان مشصقة الجراسة التي  ،تقع عمى نيخ دجمة 

ماتيا ، فزال عغ ذلظ يتع ترخيف جسيع مياه الفزالت السشدلية اتعتسج عميو في جسيع  أستخج

األودية  اكس .وغيخىا عبخ شبكة ترخيف مياه األمصار التي تعسل بشطام مذتخك إلى نيخ دجمة 

السشحجرة نحػ الشيخ والتي تتجسع فييا ايزًا مياه الفزالت السشدلية والرشاعية دون أن تجخل عسميات 

 . (6)وذلظ ألفتقار مشصقة الجراسة إلى مثل ىحه السحصات ،السعالجة مغ قبل محصات الرخف الرحي

 .وىحا ما سػف يتع شخحو في الفرل الثاني بذكل مفرل 

  

                                           

 . 043دعجي ، جغخاؼية العخاق ، مرجر سابق ، ص العباس فاضل  - (0)
/  7/  66مقابمة شخرية ، السيشجس ربيع محسػد لػيذ ، قدع التذغيل ، مجيخية مجاري نيشػى ، بتاريخ   - (6)

6464 . 
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 خجمات البشى التحتية : عمى: الخرائص الجغرافية البذرية السؤثرة  4 - 4
 تسييج :

أىسية خاصة ، كػنيا تعصي مؤشخات  مجيشة أو أقميع لوُ  ن دراسة الدكان في أيةِ الشظ في أ      

إلى أعصاء  ذلظ تؤدي ايزاً  فزاًل عغعجيجة لفيع ومعخفة التغيخات والتصػرات التي تسخ بيا السجيشة 

تأثيخات العػامل  صػرة مػضػعية عغ الدكان سػاء كانت سمبية أم أيجابية ، خاصة إنيا تعكذ ايزاً 

غ في ييحتى أخحت أىسية بالغة لجى السدؤول .السختمفة مشيا الدياسية واألقترادية واألجتساعية 

ات وأتخاذ القخارات ، بػية تخشيج عسميع عشج وضع الدياسالسؤسدات الحكػمية والجوائخ الخجمية 

البج مغ  ، فعشج الؿيام بجراسة الخجمات ، وخاصة مشيا خجمات البشى التحتية لمسجيشة .السختبصة بيع 

دراسة الدكان وخرائرو ، إذ يجخل الدكان كعامل أساس ويعج مغ السؤشخات األساسية في تحجيج 

تحجيج مجى حاجات ومتصمبات مجى كفاية وكفاءة درجة خجمات البشى التحتية السقجمة لمدكان ، و 

دارة في إِ  رئيداً  صبح الدكان يمعب دوراً وبيحا أَ  ،الدكان الستشامية في السدتقبل مغ تمظ الخجمات 

ىحا السحػر ألىع الخرائز البذخية السؤثخة في وىشا البج مغ التصخق في  .وتقػيع تمظ الخجمات 

   : كاآلتي وىى خجمات البشى التحتية في مشصقة الجراسة،

 : نسؾ الدكان : 4 - 4 - 4

دولة أو أقميع مغ أبخز الطاىخات الجيسػغخاؼية السسيدة في العرخ  تعج دراسة نسػ الدكان في أيةِ       

حاصل الديادة الصبيعية الشاتجة  مغ تحجي كبيخ لمبذخية ، ويعبخ عغ نسػ الدكان أنوُ  الحجيث ،لسا لوُ 

إلى العامل الثالث اليجخة السؤثخ في زيادة عجد  ضافةً ، إِ  يغ عجد الػالدات وعجد الػؼياتعغ الفخق ب

، فسشيع ى بإىتسام كبيخ لجى كثيخ مغ الباحثيغ ج نسػ الدكان مغ السدائل التي تحزويع . (0)الدكان 

                                           

 ،0993، 0جغخاؼية الدكان )أسذ وتصبيقات(، دار السعخفة الجامعية ، األسكشجرية ، ط ، فتحي دمحم أبػ عيانو - (0)
  . 070ص
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بذتى الػسائل ، وفي الػقت نفدو ىشاك  لمحج مشوُ  مغ يخذى نسػ الدكان الستدايج ، ويدعى جاىجاً 

الدكان بػية الحرػل عمى زيادة سكانية ألجل االستفادة  لخفع معجالت نسػ شخف اخخ يدعى ايزاً 

يعج نسػ  ، وفي رأي بعس الباحثيغ ايزاً يحجث في الجول الستقجمة ما مغ األيجي العاممة وىحا 

، إذ يؤثخ نسػ  (0)حجاث السذكالت التي تعاني مشيا األحياء والسشاشق الدكشية الدكان السدؤول عغ أَ 

الشذاشات البذخية الستشػعة واألستقخار البذخي والتخصيط لمسجن وتػزيع الخجمات والسخافق  الدكان في

بعس الجراسات العالسية محاولة الؿيام بجراسة إثار الشسػ الدكاني ضيخت أَ فقج  .(6)العامة  لمدكان 

مشيا فيع  عمى خجمات البشى التحتية في السجيشة ومجى تػفيخىا ، فحجدت دراستيا في ثالث اتجاىات

محاولة استكذاف واألخيخ ىػ اتجاه نسػ الدكان وفيع اثخ الشسػ عمى الخجمات ، واالتجاه األخخ 

  .(3)بفػائجىا السباشخة وغيخ السباشخةالفعاليات الستاحة لزسان ديسػمة البشى التحتية واستسخاىا 

السجن العخاؾية بعج بغجاد بعجد  أكبخ وتأتي ثاني مغ السجن الجاذبة لمدكان ، مجيشة السػصلتعج        

سا يشتج عشو زيادة سكانية كبيخة ، ، وبيحا تعج مشصقة الجراسة مغ السجن الجاذبة لمدكان ،م(4) سكانيا

 وىحا ما يعكذ بجوره عمى قصاع الخجمات ، مشيا خجمات البشى التحتية وزيادة الزغط عمييا ، نتيجةً 

الديادة الدكانية الحاصمة في جخاء ك مغ تمظ الخجمات لديادة الصمب عمى الخجمات وزيادة األستيال

التصػر السدتسخ في نسػ  يطيخ( ، 5 - 0والذكل ) (5 - 0فسغ مالحطة الججول ) .مشصقة الجراسة 

                                           

،  6448،  6رشػد دمحم الخخيف، الدكان )السفاـيع واألساليب والتصبيقات(، جامعة السمظ سعػد، الخياض ، ط - (0)
 649ص

يع أحسج سعيج ، أسذ الجغخاؼية البذخية واألقترادية ، م - (6)  والسصبػعاتشذػرات جامعة حمب ، مجيخية الكتب أبخـا
 .46ص ، 0997 ،

(،جامعة السػصل ، أشخوحة 0995 - 0957 العبيجي ، سكان مجيشة السػصل )لمفتخة ذنػن يػنذ عبجهللا - ((4
 . 0، ص  0998دكتػراه ) غيخ مشذػرة ( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، 

(3)-Gilbert .W.N.Asok,Aggrey D.M .Thuo,Martin M.Bunyasi,Effects of Population 

Growth on urban In frastructure and Services :A Case of Eastleigh Neighborhood 

Nairobi,Kenya.Journal of Anthrobology and Archaeology 1(1);June 2013 ,p45.   
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قج حقق زيادة  ن عجد سكان مشصقة الجراسة ) الجانب األيسغ (الدكان ومعجالت نسػىع ، إذ نجج أَ 

 ، وصػالً ( 6.7( ندسة وبسعجل نسػ )446633) 6449بمغ تعجاد مشصقة الجراسة عام  فقجسكانية ، 

  .(6.7وبسعجل نسػ )ندسة ( 598080بمغ ) 6464لى عجد سكان السشصقة عام إِ 

عدى سبب الديادة الدكانية الحاصمة في مشصقة الجراسة ، إلى الديادة الصبيعية الشاتجة عغ الفخق يُ      

والػؼيات ، باألضافة إلى جانب اليجخة ، إذ شيجت السشصقة العجيج مغ اليجخات مغ بيغ عجد الػالدات 

ومشيا يعػد  ، فسشيا تعػد نتيجة قمة فخص العسل في الخيف ، الخيف إلى السجيشة خالل األعػام الدابقة

إلى الدبب الخئيدي الطخوف األمشية التي مخت  يزاً الخجمات األساسية ، وكحلظ يعػد أَ  األفتقار إلى

مغ حخكة ندوح كبيخة مغ األرياف إلى السجيشة ، كحلظ  بيا السجيشة خالل األعػام الدابقة وما شيجتوُ 

في السجيشة وافتقار مشصقة غخب وجشػب السػصل  بعج األستقخار األمشي نػعًا ما  6407حتى بعج عام 

مشيا قزاء سشجار الشازحيغ إلى مشاشقيع ،  دت إلى عجم عػدةالى الػضع األمشي والخجمات ، أَ 

وىحا ما أدى إلى القرػر في كفاءة وكفاية خجمات البشى التحتية التي شيجت مغ والبعاج والحزخ ، 

والزغط لسجيشة السػصل بذكل عام  6407 - 6404أحجاث عام دمار كبيخ في مشذأتيا خالل 

  .لسكتطة في السجيشة اليائل عمييا مغ الديادة الدكانية ا
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 (4444 - 4553( حجؼ سكان مشظقة الجراسة ومعجل نسؾىؼ لمفترة )1 - 4ججول )

 معجل الشسػ حجع الدكان الدشة
0997 696866 3.0 
6449 446633 6.7 
6464 598080 6.7 

 : السرجر : باألعتساد عمى
بٌانات غٌر ، 1997 لعاملسكان والمبانً ا نتائج أحصاء،الجهاز المركزي لألحصاء،مدٌرٌة أحصاء نٌنوى- (1)

  .منشورة 
،  2669لعام انً ، الجهاز المركزي لألحصاء ، مدٌرٌة أحصاء نٌنوى ، نتائج الحصر والترقٌم للسكان والمب - (2)

 .بٌانات غٌر منشورة 
 .منشورة، بٌانات غٌر  2626تقدٌرات السكان لعام الجهاز المركزي لألحصاء ، مدٌرٌة أحصاء نٌنوى ،  - (3)

 : تم استخراج معدل النمو السكانً باألعتماد على المعادلة األتٌة -( 4)
 P

0                   n      

 [044  ( ×0 -  -------      = )r ] 
                     P

4                                    

R  = ندبة الشسػ ،N  = عجد الدشػات بيغ التعجاديغ ،P
P، عجد الدكان الالحق = 0

 .(0)الدكان الدابقعجد = 4

 ( 4444،  4445، 4553( حجؼ الدكان ومعجلت الشسؾ لسشظقة الجراسة لألعؾام )1 - 4الذكل )         

 ( .5 - 0السرجر : باألعتساد ججول )             
  

                                           

0

200000

400000

600000

1997 2009 2020 

 حجم السكان 

(1) - United  nations , D emographic Year book , new York ,1988,p53.  
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 :: التؾزيع السكاني لمدكان  4 - 4 - 4

نتطام عمى سصح و ال تػجج ضاىخة جغخاؼية مػزعة بإِ الجغخاؼية أنمغ الػاضح في الجراسات         

تبصة بعزيا األرض ، إذ يختبط تػزيع الدكان عمى سصح األرض بالعجيج مغ العػامل الجغخاؼية السخ 

ويختمف تػزيع الدكان برػرة غيخ مشتطسة داخل الجولة الػاحجة ، بل يتبايغ مغ  .(0)بالبعس األخخ

وقج  ،الػاحجة تمف مغ حى إلى أخخ داخل السجيشة مشصقة إلى اخخى ، حتى أن الكثافة الدكانية تخ

مغ دور كبيخ في وضع  لسا لوُ  نطخاً ، ويبخز األىتسام بتػزيع الدكان  تتبايغ داخل األحياء الدكشية

ي مغ شأنيا أن تؤدي إلى تحقيق تدور في نجاح ىحه الخصط والبخامج ال صط والبخامج ، بل لوُ الخ

كان نػعيا  فال يسكغ أن تكػن ىشاك دراسة كفاءة تػزيع الخجمات أياً  .ي وضعت مغ أجميا تأىجافيا ال

يع الدكان ليحا يعج تػز  في ضل غياب السعمػمات عغ شبيعة تػزيع الدكان وإنساط كثافتيع ، ونتيجةً 

يجف ما ت وبعبارة أخخى غالباً .(6)قترادية واألجتساعية ويتأثخ بياالعامل السؤثخ في البخامج التشسػية األ

د الدكاني داخل السداحة الحزخية في ػل إلى رسع صػرة األنتذار والتخكدراسة تػزيع الدكان والػص

اية الخجمة السقجمة وتأميغ اءة وكفأن تؤدي إلى رفع كفع الخصط التي مغ شأنيا ، لكي يتع وضالسجن 

وتعج  .(3)إيراليا إلى جسيع الداكشيغ في السحالت الدكشية بسا يتشاسب احجاميا الدكانية الستشامية 

 ى بإىتسام كبيخ لجى الجغخافييغ ، لسا تعكدوُ ان وكثافتيع أحجى األمػر التي تحزدراسة تػزيع الدك

وبػية  .(4)األدارية في ضػء حخكة الدكان الصبيعيةمغ تبايشات في تػزيع حجع الدكان في الػحجات 

الشيػض بسدتػى كفاءة وكفاية خجمات البشى التحتية السقجمة لمدكان في مشصقة الجراسة ، البج مغ 

                                           

فتحي دمحم ابػ عيانو ، فتحي عبجالدىخة ابػ راضي ، أسذ الجغخاؼية الصبيعية والبذخية ، دار السعخفة الجامعة ،  - (0)
 .309، ص  بجون سشة شبعاألسكشجرية ، 

 . 006 - 000، ص  مرجر سابقرشػد دمحم الخخيف ، الدكان ) السفاـيع واألساليب والتصبيقات (،  - ((6
،  0جغخاؼية السجن بيغ الشطخية والتصبيق ، دار الخضػان لمشذخ والصباعة ، عسان ، ط دمحم عخب السػسػي ، - ((3

  .640، ص  6408
 6404، مؤسذ الػراق ، عسان لمصباعة والشذخ ،  0عباس فاضل الدعجي ، السفرل في جغخاؼية الدكان ، ج - ((4

  .74، ص 
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والخصط التشسػية أن جسيع التأكيجات األستخاتيجية مغ فالبخغع  .دراسة العالقة بيغ الخجمات والدكان 

أنيا  ض بػاقع سكان مشصقة الجراسة ، ِإالىسية تمظ الخجمات ودورىا الفاعل في الشيػ التي تؤكج عمى أَ 

ما زالت تمظ الخجمات تفتقخ إلى السدتػى الصسػح ، نتيجة لسحجودية تمظ الخجمات وقمة دور عسميات 

اشى مع الديادة الدكانية الستشامية مع الريانة الجورية ليا ، وأنتذار مذاريع بشى تحتية عجيجة تتس

لسا شيجتو مشصقة الجراسة مغ دمار كبيخ في بشيتيا التحتية خالل  إضافة إلى ذلظ نطخاً حجع الدكان ، 

( 6 - 0ججول ) مالحطةفسغ  .األعػام الدابقة ،إذ لع تعج قادرة عمى تمبية احتياجات الدكان 

  وىى كسا يمي : ،فئات خسذ أساسعمى  وعييتػز تع الدكان حجع ( يطيخ أن 7 - 0) والخخيصة

 (2 - 4ججول )

 4444عجد الدكان ومداحة وكثافة الدكان ْلحياء مشظقة الجراسة لعام 

 تسلسل
نسبة  1212عدد افراد األسر  (*)اسم الحً

 السكان%

مساحة 

 (**)هكتار
النسبة 
 %مساحة

الكثافة نسمة 
 /هكتار

 29 2.2 52.69 2.2 696 الكوٌت 2

 69 2.7 94.49 2.4 1994 2الطٌران  1

 218 2.2 48.72 2.2 6118 1الطٌران 9

 15 2.4 67.26 2.9 2686 2الغزالنً 4

 62 2.4 12.28 2.1 2122 1الغزالنً 5

 299 2.9 62.95 1.2 22988 2وادي حجر  6

 118 2.7 81.61 9.2 28841  1وادي حجر  7

 1 2.6 19.25 2.22 529 9وادي حجر  8

 952 2.6 17.59 2.6 9665 2المنصور  9

 291 2.2 47.72 2.5 9269 1المنصور  22

 229 2.8 89.97 2.6 9764 9المنصور  22

 291 2.4 68.92 2.5 9226 2المأمون  21

 92 2.9 91.25 2.4 8927 1المأمون 29

 229 2.4 12.47 2.4 1227 2الدواسة  24

 89 2.6 18.14 2.4 1525 1الدواسة  25

 222 2.9 24.56 2.1 2454 9الدواسة  26

 157 2.6 18.18 2.1 7179 باب جدٌد 27

 292 2.4 29.29 2.6 9654 2العكٌدات  28

 926 2.4 12.51 2.2 6599 1العكٌدات  29

 89 2.9 61.95 2.9 5278 مال عثمان الموصلً 12

 227 2.1 22.92 2.1 2182 النبً شٌت  12

 262 2.7 99.12 2.9 5957 اغادٌر  11

 764 2.9 26.12 1.2 21978 2موصل جدٌدة 19

 225 2.4 66.97 2.1 6964 1موصل جدٌدة 14
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 94 2.9 64.97 2.4 1126 9موصل جدٌدة 15

 1 2.8 42.19 2.22 68 سوق الموصل 16

 954 2.1 9.68 2.6 9414 شٌخ ابو العال 17

 289 2.7 91.52 2.2 6298 المنصورٌة 18

 999 2.5 14.89 2.6 9766 المٌاسة 19

 295 2.8 97.28 2.8 5229 خزرج 92

 211 2.6 17.59 2.6 9949 باب البٌض 92

 292 2.9 46.98 2.5 8827 المٌدان 91

 962 2.5 19.78 2.4 8554 الخاتونٌة 99

 945 2.5 15.19 2.5 8726 عمو البمال  94

 794 2.4 28.41 1.4 24616 الشٌخ فتحً 95

 125 2.6 18.62 2.2 6242 2الشفاء  96

 52 2.9 92.91 2.8 4549 1الشفاء  97

 292 2.9 26.58 2.5 9257 9الشفاء  98

 272 2.4 28.41 2.5 9256 4الشفاء  99

 259 2.8 42.46 2.2 6292 باب سنجار 42

 64 2.4 27.26 2.1 2298 لضٌب البان  42

 222 2.1 57.81 2.2 5782 الصفاء 41

 126 2.9 44.28 2.5 9211 العروبة 49

 229 2.7 81.25 2.6 9751 الثورة 44

 961 2.2 55.29 9.9 29991 2ابن االثٌر  45

 152 2.4 28.92 2.8 4719 1ابن االثٌر  46

 121 2.5 72.92 1.4 24999 ابً تمام  47

 191 2.2 52.21 1.2 22857 2الرفاعً  48

 51 2.4 72.92 2.6 9684 1الرفاعً  49

 929 2.9 64.69 9.9 29959 األصالح الزراعً  52

 128 2.9 65.29 1.9 29592 االلتصادٌٌن 52

 278 2.1 57.82 2.7 22175 النجار 51

 6 1.8 296.69 2.2 892 2الصناعة  59

 2 2.1 58.89     1الصناعة  54

 5 2.7 89.25 2.2 492 9الصناعة  55

 29 9.2 248.95 2.9 2995 حً الربٌع  56

 276 2.2 56.28 2.7 9874 2بدر الكبرى 57

 51 2.7 91.16 2.9 2669 1بدر الكبرى 58

 82 1.1 226.92 2.4 8629 2الهرمات  59

 26 1.9 221.97 2.9 2822 1الهرمات  62

 216 2.1 62.28 2.9 7546 2ابن خلدون  62

 12 2.2 49.69 2.1 2918 1ابن خلدون  61

 1 5.8 181.89 2.2 551 تموز 27حً  69

 25 2.6 18.15 2.2 545 احد  64

 52 2.7 89.12 2.7 4127 2مشٌرفة والكنٌسة 65

 91 2.9 94.46 2.5 9242 1مشٌرفة والكنٌسة 66

 8 2.2 55.15 2.2 441 9مشٌرفة والكنٌسة 67

 2 2.8 89.89 2.22 44 4مشٌرفة والكنٌسة 68

 124 2.9 92.91 9.2 28765 المغرب 69
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 256 2.5 71.56 2.9 22949 الٌرمون 72

 415 2.8 96.86 1.6 25651 2 الرافدٌن 72

 196 2.9 45.14 2.8 22659 1الرافدٌن 71

 287 2.2 52.12 2.6 9422 9الرافدٌن 79

 119 2.5 16.22 2.2 5825 4الرافدٌن 74

 482 2.1 22.27 2.8 4841 5الرافدٌن 75

 77 2.1 59.49 2.8 4556 6الرافدٌن 76

 222 2.8 96.71 2.7 4277 7الرافدٌن 77

 67 2.6 17.99 2.9 2898 8الرافدٌن 78

 157 2.1 56.79 1.4 24591 2االزدهار  79

 291 2.7 91.72 2.2 6172 1االزدهار  82

 279 2.2 59.52 2.6 9597 9االزدهار  82

 61 2.9 45.79 2.5 1849 4االزدهار  81

 148 2.5 16.69 2.2 6599 2تل الرمان  89

 225 2.1 59.42 2.2 6192 1تل الرمان  84

 249 2.1 57.87 2.4 8629 حً العامل 85

 145 2.6 77.57 9.1 29229 الرحمن/ العامل 86

 52 2.8 87.14 2.7 4429 وادي العٌن جنوبٌة 87

 222 2.4 68.61 2.2 6861 رجم حدٌد / التضامن 88

 129 2.2 49.24 2.7 22168 نابلس  89

 147 2.8 97.25 2.5 9267 النداء / الرسالة  92

 49 2.2 51.69 2.4 1568 الدندان .الفاو  92

 24722 222.2 4881.57 222.2 598282 مجموع

 السرجر: باألعتساد عمى :
جسيػرية العخاق ، وزارة التخصيط ، الجياز السخكدي لإلحراء ، مجيخية إحراء نيشػى ، تقجيخات سكان محافطة  - 0

 .، بيانات غيخ مشذػرة  6464نيشػى / الجانب األيسغ ، 
ابعة ، جسيػرية العخاق ، وزارة البمجيات واألشغال العامة ، مجيخية بمجية نيشػى ، قدع التخصيط شعبة التصػيخ والست - 6

 . GISوحجة نطع السعمػمات الجغخاؼية 
 .باألعتساد عمى السعادلة األتية : 6464تع أستخخاج تقجيخ الدكان لعام  -( 3)

        P
n
 = P

4
 ( 4 + r )

n 

N ، عجد الدشػات بيغ التعجاديغ =r  ، معجل الشسػ =P
P= عجد سكان سشةاألساس ،  4

n  ، عجد سكان سشة اليجف =
 . (0)يشطخ 

حيث وججت   .تع األعتساد في أخح أسساء األحياء الدكشية مغ مجيخية بمجية نيشػى ، شعبة الستابعة والتخصيط  -)*( 
 .بعس أحياء مشصقة الجراسة تدسى باألولى والثانية لمحي الحي يتعجد عجد سكانو حجع الحي السقخر 

  متخ  04444ىكتار =  0 -)**( 

                                           

 . 344، ص  6440، بغجاد ، ، دار الكتب  0عباس فاضل سعجي ، جغخاؼية الدكان ، ج - (0)
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 ( 3 - 4خريظة )
 ْلحياء مشظقة الجراسةتؾزيع الدكان 

 .ARC GIS 04.7، بأستخجام بخنامج  (6 - 0ججول ) عمىالسرجر : باألعتساد 
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 :ججاً الدكان  السشخفزةالفئة اْلولى :  - 4

وىى بيحا ، مغ عجد سكان السجيشة ندسة ( 6606 - 4.4بمغت ندبة الدكان ليحه الفئة مابيغ )      

 3مذيخفة والكشيدة) وىى( حي سكشي 60) وتزع،  %(3.8) تعج ذات فئة قميمة ججا بشدبة سكانية

 ، 6ابغ خمجون ، الكػيت ،تسػز 3،07و0الرشاعة ،احج ،3وادي حجخ ، سػق السػصل،  4و

 الخافجيغ ، 6اليخمات  ، 6بجر الكبخى  ، 3و 0ة الجواس ،الشبي شيت  ، 6و 0الغدالني ،قزيب البان 

( ندسة مغ مجسػع سكان 66904بسجسػع عجد سكان بمغ ) (3مػصل ججيجة ،حي الخبيع  ، 8

 .السجيشة 

 الدكان : السشخفزةالفئة الثانية :  . 4

مغ عجد الدكان التي ندسة  (4846.44 - 6606.40تخاوحت ندبة سكان ىحه الفئة مابيغ )       

،  0الصيخان( حي سكشي ، ومغ ىحه األحياء ىى )08) وشسمتالدكان ،  السشخفزةتزسشت األحياء 

س ، شيخ ابػ ، باب البي 4و 3و 6، الذفاء 6و 0، مذيخفة والكشيدة 4األزدىار،الفاو ، 6الجواسة

، بشدبة سكانية  (6وادي العيغ جشػبية ، أبغ األثيخ ،7و 6و 5،الخافجيغ 6،الخفاعي 0العال ، العكيجات

 .ندسة  (65043%( مغ أجسالي سكان السجيشة ، وبعجد سكان بمغ )04.9)بمغت

 الدكان : الستؾسظةالفئة الثالثة :  . 9

مابيغ  خاوحتت، جسالي سكان السجيشة ( مغ إِ % 07.7)الستػسصة وصل ندبة سكان الفئة الثالثة       

حي  ( 07مغ عجد سكان مشصقة الجراسة ، والتي تزسشت ) ( ندسة 7546.44 - 4846.40)

، باب سشجار ،  0، السشرػرية ، الذفاءغاديخ،الرفاءعثسان السػصمي ، أَ خدرج ، مال )ىىسكشي 

رجع حجيج ،  ، 4خافجيغال ،6االزدىار، 6مػصل ججيجة،  6، العكيجات 6و  0، تل الخمان 6الصيخان

 .  مشصقة الجراسة( ندسة مغ مجسػع سكان 046076) بعجد سكان بمغ ( 0باب ججيج ، ابغ خمجون 
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 الدكان : العالية:  الرابعةالفئة  . 0

وبشدبة سكانية بمغت ( ندسة 06378.44 - 7546.40ئة مابيغ )ىحه الفؾيسة تتخاوح      

( ندسة 634657( حي سكشي مغ مجسػع أحياء السجيشة ، وبعجد سكان بمغ )64) وتزع (39.6%)

، 0، الخاتػنية،اليخمات 6و 0سأمػن مغ مجسػع سكان السجيشة ، ومغ أحياء ىحه الفئة العالية ىى ) ال

 3، األزدىار 3و 6، الخافجيغ3و 6و 0، السشرػرمل ،عسػ البقال، السيجان ، العخوبة ، الشجاءحي العا

، مػصل 0، وادي حجخ 0اليخمػك ، الخفاعي ، نابمذ ، الشجار ، 0، الثػرة ، السياسو ، بجر الكبخى 

 .( 0ججيج

 :ججاً الدكان العالية :  الخامدةالفئة  . 1

عجد ( ندسة 09959.44 - 06378.40بيغ ) تخاوح ندسة (%68.3بمغ ندبة ىحه الفئة )       

( حي سكشي ، والستسثمة 04( ندسة مغ مجسػع سكان السجيشة ، البالغ عجدىا )069695)بمغ  سكان

،  6السغخب ، وادي حجخ ، 0، الذيخ فتحي ، الخافجيغ 0)األقترادييغ،أبي تسام ، األزدىارباألحياء 

 .لدراعي ( ، األصالح ا 0، ابغ األثيخالخحسغ 

تتخاوح فئات  خسذلى مشصقة الجراسة التي قدست إتبايغ في تػزيع سكان ال التقديع ىحا يطيخ      

، ويعػد ىحا إلى الػضع األقترادي والعالية ججًا والستػسصة والعالية  ججًا والػاشئة مابيغ الفئة الػاشئة

وىحا التبايغ لو  تتبايغ في ندب سكانيا ،التي جعميا وندبة الخجمات الستػفخة الستبايغ ليحه األحياء 

 ىائالً  يػلج ضغصاً كمسا الدكان في مشصقة معيشة اثار عمى حجع خجمات البشى التحتية ، إذ كمسا تخكد 

ستيالك مغ ىحه الخجمات ، فيشاك مذاريع إلى زيادة اإلِ  عمى الخجمات الستػفخة ، ومسا يؤدي ايزاً 

ذا ما ، إِ ع تغصية حجع الدكان العالي مسا يقمل مغ كفاءتيا دتصيال ت محجدة بصاقة ترسيسية معيشة

 . مغ الدكان  الستدايج جخيت عمييا عسميات تصػيخية لتغصية الحجع الكبيخأُ 
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 : الكثافة العامة لمدكان : 9 - 4 - 4

ى دراسة الكثافة الدكانية في السجن بإىسية كبيخة ، لسا تعكدو مغ إبعاد أقترادية تحز      

وإبدصيا ، لكػنيا أكثخ سيػلة في  مغ أكثخ مقاييذ الكثافة استخجاماً  حيث تعج .(0)وأجتساعية 

 حدابيا وتػفيخ بياناتيا ، إذ تعخف بالكثافة الحدابية التي تعبخ عغ ندبة عجد الدكان األجسالي إلى

ؼبالخغع مغ إنيا ال  .، كػنيا ال تتصمب مغ البيانات غيخ عجد الدكان والسداحة (6)السداحة السصمقة 

تعصي  أنيا ِإاللمتبايغ والسقارنة عغ العالقة بيغ الدكان والسػارد األقترادية ،  دؾيقاً  تعصي مفيػماً 

قترادية لألرض وعمى الخغع لمعالقة بيغ الدكان واألرض بغس الشطخ عغ األمكانيات األ عاماً  إشاراً 

 كسا . (3)ألعصاء صػرة واضحة عغ شبيعة تػزيع الدكان في أقل تقجيخ مفيجاً  مغ ذلظ تبقى مؤشخاً 

الصمب عمى  ، فبديادة الكثافة الدكانية يددادالسجيشة  لػاقع البيئة لمحيد الحي تسثموُ  ىحا السؿياس تحميالً 

استعساالت األرض وخجماتيا التي وجب تػفخىا داخل  تأثيخىا عمى وخاصةً الخجمات بجسيع مخافقيا ، 

نجج عجد  (6 - 0( والذكل )8 - 0صة )يخ خ( وال7 - 0الججول )ومغ  .(4)الدكشية وخارجياالػحجة 

 ، وتتفاوت ( حي سكشي 90تػزع عمى )( ندسة ، ي598080بمغ ) 6464سكان مشصقة الجراسة لدشة 

خسذ فئات متبايشة في كثافتيا  وعمى ىحا األساس أخحت ؼيسابيغ ىحه األحياء، الكثافة الدكانية

 : كاآلتيوىى .الدكانية 

  

                                           

، ص  0988، 4أحسج عمي أسساعيل ، دراسات في جغخاؼية السجن ، دارالثقافة لمشذخوالتػزيع، القاىخة ، ط - ((0
368. 

  .49، ص  0984عباس فاضل الدعجي ، دراسات في جغخاؼية الدكان ، مشذأة األسكشجرية ،  - (6)
(، جامعة بغجاد ،  0997 - 0977حسادي عباس حسادي الذبخي ، التغيخات الدكانية في محافطة القادسية ) - ((3

  . 50،  54، ص ص  6445أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية ، إبغ رشج ، قدع الجغخاؼية ، 
مغ خجمات البشى التحتية لعام  ثائخ غالب مديج الشاشي ، تحميل خارشة حخمان سكان قزاء سػق الذيػخ - (4)

 .54، مرجر سابق ، ص  6404
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 4444( الكثافة الدكانية في مشظقة الجراسة لدشة 3 - 4ججول )

 ت
 

الفئات ) 
نسمة / 
 هكتار(

 المساحة / هكتار عدد السكان
عدد األحٌاء 

 السكنٌة
معدل 
 الكثافة 
 % مجموع % مجموع % مجموع العامة 

1 1 - 56 22393 3.7 1536.13 31.5 17 15.9 15 

2 51 - 166 66669 11.1 967.92 15.6 17 15.9 73 

3 161 - 156 79926 13.4 664.95 13.6 13 14.4 126 

4 151 - 199 114354 19.1 639.16 13.1 15 16.7 179 

 275 31.1 25 23.2 1134.35 52.6 314569 فأكثر 266 5

 665 166.6 91 166.6 4552.57 166.6 595151 المجموع

   .(6 - 0السرجر : باألعتساد عمى بيانات ججول )

 
 4444حياء مشظقة الجراسة لعام ْلالعامة  الدكانية ( الكثافة2 - 4شكل )

 
 ( .7 - 0السرجر : باألعتساد عمى بيانات ججول )
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 ( 4 - 4خريظة )

 العامة لسشظقة الجراسةالكثافة الدكانية 

 ARC GIS 04.7، بأستخجام بخنامج  (6 - 0السرجر : باالعتساد ججول )
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 : ججاً  السشخفزةفئة الكثافة  - 4

، إذ تسثل أقل كثافة سكانية ، نتيجة ( ندسة / ىكتار 54 - 0بيغ ) تتخاوح كثافة ىحه الفئة ما      

الستسثمة بكل %( مغ مجسػع إحياء السجيشة ، 08.9بشدبة )( حي سكشي 07وتزع )لتػسع مداحتيا ، 

تسػز ،  07سػق السػصل ، ،  3، وادي حجخ 4و3و6، مذيخفة والكشيدة 3و 6و0مغ )الرشاعة

(،  6،الذفاء، الفاو 3، مػصل الججيجة  0ني، الغدال 6، أبغ خمجون  6، اليخماتالخبيع ، َأحجالكػيت ،

( ندسة 66393%(، وبعجد سكان بمغ )30.5ة )، وبشدب( ىكتار0536.03مداحة تبمغ )عمى تتػزع 

وىى بيحا تجل ندسة / ىكتار ،  (05بمغ معجل الكثافة العامة ليحه الفئة )%( ، 3.7، وبشدة تبمغ )

 .عمى الكثافة السشخفزة ، نتيجة السداحة الكبيخة والتي تكػن أحياء أغمبيا متصخفة لع تكتسل خجماتيا 

 فئة الكثافة السشخفزة :  - 4

تتػزع عمى مداحة تبمغ ( ندسة / ىكتار 044 - 50يغ )جاءت ىحه الكثافة بؿيسة تتخاوح ماب      

%( ، يقصشيا عجد مغ الدكان بمغ 08.6ىكتار مغ إجسالي مداحة السجيشة ، وبشدبة ) (947.96)

( حي 07تزع)%( ، 00.0( ندسة مغ مجسػع سكان السجيشة ، وبشدبة سكانية بمغت )66649)

، وادي العيغ  0)مذيخفة والكشيدةيا األحياءومش%( مغ اجسالي إحياء السجيشة ، 08.9ة )بشدبسكشي 

، 0،الصيخان 8و 6يب البان ، الخافجيغ،قز 4، األزدىار 6الغدالني، 6، بجرالكبخى 6الجشػبية ، الخفاعي

شكمت معجل و ،  (،الرفاء ، رجع حجيج 6السأمػن  ، 3و6، مال عثسان السػصمي ، الجواسة 0اليخمات

زة نتيجة لػجػد فعمى الكثافة السشخ وىحا يجل ايزاً  .( ندسة / ىكتار 73الكثافة الدكانية العامة )

، لكػنيا غيخ صالحة لمدكغ واصبحت مشازل بعس األحياء مغ ىحه الفئة تخكت بعس مغ مشازليا 

صمي ( باالضافة ، قزيب البان ، الرفاء ، مال عثسان السػ 6،3قجيسة رديئة خاصة في حي )الجواس

 .لى الخجماتتفتقخ إ يزاً ي الزالت في شػر الشذػء ، والتي أَ إلى األحياء الستصخفة الت
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 فئة الكثافة الستؾسظة : - 9

( 03) وتذسل( ندسة ىكتار 054 - 040مابيغ ) حه الفئة بكثافة سكانية متػسصة تتخاوحتعج ى      

 (79966، إذ وصل عجد سكانيا )%(04.4حياء السجيشة وشكمت ندبة )حي سكشي مغ مجسػع إ

، ( ىكتار664.98ع عمى مداحة تبمغ )تتػز %( 03.4سكان السجيشة ، وبشدبة ) ندسة مغ إجسالي

،  6، مػصل الججيجة 0األحياء )الجواسةب%( ، وتتسثل 03.6تبمغ ندبتيا مغ اجسالي مداحة السجيشة )

،  6غ خمجون ، الصيخانالثػرة ، باب البيس ، إب، الشبي شيت ،  7، الخافجيغ 3، السشرػر 6تل الخمان

 .( ندسة/ىكتار، وىى تعج كثافة متػسصة الدكان064كثافة )سعجل ب خدرج ، حي العامل(، 0السأمػن 

 فئة الكثافة العالية :  - 0

( ندسة 114354) د سكان بمغعج( ندسة/ ىكتار ب099 - 050ابيغ )شكمت كثافة ىحه الفئة م     

( حي سكشي مغ مجسػع إحياء السجيشة ، بشدبة تبمغ 05تزع )%( 09.0ن بشدبة )الدكامغ مجسػع 

، ، الشجار0الكبخى ، بجر  4و 3ذفاء، الباإلحياء )باب سشجار، اليخمػك ، أغاديخ متسثمة%( ، 06.7)

( تتػزع  0، وادي حجخ 6، السشرػر 0، السشرػرية ، السيجان ، العكيجات 3، الخافجيغ 3و 6األزدىار

جاءت  .%( 03.0( ىكتار مغ إجسالي مداحة السجيشة ، بشدبة شكمت )639.06مداحة تبمغ )عمى 

وىحا يعػد إلى شبيعة وضعية  ،ندسة / ىكتار (079ىحه الفئة العالية بسعجل كثافة سكانية عامة بمغ )

افة إلى ضتستاز بشذػء األسػاق داخميا وِإنتذار َأصحاب السيغ والحخف فييا ، باإلِ  ىحه السشاشق التي

نذػء سػق السعاش الكبيخ في حي اليخمػك لبيع الخزخة بالجسمة والسفخد ، باألضافة إلى شقق 

  .السشرػر العالية الكثافة 
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 :  فئة الكثافة العالية ججاً  - 1

بمغ %( ، 30.0( حي سكشي بشدبة بمغ )68) وتزعاألعمى كثافة األحياء الدكشية شكمت ىحه الفئة 

( ندسو / ىكتار ، إذ 678بمغ ) ججاً  بسعجل كثافة سكانية عالٍ ( فأكثخ ندسة / ىكتار 644ؾيستيا )

%( ، تتخكد عمى 56.6( ندسة مغ إجسالي سكان السجيشة ، بشدبة )304869شكل عجد سكانيا )

وتزع %( 63.6( ىكتار مغ مجسػع مداحة السجيشة والتي تبمغ ندبتيا )0034.38مداحو تبمغ )

،  5و 4و 6و 0، الخافجيغ 0، نابمذ ، الذفاء)أبي تسام ، السغخب ، العخوبة ، األقترادييغ  حياءاأل

،  0،باب ججيج ، األزدىار 6و0بغ األثيخ، ا  0لخمان، تل ا، الخحسغ، الشجاء0، الخفاعي 6دي حجخوا

ية ، السياسو ، تػن، شيخ أبػ العال ، الخا 0، األصالح الدراعي ، عسػ البقال ، السشرػر 6العكيجات

ىا وتحدشيا ار استقخ إلى  نتيجةً  رتفاع كثافة ىحه الفئة ،يعػد سبب ا .( ، الذيخ فتحي0مػصل الججيجة

ل مشيا سػق مػصاألسػاق الستشػعة داخل األحياء بالسدتػى العيذي ، إضافة إلى تخكد أغمب 

دتقصب ت، باألضافة إلى الرشاعة القجيسة في حي العخوبة التي الججيجة الخئيدي وسػق وادي حجخ

وتػفخ  .مػن الدكغ بالقخب مغ محل عسميع و صحاب السيغ والحخف والحيغ يخ عجد كبيخ مغ أَ 

 .الخجمات والسخاكد التعميسية والتي تعج مغ اكبخ احياء السجيشة في مشصقة الجراسة
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 : التركز الدكاني :  0 - 4 - 4

ىع الػسائل السعتسجة في تحجيج درجة ميل الدكان لمتخكد في دراسة التخكد الدكاني مغ أَ  تعج       

، ويختبط بجراسة تػزيع الدكان بػية  إية مشصقة داخل السجيشة أو تحجد التذتت في مشاشق أخخى 

التعخف عمى نسط التخكد في السجيشة، إي بسعشى ميل الدكان إلى التخكد في مشصقة داخل حجود 

وتعج ندبة التخكد الدكاني الصخيقة السعتسجة لمتعخف عمى  .(0)يشة أو التذتت داخل ىحه الحجود السج

نسط تػزيع الدكان ، والتي تعج مغ السػضػعات السيسة في الكذف عغ أسباب التػزيع في السجيشة ، 

يعبخ عغ ىحه الشدبة بستػسط الفخوق السصمقة بيغ العجد الشدبي " .(6)وبيان أثخىا في التخصيط األقميسي

ولكي يتع التعخف  .( 3)"لمدكان والعجد الشدبي لمسداحة لسختمف السشاشق بالسجيشة والػحجات السكانية 

 -:( 4)االتيةعمى نسط تػزيع الدكان وتخكدىع في مشقصة الجراسة تع األعتساد عمى الريغة 

                   4  
 ص ( -مج )س           ندبة التركز = 
                   4     

 أن :  إذ
 .س = الشدبة السئػية لسداحة السشصقة إلى جسمة مداحة األقميع الكمية 

 .ص = الشدبة السئػية لعجد سكان السشصقة إلى جسمة سكان األقميع الكمية 
 .مج = مجسػع الفخق السػجب بيغ ىحه الشدب دون الشطخ إلى األشارة 

يشتذخون برػرة  ويجل ندبة التخكد إلى التػزيع السثالي أذا كانت الشدبة صفخ ، بسعشى الدكان

وبتصبيق السعادلة  (9 - 0صة )يوالخخ  ( 8 - 0فسغ الججول ) .جداء السجيشة متداوية في جسيع أَ 

الدكان يسيل  تػزيع أن ( وىحا يعشي 35.3) الدكان ألحياء مشصقة الجراسةزيع يطيخ ندبة تخكد تػ 

                                           

  . 40فتحي دمحم ابػ عيانو ، جغخاؼية الدكان ) أسذ وتصبيقات ( ، مرجر سابق ، ص  - ((0
 .88، ص  6404دمحم رفعت السقجاد ، وأخخون ، جغخاؼية الدكان ، دار السالييغ لمشذخ والتػزيع ، دمذق ،  - (6)
 .057الخخيف ، الدكان ) السفاـيع واألساليب والتصبيقات ( ، مرجر سابق ، ص رشػد دمحم  - (3)
 .46فتحي دمحم ابػ عيانو ، جغخاؼية الدكان ) أسذ وتصبيقات ( مرجر سابق ، ص  - (4)
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حياء مشصقة الجراسة ، ان ويتبعثخ في مكان آخخ ضسغ أَ يتخكد في مك نتذار الستداوي ، إذ اإلِ  إلى

دليل عمى التبايغ في حجع خجمات  الدكان ألحياء مشصقة الجراسة خيخُ وليحا فأن التبايغ في تخكد 

زداد دكاني أزداد الصمب عمى الخجمات وإِ تية وبؿية السخافق العامة ، إذ كمسا زاد التخكد الالبشى التح

وكسا ىػ السعسػل بو لجى الجوائخ الخجمية السحمية تتع تجييد  .ستيالك  والعكذ صحيح حجع اإلِ 

ييده زداد حجع الدكان كمسا تع تجذ كمسا إِ عمى حجع تخكد الدكان ، إِ  السشصقة بالخجمات بشاءاً 

 .(0)التي تفتقخ إلى الخجمات عمى عكذ السشاشق التي تكػن حجع سكانيا متبعثخ  .بالخجمات 

 4444( ندبة تؾزيع تركز الدكان ْلحياء مشظقة الجراسة لعام 4 - 4ججول )

 اسم الحً ت
مساحة 
 هكتار

 المساحةالنسبة 
% 

 1212عدد افراد األسر 
 نسبة السكان

% 
الفرق الموجب 

 ص(   .) س  

 2.9 2.2 696 2.2 52.69 الكوٌت 2

 2.9 2.4 1994 2.7 94.49 2الطٌران  1

 2.2 2.2 6118 2.2 48.72 1الطٌران 9

 2.2 2.9 2686 2.4 67.26 2الغزالنً 4

 2.1 2.1 2122 2.4 12.28 1الغزالنً 5

 2.7 1.2 22988 2.9 62.95 2وادي حجر  6

 2.5 9.2 28841 2.7 81.61 1وادي حجر  7

 2.6 2.22 529 2.6 19.25 9وادي حجر  8

 2.2 2.6 9665 2.6 17.59 2المنصور  9

 2.6 2.5 9269 2.2 47.72 1المنصور  22

 2.1 2.6 9764 2.8 89.97 9المنصور  22

 2.2 2.5 9226 2.4 68.92 2المأمون  21

 2.5 2.4 8927 2.9 91.25 1المأمون 29

 2.2 2.4 1227 2.4 12.47 2الدواسة  24

 2.1 2.4 1525 2.6 18.14 1الدواسة  25

 2.2 2.1 2454 2.9 24.56 9الدواسة  26

 2.6 2.1 7179 2.6 18.18 باب جدٌد 27

 2.1 2.6 9654 2.4 29.29 2العكٌدات  28

 2.7 2.2 6599 2.4 12.51 1العكٌدات  29

 2.4 2.9 5278 2.9 61.95 مال عثمان الموصلً 12

 2.2 2.1 2182 2.1 22.92 النبً شٌت 12

                                           

 مقابمة ميجانية مع السيشجس ، محسػد دمحم عمي ، مدػؤل قدع عسميات البشى التحتية ، محافطة نيشػى ، بتاريخ ، - (0)
08 /04  /6464 . 
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 2.1 2.9 5957 2.7 99.12 اغادٌر 11

 2.7 1.2 21978 2.9 26.12 2موصل جدٌدة 19

 2.1 2.1 6964 2.4 66.97 1موصل جدٌدة 14

 2.2 2.4 1126 2.9 64.97 9موصل جدٌدة 15

 2.8 2.2 68 2.8 42.19 سوق الموصل 16

 2.4 2.6 9414 2.1 9.68 شٌخ ابو العال 17

 2.4 2.2 6298 2.7 91.52 المنصورٌة 18

 2.2 2.6 9766 2.5 14.89 المٌاسة 19

 2.2 2.8 5229 2.8 97.28 خزرج 92

 2.2 2.6 9949 2.6 17.59 باب البٌض 92

 2.5 2.5 8827 2.9 46.98 المٌدان 91

 2.9 2.4 8554 2.5 19.78 الخاتونٌة 99

 2.9 2.5 8726 2.5 15.19 عمو البمال 94

 1.2 1.4 24616 2.4 28.41 الشٌخ فتحً 95

 2.4 2.2 6242 2.6 18.62 2الشفاء  96

 2.2 2.8 4549 2.9 92.91 1الشفاء  97

 2.1 2.5 9257 2.9 26.58 9الشفاء  98

 2.1 2.5 9256 2.4 28.41 4الشفاء  99

 2.1 2.2 6292 2.8 42.46 باب سنجار 42

 2.1 2.1 2298 2.4 27.26 لضٌب البان 42

 2.1 2.2 5782 2.1 57.81 الصفاء 41

 2.6 2.5 9211 2.9 44.28 العروبة 49

 2.2 2.6 9751 2.7 81.25 الثورة 44

 1.1 9.9 29991 2.2 55.29 2ابن االثٌر  45

 2.4 2.8 4719 2.4 28.92 1ابن االثٌر  46

 2.9 1.4 24999 2.5 72.92 ابً تمام 47

 2.9 1.2 22857 2.2 52.21 2الرفاعً  48

 2.8 2.6 9684 2.4 72.92 1الرفاعً  49

 1.2 9.9 29959 2.9 64.69 األصالح الزراعً 52

 2.9 1.9 29592 2.9 65.29 االلتصادٌٌن 52

 2.5 2.7 22175 2.1 57.82 النجار 51

 1.7 2.2 892 1.8 296.69 2الصناعة  59

 2.1 58.89 1الصناعة  54
   

 2.6 2.2 492 2.7 89.25 9الصناعة  55

 1.7 2.9 2995 9.2 248.95 حً الربٌع 56

 2.5 2.7 9874 2.2 56.28 2بدر الكبرى 57

 2.4 2.9 2669 2.7 91.16 1بدر الكبرى 58

 2.8 2.4 8629 1.1 226.92 2الهرمات  59

 1.2 2.9 2822 1.9 221.97 1الهرمات  62

 2.2 2.9 7546 2.1 62.28 2ابن خلدون  62

 2.8 2.1 2918 2.2 49.69 1ابن خلدون  61
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 5.7 2.2 551 5.8 181.89 تموز 27حً  69

 2.5 2.2 545 2.6 18.15 احد 64

 2.2 2.7 4127 2.7 89.12 2مشٌرفة والكنٌسة 65

 2.4 2.5 9242 2.9 94.46 1مشٌرفة والكنٌسة 66

 2.2 2.2 441 2.2 55.15 9مشٌرفة والكنٌسة 67

 2.8 2.2 44 2.8 89.89 4مشٌرفة والكنٌسة 68

 2.9 9.2 28765 2.9 92.91 المغرب 69

 2.4 2.9 22949 2.5 71.56 الٌرمون 72

 2.9 1.6 25651 2.8 96.86 2رافدٌن لا 72

 2.9 2.8 22659 2.9 45.14 1الرافدٌن 71

 2.5 2.6 9422 2.2 52.12 9الرافدٌن 79

 2.4 2.2 5825 2.5 16.22 4الرافدٌن 74

 2.6 2.8 4841 2.1 22.27 5الرافدٌن 75

 2.5 2.8 4556 2.1 59.49 6الرافدٌن 76

 2.2 2.7 4277 2.8 96.71 7الرافدٌن 77

 2.9 2.9 2898 2.6 17.99 8الرافدٌن 78

 2.9 1.4 24591 2.1 56.79 2االزدهار  79

 2.4 2.2 6172 2.7 91.72 1االزدهار  82

 2.5 2.6 9597 2.2 59.52 9االزدهار  82

 2.5 2.5 1849 2.9 45.79 4االزدهار  81

 2.6 2.2 6599 2.5 16.69 2تل الرمان  89

 2.1 2.2 6192 2.1 59.42 1تل الرمان  84

 2.9 2.4 8629 2.1 57.87 حً العامل 85

 2.6 9.1 29229 2.6 77.57 الرحمن/ العامل 86

 2.2 2.7 4429 2.8 87.14 وادي العٌن جنوبٌة 87

 2.9 2.2 6861 2.4 68.61 رجم حدٌد / التضامن 88

 2.7 2.7 22168 2.2 49.24 نابلس 89

 2.8 2.5 9267 2.8 97.25 النداء / الرسالة 92

 2.6 2.4 1568 2.2 51.69 الدندان .الفاو  92

 72.6 222.2 598282 222.2 4881.57 مجموع

 (6 - 0السرجر : باألعتساد ججول )
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 (5 - 4خريظة )
 تؾزيع ندبة تركز الدكان لسشظقة الجراسة 

 .ARC GIS 04.7بأستخجام بخنامج ، (8 - 0: باألعتساد ججول )السرجر  
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 : حجؼ اْلسر :  1 - 4 - 4

ال شظ في أن دراسة ىحا السعيار يحسل فائجة ميسة ، بػية التعخف عمى الػاقع الدكشي ومجى         

ونتيجة ما  تمظ الخجمات ،حجع األستيالك مغ والسيسا خجمات البشى التحتية و  حاجتو مغ الخجمات ،

وحجات فييا ، نجج في بعس األحياء ضيػر  قيج الجراسة مغ وضع أقترادي متجنيتعيذو السشصقة 

غمبية األسخ باألنذصار داخل الػحجة الدكشية وخارجيا ، سكشية يقصشيا أكثخ مغ أسخة ، حيث أخحت أَ 

إلى ضيػر القرػر في وىحا ما يديج مغ كسية األستيالك لحجع الخجمات السقجمة والحي يؤدي بجوره 

عمى  ات حػل خجمات البشى التحتية بشاءً حجع الخجمة السقجمة لمدكان ، لكػنيا لع تحرل أي تصػر 

فالسذاريع تتحجد وفق شاقة ترسيسية ثابتة  .زيادة األسخ سػاء كانت داخل الػحجة الدكشة أو خارجيا 

 شبقاً لترسيسية لمسذاريع الخجمية عسميات تصػيخية لغخض زيادة الصاقة اأية  عمييا وأذا ما أجخيت

وليحا ، ي يقل عسخ تمظ الخجمات الاألسخ ، سػف يؤدي إلى الزغط عمى حجع الخجمات وبالت ديادةل

فسغ خالل  .أخح ىحا السعيار كأحج العػامل السؤثخة في خجمات البشى التحتية في مشصقة الجراسة 

سخ إذ بمغ عجد األُ  ،ستسخارتدايج بإِ يخ يطيخ أن حجع األس (04 - 0والخخيصة )( 9 - 0الججول )

(  وبسعجل عام لحجع 78608بعجد بمغ ) 6464وصػال إلى عام  . ندسة (66308) 6449لعام 

ضيػر بعس إحياء مشصقة قيج الجراسة بتدايج سخيع في عجد  وما يالحظ ايزاً  .فخد (7.0سخة بمغ )األُ 

وىحا يعج مؤشخ يجب األخح بالحدبان عشج وضع الخصط السدتقبمية لتقجيع  ،األسخ وبحجع كبيخ 

  .لمديادة الحاصمة في حجع األسخ  وتصػيخ حجع خجمات البشى التحتية السقجمة لمدكان شبقاً 
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1212( حجم األسر وتوزٌعها ألحٌاء منطمة الدراسة لعام 9 - 2جدول )
 

 األحٌاء السكنٌة ت
 عدد األسر
1229 

األسر عدد 
1212 

 معدل حجم االسرة

 5.5 226 87 الكوٌت 2

 4.6 529 987 2الطٌران  1

 6.9 928 677 1الطٌران 9

 6.4 164 297 2الغزالنً 4

 6.8 277 291 1الغزالنً 5

 7.9 2649 2116 2وادي حجر  6

 7.2 1662 2985 1وادي حجر  7

 2.7 96 72 9وادي حجر  8

 8.2 2291 889 2المنصور  9

 6.9 2452 2281 1المنصور  22

 6.6 2472 2297 9المنصور  22

 5.7 2582 2279 2المأمون  21

 7.5 2222 818 1المأمون 29

 6.9 997 152 2الدواسة  24

 6.5 989 186 1الدواسة  25

 5.7 159 289 9الدواسة  26

 5.7 2179 952 باب جدٌد 27

 6.5 562 428 2العكٌدات  28

 6.1 2258 789 1العكٌدات  29

 7.7 679 521 مال عثمان الموصلً 12

 5.9 142 282 النبً شٌت 12

 7.7 694 528 اغادٌر 11

 7.7 2629 2296 2موصل جدٌدة 19

 6.7 2291 772 1موصل جدٌدة 14

 8.1 172 121 9موصل جدٌدة 15

 4.9 26 21 سوق الموصل 16

 5.1 659 487 شٌخ ابو العال 17

 5.5 2219 898 المنصورٌة 18

 6.1 2575 2275 المٌاسة 19

 6.2 894 611 خزرج 92

 6.9 487 969 باب البٌض 92

 6.2 2454 2285 المٌدان 91

 5.9 2441 2276 الخاتونٌة 99

 5.8 2524 2211 عمو البمال 94

 7.2 1288 2558 الشٌخ فتحً 95

 5.8 2252 784 2الشفاء  96

 7.5 625 452 1الشفاء  97

 6.7 479 959 9الشفاء  98

 8.2 987 189 4الشفاء  99

 7.2 881 658 باب سنجار 42

 5.6 297 247 لضٌب البان 42

 7.9 799 547 الصفاء 41

 7.9 2252 859 العروبة 49

 8.9 2278 879 الثورة 44

 8.9 1426 2821 2ابن االثٌر  45

 7.8 629 454 1ابن االثٌر  46

 7.7 2879 2997 ابً تمام 47

 6.8 2795 2194 2الرفاعً  48
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 8.2 456 942 1الرفاعً  49

 8.4 1966 2765 األصالح الزراعً  52

 9.2 2522 2217 االلتصادٌٌن 52

 7.9 2429 2254 النجار 51

 6.2 295 222 2الصناعة  59

   1الصناعة  54
 

 6.4 67 52 9الصناعة  55

 6.1 911 142 حً الربٌع 56

 8.4 2272 879 2بدر الكبرى 57

 7.1 199 274 1بدر الكبرى 58

 7.5 2248 856 2الهرمات  59

 7.8 192 271 1الهرمات  62

 7.9 952 729 2ابن خلدون  62

 2.8 2252 992 1ابن خلدون  61

 7.2 79 59 تموز 27حً  69

 2.8 411 427 احد 64

 7.4 568 414 2مشٌرفة والكنٌسة 65

 6.7 451 997 1مشٌرفة والكنٌسة 66

 7.9 62 45 9مشٌرفة والكنٌسة 67

 6.6 7 5 4مشٌرفة والكنٌسة 68

 8.2 1925 2717 المغرب 69

 8.7 2927 975 الٌرمون 72

 9.2 2799 2199 2فدٌن لرا 72

 8.1 2191 964 1الرافدٌن 71

 6.6 2411 2262 9الرافدٌن 79

 9.5 622 455 4الرافدٌن 74

 9.9 519 992 5الرافدٌن 75

 7.2 654 488 6الرافدٌن 76

 9.2 448 994 7الرافدٌن 77

 8.6 129 259 8الرافدٌن 78

 9.1 2587 2284 2االزدهار  79

 6.9 921 682 1االزدهار  82

 8.4 2249 859 9االزدهار  82

 4.1 681 529 4االزدهار  81

 8.5 776 579 2تل الرمان  89

 8.6 717 541 1تل الرمان  84

 5.2 2721 2172 حً العامل 85

 8.9 1217 2587 الرحمن/ العامل 86

 7.9 555 424 وادي العٌن جنوبٌة 87

 7.1 948 727 رجم حدٌد / التضامن 88

 7.7 2941 2222 نابلس 89

 8.9 2216 765 النداء / الرسالة 92

 6.2 428 921 الدندان .الفاو  92

 611.8 78628 61928 مجموع

 باألعتساد : السرجر :     
الجياز السخكدي لألحراء ، مجيخية أحراء نيشػى ، نتائج الحرخ والتخؾيع لمدكان والسباني لألعػام  - (0)    

 .، بيانات غيخ مشذػرة 6464( وتقجيخات الدكان لعام  6449،  0997)
 .(6 - 0ججول ) -(  6)    
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 (44 - 4خريظة )

 (4444 - 4445عجد اْلسر وتؾزيعيا  ْلحياء مشظقة الجراسة لمفترة ) 

 
 . ARC GIS 04.7بأستخجام بخنامج  .(9 - 0السرجر : باألعتساد : ججول )
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 : حجؼ الؾحجات الدكشية وتؾزيعيا :  2 - 4 - 4

الػضيفة الخئيدة ية األساسية والستشامية ، إذ تعج ننداعج السدكغ أحجى أىع الستصمبات اإلي       

في الجراسات الحزخية ، وليحا يشطخ إلى الػضيفة الدكشية مغ أىع  اً كبيخ  اً لمسجيشة ، حتى أخحت أىتسام

ذات األثخ الكبيخ  يزاً وتعج أَ  .(0)بؿية األستعساالت الحزخية األخخى الػضائف األساسية السذتخكة مع 

كسا يطيخ مغ تبايغ تػزيع  .(6)ة األخخى لدكانيفي حجع خجمات البشى التحتية عمى غخار الخرائز ا

لذخب والرخف خجمة مياه ا خرػصاً البشى التحتية ، و  أثار ميسة في كفاءة خجمات الدكشية الػحجات

ما يالحظ عجم التشاسق  إذ غالباً  ،وغيخىا مغ السخافق األخخى حي والكيخباء وايزا شبكة الصخق الر

 - 0والخخيصة )( 04 - 0فسغ الججول ) .شى التحتية مابيغ حجع الػحجات الدكشية وحجع خجمات الب

( 65656( )6449تطيخ الديادة السدتسخة في عجد الػحجات الدكشية ، إذ بمغ عجدىا عام ) .(00

كسا يالحظ ايزا وجػد ( وحجة سكشية ، 78608( )6464وحجة سكشية ، بيشسا بمغ عجدىا عام )

تدجل زيادة في عجد وحجاتيا الدكشية التي لع التبايغ في عجد الػحجات الدكشية ، ؼبعس مغ األحياء 

وما  6407 - 6404لألعػام ، بل تخاجعت في عجدىا نتيجة لألحجاث التي مخت بيا السجيشة 

 .ج خاصة في السجيشة القجيسة تعخضتو السجيشة مغ تجميخ كبيخ في السشازل والبشى التحتية وىحا ما شي

، وخاصة األحياء التي في شػر الشذػء بيشسا سجمت بعس األحياء زيادة في عجد وحجاتيا الدكشية 

 .التي سجمت أعمى كثافة في وحجاتيا الدكشية 

  

                                           

، رسالة لخشيجية ، جامعة السػصل فارس أحسج مشرػر الجبػري ، التحميل الجغخافي لمػضيفة الدكشية في ا - ((0
 .76، ص  6407 ،كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ،   ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة (

جامعة البشى التحتية في محافطة األنبار ،أحسج محسػد عمي أحسج الحخدان ، التحميل الجغخافي لكفاءة خجمات  - (6)
 .57، ص  مرجر سابق األنبار ،
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 (44 - 4ججول )

 4444حجؼ وتؾزيع الؾحجات الدكشية ْلحياء مشظقة الجراسة لعام  

 اسم الحً تسلسل

عدد 
 المساكن

1229(*) 

 

 النسبة%
حجم الوحدات السكنٌة 

 النسبة % (**)1212

 2.2 226 2.2 86 الكوٌت 2

 2.7 512 2.5 919 2الطٌران  1

 2.2 929 2.2 629 1الطٌران 9

 2.9 169 2.9 297 2الغزالنً 4

 2.1 276 2.1 292 1الغزالنً 5

 1.2 2641 2.8 2292 2وادي حجر  6

 9.4 1654 1.9 2866 1وادي حجر  7

 2.22 26 2.22 22 9وادي حجر  8

 2.5 2299 2.4 926 2المنصور  9

 2.9 2455 2.6 2222 1المنصور  22

 2.9 2479 2.8 2272 9المنصور  22

 1.2 2582 2.9 816 2المأمون  21

 2.4 2229 2.9 842 1المأمون 29

 2.9 157 2.4 157 2الدواسة  24

 2.9 199 2.4 199 1الدواسة  25

 2.9 155 2.9 298 9الدواسة  26

 2.2 848 2.9 848 باب جدٌد 27

 2.5 979 2.6 979 2العكٌدات  28

 2.2 848 2.9 848 1العكٌدات  29

 2.6 526 2.8 526 مال عثمان الموصلً 12

 2.4 952 2.6 959 النبً شٌت 12

 2.9 696 2.8 496 اغادٌر 11

 1.2 2628 1.1 2985 2موصل جدٌدة 19

 2.9 2299 2.4 857 1موصل جدٌدة 14

 2.9 172 2.4 141 9موصل جدٌدة 15

 2.2 27 2.2 15 سوق الموصل 16

 2.8 628 2.2 695 شٌخ ابو العال 17

 2.1 992 2.5 995 المنصورٌة 18

 2.7 2912 1.2 2914 المٌاسة 19

 2.8 642 2.2 647 خزرج 92

 2.6 461 2.7 467 باب البٌض 92

 2.7 2922 1.2 2994 المٌدان 91

 2.4 2212 2.8 2256 الخاتونٌة 99
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 2.7 2929 1.2 2911 عمو البمال 94

 1.2 2661 1.6 2667 الشٌخ فتحً 95

 2.2 892 2.4 898 2الشفاء  96

 2.7 512 2.2 519 1الشفاء  97

 2.6 455 2.7 456 9الشفاء  98

 2.4 941 2.6 962 4الشفاء  99

 2.9 712 2.2 712 باب سنجار 42

 2.1 245 2.1 247 لضٌب البان 42

 2.7 545 2.9 547 الصفاء 41

 2.2 861 2.4 859 العروبة 49

 2.5 2275 2.6 2219 الثورة 44

 1.6 1252 9.1 1296 2ابن االثٌر  45

 2.6 441 2.7 441 1ابن االثٌر  46

 2.8 2421 1.1 2999 ابً تمام 47

 1.1 2744 1.1 2972 2الرفاعً  48

 2.6 455 2.6 955 1الرفاعً  49

 9.2 1976 1.8 2784 األصالح الزراعً 52

 2.9 2529 1.2 2182 االلتصادٌٌن 52

 2.8 2428 2.7 2227 النجار 51

 2.1 296 2.1 222 2الصناعة  59

 1الصناعة  54
   

 

 2.2 67 2.2 45 9الصناعة  55

 2.4 911 2.2 172 حً الربٌع 56

 2.5 2275 2.5 962 2بدر الكبرى 57

 2.9 191 2.9 289 1بدر الكبرى 58

 2.5 2248 2.4 929 2الهرمات  59

 2.9 192 2.4 142 1الهرمات  62

 2.1 955 2.1 762 2ابن خلدون  62

 2.7 112 2.5 275 1ابن خلدون  61

 2.2 79 2.2 55 تموز 27حً  69

 2.7 72 2.8 67 احد 64

 2.7 569 2.7 495 2مشٌرفة والكنٌسة 65

 2.6 454 2.5 942 1مشٌرفة والكنٌسة 66

 2.2 62 2.2 99 9مشٌرفة والكنٌسة 67

 2.2 7 2.2 6 4مشٌرفة والكنٌسة 68

 1.9 1927 1.7 2796 المغرب 69

 2.7 2924 2.5 948 الٌرمون 72

 1.1 2799 1.2 2962 2افدٌن لرا 72

 2.7 2922 2.5 982 1الرافدٌن 71

 2.8 2414 2.7 2262 9الرافدٌن 79

 2.8 621 2.8 499 4الرافدٌن 74
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 2.7 512 2.6 996 5الرافدٌن 75

 2.8 652 2.8 488 6الرافدٌن 76

 2.6 448 2.6 971 7الرافدٌن 77

 2.9 124 2.9 268 8الرافدٌن 78

 1.2 2586 2.9 2129 2االزدهار  79

 2.1 929 2.2 724 1االزدهار  82

 2.5 2249 2.6 994 9االزدهار  82

 2.9 678 2.2 692 4االزدهار  81

 2.2 776 2.2 678 2تل الرمان  89

 2.9 715 2.9 559 1تل الرمان  84

 1.2 2688 1.1 2411 حً العامل 85

 1.7 1295 1.6 2654 الرحمن/ العامل 86

 2.7 558 2.7 412 وادي العٌن جنوبٌة 87

 2.1 959 2.2 714 رجم حدٌد / التضامن 88

 2.7 2994 2.6 2222 نابلس 89

 2.9 2292 2.1 791 النداء / الرسالة 92

 2.5 972 2.6 978 الدندان .الفاو  92

 222 78628 222.2 65656 مجموعال

،  6449الجياز السخكدي لألحراء ، مجيخية أحراء نيشػى ، نتائج الحرخ والتخؾيع لمدكان والسباني ، لعام  -)*( 
 .بيانات غيخ مشذػرة 

،  GIS،قدعوحجة التخصيط والستابعة ل العامة ، مجيخية بمجية نيشػى ،، وزارة البمجيات واألشغاجسيػرية العخاق - )**(
 . 6464بيانات غيخ مشذػرة ، لعام 

  



   اخلصائص اجلغرافيت وأثرها على خدماث البنى التحتيت                                                                                                           األول الفصل 

 

            68 

 ( 44 - 4خريظة )

 4444لعام  حجؼ الؾحجات الدكشية وتؾزيعيا ْلحياء مشظقة الجراسة

 
 .ARC GIS 04.7بأستخجام بخنامج  .(04 - 0السرجر : باألعتساد ججول ) 
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 اْلشغال :  حجؼ معجل:  3 - 4 - 4

عمى عجة مؤثخات  وتعشي بو حجع األسخ السذغػلة باألفخاد في الػحجة الدكشية الػاحجة ، معتسجاً      

في تحجيج حجع األسخة باألفخاد ، فسشيا تعػد إلى السدتػى التعميسي والثقافي لجى األسخة ، والسدتػى 

ع األسخ داخل الػحجة دراسة كثافة حج كسا .(0)معب دور كبيخ في تحجيج حجع األسخالسعيذي الحي ي

، ؼبقجر زيادة الدكشية ودرجة إشغاليا باألفخاد ضخورية ، ليتع معخفة العالقة بيغ الدكان والخجمات 

حجع األستيالك مغ الخجمات والعكذ  جر ما يددادحجع أفخاد األسخة داخل الػحجة الدكشية بق

مغ الغخف يتشاسب مع أفخاد  حدب ما أكج عميو السعيار العخاقي أن يتزسغ السدكغ عجد .(6)صحيح

األسخة الػاحجة ، إذ يذتخط أن يكػن لكل غخفة يقصشيا شخريغ بالغيغ وشفل ال يديج عسخه عغ العذخ 

كسا يؤكج السعيار األمخيكي  .سشػات ، وال يقل عجد الغخف لمػحجة الدكشية الػاحجة عغ ثالث غخف 

كل مدكغ ، وتتختب عمى السدكغ ( غخفة ل5.0 - 5الكشجي معجل الغخف في السدكغ مابيغ )و 

أشخاص في الػحجة الدكشية الػاحجة  ةكثخ مغ أربعجتساعية الديئة الحي يذيج أَ الطخوف الرحية واأل

فسغ  . (3)لمػضع األقترادي واألجتساعي لداكشيو الستكػن مغ غخفتيغ ، إذ تعج عجد الغخف مؤشخاً 

الجراسة لثالث ( قدست أحياء مشصقة 7 - 0والذكل ) (06 - 0) والخخيصة( 00 - 0خالل الججول )

 وىى :  .بيغ التبايغ في حجع معجل أشغال الفخد لمػحجة الدكشية الػاحجة مدتػيات  ، الحي ي

( ، والحي يذغل عجد سكان بمغ 5.9 - 4.7يتخاوح مابيغ )  السدتؾى اْلول السشخفض : . أ

( وحجة سكشية مغ 03466( ندسة ، ويتػزع عمى عجد مغ الػحجات الدكشية تبمغ )69089)

( فخد / 5.3وجاءت بسعجل أشغال بمغ ) .مجسػع الػحجات الدكشية ألحياء مشصقة الجراسة 
                                           

  ،جامعة الكػفة ، التحميل السكاني لخرائز الدكان والدكغ في مجيشة الشجف ،رحيع دمحم عبج زيج العبجلي  ـ ((1
 . 000ص، 6404كمية اآلداب  ، )غيخ مشذػره( اشخوحة دكتػراه 

جاسع شعالن كخيع الغدالي ، الكفاءة الػضيؽية لمسحالت الدكشية في مجيشة الشاصخية ، جامعة بغجاد ، رسالة  - (6)
 . 070، ص  0985، مخكد التخصيط الحزخي واألقميسي ، )غيخ مشذػرة(ماجدتيخ 

ة البرخة ، عادل مكي عصية الحجامي ، التحميل الجغخافي لمػضيؽية الدكشية في مجيشة الشاصخية ، جامع - (3)
 . 064، ص  6446،  )غيخ مشذػرة ( ، كمية األدابأشخوحة دكتػراه 
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وىحا األنخفاض يعػد إلى األحياء التي يفخض عمييا مداحة الػحجة  .وحجة سكشية واحجة 

  ، إضافة إلى شبيعة الجور الستخدئة التي ال تشدجع مع العائمة الكبيخة  ةالرغيخ الدكشية 

وتخكيا والحىاب إلى األحياء الججيجة التي تتستع بسداحة كبيخة تدسح بتكػيغ األسخ الكبيخة 

يفخض عمى رب األسخة عجم التفكيخ بتكػيغ العائمة  أيزاً  الحي والسدتػى السعيذي البديط 

 .الكبيخة 

والبالغ ( فخد / وحجة سكشية ، 7.9 - 6.4الحي يتخاوح مابيغ ) السدتؾى الثاني الستؾسط : . ب

( ندسة مغ مجسػع سكان مشصقة الجراسة ، تتػزع عمى عجد مغ 699437عجد سكانيا )

 .( فخد / وحجة سكشية 7.6( وحجة سكشية ، تذغل معجل بمغ )39647الػحجات الدكشية تبمغ )

تشتسي ىحه الفئة إلى شبقة الستعمسيغ بسدتػى جيج التي ال تخغب بالعائمة الكبيخة ألنذغاليع 

يعج  يزاً دواج الستأخخ وىحا أَ لػضيؽية والتعميسية والعسل الحخ ، باألضافة إلى سغ البالحياة ا

 .سبب في تقميل حجع األسخ داخل الػحجة الدكشية 

( فخد / وحجة 8.7يذيج ارتفاع في معجل األشغال البالغ ) الحيالثالث السرتفع :  السدتؾى  . ت

ع سكان السجيشة ، وعجد ( ندسة مغ مجسػ 669955سكشية ، حيث يبمغ عجد سكانيا )

 .( وحجة سكشية مغ إجسالي الػحجات الدكشية لسشصقة الجراسة 66389الػحجات الدكشية تبمغ )

ليحه األسخ التي تخغب  يعػد سبب ىحا األرتفاع بالجرجة األولى إلى شبيعة العادات والتقاليج

يفزمػن العير في  زاً يوأَ  .في تكػيغ العائمة الكبيخة ، التي جاءت بعاداتيع وتقاليجىع الخيؽية 

يزع ىحا السدتػى األحياء ذات السداحة الكبيخة والتي خاصة تكػن في شػر و  .مشصقة واحجة 

رياف التي ىاجخت لغخض الشذؤ ، وغالبية ساكشيغ ىحه األحياء ىع مغ أشخاف السجيشة واألَ 

    .البحث عغ فخص عسل 
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 الدكشية ْلحياء مشظقة الجراسة ات( معجل أشغال الفرد لمؾحج44 - 4ججول )

معجل اْلشغال         4444عجد السداكؽ  4444عجد الدكان  السدتؾى 
 فرد/ الؾحجة الدكشية

 (4.3  - 1.5) 25445 49444 1.9 
  (2.4 - 

3.5) 
455493 95443 3.2 

 (4.4 - 5.1) 445511 42945 4.3 
 // 34244 154444 مجسؾع

 .(04 - 0( و )6 - 0)السرجر : األعتساد عمى ججول 

 4444( معجل اشغال الفرد لمؾحجة الدكشية ْلحياء مشظقة الجراسة لعام 3 - 4شكل )

 
 . (00 - 0السرجر: باألعتساد عمى ججول )
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معدل األشغال         2020عدد المساكن  2020عدد السكان 
 الوحدة السكنٌة/ فرد

69189 

13022 5.3 

299037 

39207 
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229955 

26389 
8.7 

 (5.9ـــــ   0.7) 

 (7.9ـــ  6.0)  

 (9.5ـــ  8.1) 
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 ( 44 - 4خريظة )
 معجل حجؼ اشغال اْلسرة باْلفراد

  
 .ARC GIS 04.7، بأستخجام بخنامج  (9 - 0السرجر :باألعتساد ججول )
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  : اْلنذظة اْلقترادية لسشظقة الجراسة : 4 - 4 -4

لألنذصة األقترادية دور كبيخ في تأثيخىا عمى السشصقة الدكشية ، وعمى البشية التحتية إذ يكػن  

تأثيخىا واضح وكبيخ مغ حيث إنيا تعسل عمى تحقيق الحخكة التجارية لمسشصقة وبشفذ الػقت تحقق 

كان السشصقة التي تتػفخ فييا األنذصة األقترادية بشػعييا مدتػى معيذي جيج وتػفخ مرجر رزق لد

التجارية والرشاعية ىحا مغ الشاحية األيجابية ليحه األنذصة ، لكغ مغ الشاحية الدمبية يكػن ليا تأثيخ 

عمى خجمات البشى التحتية مغ حيث الزغط عمى حجع تمظ الخجمات ، إذ تعسل عمى زيادة كسية 

ات والزغط عمى الذػارع مغ خالل األختشاقات التي تتػفخ داخل ىحه األستيالك مغ ىحه الخجم

األنذصة وحجع السخمفات التي تخمى في الذػارع التجارية والرشاعية والتي تؤدي إلى حجوث األندجاد 

في شبكة مجاري ترخيف مياه األمصار خاصة وإن أغمب مجاري ىحه السشاشق تخمػ مغ األغصية 

ويسكغ تقديع  .إلى حجوث الؽيزانات أثشاء تداقط األمصار ليحه السشاشق ، وىحا ما يؤدي لمفػىات 

 إلى قدسيغ رئيديغ ىسا :  الجراسة  مشصقةفي  (03 – 0خخيصة )بحدب الشذاط األقترادي 

وىحا بجوره  يتزسغ عجد مغ األنذصة التجارية السػزعة عمى  القدؼ اْلول الشذاط التجاري : .4

 الذػارع الخئيدية والفخعية لسشصقة الجراسة وىى : 

شػارع مشصقة األعسال السخكدية : تتخكد ىحه السشصقة في كل مغ شارع نيشػى ، والثػرة والعجالة  . أ

تمفة مغ اإِلنذصة فسشيا ختتشػع ىحه السشصقة بسداولة إعسال م .وخالج بغ الػليج وشارع الجواسة 

ية ، ومشيا ما يخز بيع السػاد ة الكيخبائية واأللبدة وبعس األحتياجات السشدلجيد بيع اإلِ 

سػاد الحتياشية خاصة في شارع دواسة خارج مشصقة قرخ السصخان الحي يختز ببيع اإلِ 

 .مديارات حتياشية لاإلِ 

مية السجيشة وتختبط مغ أحج شخفييا مشصقة شػراع تجارية رئيدية : تختخق ىحه الذػارع ـيك . ب

وايزا تتشػع ؼيو  .بسشصقة األعسال السخكدية ومشيا شارع مػصل الججيجة وشارع الذيجاء 
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وشارع العبػر الحي تقع عميو مشصقة بيع الخزخوات بالجسمة والسدسى  .األنذصة التجارية 

  .بدػق السعاش 

ان السشاشق الدكشية ، تتخكد في شارع نذصة تخجم سكصقة شػارع تجارية محمية : ىحه األَ مش . ت

الشبي جخجيذ والجامع الكبيخ وخدرج والفاروق والشبي شيت ووادي حجخ وشارع الذفاء 

  .تسػز  07ومشصقة باب سشجار السخترة ببيع السػاد الغحائية ، وشارع 

تتزسغ ىحه السشصقة مشصقتيغ رئيدتيغ وتتخكد في السشصقة  القدؼ الثاني الشذاط الرشاعي : .4

الرشاعية القجيسة في حي الرفاء والتي تستاز بسديجيا مغ الشذاط الرشاعي الحي يختز 

الحبػب الدراعية يجخل الشذاط التجاري ؼيو الخاص ببيع و  ،بترميح السػلجات والسكائغ الجيدل

كد السشصقة الرشاعية األخخى الػاقعة في الصخف وتتخ  .عالف الحيػانية القسح والذعيخ واإلِ 

ح الذسالي الغخبي مغ مشصقة الجراسة والتي تختز ببيع السػاد األختياشية لمديارات وترمي

حتياجات عة األبػاب والذبابيظ الخاصة باإلِ تشذأ فييا صشا يزاً الديارات الكبيخة والرغيخة ، وأَ 

  .الرشاعية معامل الخاشي كسا يتخكد في ىحه السشصقة  .بشاء السشازل 

جسيع ىحه األنذصة تعج قػة ججذب كبيخة لأليجي العاممة واصحاب السيغ والحخف والتي ليا       

ولكغ في  .تأثيخ في تحدغ مدتػى السعيذي لألسخة والفخد وتعتبخ مرجر رزق لكثيخ مغ الدكان 

في السشاشق السخررة  ما أحدغ استخجام ىحه السشاشق ورمي السخمفات االجية السقابمة إذ

حجع كسية  إلى ضافةباإلِ  .فدػف يكػن ليا تأثيخات كبيخة عمى شبكة ترخيف مياه األمصار 

 .األستيالك مغ السياه والكيخباء السفخط بذكل كبيخ 

  



   اخلصائص اجلغرافيت وأثرها على خدماث البنى التحتيت                                                                                                           األول الفصل 

 

            75 

 (49 – 4خريظة )

ستعسالت التجارية والرشاعية  ال 

 
 Arc gis 04.7السرجر : بأستخجام بخنامج     



 

 

 

 

 

 الفصل الثانً

 

 التىزٌع اجلغرايف لىاقع خدماث البنى التحتٍت 

 : واقع خدمت املٍاه الصاحلت للشرب 1 - 1 - 2

 : واقع خدمت شبكت جماري تصرٌف املٍاه 2 - 1 - 2

 : واقع خدمت الطاقت الكهربائٍت اجملهسة 3 - 1 - 2

 : واقع خدمت طرق النقل 4 - 1 - 2



 خدماث البنى التحتٍت التىزٌع اجلغرايف لىاقع           الثانًالفصل 

 

ٚٚ 

بشى التحتية في مشصقة الجراسة :: واقع خجمات ال 1 - 2
 

 تسييج :
تحزى خجمات البشى التحتية بإىتساـ كبضخ في األونة األخضخة ، نتيجٍة لتدايج الظمب والحاجة      

بعج التظؾر الحؼ حرل في أستخجاـ التقشيات ية البذخية مؽ تمػ الخجمات ، وخرؾصًا الفعم

ىشاؾ أختالؼ كبضخ بضؽ الجوؿ إيزاً .  (ٔ)فةواألسالضب لتؾفضخ تمػ الخجمات لمدكاف بأقل تكم

الستقجمة والشامية في تخظيط خجمات البشى التحتية وتقجيسيا لمدكاف بأقل التكاليف السسكشة مع 

ديسؾتيا  ورفع كفاءتيا ، إذ يغيخ أىتساـ الجوؿ الستقجمة في الجؾانب التقشية ليحه الخجمات 

الجوؿ الشامية في تؾفضخ الحج األدنى مؽ تمػ  والعسل عمى رفع كفاءتيا ، بضشسا يغيخ أىتساـ

وكثضخ ما تؾاجو الجوؿ  ،الخجمات وبالكمفة السالئسة مؽ أجل إيراليا لمدكاف واألستفادة مشيا 

الشامية عجة مذاكل عشج تؾفضخ تمػ الخجمات التي مؽ أبخزىا ضعف السؾارد السادية واألدارة 

شيجت مشظقة  كسا.  (ٕ)عمى الرعضج السحميالكفؾءة ، سؾاء كاف عمى الرعضج األقميسي أـ 

الجراسة كغضخىا مؽ السجف العخاقية نسؾًا حزخيًا واسعًا عمى السدتؾػ الدكاني والسكاني ، تعؾد 

ألسباب مختمفة وايزًا بخرائص جغخافية تفؾؽ حجسيا حجؼ خجمات البشى التحتية السقجمة 

اضحًا في كفاءة وكفاية تمػ الخجمات ، لمدكاف . مسا جعل مؽ مشظقة الجراسة أف تعاني عجدًا و 

والسيسا عشج غياب التخظيط الدميؼ . األمخ الحؼ جعل ضخورة األعتساد عمى معايضخ التخظيط 

وبيحا أصبح مؽ الزخورؼ الؾقؾؼ  ،الحزخؼ لتحقضق العالقة الجضجة بضؽ الدكاف وتمػ الخجمات 

 ظقة الجراسة .عمى واقع تمػ الخجمات لمؾصؾؿ إلى الرؾرة الحكيكية في مش

                                           

لظيف خزضخ لظيف العشبكي ، التحمضل السكاني لمحخماف البذخؼ مؽ خجمات البشى التحتية في مخاكد  - (ٔ)
 . ٘ٛ، ص  مرجر سابقأقزية محافغة الشجف ، 

(2) – Gilbert, Alan , Third World Cities : Housing , Infrastucture and Servicing , 

Articl Urban Studies ,Vol 29 , No , 3/4 , p 445, 1992.           
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 : خجمة السياه الرالحة لمذخب  :  2-1-1

. (ٔ)النتذاريعج الساء السؾرد األكثخ أىسية بالشدبة لمسؾارد الظبيعية مؽ حضث التؾزيع وأ      

وتحزى خجمات مياه الذخب بأىسية خاصة في حياة الدكاف ، إذ غالبًا ما تقاس الجوؿ الستقجمة 

تعُج ممكًا  ، والحفاظ عمى ىحه السياه مؽ اليجر وتشسضتيا لكؾنيابستؾسط نرضب الفخد مؽ السياه 

أصبح متؾسط نرضب الفخد مؽ السياه الرالحة لمذخب أحجػ  حتى. (ٕ)لألجياؿ في السدتقبل

مؤشخات التشسية البذخية عمى السدتؾػ العالسي ، بل يعُج أحج العؾامل األساسية لكثضخ مؽ 

تؾفخ قظاع خجمة مياه الذخب مؽ أىؼ القظاعات الخجمية  ويعجُ ، األنذظة التجارية والرشاعية 

نغخًا لسا . (ٖ)أحجػ األحتياجات األساسية لمحفاظ عمى حياة الفخد و السيسة في حياة السؾاطؽ ، 

يستاز الساء مؽ أىسية في الحياة ، فقج ذكخ في القخاف الكخيؼ قؾلو تعالى عد وجل يقؾؿ فيو بدؼ 

داللو واضحة ألىسية  ما يعظي.  (ٗ)((َعْمشَا ِمَؽ اَلساء ُكلَّ َشْىء َحّي ) َوجَ )هللا الخحسؽ الخيحيؼ 

الساء في الحياة والحؼ يعُج سخُىا ، بل ىؾ عسؾد الحياة التي تقؾـ عميو . فسؽ خاللُو يدتظيع 

الشذاطات  األنداف مسارسة نذاطاتِو الضؾمية وتؾسيع دائخة استخجامُو مؽ السياه تبعًا لتؾسع وتشؾع

ولسعخفة درجة كفاءة خجمة مياه الذخب السقجمة لدكاف مشظقة الجراسة تمفة في الحياة ، السخ

السجيدة باألنابضب بؾاسظة الزخ السباشخ ندمط الزؾء في ىحا الفرل عمى واقع خجمات مياه 

 الذخب وتؾزيعيا الجغخافي  في مشظقة الجراسة .

                                           

 . ٖٕٔ، ص  مرجر سابق مازف عبجالخحسؽ اليضتي ، جغخافية الخجمات ) أسذ ومفاليؼ ( ،  - (ٔ)
خؼ وتجارب عخبية ( ، مظابع جامعة السشؾفية ، فتحي دمحم مرضمحي ، جغخافية الخجمات ) األطار الشغ - (ٕ)

 . ٗٔٔ، ص  ٕٓٓٓدار الساجج لمشذخ والتؾزيع ، 
حداـ الجيؽ جاد الخب ، جغخافية الخجمات ) أسذ وتظبيقات ( ، الظبعة األولى ، األسكشجرية ، دار  - (ٖ)

 .  ٗٔٔ،  ٖٔٔ، ص ص  ٕٛٔٓالؾفاء لجنيا لمظباعة والشذخ ، 
 . ٖٓ، سؾرة األنبياء ، األيو القخاف الكخيؼ  - (ٗ)
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 هزيعيا الجغخافي :: السذاريع الخئيدية السعالجة لسياه الذخب وت2-1-1-1

تعُج مذاريع السياه الخاصة بالذخب مؽ السذاريع الحضؾية والسيسة في السخاكد الحزخية        

لمسجف والتي تقؾـ عمضيا السجيشة فسؽ خالليا تتقجـ السجف وتتظؾر ويدتظيع األنداف الكياـ 

ِو ة الساء الخاـ وتشقضتمعالجبؾعيفة ىحه السذاريع ، وتقؾـ بشذاطاتو الحياتية بسختمف السجاالت 

نتاج . إل (ٔ) بعجة مخاحل معالجة في وحجات التخسضب والتخشيح ألزالة الذؾائب العالقة همخور بعج 

مؽ قبل السشغسة الجولية  السحجدةالساء الرالح لألستخجاـ البذخؼ وفق السؾاصفات والكياسات 

عيخت و السياه الرالحة لمذخب  جل تغظية حاجة الدكاف الستدايجة مؽأ مؽ.  (ٕ) لمرحة العالسية

( ٗٔ - ٕ( والخخيظة )ٕٔ - ٕفي مشظقة الجراسة أربعة مذاريع رئيدية  كسا في ججوؿ )

الخئيدية والثانؾية التي تتخاوح ( تجيد الدكاف بالسياه بؾاسظة انابضب الذبكة ٛ - ٕوالذكل )

التي تقع و  الدكشية  وبأطؾاؿ مختمفة وصؾاًل إلى الؾحجات( ممؼ ٕٓٓٔ - ٕٕ٘رىا مابضؽ )أقظا

. ومؽ ىحه (ٖ)جسيعيا عمى نيخ دجمة الحؼ يعج السؾرد الخئيدي في تغحية مشظقة الجراسة بالسياه 

 -: ىىالسذاريع 

 مذخوع ماء األيسن الججيج ) أحميمة ( : (1

يعسل ىحا السذخوع عمى ترفية وتشكية الساء الخاـ بعج سحبو مؽ نيخ دجمة ومخوره       

عبخ أحؾاض التخسضب والتخشيح ، ويقع في ناحية بادوش عمى نيخ دجمة ، بسخاحل السعالجة 

/ ٖ(ـٖٕٓٓٓٔ)/ يؾـ ، وبظاقة فعمية نحؾٖ(ـ ٓٓٓ٘ٙٔ( بظاقة ترسيسة ) ٕٗٔٓ)عاـ وأنذئ

                                           

عمي ميجؼ الججضمي ، ىجػ عمي شسخاف ، تقضيؼ نؾعية مياه الذخب وكفاءة السذاريع والسجسعات في مجيشة  - (ٔ)
 . ٖٛ، ص  ٖٕٔٓ،  ٕٓكخبالء ، مجمة البحؾث الجغخافية ، العجد 

مرجر ومعايضخ وتقشيات ( ،  خمف حدضؽ الجليسي ، تخظيط الخجمات السجتسعية والبشية التحتية ) اسذ - (ٕ)
 . ٖٚٔ، ص سابق

مقابمة مضجانية مع السيشجس ، دمحم زىضخ دمحم جسضل ، قدؼ السذاريع والتذغضل ، مجيخية ماء محافغة نضشؾػ  - (ٖ)
 ٕٕٓٓ/  ٜ/  ٚ، بتاريخ / 
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، حضث يخجـ عجد سكاف ) مؽ سكاف مشظقة الجراسة، بسعجؿ  %(٘٘( ندسة بشدبة )ٕٕٕٖٖ٘يـؾ

، يزؼ ىٖٓٚحرة الفخد نحؾ ) ( غؾاطذ لدحب السياه الخاـ ٜحا السذخوع عجد )(لتخ/فخد/يـؾ

( حؾض تخسضب نؾع كؾنكخيت لسعالجة ٙٔمؽ الشيخ التي تغحؼ أحؾاض التخسضب البالغ عجدىا )

ويجيد  ،( كضمؾ متخٕبظؾؿ )و ( ممؼ ٕٖٓٓبقظخ ) (*)السياه الخاـ بؾاسظة انبؾبضؽ نؾع )دكتايل(

ؾاقع ثالث خظؾط رئيدية تتخاوح أقظارىا الدكاف بؾاسظة محظة الجفع العالي الزخ السباشخ ب

( متخ، وتتؼ معالجة ٕٚٚٙٔ - ٖٓٔٔٔ( ممؼ بظؾؿ يتخاوح مابضؽ )ٕٓٓٔ - ٓٓٙمابضؽ )

( ٓٓٗالتي تعالج ندب العكؾرة في السياه عشج حج ) (**)بأضافة مادة )الذب( ةندب العكؾر 

NTU(***) ه إلى أكثخ مؽ ، ويتؾقف السذخوع عؽ العسل عشج بمؾغ ندب العكؾرة في السيا

(٘ٓٓ )NTU  تبمغ ندب الكمؾر في السياه الشكية بعج معالجتيا وفحريا في السختبخ الخاص ،

. ويتؾقف السذخوع بذكل مفاجئ عشج حجوث  (*)***% ( ٘.ٕ - ٘.ٔبالسذخوع  تتخاوح مابضؽ )

ديتية شتاءًا، خمل في الظاقة الكيخبائية السجيدة مؽ خط الظؾارغ ، وأرتفاع ندبة العكؾرة والبقع ال

 يقاؼ السذخوع عؽ ، إذ يؤدؼ إلى إ ده بالسزخات الستظؾرة وتظؾيخ شبكة األنابضبضوعجـ تجي

، وإيزًا السباشخ عمى الزخ مسا سبب انقظاع السياه عؽ الدكاف لكؾف السذخوع يعتسج، التذغضل

تيالكيػػػا عسميػػػة التجيضػػػد عشػػػج حػػػجوث التكدػػػخات ألنابضػػػب الذػػػبكة بذػػػكل مفػػػاجئ ، نتيجػػػًة ل تتؾقػػػف

 يشغخ .(ٔ) األرىابية لسشظقة الجراسةولتعخضيا لشدبة كبضخ مؽ الجمار والتكدخات جخاء العسميات 

 ( صؾر السذخوع .ٖممحق )
 

                                           

 .عاما ٖ٘لفتخة  اسظة التخبة صسستحساية مؽ الجاخل والخارج لسشع تآكميا بؾ  تحتاجدكتايل مادة قؾية ثقضمة  ( *)
  لسعالجة ندبة العكؾرة في السياه .مادة الذب تدتخجـ  -( **)
(*** )- NTU  بسادة الذب ةوحجة قياس ندبة العكؾر  .  
 ىحه الشدب مؽ وحجة السعالجة الكيسيائية لسياه الذخب الخاصة بسذخوع األيسؽ الججيج. أخحت -*( ***)

عظية حدؽ ، مدؤوؿ مذخوع ماء األيسؽ الججيج ، مجيخية ماء مقابمة مضجانية مع السيشجس ، مذخؽ  - (ٔ)
 . ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٕٔمحافغة نضشؾػ ، بتاريخ / 
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 ( التهزيع الجغخافي لسذاريع انتاج الساء الرالح لمذخب لسشصقة الجراسة12 - 2ججول )
اسم 
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 . ٕٕٓٓعاـ السرجر : مجيخية ماء محافغة نضشؾػ ، قدؼ السذاريع والتذغضل ، بيانات غضخ مشذؾرة ، ل  

 وحجم الدكان السخجومين الذخب ياهمالصاقة الفعمية لسذاريع أنتاج ( 8 - 2شكل )

 
 ( .ٕٔ - ٕالسرجر : باألعتساد عمى ججوؿ )      
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 الغزالنً الدندان الحاوي المدٌم االٌمن الجدٌد 

 عجد الدكان السخجومين يهم/  3الصاقة الفعمية م
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ٕٛ 

 مذخوع ماء الحاوي القجيم : (2

يقع السذخوع في مشظقة الحاوؼ شساؿ مشظقة الجراسة عمى نيخ دجمة الحؼ يدتسج السياه      

ساعة ، يخجـ عجد سكاف  ٕٗجار %( عمى مٕٚبشدبة ) ويجيد،  ٜٓٛٔعاـ  أنذئو مؽ الشيخ 

، إذ يعسل ٖ٘ٓ( ندسة بسعجؿ حرة الفخد )ٙٛٙٔٙٔ) نحؾ بظاقة بعج التؾسعة (لتخ/فخد/يـؾ

/ يؾـ ، بمغ عجد أحؾاض ٖ(ـٓٓٓٔ٘)/يـؾ ، وبظاقة فعمية بمغتٖ(ـٓٓٓٔ٘ترسيسية )

( ٙٔمحظات الدحب البالغ عجدىا ) بؾاسظةتجيد ( حؾض ٛالتخسضب والفمتخة لمسياه الخاـ )

( ممؼ بظؾؿ ٕٓٓٔ - ٖٓٓ( بقظخ يتخاوح مابضؽ )ٓٔغاطذ عبخ األنابضب البالغ عجدىا )

ويحتؾؼ السذخوع عمى خداف أرضي يزؼ السياه ، ( متخ مؽ نؾع حجيج الرمب القجيؼ ٖٓٓ)

الجراسة بالسياه الشكية  الشكية بعج معالجتيا مؽ قبل أحؾاض التخسضب والفالتخ لضتؼ تجيضد مشظقة

( طاقؼ عبخ اربعة خظؾط ٗٔعبخ محظات الجفع العالي ذات الزخ السباشخ والبالغ عجدىا )

 ( كضمؾ متخٙ - ٖ( ممؼ ، وبظؾؿ يبمغ مابضؽ ) ٜٓٓ -  ٓٓٗرئيدية تتخاوح اقظارىا مابضؽ ) 

  NTU( ٓٓٗ - ٓٓٔلعكؾرة الى حج مابضؽ )يعالج السذخوع ندبة ا،(ٗلكل خط يشغخ ممحق )

، وتبمغ ندب  NTU( ٓٓٗرتفعت ندبة العكؾرة أكثخ مؽ )إذا أ، ويتؾقف السذخوع عؽ التذغضل 

السذخوع  يؾاجو%( ٘.ٕالكمؾر في السياه السعالجة الشكية عشج محظات الجفع العالي بشدبة )

الجارفة ؾؿ واألودية السشحجرة إلى الشيخ نتيجة الدض اً في السياه شتاء ةأرتفاع ندب العكؾر مذكمة 

بأيقاؼ السذخوع  السدببنقظاع السفاجئ لمتيار الكيخبائي اإلِ كسيات كبضخة مؽ التخسبات ، و  معيا

 .(ٔ)ار السذخوع بالتجيضداستسخ  أماـوىحا ما يعُج عائق السياه عؽ الدكاف بذكل مفاجئ.نقظاع وا

 

 

                                           

مقابمة مضجانية مع السيشجس ، سالؼ خمضل عؾيج ، مدؤوؿ مذخوع ماء الحاوؼ القجيؼ ، مجيخية ماء محافغة  - (ٔ)
 . ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٚنضشؾػ ، بتاريخ / 
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ٖٛ 

 مذخوع ماء الجنجان : (3

 ٕٗ%( عمى مجار ٜبشدبة تبمغ ) خجـوييقع السذخوع في حي الجنجاف عمى نيخ دجمة ،       

، وتؼ ٖٕٔ( ندسة بسعجؿ حرة الفخد )ٕٖ٘ٔ٘عجد سكاف قخابة ) يجيدساعة  (لتخمفخد/يـؾ

/ يؾـ . ٖ(ـٓٓٓٔٔ) فعمية/ يؾـ ، وبظاقة ٖ(ـٕٓٓٓٔ، بظاقة ترسيسية ) ٕٔٓٓأنذاءُه عاـ

ف أرضي . يفتقخ ىحا السذخوع عمى خداض تخسضب وفالتخ نؾع الحجيج الرمب( أحؾ ٓٔ)يزؼ

أثار سمبية عمى ىحه األحؾاض التي  لووىحا  اه السشكية مؽ األحؾاض السفمتخةتجسيعي يدتقبل السي

جيد األحؾاض بؾاسظة غؾاطذ تبمغ عجدىا تتذقق تمػ األحؾاض . ت يدببيذكل ضغط ىائل 

دكاف مباشخة مؽ أحؾاض الفمتخة الجيضد وينؾع الجكتايل ( متخ ٕٓ٘)( عبخ أنبؾب بظؾؿ ٖ)

عسل أثشاف فقط ذات الزخ السباشخ. تبمغ ندب ( يٖالجفع العالي البالغ عجدىا ) ظة محظاتبؾاس

 NUT( ٕ٘)%( . وتتؼ معالجة ندب العكؾرة عشج  ٘.ٕ - ٘.ٔالكمؾر بعج السعالجة مابضؽ )

تست أعادة و  ، ٕٚٔٓ - ٕٗٔٓأحجاث % نتيجة ٓٓٔتعخض ىحا السذخوع إلى تجمضخ بشدبة 

 ( . ٕ - ٕ). يشغخ الرؾرة (ٔ)، دوف أجخاء أؼ تؾسعة لمسذخوع  UNDBأعساره مؽ قبل مشغسة 

 الجنجان ماء ( خدانات التخسيب والفمتخة لسذخوع2 - 2الرهرة )

 .ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٘ٔاخحت الرؾرة بتاريخ بتاريخ 

 

                                           

يشجسة ، رنا عبج اليادؼ دمحم ، مدؤولة مذخوع ماء الجنجاف ، مجيخية ماء نضشؾػ ، مقابمة مضجانية مع الس - (ٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ ٘ٔبتاريخ 

 الجفع العالياحؾاض الفمتخة و  أحؾاض التخسضب
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ٛٗ 

 مذخوع ماء الغدالني : (4

ه مسياه ، إذ تؼ أنذاؤُ ل يقع ىحا السذخوع في حي الكؾيت ويعُج مؽ أقجـ السذاريع األنتاجية      

 ٖ( ـٕٓٓٓٓ/ يـؾ وبظاقة فعمية تبمغ )ٖ( ـٕٓٓٓٓويعسل بظاقة ترسيسية تبمغ ) ، ٜٓٚٔعاـ 

%( ، يخجـ عجد سكاف ٜساعة ويجيد مشظقة الجراسة بشدبة ترل إلى ) ٕٗعمى مجار  / يؾـ

تخسضبية يزؼ عجد مؽ األحؾاض الو  (لتخ/فخد/يؾـٜٖٚ( ندسة بسعجؿ حرة الفخد )ٖٕٛٚ٘يبمغ )

نيخ دجمة الغؾاطذ في  بؾاسظة تتجيد( أحؾاض مؽ نؾع كؾنكخيت ، ٗوالفمتخة البالغ عجدىا )

جيج الرمب القجيؼ عسل أثشاف فقط عؽ طخيق أنبؾب واحج مؽ نؾع الح( غاطذ يٖالبالغ عجدىا )

سباشخ والحؼ ويحتؾؼ السذخوع عمى محظات الجفع العالي ذات الزخ ال ،( متخٓٔٙ)البالغ طؾلو

تعسل أثشاف فقط . يجيد مشظقة الجراسة بؾاسظة أنبؾب رئيدي بقظخ يبمغ  (ٖبمغ عجدىا )ي

%( ضسؽ السؾاصفات ٘.ٕ - ٘.ٔمابضؽ ) السعالجةوتبمغ ندب الكمؾر بعج  ، ( ممؼٓٓ٘)

، ويتؾقف  NTU( ٕ٘والكياسات الجولية والسحمية .إما معالجة ندب العكؾرة تبجأ عشج درجة )

( ، إذ ال يسكؽ زيادة ندب الكمؾر ألنيا تذكل خظخًا عمى صحة ٓٓٗالسذخوع عؽ حجود )

، كسا أرتفاع ندب العكؾرة والبقع الديتة في نيخ دجمة  نداف بحدب مشغسة الرحة الجوليةإلا

يؤدؼ إلى إيقاؼ السذخوع عؽ التجيضد ، فزال عؽ كثخ التكدخات في شبكة األنابضب التي 

جخاء  ٕٚٔٓولغاية  ٕٗٔٓة ما تعخضت لو أباف أحجاث تدبب بأنقظاع السياه عؽ الدكاف نتيج

 .(ٔ)العسميات األرىابية لسشظقة الجراسة 

 

 

                                           

مقابمة مضجانية مع السيشجسة ، إيساف خمضل أحسج ، مدؤولة  مذخوع ماء الغدالني ، مجيخية ماء محافغة  - (ٔ)
 . ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٛٔنضشؾػ ، بتاريخ  
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ٛ٘ 

 : السحصات الخئيدية السهزعة وتهزيعيا الجغخافي : 2-1-1-2

تشحرخ وعيفة ىحه السحظات بتجيضد السحظات الفخعية بالساء الرالح لمذخب وإيزًا       

اف ارضي كبضخ، وال سيسا بعج تجيضدىا مؽ السذاريع األحياء الدكشية التي تحتؾؼ عمى خد 

خالؿ الجراسة السضجانية تبضؽ وجؾد  فسؽ.  (ٔ)الخئيدية السعالجة لمسياه الخاـ عبخ األنابضب الخئيدية

 ػ -( وىى:ٗٔ-ٕ( والخخيظة )ٖٔ-ٕمشظقة الجراسة كسا في الججوؿ ) محظات رئيدية مؾزعة في

بظاقة ترسيسية تبمغ   ٕٔٔٓحه السحظة سشة أنذاءت ى : (*)(BS1)محصة رجم حجيج  (1

/ يـؾ . تزؼ ىحه السحظة خداف أرضي كبضخ ٖ( ـٜٓٓٓٙ، وبظاقة فعمية ) / يؾـ ٖـ (ٜٓٓٓٙ)

مؽ خالؿ  ُيجيد مؽ مذخوع ماء األيسؽ الججيج )أحمضمة(/ يؾـ ٖ( ـٓٓٓٓٛٗيعسل بظاقة )

لفخعية ظة السحظات ا( متخ . تغحؼ ىحه السحٕٚٚٙٔ( ممؼ بظؾؿ )ٕٓٓٔاألنبؾب الخئيدي )

( طاقؼ ٔٔع البالغ عجدىا )ربعة أنابضب ثانؾية بؾاسظة طؾاقؼ الجفواألحياء الدكشية مؽ خالؿ أَ 

 (.ٖ - ٕيشغخ الرؾرة ) حي رجؼ حجيج . والتي تقع ضسؽ ل السحظة دفع داخ

تعسل بظاقة .  ٕٔٔٓ تقع ىحه السحظة في حي أنذاءت سشة ( :BS2) اليخمهك محصة (ٕ

/ يؾـ . تزؼ خداف أرضي ٖ( ـٓٓٓ٘ٛ/ يؾـ ، وبظاقة فعمية )ٖ( ـٓٓٓ٘ٛ) ترسيسية بمغت

/ يؾـ ، ُيجيد مؽ خالؿ مذخوع ماء األيسؽ الججيج بؾاسظة األنبؾب ٖ( ـٓٓٓٓٛٗكبضخ بظاقة )

(  متخ . تغحؼ األحياء الدكشية مؽ خالؿ أنبؾبضؽ ٖٓٔٔٔ( ممؼ وبظؾؿ )ٜٓٓالخئيدي خط )

 ( طاقؼ .  ٘الي البالغ عجدىا )ثانؾيضؽ بؾاسظة طؾاقؼ الجفع الع

 
                                           

يشجس ، دمحم زىضخ دمحم جسضل ،  قدؼ السذاريع والتذغضل ، مجيخية ماء نضشؾػ ، بتاريخ مقابمة مضجانية مع الس - (ٔ)
ٔٔ  /ٔٔ  /ٕٕٓٓ 

محظة تجسيعية تزؼ خداف أرضي ُيجيد بالساء الشقي بؾاسظة أنابضب رئيدية مؽ مذاريع معالجة مياه  -( *)
  السحظة الدكاف بالساء الشقي.الخاـ ومؽ ثؼ تجيد 
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ٛٙ 

 

 سحصات الخئيدية السهزعةم( التهزيع الجغخافي ل13 - 2ججول )

 سشة األنذاء أسم السحصة
الصاقة 
/  3الترسيسية م

 يهم

الصاقة 
 3الفعمية م

 /يهم

عجد 
 الصهاقم
 

األنابيب  مرجر الساء
 السُجيدة

محظة رجؼ حجيج 
(BS1) 

مذخوع ماء  ٔٔ ٜٓٓٓٙ ٜٓٓٓٙ ٕٔٔٓ
 يسؽ الججيجاأل

 ٕٓٓٔخط 
 ممؼ

محظة الضخمؾؾ 
(BS2) 

مذخوع ماء  ٘ ٓٓٓ٘ٛ ٓٓٓ٘ٛ ٕٔٔٓ
 األيسؽ الججيج

 ٜٓٓخط 
 ممؼ

السرجر : مقابمة مضجانية مع السيشجس ، مذخؽ عظية حدؽ ، مدؤوؿ مذخوع ماء األيسؽ الججيج ، مجيخية ماء 
 . ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٕٔنضشؾػ ، بتاريخ 

 

 BS1لسحصة رجم حجيج  ( محصات الجفع3 - 2الرهرة )

 .ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٕٔأخحت الرؾرة بتاريخ         
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 ( 14 - 2خخيصة )  
 وشبكة األنابيب التهزيع الجغخافي لمسذاريع الخئيدية والسحصات الثانهية والفخعية

 Arcج بأستخجاـ بخنام ٕٕٓٓ، بيانات غضخ مشذؾرة   GISمحافغة نضشؾػ ، مجيخية ماء نضشؾػ ، شعبة السرجر :
gis 10.7 



 خدماث البنى التحتٍت التىزٌع اجلغرايف لىاقع           الثانًالفصل 

 

ٛٛ 

 : محصات الزخ الفخعية وتهزيعيا الجغخافي : 2-1-1-3

تعُج ىحه السحظات الفخعية السيسة والسخترة بؾعيفة سحب السياه مؽ األنابضب الخئيدية       

. تدتخجـ عادًة (ٔ)ا إلى األماكؽ السختفعة والبعضجةوإعادة ضخيا لغخض تقؾيتيا وإمكانية إيرالي

، في ضغط تجفق السياه في األنابضباصة في السشاطق التي تذيج ضعف السحظات الفخعية خ

وتكسؽ الفائجة مؽ ىحه السحظات في  استسخار ضغط تجفق السياه في األنابضب وتجشب تجفق السياه 

السمؾثة في األنابضب التي تعاني مؽ التكدخات ، ويدتحدؽ أف يكؾف عسخ ىحه السحظات ال يقل 

ؾاؿ في إعادة صيانتيا وديسؾمتيا في العسل ، وىحا مسا يديج مؽ سشة لتجشب ىجر األم ٘ٔعؽ 

 . (ٕ)كفاءتيا لتغظية أحتياجات الدكاف مؽ الخجمة السقجمة 

محظات في مشظقة  تبضؽ وجؾد عجة (ٗٔ - ٕ( والخخيظة )ٗٔ - ٕفسؽ خالؿ ججوؿ )      

جمار وبعزيا تعخض لم( الجراسة خارج العسل ، نتيجة تذغضل مذخوع ماء األيسؽ الججيج ) أحمضمة 

عتساد عمى عجد مؽ السحظات وتؼ اإلِ ،  ٕٗٔٓالسجيشة لعاـ  نتيجة األحجات التي مخت بيا

جداء مشظقة الجراسة وجؾدًا بيحه كثخ أَ الفخعية خاصة في السشاطق السختفعة التي شيجت أَ 

  -تي : السحظات والتي تستاز ىحه السشاطق باألرتفاع الشدبي . ومؽ ىحه السحظات ىى كاال

تقع ىحه السحظة في السشظقة الرشاعية غخب مشظقة الجراسة ، وتؼ  محصة وادي عكاب : - (1

تيا الترسيسية البالغة والتي تخجـ السشظقة الرشاعية مؽ خالؿ طاق ، ٜٜٛٔ  أنذاءىا عاـ 

/ يؾـ بؾاقع مزختضؽ . تتجيد مؽ ٖـ(ٓٓٗٗٔؾـ ، وبظاقة فعمية بمغت ) / يٖـ( ٕٓٓٙٔ) 

                                           

ج ، واقع ومدتقبل خجمتي الساء الرافي والسجارؼ في مجيشة بعقؾبة ، جامعة ديالى ، سعضج فاضل أحس - (ٔ)
 . ٜٛ، ص  ٕٛٓٓرسالة ماجدتضخ ) غضخ مشذؾرة ( ، كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية ، 

(2) – Daines. Richard .Drinking Water Infrastructure Needs of New York State , 

November 2008.p4.www.health .state.ny.us.           
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 ذخوع الخئيدي لساء األيسؽ الججيجوخخجت عؽ العسل بعج تذغضل السوؼ القجيؼ ، مذخوع الحا

 ( .BS2وتؼ تحؾيل السشظقة إلى السحظة الثانؾية السؾزعة محظة رجؼ حجيج )

 الفخعية الزخ محصات( التهزيع الجغخافي لهاقع 14 - 2ججول )

دل
دم

الت
 

سشة  السهقع اسم السحصة
 األنذاء

عجد 
 السزخات

الصاقة 
 3رسيسية مالت

 / يهم

الصاقة 
الفعمية 

 / يهم 3م
مهقف  األحياء السخجومة مرجر التغحية

 السحصة

 وداي عكاب 1
الحي 

مذخوع  ٓٓٗٗٔ ٕٓٓٙٔ ٕ ٜٜٛٔ الرشاعي
 الحاوؼ القجيؼ

األحياء 
 ال تعسل الرشاعية

 تعسل الضخمؾؾ  الحاوؼ القجيؼ ٕٓٓٓٗ ٕٓٓٓٗ ٗ ٜٜٚٔ الضخمؾؾ الشيخوان 2
 تعسل شقق الضخمؾؾ BS1 ٕٓٓٚ ٓٓٗٗٔ ٕ ٜٜٗٔ ضخمؾؾال شقق اليخمهك 3
 ال تعسل رجؼ حجيج الحاوؼ  ٕٓٓٚ ٜٓٓٓ ٕ ٕٓٔٓ رجؼ حجيج رجم حجيج 4
 ال تعسل ٔاألزدىار الحاوؼ القجيؼ ٕٓٓٚ ٕٓٓٓٔ ٕ ٕٛٓٓ ٔاألزدىار  نابمذ 5
 ال تعسل ٕو ٖتل الخماف الحاوؼ القجيؼ ٕٜٓٓٔ ٕٓٓٗٙ ٖ ٜ٘ٚٔ ٖتل الخماف تل الخمان 6

 ال تعسل ٖاألزدىار الحاوؼ  ٓٓٓٙ ٓٓٓٙ ٔ ٕ٘ٓٓ ٔتل الخماف  وادي حجخ  7

 المأمون 8
تل 
 0الرمان

0978 4 48811 02211 BS2 
 ،4منصور

 0تل الرمان
 تعمل

شمك  9
 المأمون

 تعمل شمك المأمون BS2 0411 4211 4 0980 0المأمون

المنصور  11
 الجدٌدة

 ال تعمل 0منصورال الغزالنً 7411 00411 4 4118 0المنصور

المنصور  11
 المدٌمة

 ال تعمل شمك المنصور الدندان 741 0221 4 4111 0المنصور

 الدندان 7411 02211 4 0980 0الدواسة  الدواسة  12
 ، الكوٌت
 4و0الطٌران

 ال تعمل

 ال تعمل 0الشفاء  الحاوي 001 001 0 0999 0الشفاء  1الملٌعات  13

 ال تعمل 4الشفاء  الحاوي 000 000 0 4110 4الشفاء  2الملٌعات  14

 ال تعمل عمو البمال الحاوي 000 000 0 4110 عمو البمال 3الملٌعات  15

 ال تعمل ابً تمام الحاوي 0111 01811 4 0902 ابً تمام الزنجٌلً 16

افغة نضشؾػ ، السرجر : مقابمة مضجانية مع السيشجس ، ىادؼ دمحم قشبخ ، قدؼ السحظات الفخعية ، مجيخية ماء مح
 . ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٚٔبتاريخ / 
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بمغت  استيعابيةتقع ىحه السحظة في حي الضخمؾؾ ، وتعسل بظاقة  محصة الشيخوان : - (2

/ يؾـ بؾاقع اربعة مزخات . يكؾف مرجر ٖ( ـٕٓٓٓٗ/ يـؾ ، وبظاقة فعمية )ٖ( ـٕٓٓٓٗ)

والتي ال تداؿ في  ، ٜٜٚٔماء ىحه السحظة مؽ مذخوع ماء الحاوؼ القجيؼ . أنذاءت عاـ 

 ساعة . ٕٗالعسل ، لمحاجة السمحة في تجيضد حي الضخمؾؾ بالساء عمى مجار 

، والتي تغحؼ شقق الضخمؾؾ بعج تجيضدىا مؽ ٜٜٗٔأنذاءت عاـ  محصة شقق اليخمهك : - (3

/ يـؾ  ٖ( ـٓٓٗٗٔ(. تبمغ طاقتيا الترسيسية )BS1السحظة الثانؾية التؾزيعية ماء الضخمؾؾ )

 / يـؾ بؾاقع مزختضؽ والتي ال تداؿ في العسل .ٖ( ـٕٓٓٚعمية )، وبظاقة ف

وتقع في حي رجؼ حجيج تعسل بظاقة ترسيسية  ٕٓٔٓأنذاءت عاـ  :محصة رجم حجيج - (4

مؽ مذخوع ماء  تتجيد/ يؾـ بؾاقع مزختضؽ. ٖـ(ٕٓٓٚ/ يؾـ ، وبظاقة فعمية )ٖ( ـٜٓٓٓ)

ا عؽ العسل لقجميا وتيالكيا وعجـ ولكؽ تؼ خخوجي ،الحاوؼ القجيؼ ، وتغحؼ حي رجؼ حجيج 

 سحظات ضخ متظؾرة وحجيثة .بأستبجاليا 

والتي  ٕٛٓٓأنذاءت عاـ السحظة في حي األزدىار األولى تقع ىحه  :محصة نابمذ - (5

بظاقة ترسيسية  تعسل تغحؼ الحي نفدو بعج تجيضدىا مؽ مذخوع ماء الحاوؼ القجيؼ الخئيدي

يزًا تؼ خخوجيا عؽ / يؾـ بؾاقع مزختضؽ . أَ ٖ( ـٕٓٓٚ)/ يؾـ ، وبظاقة فعميةٖ( ـٕٓٓٓٔ)

 . ٕٚٔٓالعسل نتيجة تعخضيا لمجمار بدب عسميات التحخيخ لعاـ 

، وتعسل ىحه السحظة بظاقة ترسيسية  ٜ٘ٚٔنذاءت عاـ أُ  محصة تل الخمان : - (6

والتي تخجـ  ،/ يـؾ بؾاقع ثالث مزخات ٖ( ـٕٜٓٓٔ)/ يؾـ ، وبظاقة فعميةٖ( ـٕٓٓٗٙ)

يزًا تؼ ولكؽ أَ  ،خماف الثانية والثالثة بعج تجيضدىا مؽ مذخوع ماء الحاوؼ القجيؼ حي تل ال

 . ٕٗٔٓنتجية أحجاث  ٕٗٔٓخخوجيا عؽ العسل عاـ 

 ٕ٘ٓٓأنذاءت عاـ و تقع ىحه السحظة داخل حي تل الخماف األولى  محصة وادي حجخ : - (7

بؾاقع  / يؾـٖ( ـٓٓٓٙ/ يؾـ ، وبظاقة فعمية )ٖ( ـٓٓٓٙ، تعسل بظاقة ترسيسية تبمغ )
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خخجت  مزخة واحجة . تجيد حي األزدىار الثالثة بعج تجيضدىا مؽ مذخوع الحاوؼ القجيؼ

 سحظات ضخ متظؾرة وحجيثة  .بلعجـ أستبجاليا  عؽ العسل،

تعج ىحه السحظة مؽ السحظات التي ال يسكؽ األستغشاء عشيا ، وذلػ  محصة السأمهن : - (8

التي تذيج ضعف في السياه . تعسل بظاقة ترسيسية تبمغ  لمحاجة السمحة في تجيضد األحياء

 ٜٛٚٔأنذاءت عاـ / يـؾ  بؾاقع مزختضؽ و ٖـ(ٓٓٗٗٔ/ يـؾ ،وبظاقة فعمية )ٖ( ـٕٓٓٛٛ)

 تغحؼ حي تل الخماف األولى والسشرؾر الثانية . و ( ، BS2)الضخمؾؾمحظة مؽ ، وتجيد 

وال شقق السأمؾف فقط  تشحرخ وعيفة ىحه السحظة في تجيضد محصة شقق السأمهن : - (9

تعسل  ٜ٘ٛٔنذاءت عاـ أالعسل عمى الخغؼ مؽ تذغضل مذخوع ماء األيسؽ الججيج  زالت في

، يتؼ (ٕٓٓٔ/ يؾـ وبظاقة فعمية تبمغ )ٖ( ـٕٓٓٗبؾاقع مزختضؽ تبمغ طاقتيا الترسيسية )

 ( والتي تقع في حي السأمؾف األولى .BS2تجيضدىا مؽ محظة )

/يـؾ وبظاقة ٖـ(ٕٖٓٓٔحه السحظة بظاقة ترسيسية )تعسل ى : محصة السشرهر الججيجة - (11

. تقع في حي السشرؾر الثالثة  ٕٛٓٓ/ يؾـ بؾاقع مزختضؽ وأنذاءت عاـ ٖـ(ٕٓٓٚفعمية )

 ولكؽ خخجت ىحه السحظة عؽ العسل .. تجيد مؽ مذخوع ماء الغدالني. وتغحؼ الحي نفدو

( ٓٗٗٔبظاقة ترسيسية بمغت )وتعسل  ٕٓٓٓنذاءت عاـ أُ محصة السشرهر القجيسة : - (11

تجيضدىا عج يؾـ بؾاقع مزختضؽ تغحؼ شقق السشرؾر فقط ، ب/ٖـ(ٕٓٚ/يؾـ وبظاقة فعمية )ٖـ

 ٕٚٔٓلعاـ  مؽ مذخوع ماء الجنجاف. لكشيا خخجت عؽ العسل نتيجة عسميات تحخيخ نضشؾػ 

 .مؽ السجاميع األرىابية 

 ٖٜٛٔلى التي انذاءت عاـ تقع ىحه السحظة ضسؽ حي الجواسة األو  محصة الجواسة : (12

/ يؾـ ، وبظاقة فعمية تبمغ ٖ( ـٓٓٗٗٔتحتؾؼ عمى مزختضؽ دفع بظاقة ترسيسية تبمغ )و 

/ يـؾ . يتؼ تجيضدىا مؽ مذخوع ماء الجنجاف وتجيد حي الكؾيت والظضخاف األولى ٖ( ـٕٓٓٚ)

 والثانية ، ايزا خخجت عؽ العسل نتيجة العسميات العدكخية لتحخيخ السجيشة .
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/ يـؾ ٖ( ـٖٓٙتعسل ىحه السحظة بظاقة ترسيسية تبمغ ) : محصة القميعات األولى - (13

 . تجيد مؽ خالؿ مذخوع ماء الحاوؼ ٜٜٜٔنذاءت عاـ أُ  / يؾـٖ( ـٖٓٙوبظاقة فعمية )

يزًا عؽ العسل نتيجة تي تقع في نفذ الحي ولكشيا خخجت أَ وتغحؼ حي الذفاء الالقجيؼ 

 .ٕٚٔٓعسميات التحخيخ لعاـ 

مذخوع الحاوؼ القجيؼ بظاقة  تعسل ىحه السحظة بعج تجيضدىا مؽ :ة القميعات الثانيةمحص - (14

وتجيد الذفاء  ٖٕٓٓنذاءت عاـ أَ و / يؾـ ٖـ(ٖٓٙ/ يؾـ وبظاقة فعمية )ٖ( ـٖٓٙترسيسية )

 . ٕٚٔٓتقع في نفذ الحي . ايزًا خخجت عؽ العسل نتيجة عسميات التحخيخ لعاـ الثانية و 

تقع ىحه السحظة ضسؽ حي عسؾ البقاؿ والتي تجيد الحي  لثة :محصة القميعات الثا - (15

نذاءت عاـ / يؾـ . أُ ٖ( ـٖٓٙ/ يؾـ وبظاقة فعمية )ٖ( ـٖٓٙنفدو بظاقة ترسيسية تبمغ )

الحاوؼ القجيؼ . خخجت  ويتؼ تجيضدىا بالساء الرالح لمذخب مؽ خالؿ مذخوع ماء  ٕ٘ٓٓ

 . ٕٚٔٓيزًا نتيجة عسميات التحخيخ لعاـ عؽ العسل أَ 

نفدو بي تساـ وتجيد الحي التي تقع ضسؽ حي أَ  ٜٗٙٔنذاءت عاـ ا محصة الدنجيمي : - (16

/ يؾـ بعج تجيضدىا مؽ ٖ( ـٓٓٓٙ/ يؾـ وبظاقة فعمية )ٖـ(ٓٓٛٓٔبظاقة ترسيسية تبمغ )

عسميات التحخيخ لتعخضيا لمجمار جخاء مذخوع ماء الحاوؼ القجيؼ . خخجت عؽ العسل نتيجة 

 .  ٕٚٔٓلعاـ 
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 : أقصار وأشهال أنابيب شبكة تجييد مياه الذخب : 2-1-1-4

تعُج وعيفة شبكة أنابضب مياه الذخب بسختمف أقظارىا وأطؾاليا مؽ األمؾر السيسة ضسؽ      

البشى التحتية لقظاع خجمة مياه الذخب ، إذ تتحجد وعيفة تمػ األنابضب بشقل السياه السرفاة مؽ 

األحياء الدكشية  اه إلى السحظات الخئيدية السؾزعة وإيزُا إلىالسذاريع الخئيدية السعالجة لمسي

األنابضب الخئيدية ومؽ ثؼ تتحؾؿ إلى األنابضب الثانؾية السستجة عمى طؾؿ بذكل مباشخ عبخ 

الذؾارع الخئيدية بإقظار وأطؾاؿ أقل مشيا لضتؼ تجيضد األحياء الذكشية بالسياه بؾاسظة األنابضب 

. وعادًة ما يعتسج في تحجيج حجؼ (ٔ)األفخع الدكشية بأقظار أقل حجساً  الفخعية التي تستج داخل

 .(ٕ)األنابضب في جسيع السشاطق السبشية في السجتسع بشاءًا عمى التجرج اليضجروليكي لمسجتسع 

تكؾف عسمية تجيضد السشظقة بالسياه الرالحة لمذخب مؽ خالؿ األنابضب السؾزعة الستبايشة        

 اؿ والتي تتفخع إلى عجة أقداـ رئيدية وثانؾية وفخعية ومشيا مايمي :األقظار واألطؾ 

 األنابيب الخئيدية الشاقمة : (1

ال شػ أف عسمية نقل الساء مؽ السذاريع الخئيدية إلى السحظات الفخعية واألحياء الدكشية       

ية والفخعية ومؽ يتؼ مؽ خالؿ األنابضب الخئيدية ثؼ الثانؾية التي تستج عمى طؾؿ الذؾارع الخئيد

( متخ تتخاوح ٜٖٔٙٙ) ، وبمغ مجسؾع أطؾاؿ األنابضب الخئيدية قخابة (ٖ)ثؼ إلى الؾحجات الدكشية

( ٗٔ - ٕ( والخخيظة )٘ٔ - ٕ(ممؼ. فسؽ خالؿ الججوؿ )ٕٓٓٔ - ٓ٘ٗاقظارىا مابضؽ )

 : األتيتغيخ األنابضب الخئيدية الشاقمة والسؾزعة عمى الشحؾ 

                                           
(1)- Hickey,Harry E.Water Supply Systems and Evaluation Methods,Volume I:Water 

Supply System Concepts ,p42, October 2008.          

(2)- C. Abdelbaki et al ./ Efficiency and performance of a drinking water supply 

network for an urban cluster at Tlemcen Algeria . March 2014 , pp2165-2173         

 . ٜٗٔعبج الشاصخ صبخؼ شاىخ الخاوؼ ، األسذ الجغخافية لتخظيط السجف ، مرجر سابق ، ص  - (ٖ)
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الحؼ يخجـ أحياء كل و ، / يؾـ ٖ( ـٕٓٓٓٗممؼ بظاقة فعمية تبمغ )( ٓٓٙ)  الخط األول : . أ

( متخ ٓٙٗٚ(. بظؾؿ يبمغ )ػ الثانية ، األقتراديضؽالكبخ مؽ )اليخمات األولى والثانية ، بجر 

 نؾع دكتايل والحؼ يجيد األحياء السحكؾرة مؽ مذخوع ماء األيسؽ الججيج.

يغحؼ محظة الضخمؾؾ  ،/ يؾـ ٖـ(ٜٓٓٓٙبظاقة فعمية تبمغ )  ممؼ(ٜٓٓ)الخط الثاني : . ب

(BS2( بظؾؿ يبمغ )ٖٔٔٔٓ . متخ نؾع دكتايل ) 

 ( األنابيب الشاقمة الخئيدية لسياه لمذخب15 - 2ججول )

األنابٌب 
 الناللة

لطر 
األنبوب 

 / ملم

طالة 
 /3األنبوب م

 ٌوم

طول 
/  األنبوب
 متر

األنبوب 
حسب 
 المكون

 خدمة األنبوب مصدر الماء

 دكتاٌل 7201 42111 011 الخط األول
مشروع ماء 
 األٌمن الجدٌد

، 4الهرمات األولى والثانٌة ، بدر الكبرى
 األلتصادٌٌن

 دكتاٌل 00001 90111 911 الخط الثانً
مشروع ماء 
 األٌمن الجدٌد

 ( الٌرمونBS2المحطة الرئٌسٌة الموزعة )

 دكتاٌل 04077 421111 0411 الخط الثالث
مشروع ماء 
 األٌمن الجدٌد

 ( رجم حدٌدBS1محطة الرئٌسٌة الموزعة )ال

خط 
 المستشفى

 حدٌد 0200 82111 911
مشروع ماء 
 الحاوي المدٌم

، جزء من ابً تمام ،  4حً النجار ، الرفاعً
، حً الربٌع ،  0و4و0مدٌنة الطب ، الشفاء 

باب سنجار ، الخاتونٌة ، عمو البمال ، الشٌخ 
فتحً ، خزرج ، المٌاسة ، باب الٌض ، 

نصورٌة ، شٌخ ابو العال ، سوق الموصل ، الم
 المٌدان

 حدٌد 4180 041111 911 خط الجدٌدة
مشروع ماء 
 الحاوي المدٌم

، جزء من األصالح  0و4و0موصل الجدٌد 
 الزراعً ، اغادٌر

 حدٌد 0074 28111 201 خط تموز
مشروع ماء 
 الحاوي المدٌم

تموز ، مشٌرفة األولى ، احد ، ابن 07حً 
 الكبرى األولى والثانٌة  خلدون .بدر

خط مشرفة 
 الثانٌة

 حدٌد 207 20111 201
مشروع ماء 
 الحاوي المدٌم

 حً مشٌرفة الثانٌة والثالثة والرابعة 

 دكتاٌل 41 28111 011 الخط األول
مشروع ماء 

 الدندان

،  0و4و0حً الدندان ، النبً شٌت ، الدواسة 
،  0، باب جدٌد ، وادي حجر 4و0العكٌدات

 ، مال عثمان الموصلً 4و0ور المنص

 حدٌد 40 28111 011 الخط األول
مشروع ماء 

 الغزالنً

 ، 4و 0الغزالنً  ، 4و 0الطٌران  ،الكوٌت 
 0المنصور - 4و0وادي حجر

 

 /                     / / 00009 / / مجموع

، مجيخية ماء   GISسعمؾمات السرجر : مقابمة مضجانية مع السيشجس عمي عبج الدتار دمحم ، قدؼ شعبة نغؼ ال
 .ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٕٕمحافغة نضشؾػ ، بتاريخ / 
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( رجؼ BS1محظة )/ يؾـ . يجيد ٖـ(ٕٓٓٓٓٗ)( ممؼ بظاقة فعمية ٕٓٓٔ):الثالثالخط  . ت

 ( متخ نؾع دكتايل يجيد السحظة مؽ مذخوع ماء األيسؽ الججيج .ٕٚٚٙٔ)يبمغ طؾلوحجيج 

/ يؾـ ، وبظؾؿ ٖـ(ٓٓٓٗٛة فعمية )(ممؼ وبظاقٜٓٓ)يبمغ قظخه خط السدتذفى : . ث

 ( متخ نؾع حجيج والحؼ يجيد الخظؾط الثانؾية مؽ مذخوع ماء الحاوؼ القجيؼ .٘٘ٗٔ)

تخ ( مٖٕٛٓ)يؾـ وبظؾؿ بمغ/ ٖـ(ٕٓٓٓٓٔ( ممؼ بظاقة )ٜٓٓغ قظخه )يبم خط الججيجة: . ج

 . ديةالخظؾط الثانؾية مؽ مذخوع ماء الحاوؼ السستج عبخ الذؾارع الخئيحجيج ويجيد نؾع 

يؾـ ، وبظؾؿ بمغ / ٖ( ـٓٓٓٛٗ( ممؼ وبظاقة فعمية تبمغ )ٓ٘ٗيبمغ قظخه )خط تسهز :  . ح

( متخ مؽ الشؾع الحجيج والحؼ يتؼ تؾعيف خجمتو بعج تجيضده مؽ مذخوع ماء ٕٚٔٔ)

 الحاوؼ القجيؼ لضتؼ تجيضد األحياء مؽ خالؿ الخظؾط الثانؾية .

/ يـؾ ٖ( ـٓٓٓ٘ٗ( ممؼ بظاقة تبمغ )ٓ٘ٗبمغ قظخ ىحا األنبؾب )خط مذيخفة الثانية :  . خ

 ويجيد مؽ مذخوع ماء الحاوؼ لضتؼ مؽ خاللو ( متخ مؽ الشؾع الحجيج ، ٚٔٗبظؾؿ )

 مشيا . تغحية األحياء الدكشية عبخ األنابضب الثانؾية السؾزعة والتي تكؾف أقل قظخاً 

متخ  (ٕٓ/ يؾـ وبظؾؿ )ٖـ(ٓٓٓٛٗممؼ وبظاقة ترل ) (ٓٓ٘بمغ قظخه )الخط األول :  . د

مؽ نؾع دكتايل . يتؼ تجيضد ىحا األنبؾب مؽ مذخوع ماء الجنجاف لضتؼ تجيضد األحياء 

 الدكشية عبخ األنابضب الثانؾية والفخعية .

/ يـؾ ٖ( ـٓٓٓٛٗ( ممؼ بظاقة ترل )ٓٓ٘) يبمغ قظخ ىحا األنبؾبالخط األول :  . ذ

لضتؼ تجيضد  ( متخ نؾع حجيج . والحؼ يجيد مؽ مذخوع ماء الغدالنيٕ٘)وبظؾؿ يقجر

 األحياء الدكشية مؽ خالؿ األنابضب الثانؾية عبخ ىحا األنبؾب .
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 األنابيب الشاقمة الثانهية :  (2

تشحرخ وعيفة ىحه األنابضب في نقل السياه مؽ األنابضب الخئيدية الشاقمة مؽ السذاريع      

لمسحالت الدكشية الخئيدية إلى الؾحجات الدكشية والتي تتؾزع عمى امتجات الذؾارع الفخعية 

. (ٔ)( ممؼٓٓٓٔ - ٕٓٓقظارىا مابضؽ )( متخ تتخاوح أٖ٘ٛٔٔوالتي يبمغ مجسؾع أطؾاليا )

( تغيخ األنابضب الثانؾية السؾزعة لمسياه في ٗٔ - ٕ( والخخيظة )ٙٔ - ٕفسؽ خالؿ ججوؿ )

  كاألتي :مشظقة الجراسة وىى 

األولى تتسثل بكل مؽ حي الشيخواف  والتي ىحا األنبؾب األحياء الدكشيةتجيضد الخط األول : . أ

 ،والثانية والثالثة والخابعة والخامدة والدادسة والدابعة والثامشة وكحلػ السشظقة الرشاعية 

( رجؼ حجيج ، الحؼ يعتبخ مؽ األنابضب BS1والحؼ يجيدىا مؽ السحظة الخئيدية السؾزعة )

 ( ـ نؾع دكتايل .ٕ٘ٚٗ)/ يؾـ وبظؾؿ ٖ( ـٖٓٓٗٙ( وبظاقة )ٓٓٚالثانؾية ويبمغ قظخه )

( والحؼ يبمغ BS1نبؾب حي رجؼ حجيج مؽ خالؿ محظة )يغحؼ ىحا اإل الخط الثاني : . ب

 ( متخ دكتايل .ٕ٘ٔ/ يؾـ وبظؾؿ يقجر )ٖ( ـٕٓٓٓٗ( ممؼ وبظاقة )ٖٓٓقظخه )

/ يؾـ ، ٖ(ـٜٓٓٓٙ( ممؼ وبظاقة )ٓٓٓٔيبمغ قظخ ىحا األنبؾب الثانؾؼ ) الخط الثالث : . ت

( متخ نؾع حجيج .يجيد األحياء الدكشية مؽ خالؿ األنابضب الفخعية مؽ ٘ٗٛوبظؾؿ يقجر )

( رجؼ حجيج وىحه األحياء تتسثل بكل مؽ )نابمذ ،الشجاء، وجدء مؽ األزدىار BS1محظة )

 .األولى ،العامل ، الضخمؾؾ، السغخب(

  

                                           

صيانة شبكة أنابضب  مقابمة مضجانية مع السيشجس أحسج فتحي العبضجؼ ، مجيخية ماء محافغة نضشؾػ ، - (ٔ)
 . ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٛٔ،  بتاريخ  األيسؽ
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 ( األنابيب الشاقمة الثانهية لسياه لمذخب16 - 2ججول )

 األنابيب الشاقمة
قصخ 

نبهب / األ 
 ممم

شاقة 
األنبهب 

 /يهم 3م

شهل 
 األنبهب
 / متخ

األنبهب حدب 
 خجمة األنبهب مرجر التغحية السكهن 

 دكتايل ٕ٘ٚٗ ٖٓٓٗٙ ٓٓٚ الخط األول
السحظة الخئيدية السؾزعة 

(BS1) رجؼ حجيج 
. وحي ٛوٚوٙو٘وٗوٖوٕؤالشيخواف 
 . ٖوٕؤالرشاعة 

 ؼ حجيجرج (BS1) دكتايل ٓٙ ٕٓٓٓٗ ٖٓٓ الخط الثاني

 (BS1) حجيج ٖٕٓٔ ٜٓٓٓٙ ٓٓٓٔ الخط الثالث
،  ٔنابمذ ، الشجاء، وجدء مؽ حي األزدىار 

 حي العامل ، الضخمؾؾ ، السغخب

 (BS1) حجيج ٖ٘ٚٙ ٓٓٓٗٛ ٓٓٓٔ الخط الخابع
وادؼ العضؽ الجشؾبية ، الخحسؽ ، األزدىار 

،  ٖؤ، تل الخماف ٖوٕالججيج ، األزدىار 
 ٕؤالسأمؾف 

 حجيج ٜٕٓٔ ٕٓٓٓٛ ٓٓ٘ ولالخط األ 
السحظة الخئيدية السؾزعة 

(ٕBS) الضخمؾؾ 
ابي تساـ ، وجدء مؽ حي األصالح ، ابؽ 

 ، ٕو ٔاألثضخ 
 العخوبة (BSٕ) دكتايل ٖ٘ٔ ٓٓٓٚٛ ٓٓٓٔ الخط الثاني
 حي الثؾرة (BSٕ) حجيج ٙٛٔ ٓٓٓٗٚ ٓٓٛ الخط الثالث

 (BSٕ) حجيج ٖ٘ٚ ٕٓٓٓٚ ٓٓٚ الخط الخابع
زضب الباف ، وجدء مؽ حي الرفاء ، ق

 . ٕمؾصل الججيج

الحاوؼ القجيؼ / خط  حجيج ٖٕٗ ٕٓٓٓٚ ٖٓ٘ الخط األول
 باب سشجار السدتذفى 

 الذفاء الثانية الحاوؼ القجيؼ/ خط السدتذفى حجيج ٜٜ ٓٓٓٚٔ ٕٓٓ الخط الثاني

 حجيج  ٘ٛٗ ٓٓٓ٘ٚ ٓٓٚ الخط الثالث
الحاوؼ القجيؼ / خط 

 السدتذفى
،عسؾ البقاؿ ، سؾؽ  ٖؤذفاء الخاتؾنية ، ال

 السشرؾرية لسؾصل ،شيخ ابؾ العال ،السضجاف ،ا

الحاوؼ القجيؼ / خط  حجيج ٜٚٓ ٓٓٓٚٙ ٓٓٙ الخط الخابع 
 الذيخ فتحي،السياسة،خدرج ،باب،البيض . السدتذفى 

 خط تسؾز حجيج ٛٙٔ ٕٖٓٓٓ ٖٓٓ الخط األول
تسؾز ، مذضخفة األولى ، احج ، ابؽ ٚٔحي 

 خمجوف .
 حي مذضخفة الثانية والثالثة والخابعة خط مذضخفة الثانية دكتايل ٖٕٔ ٕٓٓٓٔ ٕٕ٘ لخط الثانيا

 الجنجاف حجيج ٖٓٚٔ ٖٕٓٓٓ ٓ٘ٗ الخط األول 
 0و4و0حً الدندان ، النبً شٌت ، الدواسة 

 0، باب جدٌد ، وادي حجر 4و0، العكٌدات
 ، مال عثمان الموصلً 4و0، المنصور 

 الغدالني حجيج ٖٗٙ ٕٓٓٓٓ ٓ٘ٗ الخط األول
 ، 4و 0الغزالنً ، 4و 0الطٌران  ،الكوٌت 

 0المنصور،  4و 0وادي حجر
 

 / / / ٖ٘ٛٔٔ / / السجسهع

، مجيخية ماء   GISالسرجر : مقابمة مضجانية مع السيشجس عمي عبج الدتار دمحم ، قدؼ شعبة نغؼ السعمؾمات 
 .ٕٕٓٓ/  ٔٔ/  ٕٕمحافغة يشؾػ ، بتاريخ / 



 خدماث البنى التحتٍت التىزٌع اجلغرايف لىاقع           الثانًالفصل 

 

ٜٛ 

( متخ نؾع ٖ٘ٚٙ/ يـؾ وبظؾؿ )ٖ( ـٓٓٓٗٛ( ممؼ وبظاقة )ٓٓٓٔ)يبمغ قظخه ابع :الخط الخ . ث

العضؽ وادؼ ( عبخ األنابضب الثانؾية ومشيا )BS1حجيج ، يغحؼ األحياء الدكشية مؽ محظة )

 (.ٕؤ، السأمؾف ٖؤ، تل الخماف ٖو ٕج، األزدىار الججيالجشؾبية،الخحسؽ، األزدىار 

األنبؾب بتجيضد الؾحجات الدكشية بالساء التي تتغحػ مؽ  تكؾف وعيفة ىحا الخط األول : . ج

( ٓٓ٘( لتجيد عبخ األنابضب الفخعية السختمفة األقظار والحؼ يبمغ قظخه  )BS2محظة )

( متخ نؾع حجيج . ومؽ األحياء التي ٜٕٓٔ/ يـؾ وبظؾؿ )ٖ( ـٕٓٓٓٛممؼ وبظاقة )

 (. ٕو ٔ صالح ، ابؽ األثضخابي تساـ ، وجدء مؽ حي اإليجيدىا ىى )

/ يـؾ وبظؾؿ يقجر ٖ( ـٓٓٓٚٛ(ممؼ وبظاقة )ٓٓٓٔيبمغ قظخ ىحا األنبؾب ) الخط الثاني : . ح

 ( الضخمؾؾ والحؼ يغحؼ حي العخوبة .BS2( متخ نؾع دكتايل . يجيد مؽ محظة )ٖ٘ٔ)

( ٙٛٔ/ يؾـ وبظؾؿ يرل ) ٖ( ـٓٓٓٗٚ( ممؼ وبظاقة )ٓٓٛيبمغ قظخ ) الخط الثالث : . خ

 ( الضخمؾؾ ويغحؼ حي الثؾرة .BS2حياء الدكشية مؽ محظة )متخ نؾع حجيج ويجيد األ

/ يـؾ ، وبظؾؿ يرل إلى ٖـ(ٕٓٓٓٚ( ممؼ وبظاقة )ٓٓٚغ قظخه )يبم الخط الخابع : . د

الرفاء ، قزضب الباف ، وجدء مؽ حي ( متخ نؾع حجيج . ويخجـ األحياء التالية )ٖ٘ٚ)

 ( الضخمؾؾ .BS2( والحؼ يتغحػ مؽ محظة )ٕمؾصل الججيج

/ يـؾ ، وبظؾؿ ٖ( ـٕٓٓٓٚ( ممؼ وبظاقة )ٖٓ٘يبمغ قظخ ىحا األنبؾب ) ط األول :الخ . ذ

( متخ ذات الشؾع الحجيج والحؼ يتؼ تجيضده مؽ خط السدتذفى الخئيدي مذخوع ٖٕٗ) قخابة

 ماءالحاوؼ القجيؼ ويجيد حي باب سشجار .

خئيدي خط ىحا األنبؾب يقجـ الخجمة بعج تجيضده مؽ خالؿ األنبؾب ال الخط الثاني : . ر

( ٜٜ/ يؾـ وبظؾؿ يرل )ٖ( ـٓٓٓٚٔ( ممؼ وبظاقة )ٕٓٓالسدتذفى والحؼ يبمغ قظخه )

 متخ ، ذات الشؾع الحجيج . والحؼ يجيد حي الذفاء الثانية .
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( ٘ٛٗ/ يؾـ وبظؾؿ يرل )ٖـ(ٓٓٓ٘ٚظاقة تبمغ )( ممؼ وبٓٓٚ)ظخهيبمغ ق الخط الثالث : . ز

الخاتؾنية ، والحؼ يجيد األحياء التالية ) مؽ خط السدتذفى الخئيديمتخ.ايزًا يتؼ تجيضد 

 ( . عسؾ البقاؿ ، سؾؽ السؾصل ، شيخ ابؾ العال ، السضجاف ، السشرؾرية، ٖؤالذفاء

يد مؽ مذخوع ماء يختبط ىحا األنبؾب بخط السدتذفى الخئيدي السج الخط الخابع : . س

( متخ ٜٚٓر )/ يؾـ وبظؾؿ يقجٖـ(ٓٓٓٚٙ(ممؼ وبظاقة )ٓٓٙغ قظخه )يبمالحاوؼ القجيؼ و 

الذيخ فتحي ، السياسة ذات السكؾف حجيج . يخجـ ىحا األنبؾب عجد مؽ األحياء الستسثمة ) 

 ( مؽ خالؿ األنابب الفخعية األقل قظخًا وطاقتًة . ، خدرج ، باب البيض

( ممؼ ٖٓٓيتخبط ىحا الخط بأنبؾب خط تسؾز الخئيدي والحؼ يبمغ قظخه ) الخط األول : . ش

( متخ نؾع األنبؾب حجيج الرمب ٛٙٔ/ يؾـ وبظؾؿ يرل إلى )ٖ( ـٕٖٓٓٓوبظاقة تبمغ )

 ( . حج ، ابؽ خمجوف أُ تسؾز ، مذضخفة األولى ، ٚٔحي  والحؼ يخجـ األحياء التالية )

/ يـؾ وبظؾؿ يرل إلى ٖـ(ٕٓٓٓٔؼ وبظاقة )مم(ٕٕ٘يبمغ قظخه ) الخط الثاني : . ص

يدي خط مذضخفة الثانية . يجيد ( متخ ذات الشؾع دكتايل والحؼ يختبط باألنبؾب الخئٖٕٔ)

 ىحا األنبؾب الثانؾؼ حي مذضخفة الثانية والثالثة والخابعة .

يختبط ىحا األنبؾب باألنبؾب الخئيدي لخط مذخوع الجنجاف لضتؼ تجيضد  الخط األول : . ض

يـؾ وبظؾؿ /ٖـ(ٖٕٓٓٓ(ممؼ وبظاقة )ٓ٘ٗيبمغ قظخه )و  ،الؾحجات الدكشية بالسياه 

، النبً شٌت ، الدواسة حً الدندان ) . والحؼ يخجـ األحياء جيج( متخ نؾع حٖٓٚٔ)

 . (عثمان الموصلً،مال4و0، المنصور0، باب جدٌد، وادي حجر 4و0دات، العك0ٌو4و0

/ يـؾ وبظؾؿ ٖ( ـٕٓٓٓٓ( ممؼ وبظاقة تبمغ )ٓ٘ٗيبمغ قظخ ىحا األنبؾب ) الخط األول : . ط

خوع ماء الغدالني الخئيدي ويجيد ط بسذبتخ والحؼ يختبط األنبؾب الخئيدي الس( متخ ٖٗٙ)

 السشرؾر الثالثة (.، ٕؤ، وادؼ حجخ ٕؤ، الغدالني ٕو ٔ) الكؾيت ، الظضخافاألحياء
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 : شخق تجييد مياه الذخب لسشصقة الجراسة : 2-1-1-5

تختمف أنغسة طخؽ تجيضد الدكاف بسياه الذخب طبقًا ألنغسة اترسيؼ الذبكات ومدتؾػ التؾزيع 

يحقق اليجؼ السشذؾد إليو بتؾصضل السياه الشكية لمسدتيمػ ، وتحقضق . حضث (ٔ) لسشدؾب السياه

 ، نابضبستسخارية الزغط السشاسب في األَ ية مؽ ىحه السياه مع الحفاظ عمى إتؾفضخ الكسية الكاف

  : (ٕ)مػ طبقًا لظبؾغخافية السشظقة وىىويؾجج عجة طخؽ معتسجة في تؾزيع السياه لمسدتي

نابضب التؾزيع . تتبع ىحه الظخيقة عشج تؾفضخ الخدانات السختفعة عؽ شبكة أَ  :شخيقة الجاذبية  (1

نابضب الذبكة مؽ التكدخات التي تحجث نتيجة فسؽ محاسؽ ىحه الظخيقة تحافع عمى أَ 

نيا تعسل عمى ترفية السياه يا أَ يزًا مؽ شأنِ اصل عشج الزخ السباشخ لمسياه ، وأَ الزغط الح

 واسب التي تحتؾييا السياه .والتخمص مؽ الذؾائب والخ 

لجفع العالي السعتسجة في مذاريع تعتسج ىحه الظخيقة عمى محظات ا شخيقة الزخ السباشخ : (2

نتاج السياه وضخيا بذكل مباشخ في أنابضب شبكة التؾزيع التي ال تستمػ مشفح سؾػ إِ 

،  ضيابضخًا عمصالظخيقة أثار سمبية عمى أنابضب الذبكة ، إذ تؾلج ضغظًا ك وليحه ، السدتيمػ

مسا يدبب  في األوقات التي تقل فضيا كسية األستيالؾ فيحجث لمذبكة التكدخاتوخرؾصًا 

وإيزًا تعسل ىحه التكدخات إلى تدخب مياه األمظار والرخؼ  ،تدخب السياه بكسيات كبضخة 

تعج ىحه الظخيقة غضخ عادلة في و  ،الرحي إلى ىحه األنابضب مسا يحجث التمؾث لمسياه 

ؾزيع ، إذ تحجث تبايؽ كبضخ في عسمية التجيضد بضؽ السشاطق السختفعة والسشخفزة والقخيبة الت

ومؽ خالؿ الجراسة السضجانية لقدؼ السذاريع والتذغضل لجػ مجيخية ماء نضشؾػ ، أتزح أنيا  ،
                                           

ياسخ محسؾد حدؽ جخو الحيابي ، الكفاءة الؾعيفية لخجمات البشى التحتية في مجيشة الخمادؼ ، جامعة  - (ٔ)
 . ٕٜ، ص  ٕٛٔٓ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية  ،  األنبار ، رسالة ماجدتضخ ) غضخ مشذؾرة (

ومعايضخ وتقشيات ( ، مرجر سعية والبشية التحتية ) اسذ خمف حدضؽ الجليسي ، تخظيط الخجمات السجت - (ٕ)
 .ٕٜ، ٜٔسابق،  ص ص 
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السعتسجة في تؾزيع السياه مؽ السذاريع الخئيدية  (الزخ السباشخ)تعتسج عمى ىحه الظخيقة 

 بؾاسظة محظات الجفع العالي ذات الزخ السباشخ في أنابضب التؾزيع لمسدتيمػ . وضخيا

 ،ىحه الظخيقة بضؽ الظخيقتضؽ الدابقتضؽ في تؾزيع السياه لمسدتيمػ جسع ت الصخيقة الثشائية : (3

تستاز في أنيا تديج مؽ حاجة السدتيمػ مؽ السياه ، وتعج مؽ الظخؽ الجضجة ، إذ تعسل عمى و 

تباع ىحه الظخيقة عشج إِ و  في الظخيقة الزخ السباشخ، مؽ السذاكل التي تؾجج تقمضل العجيج

 السذاكل التي تقمل مؽ كفاءة وأداء الذبكة .  لتجشبيجب أف تكؾف مجروسة بذكل جضج 

 : السذاكل التي تهاجو خجمة مياه الذخب : 2-1-1-6

 :ب بعجة نقاط بخز السذاكل التي تعاني مشيا خجمة شبكة مياه الذخ يسكؽ تمخيص أَ  

ز السذاكل التي تؾاجو مؽ أبخ  مياه الذخبتعج شحة الظاقة الكيخبائية السجيدة لسذاريع أنتاج  (1

، إذ يحجث أطفاء السذاريع بذكل تاـ نتيجة أنقظاع التيار الكيخبائي بذكل مفاجئ ىحه الخجمة

عتسج عمى كؾف عسمية التجيضد ت ،مسا يؤدؼ أنقظاع الساء السجيد بذكل مفاجئ عؽ الدكاف 

 ؾلجات ديدؿ تعضج تذغضل السذاريع. نغاـ الزخ السباشخ .ولعجـ أمتالؾ السذاريع م

تمؾث مياه نيخ دجمة الحؼ تعتسج عميو جسيع مذاريع مياه الذخب في تجيضد الدكاف بالساء  (2

  ، وأرتفاع البقع الديتية وندب العكؾرة.الرافي  نتيجة ترخيف السياه الثقضمة نحؾ نيخ دجمة 

تعاني مشظقة الجراسة مؽ شبكة أنابضب مياه الذخب الستيالكة الكثضخة التكدخات لقجميا ،  اً يزأَ  (3

وقج تحجث غالبية التكدخات بذكل  .ٕٚٔٓنتيجة عسميات تحخيخ مجيشة السؾصل لعاـ  و

 مفاجئ نتيجة األعتساد عمى نغاـ الزخ السباشخ في تجيضد مشظقة الجراسة. 

بكة مياه الذخب مؽ قبل السؾاطشضؽ أحج أىؼ السذاكل التي يعج التجاوز غضخ السشغؼ عمى ش (4

تؾاجييا ىحه الخجمة والتي تحج مؽ كفايتيا وتديج مؽ ندبة الزائعات السائية السجيدة ، فزال 

 عؽ أثارىا عمى بكية الخجمات كالظخؽ وما تحجث مؽ مذاكل عجة .
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أو   الساء يفقج قؾة الزغطأعتساد ىحه الخجمة عمى الزخ السباشخ في تجيضد مشظقة الجراسة ب (5

و البيعجة السدافة عؽ السذاريع ، وال سيسا أف شبكة مياه تقل خاصة لمسشاطق السختفعة أَ 

الذخب متجىؾرة لعجة أسباب تؼ ذكخىا سابقأ .مسا يجعل غالبية سكاف مشظقة الجراسة يعتسجوف 

 ظح لمسشازؿ .عمى ماطؾرات مشدلية كيخبائية وتداعج عمى صعؾد الساء إلى خدانات األس

قمة التخريرات السالية ليحا القظاع مؽ الخجمات أدػ إلى عجـ التؾسع في شبكة السياه  (6

أجخاء عسميات تظؾيخية لألحياء الستظخفة أو تججيج جانب مؽ الذبكات التي تجىؾرت ، أو 

 .(ٔ)ع عجد كبضخ مشيا متؾقفة عؽ العسلعادة صيانة السحظات الفخعية الحؼ لؾحلمسذاريع وإِ 

  

                                           

مقابمة مضجانية مع السيشجس أحسج فتحي العبضجؼ ، مجيخية ماء محافغة نضشؾػ ، وحجة صيانة شبكة أنابضب  - (ٔ)
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ ٛٔاأليسؽ ، بتاريخ 
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 واقع خجمات شبكة مجاري ترخيف السياه :  :  2-1-2

تجسيعيا ونقميا إلى األماكؽ التي و ترخيف السياه بسجارؼ اليتسثل اليجؼ مؽ قياـ شبكة        

تعج و يسكؽ معالجتيا لتكؾف غضخ ضارة لمبضئة ولألنداف ، ثؼ التخمص مشيا بظخيقة آمشة وفعالة 

. (ٔ)لسخخجات الدمبية في التجسعات العسخانية السختمفة مؽ الخجمات الحضؾية ، إذ تتعامل مع ا

كسا تعُج ىحه الخجمة السدؤولة عؽ نقل السياه العادمة مؽ السشازؿ وبكية األستعساالت األخخػ إلى 

محظات الخفع والسعالجة ، والتي تعج مؽ القزايا األساسية والسيسة في حساية الدكاف والبضئة مؽ 

أف يؤخح بشغخ األعتبار  ضخورة َأيزاً .(ٕ)بمية مؽ التأثضخات البذخية سدتقالفيزانات والسياه ال

الديادة الدكانية لمتجسعات العسخانية وتقجيخ حاجتيا مؽ األنابضب الشاقمة لسياه الرخؼ الرحي 

ضئية وتظؾيخ محظات الخفع والسعالجة لتغظية حاجة الديادة الدكانية الستشامية وتجشضبيا الكؾارث الب

سعالجة إلى تمؾث مياه األنيار التي تعج األخضخ مرجر مياه الغضخ السياه العادمة ، إذ تعسل 

 . (ٖ)الذخب 

 أنطسة شبكة مجاري ترخيف السياه : :2-1-2-1

تدتخجـ أنغسة شبكة مجارؼ ترخيف السياه األنابضب السختمفة األقظار واألطؾاؿ لشقل        

بذكل مباشخ عشج  يامحظات السعالجة.أو ترخيف إلىالفزالت الدائمة السختمفة ومياه األمظار 

                                           

وتجارب عخبية ( ، مرجر سابق ، ص ص  فتحي دمحم مرضمحي ، جغخافية الخجمات ) األطار الشغخؼ  - (ٔ)
ٔٔ٘ - ٔٔٛ . 

(2) – Der . Technischen Wissenschaften, Sewer system performance ass essment – an 

         indicators based methodology , Universitat Innsbruck ,Dissertation, September-

2006.p8.          
 . ٕٕٚ، األسذ الجغخافية لتخظيط السجف ، مرجر سابق ، ص  الخاوؼ  عبج الشاصخ صبخؼ شاىخ - (ٖ)
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األودية أو األنيار الجارية ، ويتؼ األعتساد عمى أنغسة شبكة ترخيف السياه حدب الكفاءة 

 -تقدؼ أنغسة ترخيف مجارؼ السياه بذكل عاـ إلى ثالث أنغسة ىى :. كسا (ٔ)والكمفة والحاجة 

ؽ ، شبكة تعسل لجسع ونقل السياه العادمة يدتخجـ ىحا الشغاـ شبكتض نطام السجاري السشفرل :  (1

وشبكة تختص بترخيف  ،تدسى بذبكة الرخؼ الرحي و ذات السرادر الستعجدة السشدلية 

 . (ٕ)مياه األمظار والسياه الدظحية يظمق عمضيا شبكة ترخيف مياه األمظار 

 شبكة ترخيف مياهو شبكة الرخؼ الرحي  يجسع ىحا الشغاـ نطام السجاري السذتخك :  (2

األمظار بذبكة واحجة ، أؼ يؾجج شبكة واحجة تعسل عمى نقل السياه العادمة الشاتجة مؽ 

فزالت السشازؿ وبكية األستخجامات ومياه األمظار والدظحية وتشتيي بيا عشج محظات 

 السعالجة ، أو عشج األودية الجارية واألنيار بؾاسظة محظات الزخ الرشجوقية .

حا الشغاـ بضؽ الشغامضؽ الدابقضؽ،إذ تقؾـ الذبكة بشقل جدء مؽ يجسع ى:  نطام شبو السشفرل  (3

 خخ مؽ الذبكة يعسل عمى نقل الجدءوالجدء األ  الفزالت الدائمة ومياه األمظار والدظحية ،
  إلى الستبقي مؽ  مياه األمظار والدضؾؿ عبخ األخاديج التي تؾجج في الظخقات  لضتؼ  ترخيفيا

تبضؽ أف مشظقة الجراسة تفتقخ إلى شبكة خالؿ الجراسة السضجانية  فسؽ .(ٖ)األنيار واألودية  

،  مخجومة بذبكة ترخيف مياه األمظار فقط بل أنياترخيف السياه ذات الشغاـ السشفرل ، 

ستثشاء مشظقة شقق الضخمؾؾ الستؾاججة في حي الضخمؾؾ السشظقة والتي تعسل بشغاـ السذتخؾ . بإِ 

                                           

  خمف حدضؽ الجليسي،تخظيط الخجمات السجتسعية والبشية التحتية)أسذ ومعايضخ وتقشيات(، مرجرسابق،  - (ٔ)
 .ٕٔٔص

، ي في مجيشة بغجاد ، جامعة بغجاد مشتقى مخمج عبج الكخيؼ ناجي الحضجرؼ ، تقضيؼ شبكات الرخؼ الرح - (ٕ)
 ٕٙ،  ٕ٘، ص ص ص  ٕٕٔٓمعيج التخظيط الحزخؼ واألقميسي ،  ،لة ماجدتضخ ) غضخ مشذؾرة ( رسا
 ،ٕٚ . 

 سمسى مبارؾ أحسج أبخاليؼ ، الشسؾ الدكاني ومذاكل تؾفضخ خجمات البشى التحتية في السجف الكبخػ )دراسة  -(ٖ) 
  ٕٚٔٓغضخ مشذؾرة(، )ماجدتضخ مـؾ التكشؾلؾجية ، رسالةجامعة الدؾداف لمع ،(ٕ٘ٔٓ- ٜٙ٘ٔحالة الخخطـؾ 

 .ٖٚ، ص
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يتؼ ترخيف الفزالت و الرحي والتي تعسل بشغاـ السذتخؾ ،  الؾحضجة السخجومة بذبكة الرخؼ

جة في مشظقة الجراسة ضحة معالجة الضخمؾؾ وىى السحظة الؾ بأنبؾب رئيدي يرب في محظة وحج

سحالت الدكشية تخجميا شبكة ترخيف مياه األمظار الوالتي تخجـ شقق الضخمؾؾ فقط ، إما بكية 

سياه بؾاسظة محظات الخفع والزخ وتشتيي بيا األنابضب لاو  السختمفة شقل جسيع الفزالت الدائمةل

السختمفة األقظار واألطؾاؿ  بترخيفيا مباشخة في األودية ونيخ دجمة دوف معالجتيا ، ما يدبب 

تمؾث لمسياه خاصة وأنيا تقع عمضيا مذاريع سحب السياه الرالحة لمذخب ، ومؽ ىحا السشظمق 

األمظار مؽ قبل السؾاطشضؽ ، إذ أستخجمت ىحه  تبضؽ ىشاؾ تجاوز عمى شبكة ترخيف مياه

الذبكة ليذ فقط لترخيف مياه األمظار بل لترخيف فزالت السشازؿ وبكية األستخجامات 

الستشؾعة في مشظقة الجراسة ما يؾلج ضغظًا ىائاًل عمى الذبكة كؾنيا مخررة طاقتيا لخجمة 

عض بل ىشاؾ ب ،  فرل الذتاءالفيزانات ليذ فقط في  يدببترخيف مياه األمظار فقط مسا 

الخوائح الكخيية والتمؾث ، باألضافة إلى حجوث صيفاً أنابضبيا  السشاطق تذيج فيزانات واندجاد

في أنابضب ىحه  األندجاد ( التي تبضؽ حجؼٗ-ٕ. يشغخ الرؾرة )(ٔ)البضئي لمشيخ ولسشظقة الجراسة 

واليجر في َأستخجاـ السياه ورمي نتيجة قمة وعي السؾاطؽ الذبكة في مؾسؼ قبل سقؾط األمظار 

 .الشافايات في غضخ َأماكشيا مؽ اأَلكياس واأَلوساخ وغضخىا   

                                           

، مدؤوؿ وحجة صيانة األيسؽ ، مجيخية مجارؼ  عبج السجضج محسؾد داودمقابمة مضجانية مع السيشجس ،  - (ٔ)
 .ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٖنضشؾػ ، بتاريخ 
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 األنابيب سصح الذهارع ألندجادأ  خف الرحي عمى ( شفح مياه الر4 - 2صهرة )

 . ٕٕٓٓ/ٕٔ/ ٖأخحت الرؾرة في جؾلة مضجانية مع وحجة صيانة مجارؼ األيسؽ  بتاريخ 

 : الجغخافي لسحصات ترخيف السياه التهزيع :  2-1-2-2

جغخافيًا داخل األحياء الدكشية ، التي تعتبخ مؽ السشذآت الخجمية ، تتؾزع ىحه السحظات       

إذ تعسل بشغامضؽ نغاـ محظات الخفع والزخ لمسياه الثقضمة والخفيفة مؽ األحياء الدكشية إلى 

.وتتسثل (ٔ)الترخيف لمتخمص مشيامحظات السعالجة لمتجخل عسميات السعالجة ثؼ إلى جيات 

 بشؾعضؽ مؽ السحظات ىى :

 معالجة :: محصات  2-1-2-2-1

  تعسل ىحه السحظات كؾحجات معالجة متكاممة ، إذ تقـؾ  بسعالجة مياه الرخؼ الرحي        

                                           

حدضؽ عمي محدؽ الحجيسي ، تحمضل جغخافي لخارطة الحخماف مؽ خجمات البشى التحتية في مجيشة  - (ٔ)
 . ٙ٘خية ، مرجر سابق ، ص الشاص
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السمؾثة لتكؾف جاىدة الثقضمة والخفيفة وتشقضتيا مؽ السؾاد العالقة والجىؾنات والذؾائب والسؾاد 

غضخ البذخؼ( ، أو تتخمص مشيا بعج معالجتيا وترخيفيا عبخ األودية السائية دوف أف ألستخجاـ )ل

ؿ الجراسة . فسؽ خال(ٔ)تكؾف مدببة تمؾث في السياه ، والتي تعسل بعجة مخاحل معالجة لمسياه 

( تبضؽ وجؾد محظة واحجة تخترخ وعيفتيا بسعالجة ٗٔ-ٕ( والخخيظة )ٚٔ-ٕالسضجانية والججوؿ)

الرخؼ الرحي والتي تتحجد خجمتيا بسشظقة شقق الضخمؾؾ فقط . تعسل بظاقة ترسيسية تبمغ 

 (الفضديائية والبضؾلؾجيةؾـ ، وتعسل بشغاـ ثشائي فقط )ي/ٖـ(ٖٓٓ)/ يؾـ ، وبظاقة فعميةٖ( ـٖٓٓ)

ثؼ تتخمص مؽ السياه السعالجة عؽ طخيق ترخيفيا عبخ الؾادؼ السجاور لمسحظة والحؼ يشتيي 

( الحؼ يؾضح آلية عسل ٘-ٕ( والرؾرة )ٔ-ٕي نيخ دجمة . يشغخ السخظط شكل )ف مجخاه 

 وحجة معالجة مياه الرخؼ الرحي الضخمؾؾ .

 / اليخمهك معالجة الرخف الرحي لسحصة( التهزيع الجغخافي 17 - 2ججول )

 السهقع أسم السحصة
الصاقة 

 الترسيسية 
 / يهم 3م

الصاقة الفعمية 
 / يهم 3م

السشصقة 
 جية الترخيف جومةالسخ

وحجة معالجة 
 اليخمهك

حي 
السجخى السائي  شقق اليخمهك 311 311 اليخمهك

 ونيخ دجمة
نضشؾػ ، قدؼ التخظيط  السرجر : جسيؾرية العخاؽ ، وزارة األسكاف واألعسار والبمجيات العامة ، مجيخية مجارؼ  

 . ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٛبيانات غضخ مشذؾرة ، يتاريخ  والستابعة ،
  

                                           

رسالة  ، امعة ميدافج، دمحم أسساعضل كخيؼ ، التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية في مجيشة العسارة - (ٔ)
 . ٜٗ، ص  ٕٕٓٓ،  ، كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية) غضخ مشذؾرة ( ماجدتضخ
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ٔٓٛ 

 : آلية عسل محصة وحجة معالجة مياه الرخف الرحي اليخمهك :  2-2 -2-1-2

تعسل ىحه السحظة ذات العسل الثشائي الفضديائي والبضؾلؾجي لسعالجة مياه الرخؼ الرحي ، 

اد العالقة والتي تعسل بعجة مخاحل لمتخمص مؽ السياه السمؾثة والذؾائب والجىؾنات والخماؿ والسؾ 

تظخح السياه السعالجة  ياغضخ مدببة تمؾث لسياه مجخػ نيخ دجمة ، لكؾن هلمؾصؾؿ إلى نتائج جضج

 ة إلى عجة مخاحل ىى : ظتقديؼ عسل آلية ىحه السح في نيخ دجمة . ويسكؽ

وحجة الخفع يعسل ىحا الرشجوؽ عمى رفع السياه الثقضمة بعج تجيضده مؽ  السخحمة األولى : (1

قق الضخمؾؾ ، لضتؼ دفعيا بؾاسظة الغؾاطذ إلى السياه بؾاسظة األنبؾب الخئيدي القادـ مؽ ش

 . (*)(السعادلة)حؾض 

مخحمة السعادلة يكؾف عمى شكل حؾض يعسل عمى خمط السياه مع بعزيا  السخحمة الثانية : (2

 الخفيفية والثقضمة السحسمة بالذؾائب لضتؼ دفعيا إلى السخحمة الثالثة .

ىحه الؾحجة بعسمضتضؽ تدسى العسمية  تعسل (مخحمة الدكخيؽ والداحق) السخحمة الثالثة : (3

 بضشسا تدسى العسمية ،لقة العاتي تعسل عمى عدؿ الذؾائب والسؾاد ال (الدكخيؽ)األولى عسمية 

التي لؼ يتؼ التخمص  والحؼ يعسل عمى سحق بعض السؾاد العالقة (الداحق)الثانية عسمية 

دفع السياه إلى  لضتؼالحؾض  خيؽ ، ومؽ ثؼ طخحيا خارجمشيا في العسمية األولى عسمية الدك

 . السخحمة الخابعة

تدسى ىحه السخحمة مخحمة التخمص مؽ الخماؿ والجىؾف ، إذ تعسل ىحه  السخحمة الخابعة : (4

السخحمة بؾاسظة ضاغظة اليؾاء مؽ أسفل الحؾض إلى األعمى لضتؼ أزالتيا بؾاسظة األلة 

 . اه إلى السخحمة الخامدةدفع السي ؼ التخمص مشيا خارج الحؾض ثؼتدسى القاشظة لضت

                                           

  السياه العادمة .خمط السؾاد الرمبة الخذشة والشاعسة مع حؾض يتؼ فيو إعادة  -( *)
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ٜٔٓ 

تحتؾؼ ىحه السخحمة عمى حؾض يدسى بحؾض التيؾية ، إذ يتؼ دفع  السخحمة الخامدة : (5

اليؾاء بؾاسظة البمؾرات الخاصة بزغط اليؾاء مؽ أسفل الحؾض لتشذيط البكتخيا فيو ، 

 السخحمة الدادسة . ضسؽ لتشتقل إلى حؾض التخسضب

مة عمى حؾض التخسضب ، يعسل ىحه الحؾض عمى تتزسؽ ىحه السخح السخحمة الدادسة : (6

تخسضب ما تبقى مؽ شؾائب وغضخىا إلى أسفل الحؾض بؾاسظة البكتخيا ، لضتؼ دفع السؾاد 

، ومؽ ثؼ دفع السياه إلى السجخػ لضتؼ  (*)(الحسأ)السخسبة والبكتخيا إلى حؾض تجسيع 

 التخمص مشيا خارج السحظة .

خحمة تجسيع السؾاد السخسبة مؽ حؾض التخسضب وخدنيا يتؼ في ىحه الس السخحمة الدابعة : (7

فيسا أذا كانت الشتائج غضخ جضجة بعج فحص السياه في  العسميةتكسؽ الفائجة مؽ ىحه ، و لفتخة 

حؾض التخسضب يتؼ دفع ىحه السؾاد إلى حؾض التيؾية بؾاسظة األنبؾب لديادة ندبة البكتخيا 

كانت الشتائج جضجة ، فضتؼ دفع السؾاد السخسبة مؽ ذا ي تعسل عمى تخسضب الذؾائب . إما إِ الت

 حؾض الحسأ إلى حؾض التثخضؽ .

تتزسؽ ىحه السخحمة حؾض التثخضؽ الحؼ يعسل عمى تجسيع السؾاد ودفعيا  السخحمة الثامشة : (8

( ساعة لتشتيي حياة البكتخيا . أو يتؼ دفعيا إلى ٖ٘إلى أحؾاض التجفيف ليسزي عمضيا )

ذا كانت مياه الرخؼ الرحي غضخ ثقضمة لضتؼ ض التثخضؽ مباشخة ، إِ سعادلة مؽ حؾ وحجة ال

 .   (ٔ)أعادة خمظيا ومعالجتيا

 

                                           

بغخض إما إعادتيا إلى حؾض التيؾية أو دفعيا إلى حؾض  حؾض يتؼ فيو تجسيع السؾاد السخسبة لحفغيا - (*)
   التثخضؽ لمتخمص مشيا .

،  تذغضل وحجة معالجة الضخمؾؾمقابمة مضجانية مع السيشجس األقجـ ، أحداف ياسضؽ مرظفى ، مدؤوؿ  - (ٔ)
  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛاريخ مجيخية مجارؼ نضشؾػ ، بت
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ٔٔٓ 

 ( آلية عسل محصة وحجة معالجة مياه الرخف الرحي اليخمهك1 - 2مخصط )    

 

  (ٔوحجة الخفع )                                 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترخيف السياه إلى السجخى      
سضجانية مع السيشجس ، أحداف ياسضؽ مرظفى مدؤوؿ السقابمة ال مؽ عسل الباحث باألعتساد عمى السرجر:    

 . ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٛمجارؼ نضشؾػ ، بتاريخ    تذغضل وحجة معالجة الضخمؾؾ ، مجيخية 
                                

 أنبؾب السياه الخاـ
وحجة (ٕ)

 السعادلة

(حؾض ٗ)
التخمص مؽ ارماؿ 

 والجىؾف 

حؾض (٘)
حؾض (ٙ) التيؾية 

 التخسضب

حؾض (ٚ)
 تجسيع الحسأ

(حؾض ٛ)
 التثخضؽ

وحجة (ٖ)
الدكخيؽ 
والداحق

(ٜ) 
حؾض 
 التجفيف
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ٔٔٔ 

 ضح عسل آلية محصة وحجة معالجة الرخف الرحي اليخمهك( يه 5 - 2صهر )

                                        ( وحجة أزالة الخمال والجىهن 2)           لسعادلة والدكخين    (حهض وحجة ا1) 

                                 ( حهض التخسيب 4)            (حهض التيهية                 3)

 (  حهض التجفيف 6حهضين لتجسيع الحسأ والتثخين              ) (5)
 ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٛالسرجر : أخحت الرؾر بتاريخ 
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ٕٔٔ 

 : محصات الزخ والخفع )الرشجوقية(: 2-1-2-2-3

سياه ، فيى الترخيف  تعج وعيفة محظات الزخ والخفع ميسة وأساسية في عسل مجارؼ       

ثل عسميا في نقل رؼ ترخيف السياه الثقضمة والخفيفة ، إذ يتسركؽ أساسي مؽ أركاف شبكة مجا

مؽ مدتؾػ أعسق في سظح األرض لتشقميا إلى مدتؾػ  الثقضمة والخفيفةبشؾعضيا السياه السجسعة 

أعمى  إلى حضث جية الترخيف سؾاء إلى وحجات السعالجة أو الترخيف السباشخ في األودية 

ىحا السشظمق  فسؽ. (ٔ)األماكؽ غضخ السأىؾلة بالدكاف  إلى حضث مؽ األنيارالجارية القخيبة 

عمى الجيات السدؤولة أف تكيؼ وتشذأ محظات ضخ ورفع داخل السحالت  الزماً أصبح أمخًا 

عمى طؾؿ مدار الذبكة وطبؾغخافية سظح  جد عجدىا ونؾعضتيا وطاقتيا بشاءً الدكشية التي تتح

 . (ٕ)األستيالؾ البذخؼ ومياه األمظار والدظحية  األرض وكسية السياه السخاد نقميا الشاتجة عؽ 

تتؾزع السحظات الرشجوقية التي تغيخ   (٘ٔ-ٕ( والخخيظة )ٛٔ - ٕفسؽ خالؿ الججوؿ )     

  وعيفتيا بزخ ورفع مياه السجارؼ مؽ السجيشة عبخ األنابضب السختمفة األقظار إلى نيخ دجمة

السعالجة لتجشب السخاطخ البضئية  سمياتلمتخمص مشيا دوف أخزاعيا إلى عمباشخة  بظخيقة

حضث يغيخ أف محظة ضخ  ،الشاتجة مشيا وىى كل مؽ محظة الجؾسق ومحظة باب سشجار 

الجؾسق التي تقع في حي الكؾيت تخجـ عجد قمضل مؽ األحياء الدكشية  البالغ عجد سكانيا 

تي تتسثل خجمتيا %( مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة والٜ.ٕٔ( ندسة . تقجر بشدبة )ٕٓٙٚٚ)

باألحياء) حي الكؾيت ،الظضخاف األولى والثانية ، والغدالني األولى والثانية ، والجواسة األولى 

ووادؼ حجخ األولى والثانية،  والثانية والثالثة، والشبي شضت،وباب ججيج،والعكضجات األولى والثانية ،

                                           

مخوة عبج الخزاؽ بعضؾؼ ، التحمضل السكاني لخجمات البشى التحتية في ناحية الكخادة بإستخجاـ نغؼ  - (ٔ)
 . ٓٓٔ، مرجر سابق، ص  GISالسعمؾمات الجغخافية 

 . ٔٗ، ص  مرجر سابقأسضل ميجؼ مالػ السيالي ، التبايؽ السكاني لخجمات بمجية الذعمة ،  - (ٕ)
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ٖٔٔ 

/ ساعة ، وبظاقة تذغضمية  ٖ( ـٓٓٙٚوالسشرؾر الثالثة(. حضث تبمع الظاقة الترسيسية لمسحظة )

( غاطذ ، ثؼ تزخ ٜ/ ساعة . التي تعسل بعجد مؽ الغؾاطذ البالغ عجدىا )ٖ(ـٓٓٙٚتبمغ )

 اً مياه السجارؼ إلى جية الترخيف بظخيقة مباشخة إلى نيخ دجمة دوف معالجة ، وىحا مسا يؾلج أثار 

خ دجمة السرجر الخئيدي السعتسج عمية سمبية عمى الحياة البضئية والحياتية في الشيخ ، إذ يعج ني

 التي تقعكسا تغيخ محظة باب سشجار  في تجيضد مشظقة الجراسة بالسياه الرالحة لمذخب .

 ( التهزيع الجغخافي لسحصات الزخ والخفع الرشجوقية والسشاشق السخجومة 18 - 2ججول )

 السهقع أسم السحصة
الصاقة 

الترسيسية 
 / ساعة 3م

الصاقة 
الفعمية 

/  3م
 ساعة

عجد 
عجد  نصاق الخجمة الغهاشذ

 الدكان

جية 
 الترخيف

محظة 
الرشجوقي 
 الجؾسق

 ٜ ٓٓٙٚ ٓٓٙٚ حي الكؾيت

حي الكؾيت ، الظضخاف 
 ٕؤ، الغدالني  ٕو ٔ

،  ٖوٕؤ، الجواسة 
الشبي شضت ، باب 
 ٔججيج ، العكضجات 

 ٕؤ، وادؼ حجخ  ٕو
 ٖ، السشرؾر 

 نهر دجلة 77041

محظة باب 
 سشجار

 تساـابي 
 

ٕٜٓٓ 
 

 
ٕٜٓٓ 
 

ٗ 

حي الثؾرة ، العخوبة ، 
تساـ ، ابؽ األثضخ  ياب
ء مؽ حي ، وجد  ٔ

الرفاء ، باب سشجار 
 ،وحي الذيخ فتحي 

 نهر دجلة 70700

 ٕٓالسرجر : مقابمة مضجانية مع السيشجس ، ربيع محسؾد لؾيذ ، قدؼ التذغضل ، مجيخية مجارؼ نضشؾػ ، بتاريخ 
 /ٕٔ  /ٕٕٓٓ . 
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ٔٔٗ 

/ ٖ( ـٜٕٓٓ/ ساعة وبظاقة تذغضمية ) ٖ( ـٜٕٓٓبي تساـ ، وتبمغ طاقتيا الترسيسية )في حي أَ 

( غاطذ ، تخجـ ىحه السحظة عجد مؽ الدكاف ٗساعة ، تعسل بعجد مؽ الغؾاطذ البالغ عجدىا )

والتي تقجر ( ندسة ٜٔٛٔٛ٘البالغ )( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة ٙٔٚٙٚالبالغ )

 تتسثل األحياء التي تقع ضسؽ خجمة ىحه السحظة بكل مؽ )الثؾرة ،و  (*)%(ٛ.ٕٔبشدبة )

ي ( ابؽ األثضخ األولى وجدء مؽ حي الرفاء،  باب سشجار ، الذيخ فتح بي تساـ ،أَ  العخوبة ،

 (.ٙ - ٕنبؾب رئيدي إلى نيخ دجمة . كسا في الرؾرة )والتي يتؼ ترخيف السياه عبخ إِ 

  الرشجوقية زخ( محصات الخفع وال6 - 2صهرة )

 . ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٕٓأخحت الرؾرة بتاريخ   

  

                                           

الشدبة بشاءًا عمى ندبة الدكاف السخجـو مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة أؼ ) الجدء عمى خجت أستخ -( *)
  (ٓٓٔ× الكل 

 محظة ضخ الجؾسق محظة ضخ باب سشجار
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ٔٔ٘ 

 ( 15 - 2خخيصة )
 األنابيب شبكةو والزخ  التهزيع الجغخافي لسحصات السعالجة

بأستخجاـ بخنامج  ٕٕٓٓ، بيانات غضخ مشذؾرة   GISنضشؾػ ، شعبة مجارؼ السرجر : محافغة نضشؾػ ، مجيخية   
Arc gis 10.7 
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ٔٔٙ 

 : األمصارمياه ال شبكة مجاري ترخيف أقصار وأشه :2-1-2-3

كبخ كسية مؽ مياه شقل أَ ة التي تقؾـ بيا لتتحجد وعيفة ىحه الخجمة في السياـ الخئيدي     

بأسخع وقت مسكؽ ، لتفادؼ  األمظار والدضؾؿ وغضخىا مؽ السياه الشاتجة عؽ األستخجامات األخخػ 

عساؽ الذؾارع مؽ خالؿ الذقؾؽ مسا ل أَ تجسع ىحه السياه عمى أسظح الذؾارع التي يجعميا تتخم

في ترسيؼ شبكة ترخيف  كسا يذتخط .(ٔ)الذؾارع وبكية السستمكات العامة يحجث ضخرًا كبضخأ في

شؾارع السخاكد العسخانية في السجيشة وبأطؾاؿ مختمفة  ار أف تتؾزع مكانيًا عمى أمتجادمياه األمظ

سياه مع األخح بشغخ األعتبار طبؾغخافية وأحجاـ متبايشة حدب السشاطق التي تذيج تجسع لم

جمة تيا وغضخىا مؽ السعايضخ التي تديج مؽ كفاءة ىحه الخح الحؼ يمعب دورًا كبضخًا في كفاءالدظ

التي األمخاض واألوبئة مخاطخ عؽ  . فزالً (ٕ)سخع وقت مسكؽ في التخمص مؽ مياه األمظار بإِ 

 ستخجامات .ممؾثة ناتجة مؽ مختمف اإلِ عج مياه كؾنيا تيحجثيا تجسع السياه في السجيشة 

سشظقة ال( تبضؽ أف ٘ٔ- ٕفسؽ خالؿ الجراسة السضجانية لسشظقة الجراسة والخخيظة )       

مخجومة بذبكة ترخيف مياه األمظار مختمفة األطؾاؿ ، حضث بمغ مجسؾع أطؾاؿ ىحه الذبكة 

جو ىحه األنابضب في . تتؾ (ٖ)( ممؼ ٕٓٓٔ - ٕٓٓ( متخ تتخاوح أقظارىا مابضؽ )ٜٖٚٚٔ)

وججت عجة أنابضب ذات أقظار كبضخ  ، فقجترخيف مختمف السياه بذكل مباشخ إلى نيخ دجمة 

( ، بضشسا البعض مشيا يرب في األودية ٚ - ٕشغخ الرؾرة )في نيخ دجمة ي ترب مباشخة

ضب تجفع السارة بالسجيشة والتي تشتيي أيزًا في نيخ دجمة . في حضؽ البعض األخخ مؽ ىحه األناب

                                           

رب عخبية ( ، مرجر سابق ، ص فتحي دمحم السرضمحي ، جغخافية الخجمات )األطار الشغخؼ وتجا - (ٔ)
ٖٔٙ. 
التحتية )الساء ، السجارؼ ، والشفايات ساجج احسج حسجاف العبؾدؼ ، تحمضل جغخافي لؾاقع خجمات البشية  - (ٕ)

الرمبة السشدلية ( في مجيشة الغخاؼ ، جامعة ذؼ قار ، رسالة ماجدتضخ )غضخ مشذؾرة( ، كمية األداب ، قدؼ 
 . ٕٚ، ص  ٕٕٓٓالجغخافية ، 

 .ٕٕٓٓ،  بيانات غضخ مشذؾرة لعاـ  GISمجيخية مجارؼ محافغة نضشؾػ ، وحجة نغؼ السعمؾمات الجغخافية  - (ٖ)
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ٔٔٚ 

لحيؽ يتخمراف مؽ السياه إلى السحظات الرشجوقية الستسثمة بسحظتي الجؾسق وباب سشجار وا

 نبؾب رئيدي يشتيي مربو في نيخ دجمة دوف معالجة . السياه عؽ طخيق إِ 

 نيخ دجمة إلىالعادمة ( تبين شخيقة التخمز من السياه 7- 2صهرة )   

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ ٕٓأخحت الرؾرة بتاريخ          

 الجهسق  ضخ أنبهب ترخيف السياه العادمة نحه نيخ دجمة من محصة

 نحه نيخ دجمة  مجخى ترخيف السياه العادمة
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ٔٔٛ 

تهزيع شبكة ترخيف مياه األمصار جغخافيًا والسشاشق السخجومة وغيخ :2-1-2-4

 مخجومة  : 

جغخافيًا عمى السشاطق الدكشية بذكل تتؾزع شبكة ترخيف مياه األمظار في مشظقة الجراسة       

بكة ضت بيحه الذمعضشة مؽ األحياء الدكشية التي حزمتفاوت ، حضث تخجـ ىحه الذبكة بشدب 

بعض السعالجات البديظة خاصة ما تعخضت لو  ، اإلِ  مشح القجـ والتي لؼ يجخؼ عمضيا أؼ تظؾيخ

، ٕٚٔٓات تحخيخ مجيشة السؾصل لعاـ خالؿ الفتخة األخضخة مؽ ندبة كبضخة مؽ الجمار نتيجة عسمي

 %( . بضشسإٙ( ندسة وبشدبة )ٕٖ٘ٙٓٚويقجر عجد الدكاف السخجومضؽ بيحه الذبكة بحؾالي )

 حضث وججت أحياء كبضخة بعجد سكانيا تتؾزع عمى أطخاؼ السجيشة تفتقخ إلى مثل ىحه الذبكة

تعاني مؽ مذكمة تجسع السياه وحجوث الفيزانات أثشاء سقؾط األمظار شتاءًا . حضث وجج أف 

ىحه األحياء تخجميا مجارؼ سظحية عمى شكل أخاديج تتؾزع عمى أسظح الذؾارع والتي غالبضتيا 

في ترخيف مياه ىحه األحياء عؽ  األودية السارة بيحه األحياء الحؼ يعج وجؾدىا إيجابياً تشتيي ب

وسمبيًا كؾنيا تجمب الدضؾؿ القادمة مؽ خارج السجيشة محجثة الفيزانات فضيا وقجر عجد  ،طخيقيا 

%( يشغخ ٖٛ( ندسة وبشدبة )ٜٕٕٕ٘ٚسكاف األحياء غضخ السخجومة بيحه الذبكة حؾالي )

 .( ٜٔ - ٕ( والججوؿ )ٙٔ - ٕالخخيظة )
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ٜٔٔ 

 ( 16 - 2خخيصة )
 سخجومة بذبكة ترخيف مياه األمصار في مشصقة الجراسةالالسشاشق السخجومة وغيخ 

 .Arc gis 10.7السرجر : بأستخجاـ بخنامج   
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ٕٔٓ 

 ( 19 - 2ججول )

 عجد الدكان والسداحة السخجومة بذبكة ترخيف مياه األمصار في مشصقة الجراسة

رخيف مياه شبكة ت ت
 السظار

عجد 
 (*)الدكاف

الشدبة 
 السئؾية

السداحة 
 (**)ىكتار

الشدبة 
 السئؾية

 %ٛ.ٚ٘ ٖٔ.ٕٕٔٛ %ٕٙ ٕٖ٘ٙٓٚ السخجومضؽ بالذبكة ٔ
 %ٕ.ٕٗ ٕٙ.ٕٔٙٓ %ٖٛ ٜٕٕٕ٘ٚ غضخ السخجومضؽ بالذبكة ٕ

 ٓٓٔ ٚ٘.ٕٛٛٗ ٓٓٔ ٜٔٛٔٛ٘ مجسؾع
 السرجر 

 ( الفرل األوؿ .ٙباألعتساد عمى ججوؿ ) -)*( 
في أستخخاج السداحة السخجومة وغضخ السخجومة بذبكة  Arc gis 10.7تؼ األعتساد عمى بخنامج  -)**( 

 .األمظار  ترخيف مياه 
 
 : السجاري الرحيةالسذاكل التي تهاجو خجمات  : 2-1-2-5

 :جة مذاكل يسكؽ أبخازىا عمى الشحؾ األتي تعاني ىحه الخجمة مؽ ع    

وقية الستخررة بدحب كسية السياه والتي تكسؽ فائجتيا تعج قمة محظات الزخ الرشج (1

خاصة في فرل الذتاء ، مذكمة بحج ذاتيا لكؾف السحظات الستؾاجج قمضمة ججًا مقارنة بكسية 

 ستعيابية . األمظار الحؼ يفؾؽ طاقتيا اإلِ عؽ مؾسؼ  السياه الستؾاججة في األنابضب فزالً 

مسياه الثقضمة يؾلج مذكمة كبضخة لدكاف مشظقة أفتقار مشظقة الجراسة إلى محظات معالجة ل (2

الجراسة ولقظاع خجمة مياه الذخب ، إذ يتؼ التخمص مؽ مياه السجارؼ الرحية الثقضمة 

ما يذكل خظخا بضئيًا عمى إلى نيخ دجمة دوف معالجة . وىحا  والخفيفة بترخيفيا مباشخةً 

اف مشظقة الجراسة بالساء نداف ألف نيخ دجمة ىؾ السرجر الؾحضج في تجيضد سكصحة اإلِ 

 الرالح لمذخب .
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ٕٔٔ 

تعخض غالبية شبكة السجارؼ الرحية لسشظقة الجراسة إلى الجمار والتكدخات فضيا ، نتيجة  (3

، مسا يحج مؽ كفاءة ىحه الخجمة لتمبية حاجة  ٕٚٔٓعسميات تحخيخ مجيشة السؾصل عاـ 

 الدكاف .

الذبكة وتشغيفيا قبل مؾسؼ الذتاء  قمة دور الريانة الجورية لؾحجة شبكة األيسؽ في صيانة (4

وتجيضدىا ، إذ تعاني غالبية الذبكة مؽ األندجادات ،مسا يؤدؼ إلى حجوث الفيزانات في 

 مشظقة الجراسة.

عجـ نذخ الؾعي الثقافي لجػ لدكاف مشظقة الجراسة وحثيؼ في الحفاظ عمى ىحه الخجمة بعجـ  (5

مجية بخفع الشفايات الرمبة مؽ الذؾارع عؽ حث دوائخ الب رمي األوساخ في الذؾارع ، فزالً 

وتشغيفيا ، يؤدؼ إلى رداءة ىحه الخجمة تجاه الدكاف وعجـ كفايتيا لحاجة سكاف مشظقة 

 الجراسة . 

قمة التخريرات السالية الحؼ  الخجماتأيزًا مؽ أبخز السذاكل التي تؾاجو ىحا القظاع مؽ  (6

عؽ تجيضد مشظقة الجراسة  يحج مؽ أنذاء محظات ضخ صشجوقية ومحظات معالجة فزالً 

وأف مشظقة الجراسة تفتقخ إلى شبكة مجارؼ الرخؼ  بذكبة مؽ السجارؼ الرحية خرؾصاً 

 الرحي . 
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 : واقع خجمة الصاقة الكيخبائية السجيدة :  2-1-3

ال شػ أف مخفق خجمة الظاقة الكيخبائية تستاز بأىسية كبضخة في جسيع مجاالت الحياة ،        

. فيى ليدت مشتجًا نيائيًا ، (ٔ)عتساد السباشخ عمضيا وبذكل مدتسخحه األىسية نتيجة األإذ تغيخ ى

. فزاًل عؽ ذلػ (ٕ)ستخجامات الحياة الستشؾعةوسيظًا بجرجة جدئية تعتسج عميو إِ  عُج مشتجاً بل ت

عُج ستخجاميا في السجاالت الستعجدة ، بل تمرادر الظاقة السعتسجة ليذ فقط إلِ تعُج أيزًا أحجػ 

نتاجيا إلى بشغافتيا وسيؾلة نقميا مؽ مشاطق إِ صشاعة بحج ذاتيا . فيى شبكة متكاممة تستاز 

ا . كس(ٖ)مشاطق األستيالؾ الستسثمة بالسخاكد العسخانية والرشاعية التي قج تبعج مئات الكضمؾمتخات 

فقط ، بل  ستخجاميا مقترخًا عمى أنارة السشازؿ والذؾارعأصبحت عرب الحياة التي لؼ يكؽ إِ 

دخمت أستخجاماتيا في شتى مجاالت الحياة مشيا الرشاعية والسشدلية ، ويعكذ ىحا التشؾع في 

أستخجاـ الظاقة عمى أرتفاع الظمب عمى حجؼ تؾفخ ىحه الخجمة السختبظة بديادة حجؼ الدكاف 

وتشؾع أستخجاماتيؼ السختبظة بتظؾرىؼ األقترادؼ واألجتساعي وىحا بجوره يديج مؽ حجؼ 

األستيالؾ لمظاقة الكيخبائية ، إذ بديادة حجؼ الدكاف يدداد الظمب عمى تؾفخ الظاقة والعكذ 

نتاج والتؾزيع لكيخبائية البج مؽ تؾفخ مشذأت اإلِ لحاجة الدكاف مؽ الظاقة ا . وبشاءً (ٗ)صحيح 

الكيخبائية  لمظاقة لتديضل وصؾؿ خجماتيا لمسؾاطؽ ) السدتيمػ( حضث يتحتؼ في تجيضد الظاقة

                                           

محافغة  -رضا عبجالجبار سمساف ، عبجالكاعؼ فالح ميجؼ ، واقع الخجمات وكفاءتيا في ريف الدجيخ  - (ٔ)
 . ٛٗٔ، ص  ٖٕٔٓ( ، ٔ( ، العجد )ٙٔالقادسية ، مجمة القادسية لمعمـؾ األندانية ، ، السجمج )

 .ٔٗٔ، مرجر سابق ، ص  فتحي دمحم مرضمحي ، جغخافية الخجمات ) األطار الشغخؼ وتجارب عخبية ( -(ٕ)
دمحم ربيع فخج دمحم ، التحمضل السكاني ألنساط أستيالؾ الظاقة الكيخبائية بسحافغة الجضدة بإستخجاـ نغؼ  - (ٖ)

السعمؾمات الجغخافية ، جامعة القاىخة ، أطخوحة دكتؾراه )غضخ مشذؾرة( ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 
 . ٔ، ص  ٕٚٔٓ

العبضجؼ،تحمضل التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية لسجيشة كخبالء بإستخجاـ نغؼ  وسؽ شياب أحسج - (ٗ)
 . ٔ٘ٔالسعمؾمات الجغخافية ، مرجر سابق، ص 
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. ومؽ ىحه (ٔ)نتاج ، التؾزيع ، األستيالؾ(مخورىا بثالث مخاحل متسثمة ) اإلِ  لمسخاكد العسخانية

 السخاحل ىى : 

تعُج السخحمة األولى مؽ مخاحل ترجيخ الظاقة الكيخبائية مؽ خالؿ  مخحمة األنتاج :  (1

محظات  ،ات الغازيةالتي تعسل بسرادر طاقة متشؾعة متسثمة)بالسحظ محظات تؾلضج الظاقة ،

وجسيع ىحه السحظات تتؾاجج في العخاؽ  بخارية ، محظات كيخومائية ومحظات الجيدؿ(

 .(ٕ)وتعسل عمى تؾلضج الظاقة الكيخبائية ، ولكشيا غضخ كافية لدج حاجة البمج مؽ ىحه الظاقة 

تيمػ تتؼ في ىحه السخحمة نقل الظاقة الكيخبائية مؽ السرجر إلى السد مخحمة التهزيع :  (2

بؾاسظة السحظات الثانؾية الثابتة والستشقمة الستؾاججة داخل السخاكد العسخانية ، بعج تخفيض 

K.V( ٖٖ/ٔٔإلى فؾلتية ذات الجيج الؾاطئ ) K.V( ٓٓٗ/  ٕٖٔجيج )مؽ الفؾلتية 
(*) (ٖ) . 

تعتبخ ىحه السخحمة أخخ مخحمة يسخ بيا الشغاـ الكيخبائي ضسؽ  مخحمة األستيالك : (3

الثالثة ، والتي تشتيى بؾصؾؿ التيار الكيخبائي السجيد إلى السدتيمػ بؾاسظة السخاحل 

   ،  KWA(ٕٕٓالخظؾط الشاقمة والسحؾالت اليؾائية السؾزعة داخل األحياء الدكشية ذات الجيج )

 داخل السجسعات العسخانية مؽ مشظقة إلى أخخػ مختبظًا بديادة  أغخاض األستيالؾوتختمف 

. تدتسج مشظقة الجراسة حاجتيا مؽ (ٗ)قترادؼ والتقجـ العمسي ومدتؾػ الجخل الدكاف والشسؾ األ

الظاقة الكيخبائية مؽ محظة تؾلضج الظاقة الكيخبائية خؾرمالة عبخ سشتخ أربضل السغحؼ لسحظة 

                                           

عالء ىاشؼ داخل الداعجؼ ، التحمضل السكاني لخارطة حخماف البشى التحتية في مجيشة بغجاد ، جامعة  - (ٔ)
 . ٜٙ، ص  ٕ٘ٔٓقدؼ الجغخافية ، بغجاد ، أطخوحة دكتؾراه ، كمية األداب ، 

لظيف خزضخ لظيف العشبكي ، التحمضل السكاني لمحخماف البذخؼ مؽ خجمات البشى التحتية في مخاكد  - (ٕ)
 .ٕٓٔأقزية محافغة الشجف ، مرجر سابق ، ص 

 )*(- K.V  الكيخبائي .جيج التيار 
البشى التحتية في مجيشة الخمادؼ ، مرجر ياسخ محسؾد حدؽ جخو البيادلي، الكفاءة الؾعيفية لخجمات  - (ٖ)

  ٙٓٔسابق،ص 
دمحم ربيع فخج دمحم ، التحمضل السكاني ألنساط أستيالؾ الظاقة الكيخبائية لسحافغة الجضدة بإستخجاـ نغؼ  - (ٗ)

 .  ٜٔػ - ٜٓ السعمؾمات الجغخافية ، مرجر سابق ، ص
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، التي تجيد مجيشة السؾصل بجانبيو  K.V( ٓٓٗشخؽ السؾصل الخئيدية ذات الجيج العالي )

ويعدػ األعتساد  ، K.V( ٕٖٔامل مؽ خالؿ السحظات الثانؾية ذات الجيج )األيدخ واأليسؽ بالك

في تجيضد السجيشة بالظاقة الكيخبائية نتيجة تعخض محظة الدحاجي الخئيدية  ةعمى محظة واحج

لمجمار الكامل نتيجة العسميات األرىابية ، والتي ال  K.V(ٓٓٗغخب السؾصل ذات الجيج العالي )

نتيجة قمة التخريرات السالية ، وىحا ما يحج مؽ كسية الظاقة الكيخبائية  زالت خارجة عؽ العسل

السدتمسة مؽ السرجر . عمى الخغؼ مؽ وجؾد محظة تؾلضج سج السؾصل الكيخومائية التي ال تبعج 

شسااًل، األ أنيا ال تدتظيع تجيضد السجيشة بالظاقة الكيخبائية ،  كؼ( ٘٘عؽ مجيشة السؾصل سؾػ )

ؾد محظة رئيدية في مشظقة الجراسة ) الجانب األيسؽ( تدتظيع أستالـ الظاقة نتيجة عجـ وج

، مسا يجعل مجيشة السؾصل عامة ومشظقة الجراسة  K.V( ٓٓٗالسؾلجة ذات الجيج العالي )

سشتخ  -ة تؾلضج خؾرمالة كسية الكافية مؽ الظاقة الكيخبائية السجيدة مؽ محظة تفتقخ لمخاص

 ٓٓٗالسجيدة مؽ الظاقة الكيخبائية مؽ السحظة السحكؾرة تتخاوح مابضؽ ) ، حضث تبمغ الكسية أربضل

( كضمؾ ٘ٙ( ميكا واط لجسيع مجيشة السؾصل عبخ الخظؾط الشاقمة اليؾائية البالغ طؾليا )ٓ٘ٙ-

  K.V( ٓٓٗمتخ بؾاقع خظضؽ التي تشتيي بالسحظة الخئيدية محظة شخؽ السؾصل ذات الجيج )

 . (ٔ)في مجيشة السؾصل  K.V( ٕٖٔثانؾية بؾاقع خظضؽ ذات الجيج )السؾزعة لجسيع السحظات ال

 : التهزيع الجغخافي لسحصات نقل وتهزيع الصاقة الكيخبائية :2-1-3-1

/  ٖٖ/ٔٔؽ العالي والؾاطئ )تذكل السحظات التحؾيمية الثابتة والستشقمة ذات الجيجي     

ٖٕٔ)K.V الكيخبائية التي تتؾزع داخل السجسعات  لخجمات الظاقة بجسيع مغحياتيا البشى التحتية

                                           

التخظيط والستابعة شعبة األحراء ، الذخكة  ػ مقابمة مضجانية مع السيشجس ، فاضل باسل حسج ، قدؼ- (ٔ)
 . ٕٕٔٓ/  ٔ/  ٖالعامة لشقل الظاقة الكيخبائية السشظقة الذسالية / فخع كيخباء نضشؾػ ، بتاريخ  
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. وسؾؼ نتظخؽ (ٔ)العسخانية ، والتي تعُج البشية األساسية في تجيضد السدتيمػ بالظاقة الكيخبائية 

 . وىى : K.V( ٕٖٔ/ٖٖ/ٔٔفي مشظقة الجراسة ذات الجيج ) إلى السحظات الستؾاججة

 : محصات التحهيل الخئيدية : 2-1-3-1-1

، يظمق عمضيا محظات  K.V( ٕٖٔ/ٖٖثالث محظات ذات الجيج ) الجراسة تخجـ مشظقة       

( ٚٔ - ٕ( والخخيظة )ٕ - ٕ( والسخظط )ٕٓ - ٕتحؾيمية ثابتة ومتشقمة. يشغخ ججوؿ )

 وىى :   (ٛ - ٕوالرؾرة )

ُتجيد السحظة و ،  ٜٔٛٔأنذاءت عاـ تقع ىحه السحظة في حي الضخمؾؾ ، محصة اليخمهك : (1

تزؼ ثالث محؾالت بظاقة ترسيسية و  K.V(ٓٓٗخؽ السؾصل الخئيدية )بالتيار مؽ محظة ش

MVA( ٜٛٔتبمغ )
، كسا تحتؾؼ عمى مغحيات ذات  MVA  (ٓٙٔوبظاقة فعمية تبمغ ) (*)

في  السحظات الثانؾية الثابتة والستشقمة تجيد( مغحؼ ٕٔتبمغ عجدىا ) K.V( ٖٖجيج )

  K.V(ٔٔ( مغحؼ جيج )ٓٔزؼ عجد)تيزًا ، وأَ  K.V(ٖٖ/ٔٔمشظقة الجراسة ذات الجيج )

والعجيج مؽ مظاحؽ الحبؾب ومعامل تغحؼ األحياء)جدء مؽ حي األصالح الدراعي،العخوبة ،

( ندسة مؽ مجسؾع سكاف  ٕٓٗٚٔيحه السحظة )بيبمغ عجد الدكاف السخجومؾف  ِإذ الثمج(

 واط .( ميكاٖٗوبظاقة فعمية مجيدة لمدكاف تبمغ )%( ، ٗشظقة الجراسة ، وبشدبة ) م

ؾصل الخئيدية ستجيد ىحه السحظة بالظاقة الكيخبائية مؽ محظة شخؽ ال محصة السشرهر : (2

(ٗٓٓ) K.V. تي تقع في حي تل الخماف األولى ، ، ال ٕٕٓٓأنذاءت ىحه السحظة سشة

 .MVA (ٓٙٔ، وبظاقة فعمية ) MVA( ٜٛٔتزؼ ثالث محؾالت بظاقة ترسيسية تبمغ )و 

، بضشسا يبمغ عجد  ( مغحؼٚ) تبمغ K.V( ٖٖالجيج ) كسا تزؼ عجد مؽ السغحيات ذات

يغحؼ األخضخ األحياء الدكشية الستسثمة   فقجمغحؼ ،  (ٛٔ) K.V(ٔٔالسغحيات ذات الجيج )

                                           

 .ٔٛمرجر سابق ، ص  دمحم أسساعضل كخيؼ ، التبايؽ السكاني لخجمات البشى التحتية في مجيشة العسارة ، -  (ٔ)
(* )- MVA وحجة جيج التيار الكيخبائي. مبضخميكا فؾلت / ا ، 
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 ( ندسة مؽ مجسؾعٕٕٜٖٕ) يبمغ سكاف تخجـالسأمؾف األولى والثانية(.، الخماف األولى  )تل

 . ( ميكاواطٓٗوبظاقة فعمية ) %(ٗسكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )

ات عمى تعسل بؾاقع ثالث محؾالت لسعالجة بعض األختشاق محصة غخب السهصل الستشقمة: (3

  (ٓٙٔوفعمية )  MVA( ٓٛٔبظاقة ترسيسية ) ٕٛٔٓسشة  محظة الضخمؾؾ أنذاءت

MVA ( ٖٖذات جيج/ٖٕٔ) K.V. ( ٓٓٗتتجيد مؽ محظة شخؽ السؾصل )K.V ،

( ٗبؾاسظة ) K.V( ٖٖ/ٔٔات الجيج )محظتي اليخمات والرشاعة األيسؽ ذ لتجيد

 مغحيات .

 K.V( 132) ( التهزيع الجغخافي لسحصات التهزيع الخئيدية ذات الجيج21 - 2ججول )

 السحظة
مؾقع 
 السحظة
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الظاقة 
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الظاقة 
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 ر
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 السؾصل

حي 
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(ٗٓٓ)K.V 

الذسالية ، فخع شبكة السرجر : جسيؾرية العخاؽ ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لشقل الظاقة الكيخبائية السشظقة 
 .ٕٕٓٓكيخباء نضشؾػ ، قدؼ التخظيط والستابعة شعبة األحراء ، بضشات غضخ مشذؾرة لعاـ 
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 K.V(33/132تحهيمية ثابتة ومتشقمة ذات جيج )كيخبائية ( تبين محصات 8 - 2صهرة )

 K.V(ٕٖٔ/ٖٖمحظة تحؾيمية ثابتة ذات جيج )    

  K.V(ٕٖٔ/ٖٖة غخب السؾصل الستشقمة ذات جيج )محظ

  . ٕٕٔٓ/ٔ/٘أخحت الرؾرة بتاريخ /    
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 محصات التحهيل الثانهية الثابتة والستشقمة : :2-1-3-1-2

تكسؽ كفاءة وكفاية خجمة الظاقة الكيخبائية في نقميا وتؾزيعيا بعج تؾلضجىا وتخفيزيا بكفاءة        

، السؾزعة داحل السخاكد العسخانية التي تعج  K.V( ٖٖ/  ٔٔذات الجيج )السحظات الثانؾية التحؾيمية 

والسدتيمػ ، إذ تأتي بالسخحمة قبل  األخضخة   K.V( ٕٖٔ/  ٖٖحمقة وصل بضؽ السحظات ذات الجيج )

 . (ٔ)السخسمة لمظاقة  إلى مخاكد األستيالؾ التي تديج مؽ فاعمية الشغاـ الكيخبائي في الشقل والتؾزيع 

تتحجد وعيفة ىحه السحظات في تؾزيع الظاقة الكيخبائية لمسدتيمػ داخل السخاكد العسخانية بعج      

تخفيزيا . وتججر األشارة إلى أف تؾزيعيا داخل السجيشة يتحجد وفق حجؼ الظمب مؽ الدكاف لمظاقة 

 - ٕظة )( والخخئٕ- ٕالكيخبائية السدتيمكة التي تختمف مؽ مشظقة ألخخػ . فسؽ خالؿ الججوؿ )

( ٖٖ/  ٔٔ( يتبضؽ وجؾد محظات ثانؾية تحؾيمية تابتة ومتشقمة ذات الجيج )ٜ - ٕ( والرؾرة )ٚٔ

K.V ( محظة . وىى :ٖٔتتؾزع داخل مشظقة الجراسة البالغ عجدىا ) 

( ندسة  ٜٚٗٚٙتخجـ ىحه السحظة عجد كبضخ مؽ سكاف مشظقة الجراسة البالغ )تسهز :  17محصة   (1

%( . حضث تجيد األحياء الدكشية الستسثمة بكل مؽ ٚ.ٔٔة الجراسة وبشدبة )مؽ مجسؾع سكاف مشظق

حج ، حي الخبيع ، ، بجر الكبخػ األولى والثانية ، أَ ) األقتراديضؽ ، الخفاعي األولى والثانية ، الشجار 

عسل تسؾز ، ابؽ خمجوف األولى والثانية ، ومذضخفة والكشيدة األولى والثانية والخابعة ( . حضث ت ٚٔ

( ميكا  ٖٙوالؾاقعة ضسؽ حي األقتراديضؽ بظاقة ترسيسية )  ٜٛٛٔالسحظة التي تأسدت سشة 

تتجيد ىحه السحظة . ( مغحؼ  ٘ٔ( ميكا واط  بؾاقع محؾلتضؽ و)٘٘، وبظاقة فعمية ) (*)واط

 . K.V( ٕٖٔ/  ٖٖبالظاقة الكيخبائية مؽ محظة الضخمؾؾ ذات الجيج )

                                           

  أحسج محسؾد أحسج الحخداني ، التحمضل الجغخافي لكفاءة خجمات البشى التحتية في محافغة األنبار ، مرجر سابق  - (ٔ)
 . ٜٕٔ، ص 

  . واط  ٓٓٓٓٓٓٔيعادؿ  ميكا  -( *)
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 (17 - 2خخيصة )
 لمصاقة الكيخبائية الخئيدية والثانهية خافي لسحصات التحهيللتهزيع الجغا

 
بأستخجاـ بخنامج  ٕٕٓٓ، بيانات غضخ مشذؾرة  GISنضشؾػ ، شعبة تؾزيع كيخباءالسرجر : محافغة نضشؾػ ، مجيخية 

Arc gis 10.7 
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تقع ضسؽ حي اليخمات األولى ، وتعسل بظاقة ترسيسية  ٕٕٔٓسشة  انذاءت محصة اليخمات :  (2

( ميكا واط بؾاقع محؾلتضؽ ثابتة . تجيد األحياء الدكشية مؽ ٜٕ( ميكا واط ، وبظاقة فعمية )ٖٙ)

( مغحؼ مؽ خالؿ شبكة األسالؾ اليؾائية إلى األحياء الستسثمة ) حي ٓٔ) ةخالؿ السغحيات البالغ

تخجـ  خئيدي(اليخمات األولى والثانية ، مذضخفة الثالثة ، الرشاعة الثالثة ، مذخوع ماء الحاوؼ ال

%( . تتجيد ٜ.ٔ( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )ٕٔٛٔٔ) عجد سكاف قخابة

 . K.V( ٕٖٔ/ٖٖبالظاقة الكيخبائية مؽ محظة غخب السؾصل الستشقمة ذات الجيج )

تتحجد وعيفة ىحه السحظة في خجمة جسيع السشظقة الرشاعية الستسثمة محصة الرشاعة األيسن :   (3

عؽ تجيضدىا األحياء  شاعي األولى والثانية وأيزا معامل الثمج والظحضؽ والكاشي . فزالً بالحي الر

الدكشية الؾاقعة ضسؽ الخقعة الجغخافية لمسحظة مشيا حي الخافجيؽ األولى والثانية والدادسة والثامشة ( 

ذاءت %( . أنٙ.٘( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )ٖٖٖ٘٘البالغ عجد سكانيؼ )

( ميكا واط بؾاقع محؾلتضؽ ٕ٘( ميكا واط وفعمية )ٖٙ، وتعسل بظاقة ترسيسية ) ٖٕٔٓالسحظة سشة 

 ( مغحؼ . تتجيد بالظاقة الكيخبائية مؽ محظة غخب السؾصل الستشقمة .ٗٔو)

وتخجـ األحياء الدكشية ،  ٖٕٔٓتقع ضسؽ حي ابي تساـ التي أنذاءت سشة محصة الهرشان :  (4

صالح ( البالغ عجد ى والثانية ، الثؾرة ، جدء مؽ اإلِ بي تساـ ، ابؽ األثضخ األولالستسثمة ) بحي ا

تعسل بؾاقع محؾلتضؽ %( ، و ٛ.ٛشظقة الجراسة وبشدبة )( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مٖٕٜٕ٘سكانيا )

( مغحؼ ، ٚ( ميكا واط . بعجد مؽ السغحيات )ٖٕ( ميكا واط وفعمية )ٖٙثابتة بظاقة ترسيسية )

، وتؼ  ٕٚٔٓ% نتيجة عسميات تحخيخ مجيشة السؾصل لعاـ ٓٓٔحظة لشدبة دمار وتعخضت الس

 .K.V(ٕٖٔ/ٖٖ( . تجيد مؽ محظة الضخمؾؾ )UNDPأعادة أعسارىا مؽ قبل مشغسة )

في حي السغخب ، تتجيد بالظاقة مؽ محظة  ٜٛٛٔأنذاءت السحظة سشة محصة الشيخوان :  (5

( ميكا واط، ٕٕ( ميكا واط وفعمية )ٖٙسيسية )محؾلتضؽ بظاقة تر، تزؼ K.V (ٕٖٔ/ٖٖالضخمؾؾ )
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ومؽ األحياء )السغخب ، الضخمؾؾ ، الخافجيؽ الدابعة  مغحيات (٘تجيد األحياء الدكشية مؽ خالؿ )

سؾؽ بيع الخزخة الكبضخ )سؾؽ السعاش( والسخازف . يبمغ عجد الدكاف الؾاقع  والخابعة( ، وأيزاً 

 % (.ٚ.ٙجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة ) ( ندسة مؽ مٙٓٓٓٗضسؽ خجمة ىحه السحظة )

، تتجيد بالظاقة مؽ  ٖٕٔٓءت سشة نذأَ تقع السحظة ضسؽ حي رجؼ حجيج أُ  محصة رجم حجيج : (6

( ميكا واط وفعمية ٖٙ. تزؼ محؾلتضؽ ثابتة بظاقة ترسيسية ) K.V(ٕٖٔ/ٖٖمحظة الضخمؾؾ )

ومة مشيا ؼ . فسؽ بضؽ األحياء السخج( مغحٗٔ( ميكا واط ، حضث تجيد األحياء الدكشية بؾاقع )ٓ٘)

مدة الشجاء ، األزدىار األولى ، وادؼ العضؽ الجشؾبية ، الخافجيؽ الثالثة والخا)حي رجؼ حجيج ، نابمذ ،

تجيضد محظة ماء رجؼ حجيج الخئيدية ومحظة شقق الضخمؾؾ الفخعية . يبمغ عجد ، شقق الضخمؾؾ( و 

 %( .ٓٔسكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )( ندسة مؽ مجسؾع ٜٔٗ٘٘الدكاف السخجومضؽ )

أال أنو تؾقف  ٕٗٔٓتعج ىحه السحظة حجيثة األنذاء ،إذ تؼ العسل بيا سشة  محصة تل الخمان:  (7

وما تعخضت لو السحظة مؽ  ٕٗٔٓالعسل نتيجة األحجاث التي تعخضت ليا مجيشة السؾصل لعاـ 

بظاقة ترسيسية  ٕٕٓٓل سشة دخمت العس، وأُ  UNDPدمار جدئي ، وتؼ تخميسيا مؽ قبل مشغسة 

 K.V(ٕٖٔ/ٖٖ( مغحؼ. تتجيد محظة السشرؾر)ٓٔ( ميكا واط و)ٕ٘( ميكا واط وفعمية )ٖٙ)

األحياء الدكشية الستسثمة )تل الخماف الثانية،األزدىار الثانية والثالثة والخابعة ، الخحسؽ ، العامل(  تخجـ

 .    %(ٛ.ٛراسة وبشدبة )( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجٕٓٙ٘٘بعجد سكاف يبمغ )

( ميكا واط ،التي ٖٙترسيسية )تحتؾؼ السحظة عمى محؾلتضؽ ثابتة بظاقة محصة الشديج :   (8

تعخضت لمجمار بشدبة كبضخة ججا نتيجة عسميات و  ،ضسؽ حي السشرؾر الثالثة ٜ٘ٚٔءت سشة أنذأَ 

بظاقة ترسيسية مسا جعميا تعسل بؾاقع محؾلة واحج ثابتة  .ٕٚٔٓتحخيخ مجيشة السؾصل لعاـ 

( مغحؼ يجيد األحياء الستسثمة ٓٔ( ميكا واط وبعجد مغحيات )ٕ٘( ميكا واط وفعمية )٘.ٖٔ)

)السشرؾر األولى والثانية والثالثة ، أغاديخ، وادؼ حجخ الثالثة(، حضث تخجـ عجد سكاف يبمغ 
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ٖٖٔ 

رؾر %(. تتجيد مؽ محظة السشٗ.٘( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )ٕٕٖ٘ٓ)

(ٖٖ/ٖٕٔ )K.V. 

نيا تعخضت لشدبة دمار ال أَ ، إِ  ٜٔٛٔأنذاءت سشة الثانية  تقع في حي الغدالنيمحصة الجواسة :  (9

وبجأ العسل بتخميسيا مؽ قبل صشجوؽ  ، ٕٚٔٓ% نتيجة عسميات تحخيخ مجيشة السؾصل لعاـ ٓٓٔ

( ٖٙقة ترسيسية ). بظا ٕٕٓٓ سشةإعادة أعسار السشاطق الستزخرة والتي بجأ التذغضل لمسحظة 

( مغحؼ يجيد األحياء الدكشية الستسثمة ٗٔ( ميكا واط بؾاقع محؾلتضؽ ثابتة ، و)ٖ٘ميكا واط وفعمية )

)الغدالني األولى والثانية، الظضخاف األولى والثانية، الكؾيت،وادؼ حجخ األولى والثانية ،الجواسة الثالثة، 

( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة ٘ٚٙٗ٘)يبمغ عجد الدكاف  إذالعكضجات األولى والثانية( 

  .  K.V(ٕٖٔ/ٖٖ%(. تتجيد بالظاقة مؽ محظة السشرؾر )ٔ.ٜوبشدبة )

% نتيجة عسميات تحخيخ ٓٓٔوتعخضت لمجمار بشدبة  ٖٕٓٓانذاءت سشة محصة باب الصهب : (11

ؽ . وتؼ ( ميكا واط بؾاقع محؾلتضٖٙالتي كانت تعسل بظاقة ترسيسية ) ٕٚٔٓمجيشة السؾصل لعاـ 

( ميكا ٓٔ( ميكا واط وفعمية )٘.ٖٔتعؾيزيا بسحظة متشقمة تزؼ محؾلة واحجة بظاقة ترسيسية )

بؽ بي شضت ، شارع غازؼ ، شارع خالج األسؾاؽ السحيظة بيا )سؾؽ الش تخجـ( مغحؼ. ٚواط و)

تيمكة ال أف غالبية ىحه األسؾاؽ غضخ مدجخانة ومجسع باب الظؾب التجارؼ( إِ الؾلضج ، شارع الدخ 

لمظاقة لعجـ إعادة أعسارىا . كسا تغحؼ األحياء الدكشية ومشيا حي الجواسة األولى والثانية ، الفاو ، 

 %( .ٗ.ٔ( مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )ٓٚٗٛالشبي شضت . البالغ عجد الدكاف )

الجراسة تقع السحظة ضسؽ حي باب البيض التي تعج أقجـ محظة في مشظقة  محصة باب البيس : (11

% نتيجة عسميات تحخيخ السؾصل ٓٓٔ. األ أنيا تعخض لمجمار بشدبة  ٜٓ٘ٔحضث أنذاءت سشة 

( ميكا واط بؾاقع محؾلتضؽ ، مسا جعل أف تعسل ٖٙالتي كانت تعسل بظاقة ترسيسية ) ٕٚٔٓلعاـ 

ع بؾاق ٜٕٔٓ( ميكا واط عاـ ٕ٘( ميكا واط وفعمية )٘.ٖٔبسحظة واحجة متشقمة بظاقة ترسيسية )
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خدرج، السياسو، السشرؾرية، شيخ  )باب البيض ، باب ججيج، مالعثساف السؾصمي،تخجـ ( مغحؼ ٚ)

( ٕٕٛٙٙيبمغ عجد الدكاف السخجومضؽ )و بؾ العال، سؾؽ السؾصل، السضجاف، عسؾ البقاؿ، الخاتؾنية( أَ 

%( تتجيد بالظاقة مؽ محظة الضخمؾؾ ٔ.ٔٔندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )

(ٖٖ/ٖٕٔ  )K.V. 

تتجيد مؽ محظة  . ٖٕٔٓت سشة نذأَ تقع السحظة ضسؽ حي الرفاء التي أُ محصة باب سشجار:  (12

( ميكا واط بؾاقع محؾلتضؽ ٖٙ. حضث تعسل السحظة بظاقة ترسيسية ) K.V(ٕٖٔ/ٖٖالضخمؾؾ )

ب ( مغحؼ يجيد األحياء الدكشية )الرفاء ، قزضٗٔ( ميكا واط وتزؼ )ٗ٘ثابتة وبظاقة فعمية )

الباف، الذيخ فتحي، مؾصل الججيجة األولى والثانية والثالثة، الذفاء الثالثة( حضث يخجـ عجد سكاف 

 .%( ٚ.ٚ( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبة )ٜٕٔٙٗيبمغ )

الؾاقعة ضسؽ حي الذفاء األولى ، وتعسل بؾاقع محظة متشقمة  ٜٚٚٔأنذاءت سشة محصة الذفاء:  (13

( ميكا واط . تغحؼ األحياء ٓٔ( ميكا واط محؾلة واحجة وبظاقة فعمية )٘.ٖٔبظاقة ترسيسية )

% أثشاء عسميات تحخيخ ٓٓٔنتيجة تعخضيا لمجمار الكامل بشدبة  ات( مغحيٖالدكشية بؾاقع )

( ميكا واط بؾاقع محؾلتضؽ . تجيد ٖٙ. حضث كانت تعسل بظاقة ترسيسية ) ٕٚٔٓالسؾصل لعاـ 

يرل عجد الدكاف  ر، والسجيشة الظبية بالكامل(. ِإذالثانية الخابعة، باب سشجااألحياء )الذفاء األولى و 

%(. تتجيد مؽ محظة ٖ.ٖة )( ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة وبشدبٖٕٔٓٓالسخجومضؽ )

K.V(33/132)الضخمؾؾ
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تجيد  K.V( ٖٖ/ٔٔتججر اإلشارة مسا تقجـ أف جسيع السحظات الثانؾية التحؾيمية ذات الجيج )      

( ٜٕ٘ٚٗ٘الدكاف السخجومؾف ضسؽ ىحه السحظات ) يبمغ عجدو مشظقة الجراسة بالظاقة الكيخبائية 

( ندسة، بضشسا السحظات ٜٔٛٔٛ٘%( مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة البالغ )ٜٔندسة بشدبة )

)محظة الضخمؾؾ ، السشرؾر( تجيد الدكاف بالظاقة الكيخبائية  K.V( ٕٖٔ/ٖٖالخئيدية ذات الجيج )

. وبيحا تذكل ندبة الدكاف السخجومؾف  K.V( ٖٖ/ٔٔبرؾرة مباشخة عبخ السغحيات ذات الجيج )

( ٕٙٙ٘ٗ%( . حضث يبمغ مجسؾع الدكاف السجيد ضسؽ ىحه السحظات )ٛضسؽ ىحه السحظات )

 ندسة مؽ مجسؾع سكاف مشظقة الجراسة . 

تجيضد الدكاف برؾرة مباشخة  K.V(ٕٖٔ/ٖٖجخاء مؽ قياـ محظات ذات جيج )يعدػ ىحا اإلِ        

تغظية حجؼ الظمب مؽ الدكاف السدتيمػ لمظاقة  K.V(ٖٖ/ٔٔثانؾية ذات الجيج )لعجـ قجرة السحظات ال

الجراسة البالغة  الكيخبائية الستؾفخة . أضافة إلى ذلػ الكسية السجيدة مؽ الظاقة الكيخبائية لسشظقة

( ٗٔ - ٛكسية غضخ كافية لمسدتيمػ حضث يتخاوح معجؿ ساعات التجيضد مابضؽ ) ( ميكا واطٙٓٗ)

يديج معجؿ األستيالؾ حدب عخوؼ الجؾ الستغضخة التي ترل في  ِإذساعة ،  ٕٗقظعة خالؿ ساعة مت

 ( ساعات تجيضد بالظاقة الكيخبائية .ٛبعض فرؾؿ الدشة ساعات التجيضد إلى أقل مؽ )

 ٚٔىحا وجاءت السحظات ذات األحساؿ العالية بالظاقة الكيخبائية الستسثمة بكل مؽ ) محظة       

باب سشجار ، محظة الجواسة ، محظة رجؼ حجيج ( التي سجمت أعمى معجؿ حسل  تسؾز ، محظة

( ميكا واط . بضشسا تؾسظت  معجؿ األحساؿ في السحظات ) اليخمات، ٓ٘،  ٖ٘،  ٗ٘،  ٘٘بالظاقة ) 

،  ٕ٘،  ٜٕالرشاعة األيسؽ، الؾرشاف، الشيخواف ، تل الخماف ، الشديج ، باب البيض ( السدجمة نحؾ ) 

( ميكا واط . وجاءت أدنى معجؿ حسل ضسؽ محظتي باب الظؾب ٕ٘،  ٕ٘،  ٕ٘،  ٕٕ،  ٖٕ

 ( ميكا واط  . ٓٔ،  ٓٔوالذفاء بسعجؿ ) 
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 K.V(11/33( تبين السحصات الثانهية التحهيمية الثابتة والستشقمة ذات الجيج)9 - 2صهرة )

 K.V(ٖٖ/ٔٔمحظة ثانؾية تحؾيمية ثابتة ذات جيج )

 K.V(ٖٖ/ٔٔتحؾيمية متشقمة ذات جيج ) محظة ثانؾية

. ٕٕٔٓ/ٔ/ٗلغاية  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕأخحت الرؾر بتاريخ 
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ٖٔٛ 

 

 : آلية تحهيل الفهلتية ذات الزغط العالي إلى الزغط الهاشئ : 2-1-3-2

عسمية تحؾيل الفؾلتية لمظاقة الكيخبائية مؽ الزغط العالي إلى الزغط الؾاطئ أمخًا في غاية  ُتعج       

ؼ يتؼ مؽ خالؿ محظات التحؾيل الثابتة والستشقمة لتجيد السدتيمػ بالظاقة الكيخبائية بذكل األىسية الح

 .(ٔ)مشاسب وفق الشغاـ الكيخبائي السعسؾؿ بو 

تتؼ عسمية تخفيض الفؾلتية ضسؽ السعيار السحجد لمشغاـ الكيخبائي السعسؾؿ بو لجػ محظات       

حظات التؾلضج وتجيضدىا عبخ خظؾط التغحية ذات الجيج التحؾيل بعج تؾلضج الظاقة الكيخبائية مؽ م

(ٗٓٓ )K.V ( ٕٖٔلتجيد محظات التحؾيل الخئيدية محظة شخؽ السؾصل/ٗٓٓ)K.V  ، لتجيد

. حضث تعسل ىحه السحظات  K.V(ٕٖٔ)محظة السشرؾر ، الضخمؾؾ ، متشقمة غخب السؾصل( بجيج )

بعض أحياء مشظقة الجراسة  لتجيد،  K.V(ٔٔعمى تخفيض الظاقة مؽ الجيج السحكؾر إلى جيج )

يزًا تقؾـ بتجيضد السحظات الثانؾية الثابتة . أَ  K.V(ٔٔبذكل مباشخ عبخ مغحياتيا ذات الجيج )

السؾزعة داخل أحياء مشظقة الجراسة لتجيد السحؾالت اليؾائية  K.V( ٖٖ/ٔٔوالستشقمة ذات الجيج )

ي تقؾـ ىحه السحؾالت بجورىا بتجيضد السداكؽ ، والت K.V(ٔٔجيج )بالسؾزعة عمى أعسجة الكيخباء 

عبخ أسالؾ الذبكة الكيخبائية الؾاصمة لمسدتيمػ السؾزعة داخل السحالت  KVA(*)(ٗ.ٓمباشخة بجيج )

 . (ٕ)الدكشية 

  

                                           

عخاؽ ، جامعة بغجاد ، أطخوحة دكتؾراه ،)غضخ عبج العديد دمحم حبضب العبادؼ ، الظاقة الكيخبائية والتشسية في ال - (ٔ)
 . ٓٔ، ص ٜٓٛٔمشذؾر( ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

 كضمؾ فؾلت  ٕٕٓ( تعادؿ جيج تيار ٗ.ٓ)  - (*)
مقابمة مضجانية مع السيشجس ، مزخ جاسؼ حدضؽ ، مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نضشؾػ ، قدؼ التخظيط والستابعة ،  - (ٕ)

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٓٔبتاريخ 
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 : آلية نطام التجييد :  2-1-3-3
ؾ الظاقة يعتبخ ىحا الشغاـ مؽ األنغسة السيسة ، إذ يعُج ذات عامل مؤثخ عمى كسية أستيال   

ساعة يؾميًا  ٕٗالكيخبائية . حضث يكؾف تجيضد السدتيمػ بالظاقة الكيخبائية برؾرة مدتسخة عمى مجار 

ذو عامل مؤثخ عمى كسية الظاقة الكيخبائية الستؾفخة الحؼ سضديج مؽ كسية أستيالؾ الظاقة ، فزال إلى 

 .   (ٔ)ؾ الظاقة الكيخبائية العؾامل األخخػ السؤثخة والعكذ مؽ ذلػ الحؼ سؾؼ يقمل مؽ أستيال

لجأت وزارة الكيخباء إلى نغاـ القظع السبخمج ، نتيجة الشقص الحاصل في كسية الظاقة الكيخبائية      

الستؾفخة مؽ محظات التؾلضج التي ىى األخخػ تعج غضخ كافية لتغظية حاجة الدكاف الستدايجة مؽ الظاقة 

حافغات العخاؽ ، وتجيد محافغة نضشؾػ عمى وجو العسؾـ في جسيع م السدتيمكة ، ويعتسج ىحا الشغاـ

قديؼ يومشظقة الجراسة عمى الخرؾص وفق نغاـ القظع السبخمج الستبع مؽ قبل وزارة الكيخباء، الحؼ 

السؾزعة داخل مشظقة الجراسة إلى مجسؾعات وكل مجسؾعة تزؼ عجدًا  K.V(ٖٖ/ٔٔالسحظات الثانؾية )

ثؼ تجيد كل مجسؾعة بالظاقة الكيخبائية ، وتجار ىحه العسمية مؽ  . K.V(ٖٖ/ٔٔمعضؽ مؽ السحظات )

ىى األخخػ تتمقى التعميسات و قبل مخاكد الديظخة الفخعية التابعة لسجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نضشؾػ ، 

 .(ٕ)مؽ مخكد الديظخة الؾطشي الحؼ يحجد حرص السحافغات مؽ الظاقة الكيخبائية لكل ساعة 

 ستيالك الصاقة الكيخبائية جغخافيًا : : تهزيع إ   2-1-3-4

يذكل عشرخ الظاقة الكيخبائية ركشًا أساسيًا مؽ أركاف البشى التحتية ، حتى أصبح عرب الحياة        

لجرجة يرعب األستغشاء عشو وعشرخ أساسي في التشسية بجسيع مجاالتيا . فسقجار تحزخ الذعؾب 

                                           

ىضثؼ كاعؼ دواح القخيذي ، صشاعة الظاقة الكيخبائية في محافغة بغجاد ، جامعة بغجاد ، رسالة ماجدتضخ )غضخ  - (ٔ)
 . ٜٕٓ، ص  ٜٕٓٓمشذؾر( ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 

الديظخة واألتراالت  مقابمة مضجانية مع السيشجس ، أحسج دمحم محسؾد ، مجيخية تؾزيع كيخباء مخكد نضشؾػ ، مخكد - (ٕ)
 .ٕٕٔٓ/ٔ/  ٕٔ، بتاريخ 
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. كسا يختمف مقجار األستيالؾ مؽ مشظقة (ٔ)كيخبائية يقاس بسقجار ما يدتيمكو الفخد مؽ الظاقة ال

. (ٕ)ألخخػ بحدب طبيعة ونؾع األستخجاـ السختبط بالسدتؾػ الثقافي واألجتساعي ومدتؾػ دخل الفخد 

حضث تذتخؾ عؾامل متعجدة في تبايؽ مقجار األستيالؾ وتغضخه مؽ سشة ألخخػ ومؽ فرل ألخخ ، الحؼ 

وشتاءًا . كسا يعُج األستيالؾ  بأرتفاع وأنخفاض درجات الحخارة صيفاً ال يتؾقف عمى الغخوؼ السشاخية 

 .(ٖ)خخ مخاحل الشغاـ الكيخبائي الستعجد األغخاض ا

( التبايؽ في معجؿ كسية األستيالؾ الكيخبائي ٜ - ٕ( والذكل )ٕٕ - ٕنجج مؽ تحمضل الججوؿ )   

عة األستيالؾ السختبط بتبايؽ العؾامل في مشظقة الجراسة مؽ مشظقة ألخخػ . كسا تتبايؽ نؾعية وطبي

السؤثخة فيو . كعامل ديسؾغخافي متسثل بعجد الدكاف وطبيعة تؾزيعيؼ وتخكدىؼ ، وأيزًا السدتؾػ الثقافي 

ستخجاـ األجيدة الكيخبائية . فالتبايؽ لجخل لألسخة. فزال عؽ ذلػ طبيعة إِ واألجتساعي ومدتؾػ ا

السؾزعة داخل أحياء مشظقة  K.V(ٖٖ/ٔٔحظات الثانؾية )السمحؾظ قج عيخ في مشظقة الجراسة لمس

، والحؼ يبضؽ أف معجؿ  ٕٕٓٓو سشة  ٜٕٔٓالجراسة حضث تبايؽ معجؿ األستيالؾ مابضؽ سشة

(ميكا واط ٖٛٛ) ٜٕٔٓاألستيالؾ أخح بالديادة السختفعة ، إذ سجل أعمى معجؿ الظاقة السدتيمكة لدشة 

( ميكا واط لذيخ كانؾف الثاني .وىحا ما يعدػ ٓٛٗليرل ) ٕٕٓٓلذيخ كانؾف الثاني، بضشسا أرتفع سشة

أف مشظقة الجراسة تحتاج إلى زيادة مدتسخة في حرة كسية الظاقة الكيخبائية السجيدة . كسا لؾحع 

 في معجؿ الظاقة السدتيمكة . K.V(ٖٖ/ٔٔالتبايؽ فيسا بضؽ السحظات الثانؾية )

                                           

دمحم ربيع فخج دمحم ، التحمضل السكاني ألنساط أستيالؾ الظاقة الكيخبائية بسحافغة الجضدة بأستخجاـ نغؼ السعمؾمات  - (ٔ)
 .ٛٛالجغخافية ، مرجر سابق ، ص 

ػ الكيخباء(، -ألقترادؼ لسجيشة ىضت )الساء مازف عبج الخحسؽ اليضتي ، دور البشية التحتية األساسية في الشذاط ا - (ٕ)
 .ٕٙ، ص  ٕٔٔٓمجمة جامعة األنبار لمعمـؾ األندانية ، العجد الثاني ، 

دراسة تحمضمية لسجيشة بغجاد ، السجمة العخاقية  -شيساء مظذخ حسدة ، أستجامة البشى التحتية لمسجيشة العخاقية  - (ٖ)
 .ٗٚ، ص  ٕٗٔٓ( ، ٗ - ٖ) ( ، العجدافٜٕالعسارة ، السجمج ) ليشجسة 

 



 خدماث البنى التحتٍت التىزٌع اجلغرايف لىاقع           الثانًالفصل 

ٔٗٔ 
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 السذاكل التي تهاجو خجمات الصاقة الكيخبائية : : 2-1-3-5

تتأثخ خجمات الظاقة الكيخبائية بسجسؾعة مؽ السذاكل التي تحج مؽ كفاءة تؾزيعيا وتجيضدىا      

  -ولعل مؽ أبخزىا ىى :  ،لدكاف مشظقة الجراسة 

اكد الديظخة القظع تعاني مشظقة الجراسة مؽ قمة في كسية الكيخباء السجيدة . مسا يجعل أعتساد مخ  (ٔ

 السبخمج وتقديؼ السشظقة عمى شكل مجاميع لضتؼ تجيضدىؼ بعجد مؽ الداعات الستحبحبة.

ستكباؿ كسية ، والتي تداعج في إِ  k.v ٓٓٗتفتقخ مشظقة الجراسة إلى محظات كيخبائية ذات جيج  (ٕ

خض محظة أكبخ مؽ الظاقة السدتمسة خاصة مؽ محظة تؾلضج الدج الكيخومائية ، حضث نتيجة تع

% جعل عجـ أستفادة السشظقة مؽ كيخباء سج السؾصل، ٓٓٔغخب السؾصل )الدحاجي( لمجمار بشدبة 

 لعجـ أعادة أعسار محظة غخب السؾصل .

محظات ذات  ، وأيزاً  k.v(ٕٖٔ/ٖٖتذيج مشظقة الجراسة قمة في السحظات التحؾيمية ذات الجيج ) (ٖ

 عمى مغحياتيا . ختشاقات ىائمة.التي تؾاجو إِ  k.v(ٖٖ/ٔٔالجيج )

ليذ فقط وحجىا تؾاجو شبكة مياه الذخب مذكمة التجاوزات عمضيا ، إذ أف ىحه الخجمة ىى أيزا  (ٗ

التجاوزات تديج كسية الزائعات  فسؽ خالؿ ىحهتؾاجو نفذ السذكمة والحؼ يحج مؽ كفاءتيا وكفايتيا . 

 مؽ الظاقة الكيخبائية .

ة مجيشة السؾصل التي تذيج عجـ ألتفات كبضخ مؽ ذات أف قمة التخريات السالية ليحا القظاع وخاص (٘

ما تعخضت لو السجيشة مؽ  بعج األختراص والذأف في رفع مؽ كفاءة خجمات ىحه السجيشة ، خاصةً 

 .  ٕٚٔٓولغاية  ٕٗٔٓدمار كبضخ بعج أحجاث عاـ 
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  : : واقع خجمات شخق الشقل2-1-4

 تسيضج :  

مات السيسة واألساسية في خجمات البشى التحتية لمسجيشة ، تعُج خجمات طخؽ الشقل مؽ الخج        

تعُج عرب الحياة  ِإذ. (ٔ)الحؼ عمى أساسيا يقاس مجػ تقجـ السجيشة وتظؾرىا األقترادؼ والحزارؼ 

مؽ خالؿ الخجمة أو الؾعيفة التي تؤدييا لمدكاف بكفاءة عالية ، فغالبًا مايكؾف عالقة وثيقة بضؽ كثافة 

بكة الظخؽ ، إذ كمسا زادت الكثافة الدكانية أرتفعت كثافة شبكة طخؽ الشقل والعكذ الدكاف وكثافة ش

جداء السكسمة لجور نغاـ الشقل التي ال يسكؽ ىؼ األَ حجػ أَ . كسا تسثل شبكة الظخؽ إِ (ٕ)الرحيح 

حخكة  األستغشاء أو أف يتؼ دونيا الستسثمة ) شبكة الظخؽ او الذؾارع ، العقج الشقمية ، وسضمة الشقل ،

. ومؽ ناحية أخخػ (ٖ)الشقل( ، حضث تتجاخل ىحه األجداء األربعة لتقـؾ بجور الخجمة أو لتتؼ عسمية الشقل 

 .(ٗ)تسثل شبكة الظخؽ شكل مؽ أشكاؿ أستعساالت األرض التي تحفد الظمب عمى الشقل 

  

                                           

فؤاد بؽ غزباف ، الخجمات الحزخية بخؤية جغخافية معاصخة ، الظبعة األولى ، دار السشيجية لمشذخ والتؾزيع ،  - (ٔ)
 . ٔٗٔ، ص  ٕ٘ٔٓ

 . ٗٙ، ص  ٕٗٔٓىاشؼ دمحم صالح ، جغخافية الشقل ، الظبعة األولى ، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتؾزيع ،  - (ٕ)
السؤتسخ الجغخافي الجولي )الجغخافية والذؾارع في مجيشة مكو السكخمو ،أبخاليؼ عبج الفتاح طمبة دمحم ، شبكة الظخؽ  - (ٖ)

 .ٜٚٔ، ص  ٖٕٔٓ، أداب والعمـؾ األندانية لألبحاثجامعة طضبة ، كمية ال، والتغضخات العالسية السعاصخة(
خؽ في مجيشة الدمط بأستخجاـ نغؼ السعمؾمات الجغخافية ، مجمة ضياء قظيذات ، وأخخوف ، تحمضل بشية شبكة الظ - (ٗ)

 . ٖٗٗ - ٖٛٔص  -، ص  ٜٕٔٓ( ، ٕ( ، العجد )ٕٚالجامعة األسالمية لمجراسات األندانية ، السجمج )
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  : شبكة الذهارع:  2-1-4-1

بسثابة الذخايضؽ  الحاضخ ، فيى ُتَعج ة في وقتشاتحتل شبكة الظخؽ جدء كبضخ مؽ مداحة السجيش        

، إذ تختبط (ٔ)سية فخيجة عمى مدتؾػ أنغسة الشقل، كسا تحزى ىحه الذبكة بأى التي تسج السجيشة بالحياة 

كسا تذكل  .(ٕ)لشيائيىحه الذبكة بالسجيشة بعالقات وعيفية تغيخ السغيخ الخارجي لمسجيشة بذكميا ا

حة األرض الحزخية الكمية ، إذ تعُج العشرخ األنذائي الخئيدي لمتجسع %( مؽ مدآٖشبكة الظخؽ )

الحزخؼ . التي تأخح أشكااًل متعجدة مختبظة بخظة السجيشة الحؼ يجعميا تؤدؼ وعيفتيا بالخبط 

واألتراؿ بكفاءة عالية ، فذبكة الذؾارع تتحجد كفاءتيا بكفاءة أنساطيا وخرائريا الفشية الستعجدة التي 

ختشاقات السخورية والحؾادث أو التكدخات عمى أسظح بِإنديابية دوف حجوث اإلِ  حخكة السخورتديل مؽ 

 . (ٖ)تؤمؽ الؾصؾؿ إلى السستمكات و الذؾارع 

سذ وتشاولت دراسات الشقل الحزخؼ عجة ترانيف لذبكة شؾارع السجيشة معتسجة عمى عجة أُ        

. وبيحا ستتخكد الجراسة في مشظقة (ٗ)سعيار الؾعيفي(السؾرفؾلؾجي ، ال ومعايضخ مختمفة مشيا ) السعيار

عيفة التي تؤدييا الجراسة بجراسة شبكة الذؾارع معتسجة عمى السعيار الؾعيفي في الترشيف مؽ خالؿ الؾ 

مخجمة التي ائريا الفشية . فالترشيف الؾعيفي يعتسج في ترشيف شبكة الظخؽ طبقًا لتمػ الذؾارع وخر

خجمة وعائف تمػ الظخؽ داخل السخاكد الحزخية مؽ خجمة الحخكة  وتتحجد. (٘)تقؾـ بجورىا الظخؽ 

                                           

ة دمحم ىاشؼ ذنؾف الحيالي ، الشسحجة السكانية لتقضيؼ كثافة شبكة طخؽ الديارات الخئيدية في العخاؽ ، مجمة جامع -(ٔ)
 . ٛٚٗ - ٛٗٗص  -، ص  ٖٕٔٓ( ، ٓٔ( ، العجد )ٕٓتكخيت لمعمـؾ األندانية ، السجمج )

سعضج عبجة ، جغخافية الشقل الحزخؼ ) مفيؾميا ، مضجانيا، وأىسضتيا (، مؤسدة الكؾيت لمتقجـ العمسي ، الخالجية  - (ٕ)
 .ٖٔ، ص ٕٚٓٓالكؾيت ،  -
لظخؽ وشؾارع قزاء الكخخ ، جامعة بغجاد ، رسالة ماجدتضخ )غضخ حدؽ ىادؼ دمحم ، ترسيؼ الخخائط الخقسية  - (ٖ)

 . ٜٚ، ص  ٕٚٔٓمشذؾرة( ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 
مازف عبج الخحسؽ اليضتي ، جغخافية السجف والحزخ ، الظبعة األولى ، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتؾزيع ،  - (ٗ)

 . ٜٚٔ، ص  ٕٗٔٓاألردف ،  -عساف 
، ص  ٕٔٔٓيازورؼ لمشذخ والتؾزيع ،الة الشقل بضؽ السشيجية والتظبضق ، دار ، جغخافيأزىخالدساؾ،وأخخوف  دمحم - (٘)

ٔٚٓ. 
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والشقل بخبط جسيع الؾعائف السختمفة والدكاف مؽ حضث تشقالتيؼ داخل السحالت الدكشية ومع البضئة 

 . (ٔ)السحيظة بيؼ كأف تكؾف وعيفة تخفيية فزال عؽ غضخىا مؽ الؾعائف األخخة 

يف شبكة شؾارع مشظقة الجراسة باألعتساد عمى الترشيف الؾعيفي ومؽ ىحا السشظمق يسكؽ ترش      

( ٛٔ - ٕ( والخخيظة )ٕٕ - ٕالججوؿ )ية وصشاعية وتخفيية . فسؽ تجار سكشية و  كأف تكؾف شؾارع

 :وىى كاألتي ، ( نجج في مشظقة الجراسة عجة أصشاؼ مؽ شبكة الذؾارع ٓٔ - ٕوالذكل )

 :الذهارع الدكشية  :  2-1-4-1-1

يحتل ىحا الرشف مؽ الذؾارع جدء كبضخ مؽ مداحة السجيشة عؽ بكية أصشاؼ الذؾارع األخخػ ،       

والتي دائسا  كسا تتجاخل مع جسيع الذؾارع واألزقة السحمية التي تتؾزع عمى جانبضيا السحالت الدكشية ،

ه الذؾارع  الجدء الكبضخ حتمت ىحإِ .  (ٕ)ية بالتؾسع نحؾا الذؾارع الدكشيةما تذيج غدو مؽ الؾعيفة التجار 

سختبة األولى الحؼ بمغ مجسؾع الالذؾارع ، إذ جاءت ب أصشاؼبسداحتيا في مشظقة الجراسة عؽ بكية 

يعاني ىحه الرشف مؽ شؾارع مشظقة الجراسة مؽ ، و %( ٖٜ( كؼ وبشدبة شغمت )ٔٔ.ٙ٘ٛأطؾاليا )

انتيا بذكل مدتسخ خاصة وأنيا ىتساـ في صيل بالجرجة األولى عجـ أعظاءىا اإلِ مذاكل عجيجة تتسث

تجسع ل باألضافة.  ٕٚٔٓتعخضت لشدبة كبضخة مؽ التكدخات والتخخيب أباف تحخيخ مجيشة السؾصل لعاـ 

مياه األمظار وغضخىا مؽ مياه السشازؿ ومياه تكدخات أنابضب شبكة مياه الذخب وشبكة ترخيف مياه 

عمى شبكة مياه  والتكدخات وتجاوز السؾاطؽ ألسفمت وتكؾيؽ الحفختخخيب مادة ا تدبباألمظار التي 

في بظؾف الذؾارع يؤدؼ إلى تجسع السياه  ثؼ تخكيا بعج تعخضيا لمتكدخاتالذخب بذكل عذؾائي ومؽ 

 (. ٓٔ - ٕوحجوث الحفخ والتكدخات وىحه مؽ السذاكل التي تؾاجو شبكة الذؾارع يشغخ الرؾرة )

                                           

 . ٛٙٔ، ص  ٜٚٚٔعبج الخزاؽ عباس حدضؽ ، جغخافية السجف ، جامعة بغجاد ، مظبعة اسعج ،  - (ٔ)
، جامعة البرخة ، رسالة ماجدتضخ )غضخ أباذر عديد حامج التسيسي ، التخكضب الؾعيفي لسجيشة شط العخب  - (ٕ)

 . ٕٛٔ، ص  ٕٕٓٓمشذؾرة( ، كمية األداب ، قدؼ الجغخافية ، 
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 حي اليخمهك ( أحجى الذهراع الدكشية في11 - 2صهرة )

 .ٕٕٔٓ/ ٔ/  ٛٔأخحت بتاريخ  
 
  : الذهارع التجارية: 2 -4-1 - 2-1

تكتدب الذؾارع صشف الؾعيفة التجارية مؽ خالؿ عيؾر السحالت التجارية القائسة او السؾزعة      

عمى جانبي الظخؽ الخئيدية والثانؾية والسحمية داخل السجيشة . حضث تستاز ىحه السشظقة بقؾة جحب 

 كاف التي تذيج أكثخ السشاطق اكتغاعا بالدكاف مؽ داخل السجيشة وخارجيا ، وغالبًا ما تحتاج مثلالد

فسؽ  .(ٔ)ط التظؾيخية لتشغيؼ لحخكة السخورىحه السشاطق السددحسة بالحخكة  إلى السعالجات والخظ

( كؼ ٖٚبظؾؿ )ة بعج الذؾارع الدكشية تحتل ىحه الؾعيفة الثاني (ٓٔ - ٕ( والذكل )ٖٕ - ٕالججوؿ )

ىتساـ بالغ مؽ قبل إِ  حا الرشف%( مؽ مجسؾع شؾارع مشظقة الجراسة وغالبًا ما يذيج ىٗوبشدبة )

الجيات ذات الذأف ولكؽ نتيجة ما تعخضت لو مشظقة الجراسة مؽ تجمضخ في بشضتيا التحتية بجسيع 

ات مسا في رفع كفاءة الخجممخافقيا العامة أدػ إلى تخاكؼ الؾاجبات وتقرضخ في السيسة السؾكمضؽ فضيا 

                                           

سسضخ محؾ جسضل أحسج ، السؾاءمة بضؽ خظة مجيشة أربضل وكفاءة شبكة شؾارعيا ، جامعة السؾصل ، أطخوحة  - (ٔ)
 . ٘ٓٔ، ص  ٕٔٔٓدكتؾراه )غضخ مشذؾرة( ، كمية التخبية ، قدؼ الجغخافية ، 

 شارع سكشي في حي مهصل الججيجة األولى شارع سكشي في حي السغخب 
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نرب األىتساـ حؾؿ السشاطق ذات أىسية والكياـ بالسعالجات البديظة في تبميط الذؾارع الستزخرة دوف إِ 

كتفاء بتبميط سؾاصفات الفشية ليحه الذؾارع مؽ ِإنارة وأرصفة وأنسا ِإنرب اإِلىتساـ اإلِ تجيضدىا ببعض ال

يرات السالية وأيزا سؾء األدارة في كيفية السعالجة ذات لقمة التخر الذؾارع فقط وىحا يعؾد أيزاً 

تبميط إلى نذؾء الحفخ والتكدخات بعج فتخة الحسمة ب حزضتذيج غالبية الذؾارع التي ت فقج السجػ البعضج .

الت أو اترليحه الذؾارع مؽ مجارؼ أو شبكة إِ  قرضخة مؽ تبميظيا وىحا يعؾد إما لغيؾر خجمات أخخػ 

فتخة  ا يؤدؼ إلى تخخيب الذؾارع . كسا يؾجج ىشاؾ شؾارع رئيدية تشتغخ التبميط مشحُ خجمة الكيخباء مس

عمى حاليا  وىحا يخجع إلى عجـ التشدضق لسجارؼ ترخيف مياه األمظار وبقضت  طؾيمة بحجة حاجتيا

 ( ٔٔ - ٕفيسا بضؽ الجوائخ الخجمية يشغخ الرؾرة )

 م تجييده بسجاري صحيةذارع رئيدي لم يبمط لعجل( 11 - 2صهرة ) 

 .ٕٕٔٓ/  ٔ/  ٛٔأخحت الرؾرة بتاريخ 

 

  

تم حفخه لسج أنبهب  الخسالةفي حي تجاري ع شار  بأنتطار التبميط 2شارع رئيدي في حي اليخمات
 مجخى لترخيف السياه العادمة بأنتطار التبميط
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 ( 23 - 2ججول )

 أشهال أصشاف شهارع مشصقة الجراسة وندبيا السئهية

 الشدبة % )*(شهل / كم صشف الذارع ت

 93 856.11 الذهارع الدكشية 1

 4 37 الذهارع التجارية 2

 3 26.84 الذهارع الرشاعية 3

 1 4.96 الذهارع التخفييية 4

 %111 924.91 السجسهع

 Arc gis 10.7تؼ أستخخاج أطؾاؿ الذؾارع بأستخجاـ بخنامج  - )*(

 

 أصشاف الذهارع الهضيفية ( أشهال وندب11 - 2شكل )

 
 (. ٕٕ - ٕالسرجر : باألعتساد عمى ججوؿ )   
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 (18 - 2خخيصة )
 أصشاف الذهارع الهضيفية لسشصقة الجراسة

 .Arc gis 10.7ستخجاـ بخنامج السرجر : بأ     
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  : الذهارع الرشاعية  :  1-3- 1-4- 2

يتؾاجج ىحا الشسط مؽ الذؾارع السيسة داخل السخاكد الحزخية والتي تزؼ مختمف األنذظة       

 ؾزع عمى جؾانب الذؾارع الخئيدية ، وتذسلبأماكؽ خاصة تت اليات الستجاخمة فيسا بضشيالستجسعةالفعو 

يزًا معامل صشاعية ميكانيكية وغحائية لرشاعية كسا تزؼ أَ ية مختمف الحخؼ والسيؽ ااألنذظة الرشاع

( ٖحه الذؾارع بشدبة ). جاءت ى(ٔ)كسعامل الخاشي ومعامل الظحضؽ وغضخىا مؽ األنذظة السختمفة 

(كؼ مؽ مجسؾع أطؾاؿ شؾارع مشظقة الجراسة . تعاني ىحه الذؾارع عمى الخغؼ ٗٛ.ٕٙسجسؾع أطؾاليا )ب

قمة ندبتيا إلى عجـ صيانتيا بذكل مدتسخ مشُح فتخة طؾيمة ولؼ تؾلي أؼ أىتساـ مؽ قبل الحكؾمة إذ  مؽ

 تذيج تكدخات وحفخ كبضخة ججًا.

  : الذهارع التخفييية :  2-1-4-1-4

. حضث تكتدب  متجاد السشاطق الخزخاء واألنيار السارة في السجيشةعمى إِ  الذؾارعتتؾزع ىحه       

تزؼ انبي ىحا الشسط مؽ الظخؽ ، و ستعساالت التخفضيية الدياحية السؾزعة عمى جخالؿ اإلِ  وعيفتيا مؽ

بات ضافة إلى دور الدضشسا والسكتمظاعؼ ومقاىي وحجائق خزخاء ، باإلِ مختمف الفعاليات التخفضيية مؽ 

ىحه الؾعيفة  تذيج ما التي تعج الستشفذ السيؼ في السخاكد العسخانية وغالباً وغضخىا مؽ الفعاليات األخخػ 

أىتساـ بالغ عمى مدتؾلى بكية الؾعائف لسا تذكمو مؽ أىسية كبضخة في السجيشة مؽ جحب الدؾاح وإعظاء 

. وعمى الخغؼ مؽ أىسية الؾعيفة التي تحتميا ىحه الذؾارع األ أنيا (ٕ)صؾرة حزارية ذات جسالية لمسجيشة 

بسا يجعميا ذات مشغخ حزارؼ تعكذ حزارة لؼ تؾلي أىتساـ مؽ قبل الجيات السخترة مؽ تأثضثيا 

(كؼ ٜٙ.ٗ%( مؽ مجسؾع أطؾاؿ الذؾراع والبالغ أطؾاليا )ٔالؾعيفة حؾالي ) وشكمت ندبة ىحهالسجيشة ، 

                                           

خزضخ عباس خدعل التسيسي ، دمحم عظية دمحم العداوؼ ، خرائص الشقل في مجيشة السقجادية ، مجمة ديالى ،  - (ٔ)
 . ٓٔ، ص  ٕٕٔٓ( ، ٘٘العجد )

مشيل عبجهللا حسادؼ طعسة الجبؾرؼ ، نغاـ الشقل الحزخؼ في مجيشة تكخيت ، جامعة السؾصل ، أطخوحة  - (ٕ)
 . ٓٛ، ص  ٕٗٔٓة التخبية ، قدؼ الجغخافية ، دكتؾراه )غضخ مشذؾرة( ، كمي
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، ولقج شيجت ىحه الذؾارع أىساؿ كبضخ بالخغؼ مؽ أف السجيشة تقع عمى حافة نيخ دجمة مؽ شساليا إلى 

 (.ٓٔ - ٕ) ( والذكلٕٔ - ٕ) جشؾبيا ، يشغخالرؾرة

 ( أحجى الذهارع التخفييية في مشصقة الجراسة12 - 2صهرة )

 ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٓأخحت الرؾرة بتاريخ   

  : الخرائز الفشية لذبكة الذهارع:  2 - 4 - 1 -2

تسثل الخرائص الفشية لذبكة شؾارع السجيشة العشرخ األساسي في تحجيج كفاءتيا وجؾدتيا بحدب       

كة الذؾارع مؽ حضث سظح الظخيق وعسمية الخصف والتي قج تكؾف طخؽ أسفمتية الظخؽ الفشية لذب

عؽ أرصفة الظخؽ الخاصة بالدابمة وعخض الظخيق وأنارتو ، وتججر اإلشارة إلى أف  وأسسشتية ، فزالً 

ىحه السؾاصفات تعج أحجػ أىؼ الخظط التي تؾضع عشج تخظيط وترسيؼ شبكة الذؾارع داخل السخاكد 

ولتحجيج كفاءة شبكة الذؾارع في مشظقة الجراسة ستخكد الجراسة بالتظخؽ لبعض الخرائص  (ٔ)الحزخية 

 في تشغيؼ وتذكضل شبكة الظخؽ وىى :الفشية وأبخاز دورىا 

 سصح الصخيق : : 2-1-4-2-1

التي تذسل طخيقتضؽ الظخيقة األسفمتية والظخيقة األسسشتية ، بعج  الخصف فيتتسثل ىحه الرفة       

ظخيق بظبقة مؽ التخبة الرخخية الجبمية ومؽ ثؼ يتؼ رصف الجدء العمؾؼ مؽ الظخيق باألسفمت حجؿ ال

                                           

، ص  ٕٛٓٓ، العجد الخابع ،  حدضؽ سعؾد ابؾ مجيشة ، شبكة الظخؽ البخية في شعبية مخزؽ ، مجمة الداتل - (ٔ)
ٕٔٚ. 

 عمى نيخ دجمة الفاوشارع الكهرنير في حي  شارع الكهرنير في حي الكهيت عمى نيخ دجمة
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أو األسسشت الكؾنكخيت الحؼ يتأثخ بعجة عؾامل طبيعية كالسشاخ ، وبذخية كسخور مخكبات الحسل الكبضخة 

كة مياه الحؼ تفؾؽ حسؾلتيا عؽ طاقة الظخيق وايزًا تأثضخ تدخب شبكة ترخيف مياه األمظار وشب

. (ٔ)ثو مؽ تكدخات وخدف في سظح الظخيقالذخب في السجيشة التي تقمل مؽ كفاءة الظخيق وما تحج

( التي تبضؽ حجؼ األضخار في سظح الظخيق مؽ التكدخات والحفخ نتيجة تجاوز ٖٔ - ٕيشغخ الرؾرة )

دوف معالجة السؾاطشضؽ عمى شبكة مياه الذخب بذكل عذؾائي مسا يجعميا عخضة لمتكدخات وتخكيا 

جخة تستشع مؽ القجوـ إلى أنؾاعيا حتى أخحت بعض مخكبات اإلِ  والتي تعضق مخور السخكبات بكافة

 السشاطق الخديئة في شؾارعيا عمى سبضل السثاؿ حي رجؼ حجيج واليخمات ووادؼ العضؽ وتل الخماف .

 (13 - 2صهرة )
 بيب السياه العذهائيةضيهر الحفخ في الذارع نتيجة تجسع السياه بدبب تكدخ أنا

 ٕٕٔٓ/  ٔ/  ٕٗأخحت بتاريخ            
  

                                           

جساؿ حامج رشضج حسدة ، كفاءة شبكة الظخؽ البخية في محافغة األنبار ، جامعة بغجاد ، أطخوحة دكتؾراه )غضخ  - (ٔ)
 .٘ٙٔػ - ٖٙٔ، ص ص  ٕٛٓٓؾرة( ، كمية التخبية ابؽ رشج ، قدؼ الجغخافية ، مشذ

 

 شارع سكشي في حي رجؼ حجيج
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 الصخيق :  مدار :2-1-4-2-2

يحجد ىحا الشسط مؽ الظخؽ عجد السدارات التي تغيخ بيا الظخؽ ، والحؼ يحجد درجة سخعة         

أو أتجاه  حج الحؼ يكؾف بأتجاىضؽ معاكدضؽاالسخكبات والحج مشيا . حضث يذسل الظخيق ذو السدار الؾ 

واحج تقؾـ دائخة السخور بؾضع األشارات الفدفؾرية لمفرل بضؽ األتجاىضؽ السعاكدضؽ لمسدار الؾاحج . 

. فسؽ خالؿ (ٔ)كسا أيزا يغيخ الظخيق بسداريؽ ذو أتجاىضؽ معاكدضؽ تفرل بضشيا جدرة وسظية 

ػ التي تذتيخ بالؾعيفة الجراسة السضجانية لذؾارع مشظقة الجراسة تبضؽ ىشاؾ بعض الذؾارع وخاصة تم

ختشاقات السخورية لزضق الذارع ولتجاوز أصحاب البدظات عمى األرصفة ة تعاني مؽ مذكمة اإلِ التجاري

مسا يجبخ السؾاطشضؽ السخور في الذؾارع والحؼ ىؾ مخرص لسخور السخكبات وىحا ما يعضق سخعة 

 .  (ٕ)لحؾادث السخورية السخكبات أثشاء مخورىا بيحه الذؾارع حتى أنيا شيجت حجوث بعض ا

 الصخيق : أرصفة  :2-1-4-2-3

ىحا الجدء في شبكة الظخؽ ميؼ ججًا في تخظيط الظخؽ ، إذ تعُج وعيفة مكسمة لؾعيفة الظخيق يعج      

أنيا تديج مؽ كفاءة الظخيق في زيادة قجرتيا األستيعابية تص لسخور السذاة )الدابمة( وخرؾصًا التي تخ

ستخجاـ السذاة لمظخؽ سخعتيا ، فزاًل عؽ أنيا تسشع إِ  األختشاقات السخورية بديادة مؽ السخكبات وتقمضل

حتياجات السذاة وما يق إلى حجًا كبضخ مجػ مالءمتيا إلِ الخاصة بالسخكبات ، وتتحج كفاءة أرصفة الظخ 

شظقة وشيجت م .(ٖ)تؾفخه مؽ راحة وأماف و تكؾف أكثخ األماكؽ مددحسة في مشظقة األعساؿ السخكدية 

 ىتساـ بيحه الرفة السيسة والتي تحج مؽلؾاقع ىحه الخاصية ىشاؾ عجـ إِ  الجراسة مؽ خالؿ السالحغة

                                           

صالح ميجؼ الديادؼ ، ضحى لعضبي الدجخاف ، جغخافية الشقل والتجارة الجولية ، الظبعة األولى ، مكتبة ومظبعة  - (ٔ)
 . ٖٚ، ص  ٜٕٔٓميداف ،  -الشباىة العخاؽ 

 ٔ/  ٕٗالستبزعضؽ مؽ ىحه األسؾاؽ التجارية ومع أصحاب السخكبات ، بتاريخ  أجخاء مقابمة مضجانية مع السؾاطشضؽ - (ٕ)
 /ٕٕٓٔ. 

 . ٓٛٔفتحي دمحم مرضمحي ، جغخافية الخجمات )األطار الشغخؼ وتجارب عخبية(، مرجر سابق ، ص  - (ٖ)
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كفاءة الذؾارع مؽ خالؿ ما تعخقمو مؽ مخور السخكبات وعخقمة سخعتيا حضث لؾحع ىشاؾ بعض   

السخور عمى  األحياء وبشدبة كبضخة تفتقخ إلى األرصفة الخاصة بسخور السذاة مسا يجبخ السؾاطشضؽ

الظخؽ كسا لؾحع بعض أرصفة الذؾارع تعاني مؽ عجـ تشغيفيا مؽ األوساخ وتيضئتيا لسخور السذاة . 

 (.ٗٔػ - ٕأو تبميط الذؾارع دوف تجيضده بأرصفة لمسذاة يشغخ الرؾرة )

 ( تبين حجم األضخار بأرصفة الذهارع وعجم األىتسام بيا14 - 2صهرة )

 ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٕ اخحت الرؾرة بتاريخ  

 الصخيق :  أنارة : 2-1-4-2-4

صشافيا . فقج تتخكد في وسط الظخيق ، نساطيا وأَ نارة عمى شبكة الظخؽ بجسيع أَ تتؾزع أعسجة اإلِ     

و عمى جانبي الظخيق ذات السدار متجاد الجدرة الؾسظية لمظخيق ذات السداريؽ الستعاكدضؽ أَ عمى إِ 

الذؾارع لتقمضل ندبة الحؾادث التي غالبضتيا تحجث لياًل بثالث أضعاؼ الؾاحج . إذ تكسؽ الفائجة مؽ أنارة 

تبضؽ أف الذؾارع  ِإذ. تعاني مشظقة الجراسة مؽ عجـ أنارة شؾارعيا بسختمف وعائفيا وأصشافيا (ٔ)ذلػ 

                                           

 . ٖ٘ٔص مشيل عبجهللا حسادؼ طعسة الجبؾرؼ ، نغاـ الشقل الحزخؼ في مجيشة تكخيت ، مرجر سابق ،  - (ٔ)

 ي حي سهق السهصلشارع سهق ىخج التجاري ف ابي تسامشارع سكشي في حي 
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 سجة األنارة والتي ىى بأمذ الحاجة ليا . وما لؾحع أفتجيضدىا بأعالدكشية والتخفضيية والرشاعية لؼ يتؼ 

 تؼ تجيضدهنسا ما ارة  ولكشيا لؼ تجيد بذكل كامل وإِ أعسجة أنب جيدتىشاؾ بعض الذؾارع الخئيدية قج 

ىؾ فقط طخيق بغجاد الخئيدي ودورة الضخمؾؾ والظخيق الخابط بضؽ جدخ الخابع ودورة بغجاد وطخيق بادوش 

 .( ٙٔ - ٕ( وصؾرة )٘ٔ - ٕاألخخػ . يشغخ الرؾرة ) الذؾارعالخارجي وبعض 

 سجة األنارةشهارع مشصقة الجراسة السجيدة بأع( بعس 15 - 2صهرة )

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ ٕٗأخحت الرؾرة بتاريخ  

 سجة األنارة( الذهارع التي لم تجيد بأع16 - 2صهرة )

 ٕٕٔٓ/ٔ/ ٕٗأخحت الرؾرة بتاريخ         

 شارع دورة الضخمؾؾ بالقخب مؽ حي الثؾرة شارع تجارؼ في حي مؾصل الججيجة الثانية

 شارع الفاروؽ التجارؼ  شارع دورة باب ججيج
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 : شبكة الصخق خجمات : السذاكل التي تهاجو  2-1-4-3

 -مؽ السذاكل التي تحج مؽ كفاءة ىحه الخجمة والتي مؽ أبخزىا ىى : مجسؾعةىشا تبخز 

مؽ أبخز السذاكل التي تؾاجو ىحا القظاع عجـ أىتساـ الجولة وتخريص الدضؾلة السالية لمشيؾض  (1

بيحا السجاؿ ، خاصة وأف مشظقة الجراسة تستاز بسؾقع جغخافي متسضد ، إذ تخبط السحافغات الذسالية 

سظى والجشؾبية وما تذيجة شؾارع مشظقة الجراسة مؽ مخور السخكبات ذات األحساؿ مع السحافغات الؾ 

الكبضخة . وال سيسا مشظقة الجراسة تفتقخ إلى طخيق خارجي سخيع أؼ طخيق حؾلي يختص بسخور 

 السخكبات مؽ أطخاؼ السجيشة دوف أف يدبب أختشاقات مخورية أو مظبات عمى الظخؽ الجاخمية لمسجيشة.

ت مجاورة لسذكمة خجمات الظخؽ مؽ خالؿ تجاخل العسل مع بكية الخجمات األخخػ، تغيخ مذكال (2

 . اإِل وَأف عيخت مذكمة كبضخة َأالإذ لؾحع ما أف تشتيي مجيخية البمجية مؽ األنتياء مؽ تبميط طخيق ما 

 فتخة.وىى قياـ أحجػ القظاعات األخخػ السذتخكة بتقجيؼ خجمة ما لشفذ الظخيق الحؼ تؼ أنجازه قبل 

تعاني شبكة شؾارع مشظقة الجراسة مؽ الفؾضى التي تحرل مؽ تجاوز السؾاطشضؽ عمى شبكة مياه  (3

الذخب الغضخ مشغؼ ، إذ ما أف تقجـ السؾاطؽ عمى سحب أو كدخ أنبؾب رئيدي أو فخعي األ وشيجة 

السياه األنبؾب السدحؾب عسمية تكدخ بعج فتخة قمضمة مؽ سحبو ، مسا يأثخ عمى الظخيق مؽ تجسع 

 وبالتالي حرؾؿ الحفخ والتكدخات في الذؾارع .

قمة الريانة الجورية السخترة بسعالجة التكدخات والحفخ في الذؾارع خاصة ما تذيجه الذؾارع  (4

 الدكشية مؽ غياب تاـ لفخؽ الريانة .مسا يحج مؽ كفاءتيا لدكاف مشظقة الجراسة .

نارة . يجعل حجوث عاىخة الحؾادث السخورية ة اإلِ كافة أنساطيا وأصشافيا بأعسجعجـ تجيضد الذؾارع ب (5

 خاصة وأف أغمبيا تحجث لياًل بثالث أضعاؼ ذلػ .



 

 

 

 

 ثــــــــــــل الثالــــــــــالفص

حصائي املكاني لتقييم خدمات البنى التحتية التحليل اإلِ
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 : GISحرائي المكاني في نظم المعلهمات الجغرافية : التحليل الإ  1 - 3
  

 تمهيد : 

تيجف الجغخافيا مؽ خالل دراسة التحميل السكاني لمغؾاىخ الجغخافية إلى معخفة الشسط الحي تتؾزع عميو 

تمػ الغاىخات في السكان التي تأخح أنساطًا وأشكااًل مختمفة التؾزيع في أماكشيا الجغخافية . وفيؼ الذكل 

وتخكدىا طبقًا لعجة مؤثخات وعؾامل أو الشسط الحي تتؾزع عمية ىحه الغاىخات والبحث عؽ كثافة تؾزيعيا 

مختمفة ، والتعبيخ عشيا بشساذج تؾضح طبيعة تؾزيعيا وتخكدىا في األماكؽ السختفعة والسشخفزة  . مؽ 

أجل الؾصؾل إلى حقيقة التخكيب العشرخي لمسكان ، والؾقؾف عمى أىؼ التغيخات التي طخأت عمى ىحه  

بعيؽ األعتبار تخكد  GISنغؼ السعمؾمات الجغخافية . تأخح (8)الخرائص الخاصة بتخكيبة السكان 

الغؾاىخ الجغخافية مع بعزيا البعض وإيجاد القيؼ السختفعة والسشخفزة ، مؽ خالل أدوات التحميل 

ة السشاسبة في عسميات التحميل التي تعُج الؾسيم Spatial statistics toolsاألحرائي السكاني 

ة الؾصؾل إلى طبيعة ستخجام القؾانيؽ لمخبط فيسا بيشيا بغيفية . وإإ السكاني لمغاىخات الجغخا حرائيالإ 

لمغؾاىخ الجغخافية مؽ  Spatial Modelsرتباطات الستبادلة مؽ أجل بشاء نسؾذج مكاني العالقات والإ 

ستخجام األساليب والؾسائل األحرائية السكانية التي ليا القجرة في التعامل مع قاعجة البيانات خالل إإ 

 .(2)الجغخافية 

 

 

 

                                           
(1)- Kndo Keisuke , Hot and cold Spot Analysis Using stata ,The Research Institute of 

Economy , Trade and Inclustiy Technical Paper Series 15-T-001,2015,p2.  
  manaraa.com.@،Orderمقال ، وصف عام لمتحميل األحرائي السكاني في نغؼ السعمؾمات الجغخافية  - (2)
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 حرائي المكاني في نظم المعلهمات الجغرافية :: وسائل قياس التحليل الإ  2 - 3

التؾزيع الجغخافي  عتسجت الجراسات الجغخافية في عسميات التحميل األحرائي السكاني عمىلقج إإ       

نتذار وتؾزيع شكل خاص ت نسط إإ لمغؾاىخ ضسؽ الحيد السكاني ، إذ تاخح كل عاىخة مؽ ىحه الغاىخا

( الحي يأخح شكل مؽ أشكال رياضيات السكان تفخزه مجسؾعة  patternبيا . يظمق عميو نسط تؾزيع )

( الحي يكؾن ناتج جسع مؾاقع pattern Analysisمؽ السؤثخات والعؾامل يظمق عميو تحميل األنساط )

 . (8)الغاىخات في السكان وتكؾن أشكال التؾزيعات الجغخافية إما التخكد أو التذتت

وغالبًا ما تعتبخ وسائل قياس التحميل األحرائي السكاني الؾسيمة السكسمة لمؾسائل األحرائية       

. وبيحا الخرؾص ستتشاول الجراسة وسائل قياس (2)السخئية والتقميجية ، بغية تحميل البيانات السكانية 

في واجية  ( Spatial statistics tools)التحميل األحرائي السكاني في نغؼ السعمؾمات الجغخافية 

( ، إذ تقجم ىحه البخمجيات الؾسائل األحرائية السكانية لؾصف الشساذج السكانية Arc tool box)إ

عمى الرؾرة التي تشتذخ فييا الغاىخة ومجى السدتؾى الحي  وتحجيج طبيعة العالقة السكانية لمحرؾل

يقتخب مؽ ىحا الشسؾذج . ويعسج الباحث في أستخجام التقشيات التي أوججوىا السخترؾن في نغؼ 

السعمؾمات الجغخافية التي تتؾافق مع طبيعة الشتائج الحي يخغب بالؾصؾل إلييا مؽ خالل التحميل 

جخاء التحميل سة في إإ . ومؽ بيؽ أحج أىؼ ىحه التقشيات التي أعتسجتيا الجرا(3)األحرائي لمبيانات السكانية 

حرائي السكاني لتقييؼ كفاءة خجمات البشى التحتية وتخكدىا في مشظقة الجراسة بأستخجام معجل رضا الإ 

عمى معجل رضا مؽ ىحه الخجمات لتي تذيج إإ الدكان مؽ ىحه الخجمات والتعخف عمى األماكؽ ا

                                           

، ص  2222، دار الفكخ لمشذخ والتؾزيع ، دمذق ،  8صفؾح خيخ ، الجغخافية مؾضؾعيا ومشاىجيا وأىجافيا ، ط - (8)
342 .  

(2) - Achu .A.L,Rajesh Reghunath ,Spatia –Tempatal Analysis Geospatial Tools in Thrissur 

District ,Keala ,India ,Article in KN-Journal of Cartogragby and Geogragbic Information-

Novemberm2019.p7.  
 مؾمات الجغخافية ، مقال ،عمي عبج عباس العداوي ، التحميل األحرائي السكاني في نغؼ السع - (3)

 E-mail ail –azawy 200@yahoo.com. 
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ؽ األقل معجل رضا مشيا ، بالؾقت نفدو تعبخ ىحه القيؼ عؽ مجى كفاءة ىحه الخجمات عمى واألماك

 ستبانة. وىحه الظخيقة ىى :ــــ  لإ ستخجام بيانات أستسارة ا( بإإ 5مدتؾى األحياء الدكشية مؽ خالل السمحق )

 :Getis-Ord Gi Hotspot and cold: طريقة تركز القيم الداخنة والباردة: *1- 2- 3

حرائية السكانية أستخجامًا في نغؼ السعمؾمات لإ مؽ بيؽ أكثخ الظخق اتعج ىحه الظخيقة         

، نغخًا لسا تقؾم بو مؽ  (Mapping Clusters)ضسؽ فئة أوامخ التجسعات الخخائظية  GISالجغخافية 

ئية حرالإ مؽ الشاحية ا Cold Spotsوالقيؼ السشخفزة  Hot Spotsتحجيج تخكد القيؼ الداخشة العالية 

( لكل وحجة مكانية عؽ طخيق الؾصؾل إلى نتائج القيؼ *Getis - Ord Giستخجام إحرائيات )بإإ 

 .    P-values (8)والقيؼ األحتسالية  Z-scorsالسعيارية 

اردة تكسؽ الفائجة مؽ أستخجام ىحه التقشية في التعخف عمى تخكد القيؼ الداخشة السختفعة والقيؼ الب       

حرائية كشسؾذج لمتعبيخ عؽ السشاطق التي تكؾن لإ وتدتخجم السخخجات مؽ ىحه العسمية ا ،السشخفزة 

حرائية السكانية في لإ ويدتخجم ىحا الشسؾذج مؽ التحميالت ا ،فعاًل ذات أعمى قيسة وأدنى قيسة 

لى أتخاذ قخار صائب الجراسات لفعاليتيا وقجرتيا العالية في فيؼ أفزل لمسشاطق التي تكؾن بحاجة إ

 . (2)لسعالجتيا والحج مشيا 

( درجة التخكد السكاني بيؽ الؾحجات السكانية . وطبقا ليحا  (*Getis-Ord Gi يقيس أحراء     

والشظاقات السشخفزة  Hot spotsالسقياس يذتخط تقديؼ األماكؽ إلى نظاقيؽ يؾضح الشظاقات العالية 

cold spots  بشاءًا عمى العالقة بيؽ القيستيؽ مشيا القيؼ السعياريةz-scores  والقيؼ األحتساليةp-

values  وتختبط  8.96ويتؼ تحجيج الشظاق السختفع عشجما تكؾن القيؼ السعيارية أكبخ مؽ أو تداوي

خائط ( يؾضح نساذج خ88 - 3%. والذكل )95حرائية لة إإ ، وبجال 2.25بالقيؼ األحتسالية األقل مؽ 

                                           

 . 829ـــ  828، ص ــ ص  2222رشا صابخ نؾفل ، التحميالت السكانية في نغؼ السعمؾمات الجغخافية ،  - (8)
https ://www.facebook .com/pg/Dr.Rasha Nofal/videosl/ref=page-internal.        

(2) - Prasannakumar .V,at al ,Spatio-Temporal Clustering of Road Accidents:GIS Based 

Analysis and Assessment,Procedia Social and Beharioral Sciences 21,2011,317-325.          
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البقع الداخشة والباردة  تخكد البقع الداخشة والباردة ويتؼ أستخجام السعادلة الخياضيةاألتية لحداب

 .(8)لمشسؾذج
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 :حيث أن 

Gi* قيسة الغاىخة = 
Wi,j  الؾزن بيؽ الغاىخة =I  والغاىخةj 

Xj تكخار قيسة =x  في السؾقعj 
ẋ . الؾسط الحدابي = 
S األنحخاف السعياري لـــ =jx  
N . عجد القيؼ = 
d. نرف قظخ الشظاق الثابت =  

 ( 11 - 3الذكل )
 Hot Spot Analysis and cold Spotنمهذج تحليل تركز البقع الداخنة والباردة 

  
      Arc GIS Desktop 10.7 Help , Hot Spot Analysis (Getis - Ord Gi*) Spatial Analysis.  

                                           
(1) - Nazri.B.M,Razuhanafi.m, Identification of Hot Spot Aegments with a Risk of Heavy           
       -Vehicle Accidents Based on Spatial Analsis at Controlled -Access                           
    Highway.Research Gate.Sustoinability 2021.13,1487,pp1-19.  
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 األحرائية : *Giتفدير نتائج قيم 

مكانية قبؾل فخضية العجم أم رفزيا ، ئية في إإ حرالإ ذات السعشؾية ا *Giحرائية قيسة ئج إإ تفدخ نتا  

ن القيؼ السختبظة بالغاىخات تأخح نسط التؾزيع العذؾائي . ويتؼ تحجيج فخضية العجم تشص عمى أ  لتي ا

 - 3، ومؽ خالل الججول ) p-valuesوالقيؼ األحتسالية  z-scoresعتساد القيؼ السعيارية ل إإ مؽ خال

 (. P( و )Zحرائية لجرجات )لإ ( الحي يؾضح مدتؾيات الثقة ا24

 z-score  ،p-valueات الثقة األحرائية للقيم ( مدتهي24 - 3جدول )

Confidence level p-value (Probability) z-score (standard Deviations) 

92% 01.0  > 8.65  +> or 8.65 - > 
95% 0100  > 8.96  +> or 8.96 - > 
99% 010.  > 2.58  +> or 2.58 - > 

Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI Press, 2005. 

تعج ىحه الجرجة ذات مقياس ألحتسالية وجؾد نسط تؾزيع عذؾائي . وكجليل األحتمالية :  (P)درجة  (1

مابيؽ  Pفي رفض أو قبؾل فخضية العجم ، التي تشص عمى عذؾائية تؾزيع الغاىخة . وتشحرخ قيؼ 

ت عمى تخكد الغاىخة ورفض فخضية العجم. قخيبة مؽ الرفخ دل Pكمسا كانت قيؼ  إإذ( 8 - 2)

  %. 95كانت بسدتؾى أحرائية    2.25أقل مؽ  Pويؤكج الشسؾذج عمى أنو كمسا كانت قيؼ 

ذات أنحخافات قياسية ، وىى مقياس لعجد األنحخافات  Zتعج درجة ( األنحراف المعياري: Zدرجة) (2
التؾزيع مظخوح مؽ الؾسط الحدابي  السعيارية بعيجا  عؽ الؾسط الحدابي . وىى أي قيسة مؽ قيؼ

السؾجبة إلى الشظاقات العالية  (+Z)لمقيؼ مقدؾما عمى األنحخاف السعياري .وتذيخ الجرجة السعيارية 
 Cold( الدالبة عمى الشظاقات السشخفزة Z-)، بيشسا تفدخ الجرجة السعيارية  Hot Spotالتخكد 

Spot ويسكششا أيزًا ربظيا بسدتؾيات  .قيسة لمغاىخة  . والقيسة القخيبة مؽ الرفخ تفدخ عجم وجؾد
 .(8)الثقة 

                                           
(1)-Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI Press, 2005.  
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 : التحليل األحرائي لتقييم خدمة مياه الذرب بأستخدام نمهذج  3- 3

Hot Spot Analysis and Cold Spot (Getis - Ord Gi*)   

يعتبخ التحميل األحرائي لتخكد القيؼ الداخشة والباردة لسعجل رضا السؾاطؽ مؽ خجمة مياه الذخب       

في مشظقة الجراسة مؽ األىجاف الخئيدية التي تيجف إلييا الجراسة . فسؽ خالل أستخجام ىحه األداة 

بيعي ليحه الخجمة ، وتؾعيف بيانات أستسارة األستبانة ليحه األداة .  يسكؽ التعخف عمى التؾزيع الظ

وتحجيج األماكؽ التي تذيج أعمى تخكد لسعجل الخضا مؽ ىحه الخجمة واألماكؽ األقل معجل رضا . حيث 

مؽ خالل معجل الخضا  يسكؽ تقييؼ خجمة مياه الذخب ، إذ ستفدخ الجراسة الشتائج التي تغيخ أعمى 

ماكؽ األقل قيسة تجل عمى رداءة واأل  قيسة لسعجل الخضا تذيخ إلى كفاءة ىحه الخجمة ومجى تخكدىا . 

ستخجام ىحه األداة ألخخاج خخائط ىحا الشسؾذج بؾاقع أربعة نساذج لتحميل بعج إإ ىحه الخجمة ، ويتؼ ىحا ا

،  Gi-Binخخائظية . تتسثل الخارطة األولى بقيؼ السشاطق الداخشة والباردة ، وخارطة لمقيؼ الستجاورة 

 ( األحتسالية .p-value( السعيارية ، وقيؼ )z-scoreوخارطتان متسثمة بقيؼ )

 Hot Spot and Cold Spot:خريطة نمهذج قيم المناطق الداخنة والباردة:3-1- 3

( التحميل األحرائي السكاني لمسشاطق الداخشة السختفعة ذات 89 - 3تبيؽ نتائج نسؾذج خخيظة )       

المؾن األحسخ ، والسشاطق الباردة السشخفزة بالمؾن األزرق . وتغيخ نتائج ىحا الشسؾذج بعج أستخجام 

 ،عسميات التحميل األحرائي السكاني لسعجل رضا السؾاطؽ مؽ خجمة مياه الذخب في مشظقة الجراسة 

الداخشة السختفعة والسشاطق الباردة السشخفزة لسعجل الخضا طبقا لسدتؾيات الثقة  وتتبايؽ قيؼ السشاطق

%(. ولقج عيخت نتائج ىحا الشسؾذج  لمسشاطق Confidence level( )92 ، %95 ، %99الثالث )

الداخشة السختفعة أعمى قيؼ تخكد معجل الخضا مؽ خجمة مياه الذخب ، الحي يعكذ مجى كفاءة ىحه 

%( وتخكدت ضسؽ الفئة الدابعة وتسثمت بأحياء)الكؾيت ، الظيخان 99مدتؾى ثقة )الخجمة ضسؽ 

األولى والثانية ، والغدالني األولى( . بيشسا جاءت الفئة الدادسة ضسؽ السشاطق الداخشة السختفعة لسعجل 

 %( وتزؼ مجسؾعة مؽ أحياء مشظقة الجراسة وىى )مذيخفة الثانية ،95الخضا ، ولكؽ بسدتؾى ثقة )
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ابؽ خمجون الثانية ، وحي أحج(. أما السدتؾى األقل ثقة ضسؽ السشاطق الداخشة لتخكد معجل الخضا 

%( كانت متسثمة باألحياء )اليخمات األولى ، وحي الغدالني الثانية(. ويعدى سبب تخكد 92بشدبة )

سذاريع الخئيدية مؽ ىحه الخجمة في ىحه السشاطق لعجة أسباب مشيا يعؾد لقخبيا مؽ ال أعمى معجل رضاً 

لسياه الذخب ، وأيزا وقؾعيا بالقخب مؽ األنابيب الخئيدية الشاقمة لمسياه وكحلػ لشقاوة مياه الذخب لعجم 

 حجوث التكدخات ضسؽ ىحه السشاطق لمذبكة . 

إما السشاطق الباردة السشخفزة التي عيخت بالمؾن األزرق ألقل معجل رضا السؾاطؽ مؽ خجمة         

، وتفدخ نتائجيا إلى رداءة أو قمة كفاءة ىحه الخجمة ضسؽ السشاطق التي سجمت أقل قيؼ  مياه الذخب

%( ضسؽ السشاطق 99معجل رضا . فغيخت الفئة األولى ذات المؾن األزرق العامق بسدتؾى ثقة )

السشخفزة لسعجل الخضا في حي قزيب البان فقط . بيشسا سجمت األحياء األدنى مدتؾى ثقة لسعجل 

ىى )باب سشجار ، الذفاء األولى والثانية والثالثة ، الذيخ فتحي ، أغاديخ ، تل الخمان األولى الخضا 

%( ضسؽ الفئة الثانية . ثؼ 95والثانية ، األزدىار الثانية ، السأمؾن األولى والثانية( وكانت بسدتؾى )

وكانت ضسؽ األحياء  %(92تأتي الفئة الثالثة بسدتؾى ثقة أدنى بكثيخ عؽ بقية السدتؾيات بشدبة )

، والسشرؾر الثانية(. )الخاتؾنية ، السيجان ، عسؾ البقال، مؾصل الججيجة األولى والثانية ، حي العامل 

عجد كبيخ مؽ أحياء مشظقة الجراسة سجمت بسدتؾى ثقة صفخ . وىحا مسا يعشي إلى عجم  في حيؽ عيخ

سثل في األحياء )الجواسة األولى والثانية وجؾد قيؼ أحرائية لسعجل رضا السؾاطؽ ليحه الخجمة وىى تت

والثالثة، الفاو ، سؾق السؾصل، شيخ ابؾ العال، السشرؾرية، الشبي شيت، مياسة ، خدرج، باب البيض، 

باب ججيج، العكيجات األولى والثانية، مالعثسان السؾصمي، وادي حجخ األولى والثانية والثالثة، السشرؾر 

ألولى ، الشجاء، نابمذ، رجؼ حجيج، الرفاء، الثؾرة، العخوبة ، السغخب، األولى والثالثة، األزدىار ا

اليخمؾك، الخافجيؽ األولى والثانية والثالثة والخابعة والخامدة والدادسة والدابعة والثامشة، الرشاعة األولى 

خفاعي األولى والثانية، والثانية والثالثة والخابعة، الذفاء الثانية، ابؽ األثيخ األولى والثانية ، ابي تسام، ال
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األصالح الدراعي، األقترادييؽ، الشجار، بجر الكبخى األولى والثانية، اليخمات الثانية، الخبيع، ابؽ 

تسؾز، مذيخفة الثالثة والخابعة(  . وىحا مسا يجل عمى عجم كفاءة خجمة مياه الذخب 87خمجون األولى، 

في معالجة السذاكل التي تحج مؽ كفاءة ىحه الخجمة  تجاه سكان ىحه السشاطق مسا يجفع إلى أتخاذ قخار

 .ضسؽ ىحه السشاطق والعسل عمى مؾاجيتيا 
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 (19 - 3خريطة )
 نمهذج المناطق الداخنة والباردة لمعدل رضا المهاطن من خدمة مياه الذرب

عتساد عمى بيانات ممحق )، Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج    .( 5بالإ
 

 راضي ججاً 

 راضي 

 راضي نؾعا ما

 عجم وجؾد رضا

 رضا رديئ

 رضا مشخفض ججا

 رضا مشخفض
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 ( لمعدل الرضا :Z-Score: خريطة نمهذج قيم الدرجة المعيارية )2- 3- 3

( متسثمة بقيؼ معجل رضا Z( الشسؾذج األحرائي لمجرجة السعيارية )22 - 3يتبيؽ مؽ الخخيظة )      

( أكبخ Zخجمة مياه الذخب . حيث عيخت القيؼ السؾجبة العالية التخكد لمجرجة السعيارية )السؾاطؽ مؽ 

( مسا يبخر عجم قبؾل فخضية العجم ، إذ يسيل 2.25( عشج مدتؾى معشؾية أحرائية أقل مؽ)2.58مؽ )

جل تؾزيع معجل الخضا إلى التخكد في مشظقة معيشة دون غيخىا . التي تذكل ذات البقع الداخشة لسع

( والحي يغيخ 2.28%( ذات مدتؾى معشؾية )99الخضا عالية التخكد مؽ ىحه الخجمة وبسدتؾى ثقة )

ضسؽ الفئة الدابعة والدادسة ذات المؾن األحسخ العامق والفاتح ، إذ بمغت قيستيا السعيارية أكبخ مؽ 

الشسؾذج وتزؼ  ( أنحخاف معياري ضسؽ التسثيل األحرائي ليحا2.78ـــ  2.62( و )2.63ـــ  3.92)

مجسؾعة مؽ األحياء التي شيجت أعمى تخكد قيؼ معجل الخضا السؾجبة وىى )الكؾيت ، الظيخان األولى 

والثانية ، الغدالني األولى والثانية ، وادي حجخ األولى والثانية، دواسة األولى والثانية والثالثة، الفاو، 

تسؾز،أحج،ابؽ خمجون األولى والثانية، اليخمات 87عة، باب ججيج ، مذيخفة األولى والثانية والثالثة والخاب

 األولى والثانية، بجر الكبخى األولى والثانية، األقترادييؽ، الرشاعة الثالثة والخابعة( .

( التي تزؼ السشاطق الباردة Zإما أقل تخكد معجل رضا لمقيؼ الدالبة لمجرجة السعيارية )       

%( ضسؽ الفئة األولى والثانية وبجرجة معيارية أكبخ 99رائي )السشخفزة ، والتي عيخت بسدتؾى أح

( أنحخاف معياري وتزؼ األحياء )الذفاء األولى -2.77 - -2.28( و)-3.73 - -2.78مؽ )

والثالثة والخابعة،باب سشجار، قزيب البان، الذيخ فتحي، أغاديخ، تل الخمان الثانية، األزدىارالثالثة، 

ة األولى ، بيشسا تذسل الفئة الثانية )الخاتؾنية ،السيجان،عسؾ البقال، مؾصل ضسؽ الفئ السأمؾن األولى(

ما الفئات الثالثة سشرؾرالثانية، السأمؾن الثانية(.أ  الججيجة األولى والثانية، العامل، تل الخمان األولى،ال

 زيع العذؾائي.والخابعة والخامدة جاءت بأقل مدتؾى أحرائية تفتقخ لكفاءة خجمة مياه الذخب تسيل لمتؾ 
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(22 - 3خريطة )  
 من خدمة مياه الذرب ( لمعدل الرضاZ-scoreنمهذج قيم الدرجة المعيارية )

 

 
عتساد عمى خخيظة ) Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج    .(89 - 3بالإ
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 ( األحرائية لمعدل الرضا :P-value: خريطة نمهذج القيم األحتمالية )3- 3- 3

( في قبؾل أو رفض فخضية العجم التي تشص عمى التؾزيع P-valueالقيسة األحتسالية )تسثل      

( لمسشاطق الداخشة Z-scoreالعذؾائي لمؾحجات السكانية ، وأيزًا تؤكج نتائج قيؼ الجرجة السعيارية )

خ وأقل ( قخيبة مؽ الرفPوالباردة لسعجل الخضا . وتؤكج نسؾذج القيؼ األحتسالية أنو كمسا كانت قيؼ )

 %( .95( مدتؾى معشؾية ، تكؾن ذات داللة أحرائية )2.25مؽ)

حتسالية أن الفئة األولى والثانية بقيسة أقل مؽ مدتؾى معشؾية ( لمقيؼ الإ 28 - 3سؽ خخيظة )ف       

( وتغيخ 22ــ  3%( لمتظابق مع قيؼ الجرجة السعيارية في الخخيظة )99( وبجاللة أحرائية )2.28)

ة األحرائية لمقيؼ السختفعة والسشخفزة. ويفدخ ىحا الشسؾذج رفض فخضية العجم والقؾل بأن بشفذ الجالل

 ىحه القيؼ تسيل نحؾ أعمى تخكد لسعجل الخضا لمسشاطق الداخشة السختفعة مؽ خجمة مياه الذخب . 

ستخجام عسميات التحميل األحرائي لمسشاطق شارة إلى أنو تسكشت الجراسة بعج إإ وىشا تججر ال      

(، باألعتساد عمى قيؼ معجل (Hot spot and cold spot Analysis Statisticsالداخشة والباردة 

رضا السؾطؽ مؽ خجمة مياه الذخب في مشظقة الجراسة . مؽ تذخيص دقيق ألىؼ السشاطق التي تعاني 

لتي تشال كفاءة عالية مؽ ىحه الخجمة وتؾضيح ذلػ مؽ نقص كبيخ في كفاءة ىحه الخجمة ، والسشاطق ا

خخائظيًا. الحي مؽ السسكؽ دعؼ أصحاب القخار مؽ تقجيؼ معالجة لمسشاطق التي تعاني مؽ قمة كفاءة ىحه 

مؽ السسكؽ أن تؾضع معالجات مدتقبمية لتغظية حاجة الدكان الستشامية مؽ ىحه  الخجمة ، وأيزاً 

 الخجمة وتظؾيخىا بذكل يخفع مؽ كفاءتيا الخجمية في مشظقة الجراسة .
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 (21 - 3خريطة )
 من خدمة مياه الذرب ( األحرائية لمعدل الرضاP-valueنمهذج القيم األحتمالية )

 
عتساد عمى خخيظة ) Arc gis10.7مج السرجر: بأستخجام بخنا    . (89 - 3، بالإ
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 : التحليل األحرائي لتقييم خدمة الررف الرحي بأستخدام نمهذج:4- 3

Hot Spot Analysis and Cold Spot (Getis - Ord Gi*)   

مؽ أجل تحجيج األماكؽ التي تفتقخ ليحه الخجمة ، وتقييؼ مجى كفاءتيا في خجمة سكان مشظقة        

الجراسة . لجأت الجراسة إلى أستخجام عسميات التحميل األحرائي السكاني لسعجل رضا السؾاطؽ مؽ ىحه 

ل ىحا األجخاء يسكؽ الخجمة بتحجيج السشاطق الداخشة السختفعة والسشاطق الباردة السشخفزة . فسؽ خال

 تقييؼ كفاءة ىحه الخجمة بتسثيميا بشساذج خخائظية يشتجيا ىحا الشسؾذج األحرائي . 

حيث تكؾن بؾاقع أربعة خخائط ، تسثل الخارطة األولى بتحجيج السشاطق الداخشة والباردة لقيؼ معجل       

نتائج خخيظة السشاطق الداخشة  التي تؤكج Gi-Binالخضا. وخارطة تسثل القيؼ الستجاورة األحرائية 

( األحرائية مؽ أجل دعؼ القخار P( والقيؼ األحتسالية )Zوالباردة . وخارطتان تسثالن القيؼ السعيارية )

 في رفض أو قبؾل فخضية العجم . والتأكج مؽ طبيعة تؾزيع الغاىخة .

الررف       :خريطة نمهذج قيم المناطق الداخنة والباردة لمعدل الرضا من خدمة1- 4- 3

 :Hot Spot and Cold Spotالرحي:

ؾاطؽ مؽ خجمة شبكة الرخف جاء أستخجام التحميل األحرائي السكاني لسعجل رضا الس        

( 22 - 3لسعخفة مجى كفاءة ىحه الخجمة وتؾزيعيا الظبيعي. فسؽ خالل نتائج نسؾذج خخيظة )الرحي ،

وذلػ مؽ خالل عيؾر أعمى تخكد لقيؼ معجل  زيعيا .تغيخ التبايؽ الكبيخ في كفاءة ىحه الخجمة وتؾ 

امق بسدتؾى ثقة المؾن األ حسخ الغالخضا في السشاطق الداخشة وتزسشت ثالث فئات وىى الفئة الدابعة ب

حرائية لسعجل الخضا بيشسا جاءت أقل مدتؾى ثقة إإ تسؾز فقط .  87%( وشسمت حي 99حرائية )إإ 

ى والثانية والثالثة ، ابؽ خمجون الثانية ، اليخمؾك، الذفاء الثانية ضسؽ األحياء التالية )مذيخفة األول

%( ضسؽ الفئة الدادسة ذات المؾن األحسخ الفاتح. في حيؽ 95والثالثة، وباب سشجار( بسدتؾى )

األحياء التي جاءت بأدنى مدتؾى ثقة ضسؽ السشاطق الداخشة شسمت بكل مؽ )الرشاعة األولى ، 

%( ضسؽ الفئة الخامدة .ويعدى سبب تخكد أعمى قيؼ 92ى ثقة أحرائي بمغت )والذفاء األولى( بسدتؾ 
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معجل الخضا ضسؽ ىحه الفئات الثالثة لعجم تجسع السياه األسشة الشاتجة مؽ مياه األمظار أو مؽ 

األستخجامات السختمفة . ويعؾد الفزل لؾقؾع البعض مؽ ىحه السشاطق بالقخب مؽ الؾادي الحي يعُج 

السشاطق والحي يشتيي بشيخ دجمة . إما بقية السشاطق فيؾ لقخبيا مؽ محظة ضخ صشجوقية السشقح ليحه 

ومشيا محظة ضخ باب سشجار الحي يجعل عجم تجسع السياه. وىحا ال يعشي أن ىحه السشاطق لؼ تكؽ 

 مذ الحاجة ليحه الخجمة .بحاجة ليحه الخجمة بل العكذ مؽ ذلػ فيى بأ  

معجل رضا السؾاطؽ مؽ ىحه الخجمة لعجم وجؾد قيؼ قيؼ السشخفزة تختفي إما السشاطق الباردة       

حرائية صفخ الفئة الخابعة عيخت بسدتؾى ثقة إإ  رضا مختفعة . ونجج غالبية أحياء مشظقة الجراسة ضسؽ

. وىحا مسا يعشي عجم رضا السؾاطؽ مؽ ىحه الخجمة . والحي يفدخ بالؾقت نفدو إلى الشقص الكبيخ في 

 .خجمة شبكة الرخف الرحي ورداءة كفاءتيا أمام سكان مشظقة الجراسة 
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 (22 - 3خريطة )
 نمهذج المناطق الداخنة والباردة لمعدل رضا المهاطن من خدمة الررف الرحي

عتساد عمى  بيانات ممحق )،  Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج   .(5بالإ

 راضي ججاً 

 راضي

 راضي نؾعا ما 

 عجم وجؾد رضا
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 ( المعيارية لمعدل الرضا من الررف الرحي:Z-score: خريطة نمهذج قيم )3-4-2

ستخجام إإ ( األحرائية . وتغيخ الشتائج مؽ Z( نسؾذج قيؼ الجرجة السعيارية )23ــ  3تسثل خخيظة )   

( عيخت بسدتؾى داللة Zىحا الشسؾذج أن تخكد قيؼ معجل الخضا السؾجبة السختفعة لمجرجة السعيارية )

( وعيخت ىحه الشتائج ضسؽ الفئات 2.25( ، وبسدتؾى معشؾية أكبخ مؽ )8.95حرائية أقل مؽ )إإ 

( و 8.29 - 8.63( و )8.64 - 3.22عيارية أقل مؽ )الدابعة والدادسة والخامدة بمغت درجتيا الس

( الحي يبيؽ تخكد أعمى قيؼ معجل الخضا الداخشة السؾجبة وفقًا لمجاللة األحرائية 2.64 - 8.28)

تسؾز،ابؽ خمجون األولى والثانية،  87وتزؼ األحياء التالية )مذيخفة األولى والثانية والثالثة والخابعة، 

ة، اليخمؾك، الذفاء األولى والذفاء األولى والثانية والثالثة والخابعة، باب سشجار، الرشاعة األولى والثالث

أحج، بجر الكبخى األولى والثانية، الخبيع، ابؽ األثيخ األولى والثانية، أبي تسام، عسؾ البقال، السيجان، 

جاء، الخسالة، ، الشالخاتؾنية، شيخ فتحي، خدرج، باب البيض، الرفاء، قزيب البان، السغخب، نابمذ

صالح الدراعي(. وىحا يفدخ في قبؾل فخضية العجم العال، السشرؾرية،األقترادييؽ،الإ بؾ الثؾرة، شيخ أ  

 والحي تشص عمى أن تؾزيع الغاىخة أخحت الشسط العذؾائي.

إما بالشدبة لقيؼ معجل الخضا لمسشاطق الدالبة الباردة السشخفزة شسمت الفئات األولى والثانية        

 ،(2.25( وبسدتؾى معشؾية أكبخ مؽ )8.95حرائية أقل مؽ )الثة ، والتي عيخت بسدتؾى داللة إإ والث

( -2.34 _ -2.85( و )-886 _ -2.35( و )-8.56 _ -8.87وبمغت ىحه الفئات أقل مؽ )

ثانية وتذسل األحياء )اليخمات الثانية، الرشاعة الثانية والخابعة،الخافجيؽ األولة وال أنحخاف معياري ،

والثالثة والخابعة والخامدة والدادسة والدابعة والثامشة،رجؼ حجيج،وادي العيؽ الجشؾبية، األزدىارالججيج، 

واألزدىار األولى والثانية والثالثة، تل الخمان األولى والثانية، السأمؾن األولى والثانية، السشرؾر األولى 

ثالثة، الغدالني األولى والثانية،الظيخان الثانية، العكيجات والثانية والثالثة، وادي حجخ األولى والثانية وال

األولى والثانية، الشبي شيت، باب ججيج، حي العامل، مؾصل الججيجة األولى، الجواسة الثالثة، 

 السشرؾرية( .
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 (23 - 3خريطة )
 ( لمعدل الرضا من الررف الرحيZنمهذج قيم الدرجة المعيارية ) 

عتساد عمى خخيظة )، Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج        .(22 - 3بالإ
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 ( لمعدل الرضا من الررف الرحي:P-valueحتمالية)خريطة نمهذج القيم الإ :3-4-3

حتسالية قبؾل أو رفض فخضية العجم ، ( عسمية حرؾل الرجف أو إإ Pتعشي القيؼ األحتسالية )       

( Z-scoreالغاىخ عذؾائي . والحي تجعؼ نتائج قيؼ الجرجة السعيارية )التي تشص عمى أن تؾزيع 

لمسشاطق الداخشة السختفعة السؾجبة والسشاطق الباردة السشخفزة الدالبة لسعجل رضا السؾاطؽ مؽ ىحه 

 الخجمة . 

حتسالية لسعجل رضا السؾاطؽ مؽ خجمة شبكة الرخف الرحي ( القيؼ الإ 24 - 3خخيظة ) يتبيؽ      

( وبجاللو 2.25معشؾية أكبخ مؽ ) مشظقة الجراسة . أن الفئة األولى والثانية والثالثة عيخت بسدتؾى  في

لمسشاطق السختفعة والسشخفزة   ( Z-scoreوبيحا فيى تؤكج نتائج الجرجة السعيارية ) ،%( 92حرائية )إإ 

فخضية العجم التي تشص عمى حتسال قبؾل سة ىحه الشتيجة في أن تمجأ إلى إإ وبيحا يسكؽ أن تفدخ الجرا

أن ىحه الخجمة تسيل إلى التؾزيع العذؾائي وبعيجة عؽ التخكد في ىحه الخجمة في تغظية جسيع متظمبات 

مشظقة الجراسة .وبشاءًا عمى ما تقجم مؽ نتائج عسميات التحميل األحرائي لسعجل رضا السؾاطؽ مؽ 

سة . تؤكج الجراسة أن كفاءة ىحه الخجمة خجمة شبكة الرخف الرحي عمى مدتؾى أحياء مشظقة الجرا

بشدبة كبيخ مؽ مشظقة الجراسة ، وأنيا وزعت بذكل عذؾائي دون مخاعاة  عيخت بسدتؾى متجني ججاً 

أىسية بعض السشاطق التي تعًج ذات كثافة سكانية وحخكة تجارية باألضافة إلى عجم األخح بالحدبان 

مؽ  أن ىحه الخجمة تعاني أصالً  وخرؾصاً ياه األسشة . السشاطق السشخفزة التي تكؾن فخصة لتجسع الس

مذاكل سابقة تقرخ في كفاءتيا ولؼ تذيج أية عسميات تظؾيخية أو تؾسع لتغظي مداحة أوسع داخل 

 نظاق خجمتيا والشيؾض بالؾاقع الخجمي لسشظقة الجراسة . 
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 (24 - 3خريطة )
 من خدمة الررف الرحي ( لمعدل الرضاP-valueنمهذج القيم األحتمالية )

 .(22 – 3بالعتساد عمى خخيظة )، Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج    
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 : التحليل األحرائي لتقييم خدمة الطاقة الكهربائية بأستخدام نمهذج:5- 3
Hot Spot Analysis and Cold Spot (Getis – Ord Gi*)   

الجراسة ىحا األسمؾب مؽ التحميل األحرائي في نغؼ السعمؾمات الجغخافية  لقج أستخجمشا في ىحه       

GIS بغية الؾصؾل إلى تقييؼ كفاءة خجمة الظاقة الكيخبائية في مشظقة الجراسة . وتحجيج دقيق ألىؼ ،

السشاطق التي تعاني ضعف أو قرؾر في كفاءة ىحه الخجمة ، إلى جانب معخفة السشاطق التي تكؾن 

ل جيج مؽ ىحه الخجمة. باألعتساد عمى قيؼ معجل رضا السؾاطؽ مؽ خجمة الظاقة مخجومة بذك

ستخجام صشجوق أدوات التحميل راسة . بعج أنذاء قاعجة بيانات بإإ الكيخبائية عمى مدتؾى أحياء مشظقة الج

 خجمة وىى كاألتي :األحرائي ، ألنتاج الشساذج الخخائظية التي تبيؽ كفاءة ىحه ال

مهذج قيم المناطق الداخنة والباردة لمعدل الرضا من خدمة الطاقة :خريطة ن3-5-1
 :Hot Spot and Cold Spotالكهربائية :

( التحميل األحرائي لمسشاطق الداخشة السختفعة والسشاطق 25 - 3عيخت نتائج نسؾذج خخيظة )     

قة الجراسة . بتخكد أعمى الباردة السشخفزة لقيؼ معجل رضا السؾاطؽ مؽ خجمة الظاقة الكيخبائية في مشظ

قيؼ معجل الخضا لمسشاطق الداخشة ضسؽ الفئات الدابعة والدادسة والخامدة ذات المؾن األحسخ الستجرج 

%( . وشسمت الفئة الدابعة األحياء )الكؾيت، 92% ، 95% ، 99بسدتؾيات ثقة تخاوحت مابيؽ )

حجخ األولى والثانية، الفاو، الجواسة األولى الظيخان األولى والثانية، الغدالني األولى والثانية، وادي 

والثانية والثالثة، العكيجات األولى( التي جاءت بأعمى تخكد قيؼ معجل الخضا. بيشسا تزؼ الفئة الدادسة 

األحياء)سؾق السؾصل، شيخ ابؾالعال، السشرؾرية، الشبي شيت، السياسة، باب ججيج، العكيجات الثانية، 

%(. في حيؽ الفئة األدنى مدتؾى ثقة كانت ىى الفئة 95( بسدتؾى ثقة )السشرؾر األولى والثالثة

الخامدة وتزؼ األحياء)السأمؾن األولى، مالعثسان السؾصمي، عسؾ البقال، السيجان، الخاتؾنية، الذفاء 

 %(. ضسؽ السشاطق الداخشة السختفعة لخجمة الظاقة الكيخائية.92الثالثة، باب سشجار( بسدتؾى ثقة )
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إما السشاطق الباردة السشخفزة األقل قيؼ معجل الخضا مؽ خجمة الظاقة . نجج أنيا سجمت         

% ، 95% ، 99ضسؽ الفئات األولى والثانية والثالثة ذات المؾن األزرق الستجرج بسدتؾيات ثقة بمغت )

الخفاعي وحيث تزؼ الفئة األولى األحياء )اليخمات األولى والثانية، بجر الكبخى األولى،  ،%( 92

األولى والثانية، األصالح الدراعي، الرشاعة األولى والثانية والثالثة والخابعة، السغخب، الخافجيؽ األولى 

%(. بيشسا تزؼ الفئة 99والثالشية والثالثة والخابعة والخامدة والدابعة والثامشة، رجؼ حجيج( بسدتؾى ثقة )

بية، الخحسؽ، دىار الججيج، وادي العيؽ الجشؾ %( األحياء )األز 95الثانية ذات السدتؾى السشخفض )

زدىار األولى، اليخمؾك، الخافجيؽ الدادسة، األقترادييؽ، بجر الكبخى الثانية،ابؽ نابمذ ، الشجاء، الإ 

خمجون األولى، أحج،الخبيع، مذيخفة األولى(. إما الفئة األقل مدتؾى ثقة لسعجل الخضا تزؼ 

 %(. 92وأبؽ خمجون الثانية( بسدتؾى ثقة )األحياء)مذيخفة الثانية والثالثة، 

في حيؽ نخى عجد كبيخ مؽ أحياء مشظقة الجراسة عيخت بسدتؾى ثقة صفخ مؽ قيؼ معجل الخضا       

لخجمة الظاقة الكيخبائية مسا يجل عمى عجم وجؾد رضا ليحه الخجمة نتيجة عجم كفاءتيا ضسؽ ىحه 

ز،الشجار، الذفاء األولى والثانية والخابعة، ابؽ األثيخ تسؾ 87السشاطق وتزؼ األحياء )مذيخفة الخابعة، 

األولى والثانية، ابي تسام، الثؾرة، الذيخ فتحي، قزيب البان، الرفاء، العخوبة، مؾصل الججيجة األولى 

والثانية والثالثة، خدرج، باب البيض، وادي حجخ الثالثة، أغاديخ، السشرؾر الثانية، العامل، تل الخمان 

ستظاعت الجراسة مؽ تقييؼ كفاءة ىحه ثالثة، السأمؾن الثانية(. وبيحا إإ لثانية، األزدىار الثانية والاألولى وا

الخجمة وفق مدتؾيات أحرائية . حيث كان السدتؾى األول لمسشاطق الداخشة والتي عيخت بأعمى قيؼ 

 اً الحي يذكل جدء كبيخ  معجل الخضا . ثؼ جاءة السدتؾى الثاني األدنى قيؼ معجل الخضا ، والقدؼ األخيخ

 بسدتؾى كفاءة متجنية ججًا .  مؽ مشظقة الجراسة عيخت
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 (25 - 3خريطة )
 نمهذج المناطق الداخنة والباردة لمعدل رضا المهاطن من خدمة الطاقة الكهربائية

 .( 5عمى بيانات ممحق ) بالعتساد  ، Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج 

 راضي ججاً 

 راضي

 راضي نؾعًا ما 

 عجم وجؾد رضا 

 رضا مشخفض 

 رضا مشخفض ججا

 رضا رديئ
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 ( المعيارية لمعدل الرضا من الطاقة الكهربائية:Z-score:خريطة نمهذج قيم )3-5-2

( الجرجة السعيارية لمسشاطق الداخشة السختفعة السؾجبة والسشاطق 26 - 3يتزح مؽ الخخيظة )       

-Z. والحي عيخت قيسة )الخضا مؽ خجمة الظاقة الكيخبائية الباردة السشخفزة الدالبة ، لقيؼ معجل 

score( السعيارية السؾجبة أكبخ مؽ )إذ 2.25( بجاللة أحرائية ، وبسدتؾى معشؾية أقل مؽ )2.58 ، )

( أنحخاف معياري ، 8.53 - 2.48)( و2.42 - 3.38ات الدابعة والدادسة أكبخ مؽ )بمغت قيسة الفئ

( التي سجمت أعمى تخكد قيؼ معجل الخضا ذات المؾن 2.28%( ومدتؾى معشؾية )99وبسدتؾى ثقة )

وتزؼ األحياء)الكؾيت، الظيخان األولى والثانية، الغدالني األولى والثانية، وادي حجخ ، األحسخ الستجرج 

ألولى والثانية، السشرؾر الثالثة، الفاو، الجواسة األولى والثانية والثالثة، العكيجات األولى، سؾق ا

. بيشسا تزؼ الفئة الدادسة  السؾصل( التي جاءت بأعمى تخكد قيؼ معجل الخضا ضسؽ الفئة الدابعة

السشرؾرية، الشبي  األحياء)السأمؾن األولى، وادي حجخ الثالثة، مالعثسان السؾصمي، شيخ ابؾالعال،

شيت، السياسة، باب ججيج، العكيجات الثانية، السشرؾر األولى والثالثة، عسؾ البقال، السيجان، الخاتؾنية، 

الذفاء الثالثة، باب سشجار( . في حيؽ الفئة األدنى مدتؾى ثقة كانت ىى الفئة الخامدة وتزؼ 

الثالثة،، باب البيض، خدرج، الذيخ فتحي، قزيب  زدىارتل الخمان األولى، الإ  األحياء)السأمؾن الثانية،

البان،الرفاء،الذفاء األولى والثانية والخابعة، ابؽ األثيخ األولى والثانية(. مسا يعشي أن تؾزيع ىحه 

الخجمة يسيل إلى التخكد، لمسشاطق الداخشة السؾجبة ، وىحا يؤدي إلى رفض فخضية العجم ،التي تشص 

 عمى التؾزيع العذؾائي.

ما السشاطق الباردة الدالبة السشخفزة فقج عيخت أدنى تخكد قيؼ معجل رضا، ضسؽ الفئة أ          

( -3.28 - -2.32( و)-3.56 - -3.22األولى والثانية والثالثة بجرجة معيارية سالبة أكبخ مؽ )

( 2.28%( وبسدتؾى معشؾية بمغت )99( أنحخاف معياري بسدتؾى ثقة أحرائية )-2.29 - -8.22و)

زدىار سؽ، رجؼ حجيج، نابمذ، الشجاء، الإ .وتزؼ األحياء )األزدىار الججيج، وادي العيؽ الجشؾبية، الخح

والدادسة والدابعة األولى، العخوبة، السغخب، اليخمؾك، الخافجيؽ األولى والثانية والثالثة والخابعة والخامدة 
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ؽ، اليخمات األولى ، األصالح الدراعي،األقتراديي والثامشة، الرشاعة األولى والثانية والثالثة والخابعة

 ، الخفاعي األولى والثانية ، حجأُ  ، األولى والثانيةابؽ خمجون  ، لكبخى األولى والثانيةابجر  ، والثانية

لثانية والثالثة( التي عيخت بأدنى مدتؾيات قيسة معيارية مذيخفة األولى وا تسؾز،87، الخبيع الشجار،

 دة الدالبة السشخفزة لسعجل الخضا.  لمسشاطق البار 
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 (26 - 3خريطة )
 ( لمعدل الرضا من الطاقة الكهربائيةZ-scoreنمهذج قيم الدرجة المعيارية ) 

 . (25 - 3بالعتساد عمى خخيظة )،  Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج  
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 الكهربائية:( لمعدل الرضا من الطاقةP-value:خريطة نمهذج القيم األحتمالية)3-5-3

حتسالية التأكج مؽ قبؾل أو رفض فخضية العجم والؾصؾل إلى حقيقة ( إإ 27 - 3تبيؽ خخيظة )      

( . فسؽ خالل نتيجة القيؼ Z-scoreتؾزيع ىحه الخجمة ، والتي تجعؼ نتائج نسؾذج الجرجة السعيارية )

( تدتظيع الجراسة الحىاب إلى أن تؾزيع ىحه الخجمة وفق قيؼ معجل الخضا بأنيا P-valueاألحتسالية )

( أكبخ مؽ مدتؾى Pبمغت القيسة األحتسالية ) فقجتسيل إلى التخكد ضسؽ السشاطق الداخشة السختفعة . 

وبيحا تدتظيع الجراسة أن تؤكج نتائج قيؼ  ( ،2.25ية )%( ، وأقل مؽ مدتؾى معشؾ 95داللة أحرائية )

( لتؾزيع خجمة الظاقة الكيخبائية في مشظقة الجراسة التي ذىبت Z-scoreنسؾذج الجرجة السعيارية )

ولؾحظ أيزًا أن جدء كبيخ مؽ أحياء مشظقة الجراسة ا ضسؽ السشاطق الداخشة السختفعة ، بشتيجة تخكدى

زة بأقل معجل رضا لمجرجة السعيارية واألحتسالية . مسا يتؾجب بزخورة سجمت ضسؽ السشاطق السشخف

أعادة الشغخ في ىحه السشاطق وتحجيج أىؼ األحتياجات مؽ خجمات البشى التحتية لخجمة الظاقة الكيخبائية 

 ، التي مؽ شأنيا أن تخفع مؽ كفاءتيا في خجمة الدكان .
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 (27 - 3خريطة )
 من خدمة الطاقة الكهربائية ( لمعدل الرضاP-value)نمهذج القيم األحتمالية 

عتساد عمى خخيظة ) ،  Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج     . (25 – 3بالإ
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 : التحليل األحرائي لتقييم خدمة شبكة الذهارع بأستخدام نمهذج:3-6
Hot Spot Analysis and Cold Spot (Getis - Ord Gi*)   

إلى حقيقة كفاءة خجمة شبكة الذؾارع مؽ جانب الخرائص الفشية ليحه الخجمة ألجل الؾصؾل       

سمؾب مؽ التحميل حياء . لجأت الجراسة إلى إإستخجام ىحا الإ تؾى األ  في مشظقة الجراسة عمى مد

األحرائي ، باألعتساد عمى معجل الخضا مؽ ىحه الخجمة . وتحجيج دقيق لمسشاطق الداخشة السختفعة 

لتي تقف وراء رداءة ىحه الخجمة لباردة السشخفزة بقيؼ معجل الخضا . ثؼ تذخيص األسباب اوالسشاطق ا

والتأكج مؽ طبيعة نسط تؾزيع ىحه الغاىخة في مشظقة الجراسة ، التي قج تأخح نسط التكتل أو العذؾائي . 

 مي :مؽ ىحه الخجمة . وىى كسا يوذلػ مؽ خالل أنتاج الشساذج الخخائظية لقيؼ معجل الخضا 

:خريطة نمهذج قيم المناطق الداخنة والباردة لمعدل الرضا من خدمة شبكة 3-6-1
 :Hot Spot and Cold Spotالطرق :

( أن مشظقة الجراسة عيخت بثالث أقدام وفقًا 28 - 3تدتشتج الجراسة مؽ نسؾذج خخيظة )      

معجل الخضا ضسؽ الفئات الدابعة  لسدتؾيات الثقة الثالث. فسشيا عيخت السشاطق الداخشة السختفعة بقيؼ

%( ذات المؾن 92% ، 95% ، 99والدادسة والخامدة بأعمى قيؼ التخكد ، وبسدتؾيات ثقة بمغت )

األحسخ الستجرج ، وتزؼ الفئة الدابعة األحياء )الكؾيت، الظيخان األولى والثانية، الغدالني األولى 

سشرؾر األولى والثالثة، الجواسة األولى والثانية والثالثة، والثانية، وادي حجخ األولى والثانية والثالثة، ال

العكيجات األولى والثانية، مالعثسان السؾصمي، الفاو، السيجان، الخاتؾنية، عسؾالبقال، قزيب البان، 

الذفاء األولى والثانية والثالثة والخابعة، باب سشجار،ابؽ األثيخ األولى( ، بيشسا شسمت الفئة الدادسة 

التالية )السشرؾر الثانية، مؾصل الججيجة األولى، الرفاء(. في حيؽ جاءت الفئة الخامدة  األحياء

%( ضسؽ 92لتزؼ األحياء)تل الخمان الثانية، اغاديخ، مؾصل الججيجة الثانية، ابي تسام( بسدتؾى ثقة)

 السشاطق الداخشة السختفعة .
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عيخت بالمؾن األزرق الستجرج ضسؽ الفئات  أما السشاطق الباردة السشخفزة بقيؼ معجل الخضا  فقج     

األولى والثانية والثالثة وشسمت أطخاف أحياء مشظقة الجراسة وىى )وادي العيؽ الجشؾبية، رجؼ حجيج، 

الخافجيؽ األولى والثانية والثالثة والخابعة والخامدة والدادسة والدابعة والثامشة، الرشاعة الثانية والثالثة 

%(. بيشسا تزؼ الفئة الثانية 99ولى والثانية، احج( ضسؽ الفئة األولى بسدتؾى ثقة )والخابعة،اليخمات األ

زدىار شاعة األولى، اليخمؾك، نابمذ، الإ األحياء )ابؽ خمجون األولى والثانية، بجر الكبخى الثانية، الر

ثقة دنى مدتؾى %( . في حيؽ عيخت الفئة الثالثة بأ95زدىار الثالثة( بسدتؾى ثقة بمغت )الججيج، الإ 

 قترادييؽ ، مذيخفة األولى والثانية( .%( وتزؼ األحياء )الإ 92بمغت )

كسا تخى الجراسة ضسؽ ىحا الشسؾذج ىشاك أحياء كثيخ عيخت بسدتؾى ثقة صفخ، مسا يجل عجم       

وجؾد قيؼ رضا ليحه الخجمة ضسؽ ىحه السشاطق وتزؼ األحياء )السأمؾن األولى والثانية، األزدىار 

األولى والثانية، تل الخمان الثانية، العامل، الخحسؽ،الشجاء،السغخب،مؾصل الججيجة الثالثة، العخوبة، 

األصالح الدراعي، الخفاعي األولى والثانية، ابؽ األثيخ الثانية، الشجار،الخبيع، بجر الكبخى األولى، 

 تسؾز، مذيخفة الثانية والخابعة( 87
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 (28 - 3خريطة )   
 المناطق الداخنة والباردة لمعدل رضا المهاطن من خدمة شبكة الذهارعنمهذج 

عتساد عمى بيانات ممحق ) ، Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج      . (5بالإ

 رضا رديئ

 رضا مشخفض ججاً 

 رضا مشخفض

 عجم وجؾد رضا

 راضي نؾعا ما 

 راضي

 راضي ججا
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 ( المعيارية لمعدل الرضا من شبكة الطرق:Z-scoreقيم ): خريطة نمهذج 3-6-2

( لمسشاطق Z-score( أن قيؼ الجرجة السعيارية )29 - 3مؽ نسؾذج خخيظة ) في دراستشادتشتج ن     

نحخاف معياري إإ  (2.58كبخ مؽ )الداخشة السختفعة السؾجبة لقيؼ معجل رضا السؾاطؽ مؽ ىحه الخجمة أ  

( . مسا يجعل الجراسة أن تحىب في تفديخ نسط تؾزيع ىحه الخجمة ىؾ 2.25)وبسدتؾى معشؾية أقل مؽ 

بمغت الجرجة السعيارية لمفئات الدابعة  فقج. لتخكد، وبعيًج عؽ الشسط العذؾائيالشسط الستكتل أي ا

( 2.82 - 3.62( و)3.68 - 4.82والدادسة والخامدة ذات المؾن األحسخ العامق الستجرج أكبخ مؽ )

( . التي سجمت 2.22%( ، ومدتؾى معشؾية )99( أنحخاف معياري. وبسدتؾى ثقة )2.54 - 2.29و)

أعمى تخكد قيؼ معجل الخضا ، وتزؼ األحياء )الكؾيت، الظيخان األولى والثانية، الجواسة األولى والثانية، 

ءاألولى الشبي شيت،الفاو،سؾق السؾصل،شيخ ابؾالعال،السشرؾرية،السيجان،الخاتؾنية،عسؾالبقال، الذفا

والثالثة والخابعة، باب سشجار،ابؽ األثيخ األولى( ضسؽ الفئة الدابعة. بيشسا شسمت الفئة الدادسة 

األحياء) الذفاء الثانية،ابؽ األثيخ الثانية، قزيب البان،الرفاء،الذيخ فتحي،السياسة،خدرج،باب 

لسؾصمي،الغدالني األولى البيض،باب ججيج،العكيجات األولى والثانية،الجواسة الثالثة،مالعثسان ا

وتزؼ الفئة الخامدة األحياء  ثالثة، السشرؾر األولى والثالثة(،والثانية،وادي حجخ األولى والثانية وال

بي تسام، ابؽ ى والثانية والثالثة،الثؾرة، أ  )السأمؾن األولى،تل الخمان األولى،اغاديخ،مؾصل الججيجة األول

 األثيخ الثانية(.

اطق الباردة السشخفزة الدالبة لقيؼ معجل الخضا فقج عيخت بالمؾن األزرق الستجرج ما السشأ           

 -8.276( و)-4.24 - -3.28كبخ مؽ )أ  ( بمغت Zبالفئات األولى والثانية والثالثة وبجرجة معيارية )

( وأكبخ مؽ 2.25( أنحخاف معياري ، وبسدتؾى معشؾية أقل مؽ )-8.75 --2.66( و)-3.27 -

وتزؼ األحياء )وادي العيؽ الجشؾبية، رجؼ حجيج، الخافجيؽ األولى والثانية والثالثة  ى ثقة ،%( مدتؾ 95)

والخابعة والخامدة والدادسة والدابعة والثامشة،الرشاعة الثانية والثالثة والخابعة،اليخمات األولى والثانية( 

الثة،األزدىار الججيج، نابمذ، اليخمؾك، زدىار الثالفئة الثانية فتذسل األحياء )الإ  بيشساضسؽ الفئة األولى 
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حج، مذيخفة األولى والثالثة( ، بخى الثانية، ابؽ خمجون األولى، أُ الرشاعة األولى ، األقترادييؽ، بجر الك

فاعي األولى تسؾز، بجر الكبخى األولى،الخ 87وتزؼ الفئة الثالثة األحياء)مذيخفة الثانية والخابعة،

 زدىار األولى، الشجاء، تل الخمان الثانية(. العخوبة، السغخب، الإ  ح الدراعي،صالوالثانية،الإ 
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 (29 - 3خريطة )
 ( لمعدل الرضا من شبكة الذهارعZ-scoreنمهذج قيم الدرجة المعيارية )

عتساد عمى خخيظة )،  Arc gis10.7السرجر: بأستخجام بخنامج    . (28 – 3بالإ
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 (األحتمالية لمعدل الرضا من شبكة الطرق:P-value: خريطة نمهذج القيم)3-6-4

تشص عمى التؾزيع حتسالية أن تخفض الجراسة فخضية العجم ، التي ( إإ 32-3يتزح مؽ خخيظة )       

وتؼ ذلػ مؽ  ،وتحىب إلى أن تؾزيع خجمة شبكة الظخق تأخح نسط التخكد أو التكتل العذؾائي لمغاىخ، 

خالل نسؾذج األحتسالية لقيؼ معجل الخضا عمى مدتؾى أحياء مشظقة الجراسة ليحه الخجمة . كسا تؤكج 

( بتخكد تؾزيع Z-score( حقيقة الشغخية التي أكجت عمييا الجرجة السعيارية )P-valueقيسة األحتسالية )

%( 95حرائية أكبخ مؽ )داللة إإ ة . التي تدجل مدتؾى ىحه الخجمة ضسؽ السشاطق الداخشة السختفع

وتججر الشارة مسا تقجم مؽ نتائج عسميات التحميل األحرائي ( ، 2.25وأقل مؽ مدتؾى معشؾية )

لسعجل الخضا . تبيؽ أن مدتؾى كفاءة ىحه الخجمة عيخت بذكل متبايؽ ، إذ تخكدت أعمى كفاءة ليا 

بالسقابل نجج أجداء كبيخة مؽ أحياء مشظقة ضسؽ السشاطق الداخشة السختفعة بقيؼ معجل الخضا . بيشسا 

الجراسة عيخت ىحه الخجمة بكفاءة متجنية ججًا ، بل تشعجم في بعض األحياء التي عيخت بسعجل قيؼ 

صفخ . مسا يسكؽ أن تخى الجراسة ضخورة أعادة التؾازن في تقجيؼ ىحه الخجمة وتؾجيييا بذكل عادل 

 ستقخار .ب عسميات التظؾر والإ راسة ، لتؾاكلتذسل جسيع أحياء مشظقة الج
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 (32 - 3خريطة )
 من خدمة شبكة الذهارع ( لمعدل الرضاP-valueنمهذج القيم األحتمالية )

عتساد عمى خخيظة )،  Arc gis10.7بأستخجام بخنامج السرجر:   (.28 – 3بالإ
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 التىجهاخ ادلستقثليح خلدماخ الثنى التحتيح حسة التقديراخ السكانيح 

 . 5302سرتاتيجيح ادلستقثليح خلدماخ الثنى التحتيح لغايح ػام : اإلِ 1 - 4

 .5302: تقديراخ سكان منطقح الدراسح لسنح  1 - 1 - 4

 : تقديراخ احلاجح ادلستقثليح من الىحداخ السكنيح . 5 - 1 - 4
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 : النظرج ادلستقثليح خلدمح مياه الشرب . 1 - 5 - 4

 ستقثليح خلدمح الصرف الصحي .: النظرج ادل 5 - 5 - 4

 : النظرج ادلستقثليح خلدمح الطاقح الكهرتائيح . 0 - 5 - 4

 ادلستقثليح خلدمح شثكح الشىارع : النظرج 4 - 5 - 4
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 . 5302: األستراتيجية السدتقبلية لتطهير خدمات البشى التحتية لغاية عام  1 - 4

 تسهيد :  

بعج مشاقذة واقع وتػزيع شبيعة خجمات البشى التحتية في الفرػؿ الدابقة ، والتي بيشت جػانب       

ثمت بعجـ عجة مغ الكفاءة والقرػر في شبيعة تػزيعيا السكاني وتغصيتيا لحاجة الدكانية . التي تس

ساسية في كفاءة تػزيعيا السكاني داخل األحياء الدكشية وسج حاجة مشصقة الجراسة مغ ىحه الخجمات األأ 

حياة السجيشة . لحا أصبح مغ الزخورؼ أف يدمط الزػء في ىحا الفرل في وضع رؤية ستخاتيجية 

، إذ تعُج تمظ الخجمات  مية مشيامدتقبمية لتصػيخ خجمات البشى التحتية ، وسج حاجة الدكاف السدتقب

حجػ أىع السخافق الحزخية لمسجف لخسع الرػرة السدتقبمية لسا يجب أف تكػف عميو تمظ الخجمات مغ إ  

تػزيع عادؿ يػفخ جسيع إحتياجات الدكاف ، مغ خالؿ األعتساد عمى معجالت الديادة الدكانية الستػقعة 

 مدتؿباًل في مشصقة الجراسة .

 :5302كان مشطقة الدراسة لدشة : تقديرات س 1 - 1 - 4

( ، ونسػ growthيصمق عمى التغيخ في حجع الدكاف سػاء كاف في الديادة أو الشقراف ) الشسػ ( )   

الدكاف السػجب والدالب مرجره ثالث عػامل ىى ) السػاليج والفػؼيات واليجخة ( فال يتغيخ نسػ الدكاف 

يخ التػازف بيغ ىحه العاومل مغ وقت ألخخ ، وقج يتحبحب بعامل واحج وإ نسا بجسيع تمظ العػامل وقج يتغ

فالتقجيخ السدتقبمي لحجع الدكاف يداعج أصحاب  .(5)العجد البذخؼ بيغ الديادة والشقراف عبخ التاريخ 

ا تتع معالجة السذكالت الحزخية ، القخار والسخصصيغ في التشبؤ بالسعصيات الدكانية التي عمى ضػءى

 السدتقبل بسا يتالئع مع تحقيق التػازف بيغ عجد الدكاف الفعمية مغ الخجمات فيوتقجيخ الحاجة 

                                           

 . 203فاضل الدعجؼ ، جغخاؼية الدكاف ، مرجر سابق ، ص عباس  – (5)
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وقج أشارت األسقاشات الدكانية أف   .(5)عتساد عمى السعاييخ السحمية والعالسية والخجمات السػجػدة بال  

جة عمى ( ندسة . بيشسا وفق التقجيخات الدكانية السعتس143535بمغ ) 3030سكاف مشصقة الجراسة لعاـ 

( ندسة ، مسا يعشي 343091قخابة ) 3021بمغ عجد الدكاف لعاـ و ،  (*)(3.2معجؿ الشسػ الحؼ بمغ )

( ندسة . وتعُج ىحه زيادة كبيخة مسا يتػجب عمى أصحاب القخار 342311ىشاؾ زيادة سكانية بمغت )

لتغصية حاجتيع بسا  العسل عمى دراسة حاجة الدكاف السدتقبمية مغ الخجمات الػاجب تػفخىا بقجر كافي

يتالئع مع متصمباتيع الخجمية . إذ تػفخ جانبًا مغ ىحه الخجمات بسا يتالئع مع الديادة الدكانية السدتسخة 

 ( . 31 - 9مدتسخ . يشطخ الججوؿ ) ف بيغ حجع الدكاف والخجمات بذكل  يحقق نػع مغ التػاز 

 ( 52 - 4جدول )
 5302ومقدار الزيادة الدشهية لعام حجم الدكان الستهقع ألحياء مشطقة الدراسة 

 اسم الحي تسلسل
حجم السكان لعام 

0202 
حجم السكان المتوقع 

0202 
مقدار  معدل
 السنوية الزيادة

 010 849 606 الكويت 1

 1156 0252 0084 1الطيران  0

 0262 8099 6009 0الطيران 0

 909 0214 1696 1الغزالني 4

 282 1582 1022 0الغزالني 2

 2998 15955 11899 1وادي حجر  6

 8025 09288 19940  0وادي حجر  5

 080 920 228 0وادي حجر  9

 4549 14410 8662 1المنصور  8

 4224 10650 8168 0المنصور  12

 4585 14261 8564 0المنصور  11

 4404 10402 8226 1المأمون  10

 4296 10420 9015 0المأمون 10

 1242 0125 0115 1الدواسة  14

 1001 0506 0222 0الدواسة  12

 514 0169 1424 0الدواسة  16

 0256 12922 5058 باب جديد 15

 1582 2448 0624 1العكيدات  19

                                           

 . 323فتحي أحسج ابػ عيانو ، جغخاؼية الدكاف ، مرجر سابق ، ص  - (5)
 .  95، ص  االوؿ( الفرل 1 - 5، باألعتساد عمى ججوؿ ) 3030( لدشة 3.2معجؿ الشسػ ) - )*(
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 0008 8900 6280 0العكيدات  18

 0244 5500 2159 الموصلي عثمان مال 02

 608 1828 1092 النبي شيت  01

 0600 5898 2025 اغادير  00

 6291 19428 10059 1موصل جديدة 00

 0401 12092 6864 0موصل جديدة 04

 1298 0022 0016 0موصل جديدة 02

 00 121 69 سوق الموصل 06

 1690 2126 0404 شيخ ابو العال 05

 0212 8120 6109 المنصورية 09

 4589 14264 8566 المياسة 08

 0429 5461 2220 خزرج 02

 1642 4884 0048 باب البيض 01

 4005 10104 9925 الميدان 00

 4020 10526 9224 الخاتونية 00

 4090 10889 9516 عمو البقال  04

 5192 01911 14606 الشيخ فتحي 02

 0215 8129 6141 1الشفاء  06

 0000 6552 4240 0الشفاء  05

 1221 4529 0125 0الشفاء  09

 1222 4526 0126 4الشفاء  08

 0241 8000 6181 باب سنجار 42

 208 1605 1289 قضيب البان  41

 0942 9602 2592 الصفاء 40

 4491 10620 8100 العروبة 40

 4581 14240 8520 الثورة 44

 8580 08504 18800 1ابن االثير  42

 0000 5220 4508 0ابن االثير  46

 5251 01464 14080 ابي تمام  45

 2902 15690 11925 1الرفاعي  49

 1912 2484 0694 0الرفاعي  48

 8922 08564 18828  الزراعي األصالح 22

 6645 02159 10201 االقتصاديين 21

 2249 12000 12052 النجار 20

 429 1009 902 1الصناعة  20

 / /  /  0الصناعة  24

 011 641 402 0الصناعة  22

 892 0852 1882 حي الربيع  26

 4921 14502 8954 1بدر الكبرى 25

 902 0498 1668 0بدر الكبرى 29

 4008 10909 9628 1الهرمات  28

 994 0694 1922 0الهرمات  62
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 0525 11020 5246 1ابن خلدون  61

 008 1265 1009 0ابن خلدون  60

 051 900 220 تموز 15حي  60

 025 608 400 احد  64

 0265 6054 4025 1ةمشيرفة والكنيس 62

 1480 4200 0242 0والكنيسةمشيرفة  66

 015 628 440 0مشيرفة والكنيسة 65

 00 66 44 4مشيرفة والكنيسة 69

 8018 05894 19562 المغرب 68

 2252 16804 11048 اليرموك 52

 5698 00041 12620 1رافدين لا 51

 2006 12982 12628 0الرافدين 50

 4619 14218 8421 0الرافدين 50

 0925 9650 2912 4الرافدين 54

 0058 5001 4940 2الرافدين 52

 0009 6584 4226 6الرافدين 56

 0220 6292 4255 5الرافدين 55

 820 0541 1909 9الرافدين 59

 5168 01561 14280 1االزدهار  58

 0291 8020 6051 0االزدهار  92

 4512 14010 8285 0االزدهار  91

 1422 4048 0948 4االزدهار  90

 0040 8941 6288 1الرمان تل  90

 0261 8080 6001 0تل الرمان  94

 4008 10909 9628 حي العامل 92

 8006 09008 18220 الرحمن/ العامل 96

 0166 6252 4428 وادي العين جنوبية 95

 0051 12000 6960 رجم حديد / التضامن 99

 2244 12010 12069 نابلس  98

 4220 10652 8165 النداء / الرسالة  82

 1060 0902 0269 الفاو ــ الدندان 81

 080962 980246 289191 مجموع 80

 السرجر : باألعتساد عمى :
 تية :ػػباألعتساد عمى السعادلة األأ  3021ستخخاج تقجيخ الدكاف لعاـ تع إ   -( 5)

        P
n
 = P

3
 ( 1 + r )

n 

N = عجد الدشػات بيغ التعجاديغ .r  = معجؿ الشسػ. P
 .عجد سكاف سشةاألساس =  0

 P
n  =(5)يشطخ ،  عجد سكاف سشة اليجؼ . 
 

                                           

 . 200دعجؼ ، مرجر سابق ، ص العباس فاضل  - (5)
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 : تقديرات الحاجة السدتقبلية من الهحدات الدكشية : 5 - 1 - 4

يذكل الدكغ جدء أساسي في حياة األنداف عمى األرض ، فيػ ضسغ حاجاتو الغخيدية والحياتية      

ضسغ ضخوريات الحياة في السجيشة الحزخية ، الحؼ دائسًا ما يدعى األنداف في الحرػؿ عمى مدكغ 

ؼ مشاسب وصحي مجيد بكافة السخافق األساسية مغ خجمات البشى التحتية متسثمة بسياه الذخب والرخ 

. التي يتػجب تخصيصيا وفق الترسيع (5)الرحي والكيخباء والصخؽ ، وغيخىا مغ الخجمات األساسية 

جلمتقجيخات الدكانية السدتقبمية ،  وتغصية الحاجة السدتقبمية بشاءً  األساسي لمسجيشة ، عسمية إجخاء  إ ذ ُتعأ

ضسغ الجراسات األسكانية ، متسثاًل التقجيخ السدتقبمي لمػحجات الدكشية مغ الخصط السيسة لجػ الباحثيغ 

بسؤشخ يعكذ شبيعة الػضع الدكشي ، كػنيا تتعامل مع مختمف التغيخات الجيسػغخاؼية والعسخانية 

ومغ أجل معخفة تقجيخ الػحجات الدكشية السدتقبمية لسجة خسدة عذخ  .(3)واألجتساعية واألقترادية 

( ندسة ، وعمى غخار 343091بقخابة ) 3021عاـ عامًا قادمة ، حيث قجر عجد سكاف مشصقة الجراسة ل

( أفخاد كسعجؿ، ستكػف حجع التقجيخات لمػحجات الدكشية السصمػب تػفيخىا 1أف كل أسخة تتكػف مغ )

عتبار أف لكل أسخة تدكغ وحجة سكشية ، وبيحا عمى إ   3021وحجة سكشية لعاـ  (*)(593129قخابة )

وحجة سكشية يشطخ ججوؿ  (**)(20011لمدشة السقجرة بقخابة ) تحجد الحاجة الفعمية مغ الػحجات الدكشية

(9 - 31.) 

  

                                           

يع الصيف ، )واخخوف( ، خجمات السجف ) دراسة في الجغخاؼية التشسػية ( ، ط - (5) ، كمية التخبية ابغ رشج  5بذيخ إبخـا
 . 22، ص  3004، جامعة بغجاد ، 

 . 304عبيخ أيدخ عمي ضاحي الزاحي ، مرجر سابق ، ص  - (3)
( وىػ معتسج 1متػسط حجع األسخة يداوؼ ) ( ، بأعتبار1÷ تع تقجيخ الػحجات الدكشية مغ خالؿ ) عجد الدكاف   - )*(

 لجػ دائخة أحراء نيشػػ ، ولكل أسخة وحجة سكشية.   
   تع أستخخاج الحاجة الفعمية مغ الػحجات الدكشية بصخح مجسػع الػحجات الدكشية لمدشة السقجرة مغ الدشة الدابقة. - (**)
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 5302( حجم الهحدات الدكشية الستهقعة والحاجة الفعلية لعام 52 - 4جدول )

 اسم الحي تسلسل
حجم السكان 

 المتوقع
 0202 (*) 

عدد الوحدات 
 0202السكنية لعام 

عدد الوحدات 
السكنية الفعلية 

0202 (**) 

الفعلية الحاجة 
من الوحدات 

 السكنية

 40 116 129 849 الكويت 1

 52 202 282 0252 1الطيران  0

 642 820 1249 8099 0الطيران 0

 126 060 418 0214 1الغزالني 4

 100 156 089 1582 0الغزالني 2

 1009 1640 0892 15955 1وادي حجر  6

 0208 0624 4690 09288 0وادي حجر  5

 5 16 00 140 0وادي حجر  9

 52 1180 0420 14410 1المنصور  8

 642 1422 0058 10650 0المنصور  12

 849 1458 0405 14261 0المنصور  11

 629 1292 0009 10402 1المأمون  10

 829 1128 0265 10420 0المأمون 10

 068 025 206 0125 1الدواسة  14

 094 008 600 0506 0الدواسة  12

 52 022 061 0169 0الدواسة  16

 642 949 1928 12922 باب جديد 15

 208 058 829 2448 1العكيدات  19

 581 949 1608 8900 0العكيدات  18

 591 226 1095 5500 مال عثمان الموصلي 02

 0 022 020 1828 النبي شيت 01

 606 686 1000 5898 اغادير 00

 52 1629 025602 19428 1موصل جديدة 00

 642 1208 1501 12092 0جديدة موصل 04

 091 052 221 0022 0موصل جديدة 02

 1 15 19 121 سوق الموصل 06

 000 619 921 2126 شيخ ابو العال 05

 28202 802 1206 8120 المنصورية 09

 1125 1002 0405 14264 المياسة 08

 52 641 1044 5461 خزرج 02

 642 460 900 4884 باب البيض 01

 999 1021 0198 10104 الميدان 00

 1222 1101 0106 10526 الخاتونية 00

 945 1018 0166 10889 عمو البقال 04

 1850 1660 0602 01911 الشيخ فتحي 02

 602 981 1206 8129 1الشفاء  06
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 52 202 1108 6552 0الشفاء  05

 642 422 592 4529 0الشفاء  09

 440 040 594 4526 4الشفاء  08

 918 502 1208 8000 باب سنجار 42

 109 142 050 1605 قضيب البان 41

 980 242 1405 9602 الصفاء 40

 1422 960 0065 10620 العروبة 40

 52 1152 0404 14240 الثورة 44

 642 0222 4824 08504 1ابن االثير  42

 500 440 1152 5220 0ابن االثير  46

 0162 1410 0255 01464 ابي تمام 45

 1020 1544 0845 15690 1الرفاعي  49

 461 422 816 2484 0الرفاعي  48

 0292 0056 4861 08564 األصالح الزراعي 22

 52 1220 0060 02159 االقتصاديين 21

 642 1429 0224 12000 النجار 20

 52 106 026 1009 1الصناعة  20

 / / / / 0الصناعة  24

 42 65 125 641 0الصناعة  22

 154 000 486 0852 حي الربيع 26

 1058 1152 0424 14502 1بدر الكبرى 25

 52 000 412 0498 0بدر الكبرى 29

 642 1149 0142 10909 1الهرمات  28

 016 001 445 0694 0الهرمات  62

 80202 822 1956 11020 1ابن خلدون  61

 42 001 061 1265 0ابن خلدون  60

 29 58 105 900 تموز 15حي  60

 2 52 122 608 احد 64

 52 268 1246 6054 1مشيرفة والكنيسة 62

 642 424 526 4200 0مشيرفة والكنيسة 66

 48 61 112 628 0مشيرفة والكنيسة 65

 4 5 11 66 4مشيرفة والكنيسة 69

 0045 0015 4664 05894 المغرب 68

 1215 1024 0901 16804 اليرموك 52

 0121 1508 0982 00041 1الرافدين  51

 52 1022 0648 12982 0الرافدين 50

 642 1404 0005 14218 0الرافدين 50

 900 610 1442 9650 4الرافدين 54

 690 201 1024 5001 2الرافدين 52

 491 621 1100 6584 6الرافدين 56

 262 449 1210 6292 5الرافدين 55
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 040 014 425 0541 9الرافدين 59

 52 1296 0605 01561 1االزدهار  58

 642 828 1228 8020 0االزدهار  92

 1040 1140 0092 14010 0االزدهار  91

 02 659 529 4048 4االزدهار  90

 964 556 1642 8941 1تل الرمان  90

 904 502 1248 8080 0تل الرمان  94

 420 1699 0142 10909 حي العامل 92

 52 0102 4500 09008 الرحمن/ العامل 96

 642 229 1286 6252 وادي العين جنوبية 95

 520 820 1526 12000 رجم حديد / التضامن 99

 1019 1004 0220 12010 نابلس 98

 1049 1202 0059 10652 النداء / الرسالة 82

 069 052 609 0902 الفاو ــ الدندان 81

 52226 59619 149654 980246 مجموع

 باألعتماد على :المصدر : 

اد . وىػ ( أفخ 1عغ شخيق قدسة عجد الدكاف عمى معجؿ ) 3021ستخخاج عجد الػحجات الدكشية لعاـ إ  تع  - (5)

 سخة وحجة سكشية .( أفخاد ولكل أُ 1عتبار حجع األسخة يذغل )إ  حراء نيشػػ ، بإ  معيار معتسج لجػ دأئخة 

 ( .31 - 9عتساد عمى ججوؿ )بال   -)*(      

 . 11( الفرل األوؿ  ، ص  50 - 5عتساد عمى ججوؿ ) بال   -)**(     
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 :5302: الشظرة السدتقبلية التطهيرية لخدمات البشى التحتية لغاية عام  5 - 4

ف عسمية التخصيط السدتقبمي وتصػيخ خجمات البشى التحتية الحزخية في السجف ليدت ميدػرة ، إ       

بل تتصمب حدابات دؾيقة لمشسػ الدكاني في السجف بػية التشبؤ البعيج السجػ لعسخ ترسيع وتخصيط تمظ 

ياء العسخ نتإ  الخجمات ، وإيزًا لكي يتع تجشب األىجار في السػارد إذا ما تع وضع رؤية مجروسة قبل 

. ونتيجة ليحا األمخ دائسًا ما تأخح الحدابات الجؾيقة لمشسػ الدكاني والعسخاني (5)الترسيسي ليحه الخجمات

جانبًا ميسًا في السخصصات التشفيحية ، بيجؼ تقجيخ الصاقة الترسيسية السدتقبمية مغ خجمات البشى 

شسية في مجاؿ السخافق والخجمات السختمفة مغ التحتية مغ جانب ، وفتخة األستثسار اآلمغ لسذخوعات الت

 .(3)جانب أخخ 

وبأعتبار أف خجمات البشى التحتية السحخؾ والسعيار الخئيدي التي تحجد مجػ تصػر السجف      

الحزخية ، لحا أصبح الذغل الذاغل ألغمب السيتسييغ بتخصيط السجف ىػ كيف يسكغ معالجة الديادة 

ية مذاكل حزخية وفق رؤية تقبمية مغ تمظ الخجمات دوف حجوث أأ السد الدكانية وتػفيخ إحتياجاتيع

عمى ما  .  وبشاءً (2)بعيجة السجػ مع الحفاظ عمى تمظ الخجمات وتصػيخىا وفق السعاييخ السحمية والعالسية 

تقجـ ستشاقر الجراسة في ىحا الفرل عسمية وضع الخؤية السدتقبمية لسجة خسدة عذخ عامًا قادمة 

مات البشى التحتية باألعتساد عمى التقجيخات الدكانية والػحجات الدكشية ، وإيزًا باألعتساد لتصػيخ خج

 عمى السعاييخ السحمية والعالسية .

  

                                           

 .33فتحي دمحم مريمحي ، مرجر سابق ، ص  - (5)
صالح عثساف عبج صالح العاني ،تحميل التبايغ السكاني لسؤشخات التشسية البذخية في محافطة األنبار ، جامعة  - (3)

 .543، ص   3051األنبار ، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، 
 .32فؤاد بغ غزباف ،  الخجمات الحزخية رؤية جغخاؼية معاصخة ، مرجر سابق ، ص  - (2)
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 : الشظرة السدتقبلية لخدمة مياه الذرب: 1 - 5 - 4

بعج دراسة واقع حاؿ خجمة مياه الذخب في الفرػؿ الدابقة ليحه الخجمة ، تػصمت الجراسة إلى       

لكغ ىحا ال يعشي أنيا تغصي جسيع أحياء مشصقة الجراسة اسة مخجومة كميًا بيحه الخجمة . أف مشصقة الجر 

سمية الزخ لسياه بشفذ الػتيخة التي تجيد الساء ، بل ضيخت في بعس األحياء الدكشية ضعف في ع

، ومغ ىحه األحياء  (*)الذخب ، مسا يجفع غالبية ىحه السشاشق إلى أستخجاـ )ماشػرات الساء الكيخبائية(

ىى ) السأمػف األولى والثانية ، تل الخماف األولى والثانية ، األزدىار الثانية والثالثة ، وادؼ حجخ األولى 

ة والثالثة، أغاديخ، مػصل الججيجة األولى والثانية والثالثة ، والثانية والثالثة ،السشرػر األولى والثاني

العامل ، الخحسغ( جاءت ىحه األحياء بغالبية أحياء مشصقة الجراسة أستخجامًا لساشػر الساء الكيخبائي ، 

 ويدتخجـ عادة عشجما يحرل ضعف في ضخ السياه السجيدة .

اسة مخجومة بأربعة مذاريع رئيدية تجيد الساء حيث تبيغ إيزًا مغ خالؿ ماتقجـ أف مشصقة الجر      

مػزعة داخل األحياء الدكشية ، (**)( )محصة ضخ فخعية(51الرالح لمذخب ألحياء مشصقة الجراسة، و)

( محصة خارجة عغ العسل . مسا 53( محصات فقط ، و)9األ أنيا ليدت جسيعيا تعسل .بل يعسل مشيا)

، وال زالت غالبية مشصقة الجراسة بأمذ الحاجة لسثل يؤدؼ إلى حجوث ضعف في عسمية ضخ السياه 

وبمغت ، (***) (BS5 ,BS3ىحه السحصات الفخعية . كسا تخجـ مشصقة الجراسة محصتيغ تػزيعية)

( 143535لكي تخجـ قخابة)/يػـ .2ـ(301000ع السحكػره أنفًا قخابة)مجسػع الكسية السشتجة ليحه السذاري

( لتخ/ فخد/ يػـ ، وىحا 292سعجؿ أستيالؾ الفخد )ب  3030ندسة أجسالي سكاف مشصقة الجراسة لعاـ 
                                           

 ماشػر كيخبائي يدتخجـ لزخ مياه األسالة إلى خدانات خدف السياه أعمى أسصح السشازؿ . - (*)
تشرب ىحه السحصات عمى األنابيب الثانػية لتقػية عسمية الزخ والسحافطة عمى وتيخة الزخ في السشاشق التي  - (**)

 يحرل فييا ضعف الزخ. 
 الساء السحصتاف حػض أرضي تجسيعي تجيد بالساء السعالج مغ السذاريع الخئيدية وتزخ اتافىتزع  -( ***)

  .بػاسصة محصات الجفع العالي لمسداكغ 
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لتخ/فخد/ يػـ . وإيزًا أقل مغ السعيار العخاقي (*)(900أقل مغ السعيار السعتسج لسشصقة الجراسة البالغ )

تاج مشصقة الجراسة وفق السعيار السحمي لسشصقة الجراسة ( لتخ/ فخد/ يػـ . بيشسا تح910والعالسي البالغ )

 لتخ/ يـػ لشفذ العاـ السحكػر. (**)(324323900قخابة )

البالغ  3021( وفق التقجيخات الدكانية لعاـ 53 - 9( والذكل )32 - 9خالؿ الججوؿ ) فسغ        

/فخد/يػـ ، تدتصيع الجراسة ( لتخ900( ندسة ، ووفق معيار حرة الفخد السعسػؿ بو محميًا )343091)

عمى ما تقجـ  /يػـ . وبشاءً 2(ـ21153.9تقجيخ الحاجة الفعمية السدتقبمية مغ الساء الرالح لمذخب قخابة )

ستصخؽ الجراسة إلى تحجيج الحاجة الفعمية السدتقبمية لكل مذخوع مغ السذاريع السشتجة لسياه الذخب 

 وىى كاألتي : ػػػ 

يعج ىحا السذخوع مغ أكبخ السذاريع السشتجة لسياه الذخب في مشصقة  : مذروع ماء األيسن الجديد (1

/يـػ 2(ـ532000%( بصاقة تقجر )11الجراسة ،حيث يجيد جدء كبيخ مغ األحياء الدكشية بشدبة )

(لتخ/فخد/يػـ وىحا أقل مغ 220( ندسة، وبسعجؿ حرة الفخد )223331يخجـ عجد سكاف يبمغ )

( لتخ/فخد/يػـ . وعميو البج مغ 910(لتخ/فخد/يػـ والسعيار العخاقي )900السعيار السحمي السعتسج )

وبشاءًا فخد مغ مياه الذخب تصػيخ وتػسيع شاقة ىحا السذخوع وفق السعاييخ السحمية والعالسية لحرة ال

لمعاـ  يسكغ تحجيج الصاقة السدتقبمية ليحا السذخوع الػاجب تػفخىا 3021لتقجيخات الدكاف لعاـ 

 ( ندسة .941921/يـػ ليخجـ عجد سكاف )2( ـ543529ابة )السحكػر قخ 

  

                                           

 . لتخ / فخد / يـػ معيار حرة الفخد مغ مياه الذخب السعتسج مغ قبل دائخة ماء نيشػػ  900 -)*( 
( لتخ / يـػ ، السعيار السحمي لحرة الفخد مغ مياه 900× )أستخخج مغ خالؿ ضخب عجد الدكاف السقجر  -)**( 

 لتخ / فخد/ يـػ . 324323900( = 900×  143535أؼ ) الذخب  
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 5302ــ  5353( الطاقة الحالية والسدتقبلية لسذاريع أنتاج مياه الذرب لعامي 52 - 4جدول )

 اسم المشروع
الطالة الفعلٌة 

 )*(/ٌوم3م

عدد السكان 

 المخدومٌٌن

0202)**( 

 حصة الفرد

لتر/ٌوم 

0202 

 /ٌوم3الطالة الفعلٌة م

0232)****( 

عدد السكان 

 المخدومٌٌن

0232)*****( 

حصة الفرد 

لتر/ٌوم 

0232 

 122 172132 071071 372 330002 003222 األٌمن الجدٌد

 122 010003 7311361 302 030313 20222 الحاوي المدٌم

 122 73111 3273760 003 20230 00222 الدندان

 122 71317 3012161 377 20731 02222 الغزالنً

 122 170213 32310161 (***)313 271010 022222 مجموع

 السرجر : باألعتساد عمى :ػػ
 . 35( الفرل الثاني، ص 53ػػ  3ججوؿ ) -)*(

 . 91 - 92( الفرل األوؿ ، ص 1ػػػ  5ججوؿ ) -)**(
 ( أستخخج مغ خالؿ تقديع مجسػعة كسية مياه الذخب السشتجة عمى مجسػع عجد سكاف مشصقة الجراسة.292) -)***( 

 عجد الدكاف الستػقع .× لتخ/فخد/يـػ  900ضخب السعيار السحمي  -)****( 
 (.31ػػ  9ججوؿ ) -)*****( 

 
 5302ـــ  5353 لألعهام( طاقة مذاريع انتاج مياه الذرب  15 - 4الذكل ) 

 
 ( .33 - 9السرجر : باألعتساد عمى ججوؿ )   
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 ( 01 - 4الخريطة )

 لسياه الذرب والسحطات الستهاجدة حاليا   BS0تهزيع جغرافي للسحطة السقترحة 

 
 Arc gis 50.2السرجر: بأستخجاـ بخنامج   
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الحؼ يعسل بصاقة فعمية تبمغ  (*)%(32يجيد ىحا السذخوع بشدبة )مذروع ماء الحاوي القديم:  (5

( ندسة ، ويبمغ حرة الفخد مغ مياه ىحا 515131/يػـ . ليخجـ عجد سكاف يبمغ )2(ـ15000)

. بيشسا السعيار السحمي السعتسج يبمغ )251السذخوع قخابة ) (لتخ/فخد/يػـ ، مسا 900(لتخ/فخد/يـػ

السعيار السحمي . ليرل إلى وع وفق يفدخ إلى أنو البج مغ تصػيخ وزيادة الصاقة الفعمية ليحا السذخ 

والسعيار السحمي لحرة الفخد  3021نتاجية فعمية مدتقبمية حدب التقجيخات الدكانية لعاـ شاقة إ  

جـ عجد سكاف متػقع /يـػ يخ2(ـ41991.9مغ مياه الذخب البج أف تبمغ شاقة السذخوع حػالي )

 ( ندسة مغ مجسػع سكاف مشصقة الجراسة .395551حػالي)

مع السذاريع األخخػ . ويختمف عغ  يعسل ىحا السذخوع بأقل أنتاجية مقارنةً وع ماء الدندان: مذر  (0

بؿية السذاريع في أنو يعسل بأحػاض حجيجية وليدت كػنكخيتية ، وتبمغ شاقتو األنتاجية قخابة 

، ويبمغ حرة الفخد مغ  3030( ندسة لعاـ 15123/ يػـ . ليخجـ عجد سكاف يبمغ )2(ـ55000)

( لتخ/فخد/يػـ. وىحا إيزًا أقل مغ السعيار السحمي السعتسج لسشصقة 352ىحا السذخوع حػالي ) مياه

تو األنتاجية ، كسا نو البج مغ العسل عمى تصػيخ ىحا السذخوع وزيادة شاقالجراسة ، مسا يؤكج إلى أأ 

 ستبجاؿ األحػاض التخسيبية والفالتخ بأحػاض كػنكخيتية وتجييده بحػضأنو البج مغ إ  

ليخجـ أكبخ جدء مغ الدكاف وفق السعاييخ السعتسجة ، لكػف أف األحػاض الحجيجية  (**))تجسيعي(

ال تحزى بعسخ شػيل ، بل تكػف عخضًة لمتذقق وعجـ تحسميا لفتخ شػيمة مغ الدمغ. ووفق 

/يػـ ، ليخجـ 2(ـ20224.3البج مغ بمػغ شاقتو األنتاجية قخابة ) 3021التقجيخات الدكانية لعاـ 

 ( لتخ/ فخد/ يػـ.900( ندسة ، لتبمغ حرة الفخد قخابة )21393جد سكاف متػقع )ع

                                           

 .  35الفرل الثاني ص (  53 - 3أخحت مغ الججوؿ ) -)*( 
الفالتخ ويجيد مغ خالؿ الجة مغ أحػاض يدتقبل السياه السع كبيخالحػض التجسيعي ىػ حػض أرضي  -( *)*

   محصات الجفع العالي الدكاف بسياه الذخب.
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.الحؼ يخجـ الدكاف  يعُج أقع مذاريع أنتاج مياه الذخب في مشصقة الجراسةمذروع ماء الغزالني :  (4

/يـػ  2(ـ30000يعسل بصاقة تبمغ )ة مغ مجسػع سكاف مشصقة الجراسة ،( ندس13223)البالغ عجدىع

. مسا يعشي أنو أقل مغ السعيار 224، بسدتػػ تبمغ حرة الفخد حػالي ) 3030لعاـ  ( لتخ/فخد/يـػ

جخاء العسميات التصػيخية السدتقبمية وفق مشصقة الجراسة . وعميو البج مغ إ   السحمي السعتسج في

، ووفق التقجيخات الدكانية لعاـ 900السعيار السعتسج البالغ )  . وبيحا تدتصيع 3021( لتخ/فخد/يـػ

الجراسة أف تحجد الحاجة الفعمية السدتقبمية لخسدة عذخ عامًا قادمة ليكػف يعسل بصاقة تقجر 

 .ندسة ( 23192/يػـ ، ويخجـ عجد سكاف مقجر حػالي)2(ـ25913.3)

 تحديد الحاجة السدتقبلية من محطات الزخ التهزيعية والفرعية الثانهية::  1-1 - 5 - 4

عمى ما تقجـ ووفق التقجيخات الدكانية السدتقبمية وتقجيخات الحاجة الفعمية مغ كسية السياه  بشاءً     

السشتجة وفق السعيار السحمي السعتسج لسشصقة الجراسة وبعج األستذارة بأصحاب الخأؼ بيحا السجاؿ مغ 

ت الفخعية التي السيشجسيغ والسرسسيغ ليحه الخجمة، وما تع مشاقذتو في الفرل الثاني لػاقع السحصا

( محصة خارجة عغ العسل . فسغ ىحا السشصمق تخػ الجراسة البج مغ العسل عمى إعادة 53تبيغ وجػد )

يا ألعادة قػة الزخ وفق الؿياسات السصمػبة التي تجفع السػاشغ إلى ستذغيل ىحه السحصات وأعادة تخمي

 األستغشاء عغ ماشػرات الساء الكيخبائية السشدلية. 

نذاء محصة تػزيعية عمى غخار السحصات السػجػدة والستسثمة ح الجراسة إلى ضخورة إ  كسا تقتخ           

( وبشفذ الؿياسات والسػاصفات، وأف تشذأ السحصة في السشاشق التي سجمت  BS5,BS3بسحصتي )

ضعف في عسمية الزخ وأف تغصي التػسعات العسخانية السدتقبمية ، وعمى ىحا األساس جاء أختيارىا 

تقاـ في حي السشرػر الثالثة لتخجـ األحياء التي ذكخت سابقًا والتي سجمت ضعف في تجييدىا بسياه  أف

( ندسة وفق 513319/يػـ لتخجـ عجد سكاف متػقع ) 2(ـ10405.1وأف تعسل بصاقة ) ،الذخب 

 ( . 25 - 9( والخخيصة )33 - 9السعيار السعتسج السحمي لسشصقة الجراسة . يشطخ الججوؿ )
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 5302لتهزيع وضخ مياه الذرب لعام  0BS( السحطة السقترحة 52 - 4) جدول

 السػقع الجغخافي اسع السحصة
 الصاقة الفعمية 

 (*)/ يػـ2ـ

عجدالدكاف 
 (**)السخجوميغ

 حرة الفخد 
 لتخ/ فخد / يـػ

BS2 900 513319 10405.1 السشرػر الثالثة 

 السرجر : مغ عسل الباحث باألعتساد عمى :ػػػ
السقابمة الذخرية مع السيشجس األقجـ ، دمحم زىيخ دمحم جسيل، قدع السذاريع والتذغيل، ، مجيخية ماء نيشػػ،  - (5)

 .9/3035/ 55بتاريخ 
 عجد الدكاف الستػقع لألحياء التي سجمت ضعف في ×  900ستخخجت الصاقة الفعمية بزخب السعيار إ   -)*(      

 تجييدىا مياه الذخب .

 (.31 - 9)ججوؿ  -)**(     

( ممع مغ مذخوع ماء الغدالني بعج األجخاءات 400تجيد ىحه السحصة بأنبػب خاص بقصخ )       

التصػيخية لمسذخوع ، ومغ خالؿ السحصة السقتخحة تجيد األحياء التي ذكخت أنفًا بأنابيب ثانػية تتخاوح 

(ممع ، وبيحا األجخاء تخػ الجراسة أنو مغ السسكغ القزاء عمى مذكمة  100 - 300أقصارىا مابيغ ) 

تحبحب أستسخار السياه الشؿية ورفع كفاءتيا تجاه الخجمة السقجمة لمدكاف ، وتعج ىحه الصخيقة مغ أفزل 

الصخؽ السعتسجة في تجييد الدكاف بالسياه الرالحة لمذخب والستبعة في الجوؿ الستقجمة ، وقج نجح 

بيقيا في السسكمة العخبية الدعػدية ، لكػنيا تعج أفزل بكثيخ مغ شخيقة التجييد بػاسصة الزخ تص

 .(5)السباشخ الحؼ يػلج أثار سمبية عمى شاقة تحسل األنابيب 

  

                                           

دليل السؤسدة العامة لمتعميع الفشي والتجريب السيشي ، مقجمة في شبكات ترسيع مياه الذخب والرخؼ الرحي   - (5)
 .21، ص  3002في السجف، السسمكة العخبية الدعػدية ، 
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 : الشظرة السدتقبلية لخدمة الررف الرحي : 5 - 5 - 4

تعج خجمة السجارؼ الرحية أحجػ أىع الخجمات الزخورية في السجيشة ، نطخًا لمػضيفة السيسة       

التي تقـػ بيا مغ خالؿ تعامميا مع أىع السخخجات الدمبية الشاتجة مغ السخاكد العسخانية ، وإيزًا تعُج 

. فيى تعسل (5)جمات األخخػ ىحه الخجمة ذات التكاليف العالية الثسغ عشج أنذاُءىا مقارنة مع بؿية الخ

عمى ترخيف السخخجات الدائمة الستكػنة مغ السػاد الرمبة والكيسائية التي ليا أثار سمبية عمى الحياة 

 .(3)البيئية . لحا أصبح مغ الزخورؼ التخمز مغ ىحه السخمفات بأسخع وقت مسكغ وبذكل آمغ 

بمغت  إ ذوتقجيسيا لمدكاف عمى أفزل حاؿ . يػاجو العخاؽ تحجيات كبيخة في مجاؿ ىحه الخجمة        

، ونطخًا (2)%( فقط 33نحػ ) 3055ندبة السدتخجميغ ليحه الخجمة العامة في عسػـ العخاؽ لدشة 

لػجػد نقرًا كبيخ مغ شبكة السجارؼ الرحية في مشصقة الجراسة ، وحخماف جدء كبيخ مغ الدكاف مغ 

رػؿ الدابقة لػاقع ىحه الخجمة التي بيشت أف مشصقة ىحه الخجمة ، وال سيسا ما تع مشاقذتو في الف

الجراسة يشعجـ فييا خجمة الرخؼ الرحي بذكل كامل ، وأف ما مػجج مغ خجمة السجارؼ الرحية ىى 

باألساس خجمة ترخيف مياه األمصار فقط ، وقج لػحع تجاوز السػاششيغ عمى ىحه الخجمة في ترخيف 

ـ السذتخؾ التي تجسع وضيفتيا في ترخيف السياه الثقيمة فزالت السداكغ ، مسا جعميا تعسل بشطا

العادمة ومياه األمصار . مسا جعل أمخ حجوث الؽيزانات وأندجاد أنابيبيا أمخًا واقعًا ال محاؿ مشو ، إذ 

ُصسست ىحه الذبكة شاقتيا وفق الؿياسات لترخيف مياه األمصار فقط ، كسا أف ىحه الذبكة ىى إيزًا 

أنيا تعاني مغ تيالظ وأندجاد أنابيبيا لقجـ عسخىا  وخرػصاً اء مشصقة الجراسة ، ال تغصي جسيع أحي

عغ الشقز في محصات الزخ  الصػيل التي لع يحجث ليا أية عسميات تصػيخية سابقًا . فزالً 

                                           

 .594فتحي دمحم مريمحي ، مرجر سابق ، ص  - (5)
 .309أباذر عديد حامج التسيسي، التخكيب الػضيفي لسجيشة شط العخب ، مرجر سابق ، ص  - (3)
وزارة التخصيط ، مشطسة األمع الستحجة ) اليػنديف( السدح العشقػدؼ ، متعجد السؤشخات ، السمحق األوؿ ، التقخيخ  - (2)

 .35، ص  3055التفريمي ، 
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الرشجوؾية ومحصات السعالجة ، إذ وفق ما تع دراستو في الفرػؿ الدابقة تبيغ أف مشصقة الجراسة 

حصة السعالجة يغ ضخ صشجوؾية فقط )محصة الجػسق وباب سشجار( ويشعجـ في ىحه السمخجومة بسحصت

ستثشاء محصة اليخمػؾ السعالجة التي يشحرخ نصاؽ خجمتيا لذقق اليخمػؾ وىحا ال لمسياه العادمة ، بإ  

%( مغ ىحه الخجمة تجاه الدكاف ، ونطخًا ألىسية ىحه الخجمة في حياة السجيشة 5يذكل سػػ أقل مغ )

والحفاظ عمى بيئتيا ال بج مغ وضع رؤية مدتقبمية بعيجة السجػ لسجة خسدة عذخ عامًا قادمة تخفع مغ 

 في مشصقة الجراسة .    3021نصاؽ خجمتيا وكفاءتيا وفق التقجيخات الدكانية لعاـ 

ع بجايًة ال بج مغ األعتساد عمى الحاجة الفعمية مغ مياه الذخب لمسزي قجمًا في وضع ترسي       

شبكة الرخؼ الرحي وتصػيخ شبكة ترخيف مياه األمصار ، وتحجيج حاجة مشصقة الجراسة مغ 

ف السياه العادمة األنابيب والسحصات الزخ الرشجوؾية ومحصات السعالجة والتي بػاسصتيا يتع ترخي

ي تتحػؿ يزًا ال بج مغ األعتساد عمى معيار حرة الفخد السدتيمكة مغ مياه الذخب التبرػرة آمشة . وأأ 

. وبيحا تدتصيع الجراسة تقجيخ كسية السياه العادمة الستػقع (5)%( 12قدع مشيا إلى مياه عادمة بشحػ )

( لتخ/ فخد/ يػـ . 900باألعتساد عمى السعيار األستيالكي السحمي اليػمي لمفخد ) 3021شخحيا لعاـ 

أجسالي السياه  فخد/ يػـ ، وبيحا سيكػف لتخ/ ( *)(313مسا يجؿ أف معجؿ أستيالؾ الفخد مغ السياه يبمغ )

. (*)* (324013233السصخوحة لسجسػع سكاف مشصقة الجراسة نحػ )  لتخ/فخد/يـػ

  

                                           

 .23،الجدء الخاص بالبشى التحتية ، ص 3030ػػزارة التخصيط ،خصة التشسية السكانية لسحافطة نيشػػ  لغاية عاـ  - (5)
  .313=  0.12× لتخ /فخد/ يـػ  900 -( *)
 ية مغ مياه الذخب.كحرة الفخد األستيال (313)السعيار السعتسج ×  3021عجد الدكاف الستػقع لعاـ  - (**)
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 : تقدير الحاجة السدتقبلية من محطات السعالجة والزخ الرشدوقية: 1 - 5 - 5 - 4

تسثل عسمية معالجة السياه العادمة في غاية األىسية التي تتع وفق الؿياسات العالسية بعسميات دؾيقة    

مغ أجل تخمريا مغ السمػثات وتحػيميا إلى مياه نؿية يسكغ األستفادة مشيا في مجاالت عجة مشيا في 

أف ىحه  تمػث بيئي . إ ال وف أف تكػف مدببةمجاؿ الدراعة أو ترخيفيا إلى بيئتيا األـ)نيخ دجمة ( د

 .(5)العسميات تحتاج إلى مبالغ ىائمة ألنذاءىا وعسميات أدارتيا 

ولغخض معالجة ىحه السذاكل ال بج مغ األعتساد عمى السعاييخ واألسذ التخصيصية لتحجيج مػاقع        

والسخصصيغ  السحصات السعالجة والزخ الرشجوؾية ، وضخورة أستذارة الجيات السخترة مغ السيشجسيغ

حيد مكاني مغ مغ دوائخ ومؤسدات مخترة بيحا السجاؿ ، ألجل تحجيجىا تحجيجُا سميسًا تخجـ أكبخ 

  : (3)تباع محجدات تحجيج مػاقع  ىحه السحصات ، ومغ ىحه السحجدات ىى كاألتيالدكاف . والبج مغ إ  

ختيار مػقع دراستيا عشج إ   غ السػاصفات الػاجب:تعُج ىحه السحجدات م السحددات السهقعية والبيئية (5

 ة عمى البيئة . وتذسل ما يمي :السحصة لتجشب إية  أثار سمبي

ياـ الدشة ، وسيػلة أنديابية أف يتحمى أختيار السػقع السختار بديػلة الػصػؿ إليو في جسيع إ   ( أ

 ترخيف السياه .وأف تحاط بجداـ أخزخ حػؿ السحصة السختارة.

 كع . 2السشصقة السأىػلة بالدكاف بسدافة أف يكػف السػقع السختار خارج  ( ب

 مخاعاة مداحة السػقع السختار لحاجة السشاشق السخجومة ،مع مخاعاة التػسع السدتقبمي لمسحصة. ( ت

 مخاعاة األبتعاد عغ السشاشق الدراعية ومذاريع مياه الذخب وأماكغ السياه الجػؼية . ( ث

 ػلػجي، كيسيائي( لتجشب تمػث األنيار.أف تتحمى السحصة السختارة بشطاـ متكامل )فيديائي ، بي ( ج

                                           

 .591مازف عبج الخحسغ الييتي ، جغخاؼية الخجمات ) أسذ ومفاـيع( ، مرجر سابق ، ص  - (5)
أحسج عمي حديغ العيداوؼ ، التبايغ السكاني لسدتػيات الحخماف لخجمات البشى التحتية في مجيشة الفمػجة ،  - (3)

 .531، ص  3053جامعة األنبار ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، 
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وىشا تججر الشارة إلى أنو وفق الكسية السصخوحة مغ السياه العادمة السقجرة ووفق السعاييخ        

السعتسجة في تحجيج مػاقع السحصات السعالجة والزخ الرشجوؾية مغ السحجدات التي تع ذكخىا تشجفع 

ذاء محصات السعالجة والزخ الرشجوؾية التي تكػف أكثخ خجمة الجراسة إلى تحجيج السػاقع السقتخحة ألن

 : (5)كاألأتي( وىى 23 - 9لمسشاشق الدكانية لسشصقة الجراسة ،  يشطخ الخخيصة ) 

يات السخترة بيحا الجانب تقتخح الجراسة مغ خالؿ أستذارة الج مهقع محطة السعالجة السقترحة : (1

كع عغ السشاشق السأىػلة  2الجراسة التي تبعج بسدافة نذاء محصة معالجة جشػب شخؽ مشصقة إلى إ  

بالدكاف . حيث يستاز ىحا السػقع السقتخح باألنخفاض التجريجي لدصح األرض عغ مشصقة الجراسة ، 

وبعيجة عغ مذاريع مياه الذخب ، حيث باألمكاف ترخيف السياه السعالجة إلى نيخ دجمة دوف حجوث 

ث أنطسة معالجة فيديائية وبيػلػجية وكيسائية ، مسا يجعميا أف تمػث بيئي ، خاصة وأنيا تعسل بثال

 تكػف محصة متكاممة تزسغ سالمة البيئة .

نذاء محصات ضخ صشجوؾية في تقتخح الجراسة ل  مهاقع محطات الزخ الرشدوقية السقترحة :  (5

ادمة ومياه نخفاضًا في مدتػػ سصح األرض والتي تدجل أكثخ تجسع لمسياه العإ  األماكغ التي تذيج 

 األمصار الستجسعة ومغ ىحه السحصات السقتخحة ىى كالتالي :ػػ 

، حيث تخجـ جدء  تقع ىحه السحصة في حي مال عثساف السػصمي محطة مال عثسان السهصلي : ( أ

كبيخ مغ السشاشق الدكشية ، والسيسا سحب كسية كبيخة مغ السياه العادمة . وتع تػؾيع ىحا السػقع 

مشخفزة ندبيًا ومدتجسع لمسياه العادمة ، وال سيسا بعس األودية التي تشتيي عشج ألنو يعج مشصقة 

ىحا السكاف . وأف تعسل ىحه السحصة وفق الؿياسات التي تعسل بيا السحصات الستػاججة في مشصقة 

 الجراسة كسحصة الجػسق وباب سشجارمغ حيث شاقة الترخيف.

                                           

مقابمة شخرية مع السيشجس األقجـ ، ربيع محسػد لػيذ، قدع السذاريع والتذغيل ، مجيخية مجارؼ نيػػ ، بتاريخ  - (5)
30  /9/3035. 
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ي حي تل الخماف األولى ، نطخًا لكػنيا تدجل تع أختيار مػقع ىحه السحصة ف محطة الذهداء : ( ب

يزًا أكثخ السشاشق التي يحجث فييا الؽيزانات مياه عادمة متجسعة ألنخفاضيا ، وأأ أكثخ كسية 

أثشاء مػسع األمصار ، وتخجـ جدء كبيخ مغ الحيد السكاني لألحياء الستسثمة بكل مغ ) العامل 

اف األولى والثانية ، وادؼ العيغ الجشػبية، والسأمػف ،الخحسغ،األزدىار الثانية والثالثة، تل الخم

األولى والثانية ( بعج تجييد األحياء التي ذكخت بذبكة مغ الرخؼ الرحي عمى أمتجاد الذػارع 

 الخئيدية والثانػية وربصيا بالسحصة السقتخحة ليتع ترخيف السياه نحػ محصة السعالجة السقتخحة.

حا السػقع لمسحصة والتي تقع في حي الغدالني الثانية ، نطخًا ختيار ىجاءة إ   محطة الغزالني : ( ت

لكػف ىحه السشاشق تذيج تجسع لمسياه العادمة ومشصقة مشخفزة تداعج في أنحجار السياه مغ عمى 

ابيب تشحجر اه لكػف غالبية األأنيزًا تعج مدتجسع لمسيلذػارع لألحياء السجاورة نحػىا وأأ أسصح ا

لكػف  يزاً يحه السشصقة نحػ محصة الجػسق ، وأأ األنبػب الخئيدي الحؼ يسخ ببأتجاىيا بػاسصة 

ىحه محصة الجػسق غيخ كاؼية ألستيعاب الكسية الكبيخة السشحجره إلييا . فسغ السسكغ أف تعسل 

السحصة عمى تػجيو جسيع السياه السشحجر وترخيفيا إلى السحصة السعالجة السقتخحة بعج ربصيا 

 بذبكة األنابيب .
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 (05 - 4خريطة )

 تهزيع السحطات السقترحة السعالجة والزخ الرشدوقية مدتقبال   

 Arc gis 50.2السرجر: بأستخجاـ بخنامج        
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 التطهير السدتقبلي ألنابيب شبكة ترريف مياه األمطار : : 5 - 5 - 5 - 4

الخجمة مغ السخترييغ  بيحا الجانب عتسجت الجراسة عمى األراء الدتخاتيجية السقتخحة لتشسية ىحه إ       

في مجيخية مجارؼ نيشػػ لتصػيخ شبكة ترخيف مياه األمصار ، ألستعياب الكسية الكبيخة مغ مياه 

األمصار والسياه العادمة الشاتجة مغ األستخجامات السشدلية والرشاعية وغيخ ذلظ . وجاءت الجراسة إلى 

خؼ صحي وعميو البج مغ تصػيخ شبكة ترخيف مياه تصػيخ ىحه الذبكة ، نطخًا لعجـ وجػد شبكة ص

األمصار وفق الترسيسات الؿياسية ووفق التقجيخات السدتقبمية لكسية السياه العادمة الستػقع شخحيا 

مدتؿباًل الحؼ يجعميا تؤدؼ خجمتيا بكفاءة عالية دوف حجوث ؼيزانات داخل األحياء الدكشية . ويسكغ 

 وىى : (5)أخحت بيا الجراسة بسجسػعة نقاط رئيدية تمخيز األراء الدتخاتيجية التي

 ضخورة تصػيخ وتػسيع شبكة ترخيف مياه األمصار في السشاشق التي تدجل تيالظ في شبكتيا. (5

عمى بيئتيا  جعميا تخزع ضسغ ىحه الخجمة لمحفاظتجييد السشاشق غيخ السخجومة بيحه الذبكة و  (3

 والتخمز مغ السذاكل الحزخية التي تػاجييا .

ضخورة األعتساد عمى األنبابيب الجيجة التي تتػافق مع السػاصفات الؿياسية ذات العسخ الصػيل  (2

 سشة والسقاومة لألحساؿ والتكدخات . 21 - 30التي ال يقل عسخىا مابيغ 

األعتساد عمى التػقعات الدكانية السدتقبمية في تقجيع ىحه الخجمة لتذسل أكبخ جدء مسكغ مغ  (9

 تؿباًل.األحياء الدكشية مد

نذخ الػعي الثقافي الحؼ يحث السػاششيغ في الحفاظ عمى ىحه الذبكة بعجـ رمي األوساخ في  (1

 ندجاد األنابيب وشفح السياه عمى أسصح الذػارع.كغ غيخ السخررة ليا ، التي تدبب إ  األما

 

                                           

مقابمة شخرية مع السيشجس األقجـ ، عبج السجيج محسػد داود ، مدؤوؿ قدع صيانة شبكة األيسغ مجيخية مجارؼ  - (5)
 .3035/  9،  31نيشػػ ، يتاريخ 
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 : الشظرة السدتقبلية لخدمة الطاقة الكهربائية : 0 - 5 - 4

تحتل خجمة الصاقة الكيخبائية مكانة في غاية األىسية في السجف الحزخية ، بل في حياة         

صػر الحزارؼ فييا ، نطخًا لتعجد األنداف ، إذ بتدايج حاجة السجف لمصاقة الكيخبائية يعكذ ندبة تدايج الت

نتاج مغ نقز كسية ال   كبيخة في العخاؽ .ودائسًا يعاني ىحا القصاع مغ مذاكل(5)ستخجاماتيا السختمفة إ  

ه مذكمة قائسة وأنخفاض عجد الػحجات العاممة ومذكمة التفاوت في تجييد وحجات التػليج بالػقػد ، وىح

وما تعخضت لو البشى التحتية مغ دمار كبيخ ولغاية  5445بعج أحجاث عاـ  مشح زمغ بعيج ، وخرػصاً 

 . (3)مغ الصاقة الكيخبائية  يػمشا ىحا الحؼ يعكذ عجـ التقجـ والتحدغ في ىحه الخجمة

تججر األشارة لسا تع مشاقذتو في الفرػؿ الدابقة لػاقع ىحه الخجمة والكذف عغ شبيعة بشيتيا        

التحتية وتػزيعيا السكاني الستبايغ وقمة ساعات التجييد لسشصقة الجراسة . التي تحج مغ أستسخار التجييد 

ألستيالؾ الشاتجة عغ التصػر الدكاني . وىشا ال بج مغ وضع وعجـ مخاعاة الديادة الدشػية مغ كسية ا

رؤية مدتقبمية لسجة خسدة عذخ عامًا قادمة ، لتحجيج الحاجة الفعمية السصمػبة مغ الصاقة الكيخبائية 

باألعتساد عمى التقجيخات الدكانية والػحجات الدكشية لسشصقة الجراسة ، وحدب السعاييخ السعتسجة في 

كغ مغ الصاقة الكيخبائية . باألضافة إلى أف الجراسة ستقتخح حاجة مشصقة الجراسة مغ تحجيج حرة السد

/ 22/ 523خجمات البشى التحتية مغ الصاقة الكيخبائية ومغ السحصات الثانػية التحػيمية ذات الجيج )

55 )K.V  . لتخؽيف األختشاقات عغ السحصات األخخػ ، 

 

                                           

يع الصيف ، )واخخوف( ، خجمات السجف، مرجر سابق ، ص  - (5)  .35بذيخ إبخـا
ػػ  5445فتحي سمصاف ججوع ، أنتاج الصاقة الكيخبائية والحاجة الفعمية وأفاقيا السدتقبمية في العخاؽ لمسجة مغ ) - (3)

، ص  3053الجغخاؼية،  ، أشخوحة دكتػراه)غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية)أبغ رشج( ، قدع، جامعة بغجاد( 3020
503. 
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 : تقدير الحاجة السدتقبلية من كسية الطاقة الكهربائية السجهزة :1 - 0 - 5 - 4

ية  مجيشة يقابمة زيادة في كسية الصاقة ع أرتفاع السدتػػ السعيذي لدكاف أأ مغ الزخورؼ وم     

ستخجاماتيا السشدلية مغ سخانات السياه يات الستدايجة لمدكاف  في مختمف إ  السدتيمكة ، ألجل سج الستصم

ة والتبخيج وما إلى غيخ ذلظ ، ومغ أجل تحجيج أو تقجيخ الكسية السدتقبمية مغ الصاقة السدتيمكة والتجفئ

لػحجات الدكشية لعاـ لسجة خسدة عذخ عامًا قادمة ستعتسج الجراسة في ذلظ عمى حجع التقجيخات مغ ا

ة تتحجد وفق غخاض السشدليجسالية واصمة لألأ تبار أف لكل وحجة سكشية ليا سعة إ  ع. عمى إ   3021

 .(5)( كيمػ واط / ساعة / مدكغ 30 - 51السعيار السعتسج عمية والحؼ يتخاوح مابيغ ) 

ىػ األخح بسعيار وسصي لمسعيار السحكػر ستعتسج الجراسة عمى متػسط ىحيغ السعيارييغ و  بشاءً        

كيمػ واط / ساعة / مدكغ ، ووفق التقجيخات لمػحجات الدكشية البالغة نحػ  (3)(52.1) مقجاره نحػ

، تتحجد الكسية السدتقبمية مغ الصاقة الكيخبائية قخابة  3021وحجة سكشية لعاـ  (*)(593129)

ميكا واط/ ساعة ،  (***)(3103كيمػ واط / ساعة/ مدكغ، أؼ ما يعادؿ قخابة ) (**)(3105241)

( 39 - 30تقجيخات تخػ الجراسة أنو ستختفع ساعات التجييد إلى نحػ مابيغ )حيث أف وفق ىحه ال

ذا ما حجثت مذاكل نتيجة ضخوؼ جػية وأمشية ذسل جسيع أجداء مشصقة الجراسة ، إ  ساعة/ يـػ  وت

 ألسالؾ وأبخاج نقل الصاقة أو حجوث مذاكل في وحجات التػليج مغ عجـ أستسخارية تجييدىا بالػقػد .

 

                                           

يا في مجاؿ التخصيط العسخاني عثساف دمحم غشيع ، معاييخ التخصيط )فمدفتيا وأنػاعيا ومشيجيتيا ، أعجادىا وتصبيق - (5)
 . 305، ص  3055، مرجر سابق( ،

 . 302عثساف دمحم غشيع ، السرجر نفدو ، ص   - (3)
  (.31 - 9باألعتساد عمى ججوؿ )  -)*( 

 .  كيمػ واط / ساعة/ مدكغ(52.1السعيار الػسصي )× عجد الػحجات الدكشية  -( *)*
 . كيمػ واط 5000ميكا =  5حيث كل . 5000÷ الكيمػ واط عجد وحجات  -( ***)
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: تقدير الحاجة السدتقبلية من السحطات الثانهية التحهيلية ذات 5 - 0 - 5 - 4

 :      K.V( 105/ 00/ 11الجهد  )

بعج األستذارة واألخح بخأؼ أصحاب الذأف في ىحا السجاؿ ، وبعج دراسة أحساؿ السحصات الثانػية      

عس مغ ىحه السحصات في ختشاقات ألحساؿ بوتحجيج ال   K.V( 55/ 22/ 532التحػيمية ذات الجيج )

الفرػؿ الدابقة . تدتصيع الجراسة أقتخاح بعس السػاقع ألنذاء محصات التحػيل الثانػية ، ألجل 

تخؽيف األختشاقات وخجمة عجد كبيخ مغ الػحجات الدكشية . وتحجيج شاقتيا األستيعابية وتػزيعيا عمى 

 ( ، ومغ ىحه السحصات ىى :ػػػ  22 - 9( والخخيصة )  34 - 9أحياء مشصقة الجراسة يشطخ الججوؿ )

 : K.V( 00/105السحطة الثانهية السقترحة ذات الجهد ) (1

ختشاقات الحاصمة دؼ حجخ الثالثة ، وذلظ لتخؽيف ال  تقتخح الجراسة أنذاء محصة واحجة في حي وا     

قجر أف تخجـ ىحه السحصة جدء كبيخ مغ األحياء الدكشية لسشصقة الجراسة  إ ذعمى محصة السشرػر . 

. كسا يسكشيا أف تجيد الػحجات  K.V( 55/22بعج تجييدىا لمسحصات الثانػية التحػيمية ذات الجيج )

. وبيحا يسكغ لسشصقة الجراسة مغ خالؿ K.V(55الدكشية بذكل مباشخ مغ خالؿ السغحيات ذات الجيج )

ت الثالثة ) محصة اليخمػؾ ، السشرػر ، وادؼ حجخ الثالثة السقتخحة ( أف تدتقبل كسية ىحه السحصا

ية عػائق أو أحساؿ عمى السحػالت والسغحيات كة دوف حجوث أأ أكبخ مغ الصاقة الكيخبائية السدتيم

لمسحصات السحكػرة . كسا يسكشيا أف تجيد محصة الجواسة وباب الصػب وباب ججيج والشديج ، ومحصة 

 .  K.V(55/22الصيخاف األولى السقتخحة ذات الجيج )

 :  K.V( 11/00السحطات السقترحة ذات الجهد ) (5

نذاء بعس السحصات الثانػية أراء السختريغ بيحا السجاؿ إلى إ   أقتخحت الجراسة باألعتساد عمى      

التي يكػف ليا دور كبيخ في تخؽيف األختشاقات عمى السحصات الستػاججة  K.V( 55/22ذات الجيج ) 

 السحصات السقتخحة وىى كاألتي:في مشصقة الجراسة . تػصمت الجراسة إلى تحجيج مػاقع 
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: تقع ىحه السحصة في حي الصيخاف األولى ، التي تتجيد بالصاقة الكيخبائية  محطة الطيران األولى ( أ

ثة السقتخحة . لتجيد األحياء الدكشية الستسثمة بحي الصيخاف األولى والثانية مغ محصة وادؼ حجخ الثال

والكػيت والغدالني األولى والثانية والجواسة الثالثة ، وتجيد مذخوع ماء الغدالني. لتخفف األختشاقات 

 عمى محصة الجواسة .

ات الحاصمة عمى جاء أختيار مػقع ىحه السحصة لخؽيف األختشاق محطة مهصل الجديدة األولى : ( ب

بأمكاف ىحه السحصة أف تجيد حي مػصل الججيجة  إذمحصة باب سشجار ومحصة رجع حجيج ، 

األولى والثانية والثالثة ، وحي أغاديخ ، ونابميذ، الشجاء( وتجييدىا بسحػالت يجعميا أف تعسل بشفذ 

 السشرػر . الصاقة التي تعسل بيا السحصات األخخػ . وتجيد بالصاقة الكيخبائية مغ محصة

حياء الدكشية ، حيث تعسل ىحه السحصة عمى تجييد األ حي السغخب تقع في:  )*(محطة )الشذسية ( ( ت

نذاءىا جاء لتخؽيف األختشاقات عمى محصة رجع حجيج ذات الجيج إ   خرػصاً السجاورة ليا ، و 

(55/22 )K.V  ( 22/523ومحصة اليخمػؾ ذات الجيج )K.V  التي تغحؼ األحياء الدكشية بذكل

 .K.V(55مباشخ مغ خالؿ السغحيات ذات الجيج )

جاء أختيار مػقع ىحه السحصة الػاقعة في حي أبغ خمجوف  محطة ابن خلدون الثانية السقترحة :

الصاقة تسػز التي سجمت أختشاقات عالية بحسل  52الثانية ، لتخؽيف األختشاقات عمى محصة 

حيث بأمكاف ىحه السحصة أف تجيد األحياء الدكشية الستسثمة بكل مغ ) حي أحج ، ابغ الكيخبائية ، 

تسػز، مذيخفة األولى والثانية والثالثة والخابعة ( وتجيد مذخوع ماء الحاوؼ  52خمجوف الثانية، 

القجيع .وتتدمبع الصاقة الكيخبائية مغ محصة اليخمػؾ أو مغ محصة غخب السػصل الستشقمة في حاؿ 

 ع أعادة أعسارىا وتحػيميا إلى محصة ثابتة تعسل بصاقة أكبخ مغ الصالقة الحالية.ت

                                           

محصة مثبتة مدبقا ألنذاءىا مغ قبل مجيخية تػزيع كيخباء السخكد، واألسع مثبت عمييا ، األ أف نتيجة الطخوؼ  - )*(
   التي مخة بيا البمج حاؿ دوف أنذاءىا وال زالت ضسغ السحصات  السقتخح أنذاءىا .
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 .K.V(11/00/105( السحطات السقترحة مدتقبال  ذات الجهد )52 - 4جدول )

 اسم المحطة ت
المولع 
 الجغرافً

الطالة 
التصمٌمٌة

M.W 

الطالة 
الفعلٌة

M.W 

عدد 
 المحوالت

عدد 
 المغذٌات

نوع جهد 
 المحطة

 الطالةمصدر 

1 
محطة وادي 

 الثالثةحجر
حً وادي 
 حجر الثالثة

017 032 3 02 
33/030 

K.V 

شرق 
الموصل 

122K.V 

0 
محطةالطٌران 

 األولى
حً الطٌران 

 األولى
0×3062 02 0 02 

00/33 
K.V 

محطة وادي 
 حجر الثالثة

(33/030) 

0 
محطة موصل 
 الجدٌد األولى

موصل 
الجدٌدة 
 األولى

0×3062 02 0 02 
00/33 

K.V 
 المنصور

(33/030) 

 02 0 02 3062×0 حً المغرب محطة النشمٌة 4
00/33 

K.V 
 الٌرمون

(33/030) 

2 
ابن محطة 

 خلدون الثانٌة
ابن خلدون 

 الثانٌة
0×3062 02 0 02 

00/33 
K.V 

 الٌرمون
(33/030) 

 السرجر: مغ عسل الباحث باألعتساد عمى :ػػ

السقابمة الذخرية مع السيشجس األقجـ ، فاضل ياسيغ حسج ، قدع التخصيط والستابعة ، شعبة األحراء الذخكة  - (5)
 .9/3035/ 33العامة لشقل الصاقة الكيخبائية السشصقة الذسالية ، فخع شبكة كيخباء نيشػػ ، بتاريخ 

يع كيخباء مخكد نيشػػ ، قدع التخصيط السقابمة الذخرية مع السيشجس األقجـ ، مزخ جاسع حديغ ، مجيخية تػز  - (3)
 .  3035/  9/  34والستابعة ، بتاريخ 
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 (00 - 4خريطة )
 تهزيع السحطات الكهربائية السقترحة مدتقبال  والسحطات الستهاجدة حاليا  

 . Arc gis 50.2لسرجر: بأستخجاـ بخنامج ا 
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 الطاقة الكهربائية مدتقبال :األراء الدتراتيجية لتشسية خدمة  :0 - 0 - 5 - 4

تقجـ الجراسة مجسػع مغ الشقاط الدتخاتيجية لتشسية خجمة الصاقة الكيخبائية ورفع كفاءتيا والشيػض       

 راء بسجػعة نقاط رئيدية وىى :بػاقعيا الخجمي تجاه سكاف مشصقة الجراسة . ويسكغ تمخيز ىحه األ

محصة الدحاجي الػاقعة غخب  K.V 900الجيج  العسل عمى إعادة أعسار السحصة الخئيدية ذات (5

مغ أىسية كبيخ في خجمة الصاقة الكيخبائية التي  ليامشصقة الجراسة . وتييئتيا بأسخع وقت مسكغ لسا 

 بػاسصتيا تدتصيع مشصقة الجراسة أف تتدمع كسية أكبخ مغ الصاقة الكيخبائة مسا عميو اآلف . 

( إلى محصة ثابتة وتػسيع 22/523ذات الجيج )ضخورة تحػيل محصة غخب السػصل الستشقمة  (3

 شاقتيا األستيعابية لسػاجية التػسعات العسخانية مدتؿباًل شساؿ غخب مشصقة الجراسة .

تخػ الجراسة ضخورة العسل عمى تشفيح أو األخح ضسغ خصة تشسية محافطة نيشػػ في مجاؿ إعادة  (2

اقع بشاء السحصات الثانػية الكيخبائية ذات أعسار البشى التحتية عمى تشفيح السقتخحات السقجمة لسػ 

 التي تع ذكخىا وبياف سبب وجػدىا . K.V( 55/22/523الجيج )

إعادة الشطخ في شخيقة تػزيع األحساؿ عمى السحػالت اليػائية السػزعة داخل األحياء الدكشية ،  (9

 السػاششيغ . لغخض القزاء عمى ضاىخ التجاوزات الحاصمة عمى أسالؾ التيار الكيخبائي مغ قبل

وبيغ السحصات  K.V( 55/22العسل إيزًا عمى تػزيع األحساؿ بيغ السحصات الثانػية ذات الجيج ) (1

ؼيسا بيغ السحصات السقتخحة لتحقيق األستقخار في تجييد  K.V(22/523التحػيمية ذات الجيج )

 الػحجات الدكشية بالتيار الكيخبائي . 
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 : الشظرة السدتقبلية لتطهير خدمة شبكة الذهارع : 4 - 5 - 4
بأىسية خاصة لجػ سكاف مشصقة الجراسة ، فيى الذخياف الحؿيقي التي تحزى شبكة الذػارع       

تعتبخ حمقة وصل وربط بيغ السشاشق واألىجاؼ التي يقرجىا الدكاف في تشقالتيع ، فسغ الزخورة أف 

عربًا فيى تذكل ث التبميط الجيج وتػفخ الخجمات السخافقة ليا . أفزل حاؿ مغ حيبتكػف ىحه الخجمة 

، وكثيخًا ما تػاجو األدارة السحمية صعػبات  تؤديياميسًا في حياة سكاف السجيشة مغ خالؿ الػضيفة التي 

السجيشة ، بدبب زيادة الدكاف وقمة تصػر تمظ الخجمة التي في قزاء عمى مذاكل خجمات الصخؽ لمكبيخة 

. (5)اجة مدتسخة إلى أجخاءات فاعمة لغخض تحليل تمظ السذاكل ورفع كفاءتيا الخجمية السقجمة تكػف بح

لػاقع ىحه الخجمة ونصاقة تػزيعيا السكاني وتبايشيا داخل أحياء  سابقاً خالؿ ما تع مشاقذتو في  فسغ

ية . فسغ مدتػػ كفاءتيا مغ حيث جػدة تبميط الذػارع ومجػ تػفخ خرائريا الفشو مشصقة الجراسة 

( تدتصيع الجراسة أف تحجد األماكغ التي تحتاج إلى أىتساـ وجيػد مبحولة  29 - 9خالؿ الخخيصة ) 

مغ قبل الجيات السخترة ، خاصة الذػارع الدكشية التي ضيخت بأدنى مدتػيات التبميط والتي تحتل 

صيانة مدتسخة وفق  ، والسشاشق التي تحتاج إلى عسمياتمغ شػارع مشصقة الجراسة  (*)%(42) ندبة

صشاؼ الذػارع األخخػ مشيا التجارية والرشاعية الخصط السجروسة . باألضافة إلى األىتساـ ببؿية أأ 

ىتساـ الجيات السخترة بيحا الجانب ومشيا الخجمات السخافقة ليا ، إذ ضيخ إ   والتخفييية وتجييدىا بكافة

دية الخابصة بيغ السشاشق الدكشية وبيغ جانبي السجيشة دائخة بمجية نيشػػ أىتساـ بميغ بتبميط الذػارع الخئي

صشاؼ الصخؽ األخخػ . ويسكغ أف تػجد الجراسة أىع األسباب التي تستاز بالػضيفة التجارية وأىساؿ أأ 

 :ػػػ كاألتيالتي تقف وراء ىحا األجخاء تجاه ىحه الخجمة السقجمة لمدكاف ، وىى 

 

                                           

(
5
 . 593، مرجر سابق ، ص  الخجمات الحزخية رؤية جغخاؼية معاصخةفؤاد بغ غزباف ،  - (

 .  592( الفرل الثاني ، ص 33 - 3يشطخ ججوؿ )ع لألشال -)*( 
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 تػفخىا .ضعف األمكانات الفشية السالئسة وعجـ  .5

عجـ متابعة مادة األسفمت السدتخجمة بالتبميط وفحريا لسعخفة مجػ مصابقتيا لمسػاصفات  .3

 والؿياسات العالسية السعتسجة في الجوؿ الستقجمة .

 مجية والساء والسجارؼ والكيخباءغياب دور التشديق السذتخؾ بيغ الجوائخ الخجمية الستسثمة بجوائخ الب .2

بالعسل السذتخؾ يجشب الصخؽ مغ الحفخ أذا ما جيدت ؼلساؿ العاـ ، الحؼ يسشع ىجر السػارد وا

 بكافة الخجمات بعسل واحج مشدق .

ػع إلى خصة مجروسة ومعجة الريانة العذػائية لذبكة الصخؽ مغ الحفخ والتكدخات دوف الخج .9

 مدبقًا.

لياًل لسشع  وخرػصاً ضعف كبيخ في قدع أنارة الذػارع التي ليا أىسية كبيخة في حياة السجيشة ،  .1

 حجوث الحػادث السخورية لياًل .

 ضعف أيزا دور قدع تذجيخ الجدرات الػسصية ، التي تعكذ البيئة الحزارية لمسجيشة . .1
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 (  04 - 4خريطة ) 

 لتبليط والريانة للذهارعلخدمة ااألحياء الدكشية التي تحتاج 

 Arc gis 50.2لسرجر: بأستخجاـ بخنامج ا  
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 : تقدير الحاجة السدتقبلية من شبكة الذهارع : 1 - 4 - 5 - 4

تحتاج تخصيط شبكة الذػارع وتػزيعيا إلى تخصيط مدبق يشتيي بػضع رؤية مدتقبمية شػيمة األمج     

، باألعتساد عمى التقجيخات الدكانية شخيصة أف تخبط الدكاف بجسيع أنذصتيع األساسية في السجيشة ، 

 . (5)ل  تخجـ جسيع إجداء السجيشة الحزخية وتكػف عمى شكل نطع متكام

وعميو تدتصيع الجراسة تحجيج الحاجة السدتقبمية مغ شبكة الصخؽ لسشصقة الجراسة لسجة خسدة عذخ     

عامًا قادمة ، باألعتساد عمى السعيار السعتسج والسقبػؿ عالسيًا ، الحؼ يحجد حرة الفخد مغ مداحة 

( مغ ىحه الحرة السقجرة تسثل ندبة مداحة الذػارع التي تذسل %31وندبة ) 3( ـ500السجيشة نحػ )

ونرف ىحه السداحة  3( ـ31التبميط واألرصفة . مسا يعشي أف حرة الفخد مغ مداحة الذػارع تبمغ )

وباألعتساد عمى معيار عخض الذػارع بسقجار  3(ـ53تكػف مخررة لمذػارع التبميط واألرصفة بشدبة )

،وحدب التقجيخات الدكانية  3كع(*)(439.45) 3030سػع أشػاؿ الذػارع لعاـ بمغ مج إ ذ. (3)(ـ 2.1)

 3021ندسة بمغ مجسػع أشػاؿ شػارع مشصقة الجراسة لمعاـ  (**)(343091البالغة نحػ ) 3021لعاـ 

مغ الذػارع  3(كع932.04، وبيحا تحجد الجراسة الحاجة الفعمية قخابة )(***) 3(كع5903قخابة ) 

والعسل عمى تػفيخىا  3021ػػ  3030السفتخض أف تقػـ دائخة بمجية نيشػػ تشفيحىا خالؿ األعػاـ مابيغ 

ستسخار والديصخة عمييا مغ خالؿ تجييد مشصقة الجراسة بكافة بة الديادة الدكانية الستشامية بإ  لسػاك

 خجمات الذػارع والتبميط . 

                                           

 . 599فؤاد بغ غزباف ، الخجمات الحزخية رؤية جغخاؼية معاصخة ، مرجر سابق ، ص  - (5)
عمي أحداف شػكت ، )واخخوف( تخصيط خجمات التشسية األجتساعية ، وزارة التخصيط ، السعيج القػمي لمتخصيط ،  - (3)

 .   524، ص  5432بغجاد ، 
 . 595( الفرل الثاني ، ص 33ػػ  3يشطخ لمججوؿ ) -( )*
  . 543 - 541، ص ( 31ػػ  9باألعتساد عمى ججوؿ )  -( *)*

  متخ . 5000( كع = 5. حيث كل ) 5000÷  2.1÷  53× أشػاؿ الذػارع كع = عجد الدكاف الستػقع  -( ***)
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 جية لتشسية خدمة الذهراع  :: األراء الدتراتي 5 - 4 - 5 - 4

شالع عمى حؿيقة ىحه الخجمة  وتحجيج ومشاقذتو في الفرػؿ الدابقة وال   بعج ما تع ذكخه سابقاً     

( و تحجيج 52ػػ  3تػزيعيا الجغخافي لكافة أصشاؼ الذػارع في الفرل الثاني وعخضيا عمى خخيصة )

لتبميط والريانة لمذػارع والتقجيخات السدتقبمية ( التي تحتاج لخجمات ا22ػػػ  9السشاشق في الخخيصة )

ليحه الخجمة . تجج الجراسة نفديا أماـ ميسة رئيدية تقزي في وضع ستخاتيجية تحج مغ السذاكل التي 

تػاجو خجمة الذػارع والتي تحج مغ كفاءتيا أماـ الدكاف . وتقجـ عجة نقاط ستخاتيجية البج العسل 

 :ػػػ  كاألتيالسقجمة لمدكاف . وىى  بسػجبيا لخفع كفاءة ىحه الخجمة

ضخورة العسل كفخيق واحج مشدق مذتخؾ بيغ كل الجوائخ الخجمية السعشية بتقجيع خجمات البشى  .5

التحتية والستسثمة بجوائخ )البمجية والساء والسجارؼ والكيخباء واألتراالت ( لمحفاظ عمى شكمية 

 الخجمات وأشالة عسخىا الترسيسي .

مغ قبل البمجية بالدعي إلى تػفيخ جسيع األمكانات الفشية والخصط السجروسة  تػجيو كل الجيػد .3

 والعسل بسػجبيا مغ أجل تحليل مذاكل شبكة الذػارع .

 جة التكدخات والحفخ وفق الؿياسات.تفعيل دور صيانة شبكة الذػراع برػرة دورية مدتسخة ومعال .2

الؿياسات العالسية والسحمية التي تذيخ إلى متابعة مادة األسفمت ومصابقتيا قبل بجء التبميط وفق  .9

ضخورة أف تكػف مادة األسفمت متجاندة وخاٍؿ مغ الخشػبة وال يحجث ؼيو رغػة عشج تدخيشو إلى 

درجة مئػية ، ويجب أف خرائز السديج الخاص بالخخسانة األسفمتية متكػنة  530درجة حخارة 

،  (*)سالئة والسادة الخابصة والتي ىى )األسفمت(مغ مادة الخكاـ الخذغ ، الخكاـ الشاعع ، السػاد ال

                                           

مادة األسفمت ، تعخؼ بعجة أسساء ) الدفت أو األزفمت أو القيخ ( وىى مادة نفصية ذات لدوجة عالية وذات لػف  - (*)
 درجة مئػية .  200أسػد يدتخخج مغ خالؿ عسميات تقصيخ الشفط الخاـ تحت ضغط ودرجات حخارة عالية ترل 
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ويجب أف يكػف الخكاـ ذو نػعية جيجة وديسػمة عالية وخاٍؿ مغ األشياف والجبذ والسػاد العزػية 

 وىى : (5). ويسكغ أف تجرج الجراسة بعس السالحطات السيسة حػؿ عسمية فخش الخمصة األسفمتية

عشج وصػليا لمسػقع وبجرجة حخارة ال  (**)في )الفارشة(يفزل أف تػضع الخمصة األسفمتية مباشخة  ( أ

 درجة مئػية وؼيسا عجا ذلظ يتع رفس الخمصة مغ قبل السيشجس السذخؼ .  530تقل عغ 

 جداء حدب عخض الفارشة الستػفخة .يتع تقديع عخض الصخيق إلى أأ  ( ب

فاجئ لمفارشة ( متخ/دؾيقة مع تجشب الػقػؼ الس1ػػػ  2يخاعي أف تكػف سخعة الفارشة بيغ  ) ( ت

 لمسحافطة عمى أستػائية سصح الصخيق.

 يتع تجشب الخفع والخفس الدخيع لمفارشة لتعجيل السشاسيب وأف يتع ذلظ تجريجيًا . ( ث

التأكج مغ عجـ وجػد رشػبة عمى الصبقة الالصقة قبل الدساح بالفخش ،ألف الخمصة الداخشة مع  ( ج

 وجػد الخشػبة يؤدؼ إلى ضعف التخابط بيغ الصبقات .

 .ال يدسح بالسخور عمى الصبقة قبل وصػؿ درجة حخارة الصبقة الدفمى إلى درجة حخارة الجػ  ( ح

في بعس الحاالت تشتج فجػات عمى الدصح إما لعيػب الفارشة أو لػجػد خذػنة في الخمصة  ( خ

 األسفمتية ، لحا يجب معالجة ىحه الفجػات .

حػؿ فتحات السجارؼ السػجػدة في الصخيق يجب مخاعاة العشاية التامة عشج فخش الخمصة األسفمتية  ( د

 لمسحافطة عمى مشدػب الصبقة الدصحية مع مشدػب أغصية ىحه الفتحات .

 مغ نفذ نػع الخميط .  و ممئ أماكغ العيشات السأخػذة مغ الصبقة الدابقة قبل فخش الصبقة الالحقة  ( ذ

يتع رفس الخمصة األسفمتية عشج عجـ تجانذ لػف الخمصة األسفمتية مسا يعشي نقز في ندبة  ( ر

األسفمت السزافة لمخمصة ، وإيزًا في حالة ضيػر الخمصات بدصح مدتػؼ عمى القالب وليذ 

                                           

 . 33ػػػ  52الصخؽ والتبميط ، ص ص ػػ مجيخية بمجية نيشػػ ، قدع السذاريع ، دليل مخاحل أنذاء  (5)
  )**( ػ الفارشة تعشي السخكبة الخاصة بعسميات فخش مادة األسفمت .
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عج دخاف أزرؽ مغ الخمصة يجؿ بذكل ىخمي مسا يعشي زيادة ندبة األسفمت في الخمصة ، وعشج ترا

ختفاء لسعاف حبيبات الخكاـ وميل في ؾياس درجة حخارتيا ، كسا أف إ   قيا مسا يتػجب الجقةحتخاعمى إ  

 عمى نقز ندبة األسفمت في الخمصة . الخمصة إلى البشي يجؿ أأيزاً لػف 

العسل عمى أنياء كافة األحياء الدكشية التي تفتقخ إلى الذػارع السبمصة والتي تع تػضيحيا في  .1

 والعسل عمى مػاجية التػسع العسخاني السدتقبمي . ( ،29ػػ  9الخخيصة ) 

 وأعسجة أنارة والمػحات تجييد شبكة الذػارع بكافة الخجمات السخافقة ليا مغ جدرات وسصية وأشجار  .1

 ا تذكل جدء ميع في حياة السجيشة ىتسامًا بالغ األىسية كػنيساـ بذكة الذػارع بجسيع أأصشافيا إ  األىت .2

 تخريز الديػلة السالية الكاؼية ليحه الخجمة لألرتقاء الحزخؼ لمسجيشة  .3

حه الخجمة وعجـ العسل عمى نذخ الػعي الثقافي الحؼ يقزي بحث الدكاف في الحفاظ عمى ى .4

 و حفخ الذػارع ألؼ غخض كاف .تكديخ أأ 

التخدفات عمى  تحجيج الحسػالت السقخرة مغ السخكبات الكبيخة وفق الحسػالت السحجدة لتجشب حجوث .50

أسصح الذػارع . وتخػ الجراسة ضخورة أنذاء شخيق حػلي يسخ مغ أشخاؼ مشصقة الجراسة يخرز 

افطات الذسالية لمسخكبات ذات الحسػالت الكبيخة الثقيمة ، خاصة السخكبات السارة بالسجيشة نحػ السح

ػارع مغ التخدفات بػية تجشب األزدحامات وحجوث الحػادث والحفاظ عمى أسصح الذوالجشػبية ، 

لسحافطة نيشػػ والحفخ لعجـ تحسميا لصاقة السخكبات الكبيخة حيث قجرة عجد السخكبات الكبيخة السارة 

 ، وأف يرسع ىحا الصخيق وفق الؿياسات السحجدة لمسخكبات الكبيخة .مخكبة  (5)(53251حػالي )

 لسشع حجوث الحػادثرع بذكل مدتسخ العسل عمى معالجة ضاىخة التخدفات والحفخ في الذػا .55

 .الستكخرة بدببيا

                                           

 . 3035ػػػػػ مجيخية مخور نيشػػ ، قدع الحاسبة والسعمػمات ، بيانات غيخ مشذػرة  (5)
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 ستشتاجات :الإ 

ستشتاجات لػاقع خجمات البشى التحتية والعػامل السؤثخة ـ مجسػعة مغ ال  ستصاعت الجراسة أف تقجإ         
ستخجامو مغ ضو في الفرػؿ الدابقة وفق ما تع إ  فييا في مشصقة الجراسة بشاءًا عمى ما تع مشاقذتو وعخ 

التحميل األحرائي في نطع السعمػمات الجغخاؼية ، ووفق السعاييخ التخصيصية جعميا أف تخخج  أدوات
 تشتاجات السيسة ، وىى ما يمي :بسجسػعة مغ األس

تترف مشصقة الجراسة بالسػاقع العقجية ، نتيجة تزخس غالبية سصحيا ، مسا يذكل عائقًا أماـ تقجـ  (1

( حي سكشي يبمغ عجد 45السجيشة بذكل عاـ ، حيث تزع )وتػسع خجمات البشى التحتية وتػسع 

مغ مجسػع  3(كع33( ندسة مػزعيغ عمى مداحة حػالي )143535نحػ )  3030سكانيا لعاـ 

 . 3(كع330مداحة مجيشة السػصل البالغة )

، نتيجًة  3( ممع واط /سع3.5سجمت مشصقة الجراسة أعمى معجؿ سشػؼ لكسية األشعاع الذسدي قخابة ) (5

ء الجػ وخمػه مغ الغيػـ ندبيًا صيفًا ، مسا يعصي فخص ألرتفاع درجات الحخارة التي وصمت لرفا

درجة الحخارة الرغخػ مئػية ، وبسعجؿ سشي لجرجة الحخارة العطسى  º(ـ52.9بسعجؿ سشػؼ نحػ )

، مسا يعكذ تأثيخ عمى خجمات البشى التحتية والسيسا خجمة مياه الذخب والصاقة  º(ـ33.1نحػ )

 يخبائية بأرتفاعيا وأنخفاضيا عمى معجؿ أستيالؾ الفخد مشيا .الك

تع بخرائز مصخية ( ممع ، مسا يجعميا أف تتس100ػػػ  200تقع مشصقة الجراسة بيغ خصي مصخ ) (0

( ممع في 34.1خخ ، حيث سجل السعجؿ الدشػؼ لكسية تداقط األمصار نحػ )تتبايغ مغ فرل آل

خجمة السجارؼ الرحية وال سيسا شبكة ترخيف مياه األمصار مشصقة الجراسة ، مسا يػلج أثار عمى 

 الحؼ جعميا أف تعسل بشطاـ مذتخؾ ، يفػؽ قجرتيا الترسيسية السخررة ليا .

بمغ معجؿ الشسػ لعاـ  فقجسجمت مشصقة الجراسة نسػًا سخيعًا يفػؽ شاقة خجمات البشى التحتية ،  (4

( ندسة 991322قخابة ) 3004ا بمغ عاـ ( ندسة ، بيشس341313( وبعجد سكاف بمغ )2.5) 5442
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( 143535حػالي ) 3030( ، وحدب التقجيخات الدكانية بمغ عجد الدكاف لعاـ 3.2بسعجؿ نسػ )

 ( ، مسا يجؿ ىشاؾ زيادة مدتسخة في سكاف مشصقة الجراسة.3.2ندسة بسعجؿ نسػ )

ى أشخاؼ نيخ دجمة ، يخجـ مشصقة الجراسة أربعة مذاريع رئيدية مشتجة لسياه الذخب متخكدة عم  (2

( 143535/يػـ ، ليخجـ عجد سكاف يبمغ )3(ـ301000لتجيد الدكاف بصاقة أجسالية فعمية نحػ )

(لتخ/فخد/يػـ السحمي 900( لتخ / فخد / يػـ ، وىحا أقل مغ السعيار)292ندسة بسعجؿ حرة الفخد )

 لسشصقة الجراسة . 

رئيدية مػزعة لسياه الذخب محصتي رجع حجيج أوججت الجراسة بأف مشصقة الجراسة مجيدة بسحصتيغ  (2

( ، ومخجومة بسحصات ضخ فخعية مػزعة داخل األحياء الدكشية بمغ عجدىا BS5,BS3واليخمػؾ )

 ( محصة خارجة عغ العسل . 53( محصات فقط و)9( محصة تعسل مشيا )51)

ى خجمة شبكة يشعجـ خجمة الرخؼ الرحي تسامًا في مشصقة الجراسة، وإنسا ما وجج مغ خجمة في (2

%( مغ مجسػع 13ترخيف مياه األمصار ، والتي تعسل بالشطاـ السذتخؾ، ولع تغصي سػػ ندبة )

سكاف مشصقة الجراسة وتعاني ىحه السشاشق السخجومة بتخدغ ىحه الخجمة وقرػرىا أماـ الدكاف ، 

اؿ أنابيبيا %( مغ الدكاف يشعجـ فييا خجمة شبكة ترخيف مياه األمصار وبمغ مجسػع أشػ 23وندبة )

لسياه العادمة ومياه ( ممع ، ويتع ترخيف جسيع ا5300ػػ  300(متخ تخاوح أقصارىا ما بيغ )52224)

 نيخ دجمة دوف معالجة . األمصار نحػ

وضحت الجراسة أف مشصقة الجراسة يػجج فييا محصة واحجة لسعالجة السياه العادمة والتي تشحرخ  (2

بؿية السشاشق ال يػجج فييا محصة معالجة ، كسا يخجـ  وضيفتيا لخجمة شقق اليخمػؾ فقط ، إما

 مشصقة الجراسة فقط محصتيغ ضخ صشجوؾية ) الجػسق ، باب سشجار ( . 

يتع تجييد مشصقة الجراسة بالتيار الكيخبائي وفق الشطاـ القصع السبخمج الحؼ يحجد ساعات التجييد   (2

، وتبمغ الكسية السجيدة لسجيشة  5445، وىػ نطاـ متبع في جسيع محافطات العخاؽ مشُح عاـ 
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( ميكا واط ، بيشسا سجل معجؿ الحسل السدتيمظ لسشصقة 110ػػػ  900السػصل بذكل كامل مابيغ )

 ( ميكا واط .930قخابة ) 3030الجراسة فقط خالؿ شيخ كانػف الثاني لعاـ 

أحتمت ، ىحا وقج  3(كع439.45) 3030بمغ مجسػع أشػاؿ شبكة شػارع مشصقة الجراسة لعاـ  (13

%( مغ مجسػع أشػاؿ الذػارع ، والتي تعاني مغ قمة أىتساـ كبيخ في عجـ 43الذػارع الدكشية ندبة )

صيانة الحفخ والتكدخات وأعسجة األنارة ، بل وجج في بعس مغ األحياء شػارع غيخ مبمصة وقج تع 

نػية فقج حطيت بأىتساـ ذكخىا سابقًا ، إما الذػارع التجارية التي تتػزع عمى الذػارع الخئيدية والثا

تبميط وتذجيخ وأعسجة أنارة .  حياء وجانبي السجيشة مغغ ال  نػعًا ما خاصة بعس الصخؽ الخابصة بي

 أنو أىسمت بؿية أصشاؼ الذػارع األخخػ مشيا الرشاعية والتخفييية بذكل كبيخ . إ ال

في نطع السعمػمات  ستخجاـ أدوات التحميل األحرائي السكانيإ ستشتجت الجراسة مغ خالؿ إ    (11

 Hots( بأستخجاـ شخيقة تخكد السشاشق الداخشة والباردة ) Spatial statistics toolsالجغخاؼية)

pot and Cold spot    عتساد عمى معجؿ رضا السػاشغ مغ خجمات البشى التحتية لتحميل ( بال

التي بيشت أف خجمة  وتحجيج مجػ كفاءة ىحه الخجمات ومجػ رضا السػاشغ مشيا وتػزيعيا السكاني

مياه الذخب تسيل نحػ التخكد في بعس السشاشق دوف غيخىا ، إذ سجمت ؾيستيا األحتسالية والجرجة 

( . وبيشت خجمة الرخؼ الرحي بسيميا نحػ 0.01( أقل مغ مدتػػ معشػية )P,Zالسعيارية )

( أكبخ مغ مدتػػ P,Vالتذتت في تػزيع خجمتيا ، إذ ضيخت ؾيع الجرجة السعيارية واألحتسالية )

( . بيشسا خجمتي الكيخباء والصخؽ ضيخت بسيميا نحػ التخكد حيث ضيخت ؾيع الجرجة 0.01معشػية )

 (.0.01السعيارية واألحتسالية أقل مغ مدتػػ معشػية )

تػاجو خجمات البشى التحتية العسل غيخ السشدق والسذتخؾ بيغ الجوائخ الخجمية وفق خصط مجروسة  (15

سا يؤثخ عمى كفاءة تمظ الخجمات ويحج مغ تغصيتيا لستصمبات الدكاف في مشصقة ومعجة مدبقًا ، م

 الجراسة . 
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 التهصيات : 

تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ التػصيات السيسة ، نتيجًة ما تع مشاقذتو في الفرػؿ الدابقة      

وما جاءت بشتائج ، حيث حبحا في أف تقجـ ىحه التػصيات خجمة نػعًا ما ألصحاب القخار لخفع مغ 

 :ػػػػ كاآلتيكفاءة خجمات البشى التحتية ، وىى 

عية ، التي جعمت مغ مشصقة الجراسة أف تترف بالسػاقع الجراسة بزخورة مػاجية العػامل الصبي تخػ  (5

العقجية ، والعسل عمى الحج مغ ىحه الرفة مغ خالؿ أجخاء التدػية لصبػغخاؼية الدصح لفتح السجاؿ 

 أماـ تػسع السجيشة وخجمات البشى التحتية بعج التقجـ العمسي والتكشػلػجي .

رتفاع ات البشى التحتية التي تتأثخ بال  ءة خجمضخورة مػاجية العػامل السشاخية مغ خالؿ رفع كفا (3

وأنخفاض كسية األشعاع الذسدي ودرجات الحخارة التي تؤثخ عمى كسية األستيالؾ مغ مياه الذخب 

 والصاقة الكيخبائية .

الجراسة ال بج مغ تصػيخ شبكة السجارؼ الرحية ، وال سيسا شبكة ترخيف مياه األمصار  تخػ  (2

لداقصة والسياه العادمة ، خاصة وأف مشصقة الجراسة تقع بيغ خصي مصخ لسػاجية كسية األمصار ا

 ( ممع .100ػػػ  200)

بعج الديادة الدكانية الستشامية لدكاف مشصقة الجراسة ، وال سيسا ما جاءت الشتائج لتقجيخات الدكاف  (9

رة ، تخػ الجراسة ضخو  3021( ندسة لعاـ 343091لسجة خسدة عذخ عامًا ، والتي بمغت نحػ )

 مػاجية ىحه الديادة الحاصمة بخفع شاقة الخجمات وتصػيخىا لتغصية حاجة الدكاف الستشامية .

نتاج مياه الذخب وفق السعيار السحمي رة العسل عمى زيادة شاقة مذاريع إ  تػحي الجراسة بزخو  (1

 /يػـ. 2(ـ211353.9(لتخ/فخد/يـػ ، وال بج مغ وصػؿ الكسية الكمية السشتجة نحػ ) 900)
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تمظ التي مزى  وخرػصاً ت الجراسة روئية تصػيخية ألنابيب شبكة مياه الذخب وتصػيخىا ، وضع (1

، مسا جعل  3059عمى عسخىا زمغ شػيل وما تعخضت لو مغ جخاء العسميات األرىابية ألحجاث 

مشيا عجـ قجرتيا عمى تحسل الزغط اليائل مغ ضخ السياه نتيجة التكدخات التي لحق بيا . كسا تخػ 

ة ضخورة العسل عمى عمى تذغيل جسيع محصات الزخ الفخعية وإعادة تػزيعيا حدب األماكغ الجراس

التي يػجج فييا ضعف في قػة ضخ السياه .ىحا وقج أقتخحت الجراسة ضخورة أنذاء محصة تػزيعية 

 ( في مشصقة حي السشرػر الثالثة .BS5,BS3تجسيعية مغايخة لسحصات ) 

خجمة شبكة ترخيف مياه األمصار لتذسل جسيع أحياء مشصقة تخػ الجراسة ضخورة تػسيع نصاؽ  (2

الجراسة ، خاصة وأنيا تعسل بالشطاـ السذتخؾ الحؼ يجسع ترخيف السياه العادمة ومياه األمصار . 

كحلظ زيادة محصات الزخ الرشجوؾية وفق السقتخحات التي أقتخحتيا الجراسة سابقًا لسػاجية الكسيات 

 . 3021(لتخ/ يـػ لعاـ 324013233ة والتي بمغت قخابة ) السصخوحة مدتؿباًل السقجر 

البيئية ، تخػ الجراسة ال لمحفاظ عمى بيئة السجيشة الحزخية وعمى بيئة نيخ دجمة مغ التمػث والحياة   (3

نذاء محصة معالجة السياه العادمة وأف تعسل بشطاـ متكامل ) فيديائي ، بيػلػجي، كيسيائي( بج مغ إ  

 شخة دوف معالجة إلى نيخ دجمة وتػليج األثار الدمبية . لتجشب ترخيفيا مبا

الجراسة بزخورة األخح بشطخ األعتبار الديادة الدشػية مغ الصاقة الكيخبائية السدتيمكة لتغصية  تخػ  (4

حاجة الدكاف مدتؿباًل وزيادة ساعات التجييد ، حيث وفق التقجيخات الدكانية والػحجات الدكشية 

( ميكا واط ، وفق 3103الحاجة السدتقبمية مغ الصاقة الكيخبائية نحػ )مدتؿباًل حجدت الجراسة 

( كيمػ واط / ساعة / مدكغ ، والعسل عمى إعادة أعسار محصة 52.1السعيار الجولي البالغ )

صات تحػيمية لفظ الخئيدية لديادة الصاقة السدتمسة ، وبشاء مح K.V( 900الدحاجي الغخبية )

 عس السحصات األخخػ .ختشاقات الحاصمة عمى بال  
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تخػ الجراسة العسل عمى تػسيع خجمة الذػارع واألنتياء مغ مذكمة تبميط الذػارع التي ضيخت غيخ  (50

مبمصة ، خاصة الذػارع الدكشية والرشاعية والتخفييية والعسل وفق الؿياسات السعسػؿ بيا عالسيًا 

مدبقًا ، خاصة وقج حجدت الجراسة ومحميًا ، وتفعيل دور الريانة الجورية وفق الخصط السجروسة 

والتي يفتخض أف تشفح خالؿ الفتخة  3( كع932.04الحاجة الفعمية السدتقبمية مغ الذػارع نحػ )

 . 3021السحجدة لغاية عاـ 

قجمت الجراسة عجة ستخاتيجيات مدتقبمية ميسة ال بج العسل بسػجبيا لسػاجية السذاكل التي تعيق  (55

ضيختو نتائج أدوات التحميل األحرائي مشصقة الجراسة ، خاصة ما أأ خجمات البشى التحتية في 

عتساد عمى معجؿ رضا السػاشغ مشيا . فال بج مغ العسل غ تقييع خجمات البشى التحتية بال  السكاني م

وفق الخوئية السحجدة التي تخفع كفاءة تمظ الخجمات وتمبي متصمبات الدكاف مدتؿباًل وإعادة تػزيعيا 

 داًل.تػزيعًا عا

الجراسة بشقصة ميسة ججًا ، وىى ضخورة العسل السذتخؾ أؼ التشديق بيغ الجوائخ الخجمية  تخػ   (53

لتقجيع أفزل خجمة  الستسثمة بكل مغ ) البمجية ، السجارؼ ، مياه الذخب ، الكيخباء ، األتراالت ( 

مييا  وتجشب ىجر الساؿ ع والحفاظ  وأشالة العسل   كغ لمسػاشغ دوف األضخار بالسستمكات العامةمس

مج ووفق الؿياسات الجولية.  خصط مجروسة مدبقًا بعيجة األأ  وأف تعسل وفق  والسػارد
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 أوالً : المصادر العربية :

 ( .20، األيو ) القخآف الكخيع ، سػرة األنبياء   
 الكتب :  ( أ

أبػ عيانو ، فتحي دمحم ، جغخاؼية الدكاف )أسذ وتصبيقات(، دار السعخفة الجامعية ، األسكشجرية    .1
 .5442، 5، ط

أبػ عيانو ، فتحي دمحم ، فتحي عبجالدىخة ابػ راضي ، أسذ الجغخاؼية الصبيعية والبذخية ، دار  .5
 شبع.السعخفة الجامعة ، األسكشجرية ، بجوف سشة 

أسساعيل ، أحسج عمي ، أسذ عمع الدكاف وتصبيقاتو الجغخاؼية ، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،  .0
 . 3القاىخة ، ط

شذخوالتػزيع، القاىخة ، أسساعيل ، أحسج عمي ، دراسات في جغخاؼية السجف ، دارالثقافة لم .4
 .9،5433ط

الصبعة األولى ، دار السشيجية بغ غزباف ، فؤاد ، الخجمات الحزخية بخؤية جغخاؼية معاصخة ،  .2
 .3051لمشذخ والتػزيع ، 

جاد الخب ، حداـ الجيغ ، جغخاؼية الخجمات ) أسذ وتصبيقات ( ، الصبعة األولى ، األسكشجرية ،  .2
 .3053دار الػفاء لجنيا لمصباعة والشذخ ، 

خيخة ، ، جامعة السػصل ، الصبعة األي ، صالح حسيج ، جغخاؼية الحزخ)أسذ وتصبيقات(الجشاب .2
3055. 

حدغ ، عاشف حسده ، تخصيط السجف ) أسمػب ومخاحل( ، جامعة قصخ ، مصابع قصخ الػششية،  .2
5443. 

 .5422حديغ ، عبج الخزاؽ عباس ، جغخاؼية السجف ، جامعة بغجاد ، مصبعة اسعج ،  .2
 .  5422مشقحة ، عالع الكتب ،  3حسجاف ، جساؿ ، جغخاؼية السجف ، ط  .13
 .5449تخصيط السجف والقخػ ، الصبعة األولى ، مخكد الجلتا لمصباعة ، فاروؽ عباس ، ، حيجر  .11
الخخيف ، رشػد دمحم ، الدكاف )السفاـيع واألساليب والتصبيقات(، جامعة السمظ سعػد، الخياض ،  .15

 . 5، ط 3002
، دار الفكخ لمشذخ والتػزيع ، دمذق  5خيخ صفػح ، الجغخاؼية مػضػعيا ومشاىجيا وأىجافيا ، ط .10

 ،3000.  



            ادلصادر وادلراجغ

 

395 

خمف حديغ ، تخصيط الخجمات السجتسعية والبشى التحتية ) أسذ ومعاييخ وتقشيات ( ، الجليسي  .14
  . 3004، دار صفاء لمشذخ والتػزيع ػػ عساف ،  5، ط

، دار صفاء لمشذخ  5الخاوؼ ، عبج الشاصخ صبخؼ شاىيغ ، األسذ الجغخاؼية لتخصيط السجف ،ط .12

 .  3052والتػزيع ػػػ عساف ، 

، صالح ميجؼ ، ضحى لعيبي الدجخاف ، جغخاؼية الشقل والتجارة الجولية ، الصبعة األولى الديادؼ  .12
 .3054، مكتبة ومصبعة الشباىة العخاؽ ػػ ميداف ، 

 عساف لمصباعة والشذخ .، مؤسذ الػراؽ ،5الدعجؼ،عباس فاضل،السفرل في جغخاؼية الدكاف ،ج .12

 .3005الكتب ، بغجاد ،  ، دار 5دعجؼ ، عباس فاضل ، جغخاؼية الدكاف ، جال .12

جانبيا  –نذاشيا األأقترادؼ  –)أأشارىا الصبيعي دعجؼ ، عباس فاضل ، جغخاؼية العخاؽ ال .12
  . 3003،  5البذخؼ ( دار الجامعة لمصباعة والشذخ والتخجسة ، ط

  .5430الدعجؼ ، عباس فاضل ، دراسات في جغخاؼية الدكاف ، مشذأة األسكشجرية ،  .53
يع  .51 أحسج ، أسذ الجغخاؼية البذخية واألقترادية ، مشذػرات جامعة حمب ، مجيخية سعيج ، أبخـا

 .5442الكتب والسصبػعات ،
الدساؾ ، دمحم أزىخ، وأخخوف، جغخاؼية الشقل بيغ السشيجية والتصبيق ، داراليازورؼ لمشذخ والتػزيع  .55

،3055. 
، 3، األسكشجرية ، طجيغ ، الجغخاؼية دعامة التخصيط ، مشذأة السعارؼ الذامي ، صالح ال .50

3000. 
عمي أحداف ، )واخخوف( تخصيط خجمات التشسية األجتساعية ، وزارة التخصيط ، السعيج ، شػكت  .54

 .  5432القػمي لمتخصيط ، بغجاد ، 
صالح ، ىاشع دمحم ، جغخاؼية الشقل ، الصبعة األولى ، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتػزيع ،  .52

3059. 
ي، الصيف  .52 ، كمية  5ع ، )واخخوف( ، خجمات السجف ) دراسة في الجغخاؼية التشسػية ( ، طبذيخ إبخـا

 .3004التخبية ابغ رشج ، جامعة بغجاد ، 
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عبجة ، سعيج ، جغخاؼية الشقل الحزخؼ ) مفيػميا ، ميجانيا، وأىسيتيا (، مؤسدة الكػيت لمتقجـ  .52
 .3002العمسي ، الخالجية ػػػ الكػيت ، 

التخصيط ) فمدفتيا وأنػاعيا ومشيجيتيا ، وأعجادىا وتصبيقيا في مجاؿ  ،معاييخعثساف دمحم ، غشييع  .52

 . 3055، دار الرفاء لمشذخ والتػزيع ، عساف ،  5التخصيط العسخاني ( ، ط

القراب ، عسخ عبجهللا ، نطع السعمػمات الجغخاؼية )تصبيقات عسمية في التحميل الجغخافي  .52
 .3030نػف لمصباعة والشذخ والتػزيع ،  ، 5( ، ط Arc GIS Desktopبأستخجاـ 

مريمحي ، فتحي دمحم ، جغخاؼية الخجمات ) األشار الشطخؼ وتجارب عخبية ( ، مصابع جامعة  .03
 .3000السشػؼية ، دار الساجج لمشذخ والتػزيع ، 

 .3059السالييغ لمشذخ والتػزيع ، دمذق ، ، وأخخوف ، جغخاؼية الدكاف ، دار السقجاد ، دمحم رفعت  .01
سػسػؼ ، دمحم عخب ، جغخاؼية السجف بيغ الشطخية والتصبيق ، دار الخضػاف لمشذخ والصباعة ، ال .05

 . 5عساف ، ط
، السصبعة  5ىدتج ، كػردف ، األسذ الصبيعية لجغخاؼية العخاؽ ، تخجسة جاسع دمحم الخمف ، ط .00

 .5439العخبية ، بغجاد ، 
  .3000،  3، جامعة بغجاد ، ط الييتي ، صبخؼ فارس ، صالح فميح حدغ ، جغخاؼية السجف .04
، مكتبة العخبي لمشذخ  5مازف عبج الخحسغ ، جغخاؼية الخجمات ) أسذ ومفاـيع( ، ط ، الييتي .02

 .3052والتػزيع، 

الييتي ، مازف عبج الخحسغ ، جغخاؼية السجف والحزخ ، الصبعة األولى ، مكتبة السجتسع العخبي  .02
 . 3059لمشذخ والتػزيع ، عساف ػػػ األردف ، 
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 الرسائل  واألطارح الجامعية : ( ب

يع ، سمسى مبارؾ أحسج ، الشسػ الدكاني ومذاكل تػفيخ خجمات البشى التحتية في السجف الكبخػ  .1 أبخـا
(، جامعة الدػداف لمعمػـ التكشػلػجية ، رسالة ماجدتيخ)غيخ 3051ػػػػ 5411)دراسة حالة الخخشػـ 

 . 3052مشذػرة(، 
، جامعة أحسج ، سعيج فاضل ، واقع ومدتقبل خجمتي الساء الرافي والسجارؼ في مجيشة بعقػبة  .5

 . 3003رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة ( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، ديالى 
جامعة  أحسج ، سسيخ محػ جسيل ، السػاءمة بيغ خصة مجيشة أربيل وكفاءة شبكة شػارعيا ، .0

 . 3055دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، أشخوحة  السػصل ، 
بعيػؼ ، مخوة عبج الخزاؽ ، التحميل السكاني لخجمات البشى التحتية في ناحية الكخادة بإستخجاـ نطع  .4

كمية التخبية ) ابغ رشج( ،  ،ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة(  ، جامعة بغجاد ، GISالسعمػمات الجغخاؼية 
 . 3052قدع الجغخاؼية ، رسالة ، 

، رسالة ، جامعة البرخة التسيسي ، أباذر عديد حامج ، التخكيب الػضيفي لسجيشة شط العخب  .2
 . 3030ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية ، 

دكشية في الخشيجية ، جامعة السػصل الجبػرؼ ، فارس أحسج مشرػر ، التحميل الجغخافي لمػضيفة ال .2
 . 3052، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة (  ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، 

، جامعة السػصل الجبػرؼ ، مشيل عبجهللا حسادؼ شعسة ، نطاـ الشقل الحزخؼ في مجيشة تكخيت  .2
 . 3059، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، 

فتحي سمصاف ، أنتاج الصاقة الكيخبائية والحاجة الفعمية وأفاقيا السدتقبمية في العخاؽ لمسجة ، ججوع  .2

أشخوحة دكتػراه)غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية)أبغ رشج( ،  ،، جامعة بغجاد( 3020ػػ  5445مغ )

 .3053قدع الجغخاؼية، 

الدكشية في مجيشة الشاصخية ، جامعة  الحجامي ، عادؿ مكي عصية ، التحميل الجغخافي لمػضيؽية .2
 .3001البرخة ، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة ( ، كمية األداب ، 

الحجيسي ، حديغ عمي محدغ ،تحميل جغخافي لخارشة الحخماف مغ خجمات البشى التحتية في  .13

 .3053،ع الجغخاؼية ،كمية األداب، قد، رسالة ماجدتيخ)غيخمشذػرة(مجيشة الشاصخية،جامعة ذؼ قار
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الحجيجؼ ، خالج أحسج عيجاف سمصاف ، حساـ العميل نسػذج السجف السدتمبة ، جامعة السػصل ،  .11
 . 3003رسالة ماجدتيخ) غيخ مشذػرة (  كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، 

الحخداف ، أحسج محسػد عمي أحسج ، التحميل الجغخافي لكفاءة خجمات البشى التحتية في محافطة  .15
 .3051عة األنبار ، أشخوحة دكتػراه ) غيخ مشدػرة ( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼيا ، األنبار ،جام

، ، جامعة بغجاد حسدة ، جساؿ حامج رشيج ، كفاءة شبكة الصخؽ البخية في محافطة األنبار  .10
 .3003أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ابغ رشج ، قدع الجغخاؼية ، 

خمج عبج الكخيع ناجي ، تقييع شبكات الرخؼ الرحي في مجيشة بغجاد ، الحيجرؼ ، مشتقى م .14
 .3053معيج التخصيط الحزخؼ واألقميسي ،  ،رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة (  ،جامعة   بغجاد

الحيابي ، ياسخ محسػد حدغ جخو ، الكفاءة الػضيؽية لخجمات البشى التحتية في مجيشة الخمادؼ ،  .12
 . 3053كمية األداب ، قدع الجغخاؼية  ،  (،ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة  رسالة، جامعة األنبار 

الداعجؼ ، عالء ىاشع داخل ، التحميل السكاني لخارشة حخماف البشى التحتية في مجيشة بغجاد  .12
 . 3051أشخوحة دكتػراه ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية ،  ،جامعة بغجاد،

(،  5442ػػػػ  5422كانية في محافطة القادسية )الذبخؼ ، حسادؼ عباس حسادؼ ، التغيخات الد .12
  . 3001، كمية التخبية ، إبغ رشج ، قدع الجغخاؼية ، ، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة(جامعة بغجاد 

الزاحي ، عبيخ إيدخ عمي ضاحي ، تحميل جغخافي لمحخماف مغ الخجمات في مجيشة السديب ،  .12
 . 3030( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، جامعة بابل ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة 

شاىخ صبيح يػسف ، التخكيب التجارؼ لسجيشة السػصل ، جامعة السػصل ، أشخوحة دكتػراه )  .12

 . 5441غيخ مشذػرة ( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ،  

صالح عثساف عبج صالح ،تحميل التبايغ السكاني لسؤشخات التشسية البذخية في محافطة ، العاني  .53

 . 3051، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، ، جامعة األنبار األنبار 

، أشخوحة ، جامعة بغجاد العبادؼ ، عبج العديد دمحم حبيب ، الصاقة الكيخبائية والتشسية في العخاؽ  .51

 .5430،)غيخ مشذػر( ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية ، دكتػراه 

، التحميل السكاني لخرائز الدكاف والدكغ في مجيشة الشجف ،رحيع دمحم عبج زيج ، العبجلي  .55
 .3059كمية اآلداب  ، )غيخ مشذػره( اشخوحة دكتػراه  ،جامعة الكػفة 
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التحتية )الساء ، السجارؼ ،  العبػدؼ ، ساجج احسج حسجاف ، تحميل جغخافي لػاقع خجمات البشية .50
، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( ، ، جامعة ذؼ قار والشفايات الرمبة السشدلية ( في مجيشة الغخاؼ 

 . 3030كمية األداب ، قدع الجغخاؼية ، 
(،جامعة السػصل ، 5441ػػػ  5412العبيجؼ ، ذنػف يػنذ عبجهللا ، سكاف مجيشة السػصل )لمفتخة  .54

 . 5443) غيخ مشذػرة ( ، كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، أشخوحة دكتػراه 
العبيجؼ ، وسغ شياب أحسج ،تحميل التبايغ السكاني لخجمات البشى التحتية لسجيشة كخبالء بإستخجاـ  .52

،كمية التخبية )ابغ  ،أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة(جامعة بغجاد  ، نطع السعمػمات الجغخاؼية
 . 3004رشج(،قدع الجغخاؼية ، 

العشبكي ، لصيف خزيخ لصيف ، التحميل السكاني لمحخماف البذخؼ مغ خجمات البشى التحتية في  .52
، أشخوحة دكتػراه ) غيخ مشذػرة ( ، كمية األداب ، ، جامعة الكػفة مخاكد أقزية محافطة الشجف 

 . 3053قدع الجغخاؼية ، 
اف لخجمات البشى التحتية في أحسج عمي حديغ ، التبايغ السكاني لسدتػيات الحخم، العيداوؼ  .52

 . 3053، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية ، ، جامعة األنبار مجيشة الفمػجة 

، جامعة الغدالي ، جاسع شعالف كخيع ، الكفاءة الػضيؽية لمسحالت الدكشية في مجيشة الشاصخية  .52
 . 5431، رسالة ماجدتيخ ، مخكد التخصيط الحزخؼ واألقميسي ، بغجاد 

، رسالة ، جامعة بغجاد القخيذي ىيثع كاضع دواح ، صشاعة الصاقة الكيخبائية في محافطة بغجاد  .52

 . 3004ماجدتيخ )غيخ مشذػر( ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية ، 

كخيع ، دمحم أسساعيل ، التبايغ السكاني لخجمات البشى التحتية في مجيشة العسارة ، جامعة ميداف ،  .03

 . 3030كمية التخبية ، قدع الجغخاؼية ، ، رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة ( 

، ، جامعة بغجاد دمحم ، حدغ ىادؼ دمحم ، ترسيع الخخائط الخقسية لصخؽ وشػارع قزاء الكخخ  .01
 . 3052رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( ، كمية األداب ، قدع الجغخاؼية ، 

ي ألنساط أستيالؾ الصاقة الكيخبائية بسحافطة الجيدة بإستخجاـ دمحم ، دمحم ربيع فخج ، التحميل السكان .05
، أشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية األداب ، قدع ، جامعة القاىخة نطع السعمػمات الجغخاؼية 

 . 3052الجغخاؼية ، 
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، رسالة السيالي ، أسيل ميجؼ مالظ ، التبايغ السكاني لخجمات بمجية الذعمة ، جامعة بغجاد  .00
 . 3053، كمية التخبية ) ابغ رشج ( ، قدع الجغخاؼية ، دتيخ ) غيخ مشذػرة( ماج

الشاشي ، ثائخ غالب مديج ، تحميل خارشة حخماف سكاف قزاء سػؽ الذيػخ مغ خجمات البشى  .04
، جامعة بغجاد ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( ، كمية االدب ، قدع الجغخاؼية  3059التحتية لعاـ 

 ،3051 . 

 ت والبحهث العراقية والعربية : السجال ( ت

  3003ة في شعبية مخزؽ ،مجمة الداتل،العجد الخابع ، ، شبكة الصخؽ البخيابػ مجيشة ،حديغ سعػد .1
التسيسي ، خزيخ عباس خدعل ، دمحم عصية دمحم العداوؼ ، خرائز الشقل في مجيشة السقجادية ،  .5

 . 3053( ، 11مجمة ديالى ، العجد )
، تحميل مػضع مجيشة السػصل ، مػسػعة السػصل الحزارية ، السجمج  الجشابي ، صالح حسيج .0

 األوؿ ، دار الكتب والشذخ ، جامعة السػصل.
الجشابي ، صالح حسيج ، جغخاؼية السػصل : دراسة في العالقات األقميسية ، مػسػعة السػصل  .4

 الحزارية ، السجمج األوؿ ، دار الكتب والشذخ ، جامعة السػصل .
شيساء مصذخ ، أستجامة البشى التحتية لمسجيشة العخاؾية ػػػ دراسة تحميمية لسجيشة بغجاد ، حسدة ،  .2

 . 3059( ، 9ػػػػ  2( ، العجداف )34السجمة العخاؾية ليشجسة  العسارة ، السجمج )
الحيالي ، دمحم ىاشع ذنػف ، الشسحجة السكانية لتقييع كثافة شبكة شخؽ الديارات الخئيدية في العخاؽ  .2

 .3052( ، 50( ، العجد )30مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ األندانية ، السجمج ) ،
الججيمي ، عمي ميجؼ ، ىجػ عمي شسخاف ، تقييع نػعية مياه الذخب وكفاءة السذاريع والسجسعات  .2

 .3052،  30في مجيشة كخبالء ، مجمة البحػث الجغخاؼية ، العجد 
ب السيشي ، مقجمة في شبكات ترسيع مياه الذخب دليل السؤسدة العامة لمتعميع الفشي والتجري .2

 . 3002والرخؼ الرحي  في السجف، السسمكة العخبية الدعػدية ، 

سمساف ، رضا عبجالجبار ، عبجالكاضع فالح ميجؼ ، واقع الخجمات وكفاءتيا في ريف الدجيخ ػػ  .2
 . 3052( ، 5جد )( ، الع51محافطة القادسية ، مجمة القادسية لمعمـػ األندانية ، ، السجمج )

عجاج ، داؤد سميع ، التخصيط الحزخؼ والعسخاني لسجيشة السػصل ،  مػسػعة السػصل الحزارية  .13
 . 5443،السجمج الخامذ ، دار الكتب لمصباعة والشذخ ، 
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قصيذات ، ضياء ، وأخخوف ، تحميل بشية شبكة الصخؽ في مجيشة الدمط بأستخجاـ نطع السعمػمات  .11
 .3054( ، 3( ، العجد )32امعة األسالمية لمجراسات األندانية ، السجمج )الجغخاؼية ، مجمة الج

يع عبج الفتاح شمبة ، شبكة الصخؽ والذػارع في مجيشة مكو السكخمو ،السؤتسخ الجغخافي  .15 دمحم ، أبخـا
الجولي )الجغخاؼية والتغيخات العالسية السعاصخة( ،جامعة شيبة ، كمية الأداب والعمػـ األندانية 

 . 3052اث، لألبح

الييتي ، مازف عبج الخحسغ ، دور البشية التحتية األساسية في الشذاط األقترادؼ لسجيشة ىيت  .10
 . 3055)الساء ػػػ الكيخباء(، مجمة جامعة األنبار لمعمـػ األندانية ، العجد الثاني ، 

 السرادر الحكهمية :  ( ث

 .GISيشػػ ، التخصيط والستابعة ، شعبةجسيػرية العخاؽ ، وزارة البمجيات واألشغاؿ ، مجيخية بمجية ن .1
وزارة الشقل والسػاصالت ، الييئة العامة لألنػاء الجػية ، والخصج الدلدالي ، قدع السشاخ ، بيانات  .5

 3054غيخ مشذػرة 
جسيػرية العخاؽ ،الجياز السخكدؼ لألحراء ، مجيخية أحراء نيشػػ ، نتائج الحرخ والتخؾيع  .0

 ، بيانات غيخ مشذػرة. 3030( وتقجيخات الدكاف لعاـ 3004،  5442لمدكاف والسباني لألعػاـ )
جسيػرية العخاؽ ، وزارة األسكاف واألعسار والبمجيات العامة ، مجيخية ماء محافطة نيشػػ ، قدع  .4

 .  3030السذاريع والتذغيل ، بيانات غيخ مشذػرة ، لعاـ 
بيانات غيخ مشذػرة لعاـ ،GISوحجة نطع السعمػمات الجغخاؼية مجيخية مجارؼ محافطة نيشػػ، .2

3030  
جسيػرية العخاؽ ، وزارة األسكاف واألعسار والبمجيات العامة ، مجيخية مجارؼ نيشػػ ، قدع التخصيط  .2

 . 3030/  53/  3والستابعة ، بيانات غيخ مشذػرة ، يتاريخ 
ة تػزيع كيخباء جسيػرية العخاؽ ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لتػزيع كيخباء الذساؿ / مجيخي .2

 . 3035/ 53/5مخكد نيشػػ ، قدع  الديصخة واألتراالت ، بيانات غيخ مشذػرة بتاريخ 
جسيػرية العخاؽ ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لتػزيع كيخباء الذساؿ / مجيخية تػزيع كيخباء  .2

 .   3030مخكد نيشػػ ، قدع التخصيط والستابعة شعبة األحراء ، بيانات غيخ مشذػرة لعاـ 
جسيػرية العخاؽ ، وزارة الكيخباء ، الذخكة العامة لشقل الصاقة الكيخبائية السشصقة الذسالية ، فخع  .2

 .3030نات غيخ مشذػرة لعاـ اشبكة كيخباء نيشػػ ، قدع التخصيط والستابعة شعبة األحراء ، بي
 ،الجدء الخاص بالبشى التحتية3030لغاية عاـ  التشسيةالسكانية لسحافطة نيشػػ خصة ،وزارة التخصيط .13
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وزارة التخصيط ، مشطسة األمع الستحجة ) اليػنديف( السدح العشقػدؼ ، متعجد السؤشخات ، السمحق  .11
 . 3055األوؿ ، التقخيخ التفريمي ، 

 . 33ػػػ  52مجيخية بمجية نيشػػ ، قدع السذاريع ، دليل مخاحل أنذاء الصخؽ والتبميط ، ص ص  .15

 . 3035ػ ، قدع الحاسبة والسعمػمات ، بيانات غيخ مشذػرة مجيخية مخور نيشػ  .10

 السقابالت الذخرية :  ( ج

مقابمة شخرية مع السيشجس ، عمي سعيج دمحم ، شعبة الديصخة والتذغيل ، مجيخية تػزيع كيخباء  .1
 . 3030 / 4 / 33نيشػػ ، بتاريخ 

مقابمة شخرية ، السيشجس دمحم زىيخ دمحم جسيل ، مجيخية ماء محافطة نيشػػ، قدع السذاريع  .5
 . 3030 / 2 / 31والتذغيل ، بتاريخ 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، محسػد دمحم عمي ، مدػؤؿ قدع عسميات البشى التحتية ، محافطة  .0
 . 3030/  50/ 53نيشػػ ، بتاريخ ، 

 33، مجيخية مجارؼ نيشػػ ، بتاريخ  السيشجس ربيع محسػد لػيذ ، قدع التذغيلمقابمة شخرية ،  .4
 /2  /3030 . 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، دمحم زىيخ دمحم جسيل ، قدع السذاريع والتذغيل ، مجيخية ماء محافطة  .2
 3030/  4/  2نيشػػ ، بتاريخ / 

مذخوع ماء األيسغ الججيج ، مجيخية ماء مقابمة ميجانية مع السيشجس ، مذخؽ عصية حدغ ، مدؤوؿ  .2
 . 3030/  55/  53محافطة نيشػػ ، بتاريخ / 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، سالع خميل عػيج ، مدؤوؿ مذخوع ماء الحاوؼ القجيع ، مجيخية ماء  .2
 . 3030/  50/  2محافطة نيشػػ ، بتاريخ / 

مدؤولة مذخوع ماء الجنجاف ، مجيخية ماء نيشػػ  مقابمة ميجانية مع السيشجسة ، رنا عبج اليادؼ دمحم ، .2
 .55/3030/ 51، بتاريخ 

مقابمة ميجانية مع السيشجسة ، إيساف خميل أحسج ، مدؤولة  مذخوع ماء الغدالني ، مجيخية ماء  .2
 . 3030/  55/  53محافطة نيشػػ ، بتاريخ  

ع والتذغيل ، مجيخية ماء نيشػػ ، مقابمة ميجانية مع السيشجس ، دمحم زىيخ دمحم جسيل ،  قدع السذاري .13
 3030/  55/  55بتاريخ 
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مقابمة ميجانية مع السيشجس أحسج فتحي العبيجؼ ، مجيخية ماء محافطة نيشػػ ، صيانة شبكة  .11
 . 3030/  55/  53أنابيب األيسغ ،  بتاريخ 

محافطة نيشػػ مقابمة ميجانية مع السيشجس ، ىادؼ دمحم قشبخ ، قدع السحصات الفخعية ، مجيخية ماء  .15
 . 3030/  55/  52، بتاريخ / 

، مجيخية ماء   GISمقابمة ميجانية مع السيشجس عمي عبج الدتار دمحم ، قدع شعبة نطع السعمػمات  .10
 .3030/  55/  33محافطة نيشػػ ، بتاريخ / 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، عبج السجيج محسػد داود ، مدؤوؿ وحجة صيانة األيسغ ، مجيخية  .14
 .3030/  53/  2جارؼ نيشػػ ، بتاريخ م

مقابمة ميجانية مع السيشجس األقجـ ، أحداف ياسيغ مرصفى ، مدؤوؿ تذغيل وحجة معالجة  .12
  3/53/3030اليخمػؾ ، مجيخية مجارؼ نيشػػ ، بتاريخ 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، ربيع محسػد لػيذ ، قدع التذغيل ، مجيخية مجارؼ نيشػػ ، بتاريخ  .12
30  /53  /3030 . 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، فاضل باسل حسج ، قدع التخصيط والستابعة شعبة األحراء ،  .12
 . 3035/ 2/5 ة / فخع كيخباء نيشػػ ، بتاريخالذخكة العامة لشقل الصاقة الكيخبائية السشصقة الذسالي

نيشػػ ، قدع مقابمة ميجانية مع السيشجس ، مزخ جاسع حديغ ، مجيخية تػزيع كيخباء مخكد  .12
 .50/5/3035التخصيط والستابعة ، بتاريخ 

مقابمة ميجانية مع السيشجس ، أحسج دمحم محسػد ، مجيخية تػزيع كيخباء مخكد نيشػػ ، مخكد  .12
 .5/3035/  53الديصخة واألتراالت ، بتاريخ 

خكبات ، أجخاء مقابمة ميجانية مع السػاششيغ الستبزعيغ مغ ىحه األسػاؽ التجارية ومع أصحاب الس .53
 .3035/  5/  39بتاريخ 

مقابمة شخرية مع السيشجس األقجـ ، عبج السجيج محسػد داود ، مدؤوؿ قدع صيانة شبكة األيسغ  .51
 3035/  9،  31مجيخية مجارؼ نيشػػ ، يتاريخ 

مقابمة شخرية مع السيشجس األقجـ ، ربيع محسػد لػيذ، قدع السذاريع والتذغيل ، مجيخية مجارؼ  .55
 .9/3035/  30خ نيػػ ، بتاري
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 ثانيا  : السرادر األجشبية :
(1) -  Arc GIS Desktop 10.7 Help , Hot Spot Analysis (Getis – Ord Gi*) 

Spatial Analysis.                                                        
 (2) – Achu .A.L,Rajesh Reghunath ,Spatia –Tempatal Analysis  Geospatial 

            Tools in Thrissur District ,Keala ,India ,Article in KN-Journal of 
Cartogragby and Geogragbic Information-Novemberm2019.p7.             

 (3) – Prasannakumar .V,at al ,Spatio-Temporal Clustering of Road          

Accidents:GIS Based Analysis and Assessment,Procedia Social and                  

Beharioral Sciences 21,2011,317-325.                                           

(4)- C. Abdelbaki et al ./ Efficiency and performance of a drinking water       
supply network for an urban cluster at Tlemcen Algeria . March 2014 ,         

        pp2165-2173. 
)5( - David Harrey Explaanation in Geogeaphy , Edward Arnold m Londonm 

1976,p458.                                                                          

(6) – Daines. Richard .Drinking Water Infrastructure Needs of New York 
State , November 2008.p4.www.health .state.ny.us.            

(7) – Der . Technischen Wissenschaften, Sewer system performance ass 
                 essment – an  indicators based methodology , Universitat.    

(8)-Gilbert .W.N.Asok,Aggrey D.M .Thuo,Martin M.Bunyasi,Effects of 
Population Growth on urban In frastructure and Services :A Case of     

     Eastleigh Neighborhood Nairobi,Kenya.Journal of Anthrobology and 
   Archaeology(1);June 2013 ,p45 . 

 (9) – Gilbert, Alan , Third World Cities : Housing , Infrastucture and 
Servicing , Articl Urban Studies ,Vol 29 , No , 3/4 , p 445, 1992        
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(10)- Hickey,Harry E.Water Supply Systems and Evaluation Methods,Volume  
I:Water Supply System Concepts ,p42, October 2008. 

Innsbruck ,Dissertation, September-2006.p8. (11) - Kndo Keisuke , Hot and 
        cold Spot Analysis Using stata ,The Research Institute of Economy , 

Trade and Inclustiy Technical Paper Series 15-T-001,2015,p2.          
(12)-Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI      
         Press, 2005. 

(13) – Nazri.B.M,Razuhanafi.m, Identification of Hot Spot Aegments with a    
        Risk of Heavy –Vehicle Accidents Based on Spatial Analsis at            
        Controlled–Acces Highway.Research Gate.Sustoinability 2021,13,          

1487,pp1-19.                                                                   
(14)- Unterman,P. and Small, R,Site Planning for Cluster Huosing , New 

York , 1977 , p6.          
       (15) - United  nations , D emographic Year book , new York ,1988,p53.    

.           
 ثالثا  : مرادر شبكة األنترنت : 

  manaraa.com.@،Orderػػ مقاؿ ، وصف عاـ لمتحميل األحرائي السكاني في نطع السعمػمات الجغخاؼية  (1)

 السكاني في نطع السعمػمات الجغخاؼية ، مقاؿ ،ػػ عمي عبج عباس العداوؼ ، التحميل األحرائي  (2)
 E-mail ail –azawy 200@yahoo.com. 

 . 534ػػػ  533، ص ػػ ص  3030ػػ رشا صابخ نػفل ، التحميالت السكانية في نطع السعمػمات الجغخاؼية ،  (3)

https ://www.facebook .com/pg/Dr.Rasha Nofal/videosl/ref=page-internal.        
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 ( أستسارة األستبيان1ملحق )
 0202استمارة استبيان لمنطقة الدراسة / الجانب األيمن لمدينة الموصل لعام                 

 أخً المواطن ، اختً المواطنة :ــ
البنى التحتٌة أرجو تفضلكم بملئ هذه األستمارة حول رسالة الماجستٌر الموسومة ) تمٌٌم كفاءة خدمات 

مدٌنة الموصل ( علما ان هذه االستمارة مخصصة ألغراض البحث العلمً فمط فً الجانب األٌمن من 
 ، شاكرا تعاونكم معً خدمة للمدٌنة والمسٌرة العلمٌة 6

  الباحث : عدنان علً حمد
 مالحظة : ال حاجة لكتابة  االسم في االستمارة 0

 أوال : معلومات تخص السكن  والحالة االقتصادية لألسرة:ــ
 ضع عالمة عالمة )    ( امام األختٌار الصحٌح الذي تراه مناسبا لن ، او كتابة األجابة من لبلن 6

 الجنس :  ذكر         انثى  06

 ذي تسكنه العمر :           اسم الحً ال 06

 عدد األسر  فً الوحدة السكنٌة  36

  أسرة واحد            اسرتان         ثالث اسر فأكثر 6
 عدد افراد االسرة داخل الوحدة السكنٌة  16

 مهنة رب االسرة : عاطل       ، موظف        ، كاسب        متماعد  26

 مهنة ربة األسرة : ربة بٌت        ، موظفة  36

 معدل الدخل الشهري لألسرة :  76

الف دٌنار      د ــ ملٌون  722الف دٌنار      ج ــ  222الف دٌنار فألل       ، ب ــ  022أ ــ 
 فأكثر 

 ملكٌة السكن : ملن          زراعً       ، إٌجار       تجاوز     6 16

 مساحة الوحدة السكنٌة: 76

 فأكثر  322،       0م322،        0م022،        0م022 ،        0م022 ،         0م022الل من 
 عدد طوابك الوحدة السكنٌة : طابك واحد        ، طابمٌن        ، ثالث طوابك          6 026

 غرف تان       ثالث غرف       اربع غرفحدة السكنٌة : غرفة واحدة      ،عدد الغرف داخل الو 006

 عدد األفراد فً الغرفة : واحد       ، اثنان       ، ثالث       ، اربع فأكثر  006

 حالة المسكن : جٌدة          متوسطة          ردٌئة   036

 نوع مادة البناء : طٌن         ، بلون         ، طابوق          ، حجر  016

اعدادٌة          /المستوى التعلٌمً لرب االسرة : أمً      ، ٌمرأ وٌكتب       ابتدائٌة      ، متوسطة  026

 بكالورٌوس   
 

 ثانيا : معلومات تخص شبكة مياه الشرب :ــ

 ماهو مصدر المٌاه ؟ حنفٌة )إسالة (          او عن طرٌك سٌارة حوضٌة )تنكر(  06

 عن طرٌف األسالة بصورة مستمرة ؟ نعم       ال  هل تصل المٌاه الى المنزل 06

 عدد ساعات انمطاع الماء فً الٌوم              ساعة  36

 هل كمٌة المٌاه كافٌة لألستخدام المنزلً ؟ نعم           ، ال  16

 كم ٌبلغ معدل األستهالن  الٌومً من المٌاه المجهزة لألستعماالت المنزلٌة ؟ 26

 لتر فأكثر  0222لتر         722لتر       ، ج ــ  222لتر       ، ب ــ  022أ ــ     

 هل تحتاج مضخة ) ماطور ( لرفع المٌاه الى الخزان ؟ نعم       ، ال  36
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 مدى صالحٌة المٌاه للشرب : أ ــ صالحة          ،  ب ــ غٌر صالحة  76

 مشكالت صحٌة بسبب مٌاه الشرب ؟ نعم      ، ال هل سبك ان تعرض احد افراد االسرة الى  16

 هل هنان تكسرات فً انابٌب المٌاه الصالحة للشرب داخل الحً ؟ نعم        ، ال          6 76

 هل هنان عملٌات صٌانة  مستمرة للتكسرات فً انابٌب المٌاه ؟ نعم        ، ال  026

 م      ، اسبوع       ، شهر    ، ام تهمل        :  ٌوهل ٌتم اصالح التكسرات لألنابٌب المٌاه خالل  006

 ، ردٌئ     توسط      ما رأٌن فً عملٌات الصٌانة لشبكة االنابٌب ؟   جٌد           ، م 006

 

 ثالثا : معلومات تخص شبكة الصرف الصحي :ــ
 هل ٌوجد داخل الحً لنوات سطحٌة لتصرٌف مٌاه األمطار ؟ نعم           ، ال  06

 هل ٌحدث فٌضانات مٌاه االمطار فً الشوارع ؟ نعم      ، ال       ، اذا كان الجواب نعم اذكر 06

 السبب 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666     
هل ٌتم سحب مٌاه االمطار المتجمعة ؟ نعم        ، ال       اذا كانت االجابة نعم فماهى فترة  36

 ٌوم         ، اسبوع           ، شهر        ، ام تهمل السحب 

 هل ٌوجد داخل الحً لنوات لتصرٌف المٌاه الثمٌلة ؟  نعم         ،  ال    16

 ه الثمٌلة منها ؟  نعم          ،  ال هل تتعرض المنوات للكسر وطفح المٌا 26

 هل ٌتم اصالح الكسر ؟  نعم         ، ال        ، اذا كان الجواب نعم فما هى فترة اصالح الكسر  36

 ٌوم           ، اسبوع           ، شهر        ، ام تهمل 
 كٌف ٌتم التخلص من المٌاه الثمٌلة داخل المنزل من خالل  :ــ 76

 ،ب ــ  شبكة انابٌب تصرٌف مٌاه االمطار مٌاه الثمٌلة داخل الشوارع      شبكة انابٌب تصرٌف الأــ   
 ج ــ  طرق اخرى ) 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666(  
 

 رابعا : معلومات تخص شبكة الكهرباء : ــ 

 ىل السدكغ مجيد بالكيخباء ؟ نعع          ،  ال   06

 ـ مولد خاص ٌة       ، ب ــ مولد اهلٌة     ، دمانوع التٌار الكهربائً المجهز به ؟ أ ــ كهرباء وطن 06

 كع يبمغ معجؿ تجييد التيار الكيخبائي خالؿ اليػـ ؟          ساعة في اليػـ  36

 ىل يحجث عصل لمسحػالت داخل الحي ؟   نعع        ،  ال  16

       ىل يتكخر حجوث العصل برػرة مدتسخة ؟ نعع       ، ال  26

 كع تدتغخؽ فتخة اصالح العصل ؟  يػـ      ، اسبػع        ، شيخ      ،  اـ ييسل  36

 تٌة متوسطة       ،فولتٌة منخفضة ، فولما جػدة فػلتية الكيخباء الػششية ؟  فػلتية عالية         76

 ؟   نعع        ،  ال  ىل تػجج إنارة لمذػارع داخل الحي  16

 كم التكلفة الشهرٌة  من التٌار الكهربائً  لكل من  :ـ 76

 دٌنار عرالً     ، ت ـ مولد خاص     دٌنار        ، ب ـ مولد اهلً دٌنارأ ــ الكهرباء الوطنٌة         
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 خامدا : معلهمات تخص شبكة الطرق : ـــــ 
 هل الحً مخدوم بشبكة الطرق ؟  نعم         ، ال  06

 هل الطرٌك المؤدي الى منزلن معبد ؟ نعم          ،  ال  06

 مدى صالحٌة  مادة االسفلت المستخدمة فً تعبٌد شبكة الطرق داخل الحً :   36

 جٌدة          ، متوسطة         ،  ردٌئة 
 مدى صالحٌة الطرٌك ؟  صالح       ، غٌر صالح        ، اذا كان الجواب غٌر صالح  16

 اذكر السبب  666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
 فترة الصٌانة  هل توجد صٌانة دورٌة للطرق ؟  نعم         ،   ال        اذا كان الجواب نعم ما هى 26

 ٌوم        ، اسبوع         ، شهر          ام ال ٌوجد 
 هل توجد طرق خدمٌة بجانب الطرق الرئٌسٌة للسٌارات ؟  نعم          ،  ال  36

 ، ردٌئ       جٌد       ، متوسط        ما رأٌن فً دور عملٌات الصٌانة لشبكة الطرق ؟ 76

 

 سادسا : درجة رضا المواطن من الخدمات :ــ 
 

 ما درجة رضاك من الخدمات التالية داخل الحي السكني :     

 رديئة متوسط جيد جيد جدا درجة الرضا

     شبكة مياه الشرب

     شبكة الصرف الصحي

     شبكة الكهرباء

     شبكة الطرق
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 (5ملحق )
 األستبيان على أحياء مشطقة الدراسةندب  تهزيع أستسارة و جدول عدد  

 عدد االستمارة عدد األسر اسم الحً تسلسل

 0 003 الكوٌت 0

 7 207 0الطٌران  0

 03 721 0الطٌران 3

 2 031 0الغزالنً 1

 3 077 0الغزالنً 2

 32 0313 0وادي حجر  3

 11 0330 0وادي حجر  7

 0 73 3وادي حجر  1

 00 0070 0المنصور  7

 03 0122 0المنصور  02

 07 0172 3المنصور  00

 07 0210 0المأمون  00

 02 0002 0المأمون 03

 3 337 0الدواسة  01

 7 313 0الدواسة  02

 2 023 3الدواسة  03

 03 0073 باب جدٌد 07

 02 232 0العكٌدات  01

 07 0221 0العكٌدات  07

 00 373 مال عثمان الموصلً 02

 1 010 شٌتالنبً  00

 03 371 اغادٌر 00

 07 0323 0موصل جدٌدة 03

 07 0230 0موصل جدٌدة 01

 2 070 3موصل جدٌدة 02

 0 03 سوق الموصل 03

 00 323 شٌخ ابو العال 07

 02 0003 المنصورٌة 01

 01 0272 المٌاسة 07

 02 131 خزرج 32

 7 117 باب البٌض 30

 03 0121 المٌدان 30

 03 0110 الخاتونٌة 33

 07 0221 عمو البمال 31

 31 0211 الشٌخ فتحً 32
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 07 0220 0الشفاء  33

 00 322 0الشفاء  37

 7 173 3الشفاء  31

 7 317 1الشفاء  37
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Abstract 
     Infrastructure services are the backbone of the city, as the stone is 
the basis for the development and progress of cities, because of 
their great importance in human life and the urban environment. 
The more efficiently these services are provided as they reflect the 
development and urbanization of the people of those cities, 
therefore services have been of great interest to the geographers 
and planners of urban cities. Our study focuses on (assessing the 
efficiency of infrastructure services on the right side of Mosul), 
which aims to reveal the reality of these services and their efficiency 
towards the population and cover their growing need, based on the 
descriptive (analytical) approach, quantitative approach, geographic 
information systems for mapping and the use of spatial statistical 
analysis tools based on the citizen's satisfaction rate of services, in 
order to reach the reality of these services and analyze them 
geographically for the most important geographical factors affecting 

them and reveal the nature of their distribution. 

The results of the study showed that infrastructure services are not 
enough to meet the needs of the population, as it showed that the 
capacity of drinking water service is insufficient for the needs of the 
population, as the per capita rate (343) liters/individual/day, which 
is lower than the Iraqi standard (450 l/s/day), and the local standard 
for the pedal area (400 l/individual/day), and the disparity in its 
coverage of residential areas has emerged. Either sanitation service, 
the study found that this service is non-existent in the study area, 
but what was actually found is rainwater drainage system service 
only, which serves 62 percent. Only residents of the study area and 
 



 

 
 

 the water is diverted directly towards the Tigris River without 
treatment. In the field of electric power service, there has been a 
significant inability to meet the needs of the population, which 
depends on the programmed parts for processing, as a result of the 

small amount processe. The city's street service has emerged at the 

lowest levels of efficiency, with streets not equipped with hill 
service, especially extreme neighborhoods, in addition to the 
emergence of excavations and losses on the streets of residential 
neighborhoods and the gathering of human water as a result of 
breaks in the pipes of drinking water networks and the blockage of 
the pipes of the rainwater drainage system, in addition to the 
damage suffered by these services as a result of the events of 2014 
due to the terrorist sciences of the study area. From this, the study 
developed a future vision to address the unacceptable results that 
have emerged in accordance with planning standards and to 
determine the population's need for these services according to 
population and residential estimates for the next 15 years for the 
study area. 
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