
 جوهىرٌت العراق                                                                                            
 وزارة التعلٍن العبلً والبحث العلوً 

          الجبهعت الوطتٌصرٌت                                                                                                           

 كلٍت التربٍت االضبضٍت / قطن الجغرافٍت

  الذراضبث العلٍب 

 

 

التحلٍل الوكبًً لتىزٌع هحطبث تعبئت الىقىد فً 

 الوقذضتهحبفظت كربالء 

 )دراضت فً جغرافٍت الخذهبث(
 

 رضبلت تقذم بهب 

 عقٍل جببر جوٍل القرٌشً 
 

 الجبهعت الوطتٌصرٌت  –الى هجلص كلٍت التربٍت األضبضٍت 

 وهً جسء هي هتطلببث ًٍل درجت الوبجطتٍر فً الجغرافٍت 

 

 
 

 بإشراف األضتبر الوطبعذ الذكتىر

 بش الحوٍذيركــبى رٌـطـبى عبـأ
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 أ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 َوَكبنَ ))َوَػهََّمَك َمب نَْم تَُكه تَْؼهَُم  

ِ  فَْضمُ   ((َػِظيًمب َػهَْيكَ  ّللاَّ

 

 

 صذق هللا انؼظيم 
 (111سىرة انىسبء ، آيت )

 

 

 

 
 



 ب 

 اإلهداء

 

و لوجاذك الوذري  إإإ و ن  أرجو من هللا العلي القدير أن يتقبل عملي هذاا   وأن يوذون لصلًذص

 جصز  هداؤه فإنني أهديك 

 

إإإإ المعلذذ  ابوبذذر والرامذذد الماذذداي للعذذصلمين نبينذذص   ي وعلذذ  أهذذل بيتذذك ال يبذذين   لذذ 

 ال صهرين 

 

 لجند ابمص  الاسين عليك السال إإإإ ابيبي ومعشوقي سيد شبصب أهل ا  ل 

 

 إإإإ الًصدقين الاين سقوا بدمصئا   الزويد أرض العراق إإإ شاداء العراق   ل 

 

إإإإ مذذن علمنذذي ويذذب أقذذب بوذذل ألبذذصب فذذوق ابرض أبذذي الماتذذر  أ ذذصل هللا بقذذصءه إإإ   لذذ 

 وألبسد ألوب الًاد والعصفيد 

 

إإإ أمذي والذي مذصهر مراماذ  هللا  اصضذرين برواذي وئذصئبين بجسذد  إإإإ مذن وذصنوا  ل 

 وأسونا  فسيح جنصتك(

 

 إإإإ ابنوار المضيئد وسند  في الايصي إإإ ألوتي ولواتي موفقا  هللا(   ل 

 

إإإإ زوجتذي الرائعذد التذي لذ  تبلذل علذي بع صئاذص وانصناذص الوبيذر   لذ  ابنتذي الجميلذد   ل 

 التي هي درب سعصدتي مفص مد( 

 

مشذذوراو  إإإإ مذذن زرعذذوا فينذذص اذذب الاذذا والعلذذ  والعمذذل بامذذص  أسذذصتاتي ابفصضذذلإإإ  لذذ 

و(إ  وامتنصنص

 

 إإإإ من ال تالوا الرفقد من دونا  إإإ أًدقصئي  ل 

 

 إإإإ ول هؤالء أهد  هاا الجاد العلمي المتواضع إإإإ  ل 

 

 البصاث

 

 

 



 ج 

 شكر وتقذير

 
الحسد هلل رب العالسين ، الذي نعبده وعميو نتهكل وبو ندتعين ، بجسيع محامده كميا عمى جزيل      

نعسو كميا ، فيه األول فال شيء قبمو واآلخر فال شيء بعده ، فيه مددد التهفيق واليادي إلى 
أجسعين ،  الطريق واألقرب لكل رفيق ، وأفزل وأتم وأزكى وأنسى الرالة والدالم عمى أشرف الخمق

 خاتم األنبياء والسرسمين والذفيع يهم الدين أبي القاسم دمحم وآلو الطيبين الطاىرين
أشكر هللا الغشي الحسيد بتهفيقو إياي عمى إتسام ىذا السذروع ، وما التهفيق إّلا من عشد هللا ،         

قدير إلى أستاذي ومذرفي وّل يدعشي وأنا أنتيي من كتابة مذروعي إّلا إن أتهجو بجزيل الذكر والت
الكبيرة ومالحظاتو العمسية القيسة التي كان  هلدكتهر )أركان ريدان عباس( لجيهدالسداعد ااألستاذ 

ليا األثر الكبير في إخراج ىذه الرسالة ، سائاًل السهلى أن يزيد عطاءه العمسي متسشيًا لو دوام الرحة 
 والعافية والعسر السديد والتهفيق .

أتقدم بجزيل الذكر واّلمتشان إلى جسيع أساتذة قدم الجغرافية في كمية التربية اّلساسية  كسا       
في الجامعة السدتشررية الذين كانها مثاًّل في العطاء العمسي السدتسر واخص بالذكر الديد رئيس قدم 

هاق حدن حسيد الجغرافية األستاذ السداعد الدكتهر )ماجد حسيد حدن( السحترم والدكتهرة الفاضمة )أش
صالح( والدكتهرة الفاضمة )شيساء دمحم جهاد( لجيهدىم السخمرة وتهجيياتيم الدديدة فجزاىم هللا خير 

 الجزاء .
كسا اتقدم بهافر الذكر والتقدير لألساتذة اّلفاضل رئيس واعزاء لجشة السشاقذة لسا بذلهه من         

وكذلك اتقدم بالذكر واّلمتشان الى زمالئي  يا ،ة من اجل تقهيسيا ورصانتجيد في قراءة ىذه الرسال
 طمبة الدراسات العميا لسرحمة الساجدتير.

لعائمتي لسا بذلتو من عهن وصبر في تهافر األجهاء السالئسة طيمة مدة  المتشاىيشكري الوأخيرًا أسجل 
 الدراسة وإعداد البحث .

 
 

 الباحث
 

 

 



 د 

 " إقرار املشرف" 

التاليل الموصني لتوزيع ما صب تعبئد  مأشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة 

المقدمة من  دراسد في جغرافيد اللدمصب( المقدسد الوقود في ماصفظد وربالء

جرت تحت إشرافي في الجامعة  (معقيل جبصر جميلطالب الماجستير قبل 

وهي جزء من متطلبات المستنصرية / كلية التربية األساسية / قسم الجغرافية , 

 نيل شهادة الماجستير في الجغرافية . 

 

 التوقيع :                                   

 االسم : أ.م .د أركان ريسان عباس                                                      

      0202التاريخ :       /         /                                                       

 

 

 

 

 بناًء على التوصيات المقدمة , أرشح هذه الرسالة للمناقشة .    

 

 التوقيع : 

 أ.م.د. ماجد حميد محسن 

 رئيس قسم الجغرافية / كلية التربية األساسية / الجامعة المستنصرية 

                     0202التاريخ :     /     / 

 

 

 

 

 



 ه 

 " قرار املقوم اللغويإ" 

مالتاليل الموصني لتوزيع ما صب أشهد اني قد اطلعت على الرسالة الموسومة 

التي  دراسد في جغرافيد اللدمصب( المقدسد تعبئد الوقود في ماصفظد وربالء

في الجامعة المستنصرية / كلية  ( م عقيل جبصر جميلقدمها طالب الماجستير 

ً فوجدتها سليمة من الناحية  التربية اإلساسية / قسم الجغرافية , قد قومتها لغويا

 , وصالحة للمناقشة . اللغوية

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :       

 األسم :                                           

 المرتبة العلمية :               

 0202التاريخ :      /       /                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 "إقرار املقوم العلمي " 

م التاليل الموصني لتوزيع ما صب تعبئد أشهد اني قد قرأت الرسالة الموسومة 

التي تقدم بها  دراسد في جغرافيد اللدمصب( المقدسد الوقود في ماصفظد وربالء

في الجامعة المستنصرية / كلية التربية  جميل(معقيل جبصر طالب الماجستير 

ً , فأصبحت سليمة من الناحية  اإلساسية / قسم الجغرافية , وقد قومتها علميا

 العلمية و صالحة للمناقشة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :           

 األسم :                                              

 المرتبة العلمية :                    

 0202التاريخ :      /       /                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز 

 

 " إقرار املقوم اإلحصائي " 

مالتاليل الموصني لتوزيع ما صب أشهد اني قد اطلعت على الرسالة الموسومة 

التي  في جغرافيد اللدمصب( دراسد المقدسد تعبئد الوقود في ماصفظد وربالء

في الجامعة المستنصرية / كلية م عقيل جبصر جميل( تقدم بها طالب الماجستير 

ً فوجدتها سليمة من  التربية االساسية / قسم الجغرافية , وقد قومتها أحصائيا

 الناحية االحصائية وصالحة للمناقشة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :        

 األسم :                                             

 المرتبة العلمية :               

 0202التاريخ :      /       /                                    

 

 

 



 ح 

 " إقرار جلنة املناقشة " 

التحميل السكاني نذيج نحن رئيس واعزاء لجشة السشاقذة، إنشا اطمعشا عمى الرسالة السهسهمة بـ)   
وناقذشا طالب  دراسة في جغرافية الخدمات( كربالء السقدسةلتهزيع محطات تعبئة الهقهد في محافظة 

  ( في محتهياتيا وفي ما لو عالقة بيا ونرى بأنيا ججيرة بالقبهل لشيل درجةعقيل جبار جسيلالساجدتير )
 (.عال جيج ججا   بتقجير )البذرية  في الجغرافية الساجدتير

 
 

 التهقيع: 
 أ.م.د. شيساء دمحم جهاد 

 رئيس المجشة 
 م 0202التاريخ        /      /  

 التهقيع:  
 أ.م.د. ناىض ىاتف دمحم 

 عزها  
 م0202التاريخ        /      /  

 
 
 

  

 التهقيع: 
 أ.م.د. مشى عمي دعيج 

 عزها  
 م0202التاريخ        /      /  

 التهقيع:  
 أ.م.د. اركان ريدان عباس 

 عزها  ومذرفا  
 م0202التاريخ        /      /  

 
 الجامعة السدتشررية -صجقيا مجمس كمية التربية األساسية

 
 التهقيع:                                                 

 أ.د. إيسان عباس عمي الخفاف
 0202التاريخ      /      / 

 الجامعة السدتشررية  -عسيج كمية التربية األساسية
 



 ط 

 قبئمت انمحتىيبث

 انصفحت انمىضىع

 أ اآلية القرآنية
 ب اإلىجاء

 ج الذكر والتقجير
 د إقرار السذرف

 ه إقرار السقهم المغهي 
 و إقرار السقهم العمسي

 ز إقرار السقهم اإلحرائي
 ح إقرار لجشة السشاقذة 

 ط قائسة السحتهيات 
 م قائسة الججاول
 س قائسة اإلشكال
 ف قائسة الخرائط
 ق قائسة الرهر

 ر السدتخمص
 7-2 السقجمة 

 انفصم األول

 انمقذست وقيبس كفبءتهب اإلطبر انمفبهيمي نمحطبث تؼبئت انىقىد في محبفظت كربالء

11-11 

 -نذاتتيا  – أىسيتياا -مفيهمياا السقدساةحطاات تعبئاة وقاهد كربالء: م السبحث األول 
 عشاصرىا

22 

 22 أوال  : مفيهم وأىسية محظات تعبئة الهقهد
 21 نذأة وتظهر محظات تعبئة الهقهدثانيا  : 
 24 عشاصر محظات تعبئة الهقهدثالثا  : 

 25 السبحث الثاني : أسس أنذاء محطات تعبئة الهقهد 
 25 أوال  : شروط أنذاء محظات تعبئة الهقهد



 ي 

السعــايير والستظمبــات البيئيــة لسهاقــع محظــات تعبئــة الهقــهد السهاــهعة مــن قبــل وزارة : ثانيــا  
 البيئة العراقية 

02 

 01 ثالثا  : قهاعج وإرشادات الدالمة في محظات تعبئة الهقهد
 02 قيبس كفبءة محطبث تعبئت الوقود في محبفظت كربالء المقدست: السبحث الثالث 

 04 السعايير السكانية. -أوال
 04 السعايير السكانية الخاصة باختيار مهقع محظات التعبئة -ثانيا  

 05 السحمية ألنذاء محظات تعبئة الهقهد في السشاطق الدكشية والستظمباتالسعايير ثالثا  : 
 06 م2755يسي عام ممعايير ىيئة التخظيط اإلق -أ

 06 معايير محظات تعبئة الهقهد في بحث معايير الخجمات لمسشاطق الدكشية في العراق  -ب
 12 متظمبات مهاقع محظات تعبئة الهقهد السهاهع من قبل أمانة بغجاد -ج

 انفصم انثبوي

 انمحذداث انجغرافيت نمحطبث تؼبئت انىقىد في محبفظت كربالء

14-64 

فــي  محظــات تعبئــة الهقــهدالظبيعيــة والبذــرية الســيثرة فــي أنذــاء  عهامــلالسبحــث األول : ال
 محافظة كربالء السقجسة

12 

 12 الطبيعية عهاملأوًّل : ال
 12 السهقع الجغرافي -2
 16 الدظح  -0
 16 الديل الفيزي -أ

 16 اليزبة الغربية  -ب
 17 التربة -1
 22 السشاخ -2
 22 درجة الحرارة  -أ

 21 األمظار -ب
 24 الرياح -ج
 26 الزباب -د

 26 البذرية عهاملثانيًا : ال



 ك 

 26 حجم الدكان -2
 32 الشقل -0
 30 الظرق الرئيدة -أ

 30 الظرق الثانهية -ب
 30 الظرق الريفية -ج
 31 رأس السال -1
 32 التهجيو الحكهمي -2

محبفظععت الوقععود فععي التوزيعع  المنععبمي لمحطععبث تعبئععت واقعع  السبحااث الثاااني : 

 كربالء المقدست
33 

 33 أوال  : تهزيع محظات تعبئة الهقهد عمى أساس الهحجات االدارية
 42 ثانيا  : تهزيع محظات تعبئة الهقهد عمى أساس تاريخ التأسيس

 42 ثالثا  : تهزيع محظات تعبئة الهقهد عمى أساس السمكية
 42 الظريق رابعا  : تهزيع محظات تعبئة الهقهد عمى أساس نهع وعرض

 انفصم انثبنث

 بىيت وخصبئص محطبث تؼبئت انىقىد في محبفظت كربالء

66-110 

 43 السبحث األول : مداحة محطات تعبئة الهقهد وطاقتيا اّلستيعابية من الديارات
 43 أوال  : مداحة محظات تعبئة الهقهد

 47 ثانيا  : الظاقة االستيعابية من الديارات
 52 السزخات )البشزين وزيت الغاز والشفط ( ثالثا  : عجد أرصفة

 56 رابعا  : عجد مزخات )البشزين العادي والسحدن وزيت الغاز والشفط األبيض(
 63 السبحث الثاني : مهقع محطات تعبئة الهقهد ومهاصفاتيا
 63 أوال : عجد مدالك الجخهل والخروج لسحظات تعبئة الهقهد

 63 الهقهد من شروط االمان الستهافرة في السحافظةثانيا  : مجى قرب وبعج محظات 
 63 مركز الذرطة -2
 64 مراكز اإلطفاء -0

 67 السبحث الثالث : بشية محطات تعبئة الهقهد في محافظة كربالء



 ل 

 67 أوًّل : عدد خزانات الهقهد وطاقتيا اّلستيعابية
 67 الظاقة الخزنية لمبشزين العادي -2
 67 لهقهد البشزين السحدنالظاقة الخزنية  -0
 72 الظاقة الخزنية لهقهد زيت الغاز -1
 70 الظاقة الخزنية لسحظات وقهد الشفط األبيض -2

 74 ثانيًا :كسية الررف اليهمي من الهقهد بتنهاعو
 74 كسية الررف اليهمي من وقهد البشزين العادي  -2
 74 كسية الررف اليهمي من وقهد البشزين السحدن -0
 75 كسية الررف اليهمي من وقهد زيت الغاز -1
 75 كسية الررف اليهمي من وقهد الشفط األبيض -2

 221 ثالثًا : عدد ساعات العسل في محطات تعبئة الهقهد
 انفصم انرابغ

توزيعع  محطععبث تعبئععت الوقععود فععي  االحصععب ي المنععبمي لمواقعع المبحععا الو ا التحليعع  

  المقدست محبفظت كربالء

111-164 

توزيع  محطعبث تعبئعت  االحصب ي المنبمي لمواقع المبحا الو ا التحلي  السبحث األول : 

  المقدست الوقود في محبفظت كربالء
226 

ـــى م ـــة صـــفهف األنتظـــار وتظبيقاتيـــا عم ـــاني : نظري ـــة الهقـــهد السبحـــث الث فـــي حظـــات تعبئ
 محافظة كربالء السقجسة

225 

 233 اّلستشتاجات
 235 التهصيات

 237 السرادر والسراجع
 244 السالحق

 A-B السدتخمص بالمغة االنكميزية
 
 
 
 



 م 

 قبئمت انجذاول

 انصفحت انجذول ث

 00 السحجدات البيئية في تذييج محظات التعبئة وساحات الغاز والشفط    2
 07 معايير محظات تعبئة الهقهد 0
 12 بعج محظة الهقهد عن الدكن وفق معيار األسكان الحزري  1
 11 ندبة تظابق محظات تعبئة الهقهد وعجم تظابقيا من السعايير السحمية 2
 15 (0202(وندبتيا السئهية في محافظة كربالء لعام )0مداحة الهحجات اإلدارية )كم 3
( فــي محافظــة 0202 – 3276معــجالت الحــرارة العظســى والرــغرى خــالل الســجة ) 4

  السقجسة كربالء
20 

 23 السقجسة ( في محافظة كربالء 0202 –2763الداقظة لمسجة )معجالت االمظار  5
( فــــي محافظــــة 0202 – 2763معــــجالت ســــرعة الريــــاح ) م/ ثــــا ( خــــالل الســــجة ) 6

 كربالء
25 

 -2775ومعــجل نســهىم الدــشهي  لمدــشهات ) السقجســة اعــجاد ســكان محافظــة كــربالء 7
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 المستخلص

 
تسثل الخجمات أحجى السؤشخات السيسة التي تعكذ مجى تطؽر السجتسع ومدتؽى معيذة الدكان  "     
ؽعًا لمجراسة محطات تعبئة الؽقؽد ضسؼ الحيد الجغخافي لسحافعة كخبالء مؽض، مؼ ىشا جاء اختيار "فيو 

، نعخًا بعج تدايج "ت والسخافق الخجمية التي يكتدب تؽقيعيا في السجن أىسية بالغة كؽنيا تعج مؼ السشذآ
فزاًل لسا تقجمو مؼ خجمات ىامة أعجاد السخكبات في ظل تعجد الفعاليات الؽظيفية لحيدىا الحزخي 

، لسا تحسمو مؼ تأثيخات بيئية ومخورية وخطؽرة "خخيل عسمية االنتقال مؼ مكان إلى آلمدكان في تدي
  ".ةجسسقلاذلغ كؽنيا أول دراسة متخررة بيحا السخفق في محافعة كخبالء عؼ محتسمة فزاًل 

السذكمة التي يحاول ىحا البحث التعخض ليا ىي معخفة التحميل السكاني في تؽزيع محطات تعبئة         
، ومجى مطابقة التؽقيع السكاني " السحمية  ييخالسعاالزؽابط و مع السقجسة الؽقؽد في محافعة كخبالء 

ومتطمبات السؽاقع الخاصة بخجمات محطات سذ والسعاييخ التخطيطية لسحطات تعبئة الؽقؽد مع األ
نؽعية وكسية الخجمات التي تقجميا تمغ  واليجف الخئيدي مؼ ىحه الجراسة ىؽ تقييػ ،"تعبئة الؽقؽد 

، وتشبع أىسية الجراسة مؼ أىسية الخجمات السقجمة داخل " السحطات ىؽ ما يدعى البحث لمكذف عشو
ألي تقجم ونسؽ اقترادي  السحخك األساسيو ، التي تعتبخ جدء مؼ قطاع الطاقة "محطات تعبئة الؽقؽد

في العسمية  التؽزيع السكاني لسحطات تعبئة الؽقؽد مؼ األمؽر السيسة التي تداىػ بجورىا كسا يعج
، كسا ييجف البحث إلى معخفة التؽزيع السكاني لسحطات تعبئة الؽقؽد في محافعة كخبالء "االقترادية 

 ، إلى التخطيط الدميػ ىػتقؽدالتي ومحاولة رسػ صؽرة عؼ واقعيا تداعج صشاع القخار في اخح الرؽرة 
 كسا تداىػ في تحقيق التؽازن في خجمات محطات تعبئة الؽقؽد لكل افخاد السجتسع .

لسحطات  حرائي الستسثل بالتحميل االحرائي السكانيواإلخجمت الجراسة األسمؽب الخياضي است      
، فزاًل عؼ أستخجام األنساط السكانية الشقطية "في قياس نقطة السخكد الستؽسط  متثتعبئة الؽقؽد والتي تس

العسل  والجار األقخب ونعخية صفؽف االنتعار في معالجة وتحميل البيانات التي جسعت عؼ طخيق
كسا أخحت الجراسة األتجاه التطبيقي لمتقشيات الحجيثة والستسثمة في أستخجام نعػ السعمؽمات ، "السيجاني 
( لبشاء قاعجة معمؽمات مكانية يسكؼ مؼ خالليا الكيام بعسمية التحميل واشتقاق الخخائط GIS)"الجغخافية 

، مؼ أجل تحميل وتقييػ واقع الحال "السعاييخ السحجدة الختيار مؽاقع محطات الؽقؽد السؽضؽعية لسععػ 
الحي  "ئسة تؽزيعيا ومجى التداميا بذخوط السؽقع األفزلمالالخاىؼ لسؽاقع تمغ السحطات والكذف عؼ 

 يقمل مؼ تأثيخاتيا السحتسمة عمى الفعاليات واستعساالت األرض السحيطة بيا .
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مقدمتال  
 

 1 

 المقدمت 

 ددتمتبه دد م تعد محطاددتعمتع اددقمد إحددإامخددد  مد يدد حتعمد ط إيددقمد  ا دقمرددذمد إحدد مد طت دد م   دد م 
ب دددسرميددد ي ممطب دددتعماء دددتتمحطادددتعمد إحدددإام حددد مدداداعم،تالعمد ط دددتلمد  يةب دددقحدددوما  دسمديتيددد تسمردددذمح ددد

 ديدددتالمد ابدددام بدددتمد   دددة تعمم،دالخددد  م حبطدددإتمءة  دددقمميدددةي دحتتاتمد  ةعددد المردددذمد  ات دددتعمد ي ح دددقم
بأ د دامك  د لمم م بد خ دتمد م دخبقا  دامد س ت دعمد ،م ت ج ماي تب مخ تمديتالم"د ن ا قمكاتحقمحط كقم بس ت دع

ح ددتمددامحددومايددةادرمحلددتا مد اتحددقمد  ةعدد الم،م"(2003رددذم ددت م مبعدد مدالء ةددتىم بددتمدميددإديمد عت   ددق
 ديدد مد زددتد(م اا مددد  اما ت ددترمرددذمد كددقمد  دد   مدالحدد مد دد  م بضدد ناتم حددإامد ن ددرم نإل دد م د  ندد يوم

يةابدداما ديددقماء ددتتمحطاددتعمتع اددقمد إحددإامب ددتميددةد ومحدد مد ددومد سددستقم ب ددتم يدد  محن إحددقمد ن ددرمرددذم
خد  محسةب حتعمد ن رمد  ا قم  تحدسمحا تسم بس ت دعمكإءاتم حنة تتاتمك تمتع محطاتعمد إحإام،م"د  طتر ق

حددومح درددنمد ن ددرم ح لددرمحددومحا ددتسم،م ت ثددرمح ر ددتسمد إيددتسم"كددقم د ةن ددرمادخددرمد  طتر ددق ددقمد ط متسددارم  ب
 كدد   متدد  اما دد دامكث دد لمحددومد  إ دد دعمد سا بت  ددقمد  سددةي حقمح تصددرمد كددقمد سدد ت دعمادخددرمد  طتر ددق،م

 سدد مدتجددقمد  ددإدطن ومرضدددسم ددوما ت ددت ما جددتعمد طدد د لمرددذمرلددرمم ددقم،د إطنم دد سق دد يرم ندد مدء اددت مد ك
د  دددإدطومحدددومم  نترددد مد ةإديه دددقم تدددإر  محدددتم طةتجدددد لددد ممح دددتمتةابدددامد طتجدددقم سددد مد دددن  مردددذما ددد دامد 

دحتتاتمد  ن   قمد  ةع المدالخ  م إ تمغ  م   محومداليةي حتعمد ةدذمرضدسم ومديةي ،م"د  نة تعمد ن ا ق
م لعامدل هت.

خ متعدد محدددومحطتر دددتعمد  ددد دعممد  ا دددقر دددتعمد ع د  دددقمحددومد  طتمد    يدددقمحطتر دددقمكددد بدتمسددإقم م
دإلحدت ممر ادتمح حد مكإءادتميةإدجد م،ردذمد عدت وم دعماه  دقماين دقمدال يطم    باتمحومد عتصد قمبزد دامك دتماءادت

اث مد ثمكتقم ا دمد عتحرمد  ينذم محإحعاتمد  ز درذم،مد (مد  لرمد ه تسم  ب اومد سمإا م دخ  مد طس و
خ مدءعسددذم  دد م بددتمخحتحددقمد   ددت ي مداليددةث ت يقم د ي ح ددقم حددوم دد ناتمم،حطتر ددقمكدد بدتمء ددإك  دد مرددذم

م،حندترذماليدةع تالعمت ت يدقم خ ح دقمدخد  ماء تتمحطاتعمتع اقمد إحإامد ةذماص ط مت ثرمء تطمت ت  م
 طثمكإءاتمتع مد إحإام  ومد ط  مد  ستءذم  طتر قمك بدتمحإ إ تسم بمجتتمدخة ت محطاتعمتع اقم  ا د

رضدددسمم زددق،تد ةددذم سةسددامتإ  عاددتمرددذمد  طتر ددقماه  ددقمبم د ط إيددقمد  ا ددقمعم د   درددنمد ي ح ددقآحددومد  ن دد
،م د س فم ومااد ادتمد دإف  ذم د ومد ط د مد  سدتءذم ر دتسم بعإدحدرم"حقت  ح م بسستقمحومخ حتعمهتم ومحت

مد ا  ه قم د    يقمد ةذمايا  مرذماء ت اتم تاإ هت.
ممشكلة الجراسة: :اولا 

متذ: سومص تغقمح سبقمد  طثمبت  سرمدآل 
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مهرمتةإد محطاتعمتع اقمد إحإامرذمحطتر قمك بدتمد    يقم رنمداليذم د  عدتي  مد  طب دقم د عت   دق .1
م.؟

 ت ددز رمحطاددتعمتع اددقمد إحددإامرددذمحطتر ددقماثدد مرددذم نددتتمد ا  ه ددقم د   دد يقمد  ز دف ددقمبعإدحددرم هددرم .2
مد    يقم.؟مك بدت

حد  مدحة د ادتممإر دقمحد مد  عدتي  مد ةيا ا دقم حدتمهدهرمتنتي  ما  دامحطاتعمتع اقمد إحإامردذمد  طت .3
م؟ا مت ت  هتم ومه همد  عتي  .

حطتر ددددقمكدددد بدتممتعمتع اددددقمد إحددددإامرددددذهددددرمهنددددترم دحددددقم دددد ومد  يددددتالمد سددددستء قم ديددددتالما دددد دامحطادددد .4
م؟.د    يق

 فرضية الجراسة:م:ثانياا 
ت ثرمد     قمت س  دسمح    تسمغ  مءات ذم ب  سبقمد ةذمتط اهتمد   ديق،م يةومتث  د محد  مصدطةاتم 

م د ةط نمحناتم   مرلإلمد   ديق،م  دمتومد ة تامد     تعمدآلت ق:
م  عةاتمد  اتعم دعمد عدحق.متيا ا ق  إدبطمماقمتإدي محطاتعمتع اقمد إحإامجتتم رنمحعتي   .1
ماث مك   مرذمتاإ هتم  ر مك تتلمد ع رمر ات. إح مد  طاقم حستدةاتم اقم .2
هنددترمءإ ددتقمحددومد عإدحددرمد  ز دف ددقماثدد عمرددذمتإديعاددتمد  سددتءذمت ثبدد مب  بددقمحددومد عإدحددرمد ا  ه ددقم .3

م د    يق.
حنا ددقمد   ديددقم هددذم ة ديدد محدد ممبلددإ لمحيةب ددقمحددومحسددتقممخدد مرددذاقمحطاددتعمتع اددقمد إحددإامتةددإد م .4

حطتر دقمتعمتع ادقمد إحدإامردذمدتجقمد سستقما متإج م دحقمط ا قم  ومديتالم  امد سستقم   امحطا
م.ك بدتمد    يق

 :اهجاف الجراسة :ثالتاا 
اث مد عإدحرمد  ز دف قمد ا  ه قم د    يقمرذمد ةإدي مد  ستءذم  طاتعمتع اقمد إحإامرذمحطتر قممك ف .1

مك بدت.
م.طتر قمك بدتمد    يقتعمتع اقمد إحإامرذمححع رقمدميذم د  عتي  مد ةذمت فم  دتمت    محطا .2
 .تمد    يقتعمتع اقمد إحإامرذمحطتر قمك بدحع رقمد ةطب رمد  ستءذم ةإدي محطا .3
محطاتعمتع اقمد إحإام.محتهذم ن قم خلت   .4

 : مبررات الجراسة :رابعاا 
م.د  تدثمخ تمدخة ت محإ إ مبطث ،م حوماهومه همد     دعمح   دعمحتاعاقم سرمبطثم ب ذم
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مد    يقم  طاتعمتع اقمد إحإامرذمحطتر قمك بدتمةطب رمد  ستءذا ديقمدخةل مب ع رقمد    م جإام .1
،م بت  ددسرمد دد  م سددةن مخ ددتمدالدلددت  تعمد سدددستء قممب ددسرمحطدد ام بددتمحسددةإ مد  تجسددة  م د دد كةإ دهم

مر ات. ا  دامد   ك تعمد ط يثقم
رضددددسم دددومحإحعادددتمم،اين دددق سإءادددتم دعمده  دددقمحنا دددقم ب  ديدددقمد    يدددقمحطتر دددقمكددد بدتماخة دددت ماقم .2

م.ح باتم ومد عتص قمبز دامد  ةإيطم  ومحطتر تعمد ع ديم 
 حجود منطقة الجراسة: :خامساا 

د ةددذمت دد م دد ومحنا ددقمد  دد دعممد    يددقمرددذمحطتر ددقمكدد بدتتة ثددرمددد  امد   ديددقمم:الجددجود الاكانيددة .1
اضدددد قمد ز ب ددددقمجنددددإ مغدددد  مد  يددددإبذم بددددتمد طترددددقمد  دددد   قم بدال يددددطم رددددذمد  دددد تمد ز بددددذم بسددددارم

م،(مش حتسم44-20 –(م43-10(مش تالسم خاذمطإلم 33-32د عتص قمبز دا،محتم  وماد  تذم  ضم 
 حددومجاددقمم، حددومجاددقمد  نددإ متطدد هتمحطتر ددقمد ن ددفم، د زدد  محطتر ددقمدالء ددت تطدد هتمحددومد  دد تلم

م.(1اء  مخ ياقم م.(2كو5043  ت بغمحستدقمحنا قمد   ديقمم،د   يمتط هتمحطتر قمبت ر
،محدددومخددددلمد   ديدددقمد    دء دددقمحدددوم2020ر ددد متدددوما ة دددتامد   تءدددتعمد  يددد  قم عدددت مم:الجدددجود النمانيدددة .2

م.26/5/2021خ تمم10/3/2021
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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محومد ع ديمد    يقم(محإح محطتر قمك بدت1 خ ياقم

م
م.2020طمتحقم ب ستدق،محسومدءةتجمد ي د (محوم  رمد  تدثمبتال ة تام بتم دد لمد  إد امد  ت  ق،مد ا ألمد ع1 
ديدددةي د م م،م2020،م1.1000000حق دددتسمم،(م دد لمد  دددإد امد  ت  دددق،مد ا دددألمد عتحدددقم ب سدددتدق،مخ يادددقمكددد بدتمدالاد يدددق2 

م.Arc GIS10.8  ءتحجم
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 منهثية الجراسة: :سادساا 
ايت  امد  ناجمد  ة عقمرذماثنتتمد   ديقم اخةب  مبأخةدفمرلإلمد   ديدقم ط  عدقمد  دتالممعتع ا

د عب  ددقم ايددبإ محعت  ةاددت،مخ متددومايددةي د مد  ددناجمد إصدد ذم ندد محنتح ددقمحطدد ادعماء ددتتمحطاددتعمتع اددقم
ر دد متددومد ة ددتامد  ددناجمد ةطب بددذمد دد  مت ثددرمب  دد مد   تءددتعمحددومم، ح اإحاددتم اه  ةاددتمرددذمد  طتر ددقد إحددإام

(محطاددقم حددإام42خدددلمديددة ت لمداليددة  تقمد ةددذم د دد م بددتمحطاددتعمتع اددقمد إحددإام د ةددذمت ثبدد م إدحدد م 
 د   ت بددقمد  يلدد قمحدد مد  سدد    وم ت ث باددتم تطب باددتمبأيددةي د مد يدد د طمد  إ ددإل قم رددنمحددناجمد  طددث،م

وم ديددبإ مد طلدد مد  ددتحرمم دد دامد سدد ت دعمد ةددذمتدد   مد ي حددقم ةا  ددنمء  يددقمدم تددتلم د  ددإف  ومد  عن دد 
م. ص إفمدمءة ت (م بتمحطاتعمتع اقمد إحإا

م:الجراسات السابقةم:سابعاا 
رددددذم دددد لمح ددددتالعمي تيدددد قمد    يددددقمتنت  دددد م دددد لما ديددددتعم ب  ددددقماكتا   ددددقم  طتر ددددقمكدددد بدتمم

ا ما ديقمر اتمحإ دإ محطادتعمد يتصدقمبدت إحإا،م د دمجدتتعمهد هم احةلتا قم اجة تل ق،م  سوم ومتةنت لم
د  يددت قم ةةنددت لمب ددسرمت لدد بذمحطاددتعمتع اددقمد إحددإام ا ديددةاتمحددومكترددقمجإدء اددتمد  ستء ددقم دالحةلددتا قم

م-: د  ن قمكترقمرذمد  طتر ق،م تة ثرمد   ديتعمد ستب قمب تم أتذ
 .الجراسات العراقية :اولا 
.متعة دد مهدد هم(1 مم0223 (ني لاجطددات اليددديد فددي مجدنددة ب ددجادعنددادلالةيع ا الاكددامنةهددط يمياددة  .1

د  يدت قما لمد   ديددتعمدمكتا   دقمد ةددذمحتحد مبددأج دتمتطب درمجز درددذم  طادتعمتع اددقمد إحدإامرددذمح ينددقم
 ،م حتحد م2002%(محدوم د امحطادتعمد إحدإامردذمح يندقمبزد دام عدت م50بز دامحدومخددلماخد م  ندقم 

تإديعادددتمكإءادددتمادددد  مد   دردددنمد ي ح دددقماليدددةع تالعمدم ضممغددد دضمد ن دددر،ماقمهددد هم   ديدددقمء دددطم
 .م  دومتأخد م ن د مدم ة دت مد ةادإ م د  يدتالمد س  د لمردذم2003د   ديقمد عب  قمدج ي م ب د لمح درم دت م

ما  دامد س ت دعمد ةذمشا تاتمد   قمد ع د  قمب سرم دت م حنا دقمد   ديدقمب دسرمخدت مبعد مهد دمد ةدت ي 
رضدددسم ددوم  دد مصدد   مد  دد د دعم د  ددإدء ومد ةددذمشدد ع م بددتمدميددةث ت مرددذمد   ددتلمد ن اددذم ديددتالم

 د ابام بتماحتحقمحطاتعمد إحإا.

                                                           

، رسوالت ماستوخيغ)ريغ مىروىرة(، ة يوت الخغايوت  ( مىخهى طعيمت عىاد، الخىزيع المكاوي لمحطاث الىقوىد يوي مديىوت ادوداد1)

 م.0223 ل بىاث، سامعت ادداد،
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تعة د محدومم.(1لم0222لتجليد  ج رافدي لاجطدات تعبادة اليدديد فدي مجافلدة د دالط(ب جعفرلدعلي ي .2
د   ديتعمدمكتا   قمد ةذمحت مد  تدثمبأج دتمتطب رمجز درذم  طاتعمتع اقمد إحدإامردذمحطتر دقما دت تم
 ت   ومحسةإىس تتلمدمادتمد إف  ذم  طاتعمتع اقمد إحإام تإديعاتمد  ز درذمدسدامد ضدإدبطم د عإدحدرم

ا لما ديددقمحيةلددقم ادد دممد  ةعب ددقم اددتمرضدددم ددوم  دد مكإءاددتد ةددذمايددا  مرددذمخء ددت اتم د   ددسدعم
د   تلمرذمحطتر قما ت تم ح مايةع رمدميدبإ مدالدلدت ذمد  ة ثدرم ةطب درمدمء دتطمد ن ا دقم ء  يدقم

م.ص إفمدالءة ت مرذمحات  قم تطب رمد   تءتع.ما متنت لمد ةطب رمد  ز درذ
ات سااهر يارق أبراهيم عليلدراسة تطبيقية لاشدال  فدفيف النةلدار للارت دات فدي بعد  مجطد .3

.تعة دد مهدد دمد   ديددقمحددومد   ديددتعمدالكتا   ددقمد ط يثددقمد ةددذم(2 مم0202تعباددة اليددديد لاجدنددة ب ددجاد(
تنت  ددد مد  تدثدددقمحطادددتعمتع ادددقمد إحدددإامد يتصدددقم إحدددإامد  نددد يومردددذمجدددتء ذمبزددد دام د  صدددترقم د سددد  (م

دالءة دت مم ه ر مخ تمت ب رم ح مدالءة ت م  ح مد ي حقمحومخددلمد  عدتي  مد يتصدقم ن  يدقمصد إف
 د ع رم بدتمديدتالمد س دتتلمردذمهد همد  طادتعم ديدتالم إد د هتمد  ت  دق،م ت ب درم حد مدالءة دت م إحستء دقم
تا  نماكث محومتإدي مادلت ذم   تءتعمحع لمد إصإلم حع لمد ي حقم اخة ت مد ةإدي مدالرضرمد   م

 . عاذمت ب رم ح مدالءة ت م  ح مد ي حق
حالددة  قيددا الاكدداني لاجطددات تعباددة اليددديد فددي الاددجة العراقيددةنددجاح حسدديد عبددج عيةللفدداح  الةي  .4

تعة دد محددومد   ديددتعمدمكتا   ددقمد ةددذمايددةي ح مم.(3 مم0200( لقطدداا اظعلايددة فددي ب ددجاد دراسددية
د  تدثقمر اتمدميدبإ مد  يت دذم دالدلدت ذمد  ة ثدرم ةطب درمدمء دتطمد  ستء دقمد ن ا دقم د  دت مدالحد  م

حعت  دقم تطب درمد   تءدتعمد ةدذمج عد م دومط يدنمد ع درمد   د دءذ،مك دتمم ء  يقمص إفمدالءة دت مردذ
اخدددد عمهدددد همد   ديددددقمدمت ددددتهمد ةا   ددددذم بة ن ددددتعمد ط يثددددقمرددددذمايددددةي د مء ددددومد  عبإحددددتعمد  ز دف ددددقم

 (G.I.S.م

                                                           

ة يوت  ،)ريوغ مىروىرة( ، رسوالت ماستوخيغ ب سعفغ، حح يل سدغايوي لمحطواث حعب وت الىقوىد يوي محاياوت ديوالى ( ع ي ط1)

 .م0222 ،، سامعت ديالى الخغايت

( سماهغ طارق أاغاهيم ع ي، دراست حطبيقيت لمراةل صفىف االوخاار ل مغةباث يي اعض محطاث حعب ت الىقوىد لمديىوت 0)

 م.0212، ، سامعت اددادريغ مىرىرة(، ة يت االدارة واالقخصادادداد، رسالت ماستخيغ)

، حالت دراسيت لقطاع األعاميت  ، ةفاءة الخىقيع المكاوي لمحطاث حعب ت الىقىد يي المدن العغاقيت ( وداء حتيه عبد عىن3) 

، سامعوت ادوداد،  )ريغ مىروىرة(، معهود الخيطويل الح وغال واالق يموي ل دراسواث الع يوا ، رسالت ماستخيغ يي ادداد

 م.0211
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مم0203اسةبرق دمحم عبجهللا القيسيلالةجلي  الث رافي لاجطات تعبادة اليدديد فدي مجافلدة الن دار( .5
هدد همد   ديددقمحددومد   ديددتعمدالكتا   ددقمد ط يثددقمد ددثمحتحدد مد  تدثددقمبددأج دتمتطب ددرمجز درددذمتعة دد مم.(1 

  طادددتعمتع ادددقمد إحدددإامردددذمحطتر دددقمدالء دددت م ت  ددد ومحسدددةإ مدمادتمد دددإف  ذم  طادددتعمتع ادددقمد إحدددإام
 تإديعاتمد  ز درذمدسامد ضإدبطم د عإدحرمد ةذمايا  مردذماء دت اتم د   دسدعمد  ةعب دقم ادتمرضددسم
 ددومكإءاددتما لما ديددقمحيةلددقم ادد دمد   ددتلمرددذمحطتر ددقمدالء ددت ،م حدد مايددةي ح مد  تدثددقمدميددبإ م
دالدلددت ذمد  ة ثددرم ةطب ددرمدمء ددتطمد ن ا ددقم ء  يددقمصدد إفمدالءة ددت مرددذمحعت  ددقم تطب ددرمد   تءددتع.م

ما متطب رمجز درذ.
ت وددديد السدديارات فددي سدديم منهددر حاددج أبددراهيم الثايلدديلتقييم الافدداح  الاكانيددة والي ي يددة لاجطددا .6

تعددد مهددد همد  يدددت قمحدددومد   ديدددقمدمكتا   دددقمد ط يثدددقمد ةدددذمتنت  ددد مك دددتتلمم.(2 م0202مجافلدددة ترتددديك(
حطاتعمتع اقمد إحإامرذمحطتر قمك كإرم ت   ومحسةإ مك تتلمدمادتمد دإف  ذم  طادتعمتع ادقمد إحدإام
 تإديعاتمد  ز درذمدسامد ضإدبطم د عإدحرمد ةذمايا  مرذماء ت اتم د   سدعمد  ةعب قم ات،مرضددسم

 حددد مايدددةع رمد  تددددثمدميدددبإ ممك كدددإريةلدددقم اددد دمد   دددتلمردددذمحطتر دددقملما ديدددقمح دددومكإءادددتما م
دالدلددت ذمد  ة ثددرم ةطب ددرمدمء ددتطمد ن ا ددقم ء  يددقمصدد إفمدالءة ددت مرددذمحعت  ددقم تطب ددرمد   تءددتع.م

ما متنت لمد ةطب رمد  ز درذ.
م.(3ل م0202 حسام ج ار لطيم الاعايريللفاح  تيع ا مجطات تعبادة اليدديد فدي د داح الاديت ( .7

ردذمد ط يثقمد ةدذمتنت  د مك دتتلمتإديد محطادتعمتع ادقمد إحدإاممدالكتا   قمتع مه همد   ديقمحومد   ديتع
حضددتتمد سددإعم ت  دد ومحسددةإ مك ددتتلمدمادتمد ددإف  ذم  طاددتعمتع اددقمد إحددإام تإديعاددتمد  ز درددذمدسددام
د ضإدبطم د عإدحرمد ةذمايا  مرذماء ت اتم د   سدعمد  ةعب قم اتمرضدسم وم   مكإءادتما لما ديدقم

تمحيةلدددقم اددد دمد   دددتلمردددذمحطتر دددقم ديدددطمب دددسرم حضدددتتمد سدددإعمحنا دددقمد   ديدددقمب دددسرمخت ،ك ددد
د  ة ثدرم ةطب درمدمء دتطمد ن ا دقم ء  يدقمصد إفمدالءة دت مردذم ايةي  مد  تدثمدميدبإ مدالدلدت ذم

 محعت  قم تطب رمد   تءتع.ما متنت   مد ةطب رمد  ز درذ.
م

                                                           

( اسووخبغق ع عبوودق القيتووي، الخح يوول المدغايووي لمحطوواث حعب ووت الىقووىد يووي محاياووت االوبووار، رسووالت ماستووخيغ)ريغ 1)

 م.0213مىرىرة(، ة يت الخغايت، سامعت ديالى، 

اووت ةغةووىس، رسووالت ( سوويم مرهووغ حموود أاووغاهيم الممي ووي، حقيوويم الكفوواءة والىويفووت لمحطوواث وقووىد التووياراث يووي محاي0)

 .م0212 ،سامعت حكغيج ،ة يت الخغايت ،ماستخيغ)ريغ مىرىرة(

 ،)ريوغ مىروىرة( ، رسالت ماستخيغ ، ةفاءة حىزيع محطاث حعب ت الىقىد يي ق اء الكىث ( حتام سبار لطيم المعمىرال3)

 .م0212 ،، سامعت ادداد ة يت الخغايت ااه رشد



مقدمتال  
 

 8 

 .الجراسات العربية :ثانياا 
  د م. (1 م 0222 علي دمحم القجطدانيلالةلي  البيادي النداتن عدد مجطدات اليدديد فدي مجدندة الدجمام( .1

رذمد   بسقمد ع ب قمد سدعإا قمم عمد إحإامد  ت  قمرذمح ينقمد  حتاهة  مه همد   ديقم ةط ي مدت قمحطات
 صددن  محإدحعاددتم دالء دداقمد  يةب ددقمد ةددذمت ددإ م اددتمهدد همد  طاددتع،م ت  دد ومحدد  محسددته ةاتم رت ب ةاددتم

   د م  ند مهد همامد   اقمح مايةع دضم بة  يعتعم د ضدإدبطمد ةدذمتطسدوم  درمهد همد  طادتع،مرذمتبإم
د   ديقمد ط ومد س   مالءة ت محطاتعمتع اقمد إحإامرذمد   بسقمد ع ب قمد سعإا قمختصقمادخدرمد  د قم
 ك ددفم ددومدالثددت مد سددب  قمد ةددذمتطدد ثاتماء دداقمهدد همد  طاددتعم بددتمد   اددقمد  ط اددقم اددت،م هددذم دد   م

ام د ومح سبقمد ةبإامد   اذم ك عم بتمحإ إ مد ةأث  دعمد   ا قم  إدح م اء اقمحطاتعمتع اقمد إحإم
مد ةذمح متن أم وميإتمااد لمحطاتعمد إحإا.

م
 الاعيدات الةي واجهت ال احث: :ثامناا 

حناددتمحبددقمد  لددتا م ءدد  تاتم صددعإبقمد طلددإلم تءدد مد   ديددقمج بددقمحددومد لددعإبتعم د  عإحددتعم 
امد  يد  قمد  يإ دقم بتمد   تءتعمد ة ل ب قمحومد  اتعمد  ي  ق،مرضدسم ومصدعإبقمد طلدإلم بدتمد سةد

(محددومG.P.S ددة سومد  تدددثمحددومد ع ددرمد   دد دءذم خلإصددتسم ندد مايددةي د مجاددتدمتط يدد مد  إدحدد مد عددت  ذ 
اجددرمتط يدد محإدحدد مد  طاددتعم تإ  عاددتم بددتمد يدد د ط،م كدد   مصددعإبتعمك  دد لمرددذمد طلددإلم بددتمدلدد م

رددذماثنددتتمح دجعددقمشدد كقمتعما د دامد سدد ت دعمرددذمح ي يددقمد  دد   مد عتحددقمرددذمد  طتر ددق،مرضدددسم ددومد لددعإب
م.د  نة تعمد ن ا قمرذمر  مك بدت

م
 :هيكلية الجراسة :تاسعاا 

تإصد تعمحد محت  دقمد  لدتا منةدت جم م م خة ةادتمرلإلميد  ةاتمح  حدقمق ح متض ن مد   ديقما بعم
م. د   دج م د  ددن

د    يدددقم   دددتسمدإلطدددت مد   دددتم  ذم  طادددتعمتع ادددقمد إحدددإامردددذمحطتر دددقمكددد بدتمم:تندددت لمد  لدددرمدال لم
د   طدثمد ثدتءذمايدذماء ددتتمد   ادإ م داله  دقم د ن دألم د عنتصد مح تددثمدال لممقد د  متندت لمثدثدك تتتادتم

م،م  ددتسمك ددتتلمحطاددتعمتع اددقمد إحددإامرددذمحطتر ددقمكدد بدتمد    يددقد إحددإامد   طددثمد ثت ددثمع اددقمحطاددتعمت

                                                           

ة يوت  ،)ريوغ مىروىرة( ، رسوالت ماستوخيغ الىاحج عه محطاث الىقىد يي مديىت الدمام ، الخ ىد البي ي ( ع ي ع القحطاوي1)

 .م0222 ،سامعت وايم العغايت ل ع ىم األمىيت ،)قتم الع ىم الرغطيت( الدراساث الع يا
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 دددقم  طادددتعمتع ادددقمد إحدددإام  دددومح طثددد ومدال لمد  طددد ادعم  ن دددتمتندددت لمد  لدددرمد ثدددتءذمد  طددد ادعمد  ز دف
د ةإديد مد  سدتءذم  طادتعمتع ادقم دحد ممد ا  ه قم د   د يقمردذماء دتتمحطادتعمتع ادقمد إحدإام د   طدثمد ثدتءذ

د إحدإاممتع ادقمرذمد ومتنت لمد  لرمد ثت ثم ن قم خلت  محطاتعم،مرذمحطتر قمك بدتمد    يقمد إحإا
ح تدددددثمدال لمحسددددتدقمحطاددددتعمتع اددددقمد إحددددإام طتحةاددددتمداليددددة عت  قمحددددومد سدددد ت دعمم د ةددددذم دددد  مثدددددا

تعم د   طثمد ثتءذمتندت لمحإحد محطادتعمتع ادقمد إحدإام حإدصد تتاتم  ن دتمتندت لمد   طدثمد ثت دثم ن دقمحطاد
تإديدد محطاددتعمتع اددقممدالدلددت ذمد  سددتءذم  إدحدد د ةطب ددرمتنددت لممد ددثم  لددرمد  دبدد احددتمد.ممتع اددقمد إحددإا

تإديد ممدالدلدت ذمد  سدتءذم  إدحد د ةطب درمد دثم دومح طثد ومدم لمم،مد    يدقمد إحإامرذمحطتر قمك بدت
تنددت لمء  يددقمصدد إفمدالءة ددت مماحددتمد   طددثمد ثددتءذم،مد    يددقمحطاددتعمتع اددقمد إحددإامرددذمحطتر ددقمكدد بدت

 . تا   تتاتم بتمحطاتعمتع اقمد إحإا



 

 الفصل االول

المفبهيمي لمحطبث تعبئت الىقىد في  اإلطبر

 وقيبس كفبءتهب المقدست محبفظت كربالء
 

 –مفهىمهثثثب  – المقدسثثثت كثثثربالءوقثثثىد : محطثثثبث المبحثثثال االول 

 عنبصرهب –نشأتهب  –أهميتهب 

 

 : أسس أنشبء محطبث تعبئت الىقىدالمبحال الثبني 

 

 قيبس كفبءة محطبث تعبئت الىقىد في محبفظت كربالء المقدست: المبحال الثبلال 
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وقيبس  المقدست في محبفظت كربالء : االطبر المفبهيمي لمحطبث تعبئت الىقىد"الفصل االول

 بءتهبكف

 :تمهيد
لقاااخال اااابالنليمااالال ااا  ن ال مااالالال،"نلسختمفااااالهلااالالمااارالارااا  لالنلي  اااااللتم  ااااال     اايحتاا جالنسادااا نالن 

و خالبرزالنلشفطالمسراخلال واه الال،ار  لالنلي  االاعالارولالنل انالبد لالنلتقخمالنلتكشهله يالونلعمسيالونلثق في
حالار  لالنلي  االنلتيال همتهالسكتد اللخهنصهالنس تر  ياالونلتذغوم االنلفريخةلمي  االاشبالبخنياالنلقرنالنلعذرينال

اانالااخةال ليملال ملالنلسشتج تالنلشفي اال تبا  نالاانالبماخالنلالال اارالوفايال ناارالنل ماخالنلهن اخالفالنلستهنفرةالنسارىال
وااانالهاابعالنلعهنااارالال، "اسااطالو جاامالنلسشتجاا تالات جااااللعهنااارالاختمفاااااانال واا الالزاش اااالاعوشاااالنلاالالاااخةالس قااا

اداااتهىالنلتراااش عالفااايالنل ماااخالواداااتهىالنلاااخارالنلسع لااايالنلحفااارن الو ل ااااالنلتقاااخمالنلحزااا ل الومااابل النل ااارو ال
 مالالنلسشتجا تالنلشفي ااال تسوا الب هااهال مبا  المس الننالنليمالالال.  نلسش ا االواخىال هفرالبخنئرال ارىالانالنلي  ا

فيالنلعرنقال ذ رالنلسذتق تالنلشفي ااالوالال،"ملالنلس  ئنالونآلستالنلتيال دتخخمالهبعالنلسشتج تاذتق  الانالنليملال 
اداباالم وارةالاانالارا  لالنلي  ااالنلسداتذمكاالن ال ه اخال اخةال هناارالاتعاخ ةال اوكرالفايالاساطالومس ا تالن ااتذحكهال

ااانالال تتس ع اااالنلتاايال ااخكأالاشاابال ونئاارالنلخسدااوش ااانالنلسشتجاا تالنلشفي اااالفشت جااااللمتحااهستالنس تراا  ياالونس 
فزاح الال،"ونسات جالنلك ورالانالنلشفطالنلخ مالو اخمال اهفرالباخنئرالنلي  ااالما لفحمال،")نلقرنالنلعذرين(نلقرنالنلس ضيال

 اااانال لاااا النساخفاااا أالنلشداااا يالفاااايال  ااااع لالنلسذااااتق تالنلشفي اااااال  ىالنلاااالال  ن ااااخالاعااااخستالنس ااااتذح ال ماااالال
"نلسشتج تالنلشفي ا

ال.
ااعال ه اعالنلسشا   الالنلعرنقالفيالنله أالنلح ضرال سهمالله ه الفيو خال  ن ختال هس االاحي تال ع ئاالنال

ال،نلب الاتجال شهال هزيعالغوارالاتكا فلاللمسحيا تال مالالاهن اعالنلسخ شااالنلسختمفااال،"نلسخ شاالو  ن خالن خن النلد  لنت
و سثارالال،"  ااال  ت   ا تالنلدا  نالونلسرمبا تالبسذاتق تالنله اه متنس    االلسحي تالنله ه ال تسثارالبالوننالنلسذسا

ن ال وهياا  الاذسا  الاانالن اتعس ستالنغلأالغغاارنأالنلشقارالونلخاخا تالفذايالنلسرااخلالاحيا تال ع ئااالنله اه ال ا  
لاابنالال،نس   ااياللت ويااخالنلسرمباا تالبااهن ذاا النلسختمفاااالو  ويااخالنلقاا ايونالب لسشاا   النلداا ش االب لسذااتق تالنلشفي ااا

إ ال نالزياا  ةالال،"فذاايال شراارالاذاامال واا ال تااهفرالفاايالاع اامالن اا ن النلسااخنالواهز اااال ماالالم فاااال اااهن ال اارقالنلشقاار
زياأالنلغا ز(ال  ىالنلالالنسهتسا مالال،نل شا ين) تذح الار  لالنلي  االنلستعخ الوانالضسشذ الو ه النلشقرالبشهع هالن

طالنلشقارالبااااتح ال اهن ذا الفاايالو اا ئبإاذا  الاحيا تال ع ئاااالنله اه البساا ال اتح مالاااعال جامالنلدا  نالو ساا اليخاخمال
ال.ال مخنل
ال
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 -نشثثهتهب  -وأهميتهثثب مفهىمهثثب  –المقدسثثت: محطثثبث تعبئثثت وقثثىد كثثربالء  المبحثثا االول

 عنبصرهب

الالافذهمالونهس االاحي تال ع ئاالنله ه  وغ ال:ال
بااذ ال اا كنالاخررااالواراراااللسس ل ااالاذا  الب اعالالش ينالا اا()نل  عر الاحي تال ع ئاالنله ه ال

و عاخالال،"(اذاوخةال هم اانلقيا  النلخا )ال) والال( وال هزيعالنلسحرو  تالو خال كهنالاسمهمااللمقي  النلع مال)نلح هاي
كس ال عر النيز  البااذ ال اا كنال ا و النلسرمبا تالبا له ه ال.ال(1)انالضسنالنلقي   تالنلخخا االنلحوهياالفيال  البمخ

و نالانالنكثرال اهن النله ه اللوه   الونلب ال ب  النلوهمالههالو ه النل شا ينالوزياأالال،"انالنلسشتج تالنلشفي االنلسختمفا
ئنالا صااال اتمالن ا لذا ال  ارالاارن  مالفايالاا ننالواانالنلسعارو ال اتمالنلتا و البا له ه ال  ارالا ا ال،")نلخ  ل(نلغ ز

لس وشاال ملال خن اليحدلالمس االنله ه النلتيال مال ع ئتذ الفيالنلد  لةالو مالال اخن الراارالنله ه اللمد  لةالو حته الن
 .ال(2)يحدلالنلس مغالنلسق براللكس االنله ه النلب اليجلال م هال فعهاللمحرهلال ملالنلخخاا

و ملالنليرقالنلدريعاالونلخ ل  االانال  ارال  وياخال شتذرالاحي تال ع ئاالنله ه ال نارالنلسخنالونلقرىالال
 اذا السالكسا الال.(3)نلسرمب تال ملالناتح ال اهن ذا الو  ج اذا البسا ال حت  ااالاحرما تالهابعالنلسرمبا تالاانالنله اه 

اثرال غوورالزيهتالال،إاذ ال قخمالنلكثورالانالنلخخا تالنسارىالبرالال،" ملال  ويخالو  ئطالنلشقرالب له ه الفقطال قترر
مسااا ال نالبعزاااذ الااااخا تالغداااورالو ذاااح مالال،ن ااات خنلالوحصاااححالنس ااا لنتال،بي ليااا تالنلدااا  لنتال،"نلسحرمااا ت
ونلاابعاالنساااراليحتااه ال ماالالاياا  مالال،"و عزااذ اليحتااه ال ماالالول العصااححال  ياا لالنلداا  لنتال،"نلسرمباا ت

ومبل الارنك اللمتدهقالونلترف هال حوةال ملالاخا تالب اعالنلاشفطالنسبا االال،" قخمالنله ب تالنلدريعاالونلسذرو  ت
اختما الاللاللاريحاالاعوشااالاانالنلسجتساعالبارال ر   ها و بل الساليقترراللون الاحي تال ع ئاالنله ه ال مال،لد ئرن

ال.(4)لرنئحالنلسجتسع
كس ال اا يال هس ااالاحيا تال ع ئااالو اه النلسرمبا تالاانالن تبا لنتالا  ا ااالاانال وا الاه عذا الو هزيعذا الال

وانال و الاه النلذ ل ال والنليري النلبال قعال م اهالنلسحيااالو اخ الادا ل النلاخاهلالال،"نلجغرنفيال ملاللب االنلشقر
و نال جاامالنلسحيااااليقاا  البعااخ النلسزااخ تالنلتاايال حهيذاا الال،"ونلخااروجالنلسو يااااللسحياااالنله ااه الونلخااروجالاشذاا 

رالو اهن النله اه النلستاهنفال،"نلسحياالو كرال ل ال ملال سم االاح النلد  لةالب له ه الواقخنلالنلتااورالنلب ال شجمال شه
الفوذ الواعخلال    تال لتغ لذ الو شخا السال كهنالاد ل النلخاهلالنللالاحي تالنله ه الواد ل النلخروجالاشذ ال

                                                           

 . 4و، ص2010، رمرٌر نطُخ  رؼجئخ ٔلٕد انجُسٌٍ فً يذٌُخ ثغذاد، دائرح انزظبيٍى يذطبد  أيبَخ ثغذاد (1)

ربرٌخ انذخٕل  ar.wikipedia.org/wiki gas station، يمبل يُشٕر ػهى شجكخ االَزرَذ ػهى يٕلغ  يذطخ انٕلٕد (2)

 .2021/  3/  20نهًٕلغ 

رضبنخ يبجطزٍر، كهٍخ انذراضبد انؼهٍب،  ، ، انزهٕس انجٍئً انُبرج ػٍ يذطبد انٕلٕد فً انذيبو ػهً دمحم انمذطبًَ (3)

 .10، ص  2005،  جبيؼخ َبٌف انؼرثٍخ نهؼهٕو األيٍُخ

 .2021/  3/ 20ربرٌخ انذخٕل  www.kunn.n.kيٕلغ ٔكبنخ اإلَجبء انكٌٕزٍخ )كَٕب( ػهى االَزرَذ  (4)

http://www.kunn.n.k/
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اخيياااالبذاا رال وااخال ااخال ااشع حال لاا ال ماالال رماااالنلساارولالو ر ماااال ااورالنلحرماااالاساا ال ااخال  يااخالااانال
س اا ايال وا ال تيمالالاحياا تالو اه النلدا  لنتالاعا  ورال خ ااخةالاشذا ال سم ا تالنلتهزياعالنل.ال(1)نلحاهن ثالنلسرولياا

ال،"ومابل الاهن اعالاحياا تالنله اه الا  ا ا  الب لشداابااللذاب االنلشقارالو اذهلاالنلهصااهلالونلاخاهلالونلخاروجالاشذاا ال،"لذا 
غااا نالفاايال ات اا لالنلسه ااعالونغ ت   اا تالنلسيمه ااااللمدااحااالبداا لال ع امذاا الاااعال ضاا فاالنلاالال لاا الاتيمباا تالن

نلسحياااا تال ااانالنلسشاااا   النلداااا ش االكس ااا تالغواااارال مومااااالااااانالنله ااااه الفااايالنلتخاااا ينالونلتفريااااغالونلتهزياااعالو اااا لال
ال.(2)لأل تب لنتالنل وئ االونلرح ا

ال،" نالاحيا تال ع ئااالنله اه ال عاخالااانالنلخاخا تالنلتاياليحت  ذا النلدا  نالفاايالن البماخالاانالبماخننالنلعاا لمال
مف  تااهال ناااارالنلساااخنالالو يسهاتذااا الو حداانالمفااا  ةالنلشقاارالوااااخىالونلتاايال عسااارال ماالالن اااتسرنلياال ااورالنلسرمبااا ت

إناللر الق  اذ الواج  ذ ال نال كاهنالال،"و كهنالهبعالنلسحي تالاخررااللتع ئاالا  ةالو ه النلد  لنتال،وا ل ذ 
و عت اارالاحياا تال ع ئاااالال،(ال3) اا س النلسذساااالنلتاايال ذااذخال رماااالم واارةالااانالنلسرمباا تالالماالالناتااخن النلياارقال ر  ااال 

نله ااه الااانالنلقي  اا تالنلخخا اااال نتالنلساار و النلساا   الونس تراا   النلتاايال ذااجعالنلسدااتثسرينال ماالال ه  اا ال
نلتاايال جاابواللاو النغاااهنلاللح ااتثس لالو ااخالي ااهنالنلسدااتثسرينالال،هاابعالنلقي  اا تالنلحوهيااا اااهنلذمالفاايالاثاارال
ضاسنالنلسشذااتالنلخخا ااالنلسذسااالنلتايالمس ال ختالبعاالنلخلن ا تالاحيا تال ع ئااالنله اه الال،" فرن ن ال واللرم ت

الو ل اللكهاذ ال ذا رال ا  ن الاذسا  الوا ساح ال حت  ذ الو  ئطالولب  تال رقالنلشقرالنلتيالسال دتي عالنلعسرال واذ ال
 عااخالااانالنلخااخا تالونلفع ل اا تال نتالنلتاااكورالنس تراا   الالكساا ال اذاا ال،(4)س ااتعس ستالنغلأالغغاارنأالنلشقاارال

نلش ا االالخاااليعخالضرولةال فرضذ ال   االنل مخننلذبنالنلخاللبنالفإنالنلتخي طال،"نلك ورالفيال   ةالنلسخ شاالونلسجتسع
و  نالا راا اللأل اخن النلك وارةال.ال(5)النس ترا   الإللالنلتقاخمالبخيالال و اعالو ا ارالهاخلالو ااك رال جامالاانالنلسار و 

و  وياخه ال اتذ الوصا انالنلسرمب تالونله  ئطالنغارىالنلستشقماالفيالنلسخنالاحلالنلوهمالفشجخال نال سم االن ناتذا ال
 نالن ت   ذ اللمخخا تالص لال تيمالال خي يا  الو لن ااالغاابه الب لحداب نالفايالالإ ال،"ي  النارن البد اللماليعخالب له ه 

مساا ال اار بطالال،الخلجالضااسنالنلخااخا تالنلع ااااولكااهنالنلشقاارال نااارالنلسااخنال شااال،"باارناجالنلترااس مالنغ   ااياللمسااخن

                                                           

، اطرٔدخ دكزٕراِ )غٍر يُشٕرح( ،  ، دراضخ دضرٌخ كبررٕغرافٍخركركٕكزٌٍ انؼبثذٌٍ ػهً طفر، انُمم فً يذٌُخ  (1)

 .89،  1996،  ، جبيؼخ ثغذاد كهٍخ األداة

 . 222، ص2011، انًطجؼخ انًركسٌخ، جبيؼخ دٌبنى،  يجٍذ يهٕن انطبيرائً، جغرافٍخ انُمم انذذٌضخ (2)

رضبنخ يبجطزٍر )غٍر يُشٕرح( ، كهٍخ األداة، أدًذ ٌذٍى ػجبش ػُٕز، شجكخ انطرق انجرٌخ فً يذبفظخ انُجف،  (3)

 .110، ص2010جبيؼخ انكٕفخ، 

، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر يُشٕرح( ، كهٍخ  يُزٓى طؼًٍّ ػُبد، انزٕزٌغ انًكبًَ نًذطبد رؼجئخ انٕلٕد فً يذٌُخ ثغذاد (4)

 .11، ص و2003،  ، جبيؼخ ثغذاد انزرثٍخ نهجُبد

غ انًكبًَ نًذطبد رؼجئخ انٕلٕد فً انًذٌ انؼرالٍخ )دبنخ دراضٍخ نمطبع األػظًٍخ َذاء دطٍٍ ػجذ ػٌٕ، كفبءح انزٕلٍ (5)

، جبيؼخ ثغذاد،  فً يذٌُخ ثغذاد( ، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر يُشٕرح( ، يؼٓذ انزخطٍظ انذضري ٔاأللهًًٍ نهذراضبد انؼهٍب

 .52، ص2011
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ولذاابنال عت ااارالال،"نَغااارىالفاايالنلسخ شااان ااتعس س هالبعح اا تالا  ا اااالو وااخةالواتذااعباالااااعالن ااتعس ستالنغلأال
احياا تال ع ئاااالنله ااه الااانالضااسنالنس ااتعس ستالنلسذساااالونلزاارولياالنلتااياليجاالال هفرهاا الفاايالماارالاخ شاااالإ ال

يقا  ال جامالالوال،"لسمأالاخا تالاحي تالنله ه ال ي   تالاتعخ ةالفزح ال انال لا ال يا  النلشقارالونلسهنصاحت
إ ال سثاارالال،"وماابل الاعااخلال اا   تالنلعساارالنله ااه الزااخ تالنلع اماااالفوذاا الو اااهن احياا تال ع ئاااالنله ااه البعااخ النلس

اليحرارالواشذا الغهامالنلسشتجا تالنل ترول ااالنلس ارلةالنلشذا ئيالاحي تال ع ئاالنله ه الاقياالنسلتق  الاعالنلسدتذم 
 لةالداامعاال دااهيك اال شااخلجال حااأال جااكالهس اااالنله ااه  ضاا فاالنلاالال ال.ال(1) لاا النلسدااتذم ال ماالال   تااهالااانالنله ااه ال

نل ش ينالوههالانال هسذ الو و عذ الن تخخنا  النلب اليدتعسرالفيالاع مالناهن الالهيويزمالكحكاال صش  الال،نلتج ئا
اع مال   لتالنلذحنالنلك ورةالونلسعخنتالنلزخساالو عاالنلب اليدتعسرالفيالوزيأالنلغ زال)نلخ  ل(الال،نلد  لنت

ال.(2)مالفيالبعاالنس تخخنا تالنلسش ل اونلشفطالنسب اال)نلكوهل ون(النلب اليدتخخال،"نلد  لنتالنلرغورة
ال

 نذأة وتطور محطات تعبئة الوقود ثانيًا : 
ال،"لمسشتجااا تالنلشفي ااااا ااارن اللكاااهنال يااا  النلشقااارالونلسهنصاااحتاليعاااخالاااانال ك ااارالنلقي  ااا تالنلسداااتذمكاالال

اليااا تال ع ئااااالنله اااه الااااعال ذاااهلفقاااخالنل ااابطال سااارالواذااااةالاحاللااابنالخ صااااالنل شااا ينالوزياااأالنلغااا زاللمدااا  لنتو 
فقاااخال صااابحأالال،إ ال كااا  الاحيااا تالنله اااه ال ذااا رالنلشرااا النغاااارالاااانالنلدااا  لةال وال كثااارالاااانال لااا ال.(3)نلدااا  لة

فترنها الفاياللاهنل النلساخنالال،"ذا ري  ال ملالنس رال نالمارالاا لاليحا طالباحي تال ع ئاالنله ه الاشذاتالادتقماال  ه
ال نالنلدا  لنتال صابحأال شرارالاذامبسا الال،(4)كس ال رنه الاهز االبذا رالابعثارال والاشات مال مالال شبا تالنليارقال

فاصبحالسبخالانال اذ  الاحي تاللتهزيعالنله ه الواخااالال،"ذ ال تدعالانال همالغار  فيال    ش النلوها االو  تخخنا
فحاليدتي عال  البمخالاهنكباالنلتقاخمالو فاعال جمااالنلتشس ااالف اهال ونال نال كاهنالهشا  الو ا ئرالاقارالال،"هبعالنلد  لنت

لالالااخا تال هسذا الوهابعالممذا ال حتا جالنال،ب  فااال اهن ذا النلذ  ش تونهسذ الهيالنلسرمب تالانالنلد  لنتالوالال،فع لا
ال.(5)انالهش البرزتال هس االاحي تال ع ئاالنله ه الفيال  البمخال،"نلت و الب له ه 

                                                           

، أطرٔدخ دكزٕراِ )غٍر  ع انُمم فً يذٌُخ ثغذاددمحم طبنخ انؼجٍهً، انزذهٍم انًكبًَ الضزؼًبالد األرع ألغرا (1)

 .70، ص  و1995،  ، جبيؼخ انًطزُظرٌخ يُشٕرح( ، كهٍخ انزرثٍخ

، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر يُشٕرح( ،  ، كفبءح رٕزٌغ يذطبد رؼجئخ انٕلٕد فً لضبء انكٕد دطبو ججبر نطٍف انًؼًٕري (2)

 .22ص،  و2016،  ، جبيؼخ ثغذاد كهٍخ انزرثٍخ اثٍ رشذ

 .19، ص  انًظذر َفطّ (3)

، يمبل يُشٕر ضًٍ يمذيخ افزظبد ٔاػًبل فً يٕلغ انمبفهخ يجهخ  , يذطبد انًذرٔلبد ثٓبء انريٍهً ٔػجذ هللا ػٍزبًَ (4)

 .5/4/2021ربرٌخ انذخٕل نهًٕلغ  www.gafilah.comارايكٕ انطؼٕدٌخ ػهى االَزرَذ 

 .11، ص يظذر ضبثكانزهٕس انجٍئً انُبرج ػٍ يذطبد انٕلٕد فً انذيبو، ،  ػهً دمحم انمذطبًَ( 5)

http://www.gafilah.com/
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باخلال ا بهالال،"و وماال ريعاالو اشاالوا  فااللتع ئاالنله اه الفايالنلخ ناا تال ذرتالنلح  االإللنلد  لةالفسعالناترن ال
,ال وال نال ري الا نا تال جره النلحوهنا تال اتمالال(شكا) الفيالصف حام نالنله ه اليعباالإ ال خوي  الو يريقاال قموخياال

بإاذا  الال،البخ ال ررال خ اخالفايالاجا لال ع ئااالنله اه الفايالنلعا لمالم1905وفيال  مالال،" هزيعذ ال ملالنلسدتذمكون
وفايال  احعال مباهالال،"ار اهمالاا و البسكابااللمزارالبيريقااال خويااالفيال   خ هالا ننالم وراليسألالب ل ش ينالوير ط

وم ااأالهابعالنله اوماال ا  ن الال،النله اه الخاخالم نال لا النولاللا رالباخنئياللسزاو ال،الار سهاللك   النلكس االنلسعباة
فاايالنلهسياا تالنلستحااخةال ل فعااأالا  عاا تالنلداا  لنتالال1910وفاايال مااهلال اا مالاللون اا  الممساا النز ن ال ااخ النلداا  لنت,

ال،الونل فاااعالاعذااا النليمااالال مااالالنل شااا ينالبشداااباالاس كمااااال قريبااا  الالعااا مالنلاااب ال ااابقا%ال ااانالنل45بشداااباالنساري  ااااال
س اا س الننالال،هاابنالنلهن ااعال ذاا تاللاارم تالب ااعالنلسحرو اا تال ااا كنال خ ااخةالل  ااعالنل شاا ينال ماالالنلياارقاللسهن ذاااال

نلتشقراللسد ف تال هيماالب تال يدرالاعال ياهلالصاش  اال ياعالنلر ا لاللمدا  لنتالوارهصا  النع ا لنتالونغ ونتال
ناتذاارتالنلسحياا تال ماالالال،"واااعال يااهلال ياا  الب ااعالنله ااه الو شاا ايالنليماالال ماالالنله ااه ال،النلحزااااالس اات خنلذ 

و ااخالبااخ ال صااح والاحاا لالاااخا تالنلداا  لنتالوماابل الاخاا زنالولاارم تالب ااعالنلساا كهستالال،" هنااالال اارقالنلشقاار
و اخالل ونالال،يزعهنال ا مالاح لذمالازخ تالل  عالنل ش ينال،"واح لالنل  عالب لسفر الواح لال ا ورالنلعر  تالوغورهم

امااأال حدااوش تال مالالرل اااالضاارالنل شاا ينالولاا رالفوذا الاجاا س ال ااذح اللتيااهيرال  ساا لذمالوزيا  ةال امذاامالبعااخالننال  
فب  أالازاخ تال رارياال اواناللدا ئقيالنلدا  لنتالنغاا نالال،نلسزخ تالواهع االنلسهن النلسدتعسماالفيالصشعذ 

ال.(1)ونلفمترةالونلش  فاالونلرخق االفيالق   المس االنل ش ينال
ومثاارتالنس ترنضاا تال موذاا اللساا الال،" ذااهنئ   ال ماالالنلياارقالالتااهز كساا ال ااابتالاحياا تالب ااعالنل شاا ينال ال

اس ال سارالنلسداوولونالونلجذا تالنلسخترااالال،"ب  أالارخلالإز  جالوضج جالونلتيال،بخ تال د بهالانال زااال ور
ون تساا  الفايال ااخ الم وارالااانالنلساخنالنغاري  اااال مالالوضااعالاخيياا تال حاخ الاهن ااعالبشا  الاحياا تالب اعالنله ااه ال

 يااهيراللاا رالنلسحياااالاااعالالههرياااال شدااجمالو ااا لال عااخيحتال ون فقااهنال ماالالإال،البشاا  الاه ااخالنلذاا راللمسحياا ت
ال،(2) حداونالادااتهىالاخااهالار    ذاا الواهع اهالنلسااهن النلسب  ااالفوذاا الونس تسا  الفاايالبش ئذا ال ماالالاعا  ورالاه ااخةال

إضا فاالنلالالنلسحا وستاللسع لجااال،النلحخ  الفيال  ذ لالنلسخنالباكثرال س ل ااالاانال وا النلتراس مالو شخالنس ج ع
فقاااخالن خااابتاللااارم تالب اااعالنله اااه ال اااا كنالاشتحبااااالااااعالنليااارقاللتكاااهنالنل يااا لةالنلح صاااماالفااايالن اااخن النلدااا  لنتال

,البعااخال نالم اااأال"احيا تالاث ل اااالل  اعالنله ااه الوصا  ااالنلداا  لنتالو اا كنالن ااترن االل  اعالنس عساااالونلسذارو  ت
 فااعال صااح والنلذاارم تالنلشفي اااالل  ااعالالوهاابنالااا ال،فاايالنلداا ب ال ذاا رالارااخلالضااج جالونز اا جالو مااهثاللمداا  ن

                                                           

(1) The history of the gas station . Ros of sky.ira  يمبل يُشٕر ػهى االَزرٍَذ ػهى انًٕلغ

www.woiplogspot.com  25/3/2021ربرٌخ دخٕل انًٕلغ 

 . 20، ص ، يظذر ضبثك ثٓبء انريٍهً ٔػجذ هللا ػٍزبًَ، يذطبد انًذرٔلبد (2)

http://www.woiplogspot.com/
http://www.woiplogspot.com/
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حرمااال وا ال رفاأال ما النلال االنللال ابالنلتر ا مالونلسهن عالنلسث ل االونغكثارال خي يا  النله ه الونلدمي تالنلح ها
لارم تالنله اه ال اذا  الاحيا تالاراسساالبذا رالهشخ ايالو شاأال اخ ن الم وارن الاانال وا الباخ تالال،" س ل االنلسخ شا

وزو تالمااح الاشذاا البعااخ الغواارال مواارالااانالنلسزااخ تالوماا نالنلسهضااه النلجساا ليالونلفشاايالفاايالال،الاحياا تالنله ااه 
و ااا تاللكاااراللااارماال راااس سذ النلذشخ ااايالال،"لسزاااخ تال اااخال خيااالال هتسااا مالنلذااارم تالل رااابحالهسااا  ال  اااا  البشااا  الن

ممذ الفيالوضعال  سرالنلتر ا مالولماليعخالانالنلسس نال سوو الالو خال ش فدأال،نلخ )الو لهناذ النلخ صاالولع له 
بعاالاحي تال ع ئاالنله ه ال نال  البش  الفخمالإسالانالاحلالنلسزاخاالنلسرما ةال ا اذا الولاا المارالاحيااال وال

واعالنلتيهلالنلك ورالفيالل رالنلسحي تالوو  فتذ الو شا ايالنلحاحالنلجسا ليالونلفشايالونل وئايالفايالهابنالال،"لع له 
مسااا الناذااا اللااامال عاااخال م ااايالال،" م ااايالنلسعااا  ورالنلجخ اااخةالنلسيمه اااااللتقموخيااااالونل خنئ ااااسزاااخ تالننلاللااامال عاااخال،نلقيااا  

اتيمباا تالنل  اا ئنالنلااب نالماا اهنال ريااخونالنلتاكااخالااانالاهع اااالنله ااه النلااب ال هضااعالفاايال اا  لن ذماللاابنالماا نالإ ااا لال
ال حدوش تالوحض ف تال ملالنلسزخ تالنلب البقيال سم االاتيهلةالوادتسرةالوفق  اللستيمب تالنلعرر.

تالنلدمي تالنلر س االفيال   قال زوو النع رن نتالعاذ  النلسحي تالفيالبعاالنلسش   الو خالن خبال
ال، وال حخ خالاهنصاف تالولارو ال سشاعالنع ا  ةالإلالالنلسحا طالونل وئااال،"واشعالناتذ لالنلسحي تالفيالنلبعاالاشذ 

و خالنبتكرتال ر ا مال م يالنلستيمب تالنلح ها ااالال،الكس الناخر أاللرم تالنله ه الفيال سم اال جسوراللسحي  ذ 
.الم اأالاع مالنلسحي تال خالبخ تال   عالزيأالنلغا زالونل شا ينالاعا  ال"نلجخ خةالفيالاج لال حدونالصهلةالنلسحي ت

نلااا انال ياااهلتالوااااعالاااارولالال،" م  اااهال مااالالنليمااالالنلستشااا ايال مااالالزياااأالنلغااا زالمه اااه الن ااارالممفاااهالاااانالنل شااا ين
 قتراارال ماالالب ااعالو عااخ تالو شه ااأالنلخااخا تالنلتاايال هفرهاا الاحياا تالنله ااه اللمسدااتذمكونالفماامال عااخالاااخا  ذ ال

باارالب  ااأالاقاا  الب ااعالاتك اماااال ذااسرال قااخيمالنلساا كهستالال،"نلسذااتق تالنلشفي اااالو ماا النلستعمقاااالاب لاارةالب لداا  لنت
و ذسرالاي  مالاشه االوهبعالنلسحي تالب  أال ذ رالاح س ال ج لياال ك ك االال،"نلدريعاالونلسذرو  تالونلسر ب ت

أالهابعالنلسحيا تال سثارالإ اخىالنلشاهن يال عرأال قريبا  المارالاا اليس اناللارناعالاانالاحارال جا ل ال ا   الو صابح
ال.(1فيالصهلةال)ال،(1)النلجس ل االفيالمثورالانال ولالنلع لم

 
 
 
ال

                                                           

، كفبءح انزٕلٍغ انًكبًَ نًذطبد رؼجئخ انٕلٕد فً انًذٌ انؼرالٍخ )دبنخ دراضٍخ نمطبع االػظًٍخ  َذاء دطٍٍ ػجذ ػٌٕ (1)

 .54، ص  يظذر ضبثك فً يذٌُخ ثغذاد(،
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النلجورالنلحخ  اللسزخ تالنله ه ال(1)الصهلة

ال
  ليرال اهلالالwww.google.com/search?source=univ&tbm=isch&qانالنساتراأال ملالنلسه عالال-نلسرخلال:ال

 .2021/ال25/3نلسه عال
الال

 عناصر محطات تعبئة الوقود ثالثًا : 
 .نس نلة .أ 
ال.لمس  عالنلخخا تالو ذسرالنلعس لالو ولنت .وال
ال.غدورالو ذح مالنلد  لنت .جال
ال. يعالنلر  ل(ال–نلعملالنلشفي االال–)نكدهنلنتالنلد  لنتالالاححتالل  ع . ال
ال.ك فتري  .هال
ال.لر  ااالنلد  لنتوللاال .وال
ال.اهن  اللمد  لنت .زال
ال.ن ع ف تالنول ا .حال

)نلسذاوخة(الوهشا  البعااالالهبعالنلعش صرال تهن خالفيالنلسحي تالنلشسه   االنلح ها االونسهم او س عالال
ال:الالنلسحي تالفيالاشيقاالنلخلن اال تهن خالفوذ النلعش صرالنس  االوهي

ال.نس نلة . ال

http://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q
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ال.)نلعملالونلخ نا تالنلشفي ا(الاححتالل  ع .وال
الال.ن ع ف تالنول ا .جال
ال.ارمل . ال

فايالاح ف ااالمار ح الو عاخالارفقا  الاذسا  الاانالن اتعس ستالنسلأالو حترالهبعالنلسحي تال   ن ال وهي  الال
فذايالفزاح ال انالمهاذا الاراخلن اللمتا و البا له ه الفاانالال،"انالنلسرنف النلتيال قخمالااخا  ذ النلسدا  خةاللحرمااالنلشقار

نهسوتذاا ال شيماا الااانالن تباا لنتالا  ا اااالونااارىالااانال واا النلتهزيااعالنلجغرنفاايالونلسااه عيالو كاارال لاا الفاايال دااذورال
ال.(1)ونلت و الب له ه الواقخنلالنلتااورالنلب ال شجمال شهالانال ذاالنارىالال،" رماالوناد  ب االنلد  لنتالانال ذا

رالنس  اا  النلداا ش االفايالنلسح ف اااال مقاايالب حلاهال ماالال شااه الاراا  لال نال اهنفرالاحياا تالنله ااه ال نااال
نلخيااارالنل وئااايالونلراااحيال مااالالنلفااار الونلسجتساااعالبااا لت نانالااااعالنسا سااااالونلقاااهناونالنلتااايال اااش مالبشااا  الو اااهنفرال

لاابل الاح ااعالااانالاااحلالال،"احياا تالنله ااه الو ااحاتذ اللمعاا امونالو اا  نالنس  اا  النلقريباااالااانالهاابعالنلسحياا ت
االنله ه اللسح ف االمار ح ال نالهشا  الاعا  ورال اخالوضاعأال اهن ال مالالنلسداتهىالنلسحمايال لن تش اللسحي تال ع ئ

ونلستسثرالبهزنلةالنلشفطال والنس م سيالونلخوليالفذش  النلكثورالانالنلسع  ورالنلتيالوصفأاللتتس للالاعال سم االبشا  ال
 نلسحي تال نارالن    النلسخن.

ال
 المبحا الثبني: اسس أنشبء محطبث تعبئت الىقىد

 

 أنذاء محطات تعبئة الوقود ضوابط و : شروط  اولً 
لقخالوضعأالوزنلةالنلشفطال خ الانالنلزاهنبطالونلذارو الغاذا  الاحيا تالنله اه اللاسمأالمارالنلقيا  ونال

سال قراللذ   هال نالنس خن يااالااعال قاخيمال اشخالنلع مالونلخ )الونلتر أالفيالنلستقخمالانال  رالنلقي  النلخ )ال
  -:ال م النلذرو البس اليا يال شهنتالو سثمأال10نسلأال وال قخالنسيج لالبس الساليقرال نال

نلذااخاالنلي  عاايال والنس تباا ل (البتقااخيمال ماالال ذااووخالاحياااال ع ئاااالال)نلعرن ااياليدااسحاللألفاارن الونلذاارم ت .1
و ه ال وال   االغ زالوافطالوننال تهللال  نلةالنلسحياالبشفدهال والاناليسثماهال  اهاا ال)و إا ا نالغوارالنلعارن وونال

النلش فبة.إفرن ن(الولرم تالنلتقخيمالبسه لال هناونالنس تثس لال
 ناليستم الص  لالنلسذرو ال يعاالنلأالاي بقااللذرو الوضهنبطال   ااالو ذغورالاحي تال ع ئاالنله اه ال .2

)ادا  حا(الالو    تالنلغ زالونلشفطالنلاهنل ةالب لحئحااالنلتش  س ااالنلسرفقااال واللخياهال قاخال يجا لال هيارالنغااخ
                                                           

، انزذهٍم انجغرافً نًذطبد رؼجئخ انٕلٕد فً يذبفظخ االَجبر، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر  اضزجرق دمحم ػجذهللا انمٍطً (1)

 .45و، ص2013، جبيؼخ دٌبنى،  يُشٕرح(، كهٍخ انزرثٍخ
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داجورالنلعقا ل ال والنلتال،نلجذ تال نتالنلعح االفايالنل مخيااال(ال ذرال شهنتالارخقالانال  ر10)"ساليقرال ن
ك  لالنلعخلاللأللنضيالنلع ئاخةالإلالالنلغوارال والنغلاخ )الوسال اروجالنليمالالبخاح ال لا الوسال اتمالااشحال  ال

الكت وال ا وخالانالنلذرمااللغرأالنلحرهلال ملال يعاالنلأ.
 قاااخيمال لن ااااال ااانالنلجاااخوىالنس ترااا  ياالع  اااااالنلسذااارو الااااعال قريااارالنغكااارالنل وئااايالاعاااخةالاااانال  ااارالن اااخال .3

ال."نلستخررانلس   لالنس تذ لياال
نناليستما الصاا  لالنلسذاارو النوالن اخالنلاا و ونالنوالنس اا لوالاانالنلخل اااالنسولاالالنوالن اخالنلذاارم تالو اا ئرال .4

ااااعاللاااارالمااا تالاقاااارالالع  ااااخمالنوالاااانالااااحلالنلتذاقااارالا صااااالبشقاااارالنلسشتجااا تالنلشفي اااااالنلسداااجماالبا ااااس ئ
ال."اتخرراالواج زةالل س   ال

ال:ال تعذخالص  لالنلسذرو البس ال مي .5
عاذ  الوناج زالنلسحيااالوفا النلشرا ا مالونلسهنصاف تالنلاهنل ةالفايالنلحئحاااللهالنلقخلةالنلس ل اال نال كهنال . ال

ال."()امح النلسع  ورالنلترس س االلسحي تالنله ه "نلتش  س ا
الننال مت مالبتااونالم فاالنلخخا تالنلرئ د االومرالا ال تعم البااذ  الو ذغورالنلسحيا. .وال
نآلستالال،نلكذر  ئ اااال،نلس   ا   اااال،نلسخ شااا)"ننال متاا مالبتجذواا النلسحياااالب  فاااالنلسعااخنتالنساتر صاا ا .جال

نلسعتسخةالونلسر  قال موذ الانال  رالنلجذ تالنلفش االنساتر )الفياللرماال هزيعالنلسشتجا تالال"نلخق قا(
النلذشخ  ا.لمسهنصف تالونلسع  ورالال"نلشفي االبا تخخنمالنلتقش االنلحخ ثاالووفق 

 ذ الانال ملاللجشاالفش ا تمالنلكذ النلسه عيال ملال يعاالنسلأالنلسقترحالناذ  النلسحياال والنلد  اال مو .6
 تاللمسح ف ااا تاللتث واااأال اااخو الو حزاااهلالادااا حالاااانالنلتخيااا طالنلعسرناااايالنوالنل ماااخيال")نلفااار النلسعشاااي("اااان

ال.(1)نلقيعاالو الورنلسحخ نتالنلسه ع االونل وئ االونلسد ف تالبوشذ الو ونالن روالاحياال
ال:ال تمالا ال ميفيال  لاالاي بقاال يعاالنسلأاللك فاالنلذرو الونلزهنبطالون تحر لالنلسهنفقاالنلس خئ اال .7

فايال  لاااالنلسه اعال نااارال اخو النل مخياااالوضااسنالنلتراس مالنس اا  ال اتمالن تحراا لال   واخالنل وئاااالو نئاارةال . ال
نلترس مالفيالنا ااالبغاخن اللمسحيا تالونلدا   تالفايالنلع صاساال مالنلسحيا تالنساارىال اتمالن تحرا لال

الواخ رياالنلتخي طالنلعسرنايالفيالنلسح ف ا.الاونل وئاهنفقاالاجمحالنلسح ف االونل مخي تال
 ااتمالن تحراا لالاهنفقاا تالال-:الوفاا الااا ال مااينلسحياا تالونلداا   تالااا لجال ااخو النل مخياااالب لشدااباالنلاالال .وال

النلخونئرالنلر س االنلسعتسخةالفيالنلزهنبطالنلد بقاالواشذ الاهنفقاال نئرةال ق لنتالنلخولاال/الوزنلةالنلس ل ا.

                                                           

رؼجئخ ، ضٕاثظ أَشبء يذطبد  ، لطى انذراضبد ٔانزخطٍظ ٔانًزبثؼخ ، ىشركخ رٕزٌغ انًُزجبد انُفطٍخ ٔزارح انُفظ ( 1)

 .1، ص (، )ثٍبَبد غٍر يُشٕرحو2015انٕلٕد فً انؼراق انًذذصخ نؼبو 
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النل لن اا)اما الصار (الفواتمالن تحرا لالاهنفقااالاخ ريااال"نل لنع ااالنلع ئاخةاللمساهن شوناللأللنضيب لشدباال .جال
ويتعذاخالنلساهن شونالبتغووارال اشحالال"بغاالنلش رال نالاه عالنلقيعاال ناارال اخو النل مخيااالنوالا ل ذا ()"

بعااخالنكساا لال ذااووخالنلسشفاابالنلتااهزيعيالو خااح ال عت اارالال،النسلأالااانالزلن اايالنلاالالصااش  يالنوالاااخاي
النلسهنفقاالاشتذ االبااتذ  ال قخالنلتذووخ.

ونلااارن الاااانال  ااارالن اااخىاللااارم تالنلسقااا وستالنلستخررااااالالنسلتااا نمالبااذااا  النلسذااارو الوفااا ال قاااخال شفواااب .8
ونلرصاااوشاالساج زهااا الوفااا النلسهنصاااف تالونلسعااا  ورالنلذشخ ااا االنلسرااا  قال موذااا الفااايالنلتراااس مالااااعال  وياااخال

فياللرماالنلتهزيعالب لتق ليرالنلفش االنلخوليااللسرن رال شفوابالال"()نلذ اةالنلذشخ  االنوالنلفر النلسعشي"نلجذ تالنلفش ا
ال."نلسذرو 

لمد  االال"و) دعاالنلذر(ال) شاالوار ("سذرو البااذ  الو ذغورالنلسحياالفيالاخةالن ر ه  مت مالص  لالنل .9
ال.الانال اليرال هق عال قخالنلتذووخ

يس نالن  اااالاحيا تال ع ئااالنله اه الو ا   تالنلغا زالونلاشفطال مالالنلذاهنل النلرئ دا االنلتايالسيقارال ارأال .10
لمدااا  خ نالو اااخونال ااا لةالو اااي االوفااايال  لااااالو اااه الاحااارمال ريااا الاث اااأالفااايالال"م(20)"نلت مااا طالفوذااا ال ااان

نلتراااس مالنس   ااايالوفااايالاخ ريااااالنلتخيااا طالنلعسرناااايالونل ماااخي تالنلع اااااالنوالاخ ريااااالنليااارقالونلجداااهلال
 ريا ال ااهلالال كدا  )نلت ما ط(الناا مالنلسحيااالااعالنلا نمالنلسذاوخ نالال ز  النلالال ارأالنلذا ل النلرئ داي

ال.(1) ع ئاالنله ه الوفق  اللس الاخلجال  ا عالو رش الاحي تالال،واروجالنلد  لنت
 داخل حدود البلدية. -اوًل 

 المحطات .1
ال"(2م600)" نالسال قااارالادااا  اال يعااااالنسلأالنلسخررااااالعاذااا  الاحيااااال ع ئااااالو اااه ال خ اااخةال ااان . ال

(ال2م800)الم(الو نالسال قرال ن20)ال)بش ين(الو نالسال قرالنلهن ذاال نال تس ئاالاترالار عاللسشتهجالون خ
م(الو نال كااااهنالنلقيعاااااال25)ال)زيااااأالنلغاااا ز(الو نالسال قاااارالون ذتذاااا ال اااانكس اس ئاااااالاتاااارالار ااااعاللسشتااااهجال

الاشت ساالنلذ ر.
ال)بش ينالوافطالنب ا(النوالنل الاترالار عاللسشته ونال"(2م1000)"ننالسال قرالاد  اال يعاالنسلأال ن .وال

الم(الو كهنالاشت ساالنلذ ر.30)السال قرالون ذتذ ال نننالوالال(وافطالنب اال)زيأالنلغ ز
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النل الوا ئت نالاترالار عالو نالسال قارالون ذتذا ال انال"(2م1200)" نالسال قرالاد  اال يعاالنسلأال ن .جال
ال.(1)م(اللسشته ون)نل ش ينالوزيأالنلغ ز(الو نال كهنالاشت ساالنلذ رال30)

ون ذتذاا ال(النلاا الونل عس ئاااالاتاارالار ااعالوننالسال قاارال2م1400)ال نالسال قاارالاداا  اال يعاااالنسلأال اان . ال
الوننال كهنالاشت ساالنلذ ر.ال"(افطالنب اال،زيأالنلغ زال،بش ين)"م(الولثحكاالاشتج ت30)ال ن

م(ال30)ال(النل الاترالار عالوننالسال قرالون ذتذا ال ان2م1000)ال نالسال قرالاد  اال يعاالنسلأال ن .هال
اللسشتهجالنلغ زالنلد ئراللتع ئاالنلد  لنتالوننال كهنالاشت ساالنلذ ر.

ال،وال،) "نلسحيا تالاح   تال:الفيال  لاالنلح  االنلالالفاتحالاشفاباللتع ئااالنلدا  لنتالب لغا زالنلدا ئرالفاي
ال  االنلسحي ت.د(النل الاترالار عاللس2م1000)النلهنل ةالن حعال ز  الاد  اال"(، ال،ج
 الداحات  .2

(اللدا  االافار ةال2م500)ال(اللدا  االنلاشفطالونلغا زالو2م1000)ال نالسال قرالاد  اال يعااالنسلأال ان
اللكرالاشتهجالافطالنب االنوال   االغ ز.

 خارج حدود البلدية  -ثانياً 
نلفاا نالونل عس ئاااالاتاارالال"(2م2400)")اتك امااا(ال اانالنسلنأالساذاا  الاحيااا نالسال قاارالاداا  اال يعاااال . ال

م(الواشت سااااالنلذااا رالوفااايال  لاااالنلح  ااااالنلااالالفاااتحالاشفااابال30)الار ااعالوننال كاااهنالون ذتذااا الس قااارال اان
(النلف نالواسداس ئاالاتارال2م2500)اللتع ئاالنلد  لنتالب لغ زالنلد ئرال كهنالنلسحياالاسه   االاد  تذ 

الار ع.
نل الاتارالال"(2م1000)"نسلأالنلسخرراالساذ  ال   االنلغ زالونلشفطال ن قرالاد  اال يعاالالننالس .وال

الار عالوساليجهزالننال كهنال   االاشفر ةاللكرالاشتهج.
النلسد ف تالبونالنلسحي تال .11
 داخل حدود البلدية  -اولً 

الفيالافحالنس ج عال ملالنلذ ل النلهن خ.ال"م(750)"ننالسال قرالنلسد فاالبونالاحياالونارىال ن . ال
ال مالالنلتقيعا تالنلرئ دا اال مالالننالساليقارال ارأالماحالنلذا ل ونال انيدسحالبا  ااالاحي تالنله ه ال .وال

سال قرالنلسد فاالبوناللمنالواه عالنلسحياال نالنلتق  عالنلرئ ديالنللالنلسخارالنوالنلسخارجالم(الوننال20)
الم(ال)لسشعالنلتد لالفيالن   اال رماالنلسرولالب لتق  ع(.100)ال ن
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افااا قالنلخ صااااالب لدااا  لنتالننالساليقااارالبعاااخالاه اااعالاحيااااالنله اااه ال ااانالبخنيااااالنوالاذ يااااالنلجداااهلالونس .جال
اااانالاقيااااالنااااخا جالنلحرمااااالباااونالنليريااا النلرئ دااايالوااااخارالال"م(100)"بةال مااالالنلتق  عااا تال ااانفاااونلسش

ال)فيالافحالنس ج ع(.الواخ لجالنلسحهستالفيالنلتق  ع ت
الالخارج حدود البلدية -ثانيا

النلهن خ.كم(الفيالافحالنس ج عالو ملالنلذ ل ال10)الننالسال قرالنلسد فاالبونالاحياالو ه الونارىال نال
(الM.T)ال(النوالنلسته ااياH.T)الياالو ااه الفاايال  لاااالايااه النلزااغطالنلعاا لساليدااسحالبا  ااااالاحياااال ع ئاا .12

الفهقال يعاالنسلأالنلسخرراالس  ااالنلسحيا.
 م مالنلحرهلال ملالاهنفقاالنلجذ تالنساش ااال نتالنلعح ااال  ارالنلسهنفقااال مالالنلتراريحالبا  اااالنلسحيااال .13

النلعداا رياالنوالاذاا بطالنلياا ئرنتالاداا فاالسال قاارال اانفاايال  لاااالمااهنالنلسه ااعال بعااخال اانال ااخو النلسشذاااتال
ال.(1)م(الانال خو الاه عالنلسحيا1000)

ال."(م100)"بسد فاالسال قرال ننلكذر   اللمزغطالنلع ليالال سخة نال  تعخالنلسحياال نالنال .14
ال.(م100)ال نال  تعخالنلسحياال نالنلسدتذف  تالو ولالنلعب  ةالونلسخنل البسد فاالسال قرال ن .15
ونلسع ارالنلتيال ذ رالاراخلالاياهلةاللمسشفابالنلتاهزيعيالبسدا فاالسال قارال نال  تعخالنلسحياال نالنلسشذاتال .16

ال(م.100)ال ن
ال(.م50)الننال  تعخالنلسحياال نالنلخولالنلد ش االبسد فاالسال قرال ن .17
المسحاارمال ريا الوسال قاارالارا الهاابعم(ال75)ال نال  تعاخالنلسحيااال اانالاشترا النليرياا النلرئ دايالبسدا فا .18

ال اااا ال ناااارالنلساااخنالفتكاااهنالنلسدااا فاال،"نلخ ل  اااا مااالالنليااارقالنلسدااا فاالفااايالاشترااا النليريااا النلفر ااايال
الم(.50)

 :عة من قبل وزارة البيئة العراقيةثانيًا: المعايير والمتطلبات البيئية لمواقع محطات تعبئة الوقود الموضو 
.الو ااخال ختماا ال(2)ننالنلسعاا  ورالنل وئ اااال عشاايالنلسهنصااف تالونسلااترن  تالنل وئ ااااللمااتح مالفاايالارااخلالنلتمااهثال   

(3)ونلي  ع اااالونس تس ع ااانلسعاا  ورالااانال ولاااالغااارىالاعتسااخةال ماالالنلح لاااالنس تراا  ياال
.المساا ال نالن ااتخخنمال"

                                                           

 .3ٔزارح انُفظ، شركخ رٕزٌغ انًُزجبد انُفطٍخ، يظذر ضبثك، ص  (1)

 و .1999ٔزارح انجٍئخ ، انزؼهًٍبد نهًشبرٌغ انزًٌُٕخ )ثٍبَبد غٍر يُشٕرح( ،  (2)

إٌُبش يُؼى انؼجٍذي، انذهٕل ٔانضٕاثظ انزخطٍطٍخ نهذذ يٍ رأصٍر انظُبػبد انًهٕصخ نهًٍبِ، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر  (3)

 .58-56، ص و1990، جبيؼخ ثغذاد،  يُشٕرح( ، كهٍخ اَداة
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نلسع  ورالونلسحخ نتالنل وئ االيدذمالفيال حخ خالنغهخن الانال  رالنلسخييونالبخ ااالنك ارالو ذابناليس انالنلتهنصارال
ال.(1)إللالوضعالايااللمد يرةال ملالنلتشس االونلتمهثالنلش  جال شذ ال

و عاااخالاحيااا تال ع ئااااالنله اااه الاااانالنلسرنفااا النلخخا ااااالنلتاااياللذااا ال ااااكورنتالبوئ ااااالات جاااااللسااا ال قخااااهالاااانال
اااخا تالنلتاايال ااخال كااهنالارااخلاللمتمااهثالإ ال ااخاليحااخثال دااريلاللمسااهن النله ه ياااالااانالا نااا تالنله ااه ال وال ااا كنال

 ماهثالالإ اليحاخثال.(1مسا الاهضاحالفايال اخولال)ال،" خ ينالنل يهتال وال شخال  لالنل شا ينال مالال لضا االنلسحياا
الو خال زسشأالاع  ورالا  مي:ال،"غورالاحده اليسحالباضرنلالنعاد ن

م(ال اانالنلسااخنل الولياا أالنغ فاا لال100)الم(ال اانالنلداا نالو50)ال نال بعااخالنلسحياااالاداا فاالسال قاارال اان .1
الونلحز ا تالونلسدتذف  ت.

بعاااخال  وياااخه الال،"يجاااهزال   اتذااا ال مااالال ااارقالنلسااارولالنلداااريعالونليااارقالنلخ ل  ااااال مااالالنلذاااهنل النلرئ دااا ا .2
البسقتر  تال صهل االون تحر لالاهنفق تالنلجذ تال نتالنلعح االب لسهضه .

بش   ال ملالا ال قخااالانالضهنبطالواع  ورال مال قد مالاحي تال ع ئاالنله ه الوف الاع  ورالو  حال خ خةال
و  اااخن النلدااا  لنتالال،"ااااعالنغاااابالبش ااارالنس تبااا لالنلحجااامالنلدااا  اياللمسخ شااااالونلتياااهلالونلته اااعالنلعسرناااايالفوذااا 

ال رن  تاللرو النغا نالونلدحااالنل وئ ا.وا
 دااالالنلزاااهنبطالالنلسعش ااااالبااابل الو  بماااااللمتغوااارال نالنلسحاااخ نتالن اااحعال ااامالوضاااعذ الاااانال  ااارالنلاااخونئر

)اش   النلتجذو الو فريغالالهبعالنلسد ف تال حتدلالانالن روالارخلالامهثالو نال،"نلسعسهلالبذ الفيال م النلخونئر
الياللمسش فبالنلتهزيع اال دلالمتا والوزنلةالنل وئااال  النلعاخ نلسشتهجالواشيقاالنلخ نا ت(الول حالانالنلد  حالنلخ ل 

 (.3/9/2012فيالال3514)
ال

 وساحات الغاز والنفطالوقود تعبئة محددات البيئية في تذييد محطات ال( 1) جدول
 محطة ساحة الغاز ونفط محطة تعبئة وقود نوع المحرك ت
ال40ال40ال40ال ونئرالنلخولالال  ش اال والال1
ال100ال100ال100النلسخنل الو ولالنلحز ااالونلسدتذف  تالال2
ال100ال100ال100النلسر  لالنلحرنلياال3
ال50ال100ال100الاشذاالصش  يالال4

                                                           

و، 1984ظٕ، رخطٍظ انًذٌ ٔانطٍطرح ػهى انزهٕس، ررجًخ يضر خهٍم انؼًر، جبيؼخ انجظرح، كرٌطزٕفر ٔٔد  (1)

 .49ص
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ال100ال100ال100الاع ارالنلغ زالال5
ال، دمالنلخلن  تالونلتخي طالونلست بعاال،لرماال هزيعالنلسشتج تالنلشفي اال،نلسرخلال:الانال سرالنلب   الب س تس  ال ملالوزنلةالنلشفط

ال.2015لع مال

ال
 ثالثا : قواعد وإرشادات الدالمة في محطات تعبئة الوقود 

 حته الاحي تال ع ئاالنله ه ال ملالنلعخ خالاانالنلداهنئرالنلق بماااللحلاتع لالنلتايال ختما ال ل ااال  بم ااال 
لابل ال عاخال اا كنالنلعسارالفايالاحيا تال ع ئااالنله اه الال،كرالاشذ ال ملالنسلتع لالباااتح الااه النلدا ئرالو رموباه

وله  يااالنلسشتجاونالو ساعالال،و  لت ليالفإاذ ال تيملالنهتس ا  الم ورن الول  ياالا صاال،خيهلةانالنغا كنالنلذخ خةالنل
لبل اليجلال ي و ال س عال هن خالال،"نلع امونالبذ الانالنلسخ  رالونلحهن ثالنلسحتسماالولمسح ف اال ملالنلس لالنلع م

وارنقبااالوات بعااال لا اليجالالن خا  الم فااالنع ارن نتالنلرا لاااللتي وا الال،"وحلل  نتالنلدحااالونلراحاالنلسذش اا
ال.(1)هبعالنلقهن خالوهيالم آل يال

بعااخالال،يخاا نالنله ااه الب غااا كنالنلسراارحاللذاا البسحياا تالنلتع ئاااالنلع ااااالااانال  اارالنلجذاا تالنلسختراااالباابل الالال
النلتاكوخالانال شفوبالم فاالنلذرو النلت ل ا.

ونلتاكااخالااانال شفواابالنلترااس س تالبحواا الال،عش اااالباابل اع  شاااالنلسحياا تالنلجخ ااخةالااانال  اارالنلجذاا تالنلس . ال
)لاذ  ةالصااح  ا(الال,الوح ي ئذاا ال راريحالبس نولااالنلعسار" كاهنالاي بقاااللمذارو الونلسهنصاف تالنلسحاخ ة

اللسخةالاحخ ال  بمااللمتجخ خال  البعخالنلفحاالنلخول اللكرال  م.
باااا كناللح ااتعس لالووضااعذ النلتاكااخالااانالو ااه ال س ااعال  ونتالو  ذاا ةالنع فاا  البحواا ال كااهنالصاا لحاال .وال

 :اللالإلوذ البحو ال ذسرال ملالنغاهن النلت ل اصهالهاليدذرالنل
 .الازخ تالإ ف  الب لس  ةالنلرغهيا,اللحرنئ النل ترول ا
 ال,الونلحرنئ النلكذر  ئ ا.",اللحرنئ النلد  لنت"ازخ تالإ ف  اللنبعالممهليخالنلكهل هنال

ال ارى. خمالن تعس لال  ونتالو  ذ ةالنع ف  الاثرال وع االنلرارالوازخ تالنع ف  الفيال  ال غرنأال .1
النلكذ النلخول ال ملالازخ تالنع ف  اللمتحق الانالصح وتذ .الن ناايجلال .2
ال خ ينالنله ه الفيالاحي تالنلتع ئاال نارالادته   تالاق وااال حأالنغلأ. .3

                                                           

،  41، انؼذد  كركٕن، يجهخ انفزخ –خضٍر ػجبش خسػم، خظبئض رٕزٌغ يذطبد رؼجئخ انٕلٕد ػهى طرٌك ثغذاد ( 1)

 .7، ص 2009



 فً يذبفظخ كرثالء انًمذضخ انفظم االٔل االطبر انًفبًًٍْ نًذطبد رؼجئخ انٕلٕد
 

 
24 

ونس تف ظال نئس  البذ الال،"يجلال نال حته الاحياالنله ه ال ملالاجسه االم اماالانال  ونتالنس ع ف تالنغول ا .4
ال.(1)فيال  لاال وخةالص لحااللح تعس لال

الونلسب  لةالبإزنلتهالو ش  فاالبسجر الناد  به.ال،"يجلال جشلالناد  والنل ش ين .5
يجاالال فااعالنلشف ياا تالاثاارالنغ سذاااالنلسذاابعاالب ل يااأال والغواارال لاا الااانالنلسذسااحتال نااارال وع اااالاغمقاااال .6

الونلتخماالاشذ ال وس الباول.
اانالال،"نلحرنئا و خلي ذمال ملال سم  تالنع ف  الفايال  لااالاذاهوالال،"نل خن النلسشتجونال هن خالنغانالونلدحاا .7

الاحلالنلشخونتالنلتثك ف اال والنلخولنتالنلتخلي  ا.
ال دلالنل  النلسه ه البسحي تالنله ه .ال،"نل خن النلسشتجونالاحبحالنلعسرالنلسش  بااللي  عاالنلعسر .8
اليجلال ه  الاحرم تالنلد  لنتال كش  ال ع ئاالا نا  ذ الب له ه . .9

اللبل .اليجلال خمالب عالنل ش ينالفيال شوش تالنلس  عال والغورال هنفعالغورالاخررا .10
اااااعالوضااااعالامرااااق تال حااااب رال نااااارالنلسحياااااالبذاااابنالال،يسشااااعالنلتااااخاونالاذ ئ اااا  ال نااااارالاياااا قالنلسحيااااا .11

ال.(2)النلخره)
  

 قيبس كفبءة محطبث تعبئت الىقىد في محبفظت كربالء المقدست : المبحا الثبلا

  ااتعسرالااانال  اارالنلباا  ثونالو حداالالناتراا )الماارالب  اا الال(EFFiciency)  نالافذااهمالنلكفاا  ة
فذهالانالنلسف ل مالنلسدتخخاااللتقهيمالنس ن الفايالنلسجا ستالنس ترا  ياالاانالااحلال قاخ رالنسهاخنلالفايالنلي  ااال

ال. اااااااااااااااااا النلتفداااااااااااااااااورالنلمغاااااااااااااااااه المسااااااااااااااااا ال ااااااااااااااااا  اللمكفااااااااااااااااا  ةالفااااااااااااااااايال ااااااااااااااااا اه الويبداااااااااااااااااتر(3)نلسداااااااااااااااااتعسما
(webster s Dictionaryاليعشايال اجا زال سارالبجذاه الضا ئعاال م)ومااال والبفا لقال موارال  ال نالنلكفا  ةال عشايال

.ف سا ال عار ال(4)ادباالنلي  االنلسدتخخااالانالنلش  مالنلخ ش ا  يالنللالنلي  االنلستهفرةاللهالانالااحلال ولةالنلعسار
.الو عار النلكفا  ةالبا لسفذهمال(5)نلكف  ةالب لسفذهمالنس ترا   البااذا ال اجا زال سارالاا البجذاه ال مومااال والبف  اخال موار

                                                           
، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر يُشٕرح( ، كهٍخ  يذٌُخ طجرقأثراٍْى ػهً َٕح يذًٕد، انزذهٍم انًكبًَ نًذطبد انٕلٕد فً  (1)

 .107-106، ص  و2013،  ، جبيؼخ ثُغبزي اَداة

 .108انًظذر َفطّ، ص  (2)

لون الا  رال ب هيال بنوال,النلته عالنلسد  ياللسخ شاال  ارن الو كرعالفيال قخيمالنلخخا تال,الل  لاالا  دتورال)غورالاشذهلة(,الال(3)
ال.080)الم,8002كم االنلتر  ا,ال  اعاال كريأ,ال

اروننال  خهللاال ساخال اذورالنلدا ارنئي,ال قاهيمالمفا  ةال اتا جالو جذوا الاا  النلذاروالفايال زا  ال ا ارن ,الل ا لاالا  داتور)غورالال(4)
 .090م,ال)8000اشذهلة(,المم االنلتر  ا,ال  اعاال كريأ,ال

ال.080دمحمالص لحالل  عالنلعجومي,الارخلال  ب ,ال)ال(5)
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داا تالنلخخا اااالب هن لهاا النلس  ياااالونلسعشهيااااللتقااخيمالاش هااااالاتك اماااالااانالنلخااخا تالنلجغرنفاايالهاايال ااخلةالنلسو 
.الو نال(1)نلفع لاالنلق  لةال ملال ير لالاخا  ذ النللال س اعالنلدا  نالبا ارال كمفااال  ترا  ياالو  ارالادا فاالاقيه اا
مسا الم ااأالنلكف  ةالفيال  الاج لال تمالن تعس لذ الب س تس  ال ملالاه النلتقش  تالنلسدتخخااالفيال هفورالنلخخااالفك

و نالهبعالنلعسم اال حت جالنللال حخ  الاداتسرالفايالاجا لالال،الفك اأالمف  ةال قخيمالنلخخااال  ل االنلتقش  تالاتيهلة
ن تعس لالنلتقش  تالإ الإنال هنفرال  الاه الانالنلخخا تاليجلال ناليحق النلكف ياالفيال قخيمالنلخخاااللك فاالنلدا  نال

 قاخاذ الاحيا تال.اللابل الفاانال سم ااال كا مالمفا  ةالنلخاخا تالنلتايال(2)و هزيعذ البس ال شدجمالوون عالو هزيعالنلدا  ن
لسعرفااالنلسشا   النلتايال غيوذا ال ما النلسحيا تالونلسشا   النغاارىالالاح ف االمار ح النلسقخ اا ع ئاالنله ه الفيال

نلتاايالسال غيوذاا اللاابل الفااانالنليماالالنلست ن ااخال ماالالنله ااه البرااهلةالم واارةال ااهن ال  دااتخخناهاللمسرمباا تالنلست ن ااخال
مال والن ااااتعس لهالفاااايال ذااااغورالنلسهلااااخنتاللتهلوااااخالنلي  اااااال2003م واااارةالارهصاااا  البعااااخال اااا مال  ااااخن ه البرااااهلةال

نلكذر  ئ ااااالفاصااابحأالهشااا  الاذااا ماال تيمااالالنلبحااا الونلسع لجاااااللااابل ال اااه الال اااتمالق ااا  النلكفااا  ةالنلس  ا ااااال
اانالااحلالنلعخ ااخالاانالنلسعا  ورالنلتاايال او  النلالالزياا  ةالالاح ف ااالمار ح النلسقخ اااسحيا تال ع ئااالنله اه الفاايالل

احي تال ع ئاالنله ه النلس  ا االوالنله  ف االوالب لت ليالنلحرهلال ملال كثرال خلةالانالنلشاهن يالنغيج ب ااالكف  ةال
الو قمورالنلشهن يالنلدم  االفيالاحي تال ع ئاالنله ه الب  تب له النلعشررالنلس سراللمشقر.

 معبيير تىقيع وأنشبء محطبث تعبئت الىقىد 

بهالنغل   الانالوزنال والمورالالو ق  ال،الوههالمرالا ال قخل"جنلسع  لاللغا الههالنلق  خةال والنلسث لال والنعاسه الالالالال
،الواانالع ا لنتالنلاهزنالما لكومهالغارنمالونلسع ا لالاا ال"نلكوارالم لمترونلرا  نلسك ا  ال وال  ابال    ا الاانالع ا لنتال

 ملالنااهالناساه جالاقاراليعياياللمسقا   حالونسوزننالال"(standard)"،الويعر ال كدفهل النلسع  ل(3)يق  البهالغورعال
.ال(4)،ال والهاااهالاداااتهىالو ل ااااالاحاااخ ةالغ الق ااا  المهااااهاللاااوئ  الام اااا اليخاااخمال غااارنأالاعوشااااال"ق ستذااا النلحك ك اااا

،الو دتخخمالهبعالنلسع  ورال(5)ونلسع  ورالهيالادتهي تال ق  البذ النغ س لالو خال كهنالاع  ورالن تس ع اال والفش اال

                                                           

نلس اا اياللمخااخا تالنلسجتسع اااال)نلتعم س اااالونلرااح االونلترفوذ ااا(الفاايالاخ شااااللياا أالماا  مال اامس نالنلجسوماايال,كفاا  ةالنلتهزيااعالال(1)
 .82,ال)8002كر ح ال,ال  رو اال متهلنعال)غورالاشذهلة(,المم االنلتر  اال بنالللخ,ال  اعاالبغخن ,ال

,ال نلالال0 قش ااا ت,ال ال-اعااا  ورال–  اااحالال–امااا ال داااونال مااايالنلاااخل سيال,ال خيااا طالنلخاااخا تالنلسجتسع ااااالونل ش ااااالنلتحت ااااالال(2)
ال.28م,ال)8009لمشذرالونلتهزيعال,ال س نال,الالنلرف  

 .79، ص1989، ، انًؼجى انؼرثً األضبضً انًُظًخ انؼرثٍخ نهؼهٕو ٔانزرثٍخ ٔانضمبفخ (3)

، َغى فٍظم، كفبءح رٕزٌغ انخذيبد انزؼهًٍٍخ فً يُطمخ االػظًٍخ، ثذش يُشٕر،  ػجذ انرزاق، َجٍم كًبل ٌٕٔضف(4)

 .32و، ص 2007، 12يجهخ انًخطظ ٔانزًٍُخ، انؼذد 

، يؼبٌٍر انزٕلٍغ انًكبًَ نهًطزشفٍبد فً يذبفظخ ثغذاد، رضبنخ يبجطزٍر )غٍر يُشٕرح(، جبيؼخ  انؼبيري فبطًخ فٓذ(5)

 .21و، ص 1996، انًؼٓذ انؼبنً نهزخطٍظ انذضري ٔاإللهًًٍ نهذراضبد انؼهٍب،  ثغذاد
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،الو اخالنصاابحالاهضاه النلسعاا  ورالاهضاه الون ااعالواتذاعلالولااهال) 1)ال(نلسعا  وراللمهصااهلالإلالال هااخن النلتخيا ط
،الهش  ال"ب رالار ماالانالارن رالنلتخي طال بتخن  الانالص  غاالنغهخن النلع ااالوناتذ  البإ خن النلتف صور ح اال

اعاا  ورالاداا  االواعااخستاللكاارالاااه الاخااااال ماالال ااخةالوااانالاااحلال ماا النلسعاا  ورالونلسعااخستاليس اانالنلهصااهلال
ال.(2)اللسخىالمف  ةال والاقاالنلخخا تالنلستهن خةالب لسش   النلسختمفاالفيالنلتجسع تالنلق ئسا

وهش ل الاجسه االانالنس تب لنتالونلعهنارال تف  رالف س البوشذ الفلال حخ خال فزرالاه عاللمخخا تالفيالال
،الواسا الساللاا الفاايالإنال حخ اخالاه ااعالاحياا تال ع ئااالنله ااه الااانال"نلساخنالواشذاا الاااخا تالاحيا تال ع ئاااالنله ااه 

ادا ئرالب لغااالالنغاهلالنلب لغاالنعهس االنلتيال شبغيال ملالنلسخياطالارن   ذا ال شاخالنسات ا لالسنال لا ال اخالي ما 
ال.هيالنلسع  ورالانالهبعوالال،"إ نالم نالغورالاخلو النوال مالبذ رال ذهنئي

النلسع  ورالنلكس ا.ال- 
النلسع  ورالنلس  ا االنلخ صاالب ات  لالاه عالاحي تال ع ئاالنله ه .ال-و
الاحي تال ع ئاالنله ه الفيالنلسش   النلد ش ا.الاذ  سع  ورالونلستيمب تالنلسحم االغنلال-ج

 المعايير المكانية. -أول
وفااايالاحيااا تال ع ئااااالال.(3)وهااايالنلسعااا  ورالنلتااايال كااا حالنلكفااا  ةالنله  ف اااااللمخاااخا تالولسشيقااااالاعوشاااا

ااانالاااحلالالاح ف اااالماار ح النلسقخ اااالسحياا تال ع ئاااالنله ااه الفااينله ااه اليس اانال نالاكاا حالنلكفاا  ةالنله  ف اااالل
نلواهايالاانالالرار اعخلالنلال  خن النلد  لنتالنلتيال جذ الو خ النلع امونالفوذ الو خ ال    تالنلعسرالفزحال ن

النله ه الواعخلال جذو النلسحياالب له ه .ال
 المعايير المكانية الخاصة باختيار موقع محطات التعبئة -ثانياً 

 نال ات ااا لالاهن اااعالنلخخاااااالاااانالنلعهناااارالنلسذسااااالنلتاااياليجااالال نال واااابالبش ااارالنس تبااا لالفااايال سم ااااال
نلخاااخا تال)احياا تال ع ئااااالالنلتخياا ط,الفاات ااا لالنلسه ااعالاياااهةال ول ااااليجااالال لن ااتذ البعش ياااااللساا اللسهن اااعالهاابع

نله ه (ال ح االاب لرةالاعالنلد  نالوو  ئرالنلشقرالغنال هق عالاحي تال ع ئااالنله اه البذا رالغوارال مسايالوغوارال
اااخلو ال ااووكرال ماالال  نئذاا النلااه  فياللاابل السبااخالااانال  تساا  الاعاا  ورالا  ا اااالاش  اابااللتهق ااعالاحياا تال ع ئاااال

                                                           

)1  ( Nick Laust, Engelhardt Complete Guide or planning New schools, parker pa Ldishing 

Company , 1970 , p263. 

، دار انكزت انؼهًٍخ نهُشر ٔانزٕزٌغ،  اإلضكبٌ انؼشٕائً–، انًُبطك انًخزهفخ ػًراٍَبً ٔرطٌٕرْب  خطبة ضؼٍذ ػهً(2)

 .109و، ص 2008

انطيٍبراد فيً يذبفظيخ كركيٕن، كفيبءح انًكبٍَيخ ٔانٕظٍفٍيخ نًذطيبد ٔليٕد انرمٍيٍى  دًذ أثراٍْى انجًٍهيً ، ضٍف يسْر (3)

 .147صو ،2014رضبنخ يبجطزٍر)غٍر يُشٕرح(، كهٍخ انزرثٍخ نهؼهٕو االَطبٍَخ ، جبيؼخ ركرٌذ ، 
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فعشاخا ال تحاخ النغهاخن النلك ارىالال(1)ا لجالنلسخننله ه البحدلالنلح  االنللالنلسحياال هن الم نال ل ال نارال وال
وافر نتالاياالنلتشس االلسشيقاالاعوشااليجلال نال اتمال ر سااالهابعالنغااهلالنلالالن اتعس ستالاحاخ ةالغلأال ما ال

.الوهااايال عت ااارالاياااهةال ول اااااليجااالال لن اااتذ البعش ياااااللسااا اللسهن اااعالهااابعال(2)نلسشيقااااالونلفزااا  نتالنلتااايال حتهيذااا 
وغهس االنلسه عالو كرعالفيالاج حالنلخخااالنلتيال قخاذ الاحي تال ع ئاالالنلخخا تالانال ح االاب لرةالاعالنلد  ن.

نله ااه ال والفذاامذ الفااانالااانالنغهس اااال لن اااالاعاا  ورال هق ااعالهاابعالنلسحياا تالواااخىالاي بقتذاا الل اارو النلسخ شااا,ال
وااا هيالنلسعاا  ورالنلتخي ي اااالونل وئ اااالونلسعاا  ورالنلفش اااالنلهن االال  ب  ذاا ال بعاا  الل روفذاا النس تراا  ياالونل وئ ااا,ال

السثرالهبعالنلسع  ورالبس ال ميال:و ت
ال ا  ا االنلهصهل.ال- 

ال جمالاحياالنلتع ئاالنلسرن ال   اتذ .ال-و
الاخا تالنل شلالنلتحت ا.ال-ج
ال س تب لنتالنل وئ االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال- 

 نال سم اااال هق ااعالاحياا تال ع ئاااالنله ااه البيريقاااالغواارال مس اااالوغواارالاخلو اااال ااه ال ااوكرال اامب ال ماالالنغ ن ال
نله  فياللذ الوهبنالبخولعال اه ال اشع حال امب ال مالالاداتهىالنلخخاااالنلتايال قاخاذ الهابعالنلسحيا تاللمسخ شااالمسا ال

شاا ولال هنااالالواه اا .الو ااتح مالفاايال سم اااال هق ااعالاحياا تال ع ئاااالنله ااه الن تباا لنتال خ ااخةال خزااعاللزااهنبطال ت
ال.نلدحااالونغا نالونلخخااالاع الاذساالانال  رال حقو ال

 .المحلية ألنذاء محطات تعبئة الوقود في المناطق الدكنية والمتطلباتالمعايير ثالثًا : 
 ااخال صااخلتالنلعخ ااخالااانالنلجذاا تال نتالنلعح اااالبتااهنفرالهاابعالنلخخااااالونلسراار االبإ ياا  النلسهنفقاا تال 

ووزنلةالنع   نالونل مخي تالووزنلةالنلتخي طالو ا ااالبغخن الال،"مهزنلةالنلشفطالووزنلةالنل وئانل وئ االونلتخي ي االل ش ئذ ال
نلتيال حخ النلسهنصف تالنلكس االونلشهع االونلفش االعاذ  الو خ الانالنلجذ تالنغارىالبعاالنلزهنبطالونلسع  ورال

ال:احي تال ع ئاالنله ه الفيالنلسش   النلد ش االوهيالمس ال مي
 طالنلسخنالوحللالاخةال ريباال عتساخالو اخةالنلجوارةال نتالنلسرما النلخاخايالك اأالنلته وذ تالنلد ئخةاللتخيال

 واا ال تااخنارالاااعالا اا مالال،"كاامال ذاارتال ه وذاا تال ااارىال عتسااخالنلتهزيااعالنلذاار ياللمخااخا تال،نله ااييالاااهنةاللذاا 
نلتجس اااعاللمه اااخنتالنلدااا ش االو ذااا راليداااسحالغنال بقااالالنلشذااا   تالنس ترااا  ياالونس تس ع ااااالونلثق ف ااااالله اااخةال

                                                           

ال.022)الارخلال  ب ال،،الضٍف يسْر دًذ أثراٍْى انجًٍهً(1)
ال.82ف  ساالفذخالنلع ار ال,ارخلال  ب ,ال)ال(2)
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و عتسااخالنلسحماااالنلداا ش اال ماالالكحكاااال ش صاارالهاايال ااخ النلداا  نالال،"نلداا ش ا(الادااتسرةالو وهيااا)نلسحماااالالنلجواارة
و تجس اعال بر اعالاحاحتال ا ش اال تذا رالنلحايالنلدا شيالو تجس اعالال،و خ الإفرن النغ ارةالو اخ النله اخنتالنلدا ش ا

تال اا  ااا النلسخ شاااالفااذاا ال تذاا رالااانال ل عاااال ي ال،(1) ل عاااالإ  اا  ال اا ش اال تذاا رالااا اليدااسلالب لقياا  النلداا شي
الال.  ش اال وال كثر

و عشاايالنلسعاا  ورالنلتخي ي اااالبهضااعالون تاارنحالنلسقاا   حالنلتاايال ااتمال ماالال    ااذ ال حخ ااخال ااخ الواياا قالال
واانالاساا  جالنلسعا  ورالنلتخي ي ااالنلعرنق اااالنلتايال اامالوضاعذ الااانالال،"و جامالنلخاخا تالنلع ااااالبااهن ذا النلسختمفااا

ال:  رالنلجذ تالنلتخي ي االنلسدوولاالنلتيال زسشأالاخااالاحي تالنله ه الهي
 .م1711معايير هيئة التخطيط اإلقليمي عام  .أ 

  اااحالواعااا  ورالنع ااا  نال)"نسولال،لقاااخالصاااخلتالهااابعالنلسعااا  ورالفااايالاجااا لال ش ااا مالنلدااا نالفااايالنلااابح البجااا   ن 
و راش فذ الإلالالارن الال وال جاهمالونلخاخا تالال، زاسنالنلسعا  ورالنلستعمقااالبتش ا مالنلسشا   النلدا ش اال"(نلحزر ال

,الفعماالالادااتهىالنلسشاا   النلداا ش االن تر ااأالنلخلن اااال ش  سذاا البذاا رالاتااخلجال  ال  ااخ الااانال"نلحزاااااللكاارال جاام
لتااايالو اااخ تال جااامالمااارالاشيقااااالونلسدااا  االنال،"نلسحمااااالنلدااا ش االكااامالنلحااايالنلدااا شيالواااانالكااامالنلقيااا  النلدااا شي

ال.((2نا رال خولالال،" ذغمذ 
فقااخالماار اللمخااخا تالو ذاا رال فرااوميالال"(  ااحالواعاا  ورالاباا ايالنلخااخا تالنلع اااا)" ااا النلجاا  النلثاا ايال

إ الن تر اااأالنلسعاا  ورالننال كاااهنالااااخا تالليااا أالنغ فاا لالو ولالنلحزااا ااالون اااعااللتذاااسرالال،لمخااخا تالنلع ااااا
) ومدااا    (الن ت ااارتالننالالو سدااا  االغوااارالم ف ااااالفااايال اااونالننالنلسعااا  ورالنغاااارىالاثااارال،"احمتاااونال ااا شوتون

(ال700)اليجاالالننال كااهنالاه ااه ةالضااسنالنلسجسه اااالنلداا ش االنلتاايال  مااغال ااخ ال اا  اذ نلروضاااال والنلحزاا ااال
مساا الننالهشاا  الال،و ماالالوفاا الهاابعالنلسعاا  ورالفااانالهاابعالنلخااخا تالسال تش  االالاااعالنلح  اااالنلفعم اااالإلوذاا ال،"ادااسا

فايال اونالننالنلسعا  ورالال، تالنس تس ع االيفترأالننال كهنالاه ه ةال ملالادتهىالنلسحماالنلد ش ابعاالنلخخا
اثاارالنلخااخا تالنلرااح االونلخ ش اااالو  ل ااأالاحياا تال ع ئاااالنله ااه الال،"ن تر ااأالننال كااهنال راارن الباا لحيالنلداا شي

ال.(2)فيالنلجخولالضسنالنلع ااالنلسيمهوال هنفره الضسنالنلقي  النلد شيال
 في بحث معايير الخدمات للمناطق الدكنية في العراق معايير محطات تعبئة الوقود  .ب 

 شاا ولالهاابنالنلبحاا ال لن اااال حموم اااالاق لاااااللهن ااعالاعاا  ورالنلخااخا تالونلزااهنبطالنلتخي ي ااااللمسشاا   ال
نلسرسساالاانال  ارالنلذارم تالنلع لس ااالونلخلن ا تالنلسحم ااالو مالالنلسداتهي تالال،"نلد ش االلبعاالنلسخنالنلعرنق ا

                                                           

 .4و، ص2010،  ٔزارح األػًبر ٔاإلضكبٌ كراش يؼبٌٍر اإلضكبٌ انذضري، انٍٓئخ انؼبيخ نإلضكبٌ، (1)

 . 48، ص  و1977،  ، أضص ٔيؼبٌٍر األضكبٌ انذضري ٔزارح انزخطٍظ (2)
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.الإ ال هصارالإلالالاعا  ورالوضاهنبطال خي ي ااالاه اخةالواذاترماالاحئسااال(1)ال"نلقيا  (ال،نلحايال،)نلسحما"نلسختمفا
و  عا اا نالنس ااتف  ةالاشذاا الفاايال يااهيرالو رااس مالنلسخيياا تالنغ   اا االلمسااخنالال،س ت   اا تالنلح لاااالنلرنهشااا

وفااايالهااابعالال،"نلعرنق اااالفزاااح النلعسم ااااالنلتخي ي ااااالونلتراااس س االارواااااالوحا  ا ااااللمتك ااا الااااعالنلهن اااعالنلستجاااخ ة
ال:النلسع  وراللغرأال حخ خالنلسولرنتالنلتخي ي االلمخخا تالن ترنحال حخ خال خلجالنلتجسع تالنلد ش االم س ي

ال.(الادسا5000-2500)الن تس  الا خ النلسحماالنلد ش االبحجم:الالمحلة الدكنية .1
نلداا شيالبسه االالنلتدمداارالنلذراااياللسدااتهي تالنل ش اااالنلعسرنا اااالفاا نال ااخ الافااه النلحاايال:الالحييي الدييكني .2

ويتذاا رالنلحاايالنلداا شيالبتش اا مال ل ااعالاحااحتال اا ش االلاابنالفاا نالال،"نلداا ش االافااه النلسحمااايعتسااخال ماالال ااخ ال
(الادساال  الا اليع  لال ل عاالاححتال20000-10000)النلبح الن ترحالاقخنلال جمالافه النلحيالنلد شي

ال  ش ا.
-40000)"ن ااااتش  ن الإلااالالاااا الول ال  ااااحعالفاااانالاقاااخنلال جاااامالافاااه النلقيااا  النلداااا شي:الالقطييياع الديييكني .3

الادساال  الا اليع  لال ل عاال     ال  ش االادباالإللال جمالنلحيالنلسعتسخالفيالنلبح .ال"(80000
إ ال لااتسرالماارالاداااتهىال ماالال اااخ الااانالنلخاااخا تالو اامال حخ ااخالاخاااااالاحياا تال ع ئااااالنله ااه الضاااسنال

الالال(ال2)الو دلالا الاهضحالفيالنلجخولال،"ادتهىالنلقي  النلد شي
ال

 ( معايير محطات تعبئة الوقود2) جدول
ال(الادسا80000-40000نلشفه النلقي  النلد شي) خ ال

النلسد  االب لذ ت لالنلعخ النغبش االاه النلخخا تال
ال1ال2الاحياال ع ئاالو ه الاخا تال  ااال

اجمااالال،ال)بحا الاشذاهل(ال،اع  ورالنلخخا تاللمسشا   النلدا ش االفايالنلعارنقال،اجورالمس لال،ا   نالاز لال،  خالنلرزنقال-نلسرخل:
ال.49)الال،م2007ال،17نلعخ الال،نلسخيطالونلتشس ا

ال
 

وفقاا  اللمسولاارنتالنلتخي ي ااااللمخااخا تالو داالالال"(2010)"حخ ااخالاعاا  ورالنغ اا  نالنلحزاار اللدااشا اامال 
الومس ال مي:ال،"نلتجسع تالنلد ش اال خلج
ال(ال لخ ).6)الاعخلال جمالنس رة . ال

                                                           

، يؼبٌٍر انخذيبد نهًُبطك انطكٍُخ فً انؼراق )ثذش يُشٕر(، يجهخ انًخطظ  ، َجٍم كًبل ػجذ انرزاق، َبدٌٍ َضبل (1)

 .49، ص  و2007، 17ٔانزًٍُخ، انؼذد
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ال(الادسا.57600ال-38400)"اعخلال جمالنلقي  النلد شي .وال
ال(الو خةال  ش ا.9600-6400)" خ النله خنتالنلد ش االفيالنلقي  النلد شي .جال

و ااخال اامال حخ ااخالاداا فاالنلهصااهلالااا بونالنلسداا نالال،(1)و ااه الون ااخةاللكاارال ياا  ال اا شيالو تااهفورالاحيااا
الواشذاا الاحياا تالو ااه النلداا  لنتالنلتاايال ااخ تالنلسداا فاالبوشذاا الو ااونالنلسداا نالبسداا فاال،"و بش اااالنلخااخا تالنلع اااا

ال(3مس الفيالنلجخولال)م(ال1600)
 

 ( بعد محطة الوقود عن الدكن وفق معيار األسكان الحضري 3جدول )

 بش االاه ال
النلخخا تالنلع اا

ال
ال

 خ النغلخ )ال
نلسخخواونال)ادباال
ائهياالانال خ ال
النلد  نالنلكمي(

الاد  اال يعاالنغلأال
ال)اترالار ع(

  س ليالاد  اال
النغلأالنلس ش اال

ال)اترالار ع/
الاد كن(

نلحخالنس ملال
لسد فاالنلهصهالانال
نلسد نالإللال بش اال
نلخخا تالنلع ااال

ال)اتر(

نلعخ النلكميال
اللمد  ن

نغ ف لال
النلسخخواون

احياال ع ئاال
الو ه 

لجس عالال100
النلد كشون

ال1600ال0.012ال0.08ال0.08

مااارن الاعااا  ورالنع ااا  نالال،نلذوئااااالنلع اااااالل  ااا  نال،اااانال سااارالنلب  ااا الب س تسااا  ال مااالالوزنلةالنس سااا لالونس ااا  نال-نلسراااخل:
ال.16)ال،م2010ال،نلحزر ال

ال
إ ال اخ البتاهفورالال،"لعاخ النلدا  لنتوال هفوره الب لشداباالكس ال خ الفيالهبنالنلكرن ال خ النلسحي تالنلسيمهال

ال.(2)(ال   لةالو س السيقرال نالاحياالون خةاللكرالاجسعال  شي2000)"احياالو ه اللكر
 متطلبات مواقع محطات تعبئة الوقود الموضوعة من قبل أمانة بغداد  .ج 

لقخالوضاعأال ا اااالبغاخن الاجسه ااالاانالنلزاهنبطالنلتخي ي ااالونلستيمبا تالنلخ صااالبسهن اعالاحيا تال
وحاذاا  ه البعااخالننال ااتمالنلترلاا حاللمسحياااالااانال  اارالوزنلةالنلااشفطالو سهنفقاااال ااخ الااانالنلجذاا تال نتال ع ئاااالنله ااه ال

ال،نلساااهنل النلس ئ ااااال،"نلخياااه الونغا بوااالال،"نل ماااخي تال،اجماااحالنلسح ف ااااال،نلسجماااحالنل ماااخ )"نلعح ااااالنلستسثمااااالو
نلتخيااا طالال،ونلتااارنثكااا لالنآلال،نلدااا   االونآلكااا لال،نل لن ااااال،نلسااارولال،نليااارقالونلجداااهلال،نس تكذااا ف تالنلشفي اااا

وياتمالال،نل وئاا(ال،اخ رياالنلخف  النلساخايال،اخ رياالنس ر ستالونل ريخال، هزيعالنلكذر   ال،ق لنتالنلخولا ال،نلعسرناي
ن تحر لالاهنفقاال اونالبغخن ال ررن البعخال لن االنلسه عالنلسقترحالانال  ارال دامالنلتراس مالنغ   ايالوفايال نئارةال

                                                           

 .10، ص و2010،  ، انٍٓئخ انؼبيخ نإلضكبٌ، كراش يؼبٌٍر اإلضكبٌ انذضري بر ٔاالضكبٌٔزارح األػً (1)

 .16صانًظذر َفطّ ،(2)
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مب تالنلسه اعالكامال اتمالااشحالنع ا زةالنل ش ئ ااالعاذا  الاحيا تالو   نالنلر  النلتخي ييالنلخ )البستيال،"نلتر ا م
ال:ال ميالا النلزهنبطو تزسنالهبعالال،" ع ئاالنله ه ال ملالوف النلستيمب تالنل ش ئ االلمتذووخ

 نال قاااا مالاحياااا تال ع ئاااااالنله ااااه ال ماااالالنغلنضاااايالنلسخرراااااالمسحياااااالو ااااه ال وال ماااالالنغلنضاااايال . ال
اله ت ل.ال0.2 والاخا تالو سد  االسال قرال نالال،"نلسخرراالارنف ال  اا

و سدا  االال،"إ  ااالاحي تال ع ئاالنله ه ال ملالنغلنضيالنلسخررااللح تعس ستالنل لنع االب عا  ن .وال
لن اااالو سااشحاله تاا لالااانال سااهمالاداا  االنلقيعاااالبعااخالن تحراا لالاهنفقاااالوزنلةالنل الال0.5سال  يااخال اانال

ال.(1)إ  زةالاو تاالب لتذووخ
ال:الن تعس ستالنغلأالنغارىالبسد فاالسال قرال ن نال بعخالاحياالنله ه ال نال .جال

الم(ال هل.40نلد نالو) .1
ونلخاخا تالنلراح االال"(ااخنل النبتخنئ ااال،) زا ااالوليا أالنغ فا ل"نلخخا تالنلتعم س االونلساخنل  .2

الم(ال هل.100)الانالادتذف  تالوارنك الصح االو  الارخلاليذ رالايهلةالم غفرننالبحهنلي
ال. هلم(ال150)النلتق  ع تالنلرئ داالونلسجدرنتالبحهنلي .3

ال كهنالاد  االنلسذوخنتالضسنالاحياالنله ه المس ال مي: . ال
الو ذااسرال ماالال(2م50)الفاايالنغلنضاايالنل لنع اااالسال  يااخالاداا  االنلسذااوخنتالضااسنالنلسحياااال اان .1

الاخ نالل  عالنغ ونتالنس ت    االلمد  لنت(.ال،ن ترن االلمعس لال، س مال،)نع نلة
ه ااالالضاااهنبطالفااايالنلقياااعالنلسخرراااااللسحيااا تالنله اااه ال والارنفااا ال  اااااال كاااهنالنلسدااا  االبس .2

النلتذووخالضسنالنغلنضيالنلسخرراالارنف ال  اا.
ال كهنالنسل خن نتالمس ال مي: .هال

م(الضااااسنالنلقيااااعالنلسخررااااااللسحياااا تالنله ااااه الفاااايال20)ال ااااهنفرالنل ااااخن البسداااا فاالسال قاااارال اااان .1
النغلنضيالنل لنع االلر طالاه عالنلسحياالاعال  روال ري الارخق.

نلقيعااالنلسخرراااللسحيااالم(ال انال اخو النلذا ل الضاسنال10)ال هنفرالنل خن البسد فاالسال قرال ن .2
النله ه ال والارنف ال  اا.

ساليداااسحالبإاذااا  المرن ااا تالنلغدااارالونلتذاااح مالضاااسنالاحيااا تال ع ئااااالنله اااه النلسذاااووخال مااالالنغلنأال .وال
النل لنع ا.

                                                           

َذاء دطٍٍ ػجذ ػٌٕ، كفبءح انزٕلٍغ انًكبًَ نًذطبد رؼجئخ انٕلٕد فً انًذٌ انؼرالٍخ )دبنخ دراضٍخ نمطبع االػظًٍخ  (1)

 .68فً يذٌُخ ثغذاد( ، يظذر ضبثك، ص 
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اللحهن ثالنلي لئا. هنفرالادتم ا تالنغا نالنلخ صاالب لد يرةال ملالنلحرنئ الون .زال
يس اانال نالال، تال ع ئاااالنله ااه وفاايالضااه الااا ال قااخمالضااسنالنلسعاا  ورالونلزااهنبطالنلسحم اااالعاذاا  الاحياا

اجسرالاخىال ي ب الاحي تال ع ئاالنله ه الفيالاح ف االمر ح اللسع  ورالوضهنبطال اذا اه الواانالااحلال اخولال
ال.نلب ال هضحالادلالنلسحي تالنلستي بقاالونلغورالاتي بقاال،(4)
نلستعماا البسداا فاالاه ااعالنلسحياااال ماالالنلذاا ل النلرئ داايال  ماالالاداابااللمسحياا تالنلستي بقاااال قاا النلسع اا لال .1

 اا النلسحياا تالنلتاياللاامال حقا ال يا ب الاااعالهابنالنلسع اا لالال،"(الاحياا36%(البهن ااعال)85.72) البمغاأالونلاب
احيااااالنلشزااا لالفااايالارمااا ال زااا  المااار ح الواحيااااال%(الولاااسمأال14.28(الاحيااا تالبشداااباال)6فذااايال)

)نلذريفي(الفيالا   االنلحرالواحيتونالفيالا   االنلحدوش االوهس ال)نسزه لالونلخي ب ا(الوفايالارما ال زا  ال
ال.واحياال)نلسذ  ة(الفيال ز  ال ونال سرال)ناهنلالمر ح (نلذشخياالاحياال

نلستعماا البسداا  االنلسحياااالال ققااأال س ااعالنلسحياا تالنلسه ااه ةالفاايالاشيقاااالنلخلن اااال ياا ب الاااعالنلسع اا ل .2
ال.%(100بشدباال)

(الاحيااال38هايال)ال،"باونالاحيااالو اارىالبمغال خ النلسحي تالنلتيال تي ب الاعالنلسع  لالنلستعما الب لسدا فاال .3
(الاحياا تالنلتااياللااسمأال4نااا النلسحياا تالنلتااياللاامال تياا ب الاااعالهاابنالنلسع اا لالفذاايال)ال،%(90.47)بشدااباال

(الاحيااا تالفااايالا   ااااالنلحااارالوا   ااااالنلحداااوش االوهسااا ال3احيااااالنلجشتاااونالفااايالارمااا ال زااا  المااار ح الو)
ال.%(9.52)نساهنجالونسك لمالونسزه ل(البشدباالبمغأال)

نلسحيااالو  اروالو اخةال ا ش اال اعالبمغال خ النلسحي تالنلتيال تي ب الاعالنلسع  لالنلستعم الب لسدا فاالباونالاهال .4
(الاحياا تالبشدااباال3نااا النلسحياا تالنلتااياللاامال تياا ب الاااعالنلسع اا لالفذاايال)ال،%(93(الاحياااالبشدااباال)39)
احيتونالفيالا   االنلحرالوهس ال)نلقسرالونلي ل(الواحياالفيال ز  ال اونال سارالوهايالاحيااالال%(الوهي7)

ال.)نغ ذم(
االباونالاه اعالنلسحيااالونلسو دا تال نال خ النلسحيا تالنلتايال اجمأال يا ب الااعالنلسع ا لالنلستعما الب لسدا ف .5

 اااا النلسحيااا تالنلتاااياللااامال حقااا النلتيااا ب الااااعالال،"%(88(الاحيااااالبشداااباال)37بماااغال)نلراااح االونلتعم س ااااال
ال(الاحيا ت3%(الوهايالاحيااال)نلقاخنح(الفايالا   ااالنلخوارنتالو)12(الاحيا تالبشداباال)5)نلسع  لالبمغاأال

ال. ز  ال ونال سر(الواحياال)نلسذ  ة(الفيالونلقي لةالونلي لفيالا   االنلحرالوهيال)احياالنلقسرال
 ي ب الهبنالنلسع  لال س عذ ال ا الاه عالنلسحياالب لشدبااللأللنضيالنل لنع االفيالاشيقاالنلخلن االفقخال ققأال .6

ال.%(100بشدباال)
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%(اللتهفرعالفيال س عالاحي تال100)"وناورن ال جرالنلسع  لالنلستعم البتهفوراللرو النلدحااالونغا نالبشدبا .7
 .(4نا رال خولال)ال. ع ئاالنله ه الفيالاشيقاالنلخلن ا

ال
 ( ندبة تطابق محطات تعبئة الوقود وعدم تطابقها من المعايير المحلية4جدول )

 الضوابط
عدد المحطات 

المتطابقة 
 للمعايير

% 
عدد المحطات 
غير المتطابقة 

 للمعايير
% 

ال14.28ال6ال85.71ال36الاه عالنلسحياال ملالنلذ ل النلرئ دي
ال0ال0ال100ال42الاد  االنلسحيا

ال9.52ال4ال90.47ال38النلسد فاالبونالاحياالو ارىال
ال7ال3ال93ال39النلسد فاالبونالاه عالنلسحياالون روال يال  شي

نلسدااااااا فاالباااااااونالاه اااااااعالنلسحيااااااااالونلسو دااااااا تال
ال12ال5ال88ال37النلرح االونلتعم س ا

ال0ال0ال100ال42الاه عالنلسحياالب لشدبااللأللنضيالنل لنع ا
ال0ال0ال100ال42اللرو النلدحااالونغا نال

ال.17/1/2021نلسوخنا االبت ليرالانال سرالنلب   الب س تس  ال ملالنلخلن االال-نلسرخلال:
ال



 

 الفصل الثبني

المحدداث الجغرافيت لمحطبث تعبئت الىقىد في 

 المقدست محبفظت كربالء

 
 

الطبيعيثثت والبشثثرات  المثثي رة فثثي أنشثثبء  : العىامثثلالمبحثثال االول 

 حطبث تعبئت الىقىد في محبفظت كربالء المقدستم

 

 

فثثي  التىزاثث  المنثثبني لمحطثثبث تعبئثثت الىقثثىدواقثث  : المبحثثال الثثثبني 

 محبفظت كربالء المقدست
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فثثً  الطجٍؼٍثثخ ّالجيثثرٌخ الوثثيصرح فثثً طًيثثبء هحطثثبد رؼجئثثخ الْلثثْد لؼْاهثث ا: الوجحثثش الّ 

  هحبفظخ كرثالء الومذضخ

 .تسييد
دبماااؽبااااج  تاااتبئاااتحعؼبااااتباسلهاااوب  ذااات  تبئلاااػب  سخ اااامب  خجمهاااوب  س ساااوببمحظاااتتبئة ااااوب  ؾ اااؾد

حجيااجب ئجت ااتتبخ متااج د تبط هعهااوبخ ىااخربةذااخ وبذ تبئااح فخبخ  اا باااتبئبةؾ ماا  الاتبااتر تب  تااتبئخزاا ب 
خااتبب،"إذبئتحعؼببشسظ تبخ ئجت تئ تبخئؤ خبالىبئذغفل تبخصاهت ت تبخدرةاوب  سحتاغاوبالف اتب،"ئلػب  سحظتت

  ساااجأباح  اااتبئاااؤ خبااااتبئحجياااجبمداااتر تببااابعوب  ظاااخألب  تاااتبئاااخ جب  سجيشاااوبمااا ب   ااات هؼب  ىاااخربماااؽبة اااوب
اشرخبم ؼباتبئذففجبخئؾز  بمحظتتبئة اوب ح ػبا تبب،"خ ظتاتتب  سجيشوبةةز تبببةضبمؽبة وب ىخرب

ببخ حهب  زؾ ةجب ت:ب،  ؾ ؾد
ب

ب الطبيعية عهاملال :اولا 
 شت ااػب  ةجيااجبمااؽب  ةؾ ماا ب  تااتبثعااؾأب  ااتبت ااخبةااترزباااتب ىتهااتربخت ذاات بخئؾز اا بمحظااتتبئة اااوببب

بب-ةؾ م ب ت:خ جبثعؾأبذ ػب  تح فخب ثجتبهًتبتخبسل هًتبخمؽب حهب  ب،"  ؾ ؾد
  : رافيالسهقع الجغ .1
  ذخقهوب ل زبوببو  غخ تب لد  ب  خسؾ تبالىب  حتاباتب  جد ب  ذست تب  سقجسوبئق بمحتاغوبكخ ال ب 

-(43ب-10)ببستاًلبخىظتبطؾل(ب33ب-32)"متببفؽبد ئخئتباخضب،ةشؾببغخببمحتاغوبةغج دب،"  غخ هو
 ال بتربخةد بةدهجبثحج تبمؽب  ذستلبمحتاغوبب،خ تب حجربمحتاغتتب  فخ تب الخسجب،"(ببخ تًب20-44)

خمؽب  ذخألبمحتاغوبةتب بخمؽب  جشؾببمحتاغوب  شجفبب،"مؽبمحتاغوبةتب بخمؽب  غخببمحتاغوب ال بتر
ب . (1  غخبىخ ظوب)ب.(1)خةد بمؽبمحتاغوب ال بترب

 

خ  ااح بثقاا باااتبخسااجب  ةااخ ألبةةل ااتبمشظقااوبب  سقجسااوبئتسااتزبةااببكااخ ال ااات سؾ  ب  جغخ اااتب  ااح ببب
خ ت تت تب  ةعذبذ ػبب،"ئتفخعبمش تب  ظخألبخخستئ ب  شق ب  سختلفوب  ىبكتاوب  سحتاغتتمخكد وبئجحبب  ف تبخب

الااىب ال تسااتنبةح ذاات بمحظااتتب  ؾ ااؾدبد ىاا ب  سحتاغااوب تحدثااوب  خااجمتتب  الزمااوبخ  سخئبظااوبطخدثااًتبةحزدثااتدب
بخستئ ب  شق .

                                                           

ةتالاتساااتدبالاااىببخ اااتممب غاااتنب  سةلؾماااتتب  جغخ ااااتب خز رةب  ساااؾ ردب  ستئهاااو،ب  سجيخ اااوب  ةتماااوب لسداااتحو، (1)
GIS.بب
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بخذ اػب   اتب، تبئتةلامبةت شقاالساهستبئواؾأبااتب  جر ساتتب  تاب،" سهاوبك فاخةئحغىبدر ساوب  سؾ ا ب  جغخ ااتبةح
ب،" اح بماؽبةت ا ب  تبصالوبمبتباخةب خبغفاخبمبتباخةبااتبحخكاوب  شقا بالاىببابعوبطاخألب  شقا ب  سختلفاوبثعاؾأب

خذ ااػب وؾ  ااتبئحااجدبمخكد ااوب  سجيشااوبب،خمااؽبةت اا ب اات تبثةااجب  سؾ اا بمااؽب بااخزب  خرااتئ ب  حهتئهااوب لسااجأ
مة اتباال اتتب  لهسهاوب بىاترجبحاجخد تبخ  تاتبئذاع ب  تاتبئقاب،"خ  سفت تبخاال ت تبم ب  سشاتطمب  سحهظاوبب ات

ب.(1)سهتسهوب خب  ترتدثوب خبإد ر وب خب ةتستعهوبسؾ  ب كت ت
 

(2)كؼب(438317)بمدتحوب  ةخ ألب  بت غومجسؾعبمؽبب،"(2كؼ5034)"حوب  سحتاغوبحؾ  تئ لغبمدت
 

ب  سحتاغاوبخئتواؾأبب.(2)ب  ظاخبىخ ظاوب،وب  صغخبمداتحوبااتب  ةاخ ألخ ح ػبئةجب تب  سحتاغب،2
  جاج خلبب،  حدافشهوب، ؾ حتب) تحهوب  حاخبخئزؼب ر  ب(،افؽبئسخب،   شجثوب،كخ ال ) ال وبت زهوبخ تببمؽ

ب.(1(بخبع ب)5)ةجخلب  غخ(.  خفخ تب،  غخ ت
ب
ب
ب
 

 
 
ب
ب
ب
ب
ب
ب

 
 

                                                           

كرٌذ ّضبهراء، ططرّحخ دكزْراٍ )غٍر رٌبض ػجذ هللا طحوذ الطبهرائً، رحلٍ  همبرى للٌوْ الؼوراًً لوذٌٌزً ر(1)

 12، ص  م2011،  ، جبهؼخ ثغذاد هٌيْرح( ،كلٍخ الزرثٍخ طثي رشذ

، الجِبز الوركسي لإلحصبء ّركٌْلْجٍبد الوؼلْهبد،  ، ّزارح الزخطٍظ ّالزؼبّى اإلًوبئً جوِْرٌخ الؼراق( 2)

 .18، ص2007،  الوجوْػخ اإلحصبئٍخ الطٌٌْخ
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 (2020) لسحافظة كربالء السقدسة لعام التقديسات اإلدارية (2) خريطة

 
ب،ن2020ب،1.100000مقهتسبب، دؼبت تتجب  خخ ئجب،  هحةب  ةتموب لسدتحوخز رةب  سؾ ردب  ستئهوب   سرجر:ب

ب.Arc GIS10.8ةتستخج نببخ تممب
 
 
 
 
 
 



 ذداد الجغرافٍخ لوحطبد رؼجئخ الْلْد فً هحبفظخ كرثالء الومذضخالوح
 

 
37 

 (2020) لعام السقدسة (وندبتيا السئهية في محافظة كربالء2)كم مداحة الهحدات اإلدارية( 5) جدول
 الشدبة السئهية 2السداحة كم الهحدات الدارية القزاء السحافظة

 السقدسة كربالء
 

ب
بكخ ال 

ب11.7ب590بمخكدب زت بكخ ال 
ب6.7ب334ب تحهوب  حدفشهو

ب35.7ب1797ب تحهوب  حخ
ب

ب   شجثو
ب1.3ب67بمخكدب زت ب   شجثو

ب2.4ب122ب تحهوب  خفخ ت
ب3.3ب168ب تحهوب  جج خلب  غخ ت

ب38.9ب1956بمخكدب زت بافؽبئسخبافؽبئسخ
ب100ب5034 السجسهع

بب.2020بهت تتبغفخبمشذؾرةبب، دؼب  تخظهجبخ  ستتةةوب،بلجثوبكخ ال ب،اغوبكخ ال محتب-:  سرجر

ب
 (2020) لعام السقدسة ( في محافظة كربالء2)كم مداحة الهحدات اإلدارية (1) شكل

ب
ب(5)بس ب  بتحثبةتالاتستدبالىبةجخلمؽباب-:  سرجربببببب

ب

 2المساحة كم

 مركز قضاء كربالء 

 ناحية الحسينية 

 كربالء ناحية الحر

 كربالء مركز قضاء الهندية

 كربالء ناحية الخيرات

 الهندية ناحية الجداول الغربي

 عين تمر مركز قضاء عين تمر
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 : الدطح .2
حفثبئتسفدب  رضب  سدتؾ وبب،"هوب  تحتهو  تخ وباتبئرتمهؼب   شئؤ خب بعتلبسظ ب  رضبخ ؾعبب 

مؽبىجمتتببخكح ػبكتاوبمتبيتظلببب ال دتأب،" تظؾرب ال ترتد بخ إلسعتأب  بذخ بةت سخخ وباتبمجتلب 
 .ب(1)خاتبمقجمت تبمحظتتب  ؾ ؾدبخطخألب  شق ب   خ وب

د  ب  غخ هاوب ماتب  ةاب،"خاتبمشظقوب  جر سوبثستتزب  دظ بةت  بدتطباتب  ةد  ب  ذخقهوبخ  ؾساظىبب
ب،(2)باتتخلل تب  ؾدثتأبخ شحجربسظح تبئجر جهًتب حؾبخ د ب  خب  فاخ تبخ حفاخةب  اخز زةبخخساجبمشظقاوب  جر ساو

خ ستشتدً ب  ىبمتبئقجنباتأبمشظقوب  جر سوبئقداؼب  اىب ال داتنب  ظ هعهاوب  ظ ؾغخ اهاوب الئهاوبخ اتباترً بماؽبغاخبب
ب زبوب  غخ هوبغخ ًت.ب  ىب  حتاوب  ذخقهوب لب،خ د ب  خب  فخ تببخ تًب

 الديل الفيزي:  .أ 
حفااثبيتسفاادبةقلااوبئزخساابباااتب   دااتنبب،"  جر سااوبثذااس ب  داا  ب   هزااتب  قدااؼب  ذااخ تبمااؽبمشظقااو

  داتمبب اتبحفؽبثر ب رئفاتعب،ن(باؾألبمدتؾربسظ ب  بحخ30)بحفثبالبيد جب رئفتا تباؽب،"  ذست هوبمشب
 ب الساتسب جاجب أبساظ ب الرضبيشحاجرب  حاج رً بخالاىب احب،ن(باؾألبمدتؾربساظ ب  بحاخ25)ب  جشؾ هوب  ى

بخ غ خبذ ػبخ  حًتباتب الر  تب  ؾ  ةوبالىبةت  تب  خب  فخ ت.ب،بئجر جهًتبمؽب  ذستلب  ىب  جشؾب
ب

 اليزبة الغربية:  .ب 
  تااجر جتبماؽب  جشااؾبببخ تسفاادبةت بداتطبسااظح تبخ  حاج رهبخساا ب  تذاتر ًبثةاجب اح ب  قدااؼب  ظ هةاتب بب

ازااااًلبااااؽباؾ مااا بب،"خ  تسؾةاااتتبمغااات خبمتشؾااااوبماااؽب  سشخفزاااتتبتخللااابئب،"ذاااخ ت  غخ اااتب حاااؾب  ذاااستلب  
 خفتضبةةضب  سغت خب  ؾ  ةاوب  اىبخبب،"تىخرباسلتبالىبرا بحتاتئبب  ذخقهوب  سؾ ز وب ش خب  فخ تةتطشهوب

ن(بااااؾألبمداااتؾربساااظ ب7-3)ب اااتبيتاااخ خحببااافؽ الب أب رئفتااااًتب دااا هًتبثغ اااخبالفب،ب  غاااخببكساااشخفضب  اااخز زة
ب،تلبماؽب  تةقفاجب  ستشاؾعب  تزاتر ذحفثبثسعؽب  قاؾلب أبساظ ب   زابوب  غخ هاوبساظ بمشبداجبىاب، الرض

ب.(3)خ ح بستاجبالىبس ؾ وب  ذت بمحظتتب  ؾ ؾدبخببعوب  ظخألب
ب

                                                           

، كفبءح شجكخ الطرق الجرٌخ فً هحبفظخ األًجبر )دراضخ فً جغرافٍخ الٌم ( اطرّحخ دكزْراٍ  حجوب  حبهذ رشٍذ حوس (1)

 .24، ص م2008اثي رشذ، جبهؼخ ثغذاد،  -)غٍر هٌيْرح( ، كلٍخ الزرثٍخ

م ، 1985،  ، جبهؼخ الوْص  ، دار الكزت للطجبػخ ّالٌير 2، الؼراق دراضخ اللٍوٍخ ج ( دمحم ازُر الطوبن ّاخرّى2)

 .437ص

، اطرّحثخ دكزثْرٍ  ، رحلٍ  جغرافً لضزؼوبلد الرض السراػٍخ فً هحبفظخ كثرثالء ػجبش ػجذ الحطٍي الوطؼْدي (3)

 .27، ص م1999، جبهؼخ ثغذاد،  )غٍر هٌيْرح( كلٍخ الزرثٍخ الّلى
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 . التربة3
 أبمشظقوب  جر سوبئزؼبت ؾ اتبمؽب  تخببحفاثبئةاجبب،ب(3)"ز بمؽبىاللبىخ ظوتئخ وب  سحتاغوباتببببببب

خئغظاااتبمداااتحتتببتساااةوبماااؽبمشظقاااوبب،"ؽب كثاااخب  تاااخبب  تذاااتر بااااتبمحتاغاااوبكاااخ ال   تاااخبب  راااحخ خ وبمااا
خئتااح فبمااؽبمعؾ ااتتبكلدااهوبخطفشهااوبخرملهااوبب،"خمشظقااوب  ؾدثااتأباااتب زاات بااافؽبئسااخ   زاابوب  رااحخ خ وب

خئااخبب  سشخفزااتتبببفشسااتبئااحئتب  تخ ااوبكتااؾ ب    ااتربخ  تااخبب   هزااهوب،مختلفااوببشداا بات هااوبمااؽب  جاابذ
ب.(1)ب  تحس درب ح ب  ىبئبتيؽبىرتئ ب  تخ وبخ جرئ تبالىبمستبتب،ةةج ت

ب،  ساتبت اخبمبتباخبخغفاخبمبتباخبااتبئؾز ا بمحظاتتب  ؾ اؾدب،"احأبدر سوبساظ ب  رضبخ اؾعب  تخ او
خ اؾبباجخرهبيد اجبماؽبكسهاوب  ؾ اؾدبب،"حفثب أب   خب  سبتبخبيتسث باتب سات ال بمتكشاوب  داهترةباشاجب الرئفاتع

 غفخبمبتبخبحفثبيتسث بةد ؾ وب  ذت بمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدبخمجبطاخألب  شقا ب   اخ ب متب   خب ب،  سدت لوو
خ ااح بمسااتبيااشةعذبالااىبكثتاااوب  حخكااوب  سخخر ااوبخ ااح بثةشااتب ااخخرةبئذااففجبمحظااتتبب،اااتبمحتاغااوبكااخ ال 

بثعؾأبالىبةت  تب  ظخألب تقجثؼب  خجمو.ب،"ئة اوب  ؾ ؾد
ب

خىتصاوب ذ بب،"  تخ اوب  تاتبئقاتنبالف اتب  سحظاوب متب  خب  تخ وبحفثبثعؾأبمؽب  زاخخر بمةخااوب اؾع
  زااخرباااتباسلهااوببؾأبمسااتبيلحاامخ ااح بثعااب،"عب  ااح بيخئفاا باهااببمشدااؾبب  ساات ب  جااؾاتكت ااتب  تخ ااوبمااؽب  شااؾب

خ جبثرف  تب  راجتبتخب اخربب،السهستب ذ بكت تبىد  تتب  ؾ ؾدبئحتب  رضب خبالىب  دظ ب،ىدأب  ؾ ؾد
ب.(2)ب   خ دةبخب  خطؾ وبتجسه بب  سشتم

حفاااثبثةاااجبماااؽب  ماااؾربب،كساااتب أبدر ساااوبساااظ ب  رضبخ اااؾعب  تخ اااوباشاااجبئؾقهااا بمحظاااتتب  ؾ اااؾد
حفثب أب  ؾ اؾدبثخادأبااتب داؼبك فاخبماؽبمحظاتتب  تة ااوبب،"  زخخر وب  تتبثج ب أبئؤىحببشغخب الاتبتر

ب،مااتب ذ بكت ااتبئحااؾ بالااىبمهااتهبةؾاهااوب،بمااؽب  زااخخر بمةخاااوب ااؾعب  تااخببحفااثبكسااتب لشااتب،ئحااتب  رض
ب.(3)مؽب  دالموبخ  متأباتباسلهوبىدأب  سشتجتتب  شفظهوببرخ عؾأبذ ػب زستأب ك خب ج

ب
ب

                                                           

، جبهؼخ  ح( ، كلٍخ األداة، رضبلخ هبجطزٍر )غٍر هٌيْر ( ثيبر دمحم ػٌْذ المٍطً، طرق الٌم  الجري فً هحبفظخ كرثالء1)

 .54م ، ص 2006ثغذاد ،

 .29، رحلٍ  جغرافً لوحطبد رؼجئخ الْلْد فً هحبفظخ الًجبر، هصذر ضبثك ، ص ( اضزجرق دمحم ػجذهللا حطٍي المٍط2ً)

كلٍثخ  ( ػمٍ  شبكر الؼبدلً، الزمٍثٍن الجٍثْركٌٍكً لزخطثفبد ررثثخ ثغثذاد ّهؼبلجزِثب ، اطرّحثخ دكزثْراٍ )غٍثر هٌيثْرح( ،3)

 .20، ص 1998،  ، جبهؼخ ثغذاد الؼلْم
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 (2020) في محافظة كربالء السقدسة لعام صشاف التربةا (3خريطة )

 
ىخ ظوبتر  تب  ةخ ألب الستوذتاهوبخ   هحةب  ةتموب لسداتحوبب،الىباله بحدؽب  ظتئت اتستدً بب"،مؽباس ب  بتحثب-  سرجر:

ب.Arc GIS10.8ةحستخج نببخ تممبب،ن2020ب،ج دةغ

ب
ب
ب
ب
ب
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  السشاخ: .4
حفثبئتبتيؽبب،"ثةجب  سشتخبخاشتصخهب  ظ هعهوبمؽب  ةؾ م ب  س سوب  تتبئؤ خباتبحخكوب  شق بخئظؾره

خ ااجبئوااؾأب ااحهب  تااح فخ تبساال هوبثعااؾأبمااؽبباات  تبتأبب،"اشتصااخب  سشااتخباااتبدرةااوبئح فخ ااتبالااىبذ ااػب  شذااتط
ئدااتاجبالااىب خبئوااؾأب ااحهب  تااح فخ تبإثجتبهااوبحفااثبب،"هااوب  سدااتخجموبخ خ ااتتب  تشقاا ئحااجدب ااؾعب  ؾ سااظوب  شقل

ب.ازالباؽب  تشؾعباتبخستئجب  شق ب،" ستسخ ر وبحخكوب  شق 
  ح بثستتزبةترئفاتعبدرةاتتب  حاخ رةب  داشؾ وبب،"محتاغوبكخ ال ب سؽب  سشتخب  رحخ خ ببحفثبئق ب

ب.(1)خ  فؾمهوبخ  جفت ب
ازاالبااؽبحخكاوب  شقا بااتبب،"محظاتتب  ؾ اؾدب تاتبئاؤ خبااتبئذاففج ةشتصاخب خ جبئشتخ تب  جر ساوب ب

ااتبئذاففجبمحظاتتبب(ب  ساؤ خة  زابتبب-  خ اتحبب– المظتربب-درةوب  حخ رة)بببمحتاغوبكخ ال بخ جبئسثلت
بئة اوب  ؾ ؾد.

 :الحرارةدرجة  .أ 
ب،بااتت بةااتردبرطاا ب،حااتربةاات بصااهفتب،"ثستااتزبمشااتخبمحتاغااوبكااخ ال بةت سشااتخب  رااحخ خ ب  جاات ب 

ب.(2) متبار ب  خ ه بخ  خخ فبا ستبارالأب  تقت هتأبحفثبيترفتأبةت  ستبمةتجالأبخ رفخ أب
خذ اػبمااؽبىااللبسااخاوبب،ئاؤ خبدرةاوب  حااخ رةب  ةت هاوبصااهفتبالاىبمحظااتتب  ؾ اؾدبخاااتبحخكاوب  شقاا 

جيااجبسااخاوب  تااتبئااؤ خباااتبئحب،"خكااح ػبسااخاوب ساات ال بإطااتر تب  دااهتر تب،"خ  ااج تر تباسااخب  ستكشااو ساات ال ب
خ جبمزىبالىبب،"ىتصًوب ذ بالسشتب أبمةغؼب حهب  دهتر تب  ةتملوب لشق ب  ختصب خب  ةتن،ب  ؾ سظوب  شقلهو

  ااح باااتبب،ب( الساافلت)"كسااتب  اافب  ااىبذ ااػب  تااح فخبالااىبسااظ ب  ظخ اامب،بىاجمت تب كثااخبمااؽباذااخبسااشؾ ت
بمةغؼب  ظخألباجنبئستسػبتةد ئب.

حفااثبيتسثاا ببد ااتدةب  ظلاا بالااىبب،ىبمحظااتتبئة اااوب  ؾ ااؾد مااتبئااح فخبدرةااتتب  حااخ رةب  سخئفةااوبالاا
سااؾ ً باااتباسلهااتتب قاا بب،خكااح ػبئبخااخبكسهااتتبمااؽب  ؾ ااؾدب،" ساات ال بخ ااؾدب  سخكبااتتباااتباراا ب  رااهف

  فت اجبك فاخةبخذ اػبحفثب أبئواؾأب دابوبب،ب خباتبىد  تتب  سحظوب،ب  سشتؾجبمؽبمخكدب  تؾز  ب  ىب  سحظو
خ اااح بازاااالبالاااىب سااات ال بب،(3)(ب تاااخبئقخ باااًتب600-320)"( تاااخ54000)"ةدااا  ب  تبخاااخب وااا بىاااد أبساااةو

خذ ااػبب،بخحتةااوبتصااحتبب  سؾ ااج تب  سدااتسخةبةاات تدخدبةاات ؾ ؾدب،"كسهااتتبك فااخةبمااؽب  ظت ااوب  و خ تئهااوب   لهااو
                                                           

، هطجؼثثخ  21، الؼثذد  ، هجلثثخ الجوؼٍثخ الجغرافٍثخ الؼرالٍثخ ، المبرٌثخ ضثثوخ اضبضثٍخ فثً هٌثبا الؼثراق ( ػلثً حطثٍي شثل 1)

 .39، ص  1987،  ، ثغذاد الؼبًً

 .38( الوصذر ًفطَ ، ص 2)

 .2/2021/ 15اصٌبء الؼو  الوٍذاًٍخ ثزبرٌخ ، هغ ػذد هي اصحبة هحطبد رؼجئخ الْلْد  ( همبثلخ شخصٍخ3)



 ذداد الجغرافٍخ لوحطبد رؼجئخ الْلْد فً هحبفظخ كرثالء الومذضخالوح
 

 
42 

خ قتباا ب اااح ب  قظاااتعبمداااتسخب لو خ ااات بب،"ةداا  بكثاااخةبساااتاتتب  تذاااغف بىاااللب بااا خبارااا ب  راااهفب  حاااتر
ثسعؽب أب دتخل ب بخزب  خرتئ ببخب(2خبع ب)(ب6)"خمؽبىاللبةجخلب.يؾمهتبستاتتب(10-7)بحؾ  ت

بخ ت:بب، جرةتتب  حخ رةباتبمحتاغوبكخ ال 
حفااااثببلااااغباااااتبباااا خبب،" رئفااااتعبمةااااجالتبدرةااااتتب  حااااخ رةباااااتباراااا ب  رااااهفباااااتبمحتاغااااوبكااااخ ال  .1

ب-1985الااااىب  تااااؾ  تب لسااااجةبمااااؽبب،بن(44.7ن(بخباااا خب بب)44.6)بن(بخباااا خبئسااااؾز42.1)"حد ااااخ أ
ب.2020

خبا خبكات ؾأبب،(ن18.1)"  خفتضبمةجالتبدرةتتب  حخ رةباتب  ذتت باتبب خبكت ؾأب  خلباقاجببلغات .2
بحااخ ب)ع(خماادبيب.2020ب-1985الااىب  تااؾ  تب لسااجةبب،(بن19.4)بخباا خبباابتطب،(بن16.4)ب  ثاات ت

بسىبخحخ ب)ص(ب  رغخرب سحظتفؽبكخ ال بخمحظوبافؽبئسخغاتب  ججخلب  ىبدرةوب  حخ رةب  ة

  ةت هوبالىبمحظتتب  ؾ اؾدبياؤد ببحفثب رئفتعب  حخ رةب،خ ح بيشةعذبالىبئذغف بمحظتتب  ؾ ؾد
خازاااالبااااؽبذ اااػبحتةاااوب صاااحتبب  سؾ اااج تبب،"ظلااا بالاااىب سااات ال ب  ؾ اااؾدبماااؽب  داااهتر تالاااىبز اااتدةب  

بكستبذكخ تبستةقت.  و خ تئهوب ال لهوب  سدتسخةب  ىب  تدخدبةت ؾ ؾدب
ب

 كربالء طةفي مح (2020 – 5198) معدلت الحرارة العظسى والرغرى خالل السدة( 6جدول )
 ومحطة وعين تسر

ن  السحطة
انه

ك
2 

باط
ش

ذار 
آ

 

ني
 دان

يار
ا

ران 
حزي

هز 
تس

هل آب 
أيم

ن  
ذري

ت
1 

ن 
ذري

ت
2 

ن 
انه

ك
1 

السعدل 
 العام

 كربالء
ب31.4ب18.1ب24.0ب33.9ب40.7ب44.7ب44.6ب42.1ب37.5ب31.1ب24.2ب19.4ب16.4بع

ب18.2ب7.2ب12.1ب20.1ب25.4ب29.2ب29.7ب27.5ب23.5ب17.8ب12.0ب7.8ب5.7بص

عين 
 تسر

ب30.5ب17.3ب23.1ب33.1ب39.1ب43.4ب43.7ب41.2ب36.2ب30.2ب24.0ب16.0ب16.3بع

ب16.1ب6.0ب10.3ب17.5ب22.7ب26.5ب27.4ب25.0ب21.0ب15.5ب10.0ب6.4ب4.8بص

ببنب.2020، بهت تتبغفخبمشذؾرةب، دؼب  سشتخب،   فاوب  ةتموب أل ؾ  ب  جؾ وبخ  خصجب  د د  تب-:  سرجر
 



 ذداد الجغرافٍخ لوحطبد رؼجئخ الْلْد فً هحبفظخ كرثالء الومذضخالوح
 

 
43 

ومحطة  كربالء طةمح في (2020 – 1985) معدلت الحرارة العظسى والرغرى خالل السدة( 2) شكل
 عين تسر

 
ب.(6)باس ب  بتحثبةتالاتستدبالىبةجخلمؽبب-:  سرجربببببب

ب
 :المطار .ب 

وبحفاااثبئترااافبةقلاااب،"الاااىب  اااخغؼبماااؽبخ اااؾعبمشظقاااوب  جر ساااوب اااسؽب  سشاااتخب  راااحخ خ ب  جااات ب
دبكسهوبخذ ػبالاتستب،" المظتربخئحبحب تبخئبتيش تبمؽبسشوبإ ىب ىخربخمؽبمعتأبإ ىب ىخباتب  فر ب  بتردب

حفاثب أبب،(1)بيتاح خبةابب  ةاخ ألب  اح ب  سشتخبخ ؾب،"دموبمؽب  بحخب  ستؾسجب  تدت جبالىب  وت ب   ؾ ئهوب  قت
ب."خ ح بثةشتب   تبئستتزبةةجنب ال تغتنبخئشةجنباتبار ب  رهفب المظتربئتخكدباتبار ب  ذتت 

ب،"ااتبةؾ  ا بمش اتبتأب ألمظترب  دت ظوبدخربم ؼبخمؤ خبالىبمحظاتتبئة ااوب  ؾ اؾدبحفاثبيتجلاى
تأبئخكادب المظاتربخ ذاع باجاتئتبياؤد بإ اىب رئفاتعبمشتسااف ب  سهاتهب  جؾاهاوب  ست حاوب  تاتبئاؤ خبسالبًتبالااىب

 ح ػبئد ؼباتبب،"ةخد أب  ؾ ؾدبخ  تتبغت بًتبمتبئوؾأبمذفجةبمؽب  وؾ وخ تب  سدل  ستستتب  سبت تب  ختصوب
كستبب،ب(2صؾرةب)بت غخب، سجاؾ وبئحتبسظ ب  رضئحك ب الحؾ ضب  وؾ وخ تهوب  ختصوبةخد  تتب  ؾ ؾدب 

ت غااخبب،  تذااترب  رااجتب ذاابعوبت تبفاا ب  غااتزبخ  ؾ ااؾدب  سجاؾ ااوبئحااتبسااظ ب  رضباااتت  ااتب  داا  ب  ااخئهذب
 ااتبماا ب  ؾ ااؾدبيااؤد بإ ااىبتىتالطبإ ااىبتحااؾ ضب  ؾ ااؾدب  ر ااهوكسااتبتأبئدااخببمهااتهب  مظااتربب،ب(3صااؾرةب)

                                                           

 .42، ص  ، كفبءح شجكخ الطرق الجرٌخ فً هحبفظخ األًجبر ، هصذر ضبثك ( جوب  حبهذ رشٍذ1)
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 ىخباحأب  مظتربئد  باخ لاوب  داهتبهوب  دافخبماؽببخمؽبةت  ب،"اس بمحخ ب  دهترةباتببمستبثد  بىل 
ىاااللبئةظاا بةةااضب  سخكبااتتباااتب  ظااخألب  سؤدثااوبإ ااىب  سحظااتتب  تااتبئقاا بالااىبطااخألبغفااخبمة ااجةبخ  تااتب

ب،" لااوب لؾ ااؾدبذ تب  حسااؾالتب  و فااخةئخئفاا باف ااتب داابوب الطهااتأبمسااتبثرااة بدىااؾلبخىااخخجب  حؾ ااهتتب  شت
  ؾ ااؾدبرغااؼبخةااؾدب  سزااالتب  سةااجةب حستثااوبمزااختتب  ؾ ااؾدبخ  سخكبااتتببخكااح ػبتأبةةااضبمحظااتتبئة اااو

خ  بختصب صبحتبغفخبمججثوب قجم تبخئةخضب  وثفخبمش تب لتحك بمستبيتد  باتب  دهتببمهتهب المظترب
خ ح بماتبثحاجثبب،"متبيؤد بةسخخرب  ؾ تبإ ىبئةظ بمزخوب  ؾ ؾدبخ  دهترة  شت باسلهوب  تدخدبةت ؾ ؾدبخ ح ب

ب. ؾ ؾدب  ةتئجةبإ ىب  قظتعب  ةتنمحظتتبئة اوب باتبمةغؼ
ب
خزن الهقهد بهاسطة خزانات كهنكريتية تحت سطح األرض لبعض محطات تعبئة الهقهد في ( 2صهرة )

 2020لعام  السقدسة محافظة كربالء

ب
ب.15/6/2021بتتر خ  تقظتب  رؾرةبيؾنب  ثال ت ببب-  سرجرب:بب
ب
ب
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 سياه الجهفية عمى صدأ النابيب الهقهد السدفهنة في الرضمياه المطار وال تأثير( 3صهرة )

ب
ب.15/6/2021تتر خب  تقظتب  رؾرةبيؾنب  ثال ت ببب-  سرجرب:بب
ب

مظااترب  داات ظوباااتبالااىب بااخزبىرااتئ ب الب(3خبااع ب)(7خ سعااؽب  تةااخ بمااؽبىاااللب  جااجخلب)
بمحتاغوبكخ ال .ب

(بملؼبخكات ؾأب  ثات تب13.4 ؾأب  خلب)كت تب الىبمةجالتبسقؾطب المظترباتبار ب  ذتت ب ذ خبكت .1
ب.2020ب–ب1985ملؼب لسجةبب"(15.0خ ذ رب)ب،(بملؼ14.7)"خببتطب،(بملؼ17.4)

ب.2020ب–ب1985 لسجةبب( بب–ئسؾزبب–حد خ أب)ب المظترباتبار ب  رهفب  ةج نبسقؾط .2

 طة كربالء ومحطة عين تسرفي مح (2020 –1985) معدلت المطار الداقطة لمسدة (7) جدول
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17.4 14.7 15.0 11.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.3 4.1 15.1 13.4 94.1 
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ؽبئ

 اف

15.3 16.4 17.8 13.1 3.7 0.1 0.0 0.0 0.1 5.8 16.9 15.3 104.4 

بن.2020،ببهت تتبغفخبمشذؾرةب،ب دؼب  سشتخب،بجؾ وبخ  خصجب  د د  ت   فاوب  ةتموب أل ؾ  ب  ب-:  سرجر
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 طة كربالء ومحطة عين تسرفي مح (2020 –1985( معدلت المطار الداقطة لمسدة )3شكل )

ب
ب.(7)باس ب  بتحثبةتالاتستدبالىبةجخلمؽبب-:  سرجرببببب

ب
ب
 :الرياح .ج 

خب  تاتبئ ا ببحتاغاوبكاخ ال ب  سقجساو اتبم ا بالاىب  ةاخ ألبمشئدؾدب  خ تحب  ذست هوب  غخ هاوب  تاتبئ
حفاثبئترافب احهبب،السهستباتبار ب  رهفبخذ ػب ةجنبخةؾدب  اظخ ةتتبتاراتر وب،"الىب حؾبمتؾ ص 

  خ تحبةحخ رئ تبخةفتا تبخذ ػبةد  بمخخر اتبالاىب  سشاتطمب  راحخ خ وبحفاثبئواؾأبمترالوبةراحتر بااتب
ب.(1) جشؾبب  غخ تبالسهستب  غخببخ ،ب"   ظترب  ةخ هوب  سجتخرةب لةخ أل

ب
الساهستبب،"خ عؾأبئح فخ تبالىبمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدبحفثبيتسث بةت د تدةباتب ست ال بخ اؾدب  سخكباو

 ماتب ذ بب،ب اح بمساتبثجةا ب اؾةبمحخك اتبثةظاتب اؾةبداا بمزاتافوب،بحفشستبئوؾأبمتج اوباعاذب ئجاتهب  خ اتح
 بثةساا بالااىب لااوبوبخ ااجخأب ااؾةبدااا بخ ااحكت ااتب  سخكبااوببااشفذب ئجااتهب  خ ااتحباتةساا بالااىبز ااتدةبسااخاوب  سخكباا

  راهفبخ  ذاتت بااتبمشظقاوب  جر ساوببارا بساخاوب  خ اتحببافؽبخ لتؾ ه ب كثاخبااؽبئباتيؽ.ب ست ال ب  ؾ ؾد
ب.(4(بخبع ب)8  غخبةجخلب)

ب
                                                           

 .169، ص  م1984،  ، ػلن الوٌبا ، هطجؼخ جبهؼخ ثغذاد ( احوذ ضؼٍذ حذٌذ ّفبض  ثبلر الحط1ًٌ)
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طة كربالء ومحطة في مح (2020 – 1985) خالل السدة (م/ ثا) معدلت سرعة الرياح (8) جدول
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بب.ببهت تتبغفخبمشذؾرةب،ب دؼب  سشتخب،   فاوب  ةتموب أل ؾ  ب  جؾ وبخ  خصجب  د د  تب-  سرجر:

ب
ب

 في محافظة كربالء 2020 – 1985خالل السدة  (م/ ثا) معدلت سرعة الرياح (4) شكل

ب
ب.(8)بةجخلالىبمؽباس ب  بتحثبةتالاتستدبب-:  سرجر
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 الزباب  .د 
مؽب  ذتئ بةحأب  زبتببثد ؼباتب  حجبمؽب  خؤ وبإ ىبمداتاوبالبئتجاتخزبااتبةةاضب الحهاتأبااجةب

إذبب،ب(  بحاخ بب،  جاؾ بب،   اخ ب)"خ ؾبثةجباشرخبىظفخبالاىبةسها بخساتئجب  شقا ب،ب"الئب متترباتب حدؽبحت
ثد ؼب  زبتبب  وثهفبالبسهستباتبةةضبتثاتنب  ذاتت بخااتبساتاتتب  رابتحب  باتكخبااتب  ةاج نب  خؤ اوبمساتب

،بوازاًلباؽبئةظف بسفخب  سخكبتتباتب  سجأبخمش تبمشظقاوب  جر ساب،بيشةعذبالىبز تدةب  حؾ دثب  سخخر و
 ح ػبثحخصبساتئقتب  سخكباتتبالاىب ةظات بحخكاوب  داهترةب حافؽبئالباتب  زابتببخ اجبثداتسخبااجةبساتاتتب

خ ت تت تبز تدةب ست ال ب  ؾ ؾدب الماخب  اح بثزاظخبمةابب  داتئقفؽبإ اىبب،"مستبيد جبمؽبئذغف بمحخ ب  دهترة
ب.(1) ؾدبةرؾرةبدخر وب رجبمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدب  سشتذخةباتببؾ رعبمشظقوب  جر سوب غخضب  تدخدبةت ؾب

ب
 :البذرية عهاملال :ثانيا

حجاااؼب)"حفاااثب دااالجب  زاااؾ بالاااىب  اااخب  ستغفاااخ تب  بذاااخ وبالاااىبمحظاااتتبئة ااااوب  ؾ اااؾدبخ  ستسثلاااوبب
  تااتبئسثاا بصااؾرةبمتحخكااوباااتبئح فخ ئ ااتب  ؾ  ااحوبالااىبب(ر سب  سااتلب،خ  تؾةهاابب  حعااؾمتب،  شقاا ب،أ  دااعت

ب:ب آلئتوؾأبالىب  شحؾبوب  جر سوبخئمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدباتبمشظق
ب: حجم الدكان .1

اااتباسلهااوب  تحلفاا ب الحرااتئتباااتبحخكااوببئةااجبعاات خةب  دااعتأبمااؽب  ستغفااخ تب  زااخخر وبخ  س سااوب
بب.(2)  شق بخ  سخخربخذ ػب تح فخ تب  و فخبالىبمجسؾعب  خحالتب  فؾمهوب

شغخباؽب  سدتحوب  تتبةغضب  ب،"اجدبسعتأب  سجيشوب  قتطشفؽباف تب  حجؼب  دعت تب  ىبحفثبثذفخبمف ؾن
خ  سدتحوبب،"خ ح بمتبثةشتببهتأب  ةال وببفؽباجدب  دعتأبمؽبة وب،(3)بخذ ػب سؽبحفدب  سجيشوبثذغلؾ  ت

خ تب  فخألببفؽب  سؾ  فجبب، ح ػبئتحجدبخامباتملتب  د تدةب  ظ هعهوبب،ب  تتبثذغلؾ  تبمؽبة وب ىخرب
بئحجيجب  حجؼب  دعت تب سجيشوبمتبأب ف ؼبتأحفثبيشبغتبتب،بكستبثزت ب  ف تباتم ب   جخةب،بخ  ؾاهتت  

مدتؾ تئ ؼبخذ ػبمؽبدخأبمخ اتةببخخ تبمةفؽب،"مةشتهبمةخاوباجدب الاخ دب  حيؽبيتؾ ةجخأباتبمشظقوبمحجدة
 .(4)خ عؾأب   ج ب ؾب  وؼبالب  شؾعبب،ب الةتستعهوبخ ال ترتدثوبخ  ثقتاهو

                                                           

 .2/2021/ 15ئخ الْلْد اصٌبء الؼو  الوٍذاًٍخ ثزبرٌخ ، هغ ػذد هي اصحبة هحطبد رؼج همبثلخ شخصٍخ( 1)

، رضثبلخ هبجطثزٍر )غٍثر  ، طصر الٌم  ثبلطٍبراد فً الجٌثبء الثْفٍفً ّالؼوراًثً لوذٌٌثخ ثؼمْثثخ رجبء خلٍ  طحوذ الذلٍوً (2)

 .36، ص  م2005، ى ، جبهؼخ دٌبلى هٌيْرح( ، كلٍخ الزرثٍخ

 .177م ، ص 2004،  ، ثٍرّد ، دار الٌِضخ الؼرثٍخ للطجبػخ ّالٌير الطكبى ( فزحً دمحم اثْ ػٍبًخ ، دراضبد فً ػلن3)

م ، 1982حطي الخٍبط ، الرصٍذ الطكبًً لذّ  الخلٍج الؼرثٍخ ، هركس الْصبئك ّالذراضبد الًطبًٍخ ، جبهؼخ لطر ، ( 4)

 . 66-65ص
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خ ح بثةشتبب،ببعوب  شق ب  سختلفوبخ فؽبحجؼب  دعتأبحفثبتأب شت بئفتاالبمتبتدالبخ رئبتطتبخ هقتببفؽبكثتاو
ب،أب  شذتطب ال ترتد بمؽبة وب ىخربخ سترسؾبب،ب أب  دعتأب ؼب  سدتاخخأبالىب حهب  ظخ مبمؽبة و

حفثبيدد دبب،"كثتاوبببعتتب  شق بخئذغف ب  ظخألب هذبمؽبغخ ةوب أبيتخحبمؽباجدب  دعتأب ستستب قهتسب
 .(1)  دعتأباتب  لهؼب خبمشظقوبخ  ةعذبصحه ب  ظل بالىب  شق بخذ ػببد تدةباجدب

 شقااا ب  سختلفاااوبخحخكاااوب  شقااا بحفاااثب أب شااات بئة فاااخب ىاااخبااااتأب ساااؾب  داااعتأبياااؤد ب  اااىب ساااؾببااابعتتب بببب
حفااثببلااغباااجدب  سخكبااتتباااتبب،"خ ت تاات تب أبز ااتدةب  ظلاا بالااىبخسااتئجب  شقاا بةح ؾ ا ااتب  سختلفااوب،(2)الف اات

(بمخكباااوبااااتبااااتنب60634)"ااااتبحااافؽبز دتب ااااج د تب  اااىب،1990(بمخكباااوبااااتنب31567محتاغاااوبكاااخ ال )
  بز اااتدةبااااجدبخذ اااػبةدااب،2020(بمخكباااوبااااتباااتنب120830خ ةااجب اااحهب  سااجةبز دبااااجد تب  ااىب)ب،2003

خذ ااااػبب،خ ااااح ببااااجخرهبحفااااثبيااااشةعذبالااااىب سااااؾبخ متااااج دبمحظااااتتبئة اااااوب  ؾ ااااؾدب،(3)  سحتاغااااوب  دااااعتأبااااات
 .بب  حخكوب  شقلهوبالىب  ظخ مب  سة جبمؽبة وب ىخربخ ستهةتب،بالستهةتبب  شسؾب  دعت تبمؽبة و

حفااثب أبب،بخذ ااػبمااؽبحفااثبز تدئااببخ قراات بب  سقجساوبخ حجاؼب  دااعتأبدخربك فااخباااتبمحااتا بكااخ ال بببببب
خ  ح بيؤ خبمبتبخةبالاىبئؾز ا بخئذاغف بمحظاتتب  ؾ اؾدبب،بز تدةبخ قرتأب ست ال ب  ؾ ؾدبةح ؾ ا تب  سختلفو

 جؼب  دعتأبخئؾز ة ؼباتبمشظقوب  جر سو.بثعؾأبمخئبظتب ستستبةحبحفث
بحفااثببلااغبحجااؼبسااعتأبمحتاغااوبكااخ ال ب  سقجسااوبخمةااجلب سااؾ ؼب  دااشؾ ب  ستد يااجبحداا بئةااج دباااتن

%ب3.1خ شدبوبب،(ب دسو19184543)"ةست تباجدبسعتأب  ةخ ألب  بت غ  دسوبمؽبب(594235)ب،(1997)
باقاجببلاغب،ب(2007)ب متبحد بئقاجيخ تب،(%2.4خ سةجلب سؾبىاللب حهب  دشوب)ب،بمؽب دبوبسعتأب  ةخ أل

بشداابوبب(ب دااسو2968081)بةساات تبسااعتأب  ةااخ ألب  باات غ مااؽبب،(ب دااسو887858)بسااعتأب  سحتاغااوبحجااؼ
باقجببلغبسعتأبب،(2019%(بكستباتبئقجيخ تب)3.2خ سةجلب سؾب)ب،مؽبحجؼبسعتأب  ةخ ألب%(2.9بلغت)

ببشدبوببلغتب، دسوب(38124182 بت غب)مؽبمجسؾعبسعتأب  ةخ ألب ب(ب دسو1250806محتاغوبكخ ال ب)
ب.(9  غخبةجخلب)ب.(4)%(ب3.7%بكستببلغبمةجلب سؾب  سحتاغوباتب حهب  دشوب)3.2

 
 

                                                           

،  ، دار الٍبزّري الؼبلوٍخ للٌير ّالزْزٌغ ك، جغرافٍخ الٌم  ثٍي الوٌِجٍخ ّالزطجٍ دمحم ازُر ضؼٍذ الطوبن ّآخرّى (1)

 .153م ، ص 2011،  ، ػوبى الردى

 .153، ص  الوصذر ًفطَ(2)

 م ، ثٍبًبد غٍر هٌيْرح .2020جوِْرٌخ الؼراق ، ّزارح الذاخلٍخ ، هذٌرٌخ هرّر هحبفظخ كرثالء ، شؼجخ الحبضجخ ،  (3)

،  لثذٌوْغرافً للِثرم الطثكبًً فثً هحبفظثخ كثرثالء ّرْلؼبرثَ الوطثزمجلٍخ، الزحلٍ  الجغرافً ا ( رراس ػجذ الكبفن ػجذ هللا4)

 .30، ص  م2017،  ، جبهؼخ كرثالء رضبلخ هبجطزٍر )غٍر هٌيْرح( ، كلٍخ الزرثٍخ الؼلْم الًطبًٍخ
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 (2019 -1997) لمدشهات ومعدل نسهىم الدشهي  السقدسة اعداد سكان محافظة كربالء( 9) جدول
 السنة

ػدد سكبن الؼراق 

 الكلي )نسمة(

ػدد سكبن محبفظة 

 كربالء )نسمة(

نسبة المئوية مجموع ال

 سكبن الؼراق الكلي

 مؼدل نمو

 السكبن

ب2.4ب3.1ب594235ب19184543ب1997
ب3.2ب2.9ب887858ب2968081ب2007
ب3.7ب3.2ب1250806ب38124182ب2019

ب1997ئقجيخ تبسعتأبمحتاغوبكخ ال ب لسجةب)ب،  ج تزب  سخكد ب إلحرت ب،بخز رةب  تخظهجب،بةس ؾر وب  ةخ ألب-:  سرجربب
ب.(2019ب–

حفثب أب شات باال اوبطخدثاوبب،"  ب  سعت تب سحظتتبئة اوب  ؾ ؾدذ ػبالىبئبتيؽب  تؾزببمستب  ةعذ
 زات بكاخ ال ب  سخئباوب الخ اىبمخكدباقجب حت ب،ب"ئة اوب  ؾ ؾدباتبمشظقوب  جر سوببفؽباجدب  دعتأبخمحظتت

ب،(ب داسو1283484غب)  بات ماؽبمجساؾعبساعتأب  سحتاغاوبب(ب داسو562956)ببلاغب  اح  ااتبااجدب  داعتأ
ةةاجدبساعتأبب  سخئباوب  ثت ثاوب تحهوب  حاخبفشستب حتلتبب،(ب دسو161419 تحهوب  حدفشهوبةةجدبسعتأب)بخئلت
بفشساتبب،ئة ااوب  ؾ اؾدباف اتبخمؽبحفثب  تذاتربمحظاتتب،(ب دسوبمؽبمجسؾعبسعتأب  سحتاغو253546بلغب)

ب،سعتأب  سحتاغوبمجسؾعب دسوبمؽ(ب123778ةةجدبسعتأببلغب)ب زت ب   شجثوب  سخئبوب  خ ةةوبمخكد حت ب
(ب60762(ب داسوبخ تحهاوب  خفاخ تبةةاجدبساعتأب)91033ةةاجدبساعتأببلاغب)بخ ةج تب تحهوب  جاج خلب  غخ ات

ااتبااجدبساعتأببخكدب زات باافؽبئساخب  سخئباوب الىفاخةاتبحفؽب حت بمب، دسوبمؽبمجسؾعبسعتأب  سحتاغو
خباع ب(ب10لتؾ اه ب كثاخب  غاخبةاجخلب)خ ب،(ب داسوبماؽبمجساؾعبساعتأب  سحتاغاو29990  بت غبااجد ؼب)

ب.(5)
 (2020) التهزيع الجغرافي لدكان محافظة كربالء السقدسة حدب الهحدات الدارية لدشة( 10) جدول

 النسبة المئوية ػدد سكبن الوحدات االدارية

 43.8 562956 مركز قزاء كربالء
 12.5 161419 ناحية الحديشية
 19.7 253546 ناحية الحر

اء اليشديةمركز قز  123778 9.6 
 4.7 60762 ناحية الخيرات
 7.1 91033 ناحية الجداول الغربي
 2.3 29990 مركز قزاء عين تسر
 100 1283484 السجسهع

ب2020 دشوبب،بهت تتبغفخبمشذؾرب،بمحتاغوبكخ ال ب،ب  ج تزب  سخكد ب إلحرت ب-:  سرجر
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 (2020قدسة حدب الهحدات الدارية لدشة)التهزيع الجغرافي لدكان محافظة كربالء الس (5) شكل

 
ب.(10)باس ب  بتحثبةتالاتستدبالىبةجخلمؽبب-:  سرجر

ب
ببالشقل .2

حفاثبكاتأبمخ اقاتبب،"  شقا بااتبغتثاوب   سهاوبمشاحبباج بحهاتةب إل داتأبالاىبساظ ب  رضبةجحفثبثب
تااتبسااتاجتبالااىبخ ةااجب حااجب بااخزب  ةؾ ماا ب  ب،" إل دااتأباااتبةسهاا ب  سخ حاا ب  تااتبمااختبب ااتب  حهااتةب  بذااخ و

خستبقىبت سهبب  شق بخ  حتةوبإ هبباتبئد يجبمدتسخبم بز تدةبتاج دب  بذخبب،"ئظؾرب إل دتأبخ زد تربحزترئب
تمتباتب  ؾ تب  حت اخبااتأبت سهابب  شقا بئتجلاىبااتبكؾ اببب،"خئقجم ؼبخ  تقت  ؼبمؽبمخحلوبإ تتةهوبإ ىبتىخرب

قظتاااتتبةذااع بخ  اا بخبمحدااؾسباااتبمختلاافب  تااتبئااؤ خباااتبةسهاا ب  ب،بمااؽبت ااؼب  قظتاااتتب ال ترااتدثو
ب.(1)  سجتسةتتب  شتمهوبتخب  ستقجموبمش تبالىبحجبسؾ  

 غااخً ب واؾأب ظااتعبب،"خ  اح بئسثا بمحظااتتبئة ااوب  ؾ اؾدبةااد ً بحفؾ اًتبماؽب سااتةستالتب الرضب غاخ ضب  شقا 
 لتاادخدبةاات ؾ ؾدبا ااتبمرااجربب،"  شقاا بخ  سؾ صااالتبثةااجبمااؽبتك ااخب  قظتاااتتب  سداات لووب لسشتجااتتب   تخخ هااو

خ  ااح بئوااتدبمحظااتتبئة اااوب  ؾ ااؾدبب،"خ ختصااوب   شااد ؽبخز ااتب  غااتزب ااؾبتسااتسبحخكااوب  دااهتر تباااتب  ذااؾ رع
.بخ ةاجب  تذاترب ساتخج نب  اشفجبخمذاتقتئبب  سختلفاوب(2)ئذع ب  شرفب  ىخبمؽب  سخكبتتبتخب كثاخبماؽبذ اػب

                                                           

بهؼثَ ط  ، ططرّحثخ دكزثْرح )غٍثر هٌيثْرح( ، ج ، رمٍن كفبءح لطبع الٌمث  الؼثبم للركثبة فثً األردى طهٍي ػبثذ الجيجبشَ( 1)

 . 51م ، ص2004،  ، األردى الجٍذ

 ، ططرّحثخ دكزثْراٍ )غٍثر هٌيثْرح( ، كلٍثخ ، الذّر الْفٍفً ليجكخ الٌم  الحضري فً هذٌٌثخ صثٌؼبء ( ًجبح حطي الفم2ٍَ)

 .112، ص م1999،  ، جبهؼخ ثغذاد الزرثٍخ اثي رشذ
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خ ت تات تب جاجب شات باال اوبب،"كت  شد ؽبخز تب  غتزببهدخبخس ؾ وب حخكوب  داهتر تب زد دب  ظلا بالاىب  ؾ اؾد
ببطخدثوبمتببفؽب  دهتر تبخز تدةب  ظل بالىب  ؾ ؾد.

 تؾز ا ب  جغخ ااتب سحظاتتباقجب ة ب  شق ب   خ بخ  ستسث بةت دهتر تب   خب الك اخبااتبئحجياجب ساجب 
ب:باتبمشظقوب  جر سوبإ ىباجةبت ؾ ع  شق بطخألبخ سعؽبئرشهفبب،"ئة اوب  ؾ ؾدباتبمشظقوب  جر سو

 : الطرق الرئيدة .أ 
(بطاخألب7)" حهب  ظخألب  تتبثرا بااجد تبإ اى  سؾ صفتتب   شجسهوب  حجيثوبخبئةجبمؽب  ظخألبذ تب

ازاالبااؽبب،بخر اجب احهب  ساجأبةسخ كادب  سحتاغاوب،"ئخ جبةسه ب  سجأب  س سوبم بةةز تب  ابةضبماؽبة او
بي لاااغبمجساااؾعب طاااؾ لب  ظاااخألب  خئهداااوب  سشجااادةبااااتبمحتاغاااوبكاااخ ال ب،ر اااجب  سحتاغاااوبةت سحتاغاااتتب الىاااخرب

ب.(4)  غخبإ ىبىخ ظوبب،(1)(بمحظوبخ ؾد22)بئق بالف تب(بخ  تت483)
 : الطرق الثانهية .ب 

فاترألب  ظاخألب  تاتبئاؤد بإ اىب ال زاهوبئخئبجب حهب  ظخألبم بببعوب  ظاخألب  خئهداوبخىتصاوباشاجبم
(بمحظوبخ ؾدبالىب17(بم بخةؾدب)184)بخ  لغباجدب طؾ لب  ظخألب  ثت ؾ وباتبمحتاغوبكخ ال ب،"خ  شؾ حت

ب.(4  غخبىخ ظوب) حهب  ظخألب
 : الطرق الريفية .ج 

ازاااًلباااؽبر ظ ااتبةاات ظخألب  خئهدااوبب،بتأب  غااخضبمااؽبت ذاات ب ااحهب  ظااخألب ااؾبر ااجب  سااجأبةاات قخرب
ئقاجنبىاجمتئ تب  شقلهاوبب،ب"ةظبقاوبخ حاجةبوخئترفب حهب  ظخألبةزفمبمدت و تبخاتدةبماتبئواؾأبم لظابخ  ثت ؾ و

  رشتعهوبخ  قخرب  در عهوبمستبثد  باسلهوبئدؾ مب ال تتجبإ ىبمشاتطمب السات ال بخ شاتبي اخزببإ ىب  سؾ   
(بطخ اامبخ طؾ   ااتب18)بىخ  لااغباااجدب  ظااخألب  خ  هااوب  س لظااوبإ ااب،"دخرباتماا ب  شقاا باااتبئقلفاا ب  ولفااوبخ  ؾ اات

ب.(2)  حخب  و فخ(ب،خ تب) الز تربئة اوب  ؾ ؾدبالىب  ظخألب  خ  هوبخئؾةجبمحظتفؽب،بكؼ69ئر بإ ىب
(بمؽبمجساؾعب736)باتبمشظقوب  جر سوب(  خ  هوب،  ثت ؾ وبب،  خئهدوب)"إذببلغبمجسؾعبتطؾ لب  ظخألبةح ؾ ا تب

(ب120830)بالاىبذ اػبااجدب  سخكباتتب  بات غبااجد تخ اجبز دبب.(40421)بتطؾ لب  ظخألباتب  ةخ ألب  بت غاو
.بخكاتأبت اخبك فاخبالاىب ذاؾ ب  سداتؾطشتتب  حزاخ وبالاىب متاج دب(3)ب2020مخكبوبةح ؾ ا تب  سختلفاوب ةاتنب

                                                           

 .37، ص  ، هصذر ضبثك ضخ فً جغرافٍخ الٌم ، طرق الٌم  الجري فً هحبفظخ كرثالء درا ( ثيبر دمحم ػٌْذ المٍط1ً)

 .38ص ًفطَ ، هصذر  ( 2)

 ثٍبًبد غٍر هٌيْرح. م ،2020،  شؼجخ الحبضجخ ، هذٌرٌخ هرّر هحبفظخ كرثالء ، ّزارح الذاخلٍخ ، ( جوِْرٌخ الؼراق3)
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مستب  ةعذب  حتلبالىبئؾز  بمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدبالىبب،ب حهب  ظخألبخر ظ تبةسجأب  سحتاغتتب  سجتخرة
ب متج دب حهب  ظخألبخئفخاتئ ت.

ب
بالطرق في محافظة كربالء السقدسة ( ترشيف أنهاع4خريطة )

ب
بىخ ظوب  ظخألباتبمحتاغوبكخ ال .ب،مؽباس ب  بتحثبةتالاتستدبالىبمجيخ وببلجثتتبكخ ال ب-  سرجر:

ب
 رأس السال  .3

حفثبئةجب  سهوبرتسب  ستلببؾصف تب حجرب  سقؾمتتب الستسهوب  ب ذتطب  تراتد بتخبصاشتاتب 
 ب  سهوب  شقؾدب  تتبيشبغتبئؾاخ اتب ةاخ  ب  ةسلهاوب ال تتةهاوباقاجبااتب  بمجاتلببا بتخبئجتر بخ تبالبئخة

ئخةاا بةت سااتسب  ااىب ااخخرةبئااؾافخب حتهتةااتتب  سذااتر  بمااؽب آلالتبخمةااج تبخخسااتئجب  شقاا بخدااا بتةااؾرب
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  ةساااتلبخ  ساااؾعففؽبخ اااتبةحتةاااوب  اااىبرتسبماااتلب تباااتب تاااحمفؽب حتهتةتئ اااتبماااؽب آلالتبخ  تماااوب ال ذااات  تب
ب.(1)بسبت تخ  

كستب أب ختسب  ستلبدخرً ب تمتباتباسلهوب  ذت بمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدبكؾ  تب حجرب  ةؾ م ب  بذخ وب
ب  الزموب  بمخامب  ترتد بتخبئجتر بتخبىجمتباتب  ؾ تب  حت خ.

ئحتااتجبمحظااتتبئة اااوب  ؾ ااؾدب  ااىب  وثفااخبمااؽب  سااؾ دب  زااخخر وب  الزمااوباااتباسلهااوب  تذااففجبخ   شاات ب
بخستئجب ق ب  ختصوببشق ب  سشتجتتب  شفظهوبةعتاوب  ؾ ا تبخب آلالتبخ  سةج تب الىترتصهوبمؽب رضبخب

ماااؽبمزاااختتبخىد  اااتتبخ  تبفااا بخمؾ اااجب  و خ ااات بخماااؾ دب   شااات ب  سةتساااجةبخ  سراااتدألبالف اااتبماااؽب  ااا ب فااااوب
ببأبازالباؽبئقجثؼب ستأبصػبمقج رهبىسدوبخاذخخبب،"  ذؤخأب  فشهوباتب  ذخكوبخكح ػبمؾ دب الطفت 

بب.(2)بملفؾأبديشترب حدؽببشؾدباقجب ال ذت 
ب
 : التهجيو الحكهمي .4

ستساااهوبخ ااؾبمجسؾااااوبماااؽب الةاااخ   تبخ  قاااخ ر تب  تاااتبئتخاااح تب  جخ اااوبةتئجاااتهبئحقفااامب ال اااج  ب الب
مظلااا ب  ثست فشاااتتبإ اااىب باااخ  بب(خز رةب  اااشفج)باقاااجبباااخزتباواااخةبئاااجى ب  جخ اااوب،(3) خظاااوب  تشسهاااوب ال تراااتدثو

ػبماااؽبىااااللبماااشح ؼب  سؾ اقاااتتب تذاااففجبمحظاااتتبخ اااؾدبمذااافجةبالاااىب  ااامب  سحظاااتتب  قظاااتعب  خاااتصبخذ ااا
خئخزاااا ب جسهاااا ب السااااذبخ  سةااااتيفخب  تااااتبئةساااا بب ااااتب  سحظااااتتب  حعؾمهااااوبتخبئااااحةفخبةةااااضبب،"  حعؾمهااااو

خ زااخخرةب جااتحب ااحهب  فوااخةب ااجمتب  ذااخكوب  ااح  بئداا هالتب لسذاافجيؽبب،"  سحظااتتب  حعؾمهااوبإ ااىب   اات ت
خم  بىد  تتب  سحظاوبااتببج ثاوباسل اتبب،"لبمشح ؼب خ ؾ وب  سذتركوبةت سد د تب  ةلشهوخ  سدتحةخ ؽبمؽبىال

الاذبااؽبب(5-2)مقتب ب سؽبثدجدبةتآلة بخمشح ؼباسؾ وبمقتب ببهة ؼب  سشتجتتب  شفظهوب  تتبئتخ خحببفؽب
 .ب  لتخب  ؾ حج

اقااجب رئفةااتبتسااةتربب،"خاااتبمظلاا ب  تدااةفشهتتبخ داا  ب  خ ااتعب  دهتسااهوبخ ال ترااتدثوب  سزااظخ وب  ااح  
دب  ةسؾ اوب  سسشؾحاوب(بديشترب لتخب  ؾ حجب اح باساؽب  ظ هةاتبتأبئادد 150ب-50)ب  سشتجتتب  شفظهوباقجببلغت

(ب8)ب(بديشااترب د ااتب  غاااتزبخ5)"ديشااترباااؽب  لتاااخب  ؾ حااجبمااؽب   شااد ؽبخب(10)احصاابحتبب رااحتبب  سحظااو
ب.ب البهضديشترب لشفجب

                                                           

هذٌرٌثخ الكزثت للطجبػثخ ،  ، اضثص جغرافٍثخ الصثٌبػخ ّرطجٍمبرِثب ، ػجثبش ػلثً حطثٍي الزوٍوثً ( دمحم طزُر ضؼٍذ الطوبن1)

 .111، ص  م1987،  ، الوْص  ّالٌير

 2021/  1/ 17( همبثلخ شخصٍخ هغ الوٌِذش حوٍذ خضٍر جبضن الطبئً ، هذٌر فرع ًفظ كرثالء ، ثزبرٌخ 2)

 .190-189، ص  ( دمحم طزُر ضٍؼذ الطوبن ّاخرّى ، جغرافٍخ الٌم  ثٍي الوٌِجٍخ ّالزطجٍك ،هصذر ضبثك3)
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  سخكبتتب ترخ فب  دل بخ  بزتئ ب الةش هوبخ زدثتدبتاج دبب(ب صب ب  ةخ ألبسؾ تًب2003خ ةجباتنب)
ت اااتاوبإ اااىبئاااجى ب الحاااتاللبااااتب  دهتساااوب  شفظهاااوباقاااجب زد دتب ساااةترب  سشتجاااتتب  شفظهاااوبب،ب"ةذاااع بمفاااخط

اقاجبب، الباهضب(بديشاترب لاشفج150)"(بديشترب د تب  غتزبخ400)ب(بديشترب لتخب  ؾ حجبمؽب   شد ؽبخ450)"إ ى
(بديشاترب8)ب(بديشاترب د اتب  غاتزبخ12)ب(بديشاترب لتاخب   شاد ؽبخ15)"ئدد دب  ةسؾ اوبإ اىب أبكتأبمؽب  ظ هةت

باوتأب ح بمجاتةبإ ىبات ب  وثفخبمؽبمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدباتبمشظقوب  جر سوبىتصوبخاتبب،ب البهضب لشفج
ا بالىب السةترب تهجوب ستبئجرهب حهب  سحظتتبمؽباؾ ئجبر حهوبكثفخةبةد  ب  تجتخزبخ  تالب،"  ةخ ألباتمو

ب.(1)خ  ترخ بب ه ب  سشتجتتب  شفظهوبىترجب  ةؾ م ب  سدسؾحبب تب
ب

 في محبفظة كربالء المقدسة الوقودالتوزيغ المكبني لمحطبت تؼبئة واقغ  :المبحث الثبني

ب غاااخ ضئسثااا بمحظاااتتبئة ااااوب  ؾ اااؾدبااااتبمحتاغاااوبكاااخ ال بةاااد ً بحفؾ اااًتبماااؽب ساااتةستالتب الرضب        
ا تبمرجرب لتدخدبب،"خئةجبمخاقًتب تمًتبمؽبمخ امب  خجمتتب  تتبئقجم تب سدتاجةبحخكوب  سخخرب،"حخكوب  شق 

كساتب أب  سفت اتبحفاثبئشظلامبماؽب اتباتر تبب،بةت ؾ ؾدب  ح ب اؾب الساتسب حخكاوب قا ب  سخكباتتبااتب  ذاؾ رع
خ  سؤدثاوب  اتبخ عاؾأببمعت هوبمؽبحفثب  تؾز  ب  جغخ اتبخ  سؾ  ب  سعت تبماؽب تحهاوب  سدات ػب  خترةاوبمش ات

خ ااح بمااتبئااؤخلب  هااببمااؽبحااؾ دثبخ ىتشت ااتتبمخخر ااوبخكااح ػبب،"ت ااخبذ ااػبالااىبحخكااوب قاا ب  سااخخرباااتب  ذااترع
ب.(2)ب ر ت ب حخكوب  دفخباشجمتبالبئوؾأبئلػب  سدت ػبمخظظوبةذع بةفج

حفاااثبثخزااا ب  تؾز ااا ب  سعااات تب سحظاااتتبئة ااااوب  ؾ اااؾدبااااتبمحتاغاااوبكاااخ ال ب  سقجساااوب  اااىبااااجةبب
ب،خمش تبالىب ستسبئاتر خب  تحساهذب،ب  تؾز  ب  سعت تبالىب ستسب  ؾحج تب الد ر وبثحىحاسش تبب،هفتتئرش

الاىب اح ب ساتسب اؾعبخااخضب  ظخ امبخالهاببسافتؼبئدالهجب  زاؾ ببخمش تبالاىب،بخمش تبالىب ستسب  سلوهو
ب:بب  تؾز  بخالىب  شحؾب  ئت

ب
  لداريةساس الهحدات الهقهد عمى أتهزيع محطات تعبئة ا :اول
ئبتيشااًتبخ  ااحًتبةحداا ب ال زااهوبخ  ؾحااج تبب ؾ ااؾدباااتب  سحتاغااوباا جب  تؾز اا ب  سعاات تب سحظااتتبئة اااوب  .1

اقااجبسااج ب زاات بكااخ ال ب  تخئفاا ب الخلبمااؽبحفااثباااجدبمحظااتتبئة اااوب  ؾ ااؾدبب،" الد ر ااوب  تتةةااوب   اات
ب:(بمحظوبئة اوبئؾزاتبالىب  شحؾب  ئت33  ستؾ ةجةباهبببؾ   ب)

                                                           

 .44، رحلٍ  جغرافً لوحطبد رؼجئخ الْلْد فً هحبفظخ الًجبر ، هصذر ضبثك ، ص   ػجذهللا حطٍي المٍطً( اضزجرق دمحم1)

( ػلً طلت جؼفر ، رحلٍ  جغرافً لوحطبد رؼجئخ الْلْد فثً هحبفظثخ دٌثبلى ، رضثبلخ هبجطثزٍر )غٍثر هٌيثْرح( ، كلٍثخ 2)

 .64م ، ص 2007ٍخ ، جبهؼخ دٌبلى ، الزرث
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مااااؽبمجسااااؾعب  سحظااااتتبااااااتبب%(35.7شداااابوب)بب بت ؾ ةااااجتباااااتبمخكاااادب  قزاااااتئ(بمحظااااوب15) .تب
ب،كااخ ال ب  ججيااجةب،  وففاا ب،  قبااتبب  ح  هااوب،  ظافب،  ااؾز تب،كااخ ال ب  حجيثااو)  سحتاغاوبخئسثلااتبب

ب،  فاترسب،  فخ اجب،  حامب   اخ بب،  دالظت تب، ال تفت اوب  ذاعبت هوب،ترضب  خفاخب،  غزشفخب،  جشتفؽ
ب  شزتل(.

 اوبخ ؾدبخ شدبوبماؾ وب(بمحظتتبئة10  حخب  تتةةوب لقزت ب فدبباقجبئؾ ةجتباهبب)تمتباتب تحهوب .بب
ب،  ظاترب،  قظاترةب،  حخب  و فخب،%(بمؽبمجسؾعبمحظتتب  سحتاغوبخئسثلتبب)  غت ست24بلغتب)

ب.  ذخ فت(ب، المؾ جب،  خز زةب،  ؾ  بكخ ال ب،  ةظذتأب،  قسخ
%(ب14.2(بمحظاتتبت ببشدابوب)6ظاتتببلغاتب)كستبسجلتب تحهاوب  حدافشهوبئؾ ةاجبااجدبماؽب  سح .جب

ب.  حظتبهو(ب، الز ترب،  فخ تب  شسؾذةهوب،اؾأبب، البخ ههسهوب،خ تب) الكترن
حفااثبئخئفا ب اااج دب  سحظااتتبااتبحاافؽبةات ب زاات ب   شجثاوباااتب  سخئباوب  ثت هااوبةةااجب زات بكااخ ال بماؽب .2

بااتبمخكادب  قزات بخئسثلات ال وبمش تبئؾ ةجتبب،وبئؾزاتبالىب ؾ حتب  قزت (بمحظتتبئة ا8بؾ   ب)
خ االثبمحظاتتبئؾ ةاجتبااتب تحهاوب  خفاخ تبخئسثلاتبب،(ةاؾ خةبكاخ ال ب،  ة فاخب،   شجثاو)ةسحظوبخ ؾدب

ب،  سحتاغااو%(بمااؽبمجسااؾعب  سحظااتتباااتب7.1  قااج ح(بتخبمااتببشداابوب)ب، ااؾرب  قااتئؼب،بخكااتتب  داات ت)ب
تىاااحتب ساااؼبغخ اااتب  اااح بمحظاااوب  جاااجخلب  اقاااجببوب  جاااجخلب  غخ اااتبئؾ ةاااجبمحظتااافؽبفشساااتبساااجلتب تحهااا

ب.خمحظوب  ؾ ربكخ ال   شتحهوب فدبب
محظوباافؽب)(بمحظوبئسثلتبب3خاتب  سخئبوب  ثت ثوبةت ب زت بافؽبئسخببؾ   باجدبمحظتتببلغتب) .3

  غاخبب.%(بماؽبمجساؾعب  سحظاتتبااتب  سحتاغاو7.14تخبمتببشدبوب)ئسخب  حعؾمهوبخ  ي ؼبخ  سذعتة(ب
 .(5(بخىخ ظوب)11ةجخلب)

ب
حدب السقدسة في محافظة كربالءوندبتيا لتهزيع السكاني لسحطات تعبئة الهقهد ا (11جدول )

 2020لعام  الهحدات الدارية
 الشدبة % عدد السحطات اسم السحطة القزاء أو الهحدات الدارية

بكخ ال ب  حجيثوبمخكدب  قزت بكخ ال 

ب%35.7ب15
ب  ؾز تبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  ظفبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  قبتبب  ح  هوبمخكدب  قزت بكخ ال 
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ب  وفف بمخكدب  قزت بكخ ال 
بكخ ال ب  ججيجةبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  جشتفؽبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  غزشفخبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب رضب  خفخبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب ال تفت وب  ذعبت هوبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  دلظت تب مخكدب  قزت بكخ ال

ب  حمب   خ ببمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  فخ جبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  فترسبمخكدب  قزت بكخ ال 
ب  شزتلبمخكدب  قزت بكخ ال 

ب  غت ستب تحهوب  حخ
ب  حخب  و فخب تحهوب  حخ
ب  قظترةب تحفؾب  حخ

ب10
ب
ب

ب24%
ب
ب

ب  ظترب تحهوب  حخ
ب  قسخب تحهوب  حخ

ب  ةظذتأبهوب  حخ تح
ب  ؾ  بكخ ال ب تحهوب  حخ
ب  خز زةب تحهوب  حخ
ب المؾ جب تحهوب  حخ
ب  ذخ فتب تحهوب  حخ

ب الكترنب تحهوب  حدفشهو

ب%14.2ب6

ب البخ ههسهوب تحهوب  حدفشهو
باؾأبب تحهوب  حدفشهو
ب  فخ تب  شسؾذةهوب تحهوب  حدفشهو
ب الز ترب تحهوب  حدفشهو
ب  خظتبهوب تحهوب  حدفشهو

ب3ب   شجثوبمخكدب زت ب   شجثو
ب

ب7.1%
ب  ة فخبمخكدب زت ب   شجثو
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بةؾ خةبكخ ال بمخكدب  قزت ب   شجدثو
ببخكتتب  دت تب تحهوب  خفخ ت

ب3
ب

ب7.1%
ب

ب ؾرب  قتئؼب تحهوب  خفخ ت
ب  قج حب تحهوب  خفخ ت

ب  ؾ ربكخ ال ب تحهوب  ججخلب  غخ ت
ب%4.76ب2

ب  ججخلب  غخ تب  حعؾمهوب تحهوب  ججخلب  غخ ت
بافؽبئسخبمخكدب  قزت 

ب%7.14ب3 ب  ي ؼبمخكدب  قزت 
ب  سذعتةبمخكدب  قزت 

ببب%100ب42بب  سجسؾع
ب2021/ب10/3  سرجر:بمؽباس ب  بتحثبةتالاتستدبالىب  جر سوب  سفج  هوببتتر خبببب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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ب(2020لعام ) السقدسة اني لسحطات تعبئة الهقهد في محافظة كربالء( التهزيع السك5خريطة )

ب
ب دؼبئوشلؾةهوب  سةلؾمتتبب،محتاغوبكخ ال ب،  سرجر:بمؽباس ب  بتحثبةتالاتستدب  جر سوب  سفج  هو

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 ثانيا: تهزيع محطات تعبئة الهقهد عمى أساس تاريخ التأسيس 
  زاافت تبخخحااج ئ تب الد ر ااوبئؾز ةااًتبمتبتيشااًتبئتااؾزعبمحظااتتبئعبااوب  ؾ ااؾدباااتبمحتاغااوبكااخ ال بالااىب

(بمحظااوبئة اااوب  ؾ ااؾدباااتبمشظقااوب  جر سااوب  اابةضبمش ااتب42حفااثب أب شاات ب)ب،الااىب سااتسبئااتر خب  تحسااهذ
ب.(12  غخبةجخلب)ب.محظتتب جثسوبخ ىخربحجيثوب   ذت 

ب
 عمى اساس تاريخ التأسيس( تهزيع محطات تعبئة الهقهد12ل )جدو

بئتر خب  تحسهذب سحظومؾ  ب ب سؼب  سحظوبت
ب1950بمخكدب زت بكخ ال بكخ ال ب  حجيثوب1
ب1980ب   شجثومخكدب زت بب شجثو  ب2
ب1984ب تحهوب  حدفشهوب فخ تب  شسؾذةهو ب3
ب1984بافؽبئسخمخكدب زت ببافؽبئسخب4
ب1985بمخكدب زت بكخ ال ب  وفف ب5
ب1985ب تحهوب  حدفشهوباؾأبب6
ب1987بمخكدب زت بكخ ال بظف  ب7
ب1989بمخكدب زت بكخ ال بكخ ال ب  ججيجةب8
ب1992ب تحهوب  ججخلب  غخ تب  ججخلب  غخ تب9

ب1993بمخكدب زت بكخ ال ب ال تفت وب  ذعبت هوب10
ب1997بمخكدب زت بكخ ال ب شزتل ب11
ب2000ب تحهوب  حخب ؾ  بكخ ال  ب12
ب2001بمخكدب زت بكخ ال بحمب   خ ب  ب13
ب2001بال مخكدب زت بكخ بخ ج  فب14
ب2002ب تحهوب  حخب  خز زةب15
ب2002بخفخ ت تحهوب  ب ؾرب  قتئؼب16
ب2003بمخكدب زت بافؽبئسخبسذعتة  ب17
ب2005ب  حدفشهو تحهوببخظتبهو  ب18
ب2006ب تحهوب  حخبغت ست  ب19
ب2006ب تحهوب  حخبحخب  و فخ  ب20
ب2006ب تحهوب  حخبقظترة  ب21
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ب2006ب تحهوب  حخب المؾ جب22
ب2006ب تحهوب  حخبذخ فت  ب23
ب2006ب حدفشهو تحهوب بز تر الب24
ب2006بخفخ ت تحهوب  بقج ح  ب25
ب2007بمخكدب زت بكخ ال ب  جشتفؽب26
ب2007بمخكدب زت بكخ ال بغزشفخ  ب27
ب2007بمخكدب زت بكخ ال بترضب  خفخب28
ب2007بمخكدب زت بكخ ال ب  دلظت تب29
ب2007بخحهوب  ح تبقسخ  ب30
ب2007بمخكدب زت ب   شجثوب  ة فخب31
ب2008ب تحهوب  حخبةظذتأ  ب32
ب2008ب تحهوب  حدفشهوبكترن الب33
ب2008ب تحهوب  خفخ تببخكتتب  دت تب34
ب2008بمخكدب زت بافؽبئسخب  ي ؼب35
ب2010ب تحهوب  ججخلب  غخ تب  ؾ ربكخ ال ب36
ب2012بحخ تحهوب  بظتر  ب37
ب2016ب مخكدب زت بكخ الب  ؾز تب38
ب2016بمخكدب زت بكخ ال بقبتبب  ح  هو  ب39
ب2017ب تحهوب  حدفشهوب البخ ههسهوب40
ب2017ب   شجثومخكدب زت ببةؾ خةبكخ ال ب41
ب2018بكخ ال مخكدب زت ببفترس  ب42

ب.10/3/2021مؽباس ب  بتحثبةتالاتستدبالىب  جر سوب  سفج  هوببتتر خبب-  سرجر:بب
ب

  ساس السمكيةئة الهقهد عمى أتهزيع محطات تعب ثالثا:
(ب35بؾ  ااا ب)بمذااافجةبت لهاااوااااتب  سحتاغاااوب اااتبمحظاااتتبئة ااااوبتأب غلااا ب  سحظاااتتب  تاااتبئتؾ ةاااجب 

(بحعؾمهوبئؾزاتبالىب ال زهوبخ  شؾ حتب الد ر وب تذع بمجسؾعبكلتبمؽب  سحظتتببلغب7محظوبخ ىخرب)
ب-:(بمحظوبئة اوبخ ؾدبئؾزاتبالىب  شحؾب  ئت42)
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(ب11حظاااوبااااتبمخكااادب  قزااات بئؾزااااتبإ اااىب)(بم15تبااااتب زااات بكاااخ ال بمش اااتب)وبئؾ ةاااج(بمحظااا31) .1
(ب10ااتب تحهاوب  حدافشهوبخ)ت لهاوب(بمحظاتتبمذافجةب6خ)ب،(بمحظاتتبحعؾمهاو4خ)بت لهوبمحظوبمذفجة

ب.محظتتبمذفجةباتب تحهوب  حخ
(بمحظااوب2خ)بت لهااوب(بمحظااتتبمذاافجة6دبئؾ ةااجتباااتب زاات ب   شجثااوبمش ااتب)(بمحظااتتبئة اااوبخ ااؾب8)ب .2

ب.ؾمهوحع
  غااخبةااجخلبب.(بمحظااوبحعؾمهااو1خ)بت لهااوب(بمش ااتبمذاافجة2(بمحظااوبئة اااوباااتب زاات بااافؽبئسااخب)3)ب .3

ب.(13)
 

 2020وخرائريا السكانية لعام  في محافظة كربالء السقدسة محطات تعبئة الهقهد( 13) جدول
ب
بت

ب  قزت بتخ
ب  سلوهوب  سحظتتب  شتحهو

ب ؾعبخاخضب  ظخ م
باخضب  ظخ مب ؾعب  ظخألب

ب15برئهدتبحعؾمهوبكخ ال ب  حجيثوبمخكدب  قزت بكخ ال ب1
ب6ب ت ؾ ببت لهوب  ؾز تبمخكدب  قزت بكخ ال ب2
ب15برئهدتبت لهوب  ظفبمخكدب  قزت بكخ ال ب3
ب10ب ت ؾ ببت لهوب  قبتبب  ح  هوبمخكدب  قزت بكخ ال ب4
ب10برئهدتبحعؾمهوب  وفف بمخكدب  قزت بكخ ال ب5
ب15برئهدتبحعؾمهوبكخ ال ب  ججيجةبمخكدب  قزت بكخ ال ب6
ب10ب ت ؾ ببت لهوب  جشتفؽبمخكدب  قزت بكخ ال ب7
ب8ب ت ؾ ببت لهوب  غزشفخبمخكدب  قزت بكخ ال ب8
ب15برئهدتبت لهوبترضب  خفخبمخكدب  قزت بكخ ال ب9

ب10برئهدتبت لهوب ال تفت وب  ذعبت هوبمخكدب  قزت بكخ ال ب10
ب10برئهدتبت لهوب  دلظت تبمخكدب  قزت بكخ ال ب11
ب10برئهدتبت لهوب  حمب   خ ببمخكدب  قزت بكخ ال ب12
ب15برئهدتبت لهوب  فخ جبمخكدب  قزت بكخ ال ب13
ب12بئجتر ببت لهوب  فترسبمخكدب  قزت بكخ ال ب14
ب10ب ت ؾ ببحعؾمهوب  شزتلبمخكدب  قزت بكخ ال ب15
ب6ب ت ؾ ببت لهوب  غت ستب تحهوب  حخب16
ب20بر فتبت لهوبخب  و فخ  حب تحهوب  حخب17
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ب10برئهدتبت لهوب  قظترةب تحهوب  حخب18
ب10ب ت ؾ ببت لهوب  ظترب تحهوب  حخب19
ب15برئهدتبت لهوب  قسخب تحهوب  حخب20
ب8برئهدتبت لهوب  ةظذتأب تحهوب  حخب21
ب15برئهدتبت لهوب  ؾ  بكخ ال ب تحهوب  حخب22
ب6ب ت ؾ ببت لهوب  خز زةب تحهوب  حخب23
ب10ب ت ؾ ببت لهوب المؾ جبحهوب  حخ تب24
ب6ب ت ؾ ببت لهوب  ذخ فتب تحهوب  حخب25
ب8برئهدتبت لهوب الكترنب تحهوب  حدفشهوب26
ب8ب ت ؾ ببت لهوب البخ ههسهوب تحهوب  حدفشهوب27
ب12ب ت ؾ ببت لهوباؾأبب تحهوب  حدفشهوب28
ب15برئهدتبت لهوب  فخ تب  شسؾذةهوب تحهوب  حدفشهوب29
ب15بر فتبت لهوب الز تربحدفشهو تحهوب  ب30
ب8ب ت ؾ ببت لهوب  خظتبهوب تحهوب  حدفشهوب31
ب10برئهدتبحعؾمتب   شجثوبمخكدب زت ب   شجثوب32
ب8برئهدتبت لهوب  ة فخبمخكدب زت ب   شجثوب33
ب8برئهدتبت لهوبةؾ خةبكخ ال بمخكدب  قزت ب   شجثوب34
ب6ب ت ؾ ببت لهوببخكتتب  دت تب تحهوب  خفخ تب35
ب10برئهدتبت لهوب ؾرب  قتئؼب تحهوب  خفخ تب36
ب6ب ت ؾ ببت لهوب  قج حب تحهوب  خفخ تب37
ب8ب ت ؾ ببت لهوب  ؾ ربكخ ال ب تحهوب  ججخلب  غخ تب38
ب15برئهدتبحعؾمتب  ججخلب  غخ تب تحهوب  ججخلب  غخ تب39
ب20برئهدتبحعؾمتبافؽبئسخبمخكدب  قزت بافؽبئسخب40
ب6برئهدتبت لهوب  ي ؼبمخكدب  قزت بافؽبئسخب41
ب12ب ت ؾ ببت لهوب  سذعتةبمخكدب  قزت بافؽبئسخب42

ب  سرجر:باس ب  بتحثبةتالاتستدبالى
   2020ثٍبًبد غٍر هٌيْرح لؼبم  ، لطن الذراضبد ّالزخطٍظ ، فرع الزْزٌغ ، ( شركخ رْزٌغ الوٌزجبد الٌفطٍخ1)

 .اضخ الوٍذاًٍخ ّاضزوبرح الضزجٍبى( الذر2)

 

 



 ذداد الجغرافٍخ لوحطبد رؼجئخ الْلْد فً هحبفظخ كرثالء الومذضخالوح
 

 
64 

  ساس نهع وعرض الطريقتهزيع محطات الهقهد عمى أ : رابعاا 
(بمحظاوبئقا ب16(بمحظاوبمش اتب)22تأب غل بمحظتتبئة اوب  ؾ ؾدبئق بالىب  ظخ امب  خئهداتببؾ  ا ب) .1

جيثوبخكخ ال ب  ججياجةبخترضب الد ر وبئسثلتبب)  ظفبخ  وفف بخكخ ال ب  حبتاتب زت بكخ ال بخخحج ئ 
ت تبخ  حامب   اخ بخ  فخ اجبخ الكاترنبخمحظاوبئة ااوب  فاخ تب  شسؾذةهاوبخ ال تفت وب  ذعبت هوبخ  دلظب  خفخ

ب،   شجثاو)خ اتبخ ؾ حف اتب(بمحظتتباتب زت ب   شجثاوب5خ  قظترةبخ  قسخبخ  ةظذتأبخ  ؾ  بكخ ال (بخ)
)اافؽبئساخببخمحظتافؽبااتب زات باافؽبئساخبخ ساتب،  ججخلب  غخ ت(ب، ؾرب  قتئؼب،ةؾ خةبكخ ال ب،  ة فخ

 ب.خ  ي ؼ(
(بمحظاوبااتب زات بكاخ ال ب13)بمش اتب،(بمحظاو17)"سحظتتب  تتبئق بالىب  ظخ مب  ثت ؾ با ت  متب  .2

ب،  غزاااشفخب،  جشتااافؽب،  قباااتبب  ح  هاااوب،  اااؾز ت)بخ  شاااؾ حتب الد ر اااوب  تتةةاااوب  اااتبخئسثلاااتبةسحظاااوبخ اااؾد
بحظااتت(بم3خ)ب(،  ذااخ فتب، المااؾ جب،  ااخز زةب،  ظااترب،  غت ست،  خظتبهااوب،اااؾأبب، البخ ههسهااوب،  شزااتل

اااتبخ حااجةبمحظااوببخب(  قج ح،بخكااتتب  داات تب،  ااؾ ربكااخ ال )خ ااتبخ ؾ حف ااتباااتب زاات ب   شجثااوببخ ااؾد
ب.(13  غخبةجخلب)ب(.  سذعتة) زت بافؽبئسخبخ تب

ب، الز تر)(بمحظتتباتب زت بكخ ال بخ تب2)بكستببلغباجدب  سحظتتب  تتبئق بالىب  ظخ مب  خ فتب .3
ب(.  حخب  و فخ

ن(ببااسلتب10-6)  ؾ ااؾدبالااىب سااتسباااخضب  ظخ اامب  تااتبئوااؾأبسااةت تبخمااؽبحفااثبئؾز اا بمحظااتتب .4
ما بخحاج ئ تب الد ر اوبخ اتبمحظاتتبئة ااوب(بمحظاوبئسثلاتبااتب زات بكاخ ال ب19(بمحظوببؾ  ا ب)26)

  ؾز تبخ  قبتبب  ح  هوبخ  وفف بخ  جشتفؽبخ ال تفت وب  ذعبت هوبخ  دلظت تبخ  حمب   خ بخ  شزتلب)خ ؾدب
ب،(وبخ  خظتبهاااوبخ  غااات ستبخ  قظاااترةبخ  ظاااتربخ  ةظذاااتأبخ  اااخز زةبخ الماااؾ جبخ  ذاااخ فتخ الكاااترنبخ البخ ههسهااا

ةاؾ خةبكاخ ال بخ)   شجثاوبخ  ة فاخبخبمحظاوبئة ااوبخ اؾدبب(بمحظتتباتب زت ب   شجثوبخ ؾ حف تبخ ات7خ)
ب.خمحظوبخ حجةباتب زت بافؽبئسخبئسثلتبةت ي ؼبكتتب  دت تبخ ؾرب  قتئؼبخ  قج ح(خ  ؾ ربكخ ال بخ خب

(بمحظاوبئة ااوبااتب زات ب13(بمحظاوببؾ  ا ب)16ن(بباسلتب)20-12متب  ظخ مب  تتبكت اتبساةت تب)ت .5
كاااخ ال بخئسثلاااتبةااات ظفبخكاااخ ال ب  ججياااجةبخ  غزاااشفخبخترضب  خفاااخبخ  فخ اااجبخ  فاااترسبخااااؾأبخ  فاااخ تب

ازاًلباؽبمحظوبخ حجةباتب زات ب   شجثاوبب،  شسؾذةهوبخب الز تربخ  حخب  و فخبخ  قسخبخ  ؾ  بكخ ال 
ب.(بمحظوباتب زت بافؽبئسخبخئسثلتبب)افؽبئسخبخ  سذعتة(2خ تبمحظوبخ ؾدب  ججخلب  غخ تبخ)

 



 

 

 الفصل الثبلال

بنيت وخصبئص محطبث تعبئت الىقىد في 

 المقدست محبفظت كربالء

 
 

محطثبث تعبئثت الىقثىد وطبقتهثب االسثتيعببيت  : مسبحتالمبحال االول 

 من السيبراث

 

 الىقىد ومىاصفبتهب: مىق  محطبث تعبئت المبحال الثبني 

 

 : بنيت محطبث تعبئت الىقىد في محبفظت كربالءالمبحال الثبلال 
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 المقدسة بنية وخصبئص محطبت تعبئة الىقىد في محبفظة كربالء: الفصل الثبلث

 تسهيد:
، اي مكوا  االعوالػالخدميوة السمسوة  و  ؽقوؽ  موؼ العشا ول الحةؽووة رالسلا و  تعد محطات تعبئة ال 

،  مووو  ت وووؽي  ت روووود لؽحووودات ار ا ووووة التااعوووة لووو را السحا عوووة رتشتذووول  وووحط السحطوووات  ووو  مل ووو  قزوووا 
بات على اختالف أنؽاعما اسا تحتاجو  موؼ رقوؽ  البشو وؼ راووا الضواا ألوا ة  لوى دلوغ ت روود الدوكا  السل 

، رموؼ  وحا السشطلو  يجو  أ  "الطموؽ مثو  الوشفا ار ويغ ر واااسا يحتاج  مؼ السذت ات الشفطية األخول  
كانيوة ت وديػ يترف  حا السكوا  الوحي يوتػ اختيوا ط  سؽقوة محطوة اجسلوة موؼ الخرواسم التو  تدوس  لو  ا م

 الشفدية رتجش  ارختشاقات السلر وة مؼ جمة أخل . ، رتؽ ةل اللاحة"الخدمة ارؽ ة أ ز   حا مؼ جمة 
 

 محطبت تعبئة الىقىد وطبقتهب االستيعببية من السيبرات مسبحة المبحث االول: 

تبووايؼ قوواسػ أ  مدوواحة محطووات تعبئووة الؽقووؽ   وو  محا عووة  وولنال  تبووايؼ تبايشوواا  بةوولاا ، أ   ووحا ال 
، روتؽقووووف علووووى  ووووحط السدوووواحة الطاقووووة "علوووى ا وووواا متطلبووووات السؽقووووة التوووو  تووووتحكػ  مووووا لووووؽااا عديوووودة 

سكووؼ الايوواي اوو  حدوو  مدوواحة  وو  رموود  التؽ ووة السدووت بل  الووحي ي ،"ار ووتيعا ية للسحطووة مووؼ الدوويا ات 
يتسثو   لببوة اعوغ ، اررل "محطة  شجود أ   شوام محطوات تتستوة اسدواحات  بةولة ر وحا نواتي عوؼ امولوؼ 
، رالثوان  يتسثو  اوب  اعوغ "أ حاب السحطات االاياي االتؽ ة السدت بل     السحطة حد  اوا ة الطلو  

 وواحات الضوواا رالضدوو  رالتذووحيػ رالنا تلوووا رتووػ  لضاسمووا )"السحطووات  انووا تذووس  النثةوول مووؼ الخوودمات مثوو  
   ووووةتػ مشاقذووووة مووووا يتعلوووو  اسدوووواحة رعليوووو ،( رالووووشفا األ وووويغ البشوووو وؼ راوووووا الضوووواا)راقتروووول   ووووا علووووى 

 : مؼ حةثالسحطات 
 .مداحة محطات تعبئة الؽقؽ  :اررا 
 .الطاقة ار تيعا ية مؼ الديا ات :ثانياا 
 .عد  أ  فة السزخات للبش وؼ راوا الضاا رالشفا :ثالثاا 
 عد  مزخات الؽقؽ  : ااعاا 

 مداحة محظات تعبئة الوقود  :اولا 
 : ت لسداحة محطات تعبئة الؽقؽ  ر  رجؽ  ثالثة  ئايتز   (6)( رخلوطة 14مؼ خالل جدرل )

( محطوة 23( محطوة رقوؽ  مشموا )26ر انوا ) (2ي 3000 -1السحطات الت  تلارحا مدواحتما موؼ ) .1
 وولنال   ،الابوواب الح بيووة ،الطووف ،الووؽان  ، وو  قزووا   وولنال  رنووؽاح  ال زووا  ر وو  )ةوولنال  الحديثووة
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 ،الشزوال ،الفوا ا ،الفلقود ،الحوي البولي  ،الدولطان  ،فالة الذعبانيةارنت ،الضزشفل ،الجشتةؼ ،الجديدة
 ،ارا ووووا  ،ار لاهيسيووووة ،ارمووووؽاج ،الوووولاااة ،الووووؽا   وووولنال  ،الطووووا  ،ال طووووا ة ،الحوووول النبةوووول ،الضووووانس 

( محطوة  و  قزوا  المشديوة تسثلوا ب)نوؽ  ال واسػ رالجودرل الضلنو ( رمحطوة راحودة  و  2الخطا ية( ر)
 .محطة عةؼ تسل قزا  عةؼ تسل ر  

(  و  5( محطوة رقوؽ  مشموا )13( رشوسلا )2ي6000 -3001السحطات الت  تلارحا مداحتما موؼ ) .2
( محطووات 6عووؽ ( ر) ،ارةووا ي ،الذوولوف  ،ال سوول ،قزووا   وولنال  رنووؽاح  ال زووا  ر وو  )أ   الخةوول

ال وداح(  ،دواق  ل وات ال ،انوؽا   ولنال  ،جوؽ لة  ولنال  ،العبةول ،المشديةرقؽ     قزا  المشدية ر   )
 .رمحطتةؼ    قزا  عةؼ تسل رتسثلا ب)األيمػ رالسذكاة(

( مداحة محظات تعبئة الوقود وطاقتها الستيعابية من الديارات في محافظة 14) جدول
 م2020لعام  السقدسةكربالء

 القزاء او ت
الظاقة الستيعابية  مالسداحة/ السحظات الوحدات الدارية

 من الديارات
 17 2500 ةلنال  الحديثة زا   لنال مل   ال  1
 27 2500 الؽان  مل   ال زا   لنال  2
 32 2500 الطف مل   ال زا   لنال  3
 19 2300 الاباب الح بية مل   ال زا   لنال  4
 53 7000 النفة  مل   ال زا   لنال  5
 24 2500 ةلنال  الجديدة مل   ال زا   لنال  6
 19 1800 لجشتةؼا مل   ال زا   لنال  7
 26 2500 الضزشفل مل   ال زا   لنال  8
 38 5000 أ   الخةل مل   ال زا   لنال  9

 30 2500 ارنتفالة الذعبانية مل   ال زا   لنال  10
 28 2148 الدلطان  مل   ال زا   لنال  11
 40 2500 الحي البلي  مل   ال زا   لنال  12
 20 1330 الفلقد مل   ال زا   لنال  13
 17 2520 الفا ا مل   ال زا   لنال  14
 4 1000 الشزال مل   ال زا   لنال  15
 20 1500 الضانس  ناحية الحل 16
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 34 2500 الحل النبةل ناحية الحل 17
 15 2500 ال طا ة ناحية الحل 18
 31 2500 الطا  ناحية الحل 19
 30 5000 ال سل ناحية الحل 20
 10 12500 طذا الع ناحية الحل 21
 2 1000 الؽا   لنال  ناحية الحل 22
 72 2799 اللاااة ناحية الحل 23
 31 2500 ارمؽاج ناحية الحل 24
 32 3700 الذلوف  ناحية الحل 25
 24 5000 ارةا ي ناحية الحدةشية 26
 39 2900 ار لاهيسية ناحية الحدةشية 27
 44 4300 عؽ   ناحية الحدةشية 28
 125 12500 الفلات الشسؽدجية الحدةشية ناحية 29
 31 2500 ارا ا  ناحية الحدةشية 30
 23 1500 الخطا ية ناحية الحدةشية 31
 23 3500 المشدية مل   قزا  المشدية  32
 18 4000 العبةل مل   قزا  المشدية  33
 37 4350 جؽ لة  لنال  مل   ال زا  المشدية 34
 82 3500 داق  ل ات ال ناحية الخةلات 35
 19 1400 نؽ  ال اسػ ناحية الخةلات 36
 37 3400 ال داح ناحية الخةلات 37
 38 4500 انؽا   لنال  ناحية الجدرل الضلن  38
 25 2500 الجدرل الضلن  الجدرل الضلن   39
 12 2500 عةؼ تسل مل   ال زا  40
 30 3500 األيمػ مل   ال زا  41
 39 5000 السذكاة مل   ال زا  42

          ،السرووود : موووؼ عسووو  الباحوووث اارعتسوووا  علوووى  يانوووات  ةئوووة تؽاووووة السشتجوووات الشفطيوووة  ووولنال  ، قدوووػ التخطووويا رالستااعوووة 
 . 26/5/2021 لضاية 10/3/2021 مؼ
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 م2020لعام  السقدسة ( مداحة محظات الوقود في محافظة كربالء6خريظة )

 
 .Arc GIS10.8(، اا تخداي  لنامي 14لى جدرل )مؼ عس  الباحث اارعتسا  ع -السرد :
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  ثانياا: الظاقة الستيعابية لسحظات الوقود من الديارات
 -:( قدسا  لى ثالث  ئات14رمؼ معطياتما السح ؽ ة    جدرل )

( 28مشموووا )رقوووؽ   ( محطوووة38) (  ووويا ة رشوووسلا50-1)" ا ار وووتيعا يةالسحطوووات التووو   لضوووا  اقتمووو .1
 ،الطوف ،الوؽان  ،ةولنال  الحديثوة)نال  رالشوؽاح  ار ا ووة التااعوة لو  ر و  محطوة محطة    قزا   ل 

 ،الدوولطان  ،ارنتفالووة الذووعبانية ،أ   الخةوول ،الجشتوةؼ الضزووشفل، ، وولنال  الجديوودة ،الابواب الح بيووة
 ،الطووا  ،العطذووا  ،ال طووا ة ،الضووانس  ،الحوول النبةوول ،ارمووؽاج ،الشزووال ،الفووا ا ،الفلقوود ،الحووي البوولي 

( محطوات  و  7ر) ،(ارا وا ، الخطا يوة ،عوؽ   ،ار لاهيسيوة ،ارةا ي ،الؽا   لنال ، الذلوف  ،ال سل
(  و  ناحيووة 4جوؽ لة  وولنال ( ر) ،العبةوول ،المشديوة)مشموا  وو  مل و  ال زووا  ر و   قزوا  المشديوة ثووالث

( محطوات رقوؽ   و  3ر) الجودرل الضلنو ( ،انؽا   لنال  ،ال داح ،الخةلات رالجدرل الضلن  )نؽ  ال اسػ
 (.السذكاة ،األيمػ ،عةؼ تسل) قزا  عةؼ تسل ر  

( محطات رقؽ  تؽاعا اثشوا  3(  يا ة ر انا )100 -51)  تيعا يةا  اقتما ارالسحطات الت   لض .2
النفةو  رالوولاااة( رراحودة  وو  قزوا  المشديووة ناحيووة )قزوا   وولنال  السل و  رناحيووة الحول ر وو   مشموا  وو 

 .ل ات الداق (الخةلات رتسثلا ب) 
 ووبةثل(  وويا ة رشووسلا محطووة راحوودة   ووا  وو  قزووا   101السحطووات التوو   لضووا  اقتمووا ار ووتيعا ية ) .3

 .ةلنال  ناحية الحدةشية ر   )محطة رقؽ  الفلات الشسؽدجية(
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 م2020لعام  السقدسة( الظاقة الستيعابية من الديارات لسحظات الوقود في محافظة كربالء7خريظة )

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(14مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 عدد أرصفة السزخات من الوقود بأنواعه :ثالثاا 
(   وويم مشمووا 181)  لووم مجسووؽص أ  ووفة السزووخات لسحطووات تعبئووة الؽقووؽ   وو  مشط ووة الد ا ووة 

، (   ووويم للوووشفا األ ووويغ 41ووووا الضووواا ر)(   ووويم ل  58ر) رالسحدوووؼ (   ووويم للبشووو وؼ العوووا ي82)
 . (15أنعل جدرل ) .رللتؽلي  اةثل  ش ؽي  تؽلي  دلغ رنذك  أةثل تفرة 

. أنعل لعد  ار  فة الت  تزسشتما محطات تعبئة الؽقؽ    ود توػ ت دويسما علوى الشحوؽ أرصفة البشزين .1
  -:اآلت 

( 33)   ووويم رشوووسلا (2-1 وووةؼ ) اقووو  عووود  موووؼ ار  وووفة تتووولارح موووا السحطوووات التووو   وووجلا .أ 
 ،الابووواب الح بيوووة ،الطوووف ،الوووؽان )( محطوووة  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا  ووو  25)محطوووة مشموووا 

 ،الفوا ا ،الفلقود ،الحوي البولي  ،الدولطان  ،ارنتفالوة الذوعبانية ،الضزشفل، ا   الخةول ،الجشتةؼ
 ،ار لاهيسيوة ،رةا يا ،الذلوف  ،ارمؽاج ،العطذا  ،ال سل ،الطا  ،ال طا ة ،الحل النبةل ،الضانس 

انؽا  العبةل، )( محطات    قزا  المشدية    5ر) (الخطا ية ،ارا ا  ،الفلات الشسؽدجية ،عؽ  
 ( محطوات أخوول   و  قزوا  عوةؼ تسوول3)ر (الجودرل الضلنو  ،نوؽ  ال وواسػ ، ل وات الدواق  ،ةولنال 
 .(السذكاة ،األيمػ ،)عةؼ تسل   

( 7(   يم ر و  )6-3ة للسزخات  ةما ما  ةؼ )السحطات الت   جلا اعلى عد  مؼ ار  ف .ب 
 وولنال   ،النفةوو  ،يثووةةوولنال  الحد)( محطووات  وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا  وو  4محطووات مشمووا )

أنعوول  (.ال ووداح ،جووؽ لة  وولنال  ،المشديووة) وو   ( محطووات3ر وو  قزووا  المشديووة ) (لوولاااةا ،الجديوودة
 .(8خلوطة )

 (.الشزال رالؽا   لنال )وؼ    مشط ة الد ا ة    ر شام محطتةؼ ر يتؽ ل  ةما مشتؽج البش   .ج 
 -:رتبعاا لعد  ار  فة ال لة  قدسا  لى ما يبت  .أرصفة زيت الغاز .2

  انووار (   وويم 1) ةمووا  قوو  عوود  مووؼ ار  ووفة لسزووخات اوووا الضووااالسحطووات التوو   ووجلا ا .أ 
 ،شتوووةؼالج ،الابووواب الح بيوووة)( محطوووة  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا  ووو  14( محطوووة مشموووا )18)

 ،العطذوووا  ،الطوووا  ،الحووول النبةووول ،الضوووانس  ،الفلقووود ،الدووولطان  ،ارنتفالوووة الذوووعبانية ،الضزوووشفل
انوووؽا  )( محطوووات  وو  قزوووا  المشديووة رنؽاحةموووا  وو  3ر) (الخطا يووة ،ارا وووا  ،عووؽ   ،ار لاهيسيووة

أنعول  (.عوةؼ تسول)ر و  قزوا  عوةؼ تسول محطوة راحودة  و   (نوؽ  ال واسػ ، ل ات الداق  ،ةلنال 
 .(9خلوطة )
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( محطوة 20) (   يم ر انا2 فة للسزخات  ةما )السحطات الت   جلا اعلى عد  مؼ األ   .ب 
الحوي  ،ا   الخةول ،النفةو  ،الطوف ،الوؽان )( محطة    قزوا   ولنال  رنؽاحةموا  و  13مشما )
( 5ر) (الفووولات الشسؽدجيوووة ،ارةوووا ي ،الذووولوف  ،ارموووؽاج ،الووولاااة ،ال سووول ،ال طوووا ة ،الفوووا ا ،البووولي 

الجووودرل  ،ال وووداح ،جوووؽ لة  ووولنال  ،العبةووول ،محطوووات  ووو  قزوووا  المشديوووة رنؽاحةموووا  ووو  )المشديوووة
 (.السذكاة ،األيمػ)رمحطتةؼ    قزا  عةؼ تسل     (الضلن 

ر ولنال   ،ةلنال  الحديثة)ر شام محطتةؼ ر يتؽ ل  ةما مشتؽج اوا الضاا    مشط ة الد ا ة     .ج 
 (.الشزال، الؽا   لنال  ،الجديدة

 
 -:رنعل لعد  ا ال لة  قدسا  لى ما يبت  .أرصفة الشفط البيض .3

(   ويم 1السحطات الت   جلا اق  عد  موؼ األ  وفة لسزوخات الوشفا األ ويغ  وا  عود  ا ) .أ 
 ،النفةووو  ،الابووواب الح بيوووة)(  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا ر ووو  17( محطوووة مشموووا )23رشوووسلا )

 ،ال طوووا ة ،الحووول النبةووول ،الفلقووود ،الدووولطان  ،ةووولا   الخ ،الضزوووشفل ،الجشتوووةؼ ،ةووولنال  الجديووودة
ر وو  قزووا  المشديووة  (ارا ووا  ،الفوولات الشسؽدجيووة ،ار لاهيسيووة ،الذوولوف  ،العطذووا  ،ال سوول ،الطووا 

رمحطتووةؼ  وو  قزووا  عووةؼ  (الجوودرل الضلنوو  ،ال ووداح ،( محطووات  وو  )العبةوول،  ل ووات الدوواق 4)
 (.السذكاة ،األيمػ)تسل ر   

( 2اعلوووى عووود  موووؼ األ  وووفة لسزوووخات الوووشفا األ ووويغ ر  وووا  عووود  ا ) السحطوووات التووو   وووجلا .ب 
( محطووات  وو  قزووا   وولنال  رالشووؽاح  التااعووة لمووا رشووسلا 8( محطووات مشمووا )9  وويم  وو  )

رمحطوووة  (عوووؽ   ،ارموووؽاج ،الووولاااة ،الوووؽا   ووولنال  ،الشزوووال ،الفوووا ا ،الطوووف ،الوووؽان )محطووات 
 .(10ل خلوطة )أنع .راحدة    قزا  المشدية    )جؽ لة  لنال (

( 6( محطووات لووػ تدووج  أي عوود  مووؼ ار  ووفة لسزووخات الووشفا األ وويغ مشمووا )9ر ووا   شووام )
الحوي  ،ارنتفالوة الذوعبانية ،ةلنال  الحديثوة)محطات    قزا   لنال  رالشؽاح  تااعة لما ر   

  ( محطوووات  ووو  قزوووا  المشديوووة السل ووو  رنؽاحةموووا ر ووو3الخطا يوووة( ر) ،ارةوووا ي ،الضوووانس  ،البووولي 
 رنؽ  ال اسػ( رمحطة راحدة    قزا  عةؼ تسل ر   محطة عةؼ تسل. ،انؽا   لنال  ،)المشدية
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( عدد األرصفة في محظات تعبئة الوقود لسزخات )البشزين وزيت الغاز والشفط األبيض( 15جدول )
 م2020لعام  السقدسة في محافظة كربالء

 عدد األرصفة السحظات القزاء او الشاحية ت
 الشفط البيض زيت الغاز بشزينال

 _  _   3  ةلنال  الحديثة  مل   قزا   لنال  1
 2  2  2  الؽان   مل   قزا   لنال  2
 2  2  2  الطف  مل   قزا   لنال  3
 1  1  2  الاباب الح بية  مل   قزا   لنال  4
 1  2  3  النفة    مل   قزا   لنال  5
 1  _  3    الجديدة  لنال  مل   قزا   لنال  6
 1  1  2  الجشتةؼ  مل   قزا   لنال  7
 1  1  1  الضزشفل  مل   قزا   لنال  8
 1  2  2  ا   الخةل  مل   قزا   لنال  9

 _  1  1  ارنتفالة الذعبانية  مل   قزا   لنال  10
 1  1  2  الدلطان   مل   قزا   لنال  11
 _  2  2  بلي الحي ال  مل   قزا   لنال  12
 1  1  1  الفلقد  مل   قزا   لنال  13
 2  2  2  الفا ا  مل   قزا   لنال  14
 2  _  _  الشزال  مل   قزا   لنال  15
 _  1  2  الضانس   ناحية الحل 16
 1  1  2  الحل النبةل  ناحية الحل 17
 1  2  1  ال طا ة  ناحية الحل 18
 1  1  2  الطا   ناحية الحل 19
 1  2  2  ال سل  ناحية الحل 20
 1  1  1  العطذا   ناحية الحل 21
 2  _  _  الؽا   لنال   ناحية الحل 22
 2  2  6  اللاااة  ناحية الحل 23
 2  2  2  ارمؽاج  ناحية الحل 24
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 1  2  2  الذلوف   ناحية الحل 25
 _  2  2  ارةا ي  ناحية الحدةشية 26
 1  1  1  ار لاهيسية  دةشيةناحية الح 27
 2  1  1  عؽ    ناحية الحدةشية 28
 1  2  2  الفلات الشسؽدجية  ناحية الحدةشية 29
 1  1  2  ارا ا   ناحية الحدةشية 30
 _  1  1  الخطا ية  ناحية الحدةشية 31
 _  2  3 المشدية مل   قزا  المشدية 32
 _  2  2  العبةل مل   قزا  المشدية  33
 2  2  3  جؽ لة  لنال   مل   قزا  المشدية 34
 1  1  2   ل ات الداق   ناحية الخةلات  35
 _  1  2  نؽ  ال اسػ  ناحية الخةلات 36
 1  2  3  ال داح  ناحية الخةلات 37
 _  1  2  انؽا   لنال  ناحية الجدرل الضلن  38
 1  2  2  الجدرل الضلن   ناحية الجدرل الضلن  39
 _  1  2  عةؼ تسل  مل   قزا  عةؼ تسل  40
 1  2  2  األيمػ  مل   قزا  عةؼ تسل  41
 1  2  2  السذكاة  مل   قزا  عةؼ تسل 42
  موؼموؼ عسو  الباحوث اارعتسوا  علوى  يانوات  ةئوة تؽاووة السشتجوات الشفطيوة  ولنال ، قدوػ التخطويا رالستااعوة،  -السرد : 

 . 26/5/2021 لضاية 2021/ 10/3
 
 
 
 
 
 

 
 



 انفصم انثبنث بنيت وخصبئض يحطبث حعبئت انوقود في يحبفظت كربالء انًقدست
 

 
75 

 
 .م2020لعام  السقدسة الوقود في محافظة كربالءتعبئة ( أرصفة مزخات البشزين لسحظات 8خريظة )

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(15مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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لعام  السقدسة ء( أرصفة مزخات زيت الغاز لسحظات تعبئة الوقود في محافظة كربال9خريظة )

 .م2020

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(15مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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لعام  ء السقدسة ات تعبئة الوقود في محافظة كربال( أرصفة مزخات الشفط األبيض لسحظ10خريظة )

 .م2020

 
 .Arc GIS10.8ي  لنامي اا تخدا ،(15مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 عدد مزخات الوقود :رابعاا 
،   ود  لوم "شط وة الد ا وة اا رالوحاا  و  عود  مزوخات الؽقوؽ   و  مشوأ   شوام تباي( 16)جودرل مؼ 
( 109ر) ،( مزوخة  شو وؼ محدوؼ25( مزوخة  شو وؼ عوا ي ر)146)( مزوخة رقوؽ  مشموا 340عد  ا )
عوغ محطوات سادج مؼ السزخات العاملوة  و  ار شام ن نفا ا يغ ، ( مزخة60اوا الضاا ر)مزخة 

 : رفيسا يل  عل  لعد  مزخات الؽقؽ  ابنؽاعما ر   (،3(    ملح  )4 ؽ ة ) الؽقؽ     السحا عة
نعولاا لتبوايؼ اعودا  ا موؼ محطوة رقوؽ   لوى أخول  قدوسا علوى الشحوؽ  .عدد مزخات البشززين العزاد   .1

 -:األت 
( 18)( محطة مشما 25( مزخات    )4-2)" السحطات الت   جلا عد  مزخات البش وؼ مؼ .أ 

أ    ، ولنال  الجديودة ،النفةو  ،الابواب الح بيوة ،الطوفمحطة    قزا   لنال  رنؽاحةموا ر و  )
 ،العطذووا  ،ال سل،ال طووا ة ،الحوول النبةوول ،الضووانس  ،الفووا ا ،الفلقوود ،الخةوول، ارنتفالووة الذووعبانية

( 4مووووا  وووو  قزووووا  المشديووووة رنؽاحةمووووا شووووسلا )ار  (،الخطا يووووة ،ارا ووووا  ،عووووؽ   ،ارةووووا ي ،الذوووولوف 
 وو  قزووا   رثالثووة محطووات (،ال ووداح ،نووؽ  ال وواسػ ، ل ووات الدوواق  ،انووؽا   وولنال )ر وو   محطووات

 (.السذكاة ،األيمػ ،عةؼ تسل)عةؼ تسل    
( مزوخات 8-5ا ي  ةما  وا  موؼ )السحطات الت   جلا اعلى عد  مؼ السزخات للبش وؼ الع  .ب 

 ،الوؽان  ،محطات  و  قزوا   ولنال  رنؽاحةموا ر و  )ةولنال  الحديثوة (7)( محطة مشما 11   )
 ،المشديووةر وو  )  وو  قزووا  المشديووة ( محطووات4ر) (،ارمووؽاج ،الوولاااة ،الطووا  ،الدوولطان  ،الجشتووةؼ
أنعوول  .امووا  وو  قزووا  عووةؼ تسوول لووػ تدووج  اي محطووة (،الجوودرل الضلنوو  ،جووؽ لة  وولنال  ،العبةوول

 .(11رخلوطة )( 16جدرل )
 خات البشزين السحدنعدد مز  .2

( مزوخات 3-2السحطات الت   جلا اقو  عود  موؼ السزوخات للبشو وؼ السحدوؼ  ةموا موا  وةؼ )) .أ 
 وووولنال   ،النفةووو )( محطوووات  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا ر ووو  3( محطوووات مشموووا )4رشوووسلا )

 .الفلات الشسؽدجية( رمحطة راحدة    قزا  المشدية    )ال داح( ،الجديدة
( مزوخات  و  4) ا انور لبش وؼ السحدوؼ  ةموا مزخات اا اعلى عد  مؼ السحطات الت   جل  .ب 

 ،الحوووووي البووووولي  ،الضزوووووشفل ،ةووووولنال  الحديثوووووة)( محطوووووات  ووووو  قزوووووا   ووووولنال  رنؽاحةموووووا  ووووو  4)
 .رلػ تدج  اي محطة    ااق  ارقزية (،ار لاهيسية
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 ربالءالوقود في محافظة كتعبئة لسحظات  العاد  والسحدن عدد مزخات البشزين( 11)خريظة

 م2020لعام  السقدسة

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(16مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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  .عدد مزخات زيت الغاز  .3
( محطوة مشموا 28) ( مزوخة ر انوا3-2السحطات الت  تلارح عد  مزوخات اووا الضواا  ةموا )  .أ 

 ،الضزووووشفل ،النفةووو  ،ب الح بيووووةالابوووا ،الطوووف)( محطوووة  ووو  قزووووا   ووولنال  رنؽاحةموووا ر وووو  20)
 ،ال سوووول ،ال طووووا ة،الحوووول النبةل ،الفووووا ا ،الفلقوووود ،الحووووي البوووولي  ،الدوووولطان  ،ارنتفالووووة الذووووعبانية

( محطووات 5ر) (،الخطا يووة ،ارا ووا  ،ار لاهيسيووة ،ارةووا ي ،الذوولوف  ،ارمووؽاج ،الوولاااة ،العطذووا 
العبةووول،  ل وووات  ،المشديوووة  ر ووو  )رنووواحةت  الخةووولات رالجووودرل الضلنوووالسل ووو   ووو  قزوووا  المشديوووة 

( محطوات أخول   و  قزوا  عوةؼ تسول ر و  )محطوة 3رالجودرل الضلنو ( ر) ،انؽا   ولنال ،الداق 
  .عةؼ تسل راأليمػ رالسذكاة(

( 5-4)"موا  وةؼ  السحطات الت   وجلا اعلوى عود  موؼ مزوخات اووا الضواا  ةموا رالتو  تلارحوا  .ب 
أ    ،ا   لنال  رنؽاحةما ر   )الوؽان ( محطات    قز7)( محطات مشما 10   )مزخات 

( محطووات  وو  قزووا  المشديووة رنؽاحةمووا 3ر) (،الفوولات الشسؽدجيووة ،عووؽ   ،الطووا  ،الضووانس  ،الخةوول
 .(12( رخلوطة )16أنعل جدرل ) (.ال داح ،نؽ  ال اسػ ،ر   )جؽ لة  لنال 

 :رقدسا على الشحؽ األت  .الشفط البيض عدد مزخات  .4
  ةمووا مزووخة (2-1األ وويغ توولارح مووا ةؼ )مزووخات الووشفا عوود  مووؼ  اقوو السحطووات التوو   ووجلا  .أ 

الابواب  ،الطف ،الؽان )( محطة    قزا   لنال  رنؽاحةما ر   25)( محطة مشما 31) ر انا
 ،الفلقوود ،الدوولطان  ،ارنتفالووة الذووعبانية ،الضزووشفل ،الجشتووةؼ ،ةوولنال  الجديوودة ،النفةوو  ،الح بيووة
 ،ارموووؽاج ،الووولاااة ،الوووؽا   ووولنال  ،العطذوووا  ،ال سووول ،ل طوووا ةا ،الحووول النبةووول ،الضوووانس  ،الطوووا 

 و  قزوا  المشديوة  رمحطتةؼ (،الخطا ية ،ارا ا  ،الفلات الشسؽدجية ،عؽ   ،ار لاهيسية ،الذلوف 
ر   قزا  عةؼ تسول محطوة راحودة  و   ، ل ات الداق (العبةل،    ناحية الخةلات    )السل   
 .)األيمػ(

( مزوووخات 3)أةثووول موووؼ وووا   األ ووويغعووود  موووؼ مزوووخات الوووشفا اعلوووى السحطوووات التووو   وووجلا   .ب 
  ( محطوووات مشمووووا محطتوووةؼ  وووو  قزوووا   ووولنال  السل وووو  رناحيوووة الحوووول ر ووو  محطتوووو3رشوووسلا )

)الشزال رالطا ( رمحطتةؼ    قزا  المشدية ناحةت  الخةلات رالجودرل الضلنو  رشوسلا محطتو  
 .(13أنعل خلوطة ) .)ال داح رالجدرل الضلن (
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لعام  السقدسة الوقود في محافظة كربالءتعبئة ( عدد مزخات زيت الغاز لسحظات 12)خريظة 

 م2020

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(16مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 م2020لعام  السقدسة تعبئة الوقود في محافظة كربالء( عدد السزخات لسحظات 16)جدول 

 
 ت

 
 احيةالقزاء او الش

 
 السحظات

 عدد السزخات
بشزين 
 عاد 

بشزين 
 محدن

 
 زيت الغاز

 
 نفط

 0 0 4 8 ةلنال  الحديثة مل   قزا   لنال  1
 2 4 0 6 الؽان  مل   قزا   لنال  2
 2 3 0 4 الطف مل   قزا   لنال  3
 1 3 0 4 الاباب الح بية مل   قزا   لنال  4
 2 3 2 4 النفة  مل   قزا   لنال  5
 1 0 2 4 ةلنال  الجديدة مل   قزا   لنال  6
 2 4 0 6 الجشتةؼ مل   قزا   لنال  7
 1 2 4 0 الضزشفل مل   قزا   لنال  8
 0 4 0 4 أ   الخةل مل   قزا   لنال  9

 1 2 0 4 ارنتفالة الذعبانية مل   قزا   لنال  10
 1 2 0 5 الدلطان  مل   قزا   لنال  11
 0 2 4 0 الحي البلي  لنال مل   قزا    12
 1 2 0 2 الفلقد مل   قزا   لنال  13
 2 2 0 2 الفا ا مل   قزا   لنال  14
 3 0 0 0 الشزال مل   قزا   لنال  15
 2 4 0 4 الضانس  ناحية الحل 16
 1 2 0 4 الحل النبةل ناحية الحل 17
 1 3 0 2 ال طا ة ناحية الحل 18
 3 5 0 6 الطا  ناحية الحل 19
 1 3 0 2 ال سل ناحية الحل 20
 1 2 0 4 العطذا  ناحية الحل 21
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 2 0 0 0 الؽا   لنال  ناحية الحل 22
 2 2 0 6 اللاااة ناحية الحل 23
 2 3 0 5 ارمؽاج ناحية الحل 24
 2 2 0 2 الذلوف  ناحية الحل 25
 0 3 0 4 ارةا ي ناحية الحدةشية 26
 1 3 4 0 ةار لاهيسي ناحية الحدةشية 27
 2 4 0 2 عؽ   ناحية الحدةشية 28
 1 5 3 0 الفلات الشسؽدجية ناحية الحدةشية 29
 2 2 0 4 ارا ا  ناحية الحدةشية 30
 1 2 0 2 الخطا ية ناحية الحدةشية 31
 0 3 0 6 المشدية مل   قزا  المشدية 32
 2 3 0 5 العبةل مل   قزا  المشدية 33
 2 4 0 6 لة  لنال جؽ  مل   قزا  المشدية 34
 1 2 0 4  ل ات الداق  ناحية الخةلات 35
 2 4 0 4 نؽ  ال اسػ ناحية الخةلات 36
 4 4 2 4 ال داح ناحية الخةلات 37
 0 2 0 4 انؽا   لنال  ناحية الجدرل الضلن  38
 3 3 0 6 الجدرل الضلن  ناحية الجدرل الضلن  39
 0 2 0 2 عةؼ تسل مل   عةؼ تسل 40
 1 2 0 2 األيمػ ل   عةؼ تسلم 41
 1 2 0 3 السذكاة مل   عةؼ تسل 42

  ال وا ة السةدانية.ى مؼ عس  الباحث اارعسا  عل -:السرد 
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 تعبئة الىقىد ومىاصفبتهب مىقع محطبت :المبحث الثبني

دات أ    خوووؽة نايوووة )مش ووواة موووؼ الحروووى رالووود  ( تحووويا  موووا تتروووف محا عوووة  ووولنال  ابنموووا 
ت وة محا عوة  ولنال   و  ر ، (1)البداتةؼ النثيفة مؼ الذول  رموؼ الذوسال احةولة الولاااة رودو ةما موا  الفولات 

موؼ خوالل الودر  رالسكانوة رتبلا أ سية مؽقة السحا عة  ،لج   الذسال  الضلن  مؼ أقليػ الفلات مؼ العلا ا
را   ،الديشية السمسة    نفؽا السدلسةؼ)مل   السحا عة( دات السكانة "الت  تبؽأتما مديشة  لنال  الس د ة 

طول  ن و  جةودة السمسوة التو  ا تبطوا ار فتما الديشية أثول  بةول ا  تنوؽ  موؼ السود   لسؽقة مديشة  لنال 
 ووود موووؼ معل وووة مووود  ر ،(2))اضووودا  رالشجوووف رنا ووو  رال ا  وووية( ر وووم  ارتروووال  ةشموووا موووة السووود  السجوووار ة 

 مال مة  حا السؽقة لن  محطة مؼ عدم  مؼ خالل التعلف على متعل ات السؽقة مؼ حةث:
 .)الدخؽل رالخلرج("عد  مدالغ محطات تعبئة الؽقؽ   :اررا 
 .الؽقؽ  مؼ شلرط ارما  الستؽا لة    السحا عة مد  قلب رنعد محطات :ثانياا 

  عدد مدالك الدخول والخروج لسحظات تعبئة الوقود :اولا 
رخووولرج السل بوووات موووا عووودا ثالثوووة  أ  جسيوووة محطوووات تعبئوووة الؽقوووؽ   وووجلا مدووولناا راحوووداا لووودخؽل 

رثالث محطات  ،على مدلنةؼ لدخؽل السل باتتحتؽي  (الفلقد ،العطذا  ،ثةمحطات ر   )ةلنال  الحدي
 .(17أنعل جدرل ) .الدلطان ( ،العطذا  ،تحتؽي على مدلنةؼ لخلرج السل بات ر   )اللاااة

 مدى قرب وبعد محظات الوقود من شروط المان الستوافرة في السحافظة  :ثانياا 
حسايووة مووؼ الحووؽا ث تتووؽ ل  وو  السحا عووة عوود  مووؼ شوولرط ارمووا   وواعدت علووى تووؽ ةل الوودعػ رال 

 -:الت  تتعل  لما محطات تعبئة الؽقؽ  رتسثلا شلرط ارما  اسا يبت 
ار ا وة عد  مؼ ملاةو  تتؽ ل    السحا عة رارقزية التااعة لما  زالا عؼ الشؽاح   .مركز الذرطة  .1

لؽقوؽ  الذل ة الت  تؽ ل الحساية رالدعػ رار شا     مؽاجموة السخوا ل التو  تعتول  محطوات تعبئوة ا
رتؽاجوودت تلووغ السلاةوو  علووى مدووا ات تبايشووا مووؼ محطووة  لووى اخوول  رتبعوواا لووحلغ التبووايؼ تووػ ترووشيم 

 -:السحطات رحد  اعد ا رقلنما عؼ مل   الذل ة  لى ما يبت 
 ي( عووؼ أقوولب مل وو  شوول ة رشووس  دلووغ5000-1)مووا  ووةؼ   ووجلا أقوو  مدووا ةالسحطووات التوو    .أ 

ر ا وة التااعة اسيعما    قزا   لنال  رالشؽاح  ( محطة تؽاجدت ج20رقؽ  مشما )( محطة 42)
 ،ارنتفالة الذوعبانية ،الجشتةؼ ،ةلنال  الجديدة،النفة  ،الطف ،الؽان  ،ر   )ةلنال  الحديثة لما

                                                           

(1 )https://ar.wikipedia.org/wiki/  5/6/0201اندخول عهى شبكت االنخرنج بخبريخ 

ت اننقم انبريت في يحبفظت كربالء ، رسبنت يبجسخير )غير ينشورة(، جبيعت بغداد ، كهيت هيم شبكدينب يكي ابراهيى ، حح (0)

 11و ، ص0212انعهوو ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ،الووووؽا   وووولنال  ،العطذووووا  ،الضووووانس  ،الشزووووال ،الفووووا ا ،الفلقوووود ،الحووووي البوووولي  ،الدوووولطان 
( محطات    قزا  المشديوة  و  السل و  4ر) (الخطا ية ،الفلات الشسؽدجية ،عؽ   ،ارمؽاج،اللاااة

 .الجدرل الضلن ( ،جؽ لة  لنال  ،العبةل ،رناحية الجدرل الضلن  ر   )المشدية
عوووؼ أقووولب مل ووو   ي(10000 -5001السحطوووات التووو   وووجلا مدوووا ة متؽ وووطة البعووود موووا  وووةؼ )  .ب 

  رالشؽاح  التااعوة ( محطات    قزا   لنال  السل 6)مشما ( محطات رقؽ  11)شسلا ر شل ة 
( محطووات رقووؽ  5ر) (ارا وا  ،ارةووا يال سوول ،  ،الحوول النبةول ،الضزووشفل ،ر وو  )أ   الخةول لموا

 نوؽ  ، ل وات الدواق  ،انوؽا   ولنال  ،)جؽ لة  لنال  محطة رقؽ  ر      قزا  المشدية رنؽاحةما
 .ر   )األيمػ( ال اسػ( رمحطة راحدة    قزا  عةؼ تسل السل  

( 7)شوسلا ر عوؼ أقولب مل و  شول ة  ي(10001اةثول موؼ )" اعلوى مدوا ة لت   جلاالسحطات ا  .ج 
 ،لطووا ا ،ال طووا ة ،اب الح بيووة( محطووات  وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا ر وو  )الابوو5محطووات مشمووا )

ر وو  السل وو  رمحطتووةؼ  وو  قزووا  عووةؼ تسوول رمحطووة )ال ووداح(  وو  ناحيووة الخةوولات  (ار لاهيسيووة
 .السذكاة( ،)عةؼ تسل

مؼ شلرط ارما  ارخول  التو  تطلبتموا محطوات تعبئوة الؽقوؽ  ملاةو  ار فوا  ر و  . إلطفاء مراكز ا  .2
عشروول ا ا وو  رلوولر ي  وو  تووؽ ةل شوولرط الدووالمة رارمووا  تؽاجوودت تلووغ السلاةوو  اسدووا ات تبايشووا 

 -: ةؼ محطة راخل  رتبعاا لحلغ تػ ت ديسما على الشحؽ األت 
( 21شوسلا )ر عوؼ أقولب مل و    فوا  ي( 5000 -1)"السحطات الت   جلا أق  مدا ة ما  وةؼ   .أ 

)ةلنال  محطة رقؽ     قزا   لنال  رنؽاحةما ر    تؽاجدت جسيعما ( محطة18مشما ) ،محطة
 ،الفوووووا ا ،ارنتفالوووووة الذوووووعبانية ،الجشتوووووةؼ ، ووووولنال  الجديووووودة ،ةووووو النف ،الطوووووفالوووووؽان   ،الحديثوووووة

 ،عووووؽ   ،ارةووووا ي ،ارمووووؽاج ،الوووولاااة ،الووووؽا   وووولنال  ،الشزووووال ،الفلقوووود ،الحووووي البوووولي  ،الدوووولطان 
محطوة  و   السل و  رناحيوة الجودرل الضلنو     قزا  المشديوة ( محطات تؽاجدت3ر) ،الخطا ية(

 .الجدرل الضلن ( ،العبةل ،المشدية)رقؽ  
عوووؼ أقووولب مل ووو   ي(10000 -5001)  وووةؼ السحطوووات التووو   وووجلا مدوووا ة متؽ وووطة البعووود موووا  .ب 

 ،الضزووشفل  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا ر وو  )( محطووات  وو7مشمووا ) ،( محطووة11)  فووا  رشووسلا 
( محطوات  و  قزوا  3ر) ،ارا وا ( ،الفولات الشسؽدجيوة ،العطذوا  ،الضوانس  ،ال سول ،الحل النبةل

( نوووؽ  ال ووواسػ ، ل وووات الدووواق  ،انوووؽا   ووولنال ) المشديوووة رالشوووؽاح  التااعوووة لموووا رشوووسلا محطوووة رقوووؽ 
 .األيمػ محطة رقؽ  ر  السل   رمحطة راحدة    قزا  عةؼ تسل 
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( 9شوسلا )ر عوؼ أقولب مل و    فوا   ي(10001أةثول موؼ )طات الت   وجلا اعلوى مدوا ة السح  .ج 
الابواب ر و  ) ( محطوات  و  قزوا   ولنال  رالشوؽاح  ار ا ووة التااعوة لموا6مشموا ) ،محطات رقوؽ 

يوة الخةولت رمحطوة راحودة  و  ناح ،سيوة(ار لاهي ،الذولوف  ،الطوا  ،ال طوا ة ،أ   الخةول ،الح بيوة
السل و  ر سوا )عوةؼ  و  قزوا  عوةؼ تسل رقوؽ  رمحطتوةؼ قزا  المشدية ر   محطة رقوؽ  )ال وداح( 

 .(17السذكاة(. أنعل جدرل ) ،تسل
 

 ي2020لعاي  الس د ة ( متطلبات مؽقة محطات تعبئة الؽقؽ     محا عة  لنال 17)جدرل 
 
 ت
 

 
 ال زا  ار الشاحية

 
 السحطات  

عووووووووووووووووووود  مدوووووووووووووووووووالغ 
  الؽقؽ  محطات

اعوووووووووووووووووووووود مؽقووووووووووووووووووووووة 
السحطوووووووووووات عوووووووووووؼ 
 ملاة  الذل ة /ي

اعووود مؽقوووة السحطوووات 
عوووووؼ ملاةووووو  ا  فوووووا  

 الخلرج الدخؽل  /ي
 1000 500 1 2 ةلنال  الحديثة مل   قزا   لنال  1
 2000 1500 1 1 الؽان  مل   قزا   لنال  2
 4500 4000 1 1 الطف مل   قزا   لنال  3
 16000 15000 1 1 يةالاباب الح ب مل   قزا   لنال  4
 1500 500 1 1 النفة   مل   قزا   لنال  5
 3000 2500 1 1 ةلنال  الجديدة مل   قزا   لنال  6
 1700 1000 1 1 الجشتةؼ مل   قزا   لنال  7
 9500 8000 1 1 الضزشفل مل   قزا   لنال  8
 10700 10000 1 1 أ   الخةل مل   قزا   لنال  9

 3000 2000 1 1 ارنتفالة الذعبانية مل   قزا   لنال  10
 2600 2000 2 1 الدلطان  مل   قزا   لنال  11
 2500 2000 1 1 الحي البلي  مل   قزا   لنال  12
 3000 2000 2 1 الفلقد مل   قزا   لنال  13
 2900 2000 1 1 الفا ا مل   قزا   لنال  14
 5000 4000 1 1 الشزال  مل   قزا   لنال  15
 5600 4500 1 1 الضانس  ناحية الحل 16
 7000 6000 1 1 الحل النبةل ناحية الحل 17
 22000 20000 1 1 ال طا ة ناحية الحل 18
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 25500 24000 1 1 الطا  ناحية الحل 19
 7000 6000 1 1 ال سل ناحية الحل 20
 6700 5000 2 2 العطذا  ناحية الحل 21
 5000 2000 1 1 ا   لنال الؽ  ناحية الحل 22
 1000 1500 2 1 اللاااة ناحية الحل 23
 1500 2000 1 1 ارمؽاج ناحية الحل 24
 10500 9000 1 1 الذلوف  ناحية الحل 25
 10600 5800 1 1 ارةا ي ناحية الحدةشية  26
 14000 13000 1 1 ار لاهيسية ناحية الحدةشية 27
 4000 3000 1 1 عؽ   ناحية الحدةشية 28
 10000 5000 1 1 الفلات الشسؽدجية ناحية الحدةشية 29
 10000 6500 1 1 ارا ا  ناحية الحدةشية 30
 2000 1500 1 1 الخطا ية ناحية الحدةشية 31
 1000 500 1 1 المشدية مل   قزا  المشدية 32
 3000 1500 1 1 العبةل مل   قزا  المشدية 33
 2700 2000 1 1  لنال  جؽ لة مل   قزا  المشدية 34
 10000 10000 1 1  ل ات الداق   ناحية الخةلات  35
 9500 8000 1 1 نؽ  ال اسػ ناحية الخةلات 36
 23500 22000 1 1 ال داح ناحية الخةلات 37
 10000 10000 1 1 انؽا   لنال  ناحية الجدرل الضلن  38
 3000 4000 1 1 الجدرل الضلن  ناحية الجدرل الضلن  39
 13000 12000 1 1 عةؼ تسل مل ل قزا عةؼ تسل  40
 9000 10000 1 1 األيمػ مل   قزا عةؼ تسل 41
 15000 14000 1 1 السذكاة  مل   قزا عةؼ تسل 42

 .ارعتسا  على الد ا ة السةدانيةمؼ عس  الباحث ا -:السرد 
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 المقدسة بنية محطبت تعبئة الىقىد في محبفظة كربالء: المبحث الثبلث

 عد  خ انات الؽقؽ  ر اقتما ار تيعا ية :اررا 
ر لسووا اا  حجووػ  ،"تحتووؽي محطووات تعبئووة الؽقووؽ  علووى خوو انةؼ أر أةثوول يووتػ رلووعما تحووا ار   

ت التعبئوووة  ووو  ا  مجسوووؽص عووود  خ انوووات الؽقوووؽ  لسحطوووا ،السحطوووة رنذوووا ما اا  عووود  خ انوووات الؽقوووؽ  لوووديما
، مشموا ( لتول8614500اطاقوة خ نيوة  لضوا )، "ة أنوؽاص السحطوات ( خ ا  لجسي119)محا عة  لنال   لم 

بشووو وؼ السحدوووؼ رنطاقوووة ( خ انوووات لل8، ر)( لتووول2970000 ا  للبشووو وؼ العوووا ي اطاقوووة خ نيوووة )( خووو26)
( خو ا  36، ر)( لتول2997000اطاقوة خ نيوة )( خو ا  لؽقوؽ  اووا الضواا 39، ر)( لتول351000خ نية )

فيسووا يلوو  تفرووة  اةثوول عووؼ عوود  الخ انووات  ( لتوول،2296500 لضووا )خ نيووة  رقووؽ  للووشفا األ وويغ ادووعة
 :الؽقؽ     محا عة  لنال  الخ نية لسحطات تعبئة ر اقتما

 -:رقدسا على الشحؽ األت  :لمبشزين العاد  الخزنيةالظاقة   .1
لتوول(  54000 -1)"مووا  ووةؼ  اتلارحوو ت التوو   ووجلا أقوو   اقووة خ نيووة للبشوو وؼ العووا ي رالسحطووا .أ 

 ار ا وة رشسلا ب( محطة    قزا   لنال  رنؽاحةما 13مشما )رقؽ  محطة  (17) رنلم عد  ا
 ،ال طوا ة ،الضوانس  ،الفلقود ،ارنتفالة الذعبانية ، لنال  الجديدة ،لاباب الح بيةا ،الطف ،الؽان )

نواحةت  الخةولات ( محطات    قزوا  المشديوة 3ر) (،الخطا ية ،ارا ا  ،عؽ   ،الذلوف  ،ارمؽاج
راحوودة  وو  محطووة  الجوودرل الضلنوو ( ر ،نووؽ  ال وواسػ ،) ل ووات الدوواق محطووة ر وو  رل الضلنوو  رالجوود

  .قزا  عةؼ تسل تسثلا اسحطة عةؼ تسل
لتوول( اعوود   108000) ؽ  البشوو وؼ ر انووا  ووعتماالسحطووات التوو   ووجلا اعلووى  اقووة خ نيووة لؽقوو  .ب 

التااعوووة لموووا ( محطوووة  ووو  قزوووا   ووولنال  رالشوووؽاح  12مشموووا ) رقوووؽ  ( محطوووة19) محطوووات  لضوووا
الحوول  ،الدوولطان  الفووا ا ،أ   الخةوول ،الجشتووةؼ ،النفةوو  ،ةوولنال  الحديثووة) رتسثلووا اسحطووة رقووؽ 

( محطوووات  ووو  قزوووا  المشديوووة السل ووو  5ر) (،ارةوووا ي ،الووولاااة ،العطذوووا  ،ال سووول ،الطوووا  ،النبةووول
 ،ال ووداح ،جووؽ لة  وولنال  ،العبةوول ،رنوواحةت  الخةوولات رالجوودرل الضلنوو  ر وو  محطووة رقووؽ  )المشديووة

( 18أنعول جودرل ) .األيموػ رالسذوكاة()انؽا   لنال ( رمحطتةؼ    قزا  عةؼ تسل السل   ر سا 
 .(14رخا  ة )

 الظاقة الخزنية لوقود البشزين السحدن .2
 54000-1السحطات الت   جلا اق   اقة خ نية مؼ البشو وؼ السحدوؼ التو  تلارحوا موا  وةؼ )  .أ 

( محطوووات  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا  ووو  )ةووولنال  4( محطوووات مشموووا )5لتووول( رنلوووم عووود  ا )
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رمحطووة راحوودة  وو  قزووا  المشديووة ناحيووة الخةوولات  ،الضزووشفل( ، وولنال  الجديوودة ،النفةوو  ،الحديثووة
 .رتسثلا ب )ال داح(

لتول( رنلوم  108000)اما السحطات الت   جلا اعلى  اقة خ نية مؼ البش وؼ السحدوؼ ر انوا   .ب 
 .الفولات الشسؽدجيوة( ،ار لاهيسيوة ،   لنال  ر   )الحي البولي ( محطات ر لما    قزا3عد  ا )

 .(14أنعل خلوطة )
  الظاقة الخزنية لوقود زيت الغاز  .3

 54000-1السحطات الت   جلا اق   اقة خ نية مؼ رقؽ  اووا الضواا رالتو  تلارحوا موا  وةؼ ) .أ 
 ،)الوووؽان  ( محطوووة  وو  قزوووا   وولنال  رنؽاحةموووا ر وو 14( محطوووة مشمووا )22لتوول( رنلوووم عوود  ا )

 ،ال طوووا ة ،الضوووانس  ،الفلقووود ،ارنتفالوووة الذوووعبانية ،الضزوووشفل ،الجشتوووةؼ ،الابووواب الح بيوووة ،الطوووف
( محطوووات  ووو  قزوووا  المشديوووة 7ر) ،الخطا يوووة( ،ارا وووا  ،الفووولات الشسؽدجيوووة ،الذووولوف  ،ارموووؽاج

الجودرل  ، لنال  انؽا  ،ال داح ،نؽ  ال اسػ ، ل ات الداق  ،جؽ لة  لنال  ،رنؽاحةما ر   )المشدية
 .رمحطة راحدة    قزا  عةؼ تسل ر   )عةؼ تسل( ،الضلن (

 -108000مووا  ووةؼ ) اتلارحووقووة خ نيووة لؽقوؽ  اوووا الضوواا رالتوو  السحطوات التوو   ووجلا اعلووى  ا .ب 
 ( محطووة  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا ر ووو 12( محطوووة مشموووا )15) لتوول( رنلوووم عووود  ا 21600
 ،الوووولاااة ،العطذووووا  ،ال سوووول ،الطووووا  ،الحوووول النبةوووول ، االفووووا ،الدوووولطان  ،أ   الخةوووول ،)النفةوووو 
 ،رمحطة راحدة    قزا  المشدية السل   ر   محطة رقوؽ  )العبةول( (،عؽ   ،ار لاهيسية ،ارةا ي

 .(15. أنعل خلوطة )السذكاة( ،رمحطتةؼ    قزا  عةؼ تسل السل   ر   )األيمػ
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 الوقود في محافظة كربالءتعبئة سحظات ل والسحدنالعاد   مبشزينل ( الظاقة الخزنية14)خريظة 

 م2020لعام  السقدسة

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(18مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 -:رقدسا على الشحؽ األت  .األبيض الشفط الظاقة الخزنية لسحظات وقود  .4
لتول(  54000-8000موا  وةؼ ) اتلارحاأل يغ رالت   أق   اقة خ نية لؽقؽ  الشفا السحطات الت   جلا  .أ 

الابووواب  ،الطوووف ،( محطوووة  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا ر ووو  )الوووؽان 24( محطوووة مشموووا )33) رنلوووم عووود  ا
الحووي  ،الدوولطان  ،ارنتفالووة الذوعبانية ،أ   الخةول ،الضزووشفل ،الجشتوةؼ ، ولنال  الجديوودة ،النفةوو  ،الح بيوة
 ،الذوولوف  ،الوولاااة ،الووؽا   وولنال  ،العطذووا  ،ال سوول ،الطووا  ،ال طووا ة ،ل النبةوولالحوو ،الضووانس  ،الفلقوود ،البوولي 

 ، وولنال جووؽ لة  ،العبةوول( محطووات  وو  قزووا  المشديووة رنؽاحةمووا ر وو  )7ر) ،الخطا يووة( ،ارا ووا  ،ار لاهيسيووة
سول ر و  ( محطوة  و  قزوا  عوةؼ ت2الجودرل الضلنو ( ر) ،انوؽا   ولنال  ،ال وداح ،نوؽ  ال واسػ ، ل ات الداق 

 .السذكاة( ،)األيمػ
السحطووووات التوووو   ووووجلا اعلووووى  اقووووة خ نيووووة مووووؼ رقووووؽ  الووووشفا األ وووويغ التوووو  تلارحووووا مووووا  ووووةؼ   .ب 

( محطوووات رجسيعموووا  ووو  قزوووا   ووولنال  رنؽاحةموووا 5لتووول( رنلوووم عووود  ا ) 216000 -81000)
وطووة أنعوول خل  .الفوولات الشسؽدجيووة( ،عووؽ   ،ارمووؽاج ،الشزووال ،ار ا وووة التااعووة لمووا ر وو  )الفووا ا

(16). 
لعاي الس د ة ( عد  الخ انات رالطاقة ار تيعا ية لسحطات تعبئة الؽقؽ     محا عة  لنال  18)جدرل 

 ي2020
القزاء 
 او

 الشاحية

 
 السحظات

 الظاقة الستيعابية /لتر عدد الخزانات
 البشزين
 العاد 

 البشزين
 السحدن

 زيت
 الغاز

 الشفط
 

 البشزين
 العاد 

 البشزين
 السحدن

 زيت
البيض الشفط الغاز  

ال 
 لن

ا  
ز

  ق
مل 

 
 0 0 54000 108000 0 0 1 3 ةلنال  الحديثة

 9000 54000 0 54000 1 2 0 3 الؽان 
 54000 54000 0 54000 1 2 0 2 الطف

 54000 54000 0 54000 1 2 0 2 الاباب الح بية
 54000 108000 54000 108000 1 3 1 3 النفة 

 54000 0 54000 54000 0 2 1 2 ةلنال  الجديدة
 54000 54000 0 108000 2 2 0 4 الجشتةؼ

 54000 54000 54000 0 1 1 1 0 الضزشفل
 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 أ   الخةل

 54000 54000 0 54000 1 1 0 2 ارنتفالة الذعبانية
 54000 108000 0 108000 2 2 0 2 الدلطان 

 54000 0 108000 0 0 2 3 0 الحي البلي 
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 54000 54000 0 54000 1 1 0 2 الفلقد
 108000 108000 0 108000 2 2 0 2 الفا ا
 108000 0 0 0 2 0 0 0 الشزال

حل
ة ال

احي
ن

 

 11500 54000 0 54000 2 1 0 2 الضانس 
 54000 135000 0 108000 1 3 0 2 الحل النبةل

 54000 54000 0 54000 1 2 0 1 ال طا ة
 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 الطا 
 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 ال سل

 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 العطذا 
 54000 0 0 0 1 0 0 0 الؽا   لنال 

 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 اللاااة
 108000 54000 0 54000 1 2 0 2 ارمؽاج
 8000 54000 0 54000 1 1 0 1 الذلوف 

شية
حدة

ة ال
احي

ن
 

 0 108000 0 108000 0 2 0 3 ارةا ي
 54000 108000 108000 0 0 2 2 0 ار لاهيسية

 81000 216000 0 54000 2 4 0 2 عؽ  
 216000 54000 108000 0 1 4 2 0 الفلات الشسؽدجية

 54000 54000 0 54000 1 1 0 2 ارا ا 
 54000 54000 0 54000 1 1 0 2 الخطا ية

مل   
قزا  
 المشدية

 0 54000 0 108000 0 2 0 4 المشدية

 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 العبةل
 54000 54000 0 108000 2 2 0 4 جؽ لة  لنال 

لات
لخة

ة ا
احي

ن
 

 54000 54000 0 54000 2 2 0 2  ل ات الداق 
 54000 54000 0 54000 2 2 0 2 نؽ  ال اسػ

 54000 54000 54000 108000 2 2 1 2 ال داح
الجدرل 
 الضلن 

 54000 54000 0 108000 1 1 0 2 انؽا   لنال 
 54000 54000 0 54000 2 2 0 2 الجدرل الضلن 

ا  
ز

  ق
مل 

سل
ؼ ت

عة
 

 0 54000 0 54000 0 1 0 1 عةؼ تسل
 54000 108000 0 108000 1 2 0 2 األيمػ

 54000 162000 0 108000 1 3 0 2 السذكاة
 .ارعتسا  على الد ا ة السةدانيةمؼ عس  الباحث ا -السرد :
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لعام  السقدسة الوقود في محافظة كربالء تعبئة لسحظاتزيت الغاز ل ( الظاقة الخزنية15)خريظة 

 م2020

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(18مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 السقدسة لسحظات تعبئة الوقود في محافظة كربالء األبيض لشفطلوقود اخزنية ( الظاقة ال16)خريظة 

 م2020لعام 

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(18مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 اليومي من الوقود بأنواعه ررفكسية ال :ثانياا 
 لووى يووؽي اخوول رمووؼ محطووة  لووى اخوول   الةووؽم  مووؼ الؽقووؽ  ابنؽاعوو  مووؼ يووؽي روولفتتبووايؼ  سيووة ال 

رمؼ خالل الد ا ة السةدانية لسحطات تعبئوة  ،رالشؽاح  ار ا وة التااعة لما الس د ة لسؼ محا عة  لنال 
الؽقؽ  رما تػ تحرةل  مؼ  يانات عؼ  سيوة الرولف موؼ الؽقوؽ  رلعود  موؼ محطوات مشط وة الد ا وة تبوةؼ 

لووى اخوول رألجوو  الؽقووؽ  علووى دلووغ التبووايؼ قدووسا  سيووات لشووا النسيووات مووؼ محطووة  لووى اخوول  رمووؼ قزووا   
 -:الرلف الةؽم  مؼ الؽقؽ  رنبنؽاص على الشحؽ األت 

 اليومي من وقود البشزين العاد  ررفكسية ال  .1
موووا  وووةؼ  الارحوووالعوووا ي رالتووو  تيوووؽم  موووؼ البشووو وؼ  الرووولفالسحطوووات التووو   وووجلا أقووو   سيوووة   .أ 

( مل و  قزوا   ولنال  رالشوؽاح  ار ا ووة 4( محطوات مشموا )7) لتل( رشوسلا 13000 -2500)
  و  قزوا  المشديوةراحدة محطة  الخطا ية( ر ،العطذا  ،ال سل ،)الطا  التااعة لما ر   محطات

 قزووا  عووةؼ تسوول ر سووا محطووة وو   رمحطتووةؼ ،ناحيووة الخةوولات ررتسثلووا اسحطووة  ل ووات الدوواق 
 .األيمػ( ،)عةؼ تسل

موووا  وووةؼ  الارحوووالةوووؽم  للبشووو وؼ العوووا ي ت رووولفال السحطوووات التووو   وووجلا  سيوووات متؽ وووطة موووؼ .ب 
 ( محطووة  وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا16( محطووة مشمووا )22) لتول( رشووسلا 30000 -14000)

 ،الدووولطان  ،أ   الخةووول ،الجشتوووةؼ ،الابووواب الح بيوووة ،الطوووف ،)الوووؽان  ار ا ووووة رتسثلوووا اسحطوووة
 ،ارا وووا ( ،عوووؽ   ،ارةوووا ي ، الذووولوف ،ارموووؽاج ،ال طوووا ة ،الحووول النبةووول ،الضوووانس  ،الفوووا ا ،الفلقووود

 ،جووؽ لة  وولنال  ،العبةوول) ( محطووات  وو  قزووا  المشديووة رالشووؽاح  التااعووة لمووا رشووسلا محطووة5ر)
 .رمحطة راحدة    قزا  عةؼ تسل تسثلا اسحطة السذكاة (ال داح ،سػنؽ  ال ا ،انؽا   لنال 

مووووا  ووووةؼ  اتلارحوووور يووووؽم  مووووؼ البشوووو وؼ العووووا ي   وووولفات التوووو   ووووجلا اعلووووى  سيووووة السحطوووو  .ج 
( محطووات  وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا 5( محطووات مشمووا )7لتوول( رشووسلا ) 40000-80000)

 ووو   الووولاااة( رمحطتوووةؼ ،فالوووة الذوووعبانيةارنت ، ووولنال  الجديووودة ،النفةووو  ،ر ووو  )ةووولنال  الحديثوووة
أنعول  .الضلنو ( الجودرلالسل   رناحية الجودرل الضلنو  رتسثلوا اسحطوة )المشديوة ر قزا  المشدية 

 .(17( رخا  ة )19ل )جدر 
  اليومي من وقود البشزين السحدن ررفكسية ال  .2

موا  وةؼ  اتلارحوؽم  موؼ رقوؽ  البشو وؼ السحدوؼ رالتو  يو  ولفالسحطات الت   جلا أق   سية   .أ 
السل و   ( محطوات  و  قزوا   ولنال 3( محطات مشموا )4)لتل( ر ا  عد  ا  8000-10000)
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 و  قزوا  المشديوة راحودة محطوة  فولات الشسؽدجيوة( رال ،الضزوشفل ،ر و  )النفةو  رناحيوة الحدوةشية
 .ر   )ال داح(ناحية الخةلات 

مووا  وووةؼ  الارحوويووؽم  مووؼ البشوو وؼ السحدووؼ رالتوو  ي  وولف السحطووات التوو   ووجلا اعلووى  سيووة  .ب 
   مل   قزا   لنال  رنؽاحةما  ( محطات جسيعما تؽاجدت4لتل( ر انا ) 17000-40000)

 .(17أنعل خلوطة ).ار لاهيسية( ،الحي البلي  ،الجديدة لنال   ،ر   )ةلنال  الحديثة
 -:رقدسا النسيات على الشحؽ األت  .اليومي من وقود زيت الغار ررفكسية ال  .3

-5000موا  ووةؼ ) اتلارحوويوؽم  موؼ اوووا الضواا التو    وولف سيوة  السحطوات التو   ووجلا أقو   .أ 
احةمووا ر وو  )الحووي (  وو  مل وو  قزووا   وولنال  رنؽ 8( محطووات مشمووا )10) لتوول( ر انووا 12000

 الخطا يوة( رمحطوة راحودة ،لفولات الشسؽدجيوةا ،ارةا ي ،العطذا  ،الطا  ،الضانس  ،الفا ا ،البلي 
)انووؽا   وولنال ( رمحطووة راحوودة  وو  قزووا   محطووة ر وو ناحيووة الجوودرل الضلنوو   وو  قزووا  المشديووة 

 .عةؼ تسل ر   )األيمػ(
 20000-13000رحوا موا  وةؼ )يوؽم  موؼ اووا الضواا تلا  ولفالسحطات الت   جلا  سيوة   .ب 

 ،( محطووة  وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا ر وو  )الووؽان 16( محطووة مشمووا )23) لتوول( ر ووا  عوود  ا
 ،الدوووولطان  ،ارنتفالووووة الذووووعبانية ،أ   الخةوووول ،الضزووووشفل ،الجشتووووةؼ ،الابوووواب الح بيووووة ،الطووووف
( محطوات  و  قزوا  5ارا وا ( ر) ،عوؽ   ،ار لاهيسيوة ،الذولوف  ،ارمؽاج ،ال سل ،ال طا ة ،الفلقد

ر  ،الجوودرل الضلنوو ( ،ال ووداح ،نووؽ  ال وواسػ ، ل ووات الدوواق  ،ر وو  )جووؽ لة  وولنال  رنؽاحةمووا المشديووة
 .السذكاة( ،   قزا  عةؼ تسل ر   )عةؼ تسل محطتةؼ

 -21000ما  ةؼ ) اتلارحمؼ رقؽ  اوا الضاا رالت    لف سية السحطات الت   جلا اعلى   .ج 
 ،الحول النبةول ،   قزا   لنال  رنؽاحةما ر   )النفة  محطات( 3لتل( ر ا  عد  ا ) 40000

( 19أنعوول جوودرل ) .رمحطتووةؼ  وو  قزووا  المشديووة السل وو  ر سووا محطووة )المشديووة رالعبةوول( (الوولاااة
 .(18رخا  ة )

 .اليومي من وقود الشفط البيض ررفكسية ال  .4
  تلارحووا مووا  ووةؼ يووؽم  مووؼ رقووؽ  الووشفا األ وويغ رالتوو  وولفحطووات التوو   ووجلا أقوو   سيووة الس  .أ 

( محطوووووة  ووووو  قزوووووا   ووووولنال  15( محطوووووة مشموووووا )22لتووووول( ر وووووا  عووووود  ا ) 3000-10000)
 ،انوؽا   ولنال  ،جؽ لة  ولنال  ،( محطات    قزا  المشدية رنؽاحةما ر   )العبةل5ر) ،رنؽاحةما
 .الجدرل الضلن ( ر محطتةؼ    عةؼ تسل السل   ر سا )األيمػ ر السذكاة( ،نؽ  ال اسػ
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يوووؽم  موووؼ رقوووؽ  الوووشفا ار ووويغ التووو  تلارحوووا موووا  وووةؼ   ووولفات التووو   وووجلا  سيوووة السحطووو  .ب 
(    قزا   لنال  رنؽاحةما ر   9( محطات مشما )10لتل( ر ا  عد  ا ) 11000-20000)

ارا ووا ( رمحطووة راحوودة  وو   ،عووؽ   ،ارمووؽاج ،ال طووا ة ،الشزووال ،الحووي البوولي  ،الجشتووةؼ ،)النفةوو 
 .ر   محطة ال داحقزا  المشدية ناحية الخةلات 

مووا  ووةؼ  اتلارحويوؽم  مووؼ رقووؽ  الوشفا ار وويغ التوو    وولفالسحطوات التوو   ووجلا اعلوى  سيووة   .ج 
(  و  قزوا   ولنال  رنؽاحةموا ر و  4( محطوات مشموا )5) لتل( ر ا  عد  ا 29000-40000)

ةولات ناحيوة الخرمحطة راحدة    قزوا  المشديوة  (اللاااة ،الؽا   لنال  ،الفلقد ،)ةلنال  الجديدة
 .(19انعل خلوطة ) .ر   محطة رقؽ   ل ات الداق 

شفط األبيض البشزين العاد  والسحدن وزيت الغاز والاليومي من وقود  ررف( كسية ال19)جدول 
 م2020لعام  في محافظة كربالء السقدسةلسحظات تعبئة الوقود 

 
 ت

 
 ال زا  ار الشاحية

 
 السحطات

 الةؽم  / لتل رلفةسية ال
 البش وؼ
 العا ي

 البش وؼ
 السحدؼ

 
 اوا الضاا

 
 ار يغ الشفا

 0 0 18000 80000 ةلنال  الحديثة  مل   قزا   لنال  1
 9000 15000 0 17000 الؽان   مل   قزا   لنال  2
 8000 14000 0 14000 الطف  مل   قزا   لنال  3
 10000 17000 0 18000 الاباب الح بية  مل   قزا   لنال  4
 12000 35000 10000 60000 النفة   قزا   لنال مل    5
 29000 0 17000 71000 ةلنال  الجديدة  مل   قزا   لنال  6
 12000 18000 0 16000 الجشتةؼ مل   قزا   لنال  7
 10000 15000 8000 0 الضزشفل مل   قزا   لنال  8
 10000 13000 0 15000 أ   الخةل مل   قزا   لنال  9

 9000 18000 0 45000 ارنتفالة الذعبانية ا   لنال مل   قز 10
 10000 15000 0 30000 الدلطان   مل   قزا   لنال  11
 11000 12000 40000 0 الحي البلي  مل   قزا   لنال  12
 34000 16000 0 17000 الفلقد  مل   قزا   لنال  13
 20000 7500 0 25000 الفا ا  مل   قزا   لنال  14
 15000 0 0 0 الشزال    قزا   لنال مل  15
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 9000 12000 0 14000 الضانس  ناحية الحل 16
 10000 30000 0 20000 الحل النبةل ناحية الحل 17
 12000 20000 0 15000 ال طا ة ناحية الحل 18
 7000 10000 0 10000 الطا  ناحية الحل 19
 8000 14000 0 13000 ال سل ناحية الحل 20
 8000 5000 0 10000 العطذا  الحلناحية  21
 35000 0 0 0 الؽا   لنال  ناحية الحل 22
 40000 21000 0 45000 اللاااة ناحية الحل 23
 13000 17000 0 15000 ارمؽاج ناحية الحل 24
 5000 13000 0 15000 الذلوف  ناحية الحل 25
 0 12000 0 20000 ارةا ي ناحية الحدةشية 26
 30000 14000 20000 0 ار لاهيسية ةشيةناحية الحد 27
 12000 16000 0 25000 عؽ   ناحية الحدةشية 28
 10000 10000 10000 0 الفلات الشسؽدجية ناحية الحدةشية 29
 12000 13000 0 16000 ارا ا  ناحية الحدةشية 30
 7000 10000 0 10000 الخطا ية ناحية الحدةشية 31
 0 40000 0 60000 شديةالم مل   قزا  المشدية 32
 10000 25000 0 20000 العبةل مل   قزا  المشدية 33
 10000 19000 0 20000 جؽ لة  لنال  مل   قزا  المشدية 34
 36000 15000 0 9000  ل ات الداق  ناحية الخةلات 35
 8000 18000 0 19000 نؽ  ال اسػ ناحية الخةلات 36
 13000 15000 10000 18000 ال داح  ناحية الخةلات 37
 8000 9000 0 30000 انؽا   لنال  ناحية الجدرل الضلن  38
 9000 15000 0 40000 الجدرل الضلن  ناحية الجدرل الضلن  39
 0 20000 0 12000 عةؼ تسل مل   قزا  عةؼ تسل 40
 3000 12000 0 2500 األيمػ مل   قزا   لنال  41
 7000 18000 0 15000 السذكاة مل   قزا   لنال  42

 7/4/2021 تا وخ  ،لد ا ة السةدانيةمؼ عس  الباحث اارعتسا  على ا -:السرد 
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 السقدسة كربالء حافظةفي م العاد  والسحدن اليومي من وقود البشزين ررف( كسية ال17)خريظة 

 م2020لعام 

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(19مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 م2020لعام  السقدسة اليومي من وقود زيت الغاز في محافظة كربالء ررف( كسية ال18)خريظة 

 
 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(19مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -:السرد 
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 م2020لعام  السقدسة  في محافظة كربالء اليومي من وقود الشفط األبيض ررفة ال( كسي19)خريظة 

 .Arc GIS10.8اا تخداي  لنامي  ،(19ؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل )م -:السرد 
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 عدد العسال وساعات العسل في محظات تعبئة الوقود  :ثالثاا 
ار أ   ر ط  و  التؽاووة الجضلا و   ،يعد العسال احد الستطلبات اللسيدية    قياي السحطة رتطؽ  ا 

التوو  تتسةوو    وووا ة الطلوو  علووى مشتجاتمووا  ر  اخوول   السحطووة  ،للسحطووات يختلووف مووؼ محطووة  لووى أخوول  
رالشااة مؼ مؽقعما الستسة  لسؼ الشاحية أر ال زا  يفول  علةموا توؽ ةل العود  النوا   موؼ العسوال رالوحيؼ 

علي    د شمدت محطات تعبئوة الؽقوؽ   و  محا عوة  ،يتستعؽ  اسما ة  افية    ا ا ة العس  لسؼ السحطة
ر وؽ موا ، "( عامو 27-2تتولارح عود  العسوال  ةموا موا  وةؼ )عد  العسال لديما احةوث  ةلنال  تبايشاا  بةلاا   

رنحلغ يكوؽ  العود  النلو   ،(  اعة24 -10انعكس على عد   اعات العس  الت  تلارحا ايزاا ما  ةؼ )
( عام     قزا   ولنال  234)( عام   ؽاقة 311)للعسال ر   جسية السحطات    السحا عة رنؽاحةما 

( عام     قزا  عةؼ تسول 16نؽاحةما ر)قزا  المشدية ر ( عام     61اح  ار ا وة التااعة لما ر)رالشؽ 
أنعووول جووودرل  -:رللتؽلووي  أةثووول  وووش ؽي  ت دووويػ عووود  العسوووال ر ووواعات عسلموووػ  لوووى عووودة  ئووواة ر سوووا يوووبت 

(20). 
مشموا ( محطوات رقوؽ  7عام  ر وا  عود  ا ) (5) ما أق  مؼةعد  العسال   السحطات الت  تزػ  .أ 

 ،العطذووا  ،ال سوول ،الطووا  ،رتسثلووا اسحطووة )الشزووال وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا محطووات ( 6)
  .الخطا ية رمحطة راحدة    قزا  عةؼ تسل السل   ر   محطة عةؼ تسل ،الؽا   لنال 

( 29( عامووو   وووا  عووود  ا )10-5لعسوووال  ةموووا موووا  وووةؼ )عووود  ا السحطوووات التووو  تزوووػ متؽ وووطة  .ب 
( محطووات 6ر) ،محطووة  وو  قزووا   وولنال  رالشووؽاح  ار ا وووة التااعووة لمووا( 21رقووؽ  مشمووا )محطووة 

انوووؽا   ،ال وووداح ،نوووؽ  ال ووواسػ ، ل وووات الدووواق  ،  )جوووؽ لة  ووولنال  ووو  قزوووا  المشديوووة رنؽاحةموووا ر ووو
 .درل الضلن ( رمحطتةؼ    قزا  عةؼ تسل ر سا محطة األيمػ رالسذكاةالج ،ةلنال 

( 6) ( عامووو   وووا  عووود  ا27-11رحوووا موووا  وووةؼ )السحطوووات التووو  تزوووػ عووود  عسوووال أةثووول رتلا  .ج 
 ،فةوو الن ،الطووف ،ر وو  )ةوولنال  الحديثووةالسل وو   قزووا   وولنال  ( محطووات  وو 4محطووات مشمووا )

 .ةلنال  الجديدة( رمحطتةؼ    قزا  المشدية السل   ر سا محطة )المشدية رالعبةل(
علوى الشحوؽ  أيزواا تعبئوة الؽقوؽ    ود قدوسا عات العسو  الةوؽم   و  محطوات فيسا يخم عد   وا 

 :التال 
( 10) (  وواعة ر ووا  عوود  ا12-10السحطووات التوو   ووجلا عوود   وواعات عسوو  تلارحووا مووا  ووةؼ )  .1

 ،ال سوووول ،الضووووانس  ،لشزووووالر وووو  )ا ( محطووووات  وووو  قزووووا   وووولنال  رنؽاحةمووووا6رقووووؽ  مشمووووا )محطووووات 
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نووو  ر سوووا الخطا يوووة( رمحطتوووةؼ  ووو  قزوووا  المشديوووة السل ووو  رناحيوووة الجووودرل الضل  ،را وووا ا ،العطذوووا 
 .رمحطتةؼ رقؽ     قزا  عةؼ تسل ر سا عةؼ تسل ر األيمػ محطة )المشدية رالجدرل الضلن (

 ( محطووة29) (  واعة رشووسلا20-14السحطوات التوو   وجلا عوود   واعات عسوو  تلارحووا موا  ووةؼ )  .2
( محطات  و  قزوا  المشديوة رنؽاحةموا ر و  6ر) ،نؽاحةما( محطة    قزا   لنال  ر 22رقؽ  مشما )

رمحطوة راحودة  و  قزوا   (، انوؽا   ولنال ال وداح ،نوؽ  ال واسػ ، ل وات الدواق  ،جؽ لة  لنال ةل، العب)
 .عةؼ تسل ر   محطة رقؽ  السذكاة

تؽاجوودت رقووؽ  محطووات  (3(  وواعة ر وو  )20 ووجلا عوود   وواعات عسوو  أةثول مووؼ )السحطوات التوو    .3
رارنتفالوووة الذوووعبانية ر  ووولنال  الحديثوووة رتسثلوووا اسحطوووة رقوووؽ   السل ووو  قزوووا   ووولنال  جسيعموووا  ووو 

 .(20أنعل جدرل ) .الدلطان 
لعام  السقدسة محظات الوقود في محافظة كربالء( عدد العاممين وساعات العسل في 20)جدول 

 م2020
 
 ت

 ال زا  ار
 الشاحية

 
 السحطات

 عد  العسال
 )عام (

عد   اعات 
العس  الةؽم  

 ) اعة(

 ا يجا  الدشؽي 
 ) يشا (

 0 24 27 ةلنال  الحديثة  مل   قزا   لنال 1
 0 16 8 الؽان  مل   قزا   لنال  2
 0 15 11 الطف مل   قزا   لنال  3
 0 14 8 الاباب الح بية مل   قزا   لنال  4
 0 14 16 النفة  مل   قزا   لنال  5
 0 16 14 ةلنال  الجديدة مل   قزا   لنال  6
 0 14 9 الجشتةؼ مل   قزا   لنال  7
 0 15 5 الضزشفل زا   لنال مل   ق 8
 0 14 9 أ   الخةل مل   قزا   لنال  9

 0 24 7 ارنتفالة الذعبانية مل   قزا   لنال  10
 125000000 24 6 الدلطان   مل   قزا   لنال  11
 90000000 17 10 الحي البلي  مل   قزا   لنال  12
 0 17 8 الفلقد مل   قزا   لنال  13
 75000000 16 6 الفا ا ال مل   قزا   لن 14
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 10000000 10 3 الشزال مل   قزا   لنال  15
 0 12 6 الضانس  ناحية الحل 16
 0 14 9 الحل النبةل ناحية الحل 17
 60000000 16 5 ال طا ة ناحية الحل 18
 0 15 4 الطا  ناحية الحل 19
 0 12 3 ال سل ناحية الحل 20
 84000000 12 4 العطذا  ناحية الحل 21
 0 14 2 الؽا   لنال  ناحية الحل 22
 0 18 8 اللاااة ناحية الحل 23
 0 17 5 ارمؽاج ناحية الحل 24
 0 14 5 الذلوف  ناحية الحل 25
 0 16 6 ارةا ي ناحية الحدةشية 26
 0 16 5 ار لاهيسية ناحية الحدةشية 27
 0 16 7 عؽ   ناحية الحدةشية 28
 0 16 9 ت الشسؽدجيةالفلا ناحية الحدةشية 29
 0 12 5 ارا ا  ناحية الحدةشية 30
 0 12 4 الخطا ية ناحية الحدةشية 31
 0 12 11 المشدية مل   قزا  المشدية 32
 0 18 11 العبةل مل   قزا  المشدية 33
 0 14 5 جؽ لة  لنال  مل   قزا  المشدية 34
 0 16 6  ل ات الداق   ناحية الخةلات 35
 0 14 5 نؽ  ال اسػ خةلاتناحية ال 36
 0 18 7 ال داح ناحية الخةلات 37
 0 20 7 انؽا   لنال  ناحية الجدرل الضلن  38
 0 12 9 الجدرل الضلن  ناحية الجدرل الضلن  39
 0 12 4 عةؼ تسل مل   قزا  عةؼ تسل 40
 3000000 12 6 األيمػ مل   قزا  عةؼ تسل 41
 0 14 6 السذكاة مل   قزا  عةؼ تسل 42

 الد ا ة السةدانية .على  مؼ عس  الباحث اارعتسا  -السرد :
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العلاقيوة   ود موؼ قبو  راا ة الوشفا لل طواص الخوا  الدوشؽي لسحطوات الؽقوؽ  السو جلة  اا يجوا اموا موا يتعلو  
رمحطووة راحوودة  وو  قزووا   وولنال  رنؽاحةمووا  قزووا ( محطووات  وو  6  ووا مشمووا )( محطووات 7) عوود  ا  لووم

سحطووة مووا  ووةؼ محطووة رأخوول  روعووؽ  دلووغ  لووى مؽقووة ال ةمتبايشوو انووا ا  قيسووة ا يجووا   ، لووؽح عووةؼ تسوول 
  مبلوم الييجوا  ،  د  لوم أ " سية الطل  علةما موؼ قبو  الدويا ات ر بيعة الخدمة الت  ت  يما  زالا عؼ 

 ا  ر ا ر العطذووالفووا ة األيمووػ تلةمووا محطووة الشزووال ر ال طووا ة ر يشووا  لسحطووة تعبئوو ( ملةووؽ  3الدووشؽي )
 .الدلطان  يشا  لسحطة تعبئة  ملةؽ   (125)  لم أعلى أيجا  ر انا قيستة   حةؼ  ،الحي البلي 
( 21تعبئوووة الؽقوووؽ   ةتزووو  موووؼ جووودرل )السدوووتؽ  التعليسووو  للعووواملةؼ  ووو  محطوووات  رموووؼ حةوووث 
علوويػ  ووػ مووؼ الستعلسووةؼ اب ووتثشا  ندووبة قلةلووة مووشمػ لووػ يحروولؽا علووى التأ  أ لببووة العوواملةؼ  ،(6رالذووك  )

%( مؼ مجسؽص العاملةؼ  ةشسا 4.1   حةؼ  لضا ندبة الحيؼ ي لأر  روكتبؽ  ) %(1.60) رنلضا ندبتمػ
%( تلةما ندبة الوحيؼ يحسلوؽ  شوما ة الستؽ وطة 36.3أ تفعا الشدبة للحيؼ يحسلؽ  شما ة ار تداسية  لى )

ؼ علووووووى الذووووووما ة %( للحا وووووولة4.5) عدا يووووووة ر%( لحسلووووووة الذووووووما ة ا 22.5م ا وووووو  )%( 31ر انووووووا )
  .الجامعية

 
 م2020لعام  السقدسةوقود محافظة كربالءتعبئة ( السدتوى التعميسي لمعاممين في محظات 21)جدول 

 الشدبة السئؽوة % العد  السدتؽ  التعليس 
 %1.60 5 أم 

 %4.1 13 ي لأ روكت 
 %36.3 113 ا تداسية
 %31 96 متؽ طة
 %22.5 70  عدا ية
 %4.5 14 جامعية
 %100 311 ؽصالسجس

 ة .اارعتسا  على الد ا ة السةداني مؼ عس  الباعث -السرد :      
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يالح  مسا ت دي أ تفواص ندوبة الستعلسوةؼ  و  السدوتؽوات الد ا وية  ا وة علوى الول ػ عودي حاجوة  وحا السل و  
حةووث يلجووة  ووب  دلووغ  لووى العوولرف السعيذووية الرووعبة رالرووحية التوو   ،" لووى  ووحط السدووتؽوات الخوودم  

 . زالا  لى أ   حا السل   يستاا اب تفاص مل ر  العس  في  م ا نة االسلا   الخدمية األخل   ،"يعيذما  لدنا 
   محطات تعبئة الؽقؽ   تتسث   ت روود السل بوات اوالؽقؽ  رالايواي  أما االشدبة للؽظيفة الت  ي ارلما العسال 

، ر وو  " وو  جسيووة محطووات محا عووة  وولنال  أشووخا  مكلفووةؼ احلا ووة السحطوة  اعسليوة الحلا ووة لعوودي تووؽ ل
، ايزوواا ي وووؽي "السحطووات جسيعوواا ي ووؽي العسووال ابنفدوومػ اعسليووة التشعيووم  وو  السحطووة لعوودي رجووؽ  مشعفووةؼ 

 .دلغ حةث يكؽ  العسال مد نةؼ على ار فا  رالسطا    العسال ابنفدمػ اعس  ار فاسةةؼ أدا ا تؽج 
 
 م2020لعام  السقدسةوقود محافظة كربالءتعبئة محظات لمعاممين في  ( السدتوى التعميسي6)شكل 

 
 .(21مؼ عس  الباحث اارعتسا  على جدرل ) -السرد :     
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 جامعية إعدادية متوسطة ابتدائية يقرأ ويكتب أمي
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ألت زيثث ألطحتثثيبألت بلثثوألال  ثث فألةثثاألطحية ثثوأل ثث    ألاالحصثثي األالمنثثيماأللم ا ثث المبحثثاألال: األاللحل ثث أل

 ألالمقدسو
 تطهيد

ٍز دد  ت  ٍلر يعددد توز ٍتلر توفيرتجودد   دد  عطددا توفيددرت ييٌ نددا لظىددر توددة توفيرتجودد  ت وي دديوطكددي ل ووىدد
ٍز ددد  توطكدددي ل ٍتلر توفيرتج ،عودددة ت هدددي عوددددً توز وددد  لدددٍ هرمددددز تلزطدددي  توفيرتجودددد  تذ تن توبعددددد توطكدددي ل ووىدددد

ٍتلر توطخزوف  عودة طدها تضر  ،وتلزطيههي وهدي لهدً  .نهدد  وفدفهي وتيويوهدي وتفهديرلي ، هل تدرس توى
ٍتلر توفيرتجودد  هعر دد  هددي تذ ٍز دد  توىدد ٍز عهددي ينددكا  طهددي هيدددتت تتوفيددرت ييٌ عظددد ترتطددزهً وز ت دد   وت مددين ت

ٍت ل ٍز دد  عندد ٍز دد  ينددكا  ،"هفددرت ت ٍتهددا  ،هيدددتت Pattern طهددي  دديذت مددين توز  ددين ذوددي يعظددل تن لظددي  ع
ٍقٍ  عظدلي ٍز د  عندٍ  ،"هعيظ  خوف تنكيا لذت توظطط  زهعة تودرتط  إليفيتلي وتو ت وي  دين تهي تذت مدين توز

ٍ  تو توزددل هددٌ توصددعر تفهدديرلي ولظددي لظبيددل تولددٍت تن تضهددكيت توزددل تزخدددذلي  طصدديت  ذوددي ينددير توددة قدد
ٍز  ٍتلر توفيرتجو   ل ت ٍ  تض طديا توهدي د    عهي توطكي ل لل ت عكديستوى ووطدي مي دا تض طديا توطيددت   (1)وظد

ٍت ي توة تضلزطي  بيوعطوودي   ٍ  تت ط  توزيير  ين ذوي يعظل تن تلزطيهظي بيأل طيا طٍ  يل ٍتها وق  زوف  ع
ٍ ظهدي  طدي ا توزيويدا وهطدي تفددر تضهدير  توود   لدد تظديوت توبي دا  دل لدذت توطبيدا تلدً و  .(2)توطؤتي  تودة تو

ٍت  دل هظهلد  تودرتطد   ،توطكي ل توطزبع   ل تودرتطي  توفيرتجو  ٍقد ٍز د  هيهدي  تو هثدا تووثي د  توىيلر د  وز
ٍز دد  توىدديلر  توطدروطدد   ضددع عددٌ فددو   ،وتوطرمددز توطكددي ل وتوطهددي   توط وير دد  وتوجوطدد  تضتفييودد   ددل ت

ٍتر  .توف
 جسةالسق كثافة تهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء .1

ٍالي قوديس تووثي د    ٍت وديلر   لهود  تو خهود  يطكدٌ عودة اد ٍز د  عودة و د تعزطد قويس مثي   توز
ٍت  ددل توطظهلدد  توطدروطدد  ٍقدد ( توزددل هثوددا مثي دد  20و ع ددم هددٌ خددعت توخر هدد  ) ،توىيلر دد  وطيهددي  تو

ٍت  ل هيي ى  مربعء تن هرمز قضيء مدربعء قدد طدفا تعودة قدوً مثي د   ٍق ٍز   وطيهي  تو ٍز د   دل توز توز
ٍت د مثي   عدت توهكين  ل هرمز قضيء مربعء هطي أت  إوة ز يت ددددددد  مدددددهيي ى  ربعء وذوي بهبر مثر  ت

ٍت  ل توطرمز تولضيء وتوزل نويا ) ٍق ٍت15عدت هيهي  تو   .( هيه  وق
 

                                                           

مكتجةخ الؼجُكةب ،  الذبضةىثُخ، ثبألضةبلُت تطجُمةبد أضةص :الكمُةخ الجغرافُب نبصر ػجذهللا الطرَبنٍ ودمحم مذمىد الصبلخ، (1)

 .002، ص0222الرَبض، 

 .170، ص1891الرَبض، المؼهذ الؼرثٍ ألنمبء المذ  الؼرثُخ،  ػجذاالله اثى ػُبظ، التخطُػ للخذمبد التروَذُخ، (0)
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 .السقجسة ( كثافة تهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء02الخخيطة )

 
 .Arc GIS 10.8وبر يهج  ،بيضعزطيت عوة توخر ه  )تضطيس( ،توطصدر: توبي ا

 
 السقجسةالسخكد الستهسط لتهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء  .0

وتوطهددي   توط وير دد  هددٌ تلددً هلدديلوس توظزعدد  توطرمز دد   Mean Centerيعددد توطرمددز توطزٍطددط  
ٍتلر توفيرتجو   ٍت  ل مطي لٍ  ،(1)توطكي و   ل تض طيا توظلهو  ووى ٍق ٍز   توظلهل وطيهي  تو توييت  ل توز

                                                           

 .339-331، ص 1898ر خلُل الؼمر، االدصبء الجغرافٍ، دار اثن االثُر للطجبػخ والنشر، المىصل، مع (1)
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ٍتطدده   .هيي ىدد  مددربعء ٍت  ددل هيي ىدد  مددربعء ن ٍقدد و طكددٌ تويصددٍت عوددة توطرمددز توطزٍطددط وطيهددي  تو
وتودذلي  تودة هويدل توزيويدا  ArcToolboxوذودي هدٌ خدعت فدظدود تضتوت   Arc GIS 10.8نر ديهج 
و طكدٌ تٍادوا تطثيدا توطرمدز  ،Mean Centerوتخزودير تضتت   Spatial Statistics Toolsتوطكدي ل 

( تن توظلهددد  توزدددل هثودددا بددديووٍن تضخضدددر قدددد هثودددا 21و ع دددم هدددٌ توخر هددد  ) ،(7توطزٍطدددط بيوندددكا )
ٍت  دل هيي ىد  مدربعء Mean Centerتوطرمز توطزٍطط  ٍقد ٍز د  هيهدي  تو و ع دم هدٌ توخر هد   . ل ت

ٍر  تن توطزٍطددط توطكددي ل قددد وقدد   ددل ت ثددر تضقضدد ٍت  ددل توطيي ىدد  توطددذم ٍقدد ٍز دد  هيهددي  تو و  مثي دد   ددل ت
 .(20ولٍ هرمز قضيء مربعء ومطي هٍاا  ل توخر ه  )

 .( طخيقة تسثيل السخكد الستهسط في البخنامج7شكل )

 
 .Arc GIS 10.8توطصدر: نر يهج                

 
 standard distance السقجسة السدافة السعيارية لتهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء .3

تر ددد  تندددزا تو ترمدددز  standard distanceتليدددوس توطهدددي   توط وير ددد  تو توبعدددد توط ودددير   
 عظيفر توىيلر   دٍت هزٍطدههي توطكدي ل وذودي بيعزطديت توطهدي   توفيفدو  نديٌ عظيفدر توىديلر  وتوطزٍطدط

ط توطكي ل و صف قهرلي و طكٌ تطثيوهي نوي وي عوة توخر ه  وذوي نرطً تت ر  هرمزلي توطزٍط ،"توطكي ل وهي
ٍتطده  نر ديهج  ،توطهي   توط وير   وذودي هدٌ  Arc GIS 10.8و طكدٌ تويصدٍت عودة توطهدي   توط وير د  ن

 ،standard distanceوتوددذلي  توددة هويددل توزيويددا توطكددي ل  ArcToolboxخددعت فددظدود تضتوت  
( توزددل تددً تطثيددا 21وخر هدد  )و ع ددم هددٌ ت .( لٍاددا تطثيددا توطهددي   توط وير دد   ددل توبر دديهج8وتونددكا )



مذطبد تؼجئخ الىلىد فٍ مذبفظخ  تىزَغ الفصل الراثغ: التذلُل االدصبئٍ المكبنٍ لمىالغ

 كرثالء الممذضخ
 

 
111 

ٍت  دل هيي ىد  مدربعء يطيدا  ٍقد ٍز د  هيهدي  تو توطهي   توط وير د   يهدي نددت ر  هيوههدي بديووٍن تضزرد تن ت
ٍت  ددل هيي ىدد  مددربعء ٍقدد ٍز دد  هيهددي  تو تذ  ع ددم هددٌ توخر هدد   ، يددٍ توزرمددز  ددٍت توطرمددز توطكددي ل وز

ٍت تتخدا 21) ٍقدد %( 69نظهددب  ) (  لهدد 29تودددت ر  توط وير دد  نود  )( تن عددت توظلدديا توزددل هثودا هيهددي  تو
ٍ د  نويدا 13تهي توظليا توزدل وقعدا خديرل توددت ر  توط وير د  نود  ) ،(  له 42هٌ تفا ) (  لهد  نظهدب  هي

ووهددذن  فددد  هددب  توطيهددي  تتخددا تودددت ر  توط وير دد  عيوودد  وذوددي بهددبر  ،(  لهدد 42%( هددٌ أفددا )31)
ٍت  يهديترمز توهكين  ل لدذن توطظدينل ومثدر   ٍقد (  ع دم تن ههدي   23وهدٌ خدعت توفددوت ) ،هيهدي  تو

إذ تطثددا لددذن توطهددي   توط وير دد   ، ددً 19.08ومددين  صددف قهرلددي  2 ددً 1143.90تودددت ر  توط وير دد  نودد  
ٍت  ل هيي ى  مربعء ٍق  .هيهي  تو

  Direction Distribution السقجسة اتجاه تهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء .4
ٍتلر توفيرتجود يعد تت  ٍع  هٌ توى ٍز   ت د هليلوس توظزع  توطكي و  تضتفييو  وطفط مدذوي  ،"فين توز

يعددد ت ددد تتوت  توزيويددا توطكددي ل توددذ  ييدددت  هدد  تهزدددتت  لدديا توىدديلر  عددٌ نر ددل تيدلددد زتو دد  تض يددرت  
ٍ  ييددوط بي  ،وىدديلر بيودددر ي  و يهددر هددٌ توطرمددز توطزٍطددط بيتفدديليٌ هزعي هدديٌ و ظددزج عظدد  هددكا نوضدد

ٍز   توفيرت ل  . و عد تيضي ت د تضتوت  توذ  يهيلً  ل تيدلد هييور توز
 

 .( طخيقة تسثيل السدافة السعيارية في البخنامج8شكل )
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 ..8Arc GIS 10توطصدر: نر يهج                  
 .السقجسة لتهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء جغخافي( التحميل ال00الججول )

 .Arc GIS 10.8توطصدر: نر يهج  
 

ٍز   توىيلر  وذوي وير  ت رتء ع ،ووىيلر  و زً تويصٍت عودة  .(1)طووي  توزخهوط توطهزلبول وز
ٍتطددده  نر ددديهج  ٍز ددد  ن  ArcToolboxوذودددي هدددٌ خدددعت فدددظدود تضتوت   Arc GIS 10.8تتفدددين توز

( لٍاددا تطثيددا تتفددين 9وتونددكا ) ،Direction Distributionوتوددذلي  توددة هويددل توزيويددا توطكددي ل 
ٍز د  توىدديلر  ٍ  بدديووٍن 21خر هدد  )و ع ددم هددٌ خددعت تو .ت ٍز دد  توددذ  تطثددا بيونددكا توبوضدد ( تن تتفددين توز

ٍز دد   ،توزلددر   ( ولددذت 23تر دد  مطددي هثبددا  ددل توفدددوت ) °91.48وقددد مي ددا تر دد  زتو دد  توطيددا ضتفددين توز
ٍز   يكٍن   .هرد  ظٍ  هرقل_غر  هطيت غربل يعظل تن تتفين توز

 .( طخيقة تسثيل اتجاه التهزيع في البخنامج9شكل )

 
 ..8Arc GIS 10توطصدر: نر يهج                    

                                                           

خبلذ اكجر ػجذهللا الذمذانٍ، ودمحم كرَم اثراهُم الذلُمٍ، تذلُل جغرافٍ للخذمبد التؼلُمُخ فٍ نبدُخ الُرمةىن ثبضةتخذا   (1)

 .992، ص0218و،، الؼذد االو،، نظم المؼلىمبد الجغرافُخ، مجلخ مذاد اِداة، الجسء اال

محافظة خخيطة 
 كخبالء

 اتجاه التهزيع
 االتجاهي

 درجة ميل التهزيع
 Rotationاالتجاهي

مداحة 
 الجائخة

 0السعيارية كم

 نرف القطخ
)السدافة 

 السعيارية( كم

 توزيويا توطكي ل
_غر   هرد  ظٍ  هرقل
 هطيت غربل

91.48 1143.90 19.08 
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 .السقجسة لسحطات الهقهد في محافظة كخبالء جغخافي( التحميل ال01الخخيطة )                

 
 .Arc GIS 10.8باالعتساد عمى بخنامج  ،السرجر: الباحث
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  Average Nearest Neighbourصمة الجهار في تهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء  -5
ٍتر تلددً تلظوددي  تيويددا تض طدديا توطكي ودد   ومأ ددد  ،"تعددد تلظودد  هعيهددا توفددير تضقددر  تو هددي تهددطة فددو  توفدد

ٍتلر توظلهوددد  عودددة طدددها تضر  وذودددي نٍفدددفهي  ،(1)تولدددرت ٌ توطهدددزخده  هدددٌ قبدددا توفيدددرت ييٌ ودرتطددد  توىددد
ٍتطٍن  ٍز   ن ٍز عيpoisson)وتيويوهي وتفهيرلي تعزطيتت عوة ت خع  ذوي  ين هعىً  ،(2)  توطكي و  ( ووز

ٍتلر ض تخوٍ هٌ ادعف وتعزطيتلدي عودة  ٍز   توطكي ل ووى توطعيلير توطهزخده   ل وفف وتيويا  طط توز
ٍذل يييوت قويس وودوس  لدط  ٍز   ولذت توظط ٍ د وجويس  طط توز توٍفف وت زليرلي توة تودويا تو توطؤهر توط

ٍز عي  وتصظوفهي توة ثعث تفظي  ٍت ل وتوطظدزىً وفف توز ٍت  وتوعن ٍز   توعظل وتهدزخد  تلظود   ،"لل توز
 ،Nearest Neighbour Distanceتوزيويدا تووطدل  دل ت درتء عطوودي  تيويدا توطهدي   توفدير تضقدر  
ٍت  تضتو   :و زً تويصٍت عوة توفير تضقر  هٌ خعت توخه

ٍت -1 ٍق  . هي  عدت  ليا هيهي  تو
 . هي  ههي   توطظهل  -2
ٍت بيوظيٍ تضتلقويس  -3 ٍق  :توطهي   تويجوجو  نيٌ توظليا توزل هثوا هيهي  تو

ٍقدد  توفيرت ددل ووظلهدد  تضقددر  هظهددي ٍقدد  توفيرت ددل ووددا  لهدد  وتوط ثددً لددزً  هددي   ،توطهددي   ندديٌ توط
ٍ  توطهي ي  عوة عدت توظلط هزٍطط توطهي ي  نيٌ  طو  توظليا  .وذوي بلهط  هفط

ٍز   )عدت توظليا -4  ./توطهي  ( هي  مثي   توز
ٍتر بيطزخدت  توطعيتو   -5  :(3) هي  فو  توف

  
 :إذ تن

 .  = هعدت توطهي   توفعوو 
ٍت ٍق  .ن= عدت توظليا توزل تطثا هيهي  تو

 .ح= ههي   توطظهل 
                                                           

 (1) Cole, J, & King, C., Quanitative Geography, Wiley, 1968. p.89.  

دمحم شرتىح الردجٍ، كفبءح التىزَغ المكبنٍ لمراكس االضتُطب  فةٍ مذبفظةخ نُنةىي، اغرودةخ دكتةىرار )نُةر منشةىرح(  (0)

 .33. ص1882كلُخ اِداة، جبمؼخ ثغذاد، 

(3)  Haggett, p., clff, A. D & Frey, A. Location Models, Edward Arnold, London. 1977. p.439 
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ٍتطده  نر ديهج  وذودي هدٌ خدعت فدظدود  Arc GIS 10.7و طكدٌ تويصدٍت عودة قوطد  توفدير تضقدر  ن
 ،Average Nearest Neighbourهويدددل توزيويدددا توطكدددي ل وتودددذلي  تودددة ArcToolboxتضتوت  
 ،( لٍاا تطثيا توفير تضقر 10وتونكا )

 .( طخيقة تسثيل الجار االقخب في البخنامج12شكل )

 
 ..8Arc GIS 10السرجر: بخنامج  
 

ٍتر نددديٌ ) إذ يكدددٍن ووطددددوٍت هعظدددة وتاددديي  ،(24( توفددددوت )2.15 – 0تزدددرتوح قوطددد  فدددو  توفددد
ٍز علوهيدددت لبدديٌ تودد  دديذت مي ددا توجوطدد  تهدديو  فددفر  هددذت يعظددل قطدد  توزرمددز وتذت مي ددا توجوطدد   ،ظطط توزدد

وهددٌ  ،( لٍاددا  طددط قددوً توفددير تضقددر 24وتوفدددوت ) ، هددذت يعظددل قطدد  توزبيعددد وتض زنددير 2.15تهدديو  
ٍت  دل هيي ىد  مدربعء11خعت توظىر توة تونكا ) ٍقد ٍز د  هيهدي  تو  (  ع م تن قوط  توفدير تضقدر  وز

(  ع ددم تن قوطدد  توفددير تضقددر  لددل هزلددير  24وبطلير دد  لددذن توجوطدد  هدد  توفدددوت ) ،0.766298نويددا 
ٍت ل  .عن

 ( قيم صمة الجهار03ججول )
 نسط التهزيع قيم السعامل االحرائي

 هزفط  0.09 – 0
ٍت  0.49 – 0.1  هزلير  عظل

ٍت ل 0.50 – 0.99  هزلير  عن
ٍت ل هنزا 1.00 – 1.19  عن
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 هزبيعد 1.20 – 2.15
ٍز دد  توطكددي ل وطرت ددز تضطددزوهين تور فددل  ددل قضدديء توطٍفدداعبدديس توعدد توطصدددر: عوددل عبددد هفودد  توزربودد   ،زتو ،  طددط توز
 .366ص  ،2010 ،4توعدت ،17وتوزعووً، توطفود 

 
 .السقجسة ( صمة الجهار )الجار االقخب( لتهزيع محطات الهقهد في محافظة كخبالء11شكل ) 

 
  Arc GIS 10.8( وبخنامج 01باالعتساد عمى الخخيطة ) ،حثالسرجر: البا 
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ةثاألطحية ثوألحتيبألت بلثوألال  ث فألمل يرأل:تتب قيتهيألعلىألطم  يوألصف فألالألاالمبحاألالثيما

أل     ألالمقدسوألا

، "زدي ج تودرتطد  توطيدت ود  ت صدي وي  خدها وزيويا  زوتوزل تط قبا توبدء نزٍاوا توظىر   وتهبوليتهي 
ٍت وتوزددل تعددد أطيطددي  هددٌ توضددرور   ٍقدد أن  ٍاددا مودد  تددً  طدد  توبوي ددي  توعزهدد  عددٌ هيهددي  تعبيدد  تو

ٍت ل 42،  لد تطا تودرتطد  توطيدت ود  ت)"وزهبيل لذن توظىر    ٍزعد  عودة أقضدو  و د ٍت ه ( هيهد  تعبيد  وقد
ٍت ل توزيبعددد  وددد توطيي ىددد  ولدددل قضددديء مدددرب   وقضددديء توهظديدددولدددل  ي وددد  تويدددر و ي وددد  تويهددديظو   عء وتوظددد

ٍت ل توزيبع  و   هل  ي و  توخيرت  و ي و  توفدوت تويربل ومذوي قضيء عيٌ تطر وتوزل ندأ  هزبيلظ   وتوظ
ٍقد  وتوطهدي   وتوه أهدي نوي دي  توٍفدٍت وعددت توطرمبدي   ،ودر عويهدي  يدا تدً ترتطدزهي  طوعدي  هٌ  يدا توط
ٍت ٍق  ود  وهرتقبد  أعددتت توهدويرت  تودتخود   لد تً  طعهي هٌ خعت تودرتطد  توطيدت تودتخو  إوة هيه  تعبي  تو

ٍت وتوزدددل تطثددداإوددة هيهدددي  تعبيددد   ٍقدد ٍر  ) .عيظدد  تودرتطددد  تو ( أثظددديء هوددد  3(  دددل هويددل )5أ ىدددر  ددل فددد
ٍز ل ،  ٍت وتو  أهي نوي ي  توخده   لد تً  طعهدي هدٌ خدعت أخدذ زهدٌتطزطير  تضطزبوين ه  هدلر توطيه  وق

وخدرول توطرمبد  هدٌ ء توخده  وزهٌ )ويى ( ت زهديء توخدهد  توخده  عوة تطيس توفرد نيٌ زهٌ )ويى ( ند
ٍقا توذ  تً جو   ط  نوي ي  توٍفٍت  . توطيه  و فس تو

ٍهودد   أن فددفٍ  تأل زىددير لددل أطددزعطيت   نهددذن ،  وددا وت ددد يطددر "هددي   وهددأوٍ   ددل  ويتظددي توي
ودر عودة توخدهد  )فف تأل زىير( وغيوبي  هي تيدث هني ا فدفٍ  تأل زىدير هزدة هدي أفدبا توهتوطنكو  

 يهددر  يوهددي رت   ددل  ، وتأل زىددير غيددر هلزصددر عوددة توبنددر"يفددٍد توهددع  توطزي دد  وطيهدد  تلددديً توخدهدد  
ٍقدف عظدد إهديرت  توطدرور ،  ضدع  عدٌ خهدٍا توهديتف "توطهير تظزىر تورلي وإلقع  وتوهبدٍا وتوهدويرت  تز

، وأن فدفٍ  تأل زىدير هدي ع   دل "توطزت ط  توزل تعد هثيض ونبكي  خهٍا أو ففٍ  تأل زىير توطعلد  
ٍت توهويرت   ٍهو  وهظهي هيهي  وق   .(1) ويتظي توي

ٍت  ٍت طددبر توددٍن فددفٍ  تأل زىدديرو عدد نوددر عوددة توخدهدد  أ ثددر هددٌ تولينوودد  عوددة  لددذن إوددة و دد
ٍبدد  مطددي قددد توددٍن "تلددديً لددذن توخدددهي   ٍ ير توخدهدد  بيووطودد  توطهو ، وتطددبي  ذوددي مثيددر  هظهددي توعفددز  ددل تدد

ٍت هعيظددد  هفرواددد   تضطدددبي  ٍت توهدددبر إودددة قيددد ٍت  هيووددد  أو تقزصددديتي  أو قدددد يعددد ٍت إودددة قوددد  قظددد أو قدددد يعددد
 .(2)توخده 

                                                           

ثؼةط مذطةبد التؼجئةخ لمذَنةخ  ضمبهر غبرق أثةراهُم ػلةٍ ، دراضةخ تطجُمُةخ لمشةبكل صةفىظ األنتظةبر للمركجةبد فةٍ (1)

 .2 ، ص0212، رضبلخ مبجطتُر )نُر منشىرح(، كلُخ األدارح واأللتصبد، جبمؼخ ثغذاد،  ثغذاد

(2) Hiller,frederick S.Lieberman , Introduction to operations Research, 1990,3 rdedition,p1  
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هؤطس توظىر   عظدهي نبلهي  (Erlang) وظد  تلروظيظتوعيوً توف  ىر   ففٍ  تأل زىير إوة و ر   أفا 
ٍ ددد أن  ضزت ددي بيعوددة  رمدد  تولددل توطكيوطددي  توهيتهودد  هزخددذلي عوددة هددكا هنددكو  تزصددا  1909عددي    

ٍهوددد  لزعرادددٍن إودددة توزدددأخير  زوفددد  عدددد  قددددر   ٍتنظيٌ نددديوبل توخدهددد  توهيتهوددد  توعط هلددددهل (توعددديهع توطددد
ٍت هدد  توهوبددي  بيوهددرع  توزددل تيدددث ولددذت لددؤت  إوددة توزددأخير وقضدديء طدديعي  مبيددر   ددل )  توخدهدد هددٌ ه
ٍ ر  رمد  توطكيوطدي  توهيتهود  وقدد تطدزطر توعطدا  د .هطي لزهبر  ل توزأخير وهيوبل توخده  تض زىير ل تهد
 لد عطزا لذن تودرتط  وتٍطعا بعد توير  توعيوطو  توثي ود  وخيفد  ، )1(توزل واعهي إلروظي تضطسعوة 

ٍت خهٍا أ زىير  يهي   ٍ  .(2)ووييض  توزل تزصف ن
ٍعل وييود  هعيظد  وتوخدول أبعيتلدي وودل تدزً   ٍتقد  توطٍاد ٍ ر تو توهد  هدٌ لدذن توظىر د  لدٍ تصد

،  طدددي طددديعد لدددذن توظىر ددد  عودددة تأل زندددير لدددٍ أهكي وددد  "طدددزهي وتيويوهدددي وهدددٌ ثدددً أتخددديذ تولدددرتر بندددأ هي ترت
ٍت  ٍقدد ، مطددي أن لددذن توظىر دد  (3)أ زىدديرت  ووخدهدد أطددزخدتههي  ددل مثيددر هددٌ توطفدديض  وهظهددي هيهددي  تعبيدد  تو

ٍ  تووودف توطصدي ب  ولدل موفد  تأل زىدير وموفد  تلدديً ت وخدهد  ودذوي موطدي تهد  عوة موهود  تخهدوم هفطد
ٍت  دلددد  أو تٍطددو  توطيهددي ()أ ندديء هيهددي  تعب"زتت عدددت هرت ددز توخدهدد   توزددل تلددد  توخدهدد   دد ن  يدد  وقدد

ٍقا توذ  يصر   نيور توخده  هظزىرت  لذن توخده  طولا وتوعكس فيوا  .(4) هعدت تو
ٍت  خدهد  هزعددت  ٍت تلد  ادطٌ  ىدي  فدف أ زىدير وت دد ذو قظد ٍق )أ  "   طي أن هيهي  تعبي  تو

ٍت توهدويرت  توزدل  يهديإذ أن هيه،   أتطي  توخده   ل هر و  وت د ( عدت هٌ هرت ز توخده  ه    تعبيد  وقد
ٍت توزددل طويصددا هظهددي عوددة  ٍقدد ٍت وت ددد   ددر  أن مددا طددي ل طددوير  يخزددير هضددخ  تو أ ثددر هددٌ هضددخ  وقدد

ٍت وقا أطر   ٍق ٍهود  مأ ىطد  فدفٍ  ،لظي (5)تو   تض زىدير وتعزطدد لدذن تووثيدر هدٌ تأل ىطد   دل  ويتظدي توي
 .تأل ىط  عوة عظصر ٌ أطيطيٌ لطي هلد  توخده  ونيور توخده 

 
 

                                                           

أضةةؼذ ػجةةبش هنةةذٌ االضةةذٌ، نظرَةةخ صةةفىظ االنتظبر)األرتةةب،( وتطجُمبتهةةب ػلةةً المةةىان  التجبرَةةخ الؼرالُةةخ، مجلةةخ  (1)

 .331ص  ،0211، 10دراضبد الجصرح، الؼذد 

، دار المطةُرح للنشةر 1، غث الؼملُةبد تذلُةل كمةٍ فةٍ األدرح ، ثذةىلٍ وزَةبد ػجةذ الكةرَم المبظةٍ مشةر دطةن ػلةٍ (2)

 .019 ، ص 1887والتىزَغ والطجبػخ، ػمب ، 

 .038 ، ص0212، دار الذبمذ اانشر والتىزَغ، ػمب ، 1، غالؼملُبد  ، األدذاث فٍ ثذىث( دطُن مذمىد الجنبثٍ 3)

، دار المطةةُرح للنشةةر والتىزَةةغ والطجبػةةخ، ػمةةب ، 1، غمةةخ فةةٍ أدارح األنتةةبم والؼملُةةبد ذ، مم( ضةةلُمب  خبلةةذ ػجُةةذاد 1)

 .001 ، ص0213

 .329 ، ص 1897، مطبثغ جبمؼخ ثغذاد، 0، غػجذ رَبة جساع ، ثذىث الؼملُبد ( 3)
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  االساس الشظخي لشظخية صفهف االنتظار
 أنظسة صفهف األنتظار :أوالا 

 لظي  أربع  أ ىط  وصف تض زىير وهرت ز أتتء توخده ، ولل: 
هطة لذن توهر لد  بيوهر لد  توطظصدف  وت (first input- first out put)"هٌ لدخا أوض  يخرل أوض  

ٍو  لددذلر توددة  هييدد  فددف تض زىددير نددٍت توصددف  تو توعيتودد  ألنا توزبددٍن توددذ  يصددا و فددد توخدهدد  هنددي
 توة أن يليد. 

ٍت ٍق ، (1)وهٌ تهبولي  لذت توظىدي  لدٍ مطدي رألظدين  دل ورهد  تصدووا توهدويرت  وتزو دد توهدويرت  بديو
ٍ  تودرتط   . وبهذت يكٍن توطزب   ل هٍا

و زبد  تطدزخدت  لدذت توظىدي   دل توطخديزن  (last input- first out put)"هدٌ لددخا أخيدرت يخدرل توض   .1
ٍتت غيددر تولينودد  ووزوددف ٍت  لددد تعطددا توطيهدد  عوددة تلددديً توخدهدد  "بيوظهددب  ووطدد ٍقدد ، و ددل هيهددي  تعبيدد  تو

ٍ " ووزبددي ٌ بطضددخ  وت ددد    هيهدد  توخدهدد  ، وعظدددهي لزوددٍن فددف ت زىددير بعدددت مبيددر هددٌ توهددويرت  تلدد
ٍوهي عوددة " نزنددييا هضددخ  ثي ودد  ،  زظددد   تعدددتت توهددويرت  توليتهدد  هددؤخرت توددة توطضددخ  توفدلددد  و صدد

ٍح(2)توخده  قبا توهويرت  توزل طبلزهي  ل توٍفٍت     ، ولذت هي تً هع ىز  أثظيء تودرتط  توطيدت و  نٍا
ٍت و   .2 ٍر وعوة ت "(Service in random option)" ىي  توخده  توعن ٍ ددت  بصد  .طيط  تدزً خدهد  تو

ٍت ل تودة وطديت توظلدا توعيهد   ٍتنظيٌ بندكا عند ٍت و  وههزلو  عٌ زهٌ توٍفٍت مطي  ل تير  توط عن
ٍقف توهويرت  توخيص  . (3) ل  يو  تفطعهً  ل ه

ٍ دد  ىدي   .3 ٍ دد  "(Priority quaueing diaelme)" تألوو ٍ ددد  توليتهدد  تضوو   فددل لددذت توظىددي  تعهددل تو
، مطدي  دل ت ىطد  بعدم توطهزندهوي   يدا يفددوت تخدٍت توطرادة " عدٌ وقدا توٍفدٍتبيم توظىدر 

ٍت  يودد  نير دد  تو ههددزعفو  لددؤت  توددة تأ يددا أ ددد توطراددة هددٌ  ٍوهً وووددٌ و دد بيهددر تهوهددا وفدد
 .(4)تودخٍت توة توطهزنفة وتتخيت في ر توييو  توهير  

 
                                                           

ضالضةةل أدمةةذ دطةةن ضةةلمب ، تطةةىر نظةةب  الخذمةةخ فةةٍ دائةةرح جنطةةُخ الةةذجُل ثبلةةذما ثةةُن شةةجكبد صةةفىظ االنتظةةبر و (1)

  .01 ، ص 0211مبركىظ، رضبلخ مبجطتُر)نُر منشىرح(، كلُخ االدارح وااللتصبد، جبمؼخ ثغذاد، 

جبمؼةخ ثغةذاد، رضةبلخ  -ػمبر شهبة أدمذ، تطجُمبد لنظرَخ صفىظ االنتظبر فٍ المطتشفً التؼلُمٍ لكلُخ غت االضنب  (2)

 . 8، ص 0227، كلُخ االدارح وااللتصبد، جبمؼخ ثغذاد )نُر منشىرح (،مبجطتُر

  .8المصذر نفطه، ص  (3)

ػمبر شهبة ادمذ، تطجُمبد لنظرَخ صفىظ االنتظبر فٍ المطتشةفً التؼلُمةٍ لكلُةخ غةت االضةنب ، مصةذر ضةبثك، ص  (4)

8- 12.  
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  (Queneinq morelsl)" نساذج صفهف االنتظار :ثانياا 
ض ند هٌ نظيء  طيذل يطكٌ هٌ خعوهي  هي  هليلوس تضتتء    نزظفيذ ففٍ  تض زىيرقبا تونرو 

، تذ تن توهد  تضطديس هدٌ  ىر د  " توزل لزً هٌ خعوهي هعر   تذت مين توطنرو  ذت  دو  تقزصيتي  تو ض
 . (1)ففٍ  تض زىير لٍ تزو د ي نزلظو  هعيظ   هزهو  هٌ خعوهي توزظبؤ بهوٍ  توظىي  توطلزرح

 وعوو   ين  طيذل تض زىير عوة ترب   يض  وصف تض زىير وهرت ز أتتء توخده  ولل: 
 : (Single channel system)"الهاحج  الخجمةنسهذج قشاة  .1

، تذ تلدددد  جودد  توخدهددد  بنددكا هززددديول وهددٌ تون أ  تعليدددد "ولددٍ هددٌ توظطددديذل توزددل تزهدددً بيوبهددين 
ٍ  عوددة نبيددر وت ددد وورهدد  فددوي   وتتتهدد  ، هثدديت ذوددي: عودديت  نبيددر " وبطر ودد  وت ددد  تألطددظين توزددل تيزدد

 توهفٌ توبير   عظد توطيظيء توزل تدتر هٌ قبا عيها  ظل وت د.
 نسهذج انتظار ذو مخكد اداء خجمة واحجة وبسخحمة واحجة( 10شكل )

 
 

 
 : " نسهذج قشاة الخجمة الستعجدة .0

ٍذل لزهدددً بيوزعليدددد وزعددددت هرت دددز توخدهددد  ووودددٌ  ، هثدددا هيهدددي  تعبيددد  (2)ت يتيددد  توطر وددد لددذت توظطددد
ٍت تو عوديت  نبيدر  يهدي  ٍق ٍت  يا تزعدت  يهي توطضخي  وزلديً توخده  ووطرمبي  توزل ترو  توزدزوت بديو ٍق تو

 أ ثر هٌ نبير. 
 نسهذج انتظار ذو مخكد اداء خجمة متعجدة وبسخحمة واحجة ( 13شكل )

 
 
 
 
 

                                                           

، (هشب  صالح مذطن الجُبتٍ، النمل الجذرٌ فٍ دولخ لطر )دراضخ فٍ جغرافُخ النمل(، اغرودخ دكتىرار)نُر منشىرحأل(1)

  .131، ص 0222خ الترثُخ، الجبمؼخ المطتنصرَخ، كلُ

  .183مصذر ضبثك، صثذىث الؼملُبد، ػجذ رَبة جساع، أل(2) 

 

 مركز اداء الخدمة

 صفوف االنتظار

 صفوف االنتظار
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 : " نسهذج قشاة خجمة واحجة بسخاحل متعجدة .3
ٍ دت  توة هرت ز أتتء توخده  بنكا هززيب  وزنكا ففي وت دتو  ، ووول تيصا عوة " لظي تصا تو

توخدهددد  ميهوددد  عويهدددي توطدددرور بطرت دددز تتتء توخدهددد  ألنا مدددا قظدددي  خدهددد  تخدددزل بفدددزء هعددديٌ هدددٌ توخدهددد  
 . (1)توووو 

 هثيت ذوي  ل خهٍا تض زيل عظدهي تعيوج توبضيع   ل هرت ا هزعدت . 
 نسهذج انتظار ذو مخاكد اداء خجمة متعجدة وبسخاحل متعجدة( 14شكل )

 
 

 هرت ز تتتء توخده     
 هرت ز تتتء توخده 

 نسهذج قشاة خجمة متعجدة وبسخاحل متعجدة:  .4
ٍت  وهزعددت  توطرت دا بييدا تن توزبدٍن ض يهدزهو  تخدٍت  تن هيه  توخده  قد تودٍن هزعددت  تولظد

 . (2) ل  هي وً يكطا قظي  خده  تو هر و  طيبل قظي  خده  ض ل  تو هر و  ض
ٍتز يٌ تو ت ثر   . (3)يطكٌ تطثيا ذوي بخط ت زي ل هز

 نسهذج انتظار ذو مخاكد اداء خجمة متعجدة وبسخاحل متعجدة( 15شكل )
 
 
 

 
 

 هرت ز تتتء توخده 
                                                           

رَتشبرد ثردَنطى ، تطجُمبد ػملُخ ػلً ثذىث الؼملُبد )ضلطلخ شةى (، ترجمةخ دطةُن الغجةبرٌ، دمحم اثةراهُم َةىنص،  (1)

  .333، ص 1882دار الذولخ للنشر والتىزَغ، 

بلت دطةُن، اضةتخذا  صةفىظ االنتظةبر فةٍ تمُةُم مراكةس الصةُبنخ فةٍ الشةركخ الؼبمةخ لتىزَةغ كهرثةبء ثغةذاد، مشتبق غ (2)

 . 11، ص 0223كلُخ االدارح وااللتصبد، جبمؼخ ثغذاد،  )نُر منشىرح (،رضبلخ مبجطتُر 

خ والنشةر، جبمؼةخ ػذنب  شمخٍ جةبثر و ظةىَخ ضةلمب  دطةن، ممذمةخ فةٍ ثذةىث الؼملُةبد، مطجؼةخ دار الكتةت للطجبػة (3)

  .337، ص 1899المىصل، 

 صفوف االنتظار

 ف االنتظارصفو
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 : (1)الريغة الخياضية لمشظخيةثالثاا: 
 فٍ  تض زىير ر ياوي ميآلتل:يطكٌ فويغ   ىر   ف

  هعدت وفٍت توهويرت   ل توهيع 
µ   هعدت تلديً توخده   ل توهيع 
Ç . ٍزت   ل توطيه  عدت توه
P ) ثي   تزت ي  توهويرت  ) هر تضطزخدت  
Po ) ٍت طوير  ت زطيت تن هلد  توخده  هيغر تو عينا عٌ توعطا )عد  و 
LS فف توظىي  هعدت عدت توهويرت  توطظزىر   ل 
Lq هعدت عدت توهويرت  توطظزىر   ل فف تض زىير 
Ws  هعدت هد  تض زىير ووا طوير   ل توظىي 
Wq هعدت هد  تض زىير ووا طوير   ل فف تض زىير 

 الشساذج الخياضية لشظخية صفهف االنتظار
ذل وتوزدل لظي   طيذل ر ياو  هخزوف  وصفٍ  تض زىير وطٍ   زهرد إوة بعدم هدٌ لدذن توظطدي

ٍتطدٍن  ٍز د  ن ٍز د   Poisson distribution توٍن ذت ألطو   دل توزهبولدي  توعطوود ، و طكدٌ تطدزخدت  ت وتوز
توٍن ههط  وتوعر تو ت ر  ل مع توييوزيٌ  ل أ ثر  يض   وتوزل Exponential distribution تألطل

ٍتطٍن:  ٍز   ن ٍر  هبهه  عٌ ت  .(2)ففٍ  تض زىير و طكٌ إعهيء ف

 
ٍز   تألطلومذ  :وي توز

 
 

                                                           

  .313، 1898ػمبنىئُل ثبرز  وآخرو ، الؼملُبد التصبدفُخ، دار الكتت للطجبػخ والنشر، ثغذاد،  (1)

( ضهُلخ ػجذ هللا ضؼُذ، الجذَذ فٍ األضبلُت الكمُخ وثذىث الؼملُبد، الطجؼخ األولً، دار الذبمذ للنشر والتىزَةغ، ػمةب ، 0)

 .342 ، ص 1880األرد ،
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 (1) (M/M/1) الشسهذج
ٍ دت  نديوبل توخدهد  إودة توظىدي  ٍذل ينير إوة أ ظي أهي   ىي  فف ت زىير جو  تد ل تو  لذت توظط

ٍتطٍن بطعدت وفٍت  ٍز   ن ٍز   تألطدل بطعددت أتتء توخدهد  λتخض  وز  μ، وزهٌ أتتء توخده  يخض  ووز
  ىددي  توصددف ) ىددي  أتتء توخدهدد ( عددي ، أهددي توعدددت تألعىددًوجودد  أيضددي هرمددز خدهدد  وت ددد )قظددي  وت ددد (، 

ٍ دت  غير هيدت  ٍود وو ٍح نهي  ل توظىي  وتطزهيع  توطصدر توط ٍ دت  توطهط  .وو
ٍذل أ   μتفير هٌ  λ تن يكٍن  ولظي يفر وتض    د  لظندأ خدط ت زىدير لدزتتت  μ<λ ل لدذت توظطد

ٍو  إوة هي ض  هيي   .ن
ٍ دددت  توزددل تزولددة إن ت زطدديت أن يكددٍن توظىددي  هندديٍ  ض  ددل و ددد  زهظودد  هعيظدد  أو هزٍطددط عدددت تو

 :توخده   ل و د  زهظو  هعيظ  وتوذ  أططيظين هعيها تضطزخدت  يعهة بيوععق  توزيوو 

 
 μ .أل   توهي p<1 λ : يا أن

ٍض )  دل و دد  زهظود  هعيظد  أو ت دزطع  عدينع عدٌ توعطدا (أهي ت زطيت أن يكٍن توظىي  غير هندي
 :ت أ  و د   ل توظىي   ل توي توفزر  يعهة بيوععق و ٍ  عد 

P0=1-P 
ٍت  :و د  نيوب  خده   ل توظىي   ل و د  زهظو  هعيظ  يعهة بيوععق  توزيوو  n ت زطيت و 

Pn=(1-P)Pn=P0Pn 
 .…n=1.2.3.4 : يا أن

ٍو   هي  بجو   ٍوظي عوة فوي   هي  تطكظظي بهه  :، لذن توطؤهرت  للتوطؤهرت إن  ص
- Lsدددت  ندديوبل توخدهدد   ددل توظىددي هز ٍ ٍ دددت  ندديوبل توخدهدد   ٍطددط عدددت تو ٍقدد  وو )توعدددت توطز

ٍ دت  توزل تزولة توخده (  :و عهة بيوععق  توزيوو  ،توطظزىر   ل فف تض زىير بيإلاي   إوة تو

 
- Lq)دددت   ددل فددف تض زىددير ٍ ٍ دددت  توطظزىددر   ددل فددف  هزٍطددط عدددت تو ٍقدد  وو توعدددت توطز
ٍب ت تض زىير وزول  :)، و عهة بيوععق  توزيوو  وخده  توطهو

                                                           

اثراهُم نبئت، أنؼب  ثبلُخ، نظرَخ المراراد نمبرم وأضبلُت كمُخ مذىضجخ، الطجؼخ األولةً، دار وائةل للطجبػةخ والنشةر،  (1)

 .314-316، ص 0221ػمب ، األرد ،



مذطبد تؼجئخ الىلىد فٍ مذبفظخ  تىزَغ الفصل الراثغ: التذلُل االدصبئٍ المكبنٍ لمىالغ

 كرثالء الممذضخ
 

 
124 

 
-Ws  ٍت د  هٌ نيوبل توخده   ل توظىي ٍ د  تو ٍ دد   هزٍطط زهٌ بليء تو ٍقد  وبلديء تو )توزهٌ توطز

ٍت د   : ل توظىي (، و عهة بيوععق  توزيوو  تو

 
-Wq ٍت ددد  هددٌ ندديوبل توخدهدد   ددل فددف تض زىددير ٍ ددد  تو ٍقدد هزٍطددط زهددٌ بلدديء تو   )توددزهٌ توطز
ٍ د  ٍت د   ل فف تض زىير(، و عهة بيوععق  توزيوو  وبليء تو  :تو

 
 :أ  μ /1 وتوذ  يهيو  إوة W0أهي هزٍطط زهٌ أتتء توخده  وتوذ  طظرهز و  

 
ٍت ددد   ددل فددف  Ws وبيوزدديول يطكددٌ  هددي  ٍ ددد  تو بهر لدد  أخددر  إذت عوطظددي هزٍطددط بلدديء تو

 :تض زىير أ 
Ws=Wq + W0 

 (1) (M/M/C)الشسهذج 
ٍتطددٍن بطعدددت وفددٍت  ٍز دد  ن ٍ دددت  ندديوبل توخدهدد  توخياددع  وز ٍذل نزددد ل تو  λلزصددف لددذت توظطدد

ٍز   تألطل بطعدت أتتء توخده    أهي عدت هرت ز توخده   هٍ يهيو  إوة .µوبزهٌ أتتء توخده  توخيا  ووز
cدددت  غيددر هيدددت بيإلاددي   هرمددز ٍ ٍوددد وو  إوددة أن )قظددي (، وطددع  هكددين تض زىددير وتطددزهيع  توطصدددر توط

  ىي  أتتء توخده  عي  ) ىي  توصف عي (.
ٍت هرمددز خدهدد  )قظددي (  ددل توظىددي  لددؤتون  فددس توعطددا هلير دد  هدد   يودد   ىددي  ذو قظددي   c أن و دد

زبدٍن  دل  ن وت دد  c هر ،   ذت أخذ ي بعيٌ تضعزبدير إهكي ود  وفدٍت c يعظل تهر   عطوو  توخده  وت د ،
 :إذت مين  عظد ذ

                                                           

 .301-303ص  ثك،بُت كمُخ مذىضجخ، مصذر ض( اثراهُم نبئت، نظرَخ المراراد نمبرم وأضبل1)
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n≥c   ددددت ٍ ٍتفدددو  إودددة توظىدددي  أ بدددر أو يهددديو  إودددة عددددت أ  عددددت تو  هرت دددزنددديوبل توخدهددد  تو
 .cµ هعدت أتتء توخده  يهيو  إوة ،عظد ذ توخده 

 n<c  ٍتفدو  إودة توظىددي  أقدا هدٌ عددت ٍ ددت  نديوبل توخدهد  تو توخدهد ، عظد ددذ  هرت دزأ  عددت تو
  توفعودل أقدا هدٌ هعددت أتتء وبيوزيول هعددت أتتء توخدهد   دل لدذن توييود nμ أتتء توخده  يهيو  إوة هعدت
ٍت بعم  ،nμ<cμ  أ  أن cμ توظىر   توخده   ٍ ٍو )توعينو  عٌ توعطا  توطرت زوذوي و  (.غير هني

ٍذل ٍذل تعطوً ووظط طيبلي ه  تألخذ  توذ  تعراظي و  (M/M/1) نظيء عوة هي طبل يعزبر لذت توظط
 .n>c عظدهي cμ وبطلدتر n≤c عظدهي nμ بعيٌ تضعزبير أن طرع  أتتء توخده  طززتتت بطلدتر

ٍذل  يصددا عوددة فددوي  ويهددي  تودرتطدد  زوفدد    ٍت Pn توزيويوودد  تور ياددو  وهددذت توظطدد  ت زطدديت و دد
n:(1)و د  نيوب  خده   ل توظىي   ل و د  زهظو  هعيظ  بيونكا توزيول 

  

 
ٍذل يفر أن يكٍن أفير هٌ ٍت د  يا أن هعيها تض نييت وهذت توظط  :أ  أن تو

 
ٍذل  زيهر  هر توصو  توزيوو : توطؤهرت أهي بجو    (2)لذت توظط

 
                                                           

 .327ؼُذ، الجذَذ فٍ األضبلُت الكمُخ وثذىث الؼملُبد، مصذر ضبثك، ص ( ضهُلخ ػجذ هللا ض1)

 .329، ص نفطه( مصذر 0)
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 محطات تعبئة الهقهد حدب القزاء او الهحجات االدارية
 مخكد القزاء كخبالءاوالا: 

ٍت لل15تضطٌ هرمز قضيء مربعء )  -:( هيه  تعبي  وق
 كخبالء الحجيثة .1

مدا خطدس تقدي ل، ( طدوير  18لٍ )مربعء تويدلث   أن هعدت توٍفٍت وطيه  (24هٌ توفدوت ) 
ٍض تو هزٍطدط عددت  ( طوير  ووا خطس تقي ل.15.6هعدت تلديً توخده  ) إن ت زطيت أن يكٍن توظىي  هني

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل   .(0.096 ل توطيه   وي ا )تو
( 0تن ت زطدديت عددد  تطددزخدت  هرمددز توخدهدد  )هدديغر تو عينددا( لددٍ )(  ع ددم 25هددٌ  دددوت ) 
( ولددذت لدددت عوددة أن هعدددت توٍفددٍت ههددزطر  ددل توطيهدد  هددٌ توهددويرت ،  أهددي 1طددزخدت  لددٍ )وت زطدديت تض

ٍقدددد  ووهددددويرت   ددددل توظىددددي  ) ( طددددوير ، وعدددددت توهددددويرت  توطظزىددددر   ددددل فددددف تض زىددددير 32.82توعدددددت توطز
ٍ دددت   ددل توظىددي  لددٍ )21.28) ٍقدد  وو ٍ دددت   ددل 0118( طددويرت ، وتن وقددا توطز ( تقولدد  هعدددت وقددا وو

ٍر  ) هٌ خعت (.12 زىير )توصف تض ٍت 3(  ل هويل )6ف (  تٍادا فدفٍ  تأل زىدير  دل هيهد  وقد
  ربعء تويدلث  .

 الهزني .0
ٍز ل لددٍ )24هددٌ توفدددوت )  ( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 8( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  تودد

ٍض تو هزٍطددددط عدددد6.7تلددددديً توخدهدددد  ) دت ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.199تو

( 0.3لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع دم تن ت زطديت عدد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت ) 
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفدٍت ههدزطر  دل توطيهد  هدٌ توهدويرت ،  أهدي 0.7وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقددد  ووهدددويرت  ( 0( طدددوير ، وعددددت توهدددويرت  توطظزىدددر   دددل فدددف تض زىدددير )1.19 دددل توظىدددي  ) توعددددت توطز

ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0115طدددويرت ، وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 (.0تض زىير )
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 الطف .3
هعدت تلدديً  ،( طوير  ما خطس تقي ل7( أن هعدت توٍفٍت وطيه  توهف لٍ )24هٌ توفدوت )

ٍ دت  توزل  .( طوير  ووا خطس تقي ل3.2  )توخده ٍض تو هزٍطط عدت تو إن ت زطيت أن يكٍن توظىي  هني
 .(0.547 وي ا )تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه  

( 0.11لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )
 تهديأن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ،  ( ولذت لدت عوة0.89وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.27( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.46توعدت توطز
ٍ ددت   دل توظىدي  لدٍ )( تقول  طوير 20أ  ما ) طويرت  ٍقد  وو ( تقولد  هعددت وقدا 0135، وتن وقا توطز

ٍ دت   ل توصف تض زىير  .( تقول 0.04) وو
 الحهبيةالقباب  .4

 تقددي ل،( طددوير  مددا خطددس 9لددٍ ) توجبددي  توذلبودد ( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطدط عددت  تقدي ل.( طوير  وودا خطدس 3.9هعدت تلديً توخده  ) إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه     .(0.547)  وي اتو
( 0.09لدٍ )هديغر تو عيندا( ) توخدهد (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز 25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.91وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.35ر )( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدي2.66توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ ددت   دل توصدف تض زىدير 013طويرت  وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.04)
 الكفيل .5

( طوير  ما خطس تقي ل، هعددت 15.2( أن هعدت توٍفٍت وطيه  تووفيا لٍ )24هٌ توفدوت ) 
ٍض تو هزٍطدددط عددددت ( طدددوير  وودددا خطدددس تقدددي ل، إن ت زطددديت أن يكدددٍ 12.3تلدددديً توخدهددد  ) ن توظىدددي  هندددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  (.0.206تو
( 0.29لدٍ ))هيغر تو عينا(  (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده 25هٌ  دوت ) 

تهدي  ( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ،0.71وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقدد  ووهددويرت   ددل توظىددي  ) ( 0.0( طددوير ، وعدددت توهددويرت  توطظزىددر   ددل فددف تض زىددير )1.24توعدددت توطز
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ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0108طدددويرت ، وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 .( تقول 0تض زىير )

 كخبالء الججيجة .6
 ( طوير  ما خطس تقي ل،11ء توفدلد  لٍ )( أن هعدت توٍفٍت وطيه  مربع24هٌ توفدوت ) 

ٍض تو هزٍطدط عددت 9.8هعدت تلديً توخده  ) ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.187تو

( 0.33لدٍ )ينا( )هيغر تو ع(  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.67وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقددد  ووهدددويرت   دددل توظىدددي  ) ( 0( طدددوير ، وعددددت توهدددويرت  توطظزىدددر   دددل فدددف تض زىدددير )1.12توعددددت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير ( تقول  هعدت و 011طويرت ، وتن وقا توطز قا وو

 .( تقول 0)
 الجشتين .7

هعدددت  تقددي ل،( طددوير  مددا خطددس 5( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  توفظزدديٌ لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت  تقددددي ل.( طددددوير  ووددددا خطددددس 2.5تلددددديً توخدهدددد  ) إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس   .(0.362)  وي ا توطيه  تقي ل  لتو
( 0.18لدٍ ))هديغر تو عيندا(  (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد 25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.89وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.01فدف تض زىدير )( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل 2.19توعدت توطز

ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) طدددويرت ، ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0144وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 .( تقول 0تض زىير )

 الغزشفخ .8
هعددت  تقدي ل،( طدوير  مدا خطدس 11( أن هعدت توٍفٍت وطيه  تويضظفر لدٍ )24هٌ توفدوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت  إن ت زطدددديت تقددددي ل.( طددددوير  ووددددا خطددددس 5.4تلددددديً توخدهدددد  ) أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس   .(0.509) توطيه   وي ا تقي ل  لتو
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( وت زطديت 0.13لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت )
ويرت ، تهددي توعدددت ( ولددذت لدددت عوددة أن هعدددت توٍفددٍت ههددزطر  ددل توطيهدد  هددٌ توهدد0.87تضطددزخدت  لددٍ )

ٍقدددد  ووهددددويرت   ددددل توظىددددي  ) ( 0.19( طددددوير ، وعدددددت توهددددويرت  توطظزىددددر   ددددل فددددف تض زىددددير )2.23توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) طويرت ، ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 012وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .لٍ تقا هٌ ثي و  ( تقول 0.02)
 ارض الخيخ .9

 تقددي ل،( طددوير  مددا خطددس 9.2توٍفددٍت وطيهدد  تر  توخيددر لددٍ ) ( أن هعدددت24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددط عدددت  تقددي ل.( طددوير  ووددا خطددس 4هعدددت تلددديً توخدهدد  ) إن ت زطدديت أن يكددٍن توظىددي  هنددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس   .(0.575) توطيه   وي ا تقي ل  لتو
( 0.09لدٍ ) )هديغر تو عيندا(  (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.91وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.35( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.65توعدت توطز

ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) طدددويرت ، ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0129وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 .( تقول  لٍ تقا هٌ ثي و 0.04تض زىير )

 االنتفاضة الذعبانية .12
( طددوير  مددا خطددس 10لددٍ ) تض زفيادد  توندد بي و ( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت )

ٍض ت تقدددي ل.( طدددوير  وودددا خطدددس 5.5هعددددت تلدددديً توخدهددد  ) تقدددي ل، و إن ت زطددديت أن يكدددٍن توظىدددي  هندددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس  ل توطيه   وي ا  .(0.455) هزٍطط عدت تو

( 0.16لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.84وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدوي ( 0.11( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )1.93رت   دل توظىدي  )توعدت توطز
ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) طدددويرت ، ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0119وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 .( تقول 0.19تض زىير )
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 الدمطاني .11
هعدت  تقي ل، ( طوير  ما خطس8.6( أن هعدت توٍفٍت وطيه  توهوهي ل لٍ )24هٌ توفدوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت  .( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل4.2تلددددديً توخدهدددد  ) إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  .(0.410)  ل توطيه   وي ا تو

( 0.13لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.87  لٍ )وت زطيت تضطزخدت

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.05( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.09توعدت توطز
ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) طدددويرت ، ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0124وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 .( تقول 0.01) تض زىير

 الحج البخي  .10
 تقدددي ل،( طددوير  مدددا خطددس 11( أن هعدددت توٍفدددٍت وطيهدد  تويدددج توبددر  لدددٍ )24هددٌ توفددددوت )
ٍض تو هزٍطدط عددت  تقدي ل.( طوير  وودا خطدس 5.6هعدت تلديً توخده  ) إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس   .(0.491 وي ا )توطيه   تقي ل  لتو
( 0.14لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25ٌ  دوت )ه

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.16( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.12توعدت توطز

ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) طدددويرت ، ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف 0119وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
  .( تقول 0.01تض زىير )

 الفخقج .13
هعدددت  تقددي ل،( طددوير  مددا خطددس 8.3لددٍ ) توفرقددد( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي تقددددي ل.( طددددوير  ووددددا خطددددس 4.5تلددددديً توخدهدددد  )   هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس   .(0.922 وي ا )توطيه   تقي ل  لتو

( 0.04لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.96وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقدددد  ووهددددويرت   ددددل توظىددددي  )توعدددد ( طددددوير ، وعدددددت توهددددويرت  توطظزىددددر   ددددل فددددف تض زىددددير 12.34دت توطز
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ٍ دددت   ددل توظىددي  لددٍ ) ،( طددويرت 10.49) ٍقدد  وو ٍ دددت   ددل 1.49وتن وقددا توطز ( تقولدد  هعدددت وقددا وو
 .( تقول 1.26توصف تض زىير )

 الفارس .14
هعددت  تقدي ل،طوير  ما خطدس  (10.4لٍ ) توفيرس( أن هعدت توٍفٍت وطيه  24هٌ توفدوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت  تقددددي ل.( طددددوير  ووددددا خطددددس 6.6تلددددديً توخدهدددد  ) إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس   .(0.788 وي ا ) ل توطيه  تقي ل تو

( 0.12لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.88زطيت تضطزخدت  لٍ )وت 

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 2.58( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )4.15توعدت توطز
ٍ دددددت   ددددل توظىددددي  لددددٍ ) طددددويرت ، ٍقدددد  وو ٍ دددددت   ددددل توصددددف 0.4وتن وقددددا توطز ( تقولدددد  هعدددددت وقددددا وو
 .( تقول 0.25تض زىير )

 الشزال .15
ٍ هي هزخصص    .ظفط وتوييزبيوتً تطزبعدلي م

 ناحية الحخ ثانياا:
 الغانسي .1

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 7( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  تويددي طل لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 2.5خدهدددد  )تلددددديً تو ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.700تو
( 0.05لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )

عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي ( ولذت لدت 0.95وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍق  ووهويرت   ل توظىي  ) ( طدوير ، 1( طوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )3.8توعدت توطز

ٍ ددددت   دددل توظىدددي  لدددٍ ) ٍقددد  وو ٍ ددددت   دددل توصدددف تض زىدددير 0.54وتن وقدددا توطز ( تقولددد  هعددددت وقدددا وو
 .( تقول 0.14)
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 يخالحخ الكب .0
( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، 9.8( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  تويددر تووبيددر لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطدط عددت 3.8هعدت تلديً توخده  ) ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.645تو
( 0.07لدٍ ))هديغر تو عيندا( ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  (  ع م تن 25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.93وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.63( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )3.21توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ )طوير ، وتن وقا توطز ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.33ٍق  وو ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.06)
 القطارة .3

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 8لددٍ ) تولهددير ( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 4.8تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )ت  .(0.833و
( 0.09لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.91وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل  ( 3.79( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )5.45توظىدي  )توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.68طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.47)
 الطار .4

 ( طوير  ما خطس تقي ل، هعددت تلددي7ًلٍ ) توهير( أن هعدت توٍفٍت وطيه  24هٌ توفدوت )
ٍ دت  توزل 3.5توخده  ) ٍض تو هزٍطط عدت تو ( طوير  ووا خطس تقي ل. إن ت زطيت أن يكٍن توظىي  هني

 .(0.333تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )
( 0.14لدٍ ) )هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد 25هٌ  دوت )

دت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي ( ولذت ل0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.01( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.01توعدت توطز
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ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.29طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0)
 القسخ .5

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 6.5( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  تولطددر لددٍ )24ٌ توفدددوت )هدد
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 4.6تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.707تو
( 0.17لدٍ ))هديغر تو عيندا( تطدزخدت  هرمدز توخدهد   (  ع م تن ت زطيت عد 25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.83وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 1.41( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.82توعدت توطز
ٍ دت ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.43   ل توظىي  لٍ )طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.22)
 العطذان .6

( طددوير  مددا خطددس تقدددي ل، 12.8( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  توعهندددين لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطدط عددت 5.4هعدت تلديً توخده  ) ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت    .(0.593توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )تو
( 0.09لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.91وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقدد  ووهددويرت   ددل توظىددي   ( 0.4( طددوير ، وعدددت توهددويرت  توطظزىددر   ددل فددف تض زىددير )2.77)توعدددت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.22طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.03)
 اضهاء كخبالء .7

ٍ هي هزخصص  ووظفط وتوييز  .تً تطزبعدلي م
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 الخزازة .8
( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 12وطيهدد  توددرزتز  لددٍ )( أن هعدددت توٍفددٍت 24هددٌ توفدددوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 6.2تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.323تو

( 0.14لدٍ )تو عينا( )هيغر (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.01( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )1.94توعدت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير  ( تقول 0.16طوير ، وتن وقا توطز هعدت وقا وو

 .( تقول 0)
 األمهاج .9

ٍتل( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت ) ( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 8لددٍ ) تضهدد
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 4.2تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل  .(0.381توطيه   وي ا ) تو
( 0.15لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.85وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.03زىدر   دل فدف تض زىدير )( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظ1.94توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.16طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 ( تقول  0)

 الذخيفي .12
( طدوير  مدا خطدس تقدي ل، هعددت 7.8( أن هعدت توٍفٍت وطيه  تونر فل لدٍ )24هٌ توفدوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إ5.2تلددددديً توخدهدددد  ) ن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.750تو

( 0.14لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 
ه  هدٌ توهدويرت ، تهدي ( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطي0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 1.93( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )3.43توعدت توطز
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ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.44طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.25)

 ناحية الحديشية ثالثا:
 االكارم .1

( طوير  ما خطدس تقدي ل، هعددت 13.4( أن هعدت توٍفٍت وطيه  تض ير  لٍ )24) هٌ توفدوت
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 6.2تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.540تو
( 0.11لدٍ ))هيغر تو عينا( خدت  هرمز توخده  (  ع م تن ت زطيت عد  تطز25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.89وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.25( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.42توعدت توطز
ٍ دت   ل ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.18توظىي  لٍ ) طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.02)
 االبخاهيسية .0

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، 12.2( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  تضنرتيوطودد  لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطدط عددت 7.4هعدت تلديً توخده  ) ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

 ٍ  .(0.412دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )تو
( 0.19لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.81وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل تو ( 0.07( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )1.72ظىدي  )توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.14طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
  .( تقول 0.01)
 عهن  .3

( طوير  ما خطس تقي ل، هعدت تلديً 13( أن هعدت توٍفٍت وطيه  عٍن لٍ )24هٌ توفدوت )
ٍ دت  توزل 7.2ده  )توخ ٍض تو هزٍطط عدت تو ( طوير  ووا خطس تقي ل. إن ت زطيت أن يكٍن توظىي  هني

 .(0.903تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )
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( 0.05لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 
عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي ( ولذت لدت 0.95وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 7.95( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )9.76توعدت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.75طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.61)
 الشسهذجيةالفخات  .4

ٍذ ودد  لددٍ )24هددٌ توفدددوت ) ( طددوير  مددا خطددس 15.2( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  توفددرت  توظط
ٍض تو 8.4تقدددي ل، هعددددت تلدددديً توخدهددد  ) ( طدددوير  وودددا خطدددس تقدددي ل. إن ت زطددديت أن يكدددٍن توظىدددي  هندددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.603هزٍطط عدت تو
( 0.14لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.55( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.35توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) طوير ، ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.15وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.04)
 االزهار .5

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 7( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  تضزلددير لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو 3تلديً توخده  ) ٍ ددت  ( طوير  ووا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي هزٍطدط عددت تو

 .(0.583توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )
( 0.09لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.91وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد   ( 0.37( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.71ووهدويرت   دل توظىدي  )توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.39طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.05)
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 الخطابية .6
خطس تقدي ل، هعددت  ( طوير  ما8.2لٍ ) توخهينو ( أن هعدت توٍفٍت وطيه  24هٌ توفدوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 4.7تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.872تو

( 0.07) لدٍعينا( هيغر تو توخده  )(  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز 25هٌ  دوت ) 
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.93طزخدت  لٍ )وت زطيت تض

ٍقدد  ووهددويرت   ددل توظىددي  ) ( 5.55( طددوير ، وعدددت توهددويرت  توطظزىددر   ددل فددف تض زىددير )7.3توعدددت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض ز0.89طوير ، وتن وقا توطز ىير ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.68)
 مخكد القزاء الهشجية رابعاا:

 الهشجية  .1
( طوير  ما خطدس تقدي ل، هعددت 12.7( أن هعدت توٍفٍت وطيه  توهظدي  لٍ )24هٌ توفدوت )

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 4.5تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي   .(0.470ل  ل توطيه   وي ا )تو

( 0.06لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.94وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.07توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )( طدوير ، وعددت توهدويرت  2.89توعدت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.23طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.01)
 العبيخ .0

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 10( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  توعبيددر لددٍ )24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي 4.6تلددددديً توخدهدددد  ) ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.435تو
( 0.11لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 

توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي ( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل 0.89وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
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ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.06( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.24توعدت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.22طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.01)
 جههخة كخبالء .3

ٍلر  مددربعء لددٍ ) ( أن هعدددت24هددٌ توفدددوت ) ( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، 7توٍفددٍت وطيهدد   دد
ٍض تو هزٍطدط عددت 3.5هعدت تلديً توخده  ) ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.333تو
( 0.14لدٍ ))هيغر تو عينا( وخده  (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز ت25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.01( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.01توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ  ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.29)طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
  .( تقول 0)

 ناحية الخيخات خامداا:
 بخكات الداقي .1

( طوير  ما خطس تقي ل، 11.7لٍ ) نرمي  توهيقل( أن هعدت توٍفٍت وطيه  24هٌ توفدوت )
ٍض تو هزٍ 7.5هعدت تلديً توخده  ) طدط عددت ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.373تو
( 0.14لدٍ ))هيغر تو عينا(  (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده 25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهد ( 0.01( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.01ويرت   دل توظىدي  )توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.29طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0)
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 القائمنهر  .0
ٍر تولدي ً( أن هعدت توٍفدٍت وطيهد  24هٌ توفدوت ) س تقدي ل، هعددت ( طدوير  مدا خطد7لدٍ )  د

ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 2.8تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.625تو

( وت زطيت تضطزخدت  0.07(  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  لٍ )25هٌ  دوت ) 
ٍقددد  ( و 0.93لددٍ ) لدددذت لدددت عودددة أن هعدددت توٍفدددٍت ههدددزطر  ددل توطيهددد  هددٌ توهدددويرت ، تهددي توعددددت توطز

( طددوير ، وتن 0.53( طددوير ، وعدددت توهددويرت  توطظزىددر   ددل فددف تض زىددير )3.03ووهددويرت   ددل توظىددي  )
ٍ دت   ل توظىدي  لدٍ ) ٍق  وو ٍ ددت   دل توصدف تض زىدير )0.43وقا توطز ( 0.08( تقولد  هعددت وقدا وو

 .تقول 
 القجاح .3

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 11لددٍ ) تولدددتح( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 6.9تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(2.66تو
( وت زطدديت تضطددزخدت  0.2زطدديت عددد  تطددزخدت  هرمددز توخدهدد  لددٍ )(  ع ددم تن ت 25هددٌ  دددوت )

ٍقددد  0.8لدددٍ ) ( ولدددذت لددددت عودددة أن هعددددت توٍفدددٍت ههدددزطر  دددل توطيهددد  هدددٌ توهدددويرت ، تهدددي توعددددت توطز
( طدددوير ، وتن وقدددا 0( طدددوير ، وعددددت توهدددويرت  توطظزىدددر   دددل فدددف تض زىدددير )1.6ووهدددويرت   دددل توظىدددي  )

ٍ دت   ل توظىي  ل ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير )0.15ٍ )توطز  .( تقول 0( تقول  هعدت وقا وو
 الججول الغخبي خامداا:

 كخبالءانهار  .1
ٍتر مددربعء( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت ) ( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، 9.7لددٍ ) ت دد
ٍض تو هزٍ 5.1هعدت تلديً توخده  ) طدط عددت ( طوير  وودا خطدس تقدي ل. إن ت زطديت أن يكدٍن توظىدي  هندي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.475تو
( 0.14لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهد ( 0.14( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.04ويرت   دل توظىدي  )توعدت توطز
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ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.21طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.01)
 الججول الغخبي .0

ير  مدددا خطدددس ( طدددو12.5لدددٍ ) توفددددوت تويربدددل( أن هعددددت توٍفدددٍت وطيهددد  24هدددٌ توفددددوت )
ٍض تو 6.4تقدددي ل، هعددددت تلدددديً توخدهددد  ) ( طدددوير  وودددا خطدددس تقدددي ل. إن ت زطددديت أن يكدددٍن توظىدددي  هندددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.326هزٍطط عدت تو
( 0.14لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.86ت تضطزخدت  لٍ )وت زطي
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.14( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.04توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف0.21طوير ، وتن وقا توطز تض زىير  ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.01)

ٍت  توخدهدد  توبدديو  ) ٍت ت زىددير  ددل توطيهدد  وذوددي بهددبر قظدد ( هيهدد  6هطددي تلددد   هددزظزج عددد  و دد
 هزظيطر ه  هعدت توٍفٍت

 مخكد القزاء عين تسخ سادساا:
 عين تسخ .1

( طوير  ما خطس تقي ل، هعدت 9.5لٍ ) عيٌ تطر( أن هعدت توٍفٍت وطيه  24هٌ توفدوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 5.3تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  .(0.896 ل توطيه   وي ا ) تو
( 0.05لدٍ ))هيغر تو عينا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطزخدت  هرمز توخده  25هٌ  دوت ) 

هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي  ( ولذت لدت عوة أن0.95وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 7.32( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )9.11توعدت توطز

ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.96طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو
 .( تقول 0.77)
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 االيهم .0
( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 6.8لددٍ ) تضلهددً( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24وفدددوت )هددٌ ت
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 4.4تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي

ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا )  .(0.773تو
( 0.13لدٍ ))هيغر تو عينا( تطزخدت  هرمز توخده  (  ع م تن ت زطيت عد  25هٌ  دوت ) 

( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.87وت زطيت تضطزخدت  لٍ )
ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 2.29( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )3.84توعدت توطز
ٍ دت  ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.56 ل توظىي  لٍ ) طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.34)
 السذكاة .3

( طددوير  مددا خطددس تقددي ل، هعدددت 5لددٍ ) توطنددكي ( أن هعدددت توٍفددٍت وطيهدد  24هددٌ توفدددوت )
ٍض تو هزٍطددددط عدددددت 2.5تلددددديً توخدهدددد  ) ( طددددوير  ووددددا خطددددس تقددددي ل. إن ت زطدددديت أن يكددددٍن توظىددددي  هنددددي
ٍ دت  توزل  .(0.667تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه   وي ا ) تو

( 0.88لدٍ ))هديغر تو عيندا( (  ع م تن ت زطيت عد  تطدزخدت  هرمدز توخدهد  25هٌ  دوت )
( ولذت لدت عوة أن هعدت توٍفٍت ههزطر  ل توطيه  هدٌ توهدويرت ، تهدي 0.89وت زطيت تضطزخدت  لٍ )

ٍقد  ووهدويرت   دل توظىدي  ) ( 0.89( طدوير ، وعددت توهدويرت  توطظزىدر   دل فدف تض زىدير )2.89توعدت توطز
ٍ دت   ل توظىي  لٍ ) ٍق  وو ٍ دت   ل توصف تض زىير 0.58طوير ، وتن وقا توطز ( تقول  هعدت وقا وو

 .( تقول 0.18)
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في محافظة كخبالء  حطات تعبئة الهقهد( معجل الهصهل والخجمة وندب االستخجام لس04ججول )
 السقجسة

 القزاء او ت
 السحطات ت الهحجات االدارية

معجل وصهل 
 الديارات

 5لمسحطة لكل 
 دقائق
λ 

معجل تقجيم 
الخجمة لمديارات 

 دقائق 5لكل 
µ 

عجد 
 السزخات

Ç 
Pc 

1 

هرمز تولضيء 
  ربعء

 0.096 12 15.6 18  ربعء تويدلث  1
ٍز ل 2 2  0.199 6 6.7 8 تو
 0.547 4 3.2 7 توهف 3 3
 0.577 4 3.9 9 ي  توذلبو توجب 4 4
 0.206 6 12.2 15.2 تووفيا 5 5
 0.187 6 9.8 11  ربعء توفدلد  6 6
 0.362 6 2.3 5 توفظزيٌ 7 7
 0.509 4 5.4 11 تويضظفر 8 8
 0.575 4 4 9.2 أر  توخير 9 9
 0.455 4 5.5 10 تض زفيا  تون بي و  10 10
 0.410 5 4.2 8.6 توهوهي ل 11 11
 0.491 4 5.6 11 تويج توبر   12 12
 0.922 2 4.5 8.3 توفرقد 13 13
 0.788 2 6.6 10.4 توفيرس 14 14
 هيه  هزخصص  ووظفط وتوييز توظضيت 15 15
16 

  ي و  توير

 0.700 4 2.5 7 تويي طل 1
 0.645 4 3.8 9.8 توير تووبير 2 17
 0.833 2 4.8 8 تولهير  3 18
 0.333 6 3.5 7 توهير 4 19
 0.707 2 4.6 6.5 تولطر 5 20
 0.593 4 5.4 12.8 توعهنين 6 21
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ٍتء مربعء 7 22  هيه  هزخصص  ووظفط وتوييز تا
 0.323 6 6.2 12 تورزتز  8 23
ٍتل 9 24  0.381 5 4.2 8 تضه
 0.750 2 5.2 7.8 تونر فل 10 25
26 

  ي و  تويهيظو 

 0.540 4 6.2 13.4 تض ير  1
 0.412 4 7.4 12.2 تضنرتيوطو  2 27
 0.903 2 7.2 13 عٍن  3 28
ٍذ و  4 29  0.603 3 8.4 15.2 توفرت  توظط
 0.583 4 3 7 تضزلير 5 30
 0.872 2 4.7 8.2 توخهينو  6 31
32 

هرمز تولضيء 
 توهظدي 

 0.470 6 4.5 12.7 توهظدي  1
 0.435 5 4.6 10 توعبير 2 33
ٍلر  مربع 3 34  0.333 6 3.5 7 ء 
35 

  ي و  توخيرت 
 0.373 4 7.5 11.2 نرمي  توهيقل 1

ٍر تولي ً 2 36   7 2.8 4 0.625 
 0.266 6 6.9 11 تولدتح 3 37
38 

 توفدوت تويربل
ٍتر مربعء 1  0.475 4 5.1 9.7 ت 

 0.326 6 6.4 12.5 توفدوت تويربل 2 39
40 

هرمز تولضيء عيٌ 
 تطر

 0.896 2 5.3 9.5 عيٌ تطر 1
 0.773 2 4.4 6.8 تأللهً 2 41
 0.667 3 2.5 5 توطنكي  3 42

 .ضعزطيت عوة تودرتط  توطيدت و عطا توبي ا بيهٌ  -:توطصدر
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يهضح معجل عجد الديارات السشتظخة في الشظام والرف ومعجل وقت االنتظار لكل سيارة  (05ججول )
 محافظة كخبالء السقجسةفي حطات تعبئة الهقهد في الشظام والرف لس

 ت
الهحجات  القزاء او

 االدارية
 Po Ls Lq Ws Wq السحطات ت

1 

 هرمز تولضيء مربعء

 0.12 0.18 21.28 32.82 0  ربعء تويدلث  1
ٍز ل 2 2  0 0.15 0 1.19 0.3 تو
 0.04 0.35 0.27 2.46 0.11 توهف 3 3
 0.04 0.3 0.35 2.66 0.09 توجبي  توذلبو  4 4
 0 0.8 0 1.24 0.29 تووفيا 5 5
 0 0.1 0 1.12 0.33  ربعء توفدلد  6 6
 0 0.44 0.01 2.19 0.11 توفظزيٌ 7 7
 0.02 0.2 0.19 2.23 0.13 تويضظفر 8 8
 0.04 0.29 0.35 2.65 0.09 أر  توخير 9 9
 0.19 0.19 0.11 1.93 0.16 تض زفيا  تون بي و  10 10
 0.01 0.24 0.05 2.09 0.13 توهوهي ل 11 11
 0.01 0.19 0.16 2.12 0.14 تويج توبر   12 12
 1.26 1.49 10.49 12.34 0.04 توفرقد 13 13
 0.25 0.4 2.58 4.15 0.12 توفيرس 14 14
 هيه  هزخصص  ووظفط وتوييز توظضيت 15 15
16 

  ي و  توير

 0.14 0.54 1 3.8 0.05 تويي طل 1
 0.06 0.33 0.63 3.21 0.07 توير تووبير 2 17
 0.47 0.68 3.79 5.45 0.09 تولهير  3 18
 0 0.29 0.01 2.01 0.14 توهير 4 19
 0.22 0.43 1.41 2.82 0.17 تولطر 5 20
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 0.03 0.22 0.4 2.77 0.09 توعهنين 6 21
ٍتء مربعء 7 22  هيه  هزخصص  ووظفط وتوييز تا
 0 0.16 0.01 1.94 0.14 تورزتز  8 23
ٍتل 9 24  0 0.24 0.03 1.94 0.15 تضه
 0.25 0.44 1.93 3.43 0.14 تونر فل 10 25
26 

  ي و  تويهيظو 

 0.02 0.18 0.25 2.42 0.11 تض ير  1
 0.01 0.14 0.07 1.72 0.19 تضنرتيوطو  2 27
 0.61 0.75 7.95 9.76 0.05 عٍن  3 28
ٍذ و  4 29  0.04 0.15 0.55 2.35 0.14 توفرت  توظط
 0.05 0.39 0.37 2.71 0.09 تضزلير 5 30
 0.68 0.89 5.55 7.3 0.07 توخهينو  6 31
32 

 هرمز تولضيء توهظدي 
 0.01 0.23 0.07 2.89 0.06 توهظدي  1

 0.01 0.22 0.06 2.24 0.11 توعبير 2 33
ٍلر  مربعء 3 34   0.14 2.01 0.01 0.29 0 
35 

  ي و  توخيرت 
 0 0.14 0.04 1.54 0.22 نرمي  توهيقل 1

ٍر تولي ً 2 36   0.07 3.03 0.53 0.43 0.08 
 0 0.15 0 1.6 0.2 تولدتح 3 37
38 

 توفدوت تويربل
ٍتر مربعء 1  0.01 0.21 0.14 2.04 0.14 ت 

 0 0.16 0.01 1.96 0.14 توفدوت تويربل 2 39
40 

هرمز تولضيء عيٌ 
 تطر

 0.77 0.96 7.32 9.11 0.05 عيٌ تطر 1
 0.34 0.56 2.29 3.84 0.13 تأللهً 2 41
 0.18 0.58 0.89 2.89 0.11 توطنكي  3 42

 .ضعزطيت عوة تودرتط  توطيدت و هٌ عطا توبي ا بي -:توطصدر
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 مؤشخات صفهف االنتظار حدب اعمى ودنى قيسة
 λ دقائق 5معجل وصهل الديارات لمسحطة لكل  .1

تقدي ل  5( طدوير  مدا 15.2هعدت وفدٍت لدٍ ) تن تعوة (  ع م16( وتونكا )24هٌ توفدوت )
ٍذ ودد ، دل هيهدد  توفددرت   تقددي ل  5طددوير  مددا ( 5هعددت وٍفددٍت توهددويرت  لددٍ ) أت ددلمطددي  ع ددم تن  توظط
  ل هيه  توطنكي 

 دقائق 5( يبين معجل وصهل الديارات كل 16الذكل )

 
 .(24توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت ) 
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 µ دقائق 5لمديارات لكل  معجل تقجيم الخجمة .0
تقدي ل لدٍ  5تن تعوة هعدت تلديً توخده  ووهويرت  وودا  (  ع م17( وتونكا )24هٌ توفدوت )

ٍذ و ،(  ل هيه  توفرت  8.4) تقدي ل لدٍ  5هعدت تلديً توخدهد  ووهدويرت  وودا  أت لمطي  ع م تن  توظط
 توفظزيٌ(  ل هيه  2.3)

 دقائق 5مديارات لكل ( يبين معجل تقجيم الخجمة ل17الذكل )

 
 .(24توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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 Ç عجد السزخات في كل محطة .3
هيهددددد  مدددددربعء تويدلثددددد  وددددددلهي ت بدددددر عددددددت هدددددٌ (  ع دددددم تن 18( وتوندددددكا )24هدددددٌ توفددددددوت )
  ل توطيهي  )توفيرس، ( هضخ 2)  تفير عدت هٌ توطضخي نو   ،( هضخ 12توطضخي   يا نو  )

  .تضلهً ( ،عيٌ تطر ،خهينو  ،عٍن  ،تولطر، تونر فل، تولهير  ،توفرقد
 ( يبين عجد السزخات في كل محطة18الذكل )

 
 .(24توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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 Pاحتسال عجد الهحجات التي تتمقى الخجمة كل خسذ دقائق في السحطة  .4
وعدددددت توفرقددددد هددددهد  أعوددددة ت زطدددديت  هيهدددد  تعبيدددد  (  ع ددددم تن19( وتونددددكا )24هددددٌ توفدددددوت )

ٍ ددددت  توزدددل تزولدددة توخدهددد  مدددا خطدددس تقدددي ل  دددل توطيهددد   ت زطددديت وعددددت وتت دددة  ،(0.922 يدددا نوددد  )تو
ٍ دت  توزل تزولة توخده  ما خطس تقي ل  ل توطيه  مدربعء تويدلثد   يدا نود   ين  ل هيه  تعبيد   تو

(0.199) 
 ( يبين معامل االستخجام في كل محطة19الذكل )

 
 .(24توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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  Poاحتسال عجم االستخجام )احتسال ان مقجم الخجمة شاغخ او عاطل عن العسل(  .5
هيهدد  تعبيدد  نرمددي  توهدديقل هددهد  أعوددة ت زطدديت  تن (  ع ددم20( وتونددكا )25هددٌ توفدددوت )

ين  دددل هيهددد  توفرقدددد  يدددا نوددد  ت زطددديت وعدددد  تضطدددزخدت  مددد وأت دددة(، 0.22تضطدددزخدت   يدددا نوددد  ) وعدددد 
(0.04) 

 ( يبين احتسال عجم االستخجام لسخكد الخجمة02الذكل )

 
 .(25توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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 Lsالشظام عجد الستهقع لمهحجات في  .6
ٍقد  ووهدوير  21( وتونكا )25هٌ توفدوت ) (  ع دم تن هيهد  تعبيد  توفرقدد هدهد  تعودة عددت هز

ٍق  ووهدوير   دل توظىدي  مدين  دل هيهد  تعبيد  نرمدي   طوير ،( 12.34   يا نو  ) ل توظىي وتت ة عدت هز
 طوير .( 1.54توهيقل  يا نو  )

ٍ دت   ل توظىي 21تونكا ) ٍق  وو  ( لبيٌ توعدت توطز

 
 .(25توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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 Lq العجد الستهقع لمهحجات في صف االنتظار .7
ٍقد  ووهدوير  22( وتونكا )25دوت )هٌ توف  (  ع م تن هيه  تعبي  توفرقد ههد  تعودة عددت هز

ٍقدد  ووهددوير   ددل 10.49 ددل فددف تض زىددير  يددا نودد  ) مددين  ددل  فددف تض زىددير( طددوير ، وتت ددة عدددت هز
ٍز ل، مدددربعء تويدلثددد ( تعبيددد   ي هيهددد ٍت طدددوير   دددل فدددف ) ( طدددوير 0 يدددا نوددد  ))تولددددتح، توددد عدددد  و ددد

 .تض زىير(
 ( يبين العجد الستهقع لمهحجات في صف االنتظار00الذكل )

 

 
 .(25توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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 الهقت الستهقع لمهحجات في الشظام .8
ٍقدددد 23( وتونددددكا )25هددددٌ توفدددددوت )  (  ع ددددم تن هيهدددد  تعبيدددد  توفرقددددد هددددهد  تعوددددة وقددددا هز

ٍقدد  وع زىددير  ددل توظىددي ( تقولدد ، وتت ددة 1.49 ددل توظىددي   يددا نودد  ) وع زىددير   مددين  ددل هيهدد وقددا هز
 .تقول ( 0.14 يا نو  )تضنرتيوطو  (  ،) نرمي  توهيقلتعبي  

 ( يبين الهقت الستهقع لمهحجات في الشظام03الذكل )

 
 .(25توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة  دوت )
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 لهقت الستهقع لمهحجات في صف االنتظارا .9
ٍق  ض زىدير 24) ( وتونكا25هٌ توفدوت ) (  ع م تن هيه  تعبي  توفرقد ههد  تعوة وقا هز

ٍقدد  1.26 يددا نودد  ) فددف تض زىددير ددل  توهددويرت   ددل فددف  ض زىددير توهددويرت ( تقولدد ، وتت ددة وقددا هز
ٍتل ،نرمددي  توهدديقل ،تولدددتح ،توفدددوت تويربددلزعبيدد  ) تو ي مددين  ددل هيهددتض زىددير  ٍلر  مددربعء، تألهدد  ، دد
ٍز ل ،تووفيددا ، ددربعء توفدلددد  ،فظزدديٌتوهددير، تو ،توددرزتز  وذوددي  ( تقولدد 0(  يددا نودد  ) مددربعء تويدلثدد  ،تودد

ٍ دت   ل فف تض زىير ترتوح نيٌ ) ٍق  وو  .ولٍ ت زطيت ا و ( 0.04و  0عظد هع ى  توعدت توطز
ٍ دت   ل فف تض زىير24تونكا ) ٍق  وو ٍقا توطز  ( لبيٌ تو

 
 .(25 دوت )توطصدر: هٌ عطا توبي ا بيضعزطيت عوة 
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 -:اوالً: االستنتاجات

ة نجج أن السحصات الحكػمي ،( محصة وقػد حكػمية ومذيجة24) السقجسة تػجج في محافطة كخبالء .1
أما  ،%( مغ مجسػع السحصات17ت السحصات الحكػمية ندبة )أقل مغ السحصات السذيجة إذ بمغ

 .%( مغ مجسػع السحصات88السذيجة فبمغت )
الصبيعية ذات التأثيخ عمى أنذاء محصات تعبئة الػقػد في محافطة عشج دراسة السحجدات الجغخافية  .4

والستسثمة بالسػقع والدصح والتخبة والسشاخ تبيغ أن ليحه السحجدات تأثيخ مباشخ وغيخ  السقجسة كخبالء
 .مباشخ عمى أنذاء محصات تعبئة الػقػد

 السقجسة ا في محافطة كخبالءأضيخت الجراسة السيجانية أن اغمب محصات تعبئة الػقػد التي تع تػقيعي .8
لع تكغ وفقًا لمسعاييخ والزػابط البيئية السحجدة التي وضعت مغ قبل وزارة الشفط والجيات ذات 

الزػابط وىحا يعػد إلى أن معطع ىحه السحصات قج تع إنذائيا في وقت لع تكغ فيو ىحه  ،العالقة
 مػجػدة التي تعتبخ حجيثة العيج.

وقج وضعت الجيات التخصيصية في البالد معيار التػقيع السكاني لسحصات تعبئة الػقػد في السجن  .2
إال إنشا نجج أن أغمب محصات تعبئة الػقػد التي تع  ،اعتسادًا عمى الحجع الدكاني ومدافة الػصػل 

ة أعجاد تػقيعيا في محافطة كخبالء لع تعتسج عمى ىحه السعاييخ وإنسا جاء التػقيع لغخض زياد
ججوى اقترادية مغ إنذائيا ويخجع سبب ذلظ إلى أن محصات تعبئة الػقػد دون أن يكػن ىشالظ 

القصاع الخاص أخح عمى عاتقو إنذاء السحصات بعج أن تػقف الجعع السالي الحكػمي ليحا السخفق 
 .اتيمشح مجة التدعيش

 تيجة حتسية لتدايج الحجع الدكاني،نأن حاجة السحافطة الستدايجة مغ محصات تعبئة الػقػد ما ىي اال  .5
أي أن ىشاك عالقة شخدية بيغ حجع الدكان ومحصات تعبئة الػقػد فكمسا زاد حجع الدكان زاد معو 

 الصمب عمى السشتجات الشفصية تمبية لمخحالت اليػمية التي يقػم بيا الدكان.
 الػقػد في محافطة كخبالءتعبئة أن كثافة تػزيع محصات الجراسة السيجانية كذف الباحث مغ خالل  .6

أعمى قيع كثافة التػزيع السحصات في مشصقة الجراسة بػاقع  سجل مخكد قزاء كخبالءحيث السقجسة 
 .( محصة ويعػد الدبب إلى زيادة عجد الدكان في مخكد القزاء24( محصة وقػد مغ أصل )15)

تبايشت مداحة محصات تعبئة الػقػد بيغ االقزية ونػاحي السحافطة كسا تبايشت مداحة السحصات  .7
وقج اتزح مغ  ،وعجم امتالكيا لخيار تػسع رقعتيا مغ جية أخخى  ،ضسغ مجاليا السكاني مغ جية 

إال  الجراسة السيجانية أن ىشاك مػاقع لبعس محصات تعبئة الػقػد تستاز بتػفيخ كل مقػمات الشجاح
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السؤسدات التعميسية أو  أنيا محجودة السداحة ال يسكغ تػسيع مػقعيا القخيب مغ السشاشق الدكشية أو
 .خىا الرحية وغي

عمى مجخل  تػصمت الجراسة بأن محصات تعبئة الػقػد الحالية في السحافطة عمى أن اغمبيا تحتػي  .8
رػص السخارج فجسيع محصات أما بخ ،ما عجا محصتيغ لجييا مجخميغ ،( محصة 24واحج بػاقع )

( محصات ىي محصة الدمصاني والعصذان والخزازة لجييا 8تعبئة الػقػد لجييا مخخج واحج باستثشاء )
 .ثالث مخارج

عشج تػزيع محصات تعبئة الػقػد عمى أساس التاريخ تبيغ أن اغمب محصات تعبئة الػقػد تأسدت بعج  .9
ألغاء قانػن السدافة بيغ السحصات وأصبح ( محصة بعج 24( محصة مغ أصل )45اقع )بػ  4448

 .مجخد حبخًا عمى ورق 
عشج تػزيع محصات تعبئة الػقػد عمى أساس نػع الصخق تبيغ أن السحصات التي تقع عمى شارع  .14

شخيق ريفي عمى أما التي تقع  ،%( مغ مجسػع السحصات 54,88رئيدي شغمت أعمى ندبة وىي )
 .%(2.7شغمت أقل ندبة وىي )

تعبئة الػقػد وقج امتثمت لمسعيار السداحي لمسحصات باستثشاء ثالثة محصات ىي  جسيع محصات .11
 .(4كع1444( ومحصة الشزال وضػاء كخبالء بػاقع )4كع1884الفخقج بػاقع )

أضيخت الجراسة أن ىشاك تبايغ العجاد العامميغ لكل محصة مغ محصات الػقػد العاممة في  .14
كخبالء إذ سجمت أعمى عجد لمعسال ضسغ محصة  ،عامل( لجسيع السحصات 812بػاقع ) السحافطة

محصة اضػاء كخبالء بػاقع في حيغ سجمت أدنى عجد لمعسال في  ،( عامل 47الحجيثة بػاقع )
حصات تعبئة الػقػد سسبب التفاوت إلى انخفاض أو ارتفاع اعجاد السزخات في كويعػد  ،عامميغ 

 .ا حاجتيا لمعسال لغخض العسل بيا سيالتي تبشى عمى اسا
 السقجسة تػصمت الجراسة إلى ان نسط التػزيع السكاني لسحصات تعبئة الػقػد في محافطة كخبالء .18

 .ىػ نسط تػزيع عذػائي
ت الحزخية والعرخية التي ليا تأثيخات مخورية سمبية نتيجة آذشتعج محصات تعبئة الػقػد مغ الس .12

 .حام وصفػف االنتطار التي تحجثيا لالزد
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 ً  التوصيات  :ثانيا

ضخورة األخح بشطخ االعتبار عشج التخصيط ألنذاء محصات الػقػد الكثافة الدكانية والسخورية لمسشصقة  .1
إذ اتزح مغ الجراسة السيجانية ان ىشاك عجدا مغ  ،شصقة إلييا لشذاشات الستػافخة فييا وحاجة السوا

 .يا مغ دون مخاعاة لحاجة السشصقة محصات تعبئة الػقػد تع تػقيع
 ت محصات الػقػد بالذكل الحي يػفخضخورة حجوث عسمية حخاك في التخصيط الخجمي سيسا خجما .4

محافطة كخبالء مسا يحقق الخجمات كسًا ونػعًا تػافق التصػر في الكثافة الدكانية السختمفة ألحياء 
 .العجالة في تػزيع تمظ الخجمات

عمى تصبيق )الدالمة واالمان( وبذكل صارم لسا لسػضػع الدالمة مغ أىسية عطسى ضخورة التأكيج  .8
في محصات الػقػد كػنيا تتعامل مع أخصخ السػاد القابمة لالشتعال التي تيجد حياة االندان بالجرجة 

 .الثانية ولى ومستمكاتو بالجرجة األ
وأضيارىا  السقجسة ضخورة العسل عمى تصػيخ وتأىيل محصات تعبئة الػقػد في محافطة كخبالء .2

 .ي وتقجم السشصقة التي تػجج فييا بالسطيخ الالئق كػنيا واجيات حزارية تعكذ رق
 ضخورة العسل بسعيار السدافة بيغ محصة وأخخى عشج إنذائيا والحي الغي مغ قبل وزارة الشفط نطخاً  .5

ونقتخح أال تقل السدافة بيغ محصة وأخخى عغ  ،السحصات مغ الشاحية االقترادية  ألىسيتو عشج تػقيع
وجػد جدرة فاصمة  كع( في نفذ اإلتجاه مغ الذارع الػاحج أو في اإلتجاه السقابل في حالة عجم14)

ة الفاصمة بيغ وإذا كان ىشالظ جدرة فاصمة في وسط الذارع فيجب أال تقل السداف ،في وسط الذارع 
شخة مغ حجود السػقع وتقاس ىحه السدافة مبا م(444)السحصتيغ الػاقعتيغ عمى جانبي الذارع عغ 

 .في السحصتيغ 
فزاًل عغ  ،تكاممة تتػفخ فييا أنػاع الػقػد بأنذاء محصات وقػد مالتشديق بيغ القصاع العام والخاص  .6

محالت ترميح السخكبات ودار لالستخاحة وباألخز عمى الصخق الخارجية وذلظ لمعسل عمى تقميل 
 .الشيػض بسدتػى ىحا السخفق الخجميمغ أجل  ،سخوري عمى السحصات داخل السجيشة الدخع ال

 قػدلػ ضخورة التأكيج عمى السعاييخ والزػابط التي وضعتيا الجيات السخترة عشج أنذاء محصة ا .7
 ،السدتثسخ ويزخ بالسرمحة العامة  واالبتعاد عغ السجامالت في تػقيعيا السكاني لكػن ذلظ يخجم

خاضعة لكػن السحصة ليا أثار كبيخة عمى الحي الدكشي أو الذارع التي تقام عميو لكػنيا غيخ 
 .لزػابط معيارية 
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ضخورة تعديد دور الخقابة والتفتير عمى محصات تعبئة الػقػد لسا ليحا العشرخ مغ أىسية اساسية  .8
 .في نقل وتدػيق السشتجات الشفصية تػفخ كافة مقػمات الشجاح ليا إذ لػحظ وجػد خمل 

 .راضي الدراعية السسمػكة لألفخاد عجم الدساح بإقامة محصات تعبئة الػقػد عمى األ .9
 كية لغخض تدويجفي كل محصة لتدويج السػاششيغ بالعمب البالستي شفح )ىػز(ضخورة تخريز م .14

تالفي حجوث أزدحامات في  السػلجات السشدلية بسادة البشديغ وخرػصًا في فرل الريف لغخض
 . السحصات

زػابط والسعاييخ الستفق عمييا محاسبة أصحاب السحصات االىمية التي ال تشصبق عمى محصاتيع ال .11
 .السحافطة ة الشفط الن ىحه السحصات تيجد حياة الدكان في ىحه قبل وزار  مغ

لسا تقجمو مغ  ،( كػسيمة تقشية Gis)يل دور نطع السعمػمات الجغخافية ضخورة العسل عمى تفع .14
محصات تعبئة الػقػد السيسا  أمكانية السداىسة في أيجاد الحػل لسعطع السذاكل التي تػاجية

ات بعيجًا والسداعجة عمى الػصػل إلى أفزل القخار  ،وتػزيعيا  لخاصة بسػاقع السحصاتالسذاكل ا
 .عغ تجخل أي عػامل أخخى 

االزمة أضافة  مشع الباعة الستجػليغ ومحاسبتيع عمى بيع مشتجات الػقػد النيا تداعج عمى زيادة .18
 .إلى قمة السشتػج 

 السقجسة محافطة كخبالء قيام وزارة البيئة وبالتعاون مع دائخة السخمفات الرمبة والبيئية في مجمذ .12
لبيئية التي بعسل بخنامج فحز دوري بيئي لسحصات تعبئة الػقػد يتزسغ فحز ومخاقبة السخمفات ا

وخاصة التي تحتػي عمى كخاجات غدل وتذحيع مع اجخاء تقييع بيئي ليحه  ،تخمفيا محصات الػقػد
 .ػقػد مغ الخدانات ة لسشع تدخب الالسحصات واتخاذ االحتياشات البيئية والفشية الالزم

مغ حيث  ،وعشج التخصيط ألنذاء محصات أخخى العسل عمى تػسيع محصات تعبئة الػقػد الحالية  .15
ل والخخوج مغ السحصة األرصفة والسزخات ونػع الػقػد السػزع في السحصة وعجد مدالظ الجخػ 

 .ات العسل في السحصة وعجد العسال وكحلظ زيادة عجد ساع ،وشاقة الخدن 
بذكل مدتسخ ويػمي مغ ارة الشفط االلتدام بتدويج محصات تعبئة الػقػد بالسشتػج مغ الػقػد و قيام وز  .16

اضف إلى ذلظ زيادة كسية السشتػج مغ الػقػد التي تدود بيا السحصات إذ تػجج  ،دون انقصاع 
 .كسيات اكبخ مغ الػقػد السدتمسة  إمكانية لمسحصات الستيعاب
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 الصبدر والمراجع

 القران الكريم 
 اوالً : الكزت 

  .م1989عسانوئيل وآخرون، العسميات الترادفية، دار الكتب لمظباعة والشذر، بغجاد،  ،بارزن  .1
تظبيقووات عسميوة عمووث بحووث العسميوات شومدوومة موومس، ترلسووة ،دوي  ال بووار ،  ،ريتذوارد ،برديشدوون  .2

 .م1990دمحم ابراهيم يونس، دار الجولة لمشذر والتوزيع، 
مقجموووة بووو  بحووووث العسميوووات، مظبعوووة دار الكتوووب  ،و ضووووية وووومسان ،دووو  ،عوووجنان موووسخ  ،لوووابر .3

 .م1988لمظباعة والشذر، لامعة السوصل، 
 .م1987 ،، مظابع لامعة بغجاد2ط ،بحوث العسميات ،عبج ذياب ،لزاع .4
 ،عسووان ،، دار الحامووج اانذوور والتوزيووع1ط ،األ،ووجاث بوو  بحوووث العسميووات ،،دووي  محسووود ،الجشوواب  .5

 .م2010
 .م1984 ،مظبعة لامعة بغجاد ،عمم السشاخ ،،جيج، ا،سج وعيج، وباضل باقر الحدش  .6
دار الكتووب العمسيووة  ،اإلووونان العذوووائ  –ويرىووا السشوواطا السختم ووة عسرانيووا  وتظ ،وووعيج عموو  ،خظوواب .7

 .م2008 ،لمشذر والتوزيع
لامعووة  ،مركووز الوئووائا والجراوووات اةندووانية ،الرصوويج الدوونان  لووجوي الخمووية العر يووة ،،دوو  ،الخيوواط .8

 .م1982 ،قظر
 -معووووايير –أوووووس  –الووووجليس ، خموووول ،دووووي  عموووو  ، تخظوووويو الخووووجمات السجتس يووووة والبشيووووة التحتيووووة  .9

 م.2002، دار الر اء لمشذر والتوزيع ، عسان ،  1تقشيات، ط
 .2011الدامرائ ، مجيج مموك، لغرافية الشقل الحجيثة، السظبعة السركزية، لامعة ديالث،  .10
 باألوواليب تظبيقوات أووس :الكسيوة الجغرافيوا ،ودمحم محسوود الروال  ،ناصور عبوجه ،الدوريان  .11

 .2000 ،الرياض ،منتبة العبينان ،الحاوو ية
الججيووج بوو  األووواليب الكسيووة و حوووث العسميووات، الظبعووة األولووث، دار الحامووج  ،وووييمة عبووج ه ،وووعيج .12

 .م1992،لمشذر والتوزيع، عسان، األردن
دار اليوازور  العالسيوة  ،لغرافيوة الشقول بوي  السشيجيوة والتظبيوا ،دمحم ازىور ووعيج وآخورون  ،الدوساك .13

 .م2011 ،عسان ،اةردن ،لمشذر والتوزيع
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 ،اووووس لغرافيوووة الروووشاعة وتظبيقاتيوووا ،و عبووواس عمووو  ،دوووي  التسيسووو  ،، دمحم أزىووور ووووعيجالدوووساك .14
 .م1987 ،السوصل ،مجيرية الكتب لمظباعة والشذر

لامعووووة  ،دار الكتووووب لمظباعووووة والشذوووور ،2العووووراا دراوووووة اقميسيووووة ج ،دمحم ازىوووور واخوووورون  ،الدووووساك .15
 .1985 ،السوصل

 .م1997 ،أراض  العراا اةوتكذافية والييأة العامة لمسدا،ة بغجاد يظةالظائ ، بمي  ،د ، خر  .16
، دار السدوووويرة لمشذوووور والتوزيووووع 4ط ،مقجمووووة بوووو  أدارة األنتوووواج والعسميووووات ،وووووميسان خالووووج ،عبيووووجات .17

 .م2013 ،عسان ،والظباعة
 .1989 ،السوصل ،دار اب  اةئير لمظباعة والشذر ،اة،راء الجغراب  ،مزر خميل ،العسر .18
 ،السعيوج العر و  ألنسواء السوجن العر يوة ،الرياض،التخظويو لمخوجمات الترويحيوة ،عبجاةلوو ابوو ،عياش .19

1984. 
 ،بيووروت ،دار الشيزووة العر يووة لمظباعووة والشذوور ،دراوووات بوو  عمووم الدونان ،بتحوو  دمحم ابووو ،عيانوة .20

 .م2004
، دار 1ط ،  األدرةبحوث العسميات تحميل كس  بو ،و زياد عبج الكريم القاض  ،،د  عم  ،مذرق  .21

 .م1997 ،عسان ،السديرة لمشذر والتوزيع والظباعة
نغريووة القوورارات نسوواذج وأووواليب كسيووة محووووبة، الظبعووة األولووث، دار  ،و أنعووام باةيووة ،ابووراهيم ،نائووب .22

 .م2001وائل لمظباعة والشذر، عسان، األردن،
لامعووة  ،ترلسووة مزوور خميوول العسوور ،تخظوويو السووجن والدوويظرة عمووث التموووث ،عووو، كريدووتوبروود  .23

 .م1984 ،البررة
 
ًً:ًالرسائلًواألطاريحثانيا ً

 ،شغيور مشذوورةس ،رووالة مالدوتير ،تحميل مبنة الشقل البرية بو  محابغوة كور  ء ،ديشا من  ،ابراهيم .1
 .م2013 ،كمية العموم ،لامعة بغجاد

تظبيقووووات لشغريووووة صوووو و  اةنتغووووار بوووو  السدتذوووو ث التعميسوووو  لكميووووة طووووب  ،عسووووار مووووياب ،أ،سووووج .2
كميوووة اةدارة واةقترووواد، لامعوووة بغوووجاد،  ،لامعوووة بغوووجاد، رووووالة مالدوووتيرشغير مشذوووورة س -اةووووشان
 .م2007
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شغيووور  ،أطرو،وووة دكتووورة ،تقوويم ك وواءة قظووواع الشقوول العوووام لمركوواب بوو  األردن ،أمووي  عابوووج ،البذبامووو .3
 .م2004 ،األردن ،أي البيتلامعو  ،مشذورةس

الشقوول البحوور  بوو  دولووة قظوور شدراوووة بوو  لغرافيووة الشقوولس، اطرو،ووة  ،ىذووام صوو ح محدوو  ،البيووات  .4
 .م2006دكتوراهشغير مشذورة س، كمية التر ية، الجامعة السدتشررية، 

 ،سديوالث شدراوووة بوو  لغرافيووة الشقوول التحميوول الجغرابو  لسحظووات تعبوووة الوقووود بوو  ،عموو  طالووب ،لع ور .5
 .2007 ،لامعة ديالث ،كمية التر ية ،روالة مالدتير

كفيبةح المكبيييخ واليفيفييخ لمت يبد واييد التييبراد  يي الرقيييم ًسيف مزهر حمذ أثراهيم ، ، الجميلي .6

متب ظيخ رررييير، رسيبلخ مبجتييزيرنشير م، يييرحا، رلييخ الزرثيييخ لليليييج االيتيبييخ ، جبميييخ ركر ييذ ، 

 .ج4102
ية ك وووواءة التوزيووووع السنووووان  لمخوووجمات السجتس يووووة شالتعميسيووووة والرووووح،ريوووواض كوووواعم وووومسان  ،الجسيمووو  .7

 والتربيييةس ب  مجيشة كر  ء ، أطرو،ة دكتووراه شغيور مشذوورةس، كميوة التر يوة أبو  رموج، لامعوة بغوجاد،
2002. 

اوتخجام ص و  اةنتغار ب  تقييم مراكز الريانة ب  الذركة العامة لتوزيع  ،مذتاا طالب ،،دي  .8
 .م2003كمية اةدارة واةقتراد، لامعة بغجاد،  ،كير اء بغجاد، روالة مالدتير شغير مشذورة س

ك اءة مبنة الظرا البريوة بو  محابغوة األنبوار شدراووة بو  لغرافيوة الشقولس  ،لساي ،امج رميج ،،سزة .9
 .م2008اب  رمج، لامعة بغجاد،  -كمية التر ية ،شغير مشذورة س ،وراه اطرو،ة دكت

رووالة  ،أئر الشقل بالديارات ب  البشواء الووعي   والعسرانو  لسجيشوة بعقو وة ،رلاء خميل أ،سج ،الجليس  .10
 .م2005 ،لامعة ديالث ،كمية التر ية ،شغير مشذورةس،مالدتير

اطرو،وة دكتووراه  ،لسراكوز اةووتيظان بو  محابغوة نيشوو  ك اءة التوزيع السنوان   ،دمحم مرتوح ،الر،ب  .11
 .1990لامعة بغجاد،  ،شغير مشذورةس كمية اآلداب

أطرو،ووة  ،تحميوول مقووارن لمشسووو العسرانوو  لسووجيشت  تكريووت ووووامراء ،ريوواض عبووج ه أ،سووج ،الدووامرائ  .12
 .م2011 ،لامعة بغجاد ،كمية التر ية أب  رمج،شغير مشذورةس ،دكتوراه 

مروان عبجه ،سج ووييل  تقوويم ك واءة أنتواج وتجييوز مواء الذورب بو  قزواء ووامراء   ،الدامرائ  .13
 .م2011روالة مالدتيرشغير مشذورةس  كمية التر ية  لامعة تكريت  
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تظوووور نغوووام الخجموووة بووو  دائووورة لشدوووية الوووجليل بالوووجمة بوووي  موووبنات صووو و   ،أ،سوووج ،دووو  ،وووومسان .14
مشذوورةس، كميوة اةدارة واةقترواد، لامعوة بغوجاد،  اةنتغار وو وول مواركو ، رووالة مالدوتيرشغير

 .م2011
 ،اطرو،ة دكتووراه  ،دراوة ،زرية كارتوغرافية، الشقل ب  مجيشة كركوك ،ص ر، زي  العابجي  عم  .15

 .م1996 ،لامعة بغجاد ،شغير مشذورة س، كمية األداب
شغيور  ،اطرو،وة دكتووراه  ،التقييم الجيوتكشين  لتخد ات تر وة بغوجاد ومعالجتيوا ،عقيل ماكر ،العادل  .16

 .م1998 ،لامعة بغجاد ،كمية العموم ،مشذورةس
 ،روووالة مالدووتير ،معووايير التوةيووع السنووان  لمسدتذووميات بوو  محابغووة بغووجاد ،باطسووة بيووج ،العووامر   .17

 ،السعيووووج العووووال  لمتخظوووويو الحزوووور  واإلقميسوووو  لمجراوووووات العميووووا ،لامعووووة بغووووجاد ،شغيوووور مشذووووورةس
 .م1996

التحميووول الجغرابووو  الوووجيسوغراب  لميووورم الدووونان  بووو  محابغوووة كووور  ء  ،عبوووج الكووواعمتوووراث  ،عبوووج ه .18
 ،لامعوة كور  ء ،كميوة التر يوة العمووم اةندوانية ،روالة مالدتير شغيور مشذوورةس ،وتوقعاتو السدتقبمية

 .م2017
 ،الحموووي والزوووابو التخظيظيووة لمحووج موو  تووأئير الرووشاعات السموئووة لمسيوواه ،إيشوواس مووشعم ،العبيووج  .19

 .م1990 ،لامعة بغجاد ،كمية اآلداب ،روالة مالدتيرشغير مشذورةس
 ،التحميووول السنوووان  ةووووتعساةت األرض ألغوووراض الشقووول بووو  مجيشوووة بغوووجاد ،دمحم صوووال  ،العجيمووو  .20

 .م1995 ،ة السدتشرريةلامع ،كمية التر ية ،شغير مشذورةس ،أطرو،ة دكتوراه 
دراوة تظبيقية لسذاكل ص و  األنتغار لمسركبات ب  بعض محظوات  ،وساىر طارا أبراهيم ،عم  .21

 ،لامعووووة بغووووجاد ،واألقتروووواد اإلدارةكميووووة  ،التعبوووووة لسجيشووووة بغووووجاد، روووووالة مالدووووتير شغيوووور مشذووووورةس
 .م2010

رووووووالة  ،جيشوووووة بغوووووجادالتوزيوووووع السنوووووان  لسحظوووووات تعبووووووة الوقوووووود بووووو  م ،مشتيوووووث ط يسوووووو ،عشووووواد .22
 .م2003 ،لامعة بغجاد ،شغير مشذورةس، كمية التر ية لمبشات،مالدتير

شغيووور  ،رووووالة مالدووتير ،موووبنة الظوورا البريوووة بوو  محابغوووة الشجوول ،أ،سووج يحيوووث عبوواس ،عشوووز .23
 .م2010 ،لامعة الكوبة ،كمية األداب ،مشذورةس
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ك وواءة التوةيووع السنووان  لسحظووات تعبوووة الوقووود بوو  السووجن العراةيووة ش،الووة  ،نووجاء ،دووي  عبووج ،عووون  .24
معيووووج التخظوووويو  ،شغيوووور مشذووووورةس ،روووووالة مالدووووتير ،دراوووووية لقظوووواع األعغسيووووة بوووو  مجيشووووة بغووووجاد س

 .م2011 ،لامعة بغجاد ،الحزر  واألقميس  لمجراوات العميا
شغير ،أطرو،وة دكتووراه  ،مجيشوة صوشعاء الجور الوعي   لذبنة الشقل الحزر  ب  ،نجاة ،د  ،ال قيو .25

 .م1999 ،لامعة بغجاد ،مشذورة س، كمية التر ية اب  رمج
كميوة  ،رووالة مالدوتير ،التموث البيو  الشاتة ع  محظات الوقود بو  الوجمام ،عم  دمحم ،القحظان  .26

 .م2005 ،لامعة نايف العر ية لمعموم األمشية ،الجراوات العميا
 ،تحميوول لغرابوو  لسحظووات تعبوووة الوقووود بوو  محابغووة اةنبووار ،ه ،دووي اوووتبرا دمحم عبووج ،القيدوو  .27

 .م2013،لامعة ديالث ،كمية التر ية لمعموم اةندانية ،شغير مشذورة س ،روالة مالدتير
 ،شغيور مشذوورةس ،رووالة مالدوتير ،طورا الشقول البور  بو  محابغوة كور  ء ،بذار دمحم عويج ،القيد  .28

 .م2006،لامعة بغجاد ،كمية األداب
 ،روووالة مالدووتير ،التحميوول السنووان  لسحظووات الوقووود بوو  مجيشووة طبوورا  ،أبووراهيم عموو  نوووح ،محسووود .29

 .م2013 ،لامعة بشغاز   ،شغير مشذورةس، كمية اآلداب
 ،تحميل لغراب  ةوتعساةت اةرض الزراعيوة بو  محابغوة كور  ء ،عباس عبج الحدي  ،السدعود  .30

 .م1999 ،لامعة بغجاد ،لتر ية اةولثاطرو،ة دكتوره شغير مشذورةس كمية ا
ك ووواءة توزيوووع محظوووات تعبووووة الوقوووود بووو  قزووواء الكووووت، رووووالة  ،،دوووام لبوووار لظيوووف ،السعسوووور   .31

 .م2016مالدتير  شغير مشذورةس، كمية التر ية اب  رمج، لامعة بغجاد، 
:ًالبحوثًوالذورياتً  ً ًثالثا

نغريووة صوو و  اةنتغارشاألرتووايس وتظبيقاتيووا عمووث السوووان  التجاريووة  ،أوووعج عبوواس ىشووج  ،اةوووج  .1
 .م2011 ،12العراةية، مجمة دراوات البررة، العجد 

 تحميل لغرابو  لمخوجمات التعميسيوة بو  نا،يوة ،دمحم كريم ابراهيم ،الجليس  خالج اكبر عبجه، ،الحسجان  .2
 .4102الجزة االول، اليذد االول،  د اآلداة،اليرمير ثبسزخذاج يظم الميليمبد الجغرا يخ، مجلخ مذا

مجمووة  ،كركوووك –خرووائص توزيووع محظووات تعبوووة الوقووود عمووث طريووا بغووجاد  ،خزووير، عبوواس خزعوول .3
 .2009، 41العجد  ،ال ت 

العووجد  ،الجس يووة الجغرافيووة العراةيووة مجمووة ،القاريووة وووسة اواوووية بوو  مشوواخ العووراا ،عموو  ،دووي  ،موومش .4
 .1987 ،بغجاد ،مظبعة العان  ،21
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 ،ك اءة توزيع الخوجمات التعميسيوة بو  مشظقوة اةعغسيوة ،نغم فيرل ،نجيل كساي ويوول ،عبج الرزاا .5
 .م2007 ،12العجد  ،مجمة السخظو والتشسية ،بحث مشذور

شبحوووث  ،معوووايير الخوووجمات لمسشووواطا الدووونشية بووو  العوووراا ،نجيووول كسووواي ،نوووادي  ،نزووواي ،عبوووج الووورزاا .6
 .م2007 ،17العجد ،مشذورس، مجمة السخظو والتشسية

مجمة  ،نسو التوزيع السنان  لسراكز اةوتيظان الري   ب  قزاء السوصل ،عم  عبج ال باس ،العزاو   .7
 .2010 ،4العجد ،17التر ية والتعميم، السجمج 

 .1989 ،السعجم العر   األواو  ،السشغسة العر ية لمعموم والتر ية والثقابة .8
 .2019 ،العجد اةوي ،الجزء اةوي ،مجمة مجاد اآلداب ،الجغرافيةاليرموك باوتخجام نغم السعمومات  .9

:ًالذراساتًوالتقاريرًالحكوميةً  ً ًرابعا

 2ج، ص4101، رقر ر لت،خ  ، دائرح الزصبميم مت بد ريجئخ وايد الج،ز ن  ي مذ ،خ ثغذاد أمبيخ ثغذاد .1

. 
الجيووووواز السركوووووز  لو،رووووواء وتكشولوليوووووات  ،لسيوريوووووة العوووووراا، وزارة التخظووووويو والتعووووواون اإلنسوووووائ  .2

 .م2007 ،السجسوعة اإل،رائية الدشوية ،السعمومات
 ،بيانات غير مشذوور ،محابغة كر  ء ،الجياز السركز  لو،راء ،وزارة التخظيو ،لسيورية العراا .3

 .م2020لدشة 
بيانووات  ،م2020 ،موو بة الحاوووبة ،مجيريووة موورور محابغووة كوور  ء ،وزارة الجاخميووة ،لسيوريووة العووراا .4

 .غير مشذورة
 .م2010 ،وزارة األعسار واإلونان ،الييوة العامة لوونان ،كراس معايير اإلونان الحزر   .5
 م.2020محابغة كر  ء، بمجية كر  ء، قدم التخظيو والستابعة، بيانات غير مشذورة  .6
 .م2020،ورةبيانات غير مشذ ،قدم السشاخ ،الييوة العامة لألنواء الجوية والرصج الزلزال  .7
 .1999 ،شبيانات غير مشذورةس ،التعميسات لمسذاريع التشسوية ،وزارة البيوة .8
 .م1977 ،أوس ومعايير األونان الحزر   ،وزارة التخظيو .9

 م.2018، 1.100000وزارة السوارد السائية الييأة العامة لمسدا،ة، قدم أنتاج الخرائو، مقياس  .10
باةعتسواد عموث برنوامة نغوام السعموموات الجغرابو   لمسدوا،ة، وزارة السوارد السائية، السجيرية العامة .11

GIS. 
ضوووابو أنذوواء  ،قدووم الجراوووات والتخظوويو والستابعووة ،مووركة توزيووع السشتجووات الش ظيووة، وزارة الووش و .12

 .م، شبيانات غير مشذورةس2015محظات تعبوة الوقود ب  العراا السحجئة لعام 
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2. The history of the gas station . Ros of sky.ira عموث  مقواي مشذوور عموث اةنترنيوت

 .25/3/2021تاريخ دخوي السوقع  www.woiplogspot.comالسوقع 
محظات السحروقات، مقاي مشذور ضس  مقجموة ابترواد واعسواي بو   ،عبج ه،عيتان  ،بياء ،الرميم  .3
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:ًالمقابالتًالشخصية  ً ًسابعا
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 (1) السالحق
 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي
 الجامعة السدتشرخية    

 كمية التخبية االساسية /قدؼ الجغخافية / الجراسات العميا
 

 / صاحب السحظة الكخيؼ......."أخي السذخف عمى 
، ونحيظكؼ عمسًا بأن اإلستبانة سؾف تدتخجم في أغخاض التحميل "ُيـخجـى تفزمكؼ بتعبئة اإلستبانة السخفقة 

، وىي قاعجة لسذخوع بحث رسالة "، ولؽ ُتدتخجم إال ليـحا الغخض "اإلحرائي والبحث العمسي فقط 
 ((. التحليل السكاني لتهزيع محطات تعبئة الهقهد في محافظة كخبالءجدتيخ تحت عشؾان )) ما

 
 خالص التقـجيـخ.... مع "راجيؽ تعاونكؼ 

 
 الباحث
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  استسارة االستبيان                                                
 
 .................... اسم السحطة -1
 / السحافغة             / القزاء                  /الشاحية  مهقع السحطة -2
 ..................تاريخ انذاء السحطة  -3
  مؤجخة       ةخاص             ةالقظاع الحي تشتسي اليو السحظة / حكؾمي -4
 : مهقع السحطة من حيث -5
 ...............عخض الذارع السؤدي ليا / متخ. -أ

 ............مؾقعيا بالشدبة الى الشذاطات السحيظة بيا . -ب
  مؾقع السحظة بالشدبة لسخاكد الذخطة واالطفاء -ج

 عؽ دائخة اإلطفاء / كؼ الذخطة/كؼعؽ مخكد 
  
 مؾقع السحظة بالشدبة لمسؤوسدات الرحية والتعميسية -د

 عؽ السؤوسدات الرحية/كؼ عؽ السؤوسدات التعميسية/كؼ
  
 
 ................... مؾقع السحظة عؽ األراضي الدراعية /كؼ -ىـ
 
زراعي            تجاري            صشاعي            / سكشي مهقع السحطة ضسن االستعسال -6

  
  ريفي 

 
 ..............ار السخبعة وااليجار الدشهي لهامداحة محطة الهقهد باألمت -7
 
       مجخميؽ     : مجخل واحج           عجد مدالك الجخهل للسحطة  -8
 خخجيؽ م     : مخخج واحج          عجد مدالك الخخوج للسحطة -9
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 عجد األرصفة للسزخات : -10
 ..............عجد ارصفة البشديؽ العادي  -أ

 .............عجد ارصفة البشديؽ السحدؽ  -ب
 ...............عجد ارصفة زيت الغاز )الكاز( -ج
 ................عجد ارصفة الكيخوسيؽ ) الشفط األبيض( -د

 عجد مزخات الهقهد  -11
 ...............تازعجد مزخات البشديؽ السس -أ

 .................عجد مزخات البشديؽ السحدؽ )السحدؽ( -ب
 .................. عجد مزخات زيت الغاز )الكاز( -ج
 ................عجد مزخات الكيخوسيؽ )الشفط األبيض( -د

 عجد خدانات الهقهد والطاقة االستيعابية -12
 االستيعابيةالظاقة  عجد الخدانات السشتؾج ت
   بشديؽ مستاز 1
   بشديؽ محدؽ 2
   نفط ابيض 3
   زيت الغاز 4

 

 عجد عسال السحطة وتحريلهم الجراسي  -13
 جامعة أعجادية متؾسظة ابتجائية يقخأ ويكتب أمي 

      
 

 عجد ساعات  العسل في السحطة  -14
 السحطة فقط(:الطاقة االستيعابية للسحطة من الديارات )داخل ساحة  -15

 ................البشديؽ السستاز -أ
 ..............البشديؽ السحدؽ  -ب
                      ................زيت الغاز )الكاز(   -ج
 .....................الكيخوسيؽ )الشفط األبيض( -د



 السالحق
 

 169 

 : الكسيات السرخوفة من الهقهد يهميا -16
 البشديؽ السحدؽ                        لتخ    لتخ /                أـ البشديؽ السستاز       

                       لتخ / الكيخوسيؽ )الشفط األبيض(  زيت الغاز 
 

 ..................... مهقع السحطة / الذارع او الطخيق الحي تقع عليه السحطة -17
 ...................عخض الذارع او الظخيق ......................

 نؾعو.............................. عجد مسخاتو...........................................
 :عجد االطفائيات في السحطة ومدتلدمات الدالمة األخخى  -18
 ..............اذا كانت السحطة أهلية كم قيسة االيجار الدشهي  -19
 ...............يهميا وهل تختلف من مهسم الى اخخ وما الدبب /عجد ساعات التذغيل  -20
  السدافة  بين السحطة واخخى  -21

 السدافة بيؽ السحظة وأقخب محظة وقؾد أخخى................................. . -أ
 السدافة التي تبتعج فييا السحظة عؽ أقخب وحجة سكشية .............................. . -ب
 السدافة التي تبتعج فييا السحظة عؽ أقخب مجرسة ، حزانة ..................... -ج
 م           100أقل مؽ  يخباء والزغط العالي :السدافة التي تبتعج فييا السحظة عؽ أعسجة الك -د

  م.100أكثخ مؽ 
 

 السدافة التي تبتعج فييا السحظة عؽ أقخب مشذأ صشاعي ، معامل الغاز -ىـ
هل يختبط تجهيد السحطة بالهقهد )بسهقعها السكاني , كسية الرخف من الهقهد , كثافة حخكة  -22

 ................. مخور الديارات (
ترميح سيارات ........محال تجارية ...  ....: غدل سيارات ..... السلحقات السهجهدة -23
 .....................بيع اسظؾانات الغاز .......تبجيل زيؾت الديارات ............... ..
 

 ............السذكالت التي تعاني مشها السحطة: -24
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 (2ملحق )

 االلتدامات القانهنية
 

التدام مالكي ومذغمي محظات الؾقؾد بأجخاء الريانة الجورية لجسيع السخافق االساسية ليا طيمة  .1
القانؾنية( في شخكة التؾزيع قبل مشح رخرة التذغيل فتخة العقج وتقجيؼ تعيج مؾثق لجى )الييأة 

االولى وفي حالة عجم التدامو يتؼ انحاره ومشحو مجة )شيخ( لغخض القيام بالريانة الجورية 
وبخالفو يتؼ ايقاف تجييدىؼ بالسشتؾج لحيؽ اكسال اعسال الريانة الجورية وتأييج ذلػ مؽ قبل 

 الجية السخترة في الذخكة .
( يتؼ الكذف عمى 9انجاز السحظة او الداحة خالل السجة السقخرة في لفقخة )في حالة عجم  .2

السحظة او الداحة مؽ قبل )الفخع( السعشي لتحجيج ندبة االنجاز الكمية لمعسل بسؾجب البخمجة 
الدمشية لفعاليات الفقخات التشفيحية وندبة االنجاز لكل فقخة في ججول الكسيات السرادق عميو 

ل الييأة اليشجسية في الذخكة والسخفقة مع تراميؼ السحظة او الداحة ومشح مجة )مدبقا"( مؽ قب
 ( خسدة واربعؾن يؾما" لمداحة. 45( ثالثة اشيخ لمسحظة و )3اضافية )

( اعاله تفخض غخامة 2في حالة انجاز السحظة او الداحة خالل السجة السذار الييا في الفقخة ) .3
( خسدؾن الف ديشار لمداحة 50000ديشار لمسحظة و ) ( مائة الف100000تأخيخية مقجارىا )

 عؽ كل يؾم تاخيخ .
تمغى السؾافقة وتتخح شخكة التؾزيع كافة االجخاءات القانؾنية بحق السذيج في حالة ثبؾت تقجيسيو  .4

 وثائق ومدتسدكات مدورة ويتحسل كافة التبعات القانؾنية ومرادرة الزسانات .
محظة التعبئة وساحات الغاز والشفط ىي مؾافقة قجر تعمق  ان مؾافقة ىحه الذخكة عمى تذييج .5

االمخ بالذخكة وان السذيج مدؤول امام الغيخ وبقية الجوائخ والسؤسدات فيسا يتعمق بسؾافقتيا وفق 
التعميسات والزؾابط والقؾانيؽ الشافحة لجييا وممتدم اماميا مباشخة في حالة عيؾر مخالفات او 

ر في تظبيق الزؾابط ويتحسل السدؤولية القانؾنية امام الغيخ واليعفى تجاوزات او ندعات او اضخا
 السذيج مؽ السدؤولية كؾنو استحرل مؾافقة الذخكة بالتذييج .

في حالة اكسال السذيج لكافة مدتسدكات ومتظمبات تذغيل السحظة او الداحة وحرؾل السؾفقة  .6
 افة بشؾده .عمى التذغيل يمتدم السذيج بتؾقيع عقج التذغيل وتظبيق ك

الذخكة غيخ ممدمة بتجييد السحظات والداحات السذيجة بكسيات محجدة )مدبقة( مؽ السشتجات  .7
الشفظية وان التجييد يتؼ حدب تؾفخ السشتؾج في مدتؾدعات الذخكة وبسؾجب التعميسات 

ة التجييدية التي ترجرىا الذخكة بيؽ فتخة واخخى وال يحق لمسذيج االعتخاض عمى ذلػ وان الذخك
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غيخ ممدمة )مظمقا"( بتجييد السشتجات الشفظية الحكؾمية او عجم او قمة مبيعات السحظة 
)مدتقبال"( ويتحسميا اصحاب السحظات وان الذخكة غيخ مدؤولة عؽ تؾاجج اكثخ مؽ محظة او 

 ساحة مذيجة في مشظقة واحجة .
( خسدة 15مسحظة و )( خسدة وعذخون مميؾن ديشار ل25يمتدم السذيج بتقجيؼ ضسانات مقجارىا ) .8

عذخ مميؾن لمداحة بسؾجب خظاب ضسان او صػ مرجق لزسان حدؽ تشفيح بشؾد عقج 
االنذاء وترادر ىحه الزسانات عشج اخاللو ببشؾد العقج وتعتبخ ىحه الزسانات )مدتقبال"( 

 كزسانات حدؽ تشفيح عقج التذييج .
ت اخخى صادرة عؽ الجيات التتعارض ىحه التعميسات مع اية قؾانيؽ او انغسة او تعميسا .9

السخترة االخخى بسؾجب قؾانيؽ وانغسة نافحة وتعتبخ ىحه التعميسات مكسمة لمقؾانيؽ واالنغسة 
 والتعميسات الشافحة في حالة وجؾد اي نقص بيا .

يتؼ اخح تعيج خظي مؽ السذيج بأزالة السذيجات في حالة وقؾعيا ضسؽ الحقؾل الشفظية في  .10
 تقبمية لمؾزارة وعجم السظالبة بأي تعؾيزات مالية .السحافغة واالعسال السد

عجم الدساح لسؾعفي القظاع الشفظي بالتقجيؼ عمى فتح محظة او ساحة )نفط او غاز( او  .11
الحرؾل عمى وكالة غاز مع عجم االشتخاك بالسدايجات والسشاقرات التي تقيسيا شخكات القظاع 

 . الشفظي استشادا" الى قانؾن انزباط مؾعفي الجولة
في حالة حرؾل نداع عمى االرض السذاعة والسذيج عمييا محظة تعبئة وقؾد يبمغ السعتخضؾن  .12

 بفض الشداع لجى السحاكؼ السخترة .
اليتؼ انذاء محظة تعبئة وقؾد في ارض مذاعة االبعج حرؾل مؾافقة كافة الذخكاء في االرض  .13

 السذاعة وىؾ شخط مؽ شخوط انذاء السحظة .
( LPGبئة الؾقؾد الشسؾذجية مالؼ يتؼ اكسال تشفيح مشفح الغاز الدائل )عجم تذغيل محظات تع .14

 فييا , واخح تعيج خظي مؽ السذيجيؽ بحلػ وبخالفو يتحسمؾن كافة التبعات القانؾنية .
اعتساد المؾنيؽ )االبيض واالخزخ( مع زرع السداحات السحيظة بالسشفح وحدب ماجاء بأعسام  .15

 ( .3/1/2018في  15الييأة اليشجسية ذي العجد )
تثبيت مداحة القظعة في بشؾد العقج مع رقسيا والسقاطعة وتزسيشو في السخظط الترسيسي  .16

 السرادق عميو مؽ قبل الييأة اليشجسية .
 تثبيت نؾع السشتجات في بشؾد العقج وحدبسا جاء في استسارة الحاجة التؾزيعية . .17
وفق مخظط اولي معج مؽ قبل اليياة الدام السذيجيؽ بتحجيج السداحات السالئسة والسحجدة  .18

اليشجسية النذاء السشافح التؾزيعية في السحظة واخح تعيج خظي مشيؼ بحلػ وذكخ ىحه السداحات 
 في عقؾد التذييج .
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يكؾن السذيج ممدم بأنذاء السشفح التؾزيعي حدب السخظط الترسيسي السعج والسرادق عميو مؽ  .19
سحجدة والسؾاصفات السعتسجة وفي حال وجؾد اختالف في قبل الييأة اليشجسية وبسؾجب السداحة ال

 السذيجات مع السخظط الترسيسي يتؼ اتخاذ االجخاءات القانؾنية الزالة التجاوزات .
االلتدام بسداحات السشافح التؾزيعية الؾاردة ضسؽ شخوط ضؾابط انذاء السحظات السحجثة لعام  .20

%( كحج 15ة السظمؾبة بشدبة التديج عؽ )( مشيا مع امكانية زيادة السداح10الفقخة ) 2015
 اقرى .

االلتدام بتحجيج نؾع السحظة السظمؾب تذييجىا مع تحجيج السؾقع في مخظط اولي عشج تقجيؼ  .21
 الظمب وقبل اجخاء الكذف .

  -يعتبر ملحق تصميم التعبئة جزء من هذه التعليمات ويقرأ معها وحدة واحدة ويشمل مايلي : .22

 -السعاييخ الترسيسية لسحظات الؾقؾد :          
 مخظط التفاصيل السعسارية . - أ

 مخظط التفاصيل االنذائية . - ب
 مخظط التفاصيل الكيخبائية . - ت
 مخظط التفاصيل السيكانيكية . - ث

 شخوط الدالمة والؾقاية ومكافحة الحخيق .
 ضؾابط وشخوط السحجدات السؾقعية والبيئية .

 جات وججاول الكسيات والسؾاصفات الخاصة بالتشفيح .جسيع الؾثائق والسدتش
 السعاييخ التخظيظية والترسيسية لمسخافق العامة واالساسية .

الدام العسل بالخدانات الحجيجية الخاصة بفزمة مشتؾجي )زيت الغاز والشفط االبيض ( في  -23
 السشافح التي يتؼ تذييجىا.

مؽ زراعي الى صشاعي او خجمي بعج اكسال يمتدم وكيل السحظة بتغييخ جشذ االرض  -24
 قة مشتيية بأنتياء عقج التذييج .تذييج السشفح التؾزيعي وبخالفة تعتبخ السؾاف
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لغخض انذاء محظة وقؾد او ساحة غاز ونفط يتؼ تقجيؼ طمب اصؾلي مؽ قبل السذيج )االفخاد  -: "اوال
والذخكات( الى مجيخ عام الذخكة ويتؼ احالتو عؽ طخيق هيأة الجراسات الى الفخع الستكسال السدتسدكات 

 السظمؾبة .
 لمحرؾل عمى السؾافقة السبجئية يتظمب السدتسدكات التالية : -: "ثانيا

 بيان الحاجة الفعمية مؽ قبل الفخع السعشي . .1
 يقجم صاحب الظمب ششج ممكية وعقج ايجار مرجق مؽ الجيات ذات العالقة . .2
استسارة كذف مؽ الفخع السعشي مثبت فييا مجى مظابقة السؾقع لمزؾابط الخاصة بتذييج  .3

 تؾى السحظات والداحات وان تكؾن تزاريذ قظعة االرض مشتغسة االبعاد ومدظحة )بسد
 .واحج(

. )في حالة وقؾع قظع االراضي السقتخحة داخل حجود البمجية( ارسال كتاب يؤيج وقؾعيا داخل  .4
 البمجية مع صحة الرجور .

تقؾم الفخوع السعشية بتدويج هيأة الجراسات والتخظيط بالسدتسدكات اعاله ويتؼ دراستيا مؽ قبل  -: "ثالثا
المجشة السذكمة في هيأة الجراسات وحدب الدياقات والزؾابط السعتسجة عمى ضؾء استيفائيا لمذخوط 

مب واستحرال السؾافقة السظمؾبة يتؼ اعجاد مظالعة لمديج السجيخ العام لغخض رفعيا الى الؾزارة لمشغخ بالظ
 السبجئية .

بعج استحرال مؾافقة الؾزارة تقؾم هيأة الجراسات بأعالم الفخوع ذات العالقة استحرال  -: "رابعا
 السؾافقات مؽ الجوائخ ذات العالقة وكسا يمي :

في حالة السؾقع داخل حجود البمجية وضسؽ الترسيؼ االساس يتؼ استحرال تأييج البيئة ودائخة  . أ
ميؼ في امانة بغجاد لمسحظات والداحات في العاصسة اما السحظات العائجة لمبمجيات الترا

 االخخى يتؼ استحرال مؾافقة البمجيات والبيئة ومجيخية التخظيط العسخاني في السحافغة . 
بالشدبة الى السحظات والداحات خارج حجود الترسيؼ االساس يتؼ استحرال مؾافقات كافة  . ب

سعتسجة في الزؾابط الدابقة )مجمذ السحافغة ، السجمذ البمجي او قائسقامية الجوائخ الخسسية ال
السخكد، دائخة عقارات الجولة ، حساية وتحديؽ البيئة ، الجفاع السجني ، خظؾط االنابيب ، الدراعة 

، السخور ، الكيخباء ، االتراالت ، االثار ، التخظيط العسخاني ، الدياحة ، االستكذافات 
 الظخق والجدؾر ،الدكػ ، السؾارد السائية (الشفظية ، 

االجراءات والمستمسكات المطلوبة في 

 تشييد محطات التعبئة وساحات الغاز
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تقؾم الفخوع السعشية بسفاتحة هيأة الجراسات بعج استحرال السؾافقات اعاله ليتؼ دراسة كافة  -خامدا :
السدتسدكات مؽ قبل المجشة السذكمة في هيأة الجراسات وعمى ضؾء استيفائيا لمذخوط يتؼ تقجيؼ مظالعة 

 حرال السؾافقة الشيائية لمتذييج وتكؾن االجخاءات الالحقة كسا يمي :الى الديج السجيخ العام الست
يتؼ تؾقيع عقج التذييج بيؽ الفخع التؾزيعي السختص والسذيج وبعجىا يتؼ اصجار السخظظات  .1

والتراميؼ مؽ قبل الييأة اليشجسية وبأمكان السذيج ايزا" تقجيؼ تراميؼ )لمسحظة او الداحة( 
أة اليشجسية لتجقيقيا وبالتالي بيان امكانية السرادقة عمييا اذا كانت السدمع تذييجىا الى اليي

ضسؽ السؾاصفات الفشية السظمؾبة والسححجات البيئية والدالمة السذار الييا ضسؽ الزؾابط 
الخاصة بالتذييج مع تدويج السذيج بالسؾاصفات الفشية السظمؾبة لمعسل والسعجات بسؾجب قخص 

 عقج التذييج . مجمج يكؾن مؽ ضسؽ حيثيات
 يكؾن استحرال صحة صجور الجوائخ ذات العالقة بالتدامؽ مع تذييج السحظة . .2
تكؾن لجشة التذييج في الييأة او الفخع السعشي مدؤولة عؽ متابعة مخاحل التذييج وفق الترسيؼ  .3

والسؾاصفات الفشية السثبتة في عقج التذييج والسخفقة ضسشو ويقؾم بتقجيؼ تقخيخ فرمي بحلػ 
التشديق مع قدؼ الفحص اليشجسي في حالة الحاجة لفحص شبكات االنابيب والخدانات خالل ب

 مخاحل التذييج )قبل الجفؽ( .

بعج اكسال انجاز السحظة او الداحة بالكامل تقؾم الفخوع السعشية بسفاتحة هيأة الجراسات وتقجيؼ  -سادسا:
مؽ قبل المجشة السذكمة في هيأة الجراسات  السدتسدكات السبشية ادناه مع صحة صجورىا لغخض دراستيا

وحدب الدياقات والزؾابط السعتسجة وعمى ضؾء استيفائيا لمزؾابط الدارية في حيشو يتؼ تقجيؼ مظالعة 
لمديج السجيخ العام الستحرال السؾافقة عمى التذغيل والتدسية وبالتالي يتدشى لمفخع السعشي تؾقيع عقج 

ذخكة غيخ ممدمة بتجييد السذيجيؽ بالسشتجات الشفظية وانسا حدب ما التذغيل الستزسؽ فقخة ))ان ال
 يتؾفخ مؽ مشتؾج(( .

 
 تقجيؼ شيادات الفحص اليشجسي والديظخة الشؾعية لمخدانات واالنابيب . - أ

كذف نيائي لمسحظة يتؼ تقجيسو وبالتشديق مع لجشة التجشيؽ الخاصة بالفخع او الييأة السعشية  - ب
ومجى مظابقة السعجات السشرؾبة فييا لمسؾاصفات الفشية السظمؾبة الستزسؽ كذف الدالمة 

 . "بسؾجب استسارات التجشيؽ والتذغيل السخفقة طيا

 . مؾافقة الظخق والجدؾر عمى تذغيل السحظة في حالة وقؾع السحظة خارج حجود البمجية -ت
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 التعهجات الخطية
 

وفق التراميؼ والسؾاصفات الؾاردة في الالئحة  ان تكؾن لجيو القجرة السالية النذاء وانجاز السحظة -1
 التشغيسية .

 وكل مايتعمق بأنذاء وتذغيل السحظة . كافة الخجمات الخئيدية ان يمتدم بتأميؽ -2
السعتسجة والسرادق عمييا مؽ قبل الجيات  كافة السعجات التخرريةب ان يمتدم بتجييد السحظة -3

 .يةالفشية االختراص
قؾعيا ضسؽ الحقؾل ومحخمات االنابيب الشفظية واالعسال السدتقبمية ازالة السذيجات في حالة و  -4

 لمؾزارة وعجم السظالبة بأي تعؾيزات مالية .
عجم استغالل مداحة االرض الستبقية الغخاض ومذيجات تتعارض مع السحجدات البيئية  -5

 والدالمة .
 تشفيح متظمبات االثخ البيئي . -6
 ويج بشل .عجم استخجام مادة االليكؾبؾنج او الدشج -7
 عجم مداولة مذيج السحظة او الداحة لمعسل في القظاع العام بأية وعيفة . -8
 عجم السظالبة بجعل خدانات السحظة معمقة بعج حرؾل السؾافقة السبجئية عمى االنذاء . -9

ان يمتدم السؾاطؽ بتغييخ جشذ االرض مؽ زراعي الى صشاعي او خجمي بعج اكسال تذييج -10
 .السشفح التؾزيعي وبخالفة تعتبخ السؾافقة مشتيية بانتياء عقج التذييج 
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  (3السلحق )
 محافغة كخبالءنساذج مؽ السزخات العاممة في بعض محظات الؾقؾد في ( 4صؾرة )

 
 26/5/2021الديارة السيجانية وتؼ التقاط الرؾرة بتاريخ مؽ  -السرجر :
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 ( مع مجيخ محظة تعبئة وقؾد الؾزني أثشاء ممئ استسارة االستبيان 5صؾرة )

 
 22/6/2222تؼ التقاط الرؾرة بتاريخ مؽ الديارة السيجانية و  -السرجر :
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 كخبالء الحجيثة الحكؾمية صؾرة تؾضح صفؾف االنتغار في محظة تعبئة( 6صؾرة )

 
 22/6/2021تؼ التقاء الرؾرة بتاريخ  مؽ الديارة السيجانية و  -السرجر :  

 
 
 

 

 ا



 A 

   

Extract 

 

     Services represent one of the important indicators that reflect the extent 

of society’s development and the standard of living of its residents. Hence, the 

selection of fuel filling stations within the geographical space of Karbala 

Governorate was a subject for study, as it is considered one of the facilities and 

service facilities whose signature in cities acquires great importance, given the 

increase in the number of vehicles in light of The multiplicity of functional 

activities of its urban space, in addition to the important services it provides to the 

population in facilitating the process of moving from one place to another, due to 

the environmental and traffic effects it carries and potential danger, in addition to 

being the first specialized study of this facility in the Holy Karbala Governorate. 

        The problem that this research attempts to address is to know the spatial 

analysis in the distribution of filling stations in the holy city of Karbala with local 

controls and standards, and the extent to which the spatial signature of filling 

stations matches with the foundations and planning standards and site requirements 

for the services of filling stations, and the main objective of this study It is the 

assessment of the quality and quantity of services provided by these stations is 

what the research seeks to reveal, and the importance of the study stems from the 

importance of the services provided within the filling stations, which are part of the 

energy sector and the main driver of any economic progress and growth. The task 

that in turn contributes to the economic process, and the research also aims to 

know the spatial distribution of fuel filling stations in Karbala governorate and try 

to draw a picture of its reality that helps decision-makers to take a picture that 

leads them to proper planning, and also contributes to achieving balance in the 

services of filling stations for all individuals the society . 



 B 

 The study used the mathematical and statistical method represented in the spatial 

statistical analysis of the filling stations, which was represented in measuring the 

average center point, as well as the use of point spatial patterns, the nearest 

neighbor and the theory of waiting queues in the processing and analysis of the 

data collected through field work. The study also took the applied direction of 

modern techniques represented in In the use of geographic information systems 

(GIS) to build a spatial information base through which the process of analysis and 

derivation of objective maps can be carried out for most of the criteria specified for 

choosing the locations of gas stations, in order to analyze and evaluate the current 

state of the locations of those stations and to reveal the appropriateness of their 

distribution and the extent of their commitment to the conditions of the best site 

that reduces Among its potential effects on the activities and uses of the 

surrounding land 
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