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 -: الملخص

 

 تعلى تعتمادباال النتائج وإخراج فيها الكاملة التحليالت تكون التي البحوث من واحدا   البحث يعتبر

 دينةم حدود المحطات داخل توزيع نمط تحليل إلى يهدف وهو,  الجغرافية المعلومات نظم تقنيات

,  الموقع رالختيا التخطيطية والمعايير الشروط مع المحطات هذه مواقع ومقارنة الديوانية

 لتحديثل قابلة التعبئة لمحطات جغرافية معلومات قاتعدة بناء إلى البحث يهدف ذلك إلى باإلضافة

 قولح إضافة إمكانية مع المحطات بهذه الخاصة المناسبة القرارات اتخاذ في المعنية الجهات تخدم

 يةتدريب فرصة البحث اتعتبار يمكن وأخيرا. مستقبال لتطويرها القاتعدة لهذه أخرى بيانات

 وجودةالم األوامر لبعض البسيط االستخدام خالل من الجغرافية المعلومات نظم برامج لمستخدمي

          . البرنامج داخل

 ودالوق لمحطات المكاني التوزيع مطابقة مدى هي لها التعرض البحث هذا يحاول التي المشكلة 

 مدى مطابقة من التحقق هو الدراسة هذه من الرئيسي والهدف. والجغرافية العلمية األسس مع

 تلك إلنشاءفي انشائها واختيار مواقعها للمحددات البيئية والشروط الالزمة  الوقود محطات

 د,الوقو محطات داخل المقدمة الخدمات اهمية من ةالدراس أهمية تنبع. المحطات في مدينة الديوانية

 زيعالتو يعتبر كما. اقتصادي تقدم ألي األساسي المحركو الطاقة قطاع من جزء تعتبر التي

 .االقتصادية العملية في بدورها تساهم التي المهمة االمور من الوقود لمحطات المكاني

تم االتعتماد تعلى البيانات التي تم الحصول  الجغرافية. كمانظم المعلومات  تعلى الدراسة اتعتمدت 

وتشييد محطات الوقود  إلنشاءجهات ذات العالقة مثل المحددات والشروط الالزمة تعليها من قبل ال

الى الزيارات الميدانية لتلك المحطات كذلك تم رفدنا بمعلومات وبيانات وخرائط  إضافةفي المدن 

 .من قبل مديرية بلديات الديوانية وصور جوية

 - التالي: النحو تعلى الفرضيات من تعدد الدراسة وافترضت 

 تخطيط غير من أنشاؤها تم الدراسة بمنطقة الوقود محطات. 

  ةمساف قطع من الخدمة من المستفيد يضطر مما للخدمات محطات فيها توجد ال مناطق لكهنا 

 .الخدمة تعلى للحصول المستغرق وزيادة الزمن النفقات زيادة إلي تؤدي أكبر

 حريق حوادث حدوث إلى يؤدي السالمة بإجراءات التقيد تعدم. 

  التالية النتائج إلى الدراسة توصلت :- 



الجغرافي لمحطات الوقود في مدينة الديوانية هو نمط متفرق التوزيع مشتت التوزيع  نمط-: 1

اوية مقدارها بز متجمع في االتجاه الشمالي الغربي ويميلفي االتجاه الجنوبي والجنوبي الشرقي و

 .درجة تعن الشمال باتجاه الغرب 43

كانية رغم الكثافة الستعدد محطات الوقود في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمدينة  قلة-: 2

 .نطقة الشمالية والشمالية الغربيةوتمركزها في المالية في هذه المنطقة الع

للمحددات والشروط الواجب  %133من المحطات حصلت تعلى نسبة مالئمة  % 43ان-: 4

ه المحطات حصلت تعلى نسبة من هذ % 23توفرها في انشاء وتشييد محطات الوقود في المدن و

من المحطات  % 73نسبة مالئمة و % 57اقل في التقييم الذي تعلمناه في هذا البحث وهي كانت 

 .نسبة مالئمة % 5577حصلت تعلى نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract:- 

 

The research aims to analyze the distribution of stations within the 

boundaries of the city of Ad-Diwaniyah and compare the locations of these 

stations with the conditions and criteria for the planning of the site 

selection. In addition, the research aims to build an information base and 

the possibility of adding other fields of data to this base for future 

development. Finally, research can be consider as a training opportunity 

for users of information systems programs. Geographic data through 

simple commands some of the existing use within the program. 

 The problem that this research attempts to address is the extent to which 

the spatial distribution of fuel stations matches the scientific and 

geographical bases. The main objective of this study is to verify the 

compatibility of the fuel stations in their construction and the selection of 

their location of the environmental determinants and conditions for the 

establishment of these stations in the city of Diwaniyah. The importance of 

the study stems from the importance of the services provided within the 

gas stations, which are part of the energy sector and the main engine for 

any economic progress. The spatial distribution of fuel stations is also 

important for the economic process. 

 The study based on GIS. The data obtained by the relevant authorities, 

such as the determinants and conditions necessary for the construction and 

construction of fuel stations in the cities, in addition to the field visits of 

these stations, were also supplied with information, data, maps and aerial 

photographs by the Diwaniyah Municipality Directorate. 

 The study assumed a number of hypotheses as follows: 

• The gas stations in the study area constructed without planning. 

• There are areas where there no service stations, which requires the user 

of the service to take more distance leading to increased costs and increase 

the time it takes to get the service. 

• Failure to comply with safety procedures leads to fire incidents. 

• The study reached the following results: 

1: The type of geographical distribution of the fuel stations in the city of 

Diwaniyah is a sparse distribution pattern which is scattered in the south 



and south-east direction and is clustered in the north-west direction and 

tilts at an angle of 34 degrees from the north to the west. 

2 - The number of fuel stations in the south and South-east of the city, 

despite the high population density in this region and concentrated in the 

north and north-west. 

3 - 30% of the stations received a suitable percentage of 100% for the 

determinants and conditions to be met in the construction and construction 

of fuel stations in the cities. 20% of these stations received a lower 

percentage of the evaluation we studied in this research. I got an average 

of 87.5%. 
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 المقدمة: 1-1

ألي ُمجتمع مدى التطور االقتصادي  محطات الوقودخدمات  تعكس أهمية

وقد حظّي هذا الجانب بمكانة  األساسية للسكان،باعتبارها من المستلزمات  للبلد،

قدرة البلد على ل دليلا  وزيادة محطات الوقود تطور الدول، كونكثير من  كبيرة في

وكذلك تماشيا مع الزيادة في الكثافة السكانية وازدياد اعداد  ة االقتصاديةالتنميتحقيق 

يؤدي المجتمع وظائفه بكفاءة عالية. ويتطلب هذا األمر  ولكي المركبات في المدن

 المدينة،السكان في قطاعات  كثافةبشكل يتلءم و لهذه المحطاتتوزيعاا مكانياا عادالا 

بحياة السكان  الرتباطهاوعدد محطات الوقود في المدينة أماكن دراسة اهمية وتأتي 

 .جات السكانحامع مباشر ٍ   بفعل ما تقدمه من خدمات ذات تماس

وشهدت المعرفة الجغرافية السيما التطبيقية منها تطوراا ملحوظاا في مجاالت 

( على الساحة الجغرافية GISمختلفة ، ومع بزوغ تقنية نظم المعلومات الجغرافية )

( دعا Spatial Analysisشكل خاص ، وإمكاناتها العالية في التحليل المكاني )ب

كثير من الباحثين إلى الولوج بعمق أكثر إلى هذه التقنية والغوص في مفاصلها، ومن 

لمحطات هنا جاءت األهمية في توظيف هذه التقنية بتحليل كفاءة التوزيع المكاني 

 Measuringالتوزيعات المكانية) ،ضمن حقل الوقود في مدينة الديوانية

 الفصل االول

 المقدمة
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Geographic Distribution (  من خلل برنامج  )Arcgis9.3  )في  المستعمل

( في التخطيط GISبأهمية نظم المعلومات الجغرافية ) تناقناع الدراسة .ومن هنا تأتي

 وقدرته على دراسة التوزيعات المكانية. الحضري

معها ز الحضرية المهمة التي يشهد مجتواحدة من المراك الديوانيةتُعد مدينة 

زءاا من كونها جُ  محطات الوقودات . ونظراا ألهمية خدمزيادة مستمرة في سكانها

لمهمة في أي مدينة ونظرا للزيادة الهائلة والغير مدروسة في اعداد الخدمات ا

 .ولحاجة المدينةالمباشر بالسكان  والرتباطها،    المركبات في العراق بصورة عامة

فقد جاءت ،  المحطات اقع التوزيع المكاني لهذهإلى دراسة علمية مستفيضة عن و

هذه الدراسة لتُلقي الضوء على هذا القطاع الحيوي ومناقشة مشاكلِه ،وقياس مدى 

على ضوء المعايير المعتمدة في القطر ، ُمستعيناا بتقنية نظم  التوزيع المكانيكفاءة 

 ةالتطبيقي. المساحيالبحث  الة في أسلوبأداة فعّ كونها ( GISالمعلومات الجغرافية )

 

 

 البحث: مشكلة-: 1-2

 
وعليه فقد حددت مشكلة البحث  العلمي،للبحث  تُعد المشكلة الخطوة األولى

بتدني كفاءة التوزيع المكاني لمحطات الوقود في مدينة الديوانية بما ينسجم مع كثافة 

الفعل تطبيق المحددات البيئية وشروط السلمة في السكان إضافة الى معرفة هل تم ب

 المحددات؟هذا التوزيع ام انه يوجد تجاوز على هذه 

 

 البحث: فرضيات-: 1-3

 

 بالشكل اآلتي: الدراسةفرضيات صيغت 

عدد من المعايير التوزيع المكاني لمحطات الوقود باعتماد هناك تباين في  .1

 التخطيطية المحلية.
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توزيع المكاني لمحطات الوقود في مدينة الديوانية يمكن أن إن تقويم كفاءة ال .2

 (.GISيتحقق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 

 البحث: هدف-: 1-4

 

 :اآلتيةتهدف الدراسة في هذا الجانب إلى تحقيق األهداف 

تنفيذ توزيع وانشاء محطات الوقود في مدينة الديوانية وفق معرفة كفاءة  .1

 ة وشروط السلمة المهنية.المحددات البيئي

خرائط رقمية الماكن هذه المحطات في المدينة في الواقع وأماكن المحطات إعداد  .2

 المقترحة. 

 استخدامب ،الديوانيةفي مدينة  محطات الوقودالمكاني ل التوزيعنمط التعرف على  .3

 (.GISنظم المعلومات الجغرافية )

 

 البحث: مبررات-: 1-5

 

من ارتباطها بحياة  ةفي المدينة النابع محطات الوقودت نظراا ألهمية خدما 

فقد جاءت هذه  حضريلومات الجغرافية في التخطيط الولدور نظم المع السكان،

 أهمها:الدراسة العتبارات عدة من 

عدم وجود دراسات علمية أكاديمية عن موضوع البحث تناول منطقة  .1

 الدراسة.

ة في دراسة التوزيعات غياب استخدام نظم المعلومات الجغرافي  .2

تفصيلية وخصوصا في المكانية ومعالجة العلقات المكانية وإعداد الخرائط ال

    لمنطقة الدراسة. النفطية تاالمنشئمجال 

 محتويات الرسالة: -: 1-6
  

 فصول أخرى.  ثلثةوتتألف هذه الرسالة أيضا من 
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  :مجموعة البحثمنطقة الدراسة ومنهجية يستعرض الفصل الثاني 

السابقة التي تبين قدرة بيانات نظام  متنوعة من الدراسات والتطبيقات

والتوزيع الجغرافي  المعلومات الجغرافية لرصد النمو الحضري

  برامج.والوالتطبيقات  لمواد المستخدمةا كذلكللخدمات في المدن و

  :يحتوي هذا الفصل على كيفية جمع وتحليل البيانات التي الفصل الثالث

استخدمت الستخراج المعلومات من صور األقمار الصناعية. كما 

 المكاني،والتحليل  الدقة،وتقييم  الجغرافي،لعمل والتوزيع اتشمل طرق 

يعرض ويقارن النتائج الرئيسية وكذلك  والخرائط النماذج الجغرافيةو

لئمة التوزيع مالتي تم الحصول عليها من مخططات مختلفة للكشف 

 .الجغرافي للمحطات ومدى االلتزام بالمحددات والشروط

  :واعتبارات  الدراسة،ستخلص استنتاجات مساهمات يالفصل الرابع

    وصيات الدراسات المقبلة. وت
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 الدراسة:منطقة  موقع-: 2-1

 جنوب في تقع وهي. الديوانية محافظةمدينة الديوانية مركز  هي الدراسة منطقة .1

 بغداد جنوب كم 181 حوالي بعد على ،(1-2) الشكل في مبين هو كما العراق

 ،(شماال°  0203- ° 0103) اإلحداثيات هذه بين وتقع. البصرة شمال كم 021و

 كيلومترا 6884 نحو اإلجمالية مساحتها وتبلغ ،(شرقا°  4.-°  03..)و

ومائتان وخمسة وسبعون  مليون (1،263) حوالي سكانها عدد ويبلغ. مربعا

 المنطقة في القصوى الحرارة درجة وتتراوح. .211 عام في نسمة ألف

 0403 حوالي قيمتها متوسط ويبلغ مئوية، درجة 408.و 2403 بين المدروسة

 مئوية، درجة 2106 إلى 0 من الدنيا الحرارة درجة وتراوحت. مئوية درجة

 سخونةالشهر االكثر هو شهر اب. مئوية درجة 1202 حوالي قيمة بمتوسط

 حوالي السنوي األمطار هطول متوسط. برداأل هو شهر كانون الثاني وكان

 سهلال من المحافظة في ةالجيولوجي التشكيالت تتكون. [3] مم 11303

. [4] الدلمج وهور الغربية، والهضبة المسطحة، الرملية واألراضي ،الرسوبي

 حوالي) انخفاضات تليها ،(٪66 حوالي) المنطقة غالبية الرسوبي السهل ويمثل

13٪.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الفصل الثاني

لمواد المستخدمةالسابقة والدراسات ا  
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( منطقة الدراسة1-2شكل )  
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 منهجية البحث:-: 2-2

هو  ناهاتبع فالمنهج الذي حاً،واضإن أي دراسة البد أن تتبع منهجاً علمياً 

المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع من 

منهج النظم )المنهج  عن فضالً  ل االهتمام بوصفها وصفاً دقيقاً خال

 ،(GIS) خالل تقنية نظم المعلومات الجغرافية االستقرائي التحليلي( من

 ArcGISبرنامج ) مستعمالً وتحليلها من جمع البيانات ومعالجتها  بدءً 

V.10.3( من خالل حزمة التحليل المكاني )Spatial Analysis). 

 

 

  حجم عينة البحث:: 2-3

لقد تم اختيار محطات الوقود الموجودة في مدينة الديوانية مركز 

محافظة الديوانية كعينة للبحث وذلك نظرا لتوفر الصورة الجوية 

ث لهذه المدينة عن طريق االستعانة بمديرية والمعلومات الالزمة للبح

من الصعب  أصبحإضافة الى ضيق الوقت للبحث  الديوانية،بلديات 

شمول كافة المحطات الموجودة في المحافظة في اقضيتها ونواحيها 

ومن الممكن تعميم هذا البحث في وقت اخر لشمول كافة المحطات في 

 المحافظة.

 الميدانية:الدراسة : 2-4

في الدراسات المكملة األساليب  فضلأن الدراسة الميدانية تُعد أ كال ش

فقد ال  متناهية،إذ تكفل نقل الواقع المكاني الحقيقي بدقة  الجغرافية،

كالدوائر  مصادرها،الحصول على المعلومات من  باحثيتسنى لل

 .فيعتمد للنزول إلى الحقل الميداني المعنية،الرسمية والجهات 

رة ميدانية الى محطات الوقود المنتشرة في مدينة فقد قمنا بزيا

ومن ( 2-2كما في الشكل )الديوانية ومعرفة مواقع هذه المحطات 

تحديد مواقع هذ المحطات على  تم (Google earthخالل برنامج )

وكذلك قمنا بزيارات الى الدوائر المعنية ومخاطبتها رسميا  الخرائط،

 :التالي على النحو وكانتللبحث بة الخذ المعلومات والبيانات المطلو
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 ( يمثل بعض محطات الوقود في مدينة الديوانية2-2شكل )
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الخاذ  تمت مخاطبة شركة توزيع المنتجاات النفطياة ودوائار الانفط ذات العالقاة: 1

معلوماات وبيانااات عاان محطاات الوقااود فااي الديوانياة وطاارق انشااائها والمحااددات 

ة البيئيااة الواجااب مراعاتهااا فااي االنشاااء والتشااييد واختيااار البيئيااة وشااروط السااالم

مواقع هذه المحطات وتم الطلب منهم بتزويدنا بخرائط لهذه المحطات ولام نحصال 

منهم على كل المعلومات المطلوبة والسابب لادواعي امنياة علاى حاد تعبيارهم ، اال 

واختيار المكان اننا حصلنا على الشروط والمحددات الواجب مراعاتها في التشييد 

 . والتي سيتم اإلشارة اليها فيما بعد

: بعد مخاطبة وزيارة مديرياة بلاديات الديوانياة تام الحصاول علاى صاورة جوياة 2

تعد الصور الجوية من الوسائل التقنية في تفسير و لمدينة الديوانية .211حديثة لسنة 

وهااي  رتمظاااهر سااطح األرت للتعاارا علااى التطااور الحاصاال فااي اسااتخدامات األ

المااادة الرئيسااية المسااتخدمة فااي هااذا البحااث والتااي ماان خاللهااا وبواسااطة نظاام 

واجريناا المعلومات الجغرافية تمكنا من توزيع محطات الوقود في مديناة الديوانياة 

جزء من الصورة الجوية التاي تام ( يبين 0-2عليها مادة البحث المطلوبة والشكل )

ومعلوماات مفيادة خرائط تفصيلية لهذه المدينة  وكذلك حصلنا على الحصول عليها

عن المحاذير والمحددات البيئية الواجب اتباعها في اختيار مواقع محطاات الوقاود 

في المدن كذلك الحاجة الى انشاء محطات وقود في أماكن ذات كثافة سكانية عنهاا 

 في األماكن األقل كثافة.

 

 

 ( صورة جوية لمدينة الديوانية0-2شكل )
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 محطات الوقود: أهمية: 2-5

في العقود الثالثة االخيرة تطورا عمرانيا وسكانيا واسعا كبيرا فرضته عدة ظروا العراق  شهد

وعوامل منها النمو السكاني المطرد الذي ادى الى زيادة كبيرة وواضحة في عدد السكان 

ومن هذه العوامل والظروا ايضا تلك النهضة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية التي  راقيينعال

عكست نهضة حضارية شاملة في كافة مجاالت الحياة وقد ادى كل ذلك الى التوسع في 

المخططات العمرانية واالحياء السكنية الجديدة التي جعلت المدن تتمدد من خالل انشاء تجمعات 

 بشرية جديدة كان من الضروري ان يواكبها توسع مماثل في مختلف الخدمات.

ضتها التطورات العمرانية والسكانية، خدمة محطات الوقود التي هذه الخدمات التي فر أبرزومن 

والتي ال يمكن االستغناء عنها، بل انها ذات خدمة  للمواطنين،وية عامة الحيتعد من المنافع ال

وذات طبيعة خاصة من حيث الحاجة التي تتطلب توفير هذه الخدمة في جميع االحياء السكنية 

 .واالرياا ىقروالطرق السريعة وال

لجهات اوافقت  ية الحتياجات المواطنين ونتيجة لهذه االهمية ولمتطلبات انشاء هذه المحطات تلب

محطات للوقود في االماكن والمواقع التي  بأنشاءعلى الطلبات الخاصة الحكومية ذات العالقة 

ظ في الفترة االخيرة ان ولوقتهم وجهدهم، اال انه لوح حة المواطنين توفيرا لراتحتاج هذه الخدمة 

لوحظ ان بعض محطات الوقود ال  بعض هذه المحطات ال يلتزم بتطبيق اشتراطات السالمة و

البيئية وتعليماتها وما يتوافق منها مع ظروا عمل محطات الوقود  باألجهزةتتقيد تقيدا كامال 

الى  ويسيءواجباتها االمر الذي يشكل خطرا واضحا على صحة االنسان والحيوان والنبات، و

البيئة ويشوه عناصرها، بل ويفسدها جميعا وهي عناصر يستمد االنسان منها اسباب وجوده 

وبقائه وحياته، والى ذلك كله ال يمكننا ان نتجاهل التأثير الذي تتركه محطات الوقود فيما لو 

اعد واشتراطات السالمة الواجب توافرها والحرص على التزامها اذ ان ذلك يؤدي ال اغفلت قو

محالة الى الحرائق واالنفجارات التي شهدها بعض هذه المحطات وكان من نتائجها خسائر كبيرة 

في االموال اضافة الى ارواح االبرياء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لهذا االهمال وكانوا ضحايا لهذه 

 ئق.الحرا

الئحة جديدة لمحطات الوقود  طالنفدر وزارة على خلفية هذه الظروا كان من الطبيعي ان تص

والحد من الخسائر االقتصادية  انواح السكوفقا لما فرضته الحاجة الداعية الى ضرورة حماية ار

دها وتضيعها الحرائق واالضرار الناجمة عن عدم المتمثلة في االموال العامة والخاصة التي تبد

 االلتزام باالشتراطات والقواعد البيئية.
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وعلى الرغم من مضي فترة مناسبة من الوقت على صدور هذه الالئحة اال انه من المالحظ ان 

الكثير من المحطات ال تتقيد ببنود الالئحة بل ان اي حوار يمكن ان تجريه او مناقشة تدخل فيها 

اي من المسؤولين عن بعض هذه المحطات ـ ان لم يكن معظمها ـ سوا تكشف لك عدم  مع

لصيانة فضال عن جهلهم بطرق ا ،السالمةمعرفتهم بهذه الالئحة بل جهلهم المطبق بشروط 

 بينها،. كما يجب مراعاة مواقع المحطات والمسافات التي تفصل وشروط الوقاية من الحوادث

وقربها او بعدها عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية. واضافة الى هذه االشتراطات ال 

ينبغي ان نقلل من أهمية توحيد الشكل والطراز المعماري العام لمحطات الوقود والخدمات 

 حيث ال يقل المظهر الحضاري أهمية عن االشتراطات البيئية والفنية. بها،حقة المل

http://www.alyaum.com/articles/93415/ 
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 الضوابط والشروط والمحددات إلنشاء محطات الوقود:: 2-6

ضااوابط وشااروط المنتجااات النفطيااة فاري الديوانيااة علااى  الحصااول ماان شااركة توزيااع تام

 (.-2)محطات تعبئة الوقود وكما مبين في الشكل انشاء 
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محطات الوقودشروط ومحددات انشاء  (4-2)شكل   

 

كل هذه المحددات والشروط وبيان في حالة اتباعها بالش على تم االعتماد في هذا البحثوهنا 

 الصحيح في التوزيع واختيار المكان المناسب لتشييد المحطة
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 :اهمية نظم المعلومات الجغرافية ومجاالت استخدامها: 2-7

 

يمكن بصفه عامة ان نلخص اهمية نظم المعلومات الجغرافية وما يمكن ان تقدمه لنا في عدة نقاط 

 :اساسية هي ما يلي

 .العمل وتوفير الوقت سهولة-1

 .والسرعة الدقة-2

 .التحديث واالضافة والحذا والتجديد امكانية-0

 .والحيدة التامة والوضوح الكامل الموضوعية-.

 .االحصائيةامكانية التحليل والقياس من الخرائط واجراء الجوانب والعمليات -3

 .الربط بين المعلومات مختلفة المصادر-4

بمعنى انه يمكن وضع عدد كبير من الخرائط  ،الخرائطالتغطية والتداخل مع استخدام -6

 .الموضوعة فوق بعضها البعض

 .والتوقع المستقبلي التنبؤ-8

 

 :ةنظم المعلومات الجغرافية في المجاالت المختلف تاستخداما :2-8

 

إن القدرة الفائقة لنظم المعلومات الجغرافية في عملية البحث في قواعد البيانات 

وإجراء االستفسارات المختلفة ثم إظهار هذه النتائج في صورة مبسطة لمتخذ القرار 

 :قد أفادت في العديد من المجاالت منها

 :ماتإدارة األز: 1

تتوفر إمكانية تحليل شبكات الطرق والبنية األساسية لتحديد أقصر المسارات بين 

نقطتين وكذلك انسب المسارات بين مجموعة من النقط كما يفيد في تسهيل عملية 

صيانة الشبكات الجديدة مما يوفر الوقت والجهد وعادة ما تكون األزمات إحداثا 

 األوبئةوانتشار  واألعاصيرالحرائق مكانية مثل ) الفيضانات والزالزل و

االضطرابات العامة والمجاعات ( ومن هنا فإن امتالك الخرائط والمعلومات يعتبر 

 . امرأ هاما إلدارة الكارثة

 : الخدمات الطبية الطارئة: 2

تعتبر نظم المعلومات الجغرافية إحدى األدوات الجيدة لإلسعافات الطبية الطارئة 
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أنواي الحوادث والبيانات السكانية الخاصة بهذه الحوادث  حيث توفر بيانات عن

ويمكن عرضها بسرعة وسهولة وتساعد أيضا على سرعة استجابة نظام الخدمات 

الطبية الطارئة من خالل تحديد اقرب وحدة إسعافات إلي مكان االتصال المبلغ عن 

كانية القيام الحادث واقصر الطرق والطرق البديلة للوصول إليه باإلضافة إلي إم

بتحليالت مختلفة للمعلومات المختزنة في قواعد البيانات بحيث يمكن معرفة سرعة 

 . ومدى انتشار عدوى لداء أو وباء قبل انتشاره الفعلي مما يساعد على التخطيط

 : التخطيط العمراني: 3

 –ية صح –يفيد نظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة ) تعليمية 

عمرانية لتحديد المناطق المحرومة إلعادة توزيع الخدمات فيها  الخ(.......  -أمنية 

كما يفيد في مقارنة ما هو مخطط بما هو واقع بالفعل لمنطقة معينة لتحديد الملكيات 

والمسئوليات القانونية ويساهم في بناء نماذج رياضية للمناطق العشوائية عن طريق 

 .القائمةاتجاهات النمو العمراني فيها للحد من انتشارها وكذلك تطوير المناطق تحديد 

 : حماية البيئة: 4

دراسة العديد من البيئات في اتجاهات عديدة خاصة بطبيعتها بتقوم نظم المعلومات 

ة في منطقة الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والمناخية ويقوم بتتبع التغيرات الحادث

معينة وتقدير التأثيرات المختلفة على المناطق المجاورة عن طريق مقارنة مجموعة 

 .من الصور والخرائط في تواريخ مختلفة 

 

 :واالجتماعيةاالقتصادية  الدراسات: 5

 

تساهم نظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية 

لى معايير خاصة يحددها الخبراء وذلك الستنتاج واالجتماعية لمنطقة معينه بناء ع

 .المؤشرات التنموية التي تساهم في اتخاذ قرارات مناسبة في كافة اتجاهات التطوير

 :إنتاج الخرائط الستخدامات األراضي والموارد الطبيعية: 6

باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط توضح 

......... -خامات معدنية –بترول – )مياهجمع الموارد الطبيعية لمنطقة معينه مناطق ت

 .التي توضح االستخدام الحالي لألرت واستنتاج خرائط االستخدام المستقبلي الخ(
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  :سطح األرضاستنتاج شكل : 7

من األهمية بمكان إن يعطي نظام المعلومات الجغرافي تصورا دقيقا لشكل سطح 

سيتم العمل علية ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية للمنطقة األرت الذي 

وباستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية فيمكن من خالله استنتاج كميات 

الحفر والردم في منطقة محددة أو تحديد إشكال مخرجات السيول واتجاهات الميول 

 .ألي منطقة

 : تحسين اإلنتاجية: 8

فوائد تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية هو تحسين عملية إدارة واحدا من أهم 

الهيئة ومواردها المختلفة الن نظم المعلومات الجغرافية تمتلك القدرة على ربط 

مجموعات البيانات بعضها مع بعض مع المواقع الجغرافية مما سهل المشاركة في 

بناء قاعدة بيانات موحدة يمكن البيانات وتسهيل االتصال بين األقسام المختلفة فعند 

ألحد األقسام االستفادة من عمل األخر الن جمع البيانات يتم مرة واحدة فقط يتم 

 ةاستخدامها عدة مرات مما حسن من اإلنتاجية وبالتالي فقد زادت الكفاءة الكلية للهيئ

 : اتخاذ القرارات المناسبة: 9

قود لقرار أفضل ( تماما على نظم تنطبق صحة القول المأثور ) البيانات األفضل ت

المعلومات الجغرافية ألنه ليس وسيلة آلية التخاذ القرار ولكنة أداة لالستفسار 

والتحليل مما يساهم في وضع المعلومات واضحة وكاملة ودقيقة إمام متخذ القرار 

كما تساهم نظم المعلومات الجغرافية في اختيار انسب األماكن بناء على معايير 

رها المستخدم مثل ) البعد عن الطريق الرئيسي بمسافة محددة وسعر المتر ليزيد يختا

عن سعر معين وتحديد حالة المرافق والبعد عن مناطق التلوث ( فيقوم نظام 

المعلومات الجغرافية بأجراء هذا االستفسار على قواعد البيانات ويقوم باختيار 

ات ويترك لمتخذ القرار حرية مجموعة من المساحات التي تحقق هذه االشتراط

 ياالختيار النهائ

 : بناء الخرائط: 10

إن الخرائط لها مكانة خاصة في نظم المعلومات الجغرافية ألن عملية بناء الخرائط 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية تعد أكثر مرونة من إي طريقة يدوية أو 

يانات ثم التحويل الرقمي للخرائط كارتوجرافية حيث تبدأ هذه العملية ببناء قواعد الب
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 الورقية المتوفرة ثم يتم تحديثها باستخدام صور األقمار الصناعية في حالة وجودها

ثم تبدأ عملية ربط البيانات بمواقعها الجغرافية وعندئذ يكون المنتج النهائي من 

الخرائط جاهزا للظهور وهنا يتم إيضاح المعلومات المختارة برموز محددة على 

الخريطة لتوضيح خصائص محددة مثل ) إظهار مناطق اآلثار أو مزرعة على 

 . الخريطة وذلك باستخدام رمز مفهوم وحدد وموزي على الخريطة

 :بالعلوم االخرى GIS عالقة

 الم تكن حكرا على قسم معين بل تشمل تطبيقاتها عدة مجاالت علمية منه GIS ان

  : علم الجغرافية  -1

يعد علم الجغرافية من العلوم التي تهتم بدراسة العالقات المكانية بين الظواهر الطبيعية التي ال 

وجودها ، والبشرية الناتجة من عملة وما ينتج عن تلك العالقة ، كما يدرس دخل لإلنسان فيها او ب

المكان الحقيقي على سطح االرت وخصائصه الكمية والوصفية ، وكذلك يتم التفاعل بين 

االنسان والبيئة وما ينتج عن ذلك من آثار سواء آثار البيئية على االنسان او آثار االنسان على 

ل التحليل الكمي للمظاهر العامة بشكل مستمر لذا تعد الجغرافية الركزة البيئية ، وذلك من خال

االساسية لنظم المعلومات الجغرافية ، ولكي تؤدي وظائفها التحليلية وللمساهمة في وصنع 

القرارات المستقبلية من قبل الجهات المسؤولة ، ولذلك استفادت الجغرافيا من ثورة المعلومات 

ستشعار عن بعد التي لها االثر الفاعل في توفير معلومات مكانية )كمية ومنها تكنولوجيا اال

 .ووصفية(وكذلك استخدام تقنيات التحليل االلي في تصنيف وتبويب المعلومات وتقنيات الحاسوب

  لخرائط:ا معل -2

ت الكمية او الوصفية )علم الخرائط(من فروي الجغرافية التي تستخدم في تمثيل المعلوما  ان علم

على شكل خرائط ومخططات ، وقد تم استخدام الحاسب االلي في هذا المجال ، فمنذ الستينات 

استخدمت الخرائط االلية او استخدم الحاسوب في عمل الخرائط والتي تمثل احد الجوانب المهمة 

 .(GIS) في

 :بما يأتي (GIS) ويمكن ايجاز الدور الذي يساهم به علم الكارتوكرافيا في مجال

تحديد المعلومات المكانية بواسطة النقط والخطوط والمساحات وفق اساليب فنية من حيث  -أ

السمك والحجم والشكل واللون وطريقة الرسم وقواعد التوضيح المكاني ، بما يتفق مع باقي 

 . ( GIS) محتويات الخريطة ، لذا يجب االهتمام بهذه االساليب الستخدامها في مشاريع

 

استخدام مساقط خرائط متنوعة والتي تساعد في التعبير عن الظواهر الطبيعية والبشرية   -ب
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حسب موقعها على سطح الكرة االرضية وفي اي مكان منها ، اي يوضح المسقط الشكل على 

 . سطح االرت حسب الموضع الذي يراد معرفته

، وحجم الورق الذي يستخدم لغرت  اختيار مقياس رسم مناسب لمساحة المنطقة او االقليم -ج

المعلومات ، وكثافة وحجم المعلومات المراد عرضها او اخراجها بواسطة الحاسب االلي لذا 

خبره في مجال الكارتوكرافيا ، فضال عن عمليات التصغير (GIS)  يحتاج مستخدم برنامج

خريطة وكثافة والتكبير وما يحتاج الى دقه في اظهار المعلومات بشكل يتفق مع حجم ال

 . المعلومات

 

 :االلمام الكامل بعلم الخرائط وذلك لألسباب التالية(GIS)  برنامجلذا يتوجب على محللي 

ان الخرائط هي سطوح بينية مباشرة وفعالة ألنظمة المعلومات الجغرافية ، وهي نوي من  *

  . السطح البنيي التخطيطي للمستخدم وهو ذو بعد مكاني

لخرائط ككشاا بصري للظواهر والمواضيع التي تتضمنها انظمة المعلومات يمكن استخدام ا *

 ةالجغرافي

الخرائط بوصفها اشكاال للرؤية يمكن ان تساعد في الكشف البصري عن مجموعة البيانات  -ت

 .وفي االيصال البصري لنتائج اكتشاا مجموعات البيانات في انظمة المعلومات الجغرافية

تكون اجهزة التصميم البرامجي الكارتوكرافيا المكتبية افضل من  ج)االخراج(في مرحلة االنتا *

 .وظائف اخراج في انظمة المعلومات الجغرافية

 

استخدام مفتاح مناسب للخريطة يعبر عن محتوياتها حيث يتضمن مفتاح الخريطة مقياس  -د

 . رسمها وما تعبر عنه الرموز وااللوان والخطوط كما ووصفا

موز من عناصر الخريطة التي تستخدم في مجال تمثيل خرائط التوزيعات الكمية تعد الر -هـ

والوصفية ولموضوعات مختلفة اقتصادية وسكانية وعمرانية ، وهي رموز مختلفة بعضها 

هندسية الشكل كالدائرة والمثلث والمربع والمستطيل ، والبعض االخر تصويرية اي معبرة عن 

 . شكل ونوي الظاهرة

 

 :العمـــراني التخطيــط :2-9

لتحديد المناطق المحرومة إلعادة فيد نظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة ي

توزيع الخدمات فيها كما يفيد في مقارنة ما هو مخطط بما هو واقع بالفعل لمنطقة معينة لتحديد 
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الملكيات والمسئوليات القانونية ويساهم في بناء نماذج رياضية للمناطق العشوائية عن طريق 

 .القائمةشارها وكذلك تطوير المناطق تحديد اتجاهات النمو العمراني فيها للحد من انت

 :التالية األهداا من أكثر أو واحدة عادة هي التخطيط أهداا 

 .المناسبة واألنشطة االستقرار، خلق في منها االستفادة ومحاولة الطبيعية البيئة تحسين. 1 

 الطرد الستقرار الالزمة العناصر توفير على والعمل وجذبهم السكان طرد مجاالت دراسة .2

 .الجذب مناطق في السكاني النمو مع يتالءم بما الحضرية المناطق وتنمية السكاني

 ظاهرة وتجنب المتاحة الموارد لجميع األنسب االستغالل لتحقيق الالزمة التقنيات دراسة. 0

 .اإلرهاق

 .السكان معيشة مستوى لرفع الالزمة العناصر جميع إيجاد على العمل . .

 .السكان وكثافات لعدد المناسبين والزمان المكان في الالزمة الخدمات توفير. 3

 .الجودة حيث من مستواها ورفع وتحسينها الكمية حيث من الخدمات زيادة . 4

 

 

:طات الوقود في مدينة الديوانيةح: م2-10  

 
في الديوانية ومن خالل  واألهليةخالل الزيارات الميدانية لمحطات الوقود الحكومية  نم

المعلومات التي حصلنا عليها من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية فري الديوانية تم 

 (Google earthوتمت من خالل برنامج )ومواقع هذه المحطات  أسماءالحصول على 

والتي سوا نستفيد منها في  (3-2شكل ) مراكز هذه المحطاتالحصول على المواقع الدقيقة ل

توب ارك جي أي اس دسك نامج تنزيلها بدقة على الصورة الجوية لمدينة الديوانية باستخدام بر

 :وكما مبين ادناه (1003 اإلصدار)

 السنية –طباشي / طريق الديوانية  ام-المشيدة: محطة الشموس -1

 (امام المحطة توفر شاري خدمي) الجامعة / شاري الجامعة حي-المشيدة: محطة الوافدين -2

 (امام المحطة توفر شاري خدمي) مقابل سايلو الديوانية-الحكومية: محطة الديوانية الجديدة -0

 نجف –دور سيد محمد / طريق ديوانية  مقابل-المشيدة:  محطة القصواء-.

 /مجاور جامع حطين الشامية صوب-الحكومية: محطة البشارة -3

تتردد عليها غالباً الناقالت ذات الحمل ) سيد محيل طريق-المشيدة: محطة لؤلؤة الديوانية -4

 (الثقيل
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 االسكان شاري-المؤجرة: محطة القادسية -6

 (امام المحطة توفر شاري خدمي)قرب اكاديمية الشرطة  الجلبية، حي-المشيدة: محطة التآخي -8

 دغارة –الحضارة / طريق الديوانية  حي-المشيدة: محطة الحضارة -9

 قيد االنشاء على شاري ام الخيل الرئيسيام الخيل محطة -11

 

 

في مدينة الديوانيةمواقع محطات الوقود  (5-2)شكل   

 
 البرامج والتطبيقات المستخدمة:: 2-11

 

 :البحث هذا إنجاز في والتطبيقات البرامج حزم من واسعة مجموعة استخدمت

 

من و المكانية، البيانات تخزين في( 1100 اإلصدارتوب )ارك جي أي اس دسك  استخدام تم: 1

 المطلوبة.ثم تحليل هذه البيانات وفق المحددات 

 النصوص. تحرير في( 2110 اإلصدار)وورد  ميكروسوفت استخدام تم .: 2

 الخرائطراسم و( 6011 اإلصدار) وغلوبال مابر ،(0106186. اإلصدار) إرث غوغل: 0

 في ديوانيةالدقة لل عالية أقمار صناعية صورة على الحصول أجل من( بلس 20.1 اإلصدار)

 ..211 عام
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 المقدمة:-: 3-1

دراسة األبحاث السابقة المعمولة في هذا المجال وبيان إمكانية عمل بحث مشابه على مدينة بعد  

الديوانية وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية وبيان ماهية توزيع هذه المحطات وفق المحددات 

والشروط الالزمة التي وضعتها وزارة النفط في انشاء وتشييد محطات الوقود في المدن  البيئية

وراينا من السهل على نظم المعلومات الجغرافية ان تخوض في هذا المجال وان تبين مالئمة 

وفق الشروط والمحددات ولكن يجب تغذية البرنامج بالمعلومات الصحيحة توزيع هذه المحطات 

مرحلة جمع المعلومات من الدوائر ذات العالقة ومن ل على نتائج دقيقة تال ذلك الالزمة للحصو

وخاصة دوائر النفط  المحطات نفسها والتي واجهنا الصعوبة في استحصال البعض منها

 .والمحطات ألسباب يرون انها امنية 

ليلها ودراستها، بعد ذلك قمنا بإجراء تخزين لهذه المعلومات والمصادر البحثية بشكل يسهل لنا تح

 صور من الدراسة منطقة قطع بعد ذلك مرحلة تحليل البيانات والتي سبقتها مرحلة تجاء

 هذا إلى النظر ويمكن. أوال الدراسة منطقة حدود يمثل شكلي ملف إنشاء حيث يجب الندسات،

 خريطة إلى استنادا الديوانية لمحافظة البلدية الحدود يمثل الذي للشكل تنقيح أنه على الشكل

 .الديوانية بلدية من الحضرية المناطق

 4102على شكل طبقات على الصورة الجوية لمدينة الديوانية والمتوفرة لسنة  ومن ثم الرسم

 ( (ArcGIS desktop ver. 10.3 .باستخدام برنامج )

السكنية والتجارية وتحديد نهر  تحيث تم رسم الشوارع الرئيسية والفرعية ورسم المجمعا

وسكة القطار والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمؤسسات األخرى شكل رقم وانية الدي

(3-0.) 

في واقع الحال وإدخال  دوأخيرا تم تحديد مواقع المحطات بدقة عالية وتسميتها حسب ما موجو

بينات هذه المحطات تال ذلك اجراء التحليل البياني لهذه المعلومات بإدخال كافة المحددات 

 (.4-3مبين في الشكل ) الشروط كما هوو

لثالفصل الثا      

تحليل البياناتالعمل وطريقة   
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 ( رسم المجمعات السكنية والمراكز الحكومية1-3شكل )

 

 

 ( تحديد محطات الوقود2-3شكل )
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 :: تحليل البيانات وإخراج النتائج3-2

 Buffer: استخدام االمر 3-2-1

وء يتم اللج Analysis Toolsضمن مجموعة أدوات  والمدرجة Proximityمن خالل قائمة 

الى المعدالت التخطيطية لمحطات باالستناد  التأثير( للتعرف على نطاق Bufferالى هذا االمر )

الوقود ، حيث ان المسافة المحددة ضمن شروط اختيار الموقع توجب ابتعاد محطة عن اقرب 

ة داخل حدود البلدية وبالتالي فان قيمة نطاق التأثير ستحدد بالمسافمتر  051محطة أخرى مسافة 

 متر من كل محطة. 305

متر بين محطة وقود  0211مسافة بين محطتين هي  أقرب( نجد ان 3-3وبالرجوع الى الشكل )

لجامعة باالتجاه ام الخيل التي هي قيد االنشاء وبين محطة وقود الوافدين التي تقع على طريق ا

 االخر وبالتالي فان هذا الشرط قد تحقق بين المحطات كلها في مدينة الديوانية

 

 

 ( المسافة بين محطتين3-3شكل )
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وهي المحددات البيئية الواجب في تحديد الشروط األخرى  (Buffer)استخدام االمر  وكذلك تم

ليها من قبل الشركة العامة لتوزيع محطات والتي تم االستدالل عتوفرها في تشييد محطات الوقود 

 ( 2-3الوقود في الديوانية كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المحددات البيئية4-3شكل )

 

 

 .Arc GIS desktop ver  ( في برنامجBufferتم ادخال هذه المحددات باستخدام االمر )

10.3) ) 

طابقة للمواصفات وفق المحددات المطلوبة مستوفية للشروط ومبا يفتبين لنا ان كل المحطات تقر

( ماعدا محطتي القادسية المؤجرة التي تقع في شارع اإلسكان 2-3والمذكورة في الشكل )

( حيث وجدنا قرب 6-3( و )5-3شكل )ومحطة البشارة الحكومية والتي تقع في صوب الشامية 

م من الجانب الخلفي للمحطة  21الدور السكنية عن محطة وقود القادسية المؤجرة بمسافة اقل من 

وهذا خارج حدود المحددات البيئية وكذلك قرب محطة وقود البشارة الحكومية عن محال 

م وهذه المحالت قد تبين انها تحتوي  011صناعية في منطقة صوب الشامية بمسافة اقل من 
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ية وشروط على مصادر حرارية بعد زيارتنا للموقع وهذا يعتبر تجاوز على المحددات البيئ

 السالمة 

 

 ( محطة وقود البشارة5-3شكل )

 

 ( محطة وقود القادسية6-3شكل )
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-3) باألشكالاما باقي المحطات فال يوجد هناك تجاوز في الشروط والمحددات البيئية وكما مبين 

6( ، )3-0( ، )3-8( ، )3-9: ) 

 

 

 

 

 ( البعد عن المستشفيات والمدارس6-3شكل )

 



الثالثالفصل             تحليل البيانات العمل وطريقة      
 

28 

 

 

 د عن سكة القطار( البع7-3شكل )

 

 

 ( البعد عن معمل الغاز8-3شكل )
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 ( البعد عن المجمعات السكنية9-3شكل )
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حيث الحظنا التزام تشييد واختيار الموقع لهذه المحطات بالمحددات البيئية وشروط التشييد 

امر جيد والسالمة كما الحظنا ان كل المحطات في مدينة الديوانية تقع على شوارع رئيسية وهذا 

الشوارع الرئيسية التي تقع عليها على شارع خدمي يقلل من  يال تحتواال ان بعض المحطات 

االزدحام المروري في حالة دخول وخروج المركبات من والى المحطة للتزود بالوقود وخاصة 

 .الوقودفي حالة أزمات 

مر حسن اال انه يعتبر ا التعبئة بالوقود محطاتهذا من ضمن المحددات في تشييد  نال يكوقد  

فقط من وقود وقد لوحظ وجود ثالث محطات  لتخفيف االزدحامات المروية في مدينة الديوانية

 وهي: وقود في الديوانية يتوفر امامها شارع خدميعشرة محطات  أصل

 (امام المحطة توفر شارع خدمي) الجامعة / شارع الجامعة حي-المشيدة: محطة الوافدين -0

 (امام المحطة توفر شارع خدمي) مقابل سايلو الديوانية-الحكومية: محطة الديوانية الجديدة -4

 (امام المحطة توفر شارع خدمي)قرب اكاديمية الشرطة  الجلبية، حي-المشيدة: محطة التآخي -3

 

 :(يالتوزيع االتجاه) Directional Distribution: استخدام االمر 3-2-2

 Measuring)والموجود ضمن مجموعة  Directional Distribution االمريستخدم 

Geographic Distribution)  تحليل االحصائي )لمجموعة الوالعائدةSpatial 

Statistics Tools)  لبيان مقاييس النزعة المكانية االتجاهية لمجموعة المعالم النقطية وهو

وقد اظهر التحليل ان اتجاه توزيع المحطات  للمحطات،يوضح اتجاه تمركز التوزيع الجغرافي 

زها في هذا االتجاه رغم قلة وتمركمال باتجاه الغرب درجة عن الش 32يميل بزاوية مقدارها 

و الكثافة السكانية الجنوبي الشرقي للمدينة ذاالتجاه  الكثافة السكانية للمدينة في هذا االتجاه عنه في

يع في باقي شتت التوزمحطات وت 6كذلك نالحظ ان التوزيع متمركز في هذا الموقع بعدد  كبراأل

وهنا يكون  (01-3شكل )محطتين باتجاه الجنوب الشرقي ومحطة واحدة جنوبا المدينة وبحدود 

ز المدينة ذات انه توجد محطة واحدة تخدم مرك أيضاونالحظ في هذه المواقع التوزيع متشتت 

التواجد العالي للمركبات ، وبهذا يكون التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود غير جيد من ناحية 

 لتمركز واتجاه التوزيع.ا
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 ( التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في الديوانية01-3)شكل 
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 لمحطات المقترحة:ا: 3-3

 

ذات الكثافة العالية حيث وجدنا قلة في التوزيع التوزيع الغير جيد الذي الحظناه في المناطق بعد 

 Arc برنامج خدامللمدينة لذلك تم العمل باست رقيةشللمحطات في المنطقة الجنوبية والجنوبية ال

GIS desktop ver. 10.3) )وباستخدام االمر Geographic Distribution  قمنا بتحديد

شروط مع مراعاة ال األماكنلهذه  أماكنعدة لمناطق ذات المساحة السكانية الكبيرة وتم اقتراح ا

 .واختيار مواقع هذه المحطات إلنشاءوالمحددات الالزمة 

 الجزء الجنوبي الشرقي للمدينة وهي تقع في  األولىموقع المحطة المقترحة  (00-3الشكل )في 

 
 

 

 موقع المحطة المقترحة االولى (00-3شكل )

 

 

 .للمجمع السكنيفي الجهة المقابلة الشارع المؤدي الى قضاء عفك  فيتحديدا 

الجزء الجنوبي الشرقي وهي تقع في  لثانيةاموقع المحطة المقترحة  (04-3الشكل ) فيلك كذ

 (04-3)في منطقة حي الوحدة كما موضحة في الشكل  للمدينة وتحديدا
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 ثانيةموقع المحطة المقترحة ال (04-3شكل )
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 : التقييم النهائي لمواقع المحطات:3-4

 
 موقعمقدار مالئمة محطات وقود الديوانية الختيار ال (1-3)جدول 

 

 المعيار ت

 التقييم

س
شمو

ال
 

ن
وافدي

ال
وانية 

الدي
 

ا
شارة

لب
 

ا
ء
وا

ص
لق

 

لؤلؤ
ة 

وانية
الدي

 

سية
القاد

 

ي
خ

التأ
ضارة 

ح
ال

 

ام 
خيل

ال
 

او مستشفى مدرسة  بأقرالمسافة عن  لال تق 1

 م 111عن 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

عن  واجد سكنيت أقربالمسافة عن  لال تق 2

فر 1 1 1 1 1 1 م 41
ص

 

1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م 751 وأخرىمسافة بين محطة اقل  3

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ان تقع المحطة على شارع رئيسييجب  4

 امام المحطة توفر شارع خدمي 5

فر
ص

 

فر 1 1
ص

 

فر
ص

 

فر
ص

 

فر
ص

 

فر 1
ص

 

فر
ص

 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م 111من  أكثر طارعن سكة القبعدها  6

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م 111من  أكثر عمل الغازمعن بعدها  7

 م 111من  أكثرعن المصادر الحرارية بعدها  8
ص 1 1 1

فر
 

1 1 1 1 1 1 

 7 7 8 6 7 7 6 8 8 7 لمجموعا

8 الئمةالمسبة ن
7

75
 

%
 

1
1

1
 

%
 

1
1

1
 

%
 

7
5

 
%

 

8
7

75
 

%
 

8
7

75
 

%
 

7
5

 
%

 

1
1

1
 

%
 

8
7

75
 

%
 

8
7

75
 

%
 

 

 
لشروط الوقود في الديوانية وفق ا محطاتيوضح التقييم النهائي لمواقع  (0-3)الجدول 

حيث كما  والتشييد،االنشاء والمحددات البيئية الواجب توفرها الختيار مواقع هذه المحطات قبل 

وتم مقاطعتها مع المحطات تم تحديد ثمان محددات الختيار المواقع  أعالهموضح في الجدول 

 0ويشير الرقم  هذه المحطات مع القيود والمحدداتالموجودة في الديوانية ومالحظة وتقييم التزام 

على الى التزام هذه المحطات بهذه المحددات والرقم صفر هو عدم التزامها وتم الحصول 

 النهائي للتقييم ونسبة المالئمة من خالل تقسيم المجموع على عدد المحددات.المجموع 
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نجد ان المحطات التي حصلت على  أعالهخالل نسب المالئمة الموجودة في الجدول من        

محطة عشرة محطات وهي ) أصلهي ثالثة فقط من والشروط  للمحددات (%011) نسبة مالئمة

 الحكوميةالجديدة  الديوانيةومحطة  شارع الجامعة علىالجامعة  حيالواقعة في  المشيدةالوافدين 

 .(قرب اكاديمية الشرطة الجلبية، حيوتقع في  المشيدة آخيالتمحطة و مقابل سايلو الديوانيةتقع و

هي خمسة للمحددات والشروط  (% 8075) مالئمةنسبة  المحطات التي حصلت على عددو

طباشي / طريق  امفي وتقع  المشيدةمحطة الشموس وهي )عشرة محطات  أصلمحطات من 

 فنج –دور سيد محمد / طريق ديوانية  مقابلقع وت المشيدة محطة القصواءوة السني –الديوانية 

والتي تقع  المشيدةمحطة الحضارة و سيد محيل طريقوتقع على  المشيدةمحطة لؤلؤة الديوانية و

قيد االنشاء على شارع ام الخيل محطة " وأخيرا دغارة –طريق الديوانية  لىعالحضارة  حيفي 

 .(ام الخيل الرئيسي

 انت فقطكوالشروط  للمحددات (%05)وهي  نسبة مالئمة اقل المحطات التي حصلت علىاما 

في حي االمام وتقع  المؤجرةالقادسية وقود محطة ) عشرة محطات وهي أصلمن  حطتانم

/مجاور  الشامية صوبوتقع في  الحكوميةالبشارة  وقودمحطة و اإلسكان شارعادق ع على الص

 (.جامع حطين

للمحددات  %011 مالئمة حصلت على نسبة المحطات من % 31يتضح لنا انوبالتالي 

من هذه المحطات  % 41توفرها في انشاء وتشييد محطات الوقود في المدن ووالشروط الواجب 

نسبة مالئمة  % 05 حصلت على نسبة اقل في التقييم الذي علمناه في هذا البحث وهي كانت

ومن الئمة وتعتبر هذه النسب جيدة نسبة م % 8075من المحطات حصلت على نسبة  % 51و

للجهات ذات الحاصلة وتخطي المخاطر الناتجة عنها واالمر متروك  األخطاءمعالجة الممكن 

 العالقة.

 :المعلومات الجغرافيةنظم  عيدا عنب: 3-5

 
المدينة  مال تخدفقد الحظنا ان هناك محطات وقود تطبيق نظم المعلومات الجغرافية  عنبعيدا 

بحكم موقعها حسب اتجاه السير للشارع الرئيسي التي تقع عليه هذه المحطات وهي  % 011

اذ انها تقع باتجاه السير الداخل للمدينة وصعوبة  (الحضارة والشموس والوافدينمحطات وقود )

فهي تخدم المركبات ل المدينة من قبل المركبات التي هي بداخ والتزود منها الدخول لهذه المحطة

الوافدة من خارج المدينة ، فمثال المركبة التي هي من مدينة الديوانية وارادت التوجه الى محافظة 

صعوبة في التزود بالوقود من محطة وقود الحضارة وبالتالي تتزود من او واسط تجد بغداد 

كبة وكذلك الحال بالنسبة المحطات الواقعة في ناحية الدغارة والتي تقع على اتجاه سير تلك المر
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ذلك محطة الشموس تقع خلف سيطرة تفتيش الجامعة  لمحطتي الشموس والوافدين اضف الى

في التزود بالوقود منها نظرا لالزدحام المروري الناتج بسبب  ولذلك يجد سائق المركبة صعوبة

 .نقطة التفتيش هذه

 

 : معوقات العمل:3-6
 

الكثير من المعوقات في العمل نظرا لقلة عدد المحطات داخل حدود مدينة الديوانية  دال يوج    

مثل المدارس او المساجد او الحدائق العامة او غير  أخرىاذا ما قورنت بخدمات  (محطات 01)

ت تهم ذلك ، اال ان اهم المعوقات التي واجهتنا اثناء الدراسة كانت صعوبة الحصول على بيانا

المحطات ومن قبل الجهات الحكومية ذات العالقة  أصحابلمحطات من قبل المستثمرين او ا

التي يعيشها  األمنيةنظرا لخطورة الخدمة التي تقدمها هذه المواقع وحساسيتها في ظل الظروف 

 الجي بي اس أجهزةالجغرافية الدقيقة باستخدام حداثيات الالبلد فمثال لم يكن باستطاعتنا تسجيل ا

وكذلك لم نستطع الحصول على خريطة لمسار االنابيب للمحطات  لسياج الخارجيا لنقاط على

عند النفطية والغازية الموجودة داخل المحطات وهي احدى اهم المحددات الواجب االنتباه لها 

عند يعتمد عليها عدم توفر بيانات رقمية وخرائط للمحطات  إضافةتحديد موقع انشاء المحطات 

 جهات ذات العالقة.ال

دقيقة للمركبات داخل المدينة وبعد  إحصائيةالتي واجهتنا هي عدم وجود  األخرىالمعوقات ومن 

ملكية الرقم اللجوء الى مديرية مرور الديوانية لم يتم تزويدنا اال بعدد المركبات التي تحمل 

حصر عدد  إمكانيةخدمتنا في  اال يمكنه اإلحصائيةالخاص بمحافظة القادسية حصرا وهذه 

المركبات داخل المدينة والسبب اننا اعتمدنا على مدينة الديوانية فقط في دراستنا ولم يتم شمول 

الى انه هناك الكثير من المركبات التي تحمل لوحات  إضافةة االقضية والنواحي في هذه الدراس

تقطن داخل المحافظة ويوجد كذلك من المركبات التي تحمل لوحات  أخرىتسجيل لمحافظات 

، واردنا من خالل ذلك بيان انه هل ان  أخرىفظة القادسية ولكنها موجودة في محافظات لمحا

كافية ام  (منطقة الدراسةعدد المحطات الموجودة داخل المحافظة وبالخصوص مدينة الديوانية )

 انها قليلة وتحتاج الى زيادة بعدد المحطات.

 



رابعالالفصل             توصياتوال االستنتاجات والمناقشة     
 

37 

 

 
 

 

 :ستنتاجاتاال-: 4-1

 

الجغرافي لمحطات الوقود في مدينة الديوانية هو نمط متفرق التوزيع مشتت  التوزيع نمط-: 1

بزاوية مقدارها  متجمع في االتجاه الشمالي الغربي ويميلفي االتجاه الجنوبي والجنوبي الشرقي و

 .درجة عن الشمال باتجاه الغرب 43

رغم الكثافة السكانية عدد محطات الوقود في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمدينة  قلة-: 2

 .نطقة الشمالية والشمالية الغربيةوتمركزها في المالية في هذه المنطقة الع

للمحددات والشروط الواجب  %033من المحطات حصلت على نسبة مالئمة  % 43ان-: 4

ه المحطات حصلت على نسبة من هذ % 23توفرها في انشاء وتشييد محطات الوقود في المدن و

من المحطات  % 73نسبة مالئمة و % 57اقل في التقييم الذي علمناه في هذا البحث وهي كانت 

 .نسبة مالئمة % 5577حصلت على نسبة 

عدم استخدام البرامج والنظريات وطرق العمل الحديثة في اختيار المواقع لمحطات الوقود -: 3

المدن داللة على ل الحديثة المتبعة في تخطيط مثل نظم المعلومات الجغرافية وغيرها من الوسائ

 .لهذه المحطات الخاطئ الجغرافي التوزيع

من قبل الجهات ذات العالقة مثل الخرائط  عدم وجود معلومات كافية للباحثين في هذا المجال-: 7

ن وجدت فال يمكن الحصول عليها بحجة سرية الرقمية والصور الجوية والخرائط الورقية وا

 المعلومات.

حالة دخول امامها شارع خدمي المتصاص الزخم المروي في  دال يوجاغلب المحطات -: 6

 الوقود او في وقت الذروة. أزماتوخروج المركبات للتزود بالوقود وخصوصا في حاالت 

 

 

 

ابعرالفصل ال      

توصياتوال االستنتاجات والمناقشة  
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 :توصياتال-: 4-2

 
بحث واالستنتاجات السابقة توصلنا الى مجمل النتائج التي حصلنا عليها من خالل الخالل من 

لمهتمين في هذا المجال اخذ هذه من الجهات ذات العالقة وا ونأملتوصيات مدرجة في ادناه 

التوصيات بنظر االعتبار في حالة المحطات الحالية او في حالة اختيار موقع وتشييد محطات 

 مستقبلية:

مدارس او التواجد السكني المحطات وال كثيفة تفصل بين وبأشجارضراء انشاء مساحات خ-: 0

في على الجوار او  وتأثيرهامنه لتقليل ضرر الغازات المتطايرة من المحطات في حال قربها 

 صد الخطر في حاالت الحرائق.

انشاء طريق جانبي خدمي موازي للطريق العام وبالجانب القريب من المحطة او عمل -: 2

شارع خدمي امامها الستيعاب كثافة على  ي تحتوالارتداد في السياج الخارجي للمحطات التي 

 لتزود بالوقود.المركبات الراغبة في ا

اختيار مواقع على الجهات المعنية التفكير بجدية بضرورة ادخال التقنيات الحديثة في حالة -: 4

وبناء قواعد معلومات رقمية متطورة وقابلة للتحديث مع وتشييد محطات الوقود في المدن 

الذي  اساألس ألنهالضرورية المطلوبة لمحطات الوقود وتكون شاملة للبيانات ا بأولتحديثها اول 

علمية صحيحة ومثال على هذه  أسسوم عليه عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على تق

 التقنيات هو نظم المعلومات الجغرافية.

عدم االستهانة بالمحددات البيئية والشروط الالزمة الختيار مواقع محطات الوقود وتشييدها -: 3

رين الن هذه المحددات والشروط وضعت لسالمة من قبل الجهات ذات العالقة ومن قبل المستثم

 المواطن وسالمة ونظافة البيئة التي يعيش فيها.

االهتمام بمداخل ومخارج المحطات ومواقع المحطات بالنسبة التجاه سير المركبات -: 7

 لالستفادة الكاملة من موقع المحطة.

ذات الكثافة السكانية العالية في المدينة والتي تفتقر  األماكنقتراح محطات وقود جديدة في ا-: 6

بهذه موجودة حاليا في المناطق المكتفية الى وجود محطات وقود كافية واالكتفاء بالمحطات ال

 المقترحة. األماكنالمحطات كما تبين في الفصل الثالث في التوزيع الحالي وفي 
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