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َذاءِِ ِهإ َِاْلإ

 

إنى يٍ غسس فً بروز انعهى وسقاها حب وحُاَا ويعسفت إنى 

 يعهًً األول واألخٍس ... أبً انغانً

إنى يٍ جعم هللا انجُت ححج أقدايها و قسٌ زضاِ حعانی بسضاها 

 إنى ٌُبىع انحُاٌ وانًحبت..أيً انحبٍبت

 ًانى زٌاح انشًال انعانٍت انخً حشد شساع سفٍُخً انى زفٍق

 ًشوجانكفاح يٍ أجم انُجاح ... فً 

انى يٍ حهج بسكت وجىدهى فً حٍاحً، ويٍ يألث ضحكاحهى 

 صدٌقاحًانجًٍهت عًسي، 

نى إنى صُاع األجٍال إنى يٍ يهدوا انطسٌق أيايً نهىصىل إ

وخاصت اندكخىزة انًشسفت عهى  اساحرحً انكساو..  ذزوة انعهى

 يسوة يحًد سانى( بحثً ) 
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 شكر وتقدير  
 

اتوجه بالشكر  هللا ، يشكر ال الناس يشكر ال من

واخوتي وكل ي وزوجالعرفان الى ابي وامي 

 ..طالب قسمي 

 والصديق األكبر، والمحفز األول، الداعم اكانو فقد 

 ..الزمان يغيره ال الذي

 والثناء الشكر كلمات وبأرق والوفاء الحب بكل 

الى  والثناء بالشكر أتقدم اإلخاء ملؤها قلوب ومن

 إلى اوقوفه على البحث على ةالمشرف ةاالستاذ

..طيلة اكمالي لهذا البحث  جانبي
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 البحث ملخص

 

 فٟ اٌظح١ح اٌرسِاخ ذمسَ ،اٌرٟ اٌظحٟ إٌظاَ ِىٛٔاخ ٚاوثط اُ٘ احس اٌّؽرشف١اخ ذعس

 ضرّح ٚتشط٠ح ٚف١ٕح ِاز٠ح اِىا١ٔاخ ِٓ ٌٍّؽرشف١اخ ٠رٛافط ٌّا ٚٔظطا  .  إٌّظّح اٌّدرّعاخ

 ٠حمك ٚتّا اٌّٛاضز ٘صٖ اؼرعّاي ٚفعا١ٌح وفاءج ضّاْ تٙسف تٙا اال٘رّاَ اظزاز ، اٌىٍفح ِٚطذفعح

 . ٚخٛز٘ا ِٓ االؼاؼٟ اٌٙسف

 اٌظح١ح اٌرسِاخ ٚالع زضاؼح اٌٝ اٌثحس ٠ٙسف وٍفح ٚتالً عا١ٌح خٛزج شاخ ذسِاخ ذمس٠ُ ٚ٘ٛ

 اٌرسِاخ ِؽرٜٛ ذسٟٔ ٚاذضح ، ٚوفا٠رٙا وفاءذٙا ح١س ِٓ اٌمازؼ١ح ِحافظح ِؽرشف١اخ فٟ

 فأْ ٚتاٌراٌٟ اٌؽىأٟ اٌرٛظ٠ع ِع تاٌّماضٔح اٌّحافظح فٟ ٌٙا اٌّىأٟ اٌرٛظ٠ع عساٌح ٚعسَ اٌظح١ح

 ِؽرشفٝ ٚخٛز ذالي ِٓ شٌه ٠ٚرضح ، ٌٍؽىاْ اٌفع١ٍح اٌحاخح ذؽس ال حا١ٌا   اٌمائّح اٌّؽرشف١اخ

 . ٌٍّحافظح اٌراتعح االلض١ح ِطاوع ِٓ ِطوع وً فٟ ٚاحس

 ٚلس ف١ٙا االؼطج عسز لٍح عٓ فضال   حس٠ثح طث١ح اخٙعج ف١ٙا ٠رٛافط ال االلض١ح ِؽرشف١اخ اْ ٚ

  ٚاٌّح١ٍح اٌعا١ٌّح اٌّعا١٠ط ذطث١ك ذالي ِٓ ٌٍّؽرشف١اخ اٌٛظ١ف١ح اٌىفاءج ضعف اٌثحس ِٓ أذضح
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 : املقدمت واالطار اننظرياملبحث االول
 املقذمة

 تّررٍف اٌظح١ح إٌّظّاخ عٍٝ اٌمائ١ّٓ تأ٘رّاَ حظٟ اٌظح١ح اٌرسِاخ فٟ اٌىفاءج ِفَٙٛ إْ

 وّرطخاخ اٌّرحممح إٌرائح وْٛ فٟ ٠ىّٓ األ٘رّاَ شٌه ٌٚعً ، ش١ٌّٛرٙا ٚ ٌؽعرٙا ِؽر٠ٛاذٙا

 وفاءج(  WHO) اٌعا١ٌّح اٌظحح ِٕظّح عطفد ٚلس.   عسِٗ ِٓ تمائٗ فٟ األٔؽاْ تح١اج ذطذثظ

 إٌفماخ تألً اٌظح١ح اٌرسِاخ ِٕظّاخ أ٘ساف ترحم١ك ٠رعٍك ِا وً أٙا عٍٝ اٌظح١ح اٌرسِاخ

 لثٛي ِٚسٜ اذطٜ ِٛاضز اٚ عاٍِح لٜٛ أٚ أِٛاي شىً عٍٝ اٌدٙٛز ذٍه وأد ٚؼٛاء ، ٚاٌدٙٛز

 اطثاء ، اذرظاص أطثاء ِٓ اٌّؽرشفٝ ِالن ٠رضّٕٗ ِا ا٠ضا   تٙا ٠ٚمظس. اٌرسِاخ ذٍه

 ِالواخ ِٚٓ ، اٌظح١ح اٌّٙٓ شٚٞ ، ط١ازٌح ، اؼٕاْ اطثاء ، ِم١ّ١ٓ اطثاء ، ِّاضؼ١ٓ

 ٚاٌظحٟ اٌطثٟ اٌّالن عٍٝ شٌه ٠مرظط ٚال ، عٍّٙا ِداي فٟ ِعرسٌح ذثطج شاخ ِررظظح

 أُ٘ ِٓ ٠عس ٚاٌصٞ اٌرثطج شٚٞ اخرصاب اٌٝ اٌّؽرشفٝ ٚؼعٟ األذطٜ اٌّالواخ خ١ّع ٚأّا

 اٌّٛاضز اؼرثّاض اٌظح١ح اٌرسِاخ ذط٠ٛط ٠ٚرطٍة.   اٌىفاءج ل١اغ فٟ اٌّؽررسِح اٌّؤشطاخ

 ذالي ِٓ اٌظح١ح اٌّؤؼؽاخ ازاضج فٟ اٌحس٠ثح االؼا١ٌة اؼررساَ طط٠ك عٓ عا١ٌح تىفاءج اٌّراحح

 .اٌّرٛفطج اٌّٛاضز تحسٚز اٌؽىاْ احر١اج ٌرٛف١ط ٚاألزاضج ٌٍّؽؤ١ٌٚح اٌرثطج ٚشٚٞ اٌىفاءاخ ذٌٟٛ

  -:البحث مشكلة

 مستشفٌات فً الصحٌة الخدمات واقع هو ما:  اآلتً بالسؤال الرئٌسة البحث مشكلة تكمن

  ؟ والكمٌة النوعٌة كفاءتها حٌث ومن الجغرافً التوزٌع حٌث من دٌالى محافظة

  -:البحثأهمية 

للمستشفٌات من الناحٌة الصحٌة فٌجب االهتمام من خالل دراستنا للبحث تظهر االهمٌة البالغة 

  . بها وتطوٌرها واٌجاد حلول لنقاط الضعف فٌها 

  -:البحثهذف 

 الضرورات من اصبح للسكان الصحٌة الخدمات توفٌر أنهناك اهداف عدٌدة للبحث منها ٌجب 

 األهتمام قلة, و متكاملة بشرٌة تنمٌة تحقٌق بغٌة أساسا   بوصفها علٌها التأكٌد ٌنبغً التً

 الكشفدٌالى . لذلك ٌجب  محافظة فً الصحٌة الخدمات مستوى وتدنً الصحٌة بالمؤسسات

 ووضع الحلولدٌالى  محافظة فً الصحٌة الخدمات كفاءة من تقلل التً والمعوقات االسباب عن

 . لها

 



 

 
8 

  : البحث فرضية 

الخدمات الصحٌة لعدد تحتاج محافظة دٌالى وحسب التوزٌع السكانً واالداري الى مؤسسات 

 من اقضٌتها لكً تلبً حاجة السكان .

  : البحث منهج

اتبعت الباحثة االسلوب الكمً فً قٌاس العجز فً الخدمات الصحٌة وحسب معاٌٌر وكفاءة 

 المؤسسات الصحٌة .

  : البحث حذود

 دٌالى . كانً لكفاءة المستشفٌات فً محافظةالتحلٌل الم - الحدود المكانٌة :

 ( 1011 - 1022من ) -الحدود الزمانٌة : 
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 انثاني املبحث

 املقوماث انطبيعيت وانبشريت 
 

 يف حمافظت دياىل املؤثرة انطبيعيت املقوماث: اوال  
 وتشتغل بها تقوم التً االنشطة قٌد على التأثٌر فً كبٌر دورا الطبٌعٌة تمثل المقومات 

 انها إال ، له خدمة تطوٌعها جاهدا بدأت وقد ، والنوع الكم حٌث من المقومات هذه وتختلف معها

 بالثبات تتصف الطبٌعٌة المقومات على السٌطرة من ذلك وعلى ، وبنشاطاته به تتحكم مازالت

وٌمكن  ، الوسٌلة هذه على الحصول فرصة على الحصول ، المثال سبٌل على.  والنشاطات

 تلخٌصها كاالتً :

 : وع امل  -1
أنماط وصور متعددة ومترابطة ٌتم دراستتها فتً علتم الجغرافٌتة , فمتن صتوره أو للموقع  

أنماطتته الموقتتع الفلكتتً , التتذي ٌهتتتم بدراستتة األمتتاكن الجغرافٌتتة ستتواء كانتتت وحتتدات سٌاستتٌة أو 

إدارٌتتتة أو أقتتتالٌم ذات خصتتتائ  معٌنتتتة , متتتن حٌتتتث موقعهتتتا بالنستتتبة لخطتتتوط الطتتتول ودوائتتتر 

ٌتتد الخصتتائ  المناخٌتتة الستتائدة والممٌتتزة , ومتتا تفرضتته هتتذه العتتر, , وانعكاستتاتها فتتً تحد

الخصائ  على البٌئة المحٌطة باإلنسان , ومدى تأثٌره وتأثره بهتا , متن حٌتث توزٌعته فتً ذلتك 

الحٌتز المكتتانً , ومزاولتتة نشتتاطه االقتصتادي لتتتأمٌن احتٌاجاتتته , ومتتا ٌنتتر عنهتتا متتن تتت أثٌر فتتً 

 إلنسان .الخصائ  العامة والمستوى الحضاري ل

الموقتتع أحتتتد العناصتتر الطبٌعٌتتتة الرئٌستتتة بكافتتة أشتتتكاله
(2)

 ،وهتتتو متتن أهتتتم عناصتتترها  ، 

المتتؤثرة فتتً شتتكل وخصتتائ  وإمكانٌتتات أي إقلتتٌم , فموقتتع الدولتتة ومواقتتع المحتتالت العمرانٌتتة 

واألحٌتتاء والمستتاكن ومراكتتز الختتدمات المختلفتتة والمحتتالت التجارٌتتة والمصتتانع والمتتزارع كلهتتا 

وٌحظتتتى بتتتنفس األهمٌتتتة مواقتتتع منتتتاطق اإلنتتتتاج بالنستتتبة  ،عناصتتتر هامتتتة فتتتً الحٌتتتاة البشتتترٌة 

وأٌضتتا  بالنستتبة  ،استتٌة أو لمصتتدر خاماتهتتا وأستتواقها متتن حٌتتث القتترب أو البعتتد لمقوماتهتتا األس

                                                         

  دار النهضيية البريييية لمطيا,يية والنشيير  3فتحييم محمييد أيييو ,يانيية   دراسييات فييم الصارافييية ااقتصييادية والسياسييية  ط (3)
 . 356م  ص2443ييروت  
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لطرق النقل المختلفة التً ٌمكن أن تسلكها المنتجات فتً طرٌقهتا متن منتاطق اإلنتتاج إلتى أستواق 

التصرٌف
(2)

.   

ٌنظتتر إلتتى الموقتتع كعامتتل متتن عوامتتل اإلنتتتاج االقتصتتادي متتن زاوٌتتتٌن األولتتى , الموقتتع 

المطلتتق أي الموقتتع الفعلتتً علتتى األر, بالعالقتتة متتع خطتتوط الطتتول ودوائتتر العتتر, أو الٌتتابس 

والماء أو موقع الجوار , والموقع النسبً ٌقصد بته األهمٌتة النستبٌة التتً ٌحظتى بهتا موقتع متا فتً 

بشتتري وحضتتاري معتتٌن , أي بالنستتبة لمواقتتع أختترى تتتتٌح لتته قتتدرات اقتصتتادٌة ظتتل الندستتكٌب 

معٌنتتة قتتد تتغٌتتر متتع تغٌتترات أختترى
(1)

, وإن الموقتتع المطلتتق )الفعلتتً( لمحافظتتة دٌتتالى التتتً تقتتع  

, فً الجزء األوسط من العراق إلى الشترق متن حتو, نهتر دجلتة , بتٌن  ضمن جمهورٌة العراق

خطتتتً طتتتول )
-

11 44
 o

و 
-

56 45
o
ا , ودائرتتتتً عتتتر,) ( شتتترق 

-
3 33

 o
و 

- 
6  35

 o
( شتتتماال  , 

وبهذا فأن المحافظة دٌالى تحتل خطٌن من خطوط الطول , ودائرتٌن متن دوائتر العتر, , وبهتذا 

فقد ساهم هذا الموقع الفلكً فً تحدٌد السمات الممٌزة للمحافظتة متن ختالل تحدٌتد األنشتطة بكافتة 

كن لسكانها االستفادة منها ومزاولتها دون غٌرهااشكالها األكثر فاعلٌة وجدوى التً ٌم
(3)

  

الجتتتتوار فٌحتتتتدها متتتتن الجهتتتتة العتتتتراق بالنستتتتبة لمحافظتتتتات محافظتتتتة دٌتتتتالى أمتتتتا موقتتتتع 

الشتتتمالٌة محافظتتتة الستتتلٌمانٌة ، ومتتتن جهتتتة الشتتتمال والشتتتمال الغربتتتً محافظتتتة صتتتال  التتتدٌن 

بٌنمتتتتا حتتتتدها متتتتن جهتتتتة , ومتتتتن الجهتتتتة الغربٌتتتتة والجنوبٌتتتتة الغربٌتتتتة فتحتتتتدها محافظتتتتة بغتتتتداد ، 

مستتتتاحتها اإلجمالٌتتتتتة  الجنتتتتوب محافظتتتتة واستتتتط ، أمتتتتتا متتتتن الشتتتترق فتحتتتتدها إٌتتتتتران , وتبلتتتت 

كتتتتم28675)
1

%(4,2( ، وبنستتتتبته )
(4)

متتتتن المستتتتاحة الكلٌتتتتة للعتتتتراق , ٌتبعهتتتتا ستتتتتة وحتتتتدات  

إدارٌتتتتة كبتتتترى وهتتتتً بعقوبتتتتة , الختتتتال  , المقدادٌتتتتة , بلتتتتدروز , ختتتتانقٌن , كفتتتتري , تستتتتمى 

 .(2سم إلى وحدات أدارٌة أصغر وهً النواحً , الخرٌطة )أقضٌة والتً تق

 

 

 

 

 

                                                         

 . 23-22م  ص2444  دار المبرفة الصامبية  اإلسكندرية  2محمد خميس الزوكة  صارافية النقل  ط (3)
صيييييادية يمنظيييييور مباصييييير  دار أيييييين ااجيييييير لمطيا,ييييية والنشييييير  صامبييييية محميييييد أزهييييير سيييييبيد السيييييما   الميييييوارد ااقت (2)

 .45م  ص2432الموصل 
 . 98ص   )مصدر سايق(فارس مهدي محمد  ( 3)
 .43، صم2433،المصمو,ة اإلحصائية السنوية، صمهورية البراق، وزارة التخطيط، الصهاز المركزي لإلحصاء (4)
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  (3خريطة )ال
 قع محافظة ديالى يالنسية لمبراق مو 

 
صمهورية البراق  الهيأة البامة لممساحة، خريطة البراق اإلدارية  -المصدر: من ,مل الياحث ا,تمادا ,مى:

 . 254444: 3، مقياس رسم م2447، 
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 : اخــاملن -2
 تأثٌر من له لما التنمٌة فً مباشر وغٌر مباشر بشكل المؤثرة العوامل الطبٌعٌة العوامل المناخ 

 .المناخ فً المناخ تغٌر  االفضل نحو ما منطقة فً واضح

 ، االنسان حٌاة مجال فً تحكما واكثرها الطبٌعٌة المقومات احد المختلفة بعناصره فالمناخ 

السكنٌة للوحدات العام واالتجاه وتصمٌمها المساكن و الملبس كنوع
(2)

 حٌث من المبنى فتصمٌم ،

 تحقٌق هو والهدف المنطقة فً السائدة المناخٌة للعناصر أو فعل رد والتوجٌه والحجم الشكل

لإلنسان الحرارٌة الراحة
(1)

 .  المناخٌة الدٌباجات 

 واالسكانٌة الصناعٌة المناطق اختٌار حٌث من العمرانً التخطٌط فً واضح اثر وللمناخ 

 النفاٌات واتجاه الصناعٌة المناطق تحدٌد فً ورئٌس مؤثر عامل الرٌا  تعد ، والترفٌهٌة

 منها المتولدة
(3)

 

 المناخ عناصر من الشمسً االشعة بعد وان
(4)

المؤثرة فً عملٌة التنمٌة السٌما اثرة الواضح  

فً االنتاج الزراعً وٌتحدد هذا التأثٌر بكثافة وكمٌة االشعة الواصلة الى سطح االر, . 

 التً والبلوك والج  الطابوق كصناعة التصنٌع عملٌة فً الشمسً االشعاع وكذلك ٌؤثر 

 كمٌة ان اذ اتسوٌقه ولغاٌة اهبعد ما وحتى االنتاجٌةعملٌتها  خالل شمسً سطوع الى تحتاج

 ساعات عن فضال الغٌوم من الخالٌة النٌار ساعات وطول الجو صفاء بمدى مرتبطة االنتاج

 الفعلٌة السطوع
(5)

 

 -االشعاع الشمسً : 2-1

الذي تعد منطقة الدارسة جزء منة  قد اثر  (شبه المداري الجاف)وي ارلصحالن المناخ اا رونظ

 ةالحرار درجات فً وارتفاعة عن جمالذي ن االر, سطحل الى الواصشدة االشعاع  فً

 عدد وزٌادة االشعة سقوط وٌةزا ومقدار شدة عمى تعتمد اذ, الحار الفصلخالل  وخاصة

 لفص من الدارسة منطقة ًتختلف ف التً ٌة  الفعلالسطو ساعات عدد ومعدل النٌار ساعات

 بدكتل الر,الشمس لسطح ا اشعة وصول عوقت الت فةبالعوامل المختل تتأثرهً و,ألخر 

الغبارفٌها  ٌتصاعد التً االٌامتكرار  وزٌادة بالغٌوم السماء
(6)

 شكل و( 2) الجدول من ٌتضح 

 معدل اعلى شهر ٌسجل اذ الدراسة منطقةمحطة الخال    فً السطوع ساعات فً تباٌن( 2)

                                                         
 ، 1022 ، عمان ، والطباعة والتوزٌع للنشر المسٌرة دار ، 3 ط ، المناخٌة الجغرافٌة ، هارون احمد علً( 2

  13  

2
 ا٢زاب و١ٍح ، زورٛضاٖ اططٚحح ، اٌس٠ٛا١ٔح ِس٠ٕح فٟ االت١ٕح ٌرظ١ُّ إٌّاذٟ اٌرم١١ُ ، اٌعاتسٞ عٍٟ حؽ١ٓ ( 

  22 ص ، 2۱۰۲ ، اٌمازؼ١ح خاِعح
3
 23 ص ، 2۱۱4 ، االؼىٕسض٠ح ، اٌداِع١ح اٌّعطفح زاض ، ٚاٌح٠ٛ١ح إٌّاذ١ح اٌدغطاف١ح ، خٛزج حؽ١ٕٓ خٛزج(  

4
 ، ٚاٌرٛظ٠ع ٌٍٕشط طفاء زاض ، ۰ ط ، إٌثاذٟ ٚاٌغطاء إٌّاخ خغطاف١ح ، ٚاذطْٚ اٌغط٠طٞ فض١د اٌعثاغ عثس(  

 45 ص ، 2۱۱۰ ، عّاْ
5
 ا٢زاب و١ٍح ،( ِٕشٛضج غ١ط) ِاخؽر١ط ضؼاٌح ، اٌمازؼ١ح ِحافظح فٟ ذ١ّٕرٙا ٚاِىا١ٔح االٔشائ١ح اٌظٕاعاخ ، اٌٛائٍٟ فٙس عٍٟ حؽ١ٓ(  

 52 ص ، 2۱۰۲ ، اٌمازؼ١ح خاِعح ،
6
 غ١ط) ِاخؽر١ط ضؼاٌح ، اٌّراحح اٌّائ١ح اٌّٛاضز اؼرغالي فٟ اٌّىا١ٔح اٌمازؼ١ح ِحافظح فٟ اٌطث١ع١ح اٌحّساٚٞ ضحّٓ عسٔاْ اترؽاَ(  

 44 ص ، 2۱۱٢ ، اٌىٛفح خاِعح ، ٌٍثٕاخ اٌرطت١ح و١ٍح ،( ِٕشٛضج
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 ساعات فً نفسه واالمر( لمحطة الخال  ، 22,8لمحطة خانقٌن و )( ساعة 24) شهري

 22,6) لعدد ساعات السطو  الفعلٌة  شهري معدل أعلى تموز شهر سجل الفعلٌة  اذ السطوع

اما خالل الفصل البارد من السنة فأن شهر كانون االول  ، (22,7لمحطة خانقٌن و ) (ٌوم ساعة

لمحطة خانقٌن  ساعه / ٌوم ( 6,5سجل ادنى معدل شهري لساعات السطو  الفعلٌة )

 ساعات ضمن تقع الدراسة منطقة فان تقدم ما ضوء وفًساعة /ٌوم( لمحطة الخال  ، 6,7و)

 االمر الشمسً السطوع ساعات من عالٌة بنسبة تتصف ٌجعلها مما العالً الشمسً السطوع

سلبا توثر  مما الزراعٌة واالراضً المائٌة السطو  من التبخر عملٌة زٌادة فً آثاره ٌترك الذي

ا  الساعات من العالٌة النسبة فان كذلك الدراسة، منطقة فً على كفاءة الخدمات الصحٌة  وأخٌر 

ا فإن ،   .الضوء وأمن ، للنباتات آثار إلى تتحول ال,ء من أطوار 

( وعدد ساعات السطوع 1زاوٌة سقوط االشعاع الشمسً وقٌمه )سعرة/سم( 2الجدول )
 1012-1020ة من مدلل الخال و لمحطات خانقٌن النظرٌة والفعلٌة )ساعة(

 المحطة
 
 

 الشهر

 محطة الخال  محطة خانقٌن

زاوٌة سقوط 
االشعاع 
 الشمسً

قٌم االشعاع 
الشمسً 
 (1)سعرة/سم

السطوع 
النظري 
 )ساعة(

السطوع 
الفعلً 
 )ساعة(

زاوٌة سقوط 
االشعاع 
 الشمسً

قٌم االشعاع 
الشمسً 
 (1)سعرة/سم

السطوع 
النظري 
 )ساعة(

السطوع 
الفعلً 
 )ساعة(

 6,7 20,7 306,2 36,1 6,5 20,0 303,3 38,4 كانون ثانً

 8,4 22,4 378,4 48,2 8,3 22,0 375,1 45,1 شباط

 7,4 22,6 475,1 56,6 7,1 22,0 474,3 58,0 آذار

 7,5 21,1 534,5 66,3 7,3 21,5 532,2 67,4 نٌسان

 3,1 23,5 688,2 85,6 3,5 23,5 686,1 88,2 أٌار

 22,8 24,2 867,1 71,2 22,6 24,0 866,1 70,3 حزٌران

 22,7 23,4 863,3 83,3 22,6 23,5 861,1 87,7 تموز

 22,4 23,5 807,2 85,0 22,5 23,1 805,4 81,1 آب

 20,1 21,4 605,5 61,6 20,3 21,1 608,1 60,8 أٌلول

 7,6 22,2 451,8 52,1 7,5 22,3 443,1 43,1 تشرٌن أول

 8,8 20,8 331,0 42,1 8,6 20,3 317,2 33,0 تشرٌن ثانً

 6,3 20,1 163,1 35,5 6,7 20,0 162,3 34,1 كانون أول

 3,2 21,2 - - 7,3 22,3 - - المعدل

 . 2423الهيأة البامة لألنواء الصوية والرصد الزلزالم،)ييانات غير منشورة(  المصدر: وزارة النقل والمواصالت 
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ة من مدلل الخال و لمحطات خانقٌن ساعات السطوع الفعلٌة )ساعة(عدد (2شكل )ال
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محطة خانقٌ 

محطة الخالص

 ( .1من عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول ) -المصدر:
 Temperature:  الحرارة درجة 2-2

درجتتة الحتترارة متتن أهتتم عناصتتر المنتتاخ , فهتتً بجانتتب تأثٌرهتتا الهتتام علتتى المظتتاهر تعتتد 

الحٌاتٌتتتة  فتتتوق ستتتطح األر, , فأنهتتتا تتتتوثر علتتتى عناصتتتر المنتتتاخ األختتترى متتتن ضتتتغط جتتتوي 

وحركتات هوائٌتتة , وتبختتر ورطوبتة جوٌتتة وتكتتاثف وتهطتال , ومتتا التبتتاٌن فتً المنتتاخ متتن منطقتتة 

الحرارة وأخرى إال أنعكاس للتباٌن فً درجة
(2)

, وهً مؤشر على كمٌة الحترارة فتً الجستم 
(1)

  ,

وإن إحساسنا بالسخونة أو البرودة هو ماتمت ترجمته إلى مقاٌٌس تعبر عن حترارة هتذا الجستم أو 

ذاك , ومتتن تلتتك المقتتاٌٌس , المقٌتتاس المئتتوي )الستتنتٌغرادي( , والمقٌتتاس الفهرنهٌتتتً , والمقٌتتاس 

المطلق )كلفن(
(3)

 . 

بشتتكل عتتام بالصتتفة القارٌتتة ، بحكتتم موقعهتتا البعٌتتد عتتن المتتؤثرات  الدراستتة تتصتتف منطقتتة

البحرٌة ، وهذا ما ٌجعلها تتمٌز بالتطرف الكبٌر فً درجات الحرارة كما هو واضتح فتً الجتدول 

( , التتذي ٌبتتٌن ارتفتتاع درجتتات الحتترارة الشتتدٌد ختتالل فصتتل الصتتٌف متتن جهتتة , 1( والشتتكل )1)

لشتاء من جهة أخرى ، وتتمثل األشهر األكثر أرتفاعا  فتً درجتات وانخفاضها المتدنً فً فصل ا

الحرارة باألشهر ) ماٌس وحزٌران وتموز وآب ( ، وهً تمثل الفصل الحتار )الصتٌف( , فبلغتت 

                                                         
 . 36مصدر سايق   ص أساسيات ,مم المناخ ، حسن موسى   ( ,مم(3
   المنصيورة ( ياسر احمد السيد  الطقس والمناخ يين المتيورولوصيا والصارافيا  مكتية يسيتان المبرفية(2

 .63  ص 2433،
   2446  نييور لمطيا,ية والنشير والتوزيييع ،  3( ,ميم حسين موسيى   موسييو,ة الطقيس والمنياخ   ط(3

 .95ص
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فتتً محطتتات ختتانقٌن والختتال  ( م   43,0و م   44,7درجتتات الحتترارة العظمتتى فتتً شتتهر تمتتوز )

( لمحطتتة ختتانقٌن و) 18,2)فقتتد بلغتتت علتتى التتتوالً , أمتتا درجتتات الحتترارة الصتتغرى  (  14,7م  م 

 لمحطة الخال  .

أمتا فصتتل الشتتاء , فٌتمثتتل باألشتهر )تشتترٌن الثتانً وكتتانون األول وكتانون الثتتانً وشتتباط( 

وهً تمثل الفصل البارد ، إذ تنخف, درجات الحرارة إلى أقتل معتدالتها فتصتل فتً شتهر كتانون 

 25,4( لمحطتة ختانقٌن و)م   25,5درجتات الحترارة العظمتى )الثانً إلى أقل معدل لها حٌث تبل  

( فتً محطتات م   4,1و م   4,3( لمحطة الختال  ، أمتا درجتات الحترارة الصتغرى فقتد وصتلت )م  

 ( .1خانقٌن والخال  , على التوالً , الشكل )

 المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى( 1) جدولال
 1012-1020ة من مدلل لخال او لمحطات خانقٌن

 المحطة
 الشهر

 الخال   خانقٌن

م   عظمى م   صغرى  م   عظمى المعدل  م   صغرى   المعدل 

 3,7 4,1 25,4 20,1 4,3 25,5 كانون ثانً

 21,0 5,6 27,3 21,0 6,1 28,8 شباط

 26,0 3,4 13,3 18,0 3,8 11,5 آذار

 12,8 24,1 13,1 11,0 24,3 13,0 نٌسان

 18,0 27,3 35,6 17,3 12,4 36,4 آٌار

 32,6 11,5 40,8 33,0 14,7 41,2 حزٌران

 33,3 14,7 43,0 36,0 18,2 44,7 تموز

 33,0 13,0 41,3 35,6 16,5 44,8 آب

 13,4 23,3 37,3 32,1 11,3 40,2 أٌلول

 14,4 25,7 33,0 16,0 28,3 33,7 تشرٌن أول

 26,0 7,7 13,5 27,0 20,8 14,4 تشرٌن ثانً

 22,1 5,0 28,4 21,1 6,5 28,3 كانون أول

 11,1 24,3 30,2 13,4 26,2 30,8 المعدل

 .2423وزارة النقل والمواصالت  الهيأة البامة لألنواء الصوية والرصد الزلزالم،)ييانات غير منشورة(  -المصدر:
فتتً  أمتتا فصتتال الربٌتتع والخرٌتتف فهمتتا انتقالٌتتان ٌتمٌتتزان بقصتتر المتتدة الزمنٌتتة واالعتتتدال

ت درجتة الحترارة درجة الحرارة , وٌتمثل فصل الربٌع بشهري )آذار ونٌسان( , وقد بلغت معتدال

( فتتتتً محطتتتتة م  13,1و م   13,3( فتتتتً محطتتتتة ختتتتانقٌن و)م   13,0و م   11,5)العظمتتتتى الشتتتتهرٌة 

 24,3و م   3,8الخال  , أما درجات الحرارة الصتغرى فقتد وصتلت ختالل هتذٌن الشتهرٌن التى )

فتكتتون فٌتته  ( فتتً محطتتة الختتال  , أمتتا فصتتل الخرٌتتفم   24,1و م   3,4انقٌن و)( فتتً محطتتة ختتم  

وٌتمثتتل بشتتهري )أٌلتتول وتشتترٌن درجتتات الحتترارة ذات معتتدالت أكثتتر بقلٌتتل متتن فصتتل الربٌتتع , 

( فتتً محطتتة م   33,7و م   40,2األول( , وقتتد بلغتتت معتتدالت درجتتة الحتترارة العظمتتى الشتتهرٌة )

محطتتة الختال  , أمتتا درجتات الحترارة الصتتغرى فقتد وصتتلت ( فتً م   33,0و م   37,3ختانقٌن و)

( فتتتً م   25,7و م   23,3( فتتً محطتتتة ختتتانقٌن و)م   28,3و م   11,3ختتالل هتتتذٌن الشتتتهرٌن إلتتتى )

 محطة الخال .
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ونتٌجة للتطرف الكبٌر فً درجات الحرارة المتمثل بارتفاعها الشدٌد خالل فصل الصٌف , 

تؤثر بشكل واضح على كفاءة الخدمات الصحٌة فإنها وأنخفاضها المتدنً خالل فصل الشتاء 

للمستشفٌات والمراكز الصحٌة ,  اذ ٌتطلب كل محصول درجة حرارة مثلى ودرجة حرارة دنٌا 

ال تقل عنها ودرجة حرارة علٌا ال ٌنبغً ان تزٌد عنها, وللحرارة تأثٌر سلبً على دوام االطباء 

 والعاملٌن فً المستشفى. 

 خالل منلكفاءة الخدمات الصحٌة  المناسبة الحرارٌة الحدود فً تباٌنا   هناك أن سبق مما ٌتضح

 هناك الحرارة درجات ارتفاع.  العاملٌن واالطباء بصورة عامة  على الحرارة درجات تأثٌر

 الٌومً للموظفٌن والعاملٌن فً المستشفٌات  . النشاط على سلبا   ٌؤثر مما

لمحطات  لدرجات الحرارة العظمى والصغرىالمعدالت الشهرٌة والسنوٌة  (1شكل )
 1012-1020ة من مدلل الخال و خانقٌن
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تشرٌ  
الثانً

كانو  
األول

محطة خانقٌ 

محطة الخالص

 ( .3ا,تمادًا ,مى ييانات الصدول ) ةمن ,مل الياحج -المصدر:       

 : الرٌاح -2-3  

إن الريييييياا السييييييائدة فييييييم منطقيييييية الدراسييييية تتيييييييع نظييييييام الرييييييياا السيييييائدة فييييييم البييييييراق وهييييييم 
رييييييياا شييييييمالية غريييييييية فييييييم اشغمييييييم ، وتهييييييم رييييييياا صنويييييييية شييييييرقية فييييييم مقدميييييية المنخفضييييييات 
الصوييييييييية شييييييييتاءًا وتسييييييييمى هييييييييذت الرييييييييياا محميييييييييا ييييييييييييي)الشرصم(   وتبيييييييير  الرييييييييياا يأنهييييييييا الهييييييييواء 

أو فيييييم أي مسيييييتو, مييييين الصيييييو   والريييييياا كميييييية موصهييييية المتحييييير  أفقييييييًا فيييييوق سيييييط  اشرض   
 . (3)لها مقدار )سر,ة( واتصات

                                                         
 . 48  ص، مصدر سايق ياسر أحمد السيد ( (3
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وتبييييد الريييييياا وصيييييفاتها مييييين البناصييييير الميييييؤجرة فييييم راحييييية اإلنسيييييان ونشييييياط  فيييييأن لسييييير,ة 
الريييييياا أجيييييرًا كيييييييرًا فيييييم اإلحسييييياس اليشيييييري ييييييالصو ، ففيييييم الصيييييو الييييييارد ، تسيييييا,د حركييييية الهيييييواء 

ا فيييييم الصيييييو الحيييييار فينهيييييا تبميييييل ,ميييييى زييييييادة إزاحييييية الهيييييواء ,ميييييى زييييييادة اإلحسييييياس يييييياليرودة أمييييي
الرطيييييم المالميييييس لمصميييييد واسيييييتيدال  يهيييييواء صيييييا  مميييييا يسيييييا,د ,ميييييى زييييييادة التيخييييير مييييين سيييييط  
الصميييييييد واإلحسييييييياس يمطييييييي  الصيييييييو ويالتيييييييالم قيييييييدرة اإلنسيييييييان ,ميييييييى ممارسييييييية نشييييييياطات  اليوميييييييية 

م التصيييييياميم المبمارييييييية ، فضيييييياًل ,يييييين ذليييييي  فييييييان لنييييييوع الرييييييياا السييييييائدة تييييييأجيرًا فييييييو المختمفيييييية ، 
 . (3)وخاصة اتصات الوحدة السكنية واتصات نوافذها وأيوايها وأشكالها وارتفا,اتها

( نصييييييييد إن مبييييييييدات سيييييييير,ة الرييييييييياا تييييييييزداد 3( والشييييييييكل )3وميييييييين مالحظيييييييية الصييييييييدول )
خيييييالل موسيييييم الصيييييي  وقيييييد سيييييصمت أقصيييييى سييييير,ة لمريييييياا خيييييالل شيييييهر تميييييوز إذ يمايييييت نحيييييو 

(م/جييييييا فييييييم محطيييييية الخييييييالص ، يينمييييييا سييييييصمت أقييييييل 3 3فييييييم محطيييييية خييييييانقين ، و) (م/جييييييا2 2)
مبيييييييداتها فيييييييم فصيييييييل الشيييييييتاء   إذ يمايييييييت فيييييييم شيييييييهري كيييييييانون اشول والجيييييييانم فيييييييم المحطيييييييات 

 . م/جا (7 3و7 3م/جا، و) (5 3 -4 3,مى التوالم )
إن الرييييياا وسيييير,تها فييييم منطقيييية الدراسيييية تتصيييي  يكونهييييا ييييياردة وشييييي   ميييين ذليييي  نسييييتنت 

جييييار سييييميية آشييييتاءًا وحييييارة صافيييية صيييييفًا ، ويصييييورة ,اميييية فييييين الرييييياا خييييالل حركتهييييا لهييييا  رطييييية
، إذ تقييييييييوم ينقييييييييل الرمييييييييال واشترييييييييية والنفايييييييييات والمموجييييييييات المختمفيييييييية إلييييييييى المدينيييييييية والييييييييى ميييييييييات 

تبميييييل ,ميييييى زييييييادة التيخييييير  الريييييياا الصافييييية الحيييييارة صييييييفاً  إن اشنهيييييار والصيييييداول ، فضييييياًل ,ييييين
   (2)ممييييا يزيييييد ميييين نشيييياط الخاصييييية الشييييبرية ويالتييييالم زيييييادة مموحيييية الترييييية ميييين الترييييية والنيييييات

 ممتتتتا كفتتتتاءة الخجمتتتتات الصتتتتحٌة فتتتتً المراكتتتتز الصتتتتحٌة والمستشتتتتفٌاتوهييييذا مييييا ييييينبكس ,مييييى 

 ومحاولتتتة تقتتتدٌم الكفتتتاءة الصتتتحٌة مجتتتال فتتتً االٌجتتتابً الجانتتتب استتتتثمار علتتتى العمتتتل ٌتطلتتتب

 ضتتتروري الرئٌستتتً المصتتتدر هتتتو الهتتتواء أن هتتتو اإلٌجابٌتتتة اآلثتتتار أحتتتد. الستتتلبً اثرهتتتا تقلٌتتتل

 التتتتتً والبٌولوجٌتتتتة الكٌمٌائٌتتتة والعملٌتتتتات التتتتنفس عملٌتتتتة فتتتً ٌتتتتدخل التتتذي كاألكستتتتجٌن للحٌتتتاة

 .  النباتات بها تقوم

 
 

                                                         
 . 33-34( رصاء خميل احمد حسن ، مصدر سايق ، ص(3
إسيما,يل داوود سييممان البييامري ،التيياين المكييانم لخصييائص التريية فييم نيياحيتم يهيرز وينييم سييبد ( (2

كمييية الترييية)اين رشييد(   و,القتهيا المكانييية يالمنياخ والمييوارد المائية،رسيالة ماصسييتير)غير منشيورة( 
 .74، ص 2445صامبة ياداد،
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 الخال و لمحطات خانقٌن المعدالت الشهرٌة والسنوٌة لسرعة الرٌا  م/ثا (3جدول )
 1012-1020ة من مدلل

 المحطة
 الخال  خانقٌن الشهر

 2,8 2,5 كانون ثانً

 1,8 2,3 شباط

 3,0 1,0 آذار

 3,0 2,3 نٌسان

 1,8 1,2 أٌار

 3,0 1,0 حزٌران

 3,3 1,1 تموز

 1,8 2,8 آب

 1,0 2,6 أٌلول

 1,0 2,7 تشرٌن أول

 1,1 2,5 تشرٌن ثانً

 2,8 2,4 كانون أول

 1,5 2,7 المعدل

 . 2423الهيأة البامة لألنواء الصوية والرصد الزلزالم،)ييانات غير منشورة(  المصدر: وزارة النقل والمواصالت 

 1012-1020ة من مدلل الخال و لمحطات خانقٌن (م/ثا)المعدالت الشهرٌة لسرعة الرٌا   (3شكل )       

1.5

1.9
2

1.9
2.1

2
2.2

1.7
1.6

1.8

1.5
1.4

1.7

2.7

3 3

2.7

3

3.3

2.7

2 2
2.2

1.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

محطة خانقٌ 

محطة الخالص

 ( .3ا,تمادًا ,مى ييانات الصدول ) ةمن ,مل الياحج -المصدر:      
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 -: اننسبيت  وانرطوبت االمطار 3 -2
تتمٌتتتتتتتز منطقتتتتتتتة الدراستتتتتتتة بتذبتتتتتتتذب أمطارهتتتتتتتا وقلتتتتتتتة كمٌاتهتتتتتتتا الستتتتتتتاقطة , فضتتتتتتتال  

عتتتتتتن فصتتتتتتلٌتها  حٌتتتتتتث ٌقتصتتتتتتر تستتتتتتاقطها فتتتتتتً فصتتتتتتلً الشتتتتتتتاء والربٌتتتتتتع , عتتتتتتالوة  علتتتتتتى 

تذبتتتتتتتذبها متتتتتتتن ستتتتتتتنة إلتتتتتتتى أختتتتتتترى , وتحتتتتتتتدد كمٌتتتتتتتة األمطتتتتتتتار وفتتتتتتتترة ستتتتتتتقوطها بفتتتتتتتترة 

، وعتتتتتتتدد هتتتتتتتذه المنخفضتتتتتتتات وطبٌعتهتتتتتتتا  العتتتتتتتراقوصتتتتتتتول المنخفضتتتتتتتات الجوٌتتتتتتتة إلتتتتتتتى 

ودرجتتتتتة تعمقهتتتتتتا ، إذ تبتتتتتتدأ بتتتتتتالمرور فتتتتتتً النصتتتتتتف الثتتتتتتانً متتتتتتن شتتتتتتهر تشتتتتتترٌن ، والتتتتتتتً 

تكتتتتتتون بتكتتتتتتترارات قلٌلتتتتتتتة فتتتتتتتً بتتتتتتتادذ األمتتتتتتر ثتتتتتتتم تأختتتتتتتذ بالتزاٌتتتتتتتد التتتتتتتتدرٌجً إذ تصتتتتتتتل 

أقصتتتتتاها فتتتتتً شتتتتتهر كتتتتتانون الثتتتتتانً ، فتتتتتً حتتتتتٌن تأختتتتتذ بالتنتتتتتاق  التتتتتتدرٌجً فتتتتتً شتتتتتهري 

ع مرورهتتتتتتا فتتتتتتً شتتتتتتهر متتتتتتاٌس إذ تستتتتتتود أحتتتتتتوال فصتتتتتتل الجفتتتتتتاف آذار ونٌستتتتتتان وٌنقطتتتتتت

الحار
(2)

 . 

( , ٌتبتتتتتتتتٌن أن تستتتتتتتتاقط األمطتتتتتتتتار فتتتتتتتتً 4( والشتتتتتتتتكل )4ومتتتتتتتتن ختتتتتتتتالل الجتتتتتتتتدول )

منطقتتتتتتتة الدراستتتتتتتة ، موزعتتتتتتتة علتتتتتتتى تستتتتتتتعة أشتتتتتتتهر, إذ ٌنعتتتتتتتدم تستتتتتتتاقطها فتتتتتتتً أشتتتتتتتهر ) 

حزٌتتتتتتران وتمتتتتتتوز وأب ( ، فتتتتتتً حتتتتتتٌن ٌبتتتتتتدأ تستتتتتتاقط األمطتتتتتتار بتتتتتتدءا  متتتتتتن شتتتتتتهر تشتتتتتترٌن 

معتتتتتتدل لهتتتتتتا فتتتتتتً شتتتتتتهر كتتتتتتانون الثتتتتتتانً  ىعلتتتتتتشتتتتتتهر أٌتتتتتتار , وقتتتتتتد ستتتتتتجل أ األول وحتتتتتتتى

الختتتتتتتال  ,  وهتتتتتتتو  (  ملتتتتتتتم فتتتتتتتً محطتتتتتتتة30,3)( ملتتتتتتتم فتتتتتتتً محطتتتتتتتة ختتتتتتتانقٌن , و53,2)

أعلتتتتتى معتتتتتدل لنمطتتتتتار مقارنتتتتتة بشتتتتتهري كتتتتتانون األول وشتتتتتباط حٌتتتتتث بلتتتتت  فتتتتتً كتتتتتانون 

( ملتتتتتتتتم فتتتتتتتتً محطتتتتتتتتة الختتتتتتتتال  ، 14,2( ملتتتتتتتتم فتتتتتتتتً محطتتتتتتتتة ختتتتتتتتانقٌن , و)45,6األول )

( ملتتتتتتتم فتتتتتتتً 15,6( ملتتتتتتتم فتتتتتتتً محطتتتتتتتة ختتتتتتتانقٌن , و)41,5اط بلتتتتتتت  )وفتتتتتتتً شتتتتتتتهر شتتتتتتتب

 محطة الخال  .

فتتتتتتتإن لهتتتتتتتا االثتتتتتتتر  منطقتتتتتتتة الدراستتتتتتتة ونتٌجتتتتتتتة لقلتتتتتتتة األمطتتتتتتتار المتستتتتتتتاقطة فتتتتتتتً 

إذ أن تأثٌرهتتتتتتتتتا  ، االجتمتتتتتتتتتاعًاالنشتتتتتتتتتطة التنموٌتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتٌما النشتتتتتتتتتاط  الكبٌتتتتتتتتتر علتتتتتتتتتى

ى عمتتتتتتتل لتتتتتتتوان غتتتتتتتزارة االمطتتتتتتتار تتتتتتتتؤثر عٌتمثتتتتتتتل فتتتتتتتً كمٌتتتتتتتة االمطتتتتتتتار وتوزٌعهتتتتتتتا 

 .ونشاط وكفاءة الكوادر الصحٌة 

فتتصتتتتتتف بشتتتتتتكل عتتتتتتام بارتفاعهتتتتتتا ختتتتتتالل فصتتتتتتل الشتتتتتتتاء ,  أمتتتتتتا الرطوبتتتتتتة النستتتتتتبٌة

وبانخفاضتتتتتتتها فتتتتتتتً فصتتتتتتتل الصتتتتتتتٌف , وذلتتتتتتتك لبعتتتتتتتد المتتتتتتتؤثرات البحرٌتتتتتتتة عتتتتتتتن منطقتتتتتتتة 

الدراستتتتتة , وتعتتتتترف بأنهتتتتتا نستتتتتبة بختتتتتار المتتتتتاء الموجتتتتتود فعتتتتتال  فتتتتتً الهتتتتتواء إلتتتتتى بختتتتتار 

استتتتتتتٌعابه علتتتتتتى درجتتتتتتة حتتتتتتترارة معٌنتتتتتتة وٌعبتتتتتتر عنهتتتتتتتا  المتتتتتتاء التتتتتتذي ٌستتتتتتتطٌع الهتتتتتتتواء

بالنستتتتتتتتبة المئوٌتتتتتتتتة
(1)

, وٌتمثتتتتتتتتل تأثٌرهتتتتتتتتا فتتتتتتتتً الكائنتتتتتتتتات الحٌتتتتتتتتة متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل تأثٌرهتتتتتتتتا 

المباشتتتتتتتر والكبٌتتتتتتتر فتتتتتتتً العملٌتتتتتتتات المناخٌتتتتتتتة األختتتتتتترى وخاصتتتتتتتة التستتتتتتتاقط حٌتتتتتتتث تعتتتتتتتد 

الرطوبتتتتتتة المصتتتتتتدر التتتتتترئٌس لعملٌاتهتتتتتتا إلتتتتتتى جانتتتتتتب أثرهتتتتتتا فتتتتتتً تحدٌتتتتتتد درجتتتتتتة حتتتتتترارة 

بتتتتتتتار إنهتتتتتتا احتتتتتتتد الممتصتتتتتتتات الرئٌستتتتتتتة لكتتتتتتل متتتتتتتن اإلشتتتتتتتعاع الشمستتتتتتتً الجتتتتتتو علتتتتتتتى اعت

واإلشتتتتتتتتتعاع األرضتتتتتتتتتً ومعتتتتتتتتتتدالت التبختتتتتتتتتر متتتتتتتتتن المستتتتتتتتتتطحات المائٌتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتتطو  

                                                         
,مييم حسييين شييمش ، اسييتخدام يبييض المبييايير الحسييايية فييم تحديييد أقيياليم البييراق المناخييية ،مصميية ( (3

 . 367 -366،ص3973كمية اآلدام ،صامبة الرياض ،
 . 346  ص   مصدر سايق,مم أحمد غنام   الصارافية المناخية ( (2
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الحٌوٌتتتتتة
(2)

ومتتتتتتع األرتفتتتتتتاع فتتتتتتً درجتتتتتتات الحتتتتتترارة فتتتتتتً فصتتتتتتل الصتتتتتتٌف فتتتتتتً منطقتتتتتتة ،  

لتصتتتتتل التتتتتى أوطتتتتتأ نستتتتتبة لهتتتتتا فتتتتتً شتتتتتهر  باالنخفتتتتتا,الدراستتتتتة تبتتتتتدأ الرطوبتتتتتة النستتتتتبٌة 

الختتتتتتتال ( علتتتتتتتى التتتتتتتتوالً ,  ، %( فتتتتتتتً محطتتتتتتتات )ختتتتتتتانقٌن34% و17)تمتتتتتتتوز لتبلتتتتتتت  

( ، وٌعتتتتتتتود الستتتتتتتبب فتتتتتتتً ذلتتتتتتتك إلتتتتتتتى شتتتتتتتدة الجفتتتتتتتاف وزٌتتتتتتتادة 5( والشتتتتتتتكل )4الجتتتتتتتدول )

نستتتتتتبة التبختتتتتتر, وفتتتتتتً بداٌتتتتتتة شتتتتتتهر أٌلتتتتتتول تبتتتتتتدأ الرطوبتتتتتتة النستتتتتتبٌة باالرتفتتتتتتاع التتتتتتتدرٌجً 

لتتتتتت  إلتتتتتى أن تصتتتتتتل أعلتتتتتتى نستتتتتبة لهتتتتتتا فتتتتتتً أبتتتتترد شتتتتتتهور الستتتتتتنة )كتتتتتانون الثتتتتتتانً( ، إذ تب

 . خانقٌن والخال محطات %( على التوالً فً 88% و87نسبها )

 

 

والرطوبة النسبٌة )%( ( ملم)ت الشهرٌة والسنوٌة لنمطار المتساقطة كمٌالا( 4) جدول
 1012-1020ة من مدلل الخال و لمحطات خانقٌن

 المحطة
 

 
 الشهر     

 الرطوبة النسبٌة )%( االمطار )ملم(

 الخال  خانقٌن الخال  خانقٌن

 88 87 30,3 53,2 كانون ثانً

 67 81 15,6 41,5 شباط

 57 62 27,5 45,6 آذار

 51 52 13,0 13,8 نٌسان

 42 38 5,3 4,3 أٌار

 34 17 0,5 0,0 حزٌران

 35 18 0,0 0,0 تموز

 35 18 0,0 0,0 آب

 40 32 0,2 0,2 أٌلول

 50 33 7,6 23,7 تشرٌن أول

 66 62 13,1 46,8 تشرٌن ثانً

 51 84 14,2 45,6 كانون أول

 51 43 23,4 13,5 المعدل السنوي

 .2423   الهيأة البامة لألنواء الصوية والرصد الزلزالم،)ييانات غير منشورة( المصدر: وزارة النقل والمواصالت

 
 

                                                         
 الزوكة، الييئة ومحاور تدهورها وآجارها ,ميى صيحة اإلنسيان، دار المبرفية الصامبييةمحمد خميس ( (3

 .58، ص 2444 ااسكندرية  ،
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 لمحطات خانقٌن( ملم)ت الشهرٌة والسنوٌة لنمطار المتساقطة كمٌالا (4شكل )ال

 1012-1020ة من مدلل الخال و
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 ( .4ا,تمادًا ,مى ييانات الصدول ) ةمن ,مل الياحج -المصدر:

ة من مدلل الخال و لمحطات خانقٌن المعدالت الشهرٌة للرطوبة النسبٌة )%( (5شكل )
1020-1012 

78%

72%

61%
51%

37%

28% 27% 27%
31%

39%

61%

74%

77%

68%

58%

52%

41%
34%

35% 35%
40%

50%

66%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
محطة خانقٌ 

محطة الخالص
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 : اننباث انطبيعي -3
المقومات  على مباشرة تؤثر التً جمٌعا همهاأ او المهمة العوامل احد النبات الطبٌعً ٌعد

 معٌنة مناخٌة ظروف نبات ولكل ، المختلفة عناصره خالل من ٌؤثر فالنبات الطبٌعً ،الطبٌعٌة 

 المختلفة البٌئٌة المتغٌرات على واضح وتأثٌر رئٌس دورللنبات الطبٌعً . فٌها وٌجود ٌنمو

 وكذلك للنبات الرئٌس المصدر هً التً المٌاه ووفرة ندرة فً المباشر اسهامه خالل من وذلك

 . المناخٌة العناصر من وغٌرها النسبٌة والرطوبة الحرارة درجات وارتفاع التبخر زٌادة

 وشبه الجافة المناطق فً الطبٌعً النبات فً المؤثرة الرئٌسة العوامل من المناخ ٌعد وكذلك

 الحرارة بدرجات المتمثلة المختلفة عناصره خالل من وذلك الرطبة شبه المناطق وحتى الجافة

. الطبٌعً النبات فً وفعال مهم دور لها والتً واألمطار والرٌا  والتساقط الشمسً واإلشعاع

 إضافة المناخ عناصر فً كبٌر تأثٌر لها منطقة ألٌة المائٌة المسطحات والبعد الفلكً العامل وان

 .النباتً الغطاء قلة و السطح تباٌن الى

 خالل من وذلك المختلفة البٌئٌة المتغٌرات على واضح وتأثٌر رئٌس دور للنبات الطبٌعً

 او التبخر زٌادة وكذلك للنبات الرئٌس المصدر هً التً المٌاه وفرة أو ندرة فً المباشر إسهامه

 .المناخٌة العناصر من وغٌرها النسبٌة والرطوبة الحرارة درجات انخفا, او وارتفاع تقلٌله

 هو الذي بالشكل الطبٌعً النبات أنتشار الى أدت التً الظروف بطبٌعة البحث مشكلة وتمثلت

 ثالث اختٌار وتم وسنوي وفصلً شهري اساس على المناخ لعناصر ، دٌالى محافظة فً علٌه

 وتوزٌعا نموا الطبٌعً النبات فً المؤثرة الرئٌسة العوامل من المناخ ٌعد لذلك ، مناخٌة محطات

 المختلفة عناصره خالل من وذلك الرطبة شبه المناطق وحتى الجافة وشبه الجافة المناطق فً

 مهم دور لها والتً واألمطار والرٌا  والتساقط الشمسً واإلشعاع الحرارة بدرجات المتمثلة

 .الطبٌعً النبات فً وفعال

 فً ، الشمالً األر, نصف فً المدارٌة شبه العرو, نطاق ضمن تقع ان محافظة دٌالى

 مسافة بغداد مدٌنة عن وتبعد دجلة نهر حو, من الشرق والى العراق من الوسطى المنطقة

-56 و°44-11)  طول وخطً شماال°( 35-6 و 33-3)  عر, دائرتً بٌن فلكٌا تقع كم،58

 ومن الدٌن، وصال  السلٌمانٌة محافظتً الشمال من ٌحدها الجغرافً وموقعها شرقا،°( 45

 وبغداد الدٌن صال  محافظتا الغرب ومن إٌران، جمهورٌة الشرق ومن واسط محافظة الجنوب

 مساحة مجموع من% ،4) نسبة وتشكل مربع 1كم 28675فتبل  الدراسة منطقة مساحة أما.

( 6) االقضٌة عدد إدارٌة، وحدة( 23) المحافظة وتضم ،(2) مربع كم 435051 البالغة العراق

 الجغرافً. امتدادها وطبٌعة مساحتها فً وتتباٌن ناحٌة،( 23)النواحً وعدد
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 ( موقع منطقة تأثٌر النبات الطبٌعً على محافظة دٌالى1خرٌطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1010، اإلدارٌة العراق للمساحة،خرٌطة العامة الهٌأة على باالعتماد الباحث عمل من:المصدر

 (Arc gis 20) برنامر باستخدام 200,000 الرسم مقٌاس ،

 : تاملوارد املائي -4
 وهناك دٌالً محافظه فً السطحٌة للمٌاه الرئٌس المصدر دٌالً نهرتتمثل الموارد المائً ب

 ذو ٌكون دٌالً نهر حو, إن . فقط األمطار موسم فً المٌاه منها تنحدر التً األودٌة بع,

 شرقا  (  46 27 - 44 30) طول خطً بٌن ٌقع حٌث غربً جنوبً شرقً شمالً امتداد

 إلى ارتفاعها ٌصل مرتفعة مناطق عن ٌبتعد حٌث شماال(  35 50 - 33 20)  عر, ودائرتً

 مدٌنة جنوب دجلة نهر فً لٌصب الجنوب باتجاه وٌنحدر البحر سطح مستوى فوق م 3382

 . البحر سطح مستوى فوق م33 إلى األر, ارتفاع ٌصل حٌث بغداد

 نهر حو, الشرق من الحو, ٌحد حٌث 1كم26243ب العراق داخل الحو, مساحة وتقدر 

 بثالثة الحو, وٌمر. دجلة نهر الجنوب ومن الصغٌر الزاب نهر حو, الغرب ومن الكارون

 ثم المتموجة بالمنطقة ٌمر ثم الجبلٌة بالمنطقة ٌبتدذ حٌث التضارٌس حٌث من مختلفة مناطق

 وٌبل  الحو, من الشمالً الجزء تمثل الجبلٌة المنطقة ان. الرسوبً السهل منطقة فً أخٌرا

 دٌالى حو, ٌمثل وهو كالر وقضاء السلٌمانٌة محافظة مركز فً ٌمر( 1كم6324)مساحتها

 . األعلى
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 محافظة دٌالىموقع منطقة تأثٌر الموارد المائٌة على  (3) خرٌطة

 

 السدود والخزانات مدٌرٌة ,المائٌة الموارد وزارة, على باالعتماد ةالباحث عمل من:  المصدر

 العامة

 سد موقع حٌث حمرٌن جبال وسلسلة كالر قضاء بٌن محصورة فهً المتموجة المنطقة اما

 دٌالً حو, اما االوسط دٌالی حو, وٌسمى( 1كم5137) الحو, هذا مساحة وتقدر حمرٌن

 هذا مساحه وتقدر دجله بنهر النهر التقاء موقع إلى حمرٌن جبال سلسلة اسفل فٌقع األسفل

 (  کم 3332)  الحو,

 حٌث تانجرو نهر مع سٌروان نهر التقاء من ٌتكون دٌالً نهر أن دٌالی نهر وروافد مجرى -1

 فً وٌصب االٌرانٌه العراقٌه الحدود لٌعبر االٌرانٌه لورستان منطقه من سٌروان نهر ٌنبع

 وهو. مٌدان شٌخ قرٌه عند سٌروان بنهر فٌلتقً تانجرو الثانً الرافد اما.  دربندخان مضٌق

 النهر ٌسٌر ثم برخان وجبال ازمر بجبال المتمثله السلٌمانٌة بمحافظه المحٌطة الجبال من ٌنبع
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 مجرى وٌتسع ارتفاعها ٌنخف, الجبلٌه السالسل وتبتدء دربندخان مضٌق لٌعبر الجنوب باتجاه

 رافد فٌصب الٌسرى الجهة من أما دٌوانه رافد الٌمنى جهته من النهر فً ٌصب حٌث النهر

 كثٌر ذلك بعد النهر وٌصبح تو قره برافد ٌلتقً ثم ومن زهاب مرتفعات من ٌنبع الذي عباسان

 ٌنٌع رافد وهو جاي نارٌن رافد فٌه ٌصب ثم 1.جرٌانه سرعه وتقله مجراه وٌتسع التعرجات

 ٌسٌر ذلك وٌعد. الٌمنً جهته من النهر فً ٌصب حٌث كفري بقضاء المحٌطة المرتفعات من

 كرند جبال من ٌنبع والذي الوند رافد الٌسرى جهته فً لٌصب الغربً الجنوب نحو النهر

 من ٌنبع والذي كوردره رافد فٌه ٌصب ذلك بعد ثم خانقٌن مدٌنة فً ٌمر والذي االٌرانٌة

 وٌبدذ حمرٌن جبال بسلسلة النهر ٌمر ذلك ثم. الجرٌان موسمً رافد وهو حمرٌن مرتفعات

 ذلك بعد وٌصبح غربً جنوبً اتجاهه ٌكون حٌث الر السهل منطقة لٌدخل الجرٌان فً النهر

 سوبً بعد. دجلة نهر ٌلتقً حتى الجنوب الى اتجاهه

 

 التغذٌة مناطق من الواردة المٌاه كمٌات فً تذبذب هناك دٌالى نهر فً الواردة المٌاه كمٌات -3

 الواردة المٌاه كمٌات تزداد حٌث المناطق تلك تحٌط التً المناخٌة الظروف بسبب التذبذب وهذا

 السنوات ففً صحٌح والعكس الثلوج وتساقط االمطار كمٌات ازدٌاد مع اي الرطبة السنوات فً

 . الواردة المٌاه كمٌات على ٌنعكس وهذا والثلوج االمطار من التساقط نسبة تقل الجافة

 : انرتبت -5
 وحٌاتٌة كٌمٌائٌة وبتفاعالت فٌزٌائٌة بعملٌات تكونت وقد مستمر، تطوٌر فً طبٌعً تكوٌن هً

 مطالب فٌها وهٌأت والحٌوان، للنبات الحٌاتً والمجال الغازي والغالف الصخري الغالف بٌن

 الطبٌعٌة العوامل أكثر وهً النباتات، أنواع كل لحٌاة الالزم والغذاء والهواء، والماء، المسكن،

 المناخ، وعناصر السطح، لمظاهر مؤشرا وتعد وبدقة، المكانً التبٌان علٌها ٌالحظ التً

 تعانً إذ المحافظة؛ فً ألخر مكان من تتباٌن فهً اإلنسان؛ ونشاط النباتً، والغطاء والمٌاه،

 اكبر سمك ذات السهول تربة تكون بٌنما للتعرٌة، نتٌجة سمكها؛ قلة من الجبلٌة المناطق ترب

 مزٌجٌة األغلب وهً: الخشنة التربة: هً نعومتها درجة حٌث من فٌها التربة من نوعان على

 . طٌن% 10 من أقل غرٌنٌة مزٌجٌة أو رملٌة

 السهل بتربة دٌالى محافظة تربة وتعرف% 10 من أكثر الطٌن وٌسودها: الناعمة التربة

 وقد اإلٌرانٌة، العراقٌة والحدود دجلة بٌن تقع إذ ( ،4الخرٌطة ) المالحة؛ الرسوبٌة الشرقً

 الصالحة األراضً إن إذ للزراعة؛ صالحٌتها بحسب أصناف على المحافظة أراضً صنفت

 وجنوب شمال فً للزراعة الصالحة غٌر األراضً تكون بٌنما األنهار، سٌر تتبع للزراعة

 . التربة ملوحة على زٌادة فٌها، المٌاه قلة على ٌدل مما المحافظة؛

 تحتوي وهً األنهار، جلبتها التً للترسبات نتٌجة تكونت منقولة تربة هً المحافظة تربة إن

 فٌها. الملوحة نسبة بارتفاع وتتمٌز العضوٌة، المواد من قلٌلة كمٌة على
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 موقع منطقة تأثٌر التربة على محافظة دٌالى (4) خرٌطة

 

 GPSالدراسة المٌدانٌة بأستخدام جهاز  على باالعتماد الباحث عمل م :  المصدر
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 يف حمافظت دياىل  املؤثرة انبشريت املقوماث:  ثانيا
 منطقة فً سواء التنمٌة فً تأثٌرا الطبٌعٌة المقومات عن اهمٌة البشرٌة المقومات تقل ال 

 عملٌة فً كبٌر دور لها واصبح تتزاٌد اخذت اهمٌتها وان ، آخر مكان اي فً او الدراسة

 وتقدمه الحضاري مستواه ارتقى كلما الذي باإلنسان تتمثل البشرٌة فالمقومات للتنمٌة التخطٌط

 وسٌلة فهو ، الطبٌعٌة البٌئة تضعها التً العوائق و الصعوبات على ٌتغلب ان استطاع العلمً

 .وغاٌتها وهدفها التنمٌة

  Population Characteristics:  انسكان خصائص -۱-2

 االمر التنمٌة، لتحقٌق برامر وضع لغر, كبٌرة اهمٌة ذات السكانٌة الخصائ  دراسة تعد 

النامٌة البلدان فً خاصة االٌجابٌة النتائر ٌعكس الذي
(2)

 التنمٌة هدف هو االنسان ان وبما. 

 المادي بجانبها افضل حٌاة وتحقٌق السكان معٌشة مستوى رفع حول تدور التً وغاٌتها

 الكثافة فً تغٌر وحدوث السكان اعداد بتزاٌد المتمثلة السكانٌة االتجاهات تأثٌر فإن والمعنوي

التنمٌة على اثرا ٌشكل بات السكانٌة والتوزٌعات والتركٌب
(1)

 السكان خصائ  وتتلخ  ، 

 :  اآلتً النحو على

  Size and growth population:  السكا  ونمو حجم-1-1-2

 المختلفة الجوانب على للتعرف دراستها ٌنبغً التً االساسٌة االمور من ونموه السكان حجم ان

التنمٌة عملٌة فً مؤثرا حٌوٌا عنصرا   ٌعد السكان لنمو العام فاالتجاه للتنمٌة
(3)

 اهمٌة له ان كما ،

التنموٌة البرامر ورسم الخطط وضع فً
(4)  

 المتعددة التنمٌة خطط ٌضعون الذٌن فالمخططٌن

 تحدٌد وامكانٌة السابقة المدد فً ونموه للسكان الحالً العدد معرفة على ٌعتمدون الجوانب

المستقبل فً السكانً التزاٌد
(5)

 السكان حجم بٌن المقارنة السكان نمو معرفة خالل من وٌمكن ، 

 الخلل مواطن وتوضح التنمٌة مستوى تبٌن ثانوٌة أم اساسٌة كانت سواء خدمات من ٌتوفر وما

 أساسٌة خطوة منطقة ألٌة ونموه السكان حجم دراسة فإن ذلك ضوء وعلى.  المستقبلٌة و الحالٌة

واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدٌموغرافٌة
(6)

 فً التطور االقتصادي واالجتماعً آثاره الىاضافة . 

 فً السكان عدد بل  بٌنما 1003 للعام(  نسمة 12173) الدراسة منطقة سكان عدد بل  عملٌة

                                                         
۰
 5۲ص ، ؼاتك ِظسض ، اٌر١ّٕح خغطاف١ح ، ِٛؼٝ احّس فٛاظ ، اٌس١ٌّٟ زٌف ِحّس(  

 3۲ص ،2۱۰۱ ، ت١طٚخ ، اٌٍثٕأٟ إًٌّٙ زاض ،۰ط ، ٚاٌر١ّٕح اٌؽىاْ ، اٌس٠ٓ ٔٛض ؼعاز(  2
 جامعة ، اآلداب كلٌة ، دكتوراه اطروحة ، قنا محافظة فً البشرٌة التنمٌة جغرافٌة ، محمد شوقً محمد(  3

  23   ، 1002 ، االسكندرٌة

 208  ،1020 ، عمان ، والتوزٌع للنشر وائل دار ، 2ط ، الدٌموغرافٌة علم مبادذ ، حمادي ٌونس(  4

 ، 1001 ، بٌروت ، والنشر للطباعة العربٌة النهضة دار ، طه ، السكان جغرافٌة ، عٌانة أبو محمد فتحً(  5

 26 

 
 ،(  2۱۰۲-2۱۱۲) ٌٍّسج اٌمازؼ١ح ِحافظح فٟ اٌّؽدٍح اٌطالق ٌظا٘طج اٌّىأٟ اٌرح١ًٍ ، ِحّس ؼعسٞ ح١سض(  6

 ۰۲ص ، 2۱۰٢ ، اٌمازؼ١ح خاِعح - ا٢زاب و١ٍح ،(ِٕشٛضج غ١ط) ِاخؽر١ط ضؼاٌح
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 فً السنوي المعدل من اقل وهو( 2٫3۹) بل  سنوي نمو بمعدل(  نسمة 15723)  1023 عام

 العوامل فً واضحة تغٌرات وجود عدم الى ذلك سبب وٌرجع%( 3.06) البال  المحافظة عموم

كفاءة  طبٌعٌة زٌادة الحاصلة والزٌادة الدراسة منطقة فً النسبً واالستقرار النمو فً المؤثرة

دٌالى فً نموهم ومعدل السكان عدد ٌبٌن جدولوان الالخدمات الصحٌة 
 

 

 

 ( عدد السكا  ومعدل نموهم فً دٌالى5) جدول

 

 2219قسم االحصاء السكانً بٌانات غٌر منشورة : مدٌرٌة احصاء دٌالى ر المصد

 

  السكا  توزٌع :  -2-1-2

 المتعلقة فالمعلومات المهمة التوزٌعات من الرٌف و الحضر بحسب السكان توزٌع ٌعد

 السٌاسات ورسم بالتخطٌط القائمٌن تساعد والرٌف الحضر السكان نمو واتجاهات بمستوٌات

وجه افضل على التنمٌة عملٌة وفهم
(2)

 و ، والرٌف الحضر بٌن للتمٌز المتبعة االمس وتختلف ،

 ٌقع ما كل اي والرٌف الحضر بٌن الفاصل هو اإلداري العامل بعد الدراسة ومنطقة العراق فً

الحدود تلك خارج ٌقع ما كل هو والرٌف حضري هو البلدٌة الحدود داخل
(1)

 خالل من وٌتضح ،

%( 26,13) بنسبة(  نسمة 3467)  بل  لدراسةا منطقة فً الحضر السكان مجموع ان الجدول

 سكان نسبة ان ذلك وٌبٌن.  نفسها للسنة%( 73,82) بنسبة(  نسمة 28725)  الرٌف وسكان

 عموم فً الرٌف سكان نسبة بلغت فقد المحافظة فً االدارٌة الوحدات بٌن األعلى هً الرٌف

 السكان وارتباط الدراسة منطقة فً الرٌفً الطابع سٌادة الى ذلك وٌرجع% ( 43.5)  المحافظة

 . المدٌنة مركز الى الرٌف من الهجرة وقلة الزراعٌة باألراضً

                                                         
 24۰ص ، ؼاتك ِظسض ، اٌس٠ّٛغطاف١ح عٍُ ِثازئ ، عٍٟ حّازٞ ٠ٛٔػ(  ۰
2
 ،(ِٕشٛضج غ١ط) ِاخؽر١ط ضؼاٌح ، اٌمازؼ١ح ِحافظح فٟ اٌّؽدٍح ٌٍٛف١اخ اٌّىأٟ اٌرح١ًٍ واظُ، خٛاز ؼ١ٍّح ( 

  2۲ص ،2۱۰5، اٌمازؼ١ح خاِعح ، ا٢زاب و١ٍح
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 4317)  الحضر سكان عدد بل  اذ تقرٌبا ثابتة الرٌف سكان نسبة ان نالحظ 1023 عام وفً

 اما%( . 73,13) بنسبة(  نسمة 12475) الرٌف سكان بٌنما%( 26.88)  بنسبة(  نسمة

 منطقة فً العامة الكثافة ان الجدول خالل من فٌتضح السكانٌة الكثافة بحسب السكان توزٌع

 (1كم/ نسمة 38.4) هً الدراسة

 

 

 ( الكثافات العامة الرٌفٌة والزراعٌة6جدول )

 

 2219بٌانات غٌر منشورة  دٌالىراعة المصدر: الباحث باالعتماد على شعبة ز

 

 فكرة اال ٌعطً ال الكثافة من النوع وهذا(  1كم نسمة 51.4)  بلغت فقد الرٌفٌة الكثافة اما

ام منطقة فً السكان تركز مدى عن بسٌطة
(2)

 نسمة 248.3) بلغت فقد الزراعٌة الكثافة اما 

 المنطقة تلك ارتباط مدى األهمٌة تلك ٌحدد ومما اخرى الى منطقة من اهمٌتها وتختلف(  1كم

 الكثافة من النوع هذا اكتسب كلما اساسٌة الزراعٌة الفعالٌات كانت كلما اذ الزراعٌة بالفعالٌات

اكبر اهمٌة
(1)

 

 

  Structure population:  انسكان ترکیبِ-2 -2

 الدول بٌن االقلٌمً التباٌن مالمح لتوضٌح السكانً التركٌب بدراسة الجغرافً اهتمام ٌعود

التباٌن هذا فً تؤثر التً العوامل دراسة ثم ومن والرٌف الحضر وبٌن واالقالٌم
(3)

 انه كما 

 التنمٌة فً منها االفادة ٌمكن كً السكانٌة اإلحصاءات توفرها التً النوعٌة االختالفات ٌوضح

                                                         
۰
 4۱اتٛ ع١أح ِظسض ؼاتك  ص  ِحّس فرحٟ(  

 ص ، ۰٢٢۲ ، زِشك ، اٌطٚضح ِطثعح ، ۰ط ، ٚااللرظاز٠ح اٌثشط٠ح اٌدغطاف١ح اؼػ ، ؼع١س أحّس اتطا١ُ٘(  2

۲3 
 3۰٢ص ، اٌؽاتك اٌّظسض ، ع١أٗ أتٛ ِحّس فرحٟ(  3
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السكان حٌاة تهم التً واالجتماعٌة االقتصادٌة الجوانب لشتى والتخطٌط
(2)

 نسبة مثال ٌحدد كونه

  . وسن العمل سن فً السكان

الدٌموغرافً للتطور المستقبلٌة االتجاهات طٌاته فً ٌحمل وهو الدراسة
(1)

 على الوقوف فان لذا 

 على وهً ، التنمٌة خطط بناء فً استثنائٌة اهمٌة ذو الدراسة منطقة فً السكان تركٌب طبٌعة

 :اآلتً النحو

 

 Gender Structure: النوعً التركٌ  -1-2-2 

 بٌن متقاربة تكون تكاد وهً النوع نسبة ارتفاع ٌبٌن مما النوع  نسبة ان الجدول من ٌتضح 

 جدا بسٌطة بنسبة الذكور حجم فٌه ٌتقدم الدراسة منطقة مجتمع ان اي(  1023-1003) عامً

 ٌمثل كانسان الٌه تنظر بل بٌئته والى االنسان جنس الى تنظر ال التنمٌة ان من الرغم وعلى

 وتظهر االناث على الذكور تفضل منها النامٌة وخاصة المجتمعات بع, ان اال وغاٌتها هدفها

 فان ثم ومن ، واالدارة وللدفاع للعمل قوة مصدر بوصفها الدراسة منطقة رٌف فً الصفة هذه

 اهداف من ان بل الجنسٌن بٌن المساواة على ٌؤكد الذي التنمٌة ومفهوم تنطبق ال المفاهٌم هذه

 .المجاالت مختلف فً للمرأة االساسٌة المشاركة هو التنمٌة

 

  لألعوامدٌالى  فً للسكا  النوعً التركٌ  (7) جدول

 

 2219بٌانات غٌر منشورة  صاء دٌالى: مدٌرٌة احالمصدر 

 

  Age Structure:  العمري التركٌب - 1-1-1

 اساسً وهو للسكان االساسٌة الخصائ  أهم من وٌعد العمرٌة الفئات بحسب السكان توزٌع هو

للسكان المستقبلً النمو لتقدٌر
(3)

 ومستوى االنتاجٌة وطاقاته المجتمع حٌوٌة درجة ٌحدد و 

 لمختلف ونوعا   كما   المجتمع احتٌاجات تقدٌر على العمري التركٌب دراسة تساعد كما معٌشته
                                                         

   ، 1008، عمان ، والتوزٌع والنشر للطباعة الفكر دار ، 1ط ، السكان جغرافٌة ، الخفاف عبد علً(  2

268 

   5٢6ص ؼاتك ِظسض ، ٚاٌر١ّٕح اٌؽىاْ ، اٌس٠ٓ ٔٛض ؼعاز(  2
3
 2۱۰2-2۱۱4)  ٌٍّسج تاألضزْ عدٍْٛ ِحافظح فٟ ٌٍؽىاْ ٚإٌٛعٟ اٌعّطٞ اٌرطو١ة ، حؽٓ ِظطفٝ ذ١ٍف(  

 32ص ، 2۱۰5 ، األٚي اٌعسز ، اٌثآِ اٌّدٍس ، ٚاٌسضاؼاخ ٌٍثحٛز اٌٛاحاخ ِدٍح ،( 
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 التً السكان عن كثٌرة جوانب لمعرفة المخططٌن ٌعٌن و ومستقبال   حاضرا   والخدمات السلع

 التً الدراسات تركز ما وعادة المشارٌع لشتى والتخطٌط التنمٌة فً بالغة أهمٌة لهم ٌكون

 حجم ٌوضح , عرٌضة عمرٌة فئات ثالث الى السكان تصنٌف على العمري التركٌب تتناول

 بلغت التً(  سنة 25 من اقل)  السن صغار فئة تكون والتً الدراسة منطقة فً الفئات تلك

 مجتمع ان الى تشٌر مرتفعة نسبة وهً الدراسة منطقة سكان مجموع من% ( 45,1) نسبتها

 صغار نسبة بلغت اذ والرٌف الحضر سكان بٌن متباٌنة النسبة وهذه فتً مجتمع الدراسة منطقة

 الرٌف سكان عند بٌنما( 33٫8)% الدراسة منطقة فً الحضر سكان مجموع من السن

 .الرٌف سكان لدى الوالدات ارتفاع الى ذلك وٌرجع%( 46.4)

 

 2219 نةدٌالى س لسكا  العمري التركٌ  (8) جدول

 

 2219المصدر: مدٌرٌة احصاء دٌالى قسم االحصاء السكانً بٌانات غٌر منشورة 
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 يف انصحيت اخلدماث نكفائه املكاني انتحهيم : انثانثاملبحث 
 دياىل حمافظت مستشفياث

 املقدمت
 مختلف فً المستدامة التنمٌة مجال فً أهمٌة األكثر الشواغل من الصحة مسألة أصبحت لقد

 فً تسهم التً العوامل أهم بوصفها وذلك تقدما ، األقل أو المتقدمة الدول فً سواء المجتمعات

 فإنها ذاتها، حد فً قٌمة تعد الصحة ان سواء، حد على مؤشراتها وأحد المستدامة، التنمٌة تحقٌق

 عنصرا   تمثل الصحٌة التنمٌة فان ولهذا االنتاجٌة، مستوى ورفع االنتاج لزٌادة مفتاحا   كذلك تعد

 تحسٌن دون حقٌقٌة تنمٌة تحقٌق ٌمكن ال حٌث واالقتصادٌة، االجتماعٌة التنمٌة عملٌة فً مهما  

 .ودٌمومتها التنمٌة نواة هو الذي لإلنسان الصحٌة االوضاع وتطوٌر

 

 سكان حاجة الى استنادا   الصحٌة للخدمات المحافظة حاجة تحدٌد ٌمكن انه االشارة تجدر

 العالمٌة المعاٌٌر وفق على المقترحات تطبٌق وان السكان، عدد مع ٌتناسب وبما المحافظة

 والخدمات السكان عدد بٌن توازن إٌجاد أجل من الدراسة منطقة لسكان فائدة ٌحقق والمحلٌة

 الصحٌة الخدمات من المحافظة من قضاء كل حاجة وسد وتنفٌذ متابعة ان. لهم المناسبة الصحٌة

 توزٌع الى الوصول ٌقتضً المخططون، ٌنشده الذي الهدف ٌحقق الذي بالشكل المطلوبة

 الرئٌس الهدف ٌحقق الباحث ٌجعل الذي وبالشكل المتوفرة المادٌة االمكانات مع ٌتناسب

 الخدمات تخطٌط على وللقائمٌن عام بشكل لمجتمعه خدمة تقدٌم خالل من بحثه لموضوع

 العامة الخدمات تخطٌط حٌاة لدورة مخططات هناك أن الى االشارة تجدر. خا  بشكل الصحٌة

 الخدمات مقدار تحدد وتنموٌة تخطٌطٌة مجالس بتوفر وترتبط المحافظات فً الصحٌة ومنها

 ورسم البٌانات توفٌر حٌث من الجانب هذا فً الجغرافً وٌسهم توزٌعها، ومكان المطلوبة

 المجال هذا فً الجغرافً دور لمالحظة و المجتمع، حاجة حسب الخدمات لهذه المكانٌة األبعاد

 فً الصحٌة الخدمات حال واقع بٌانات تجمٌع من المراحل بهذه واألخذ التطبٌق وٌمكن

 ثم واألهداف السٌاسات وتحدٌث الصحٌة الخدمات مؤشرات وتحدٌث وضع والى المحافظة،

 القطاعً للتكامل المقترحة البرامر اخضاع الى وصوال   أولوٌاتها وتحدٌد البرامر وضع

 تقع التً المالٌة الموازنة خطوات تأتً ثم البرنامر ضمن المشارٌع أولوٌات تحدٌد ثم والمكانً

 . المالٌة الموازنة خطوات ضمن
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 2٢2٢ عاو حىت( تشييدها املؤمم) املستشفياث -: أوال
 للسنوات الوطنٌة التنمٌة خطة وحسب الصحٌة، للخدمات االساسً المستوى المستشفى ٌعد

 النمو تعتمد أسس على المحافظة أقضٌة على المستشفٌات توزٌع تم فقد( 1024-1010)

 سنة فً أما بلدروز، قضاء فً سرٌر 100 سعة مستشفى انشاء اقتر  1024 سنة ففً السكانً

 الجهاز ألمرا, تخصصً والثانً الخال  فً أحدهما مستشفٌٌن انشاء اقتر  فقد 1025

 . بعقوبة قضاء فً والكبد الهضمً

 سرٌر، 200 سعة صٌدا أبً ناحٌة المقدادٌة قضاء فً أحدهما 1026 سنة فً مستشفٌٌن وانشاء

 .بعقوبة قضاء فً الدموٌة واألوعٌة القلب لجراحة تخصصً واآلخر

 قضاء فً والثانً المقدادٌة قضاء فً األول 1010 سنة فً مستشفٌات ثالثة انشاء سٌتم حٌن فً

 . الغالبٌة فً سرٌر 200 سعة طوارذ مستشفى والثالث المنصورٌة، ناحٌة/ الخال 

 (9) الجدول

 (2222 -2214)لألعوام  دٌالى محافظة فً الخطة وفق على المقترحة المستشفٌات توزٌع
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 (2222-2214( توزٌع المستشفٌات وفق الخطة فً محافظة دٌالى لالعوام )5الخرٌطة )

 

 ARC  GIS  9.2  نظام تقنٌة واستخدام االساس وخارطة( 1) الجدول على باالعتماد الباحثة عمل م :  المصدر

 تسٚض اٌدغطافٟ ٠ؽُٙ. 2۱2۱ ؼٕح فٟ ٌٍّؽرشف١اخ اٌحاخح ٌرمس٠ط اٌررط١ط١ح اٌّعسالخ ذطث١ك

 فُٙ ِٓ اٌدغطاف١ح اٌّعطفح ذٛفطٖ ٌّا ٚذرط١ط١ا   ِىا١ٔا   االؼرعّاالخ ذٛلع ع١ٍّح فٟ ٚفاعً وث١ط

 اٌّىاْ فٍؽفح إٌظط٠ح إٌاح١ح ِٓ ذعٕٟ فاٌدغطاف١ح ٚاٌثشط٠ح، اٌطث١ع١ح ٌٍظٛا٘ط اٌّىا١ٔح اٌعاللاخ

 .اٌّىاْ ٕ٘سؼح اٌع١ٍّح إٌاح١ح ِٚٓ
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 المستشفياتِعذدِ-1ِ

 ٚاٌررط١ط١ح اٌدغطاف١ح اٌسضاؼاخ ِٓ اٌعس٠س فٟ اعرّاز٘ا ذُ اٌرٟ اٌررط١ط١ح اٌّعا١٠ط ترطث١ك

-2۱۱۱۱) ت١ٓ ِا اٌّرس١ِٚٓ اٌؽىاْ حدُ ٠حسز ٚاٌصٞ اٌّؽرشف١اخ ِٓ اٌحاخح ٌرمس٠ط اٌؽاتمح

ٔؽّح( 25۱۱۱۱
(۰)

 ٠مسض اٌصٞ ،2۱2۱ ٌعاَ ٌٍّحافظح اٌؽىأٟ اٌحدُ ذمس٠ط ٚعٕس. 

 ؼىاْ عسز ٠مسض ح١س ٚآذط، لضاء ت١ٓ اٌرمس٠طاخ حؽة ذٛظ٠عُٙ ٠رثا٠ٓ ٔؽّح،( ۰664۲35)تـ

( 4) اٌٝ تحاخح اٌمضاء ٠دعً اٌؽىأٟ اٌعسز ٘صا اْ ٔؽّح( 564۰45)ب تعمٛتح لضاء

 فٟ ِؽرشف١١ٓ أشاء ؼ١رُ فأٗ اٌرّؽ١ح اٌٛط١ٕح اٌر١ّٕح ذطح ٚفك ٚعٍٝ ،(2 اٌدسٚي) ِؽرشف١اخ

 عدعا   ٠شىً ٚ٘صا ٌٗ اٌّرطظ عٓ ِؽرشف١١ٓ اٌفطق ٠ىْٛ ٚتصٌه 2۱2۱ عاَ ذالي اٌمضاء

 .اٌمضاء فٟ اٌظح١ح ٌٍرسِاخ ِؽرمث١ٍا  

 عسزُ٘ اٌثاٌغ ؼىأٗ ذمس٠طاخ عٍٝ تٕاء ِؽرشف١اخ( 3) اٌٝ تحاخح فؽ١ىْٛ اٌراٌض لضاء اِا

 اٌٛط١ٕح اٌر١ّٕح ذطح ِرٛافمح خاءخ اٌررط١ط١ح اٌّعسالخ اْ ٠عٕٟ ٚ٘صا ٔؽّح( 35۲۲5۲)

 وً فٟ ِؽرشف١١ٓ اٌٝ تحاخح ٚذأم١ٓ اٌّمساز٠ح لضاءٞ اْ ح١ٓ فٟ. اٌراٌض لضاء فٟ اٌرّؽ١ح

 . ِّٕٙا ٚاحس

 اْ ح١ٓ فٟ اٌرّؽ١ح اٌٛط١ٕح اٌر١ّٕح ذطح ِع اٌّمساز٠ح لضاء فٟ اٌررط١ط١ح اٌّعسالخ اذفمد ٚلس

 .ذأم١ٓ لضاء فٟ اٌرّؽ١ح اٌٛط١ٕح اٌر١ّٕح ذطح فٟ ٔمظا   ٕ٘ان

 اٌر١ّٕح ذطح ِع ِؽرشفٝ اٌٝ تحاخح تٍسضٚظ لضاء اْ فٟ اٌررط١ط١ح اٌّعسالخ اذفمد ٚلس

 .اٌرّؽ١ح اٌٛط١ٕح

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                         
 .۰۰ص ، ٘ـ۰426 اٌط٠اع، ٌٍرسِاخ، اٌررط١ط١ح اٌّعا١٠ط ز١ًٌ ٚاٌمط٠ٚح، اٌثٍس٠ح اٌشؤْٚ ٚظاضج(  2
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 ٠1٠1ِسنةِفيِديالىِمحافظةِفيِللمستشفياتِالتخطيطيةِالمعذالت (11)ِالجذول

 

 2212والترقٌم , بٌانات غٌر منشورة لعام المصدر : وزارة التخطٌط , نتائج الحصر 

 

( توزٌع المستشفٌات وفق تقدٌرات المعادالت التخطٌطٌة حس  االقضٌة لمحافظة دٌالى 6الخرٌطة )

 م2222لسنة 

 

  ARC GIS9.2  نظام تقنٌة واستخدام األساس وخارطة( 2) الجدول ىعل باالعتماد الباحثة عمل م : المصدر



 

 
37 

 الهدف لسنة المطلو  األسرة عدد-2

 وزٌادتها العناٌة، وتوفٌر السكان خدمة فً المهمة الصحٌة المؤشرات أحد األسرة عدد ٌعد

 وعكس األمثل، بالشكل المرضى وخدمة السرٌرٌة للعالجات المهٌأة الطبٌة لإلمكانٌات واٌضاحا  

. والعالجٌة االنشائٌة القدرات ضعف على ٌدل مؤشرا   ٌعد السكان عدد تزاٌد مع قلتها أن ذلك

 ان ٌظهر. نسمة الف لكل( 4-1) بٌن ٌتراو  الذي األسرة لعدد التخطٌطٌة المعاٌٌر وبتطبٌق

 هو 1010 سنة فً للمستشفٌات التخطٌطٌة المعدالت بموجب األسرة من دٌالً محافظة حاجة

 بعقوبة قضاء فً عددها ٌبل  أن وٌتوقع االقضٌة حسب االسرة توزٌع تباٌن اذ .سرٌرا  ( 4334)

 لقضاء عددها ٌكون أن ٌتوقع. 1022 سنة عن سرٌرا  ( 2338) بزٌادة اي سرٌرا  ( 2631)

 الخال  قضاء أما. المتوقعة لالسرة حاجة االقضٌة اقل ٌكون وبذلك. سرٌرا  ( 478) بلدروز

( 741) المقدادٌة وقضاء سرٌر( 300) خانقٌن قضاء ٌلٌه سرٌرا  ( 2083) فٌه ٌكون أن فٌتوقع

 .سرٌرا  

 

 المساحة م  الواحد السرٌر نصٌ  - 3

( 150-250) الموقع مساحة من الواحد السرٌر نصٌب تقدٌر فً التخطٌطٌة المعاٌٌر بتطبٌق

 .مربعا   مترا  

 أن حٌن فً( 1م337400) بل  اذ مساحة أعلى احتل بعقوبة قضاء أن وجد الجدول خالل ومن

 (. 138400) بمقدار مساحة أقل على حصوله ٌتوقع بلدروز قضاء

 تكون أن ٌتوقع بمساحة بعقوبة قضاء بعد الثانٌة بالمرتبة جاء فقد الخال  قضاء اما

 وهذا(. 1م267400) المقدادٌة قضاء ثم( 1م270000) خانقٌن قضاء وٌلٌه( 1م124600)

 .1010 عام قضاء لكل ٌصحبه ثم مستشفى كل فً خصصت التً المساحات على ٌعتمد

 فً المساحة م  الواحد السرٌر ونصٌ  األسرة لعدد التخطٌطٌة المعدالت(11) الجدول

 2222 سنة فً دٌالى محافظة

 

 2212طٌط , نتائج الحصر والترقٌم , بٌانات غٌر منشورة لعام خالمصدر : وزارة الت
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 (7الخرٌطة )

 2222توزٌع تقدٌرات الحاجة الى اسرة المستشفى حس  االقضٌة لمحافظة دٌالى

 

  نظام تقنٌة واستخدام األساس وخارطة( 6) الجدول عمى باالعتماد الباحثة عمل م : المصدر

ARC GIS9.2  
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 (8الخرٌطة )

 توزٌع تقدٌرات نصٌ  السرٌر الواحد حس  االقضٌة لمحافظة دٌالى

 

  نظام تقنٌة واستخدام األساس وخارطة  الجدول على باالعتماد الباحثة عمل م : المصدر

ARC GIS 9.2 
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 تستنتاااث وانتويياث: االراب املبحث ان

 

 

 : االستنتاجات

 

 محافظة فً الصحٌة الخدمات بواقع تتعلق النقاط من جملة نستنتر أن الدراسة هذه من ٌمكن

 : ٌأتً ما الدراسة هذه خالل من تبٌن وقد. دٌالى

 

 المعاٌٌر غٌاب نتٌجة نق  من الصحٌة والمراكز للمستشفٌات التوزٌعً النمط ٌعانً  -2

 األداء هذا كفاٌة تحسٌن ٌمكن بٌنما الخدمات لهذه االداء كفاٌة على ٌؤثر مما التخطٌطٌة

 الصحٌة للخدمات التخطٌطٌة المعاٌٌر اتبعت لو فٌما

 اثر مما السكان كثافة معٌار وفق على الصحٌة المراكز توزٌع فً تباٌنا   هناك ان وجد -1

 . خدماتها كفاءة على بدوره

 فً أكثرٌتها ترتكز اذ االدارٌة، الوحدات بٌن الصحٌة للخدمات عادل غٌر توزٌع هناك -3

 حرمان الى ٌؤدي هذا ألن المستدامة التنمٌة مبادذ مع ٌنسجم ال وهذا القضاء مركز

 فً توجد ال أخرى جهة ومن الصحٌة، الخدمات من المحافظة سكان من كبٌر جزء

 .للسكان الصحٌة الخدمات لتقدٌم مواصفات لها مستشفٌات المناطق بع,

 الحد سبٌل فً بها ٌستنٌر كً القرار، لصانع واضحة رؤٌة الدراسة هذه تقدم ان ٌؤمل -4

 بالوضو  تتسم منهجٌة وفق على دٌالى، محافظة فً الصحٌة الخدمات توزٌع تباٌن من

 لهم، المتاحة والخدمات السكان اعداد من كل بٌن التناسب مراعاة مع والموضوعٌة

 .دٌالى محافظة فً الخدمات توزٌع واقع لتقوٌم كنموذج واستخدامها تطوٌرها ثم ومن

 

 

 



 

 
41 

 التوصٌات

 

 الباحث لتمكن المحافظة الٌها تحتاج التً الصحٌة بالخدمات تخت  بٌانات قاعدة تهٌئة -2

 . الصحً الواقع عن صورة إعطاء وبالتالً وواقعٌة بدقة دراسة إجراء من

 الصحً للقطاع والمحافظة الدولة تخصصها التً المالٌة المبال  على التركٌز ضرورة -1

 المحافظة داخل المبال  هذه توزٌع ٌتم وكٌف

 غٌرها دون معٌنة مواقع إلى والممرضٌن والصٌادلة األطباء انتقال مشكلة معالجة -3

 له وٌخطط ٌبنى إن ٌجب الصحً فالمركز ناجح تخطٌط وجود عدم إلى ٌعود والذي

 والسٌما االختصاصات بمختلف أطباء تعٌٌن عند لذلك مستشفى ٌصبح سوف أنه على

 فأن اختصاصه وحسب منهم طبٌب لكل طبٌة أجهزة توفٌر ٌجب الصحٌة المراكز فً

 .مستشفى الى ٌتحول سوف المركز هذا

 وعدم المحافظة داخل والممرضٌن والصٌادلة األطباء إبقاء كٌفٌة لمعرفة دراسة وضع -4

 النقل أمور وتسهٌل السكن توفٌر طرٌق عن وذلك األصلٌة محافظاتهم إلى عودتهم

 . لهم وتوفٌر الحماٌة مالٌة ومبال  لهم أراضً قطع وتخصٌ 

 التخطٌطٌة المعاٌٌر وفق المحافظة، لسكان الصحٌة الخدمات تقدٌم فً موازنة اعداد -5

. المحافظة قطاعات فً الصحٌة الخدمة كفاءة مستوى من ترفع بحٌث الصحة، لوزارة

 والصحٌة الطبٌة جمٌع والكوادر الصحٌة المراكز أعداد زٌادة خالل من وذلك

 خالل من مستقبال   ألقضٌة المحافظة السكانٌة والزٌادة متماشٌا   ٌكون بحٌث والتمرٌضٌة

. السكان أعداد فً الحاصلة الزٌادة متطلبات لمواجهة مسبقا   مدروسة صحٌة خطة وضع

 المستوى رفع فً تسهم التً الصحٌة التخطٌطٌة والدراسات البحوث دعم طرٌق عن

 .للسكان الصحً
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 :املصادر
 

 ،(طه) العاملة القوى احصاء استمارة والحٌاتً، الصحً االحصاء قسم دٌالى، صحة دائرة -2

 . 1022 لعام منشورة غٌر بٌانات

 . 1020 لعام منشورة، غٌر بٌانات والترقٌم، الحصر نتائر التخطٌط، وزارة -1

 .ه2416 الرٌا,، للخدمات، التخطٌطٌة المعاٌٌر دلٌل والقروٌة، البلدٌة الشوؤن وزارة-3

 . 1004 الصحٌة، والنظم الخطط قسم الموارد، ادارة دائرة الصحة، وزارة -4 

 للسنوات الخمسٌة الوطنٌة التنمٌة خطة الهندسٌة، والخدمات المشارٌع دائرة الصحة، وزارة -5

 (.منشورة غٌر بٌانات) 1024-1010

 عمل دلٌل الصحٌة، الوقاٌة دائرة الصحٌة، الرعاٌة مراكز تأهٌل مشروع الصحة، وزارة -6 
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