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األسموب الخرائطي األمثل لتقييم واقع الخدمة التعميمية لمدينة سامراء باستخدام نظم
المعمومات الجغرافية GIS
لمباحث
أ.م.د مكي غازي عبد لطيف المحمدي
جامعة بغداد  /كمية التربية لمعموم االنسانية ابن رشد /قسم الجغرافية
makkigis@yahoo,com
الملخص:
تسعى الدراسة الى اتباع االسموب الخرائطي االمثل في تقويم واقع الخدمات التعميمية في مدينة سامراء .والتي تعد
اىم المؤشرات التي تقاس بيا التنمية المكانية في اي منطقة من خالل تقديم رؤية مسحية واقعية واعطاء تنبؤات مدروسة
لنمو الخدمة المستقبميو والمحاولة في استقراء عناصر الخمل في التوزيع المكاني الجغرافي من خالل استعمال اساليب
حديثة ومتطورة ودقيقة مختزلة" الجيد والوقت الذي طالما كان عقبة لمتنمية المكانية ،ولقد استعممت ادوات التحميل
المكاني المتقدم التي تقدميا تقانة نظم المعمومات الجغرافي  GISواالستعانة بالمعمومات المسحية الميدانية لمواقع
المدارس من خالل جياز  GPSواعتمدت الدراسة اسموبين احصائيين ىما اسموب االنحراف المعياري واسموب الجار
االقرب واستنتجت الدراسة بان ىنالك خمل في التوزيع المكاني لكافة الخدمات التعميمية فيما عدا التعميم االبتدائي فكان
مقبول .وتوصمت الدراسة ايضا" عمى ان التوزيع المتجمع قد حرم كثير من االحياء من الخدمة كما ان التوزيع لم يكن
مدروس من حيث نتائج قرينة الجار االقرب لمخدمة وان التنبؤات المستقبمية اشرت ان المدينة بواقعيا المساحي بحاجة
الى خدمات اضافية وخصوصا" في االحياء الشرقية الجديدة لممدينة.

التمهيد:
إن لنظم المعمومات الجغرافية ( )GISأىمية كبيرة في وقتنا الحاضر فيي تقوم بجمع المعمومات
الجغرافية وادخال ومعالجة وتحميل وعرض واخراج ألىداف محددة  ،وليذا البرنامج المقدرة عمى إدخال
المعمومات الجغرافية من (خرائط وصور جوية ومرئيات فضائية) والوصفية من (أسماء وجداول)
ومعالجتيا (تنقيحيا من الخطأ)  ،وتخزينيا واسترجاعيا واستفسارىا وتحميميا (تحميل مكاني  ،إحصائي)
بجودة عالية وسرعة فائقة ،وعرضيا عمى شاشة الحاسب اآللي ،أو عمى ورق في شكل خرائط وتقارير
ورسومات بيانية ،وتمتاز أيضاً بسيولة إدراكيا البصري(. )1
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وان تقنية نظم المعمومات الجغرافية تمتمك ُبعداً إستراتيجياً جديداً لقواعد البيانات المكانية وما

تحتويو من أرقام وجداول إحصائية  ،وقد تبمورت ىذه التقنية عممياً وتطورت في ظل الثورة الكمية

،والسيما في الجغرافية التي ليا دور مميز في دراسة انشطة اإلنسان وعالقتو بالبيئة المحمية  .وان
عمميات التحميل المكاني ترتبط بنمط تحديد موقع البيانات ( الخطية والنقطية والمساحية ) وتختمف فيما
بينيا بعدة جوانب البد من أن تميز عند إجراء أي عممية تحميل ،وكيفية إخراج البيانات بصورىا
المتنوعة( .)2وتعد عمميات التحميل ىذه ىي صميم العمل في نظم المعمومات الجغرافية ومن ابرز
العمميات التقنية التي يوفرىا ىذا البرنامج  ،إذ لو القدرة عمى إجراء التحميالت المعقدة في مدة زمنية
وجيزة ،تقتصر عمى بضعة ثو ٍ
ان ،لما يمتمكو من أدوات قوية الستكشاف المعالم)(3
وعمى ىذا األساس ،فإن لنظم المعمومات الجغرافية إمكانيات متطورة في إنجاز التحميالت
وتحويميا إلى رسومات متنوعة وأشكال بيانية وتوضيحية مدعمة بالجداول واألرقام من خالل تطبيق
العدة ( )Arc Toolboxلغرض التحميل  ،وقد اعتمدت الدراسة عمى بعض
صندوق االدوات او ُ

الوسائل التحميمية لنظم المعمومات الجغرافية التي ليا أىمية في دراسات جغرافية البشرية  ،والشك أن

ازدياد درجة الوضوح المكاني الكبيرة مؤخ اًر إلى زيادة مقدرة االستشعار عن بعد في عمل الخرائط
القديمة وتحديثيا بدقة عالية كما زادت من مقدرتو عمى مسح المناطق العمرانية بنحو تفصيمي،
وبفاعمية كبيرة  ،مقارنة بالمسح الميداني الشامل الذي كانت تقوم بو الكوادر في فرق المسح السكاني
الجوالة ،وتعذر الوصول إلييا بالطرق التقميدية فضال" عن المدة الزمنية الطويمة نسبياً إلكمال المسح،
والتي استغرقت وقت طويل وتم تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد اعتمادا عمى صور القمر الصناعي
كويك بيرد بوضوح مكاني  0.60مترا" بتغطية شممت أغمب منطقة الدراسة ،كان اليدف منيا إعداد
خرائط رقمية تحقق اليدف.
مشكمة الدراسة وتساؤالتها :
إن توزيع الخدمات التعميمية في المدن العراقية ،والسييما فيي مدينية سيامراء كيان وميا ييزال اليمبيي
حاجة السكان من حيث الكفاية والكفاءة لغياب األسيموب الخرائطيي المتقيدم فيي د ارسية واقيع حيال وكفياءة
الخدميية التييي ىييي يجييب أن ت ارجييع بنحييو دوري وفقييا لمتغييرات الزيييادة السييكانية ،وجيياء السيؤال ىييل يمكيين
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لتقنية نظم المعمومات الجغرافيية مين رسيم سياسية تخطيطيية مكانيية دقيقية ،مبنيية عميى تقييم واقيع الحيال،
وتحقيق التنبؤ المستقبمي ،واحتياجات السكان؟
الفرضية :
إن االمكاني ييات المتقدم يية ل يينظم المعموم ييات الجغرافي يية الت ييي تت يييح لي ييا م يين تش ييكيل طبق ييات خرائطي يية
لمظيواىر التعميمييية ،مكنييت ميين الكشييف عيين مواقييع الخمييل ،وسييوء التوزيييع ،وتنبؤاتييو المسييتقبمية ،بمييا يمبييي
حاجة المدينة المستقبمي.
منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة عمى المناىج اآلتية لتحقيق األىداف،وىي:
 -1الميينيج الوصييفي  :الييذي يعتمييد عمييى الد ارسيية الوصييفية ،والقاعييدة الفكرييية مييع المعطيييات العممييية التييي
تعتمد عمى التصنيف والمراجعة والتقييم لممعمومات ،التي تخدم البعد التقني لمدراسة
 -2الميينيج االسييتقرائي :الييذي ييييدف إلييى اسييتقراء األشييياء ،وىييو االنتقييال ميين الخييا

إلييى العييام ،والييذي

يساعدنا عمى كشف العالقات المتبادلة بين الظواىر المختمفة
 -3المني ج التحميمي الكارتوكرافي الذي يعتمد عمى تحميل ورسم خرائط ،باالعتماد عمى مرئييات الفضيائية
وتقنية النمذجة المعموماتية الرقمية من خالل نظم المعمومات الجغرافية.
منطقة الدراسة:
تقع منطقة الدراسة كجزء من العراق ،وتحديدا في محافظة صالح الدين شمالي بغداد وتقع
تحديدا" في مركز قضاء سامراء،ينظر خريطة ( ،)1وتشغل مدينة سامراء موقعا" مميزا" في وسط
محافظة صالح الدين ،اذ تقع بين خطي طول (  )43،5700 (_) 4305000شرقا" ،وبين دائرتي
عرض ( ) 3405700( _ )3401000شماآل.
أما بالنسبة لمموقع الجغرافي لممدينة فأنيا تقع في الجانب الشرقي من نير دجمة  ،فيحدىا من
الشمال مركز المحافظة قضاء تكريت ،وقضاء الدور ،ومن الشرق قضاء الدور وجزء من قضاء بمد
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ومن جية الغرب بحيرة الثرثار ومحافظة االنبار ،ومن جية الجنوب قضاء بمد ،كما تقع مدينة سامراء
شمال العاصمة بغداد بمسافة 120كم ،حيث تعد حمقة الوصل عمى الطريق الذي يربط بين الموصل
وبغداد أضافة لذلك فإن سامراء تتوسط شمال المحافظة وجنوبيا ولقضاء سامراء ثالث نواحي ،ىي
ناحية دجمة والثرثار والمعتصم فضال" الى مركز القضاء وىو منطقة الدراسة ومساحتيا (1556.2
(  )124998نسمة بحس تقديرات سنة

ىكتار)  ،وفييا ( )23حي سكني وبواقع سكان

 ،2012أما الحدود الزمانية لمدراسة فقد اعتمدت عمى البيانات المتوفرة في العام ،2015واالعتماد
عمى سنوات سابقة لمبيانات التي تعتمد عمى الخرائط االساسية ،وخرائط التصميم االساس ،وبيانات
العوامل الطبيعية وغيرىا.
واقع المؤسسات التعميمية لمدينة سامراء :
إ ن المؤسسات التعميمية تنوعت بحسب حجم الخدمة التي تقدم الى السكان اذ بمغ عدد
المؤسسات التعميمية عمى مستوى االحياء (  )118موسسة تعميمية حكومية  ،اذ بمغ عدد رياض
االطفال في مدينة سامراء( )5رياض ،بينما بمغت عدد مدارس االبتدائية ( )65أما المدارس المتوسطة،
فقد بمغت( )9مدارس واالعدادية ( )6مدرسة والمدارس الثانوية بمغت ( )16مدرسة اما المعاىد
التربوية ،فقد بمغت ( )1والجامعات ( )1والكميات(  ) 5واالعداديات االسالمية ( )2وثانويات
اسالمية( )4والمدارس المينية ( ، )4()3ينظر جدول (.) 1
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خريطة (  )6موقع مدينة سامراء من القضاء والمحافظة والعراق.

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى -1 :قاعدة البيانات المعدة لمنطقة الدراسة
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 -2و ازرة الموارد المائية،الييئة العامة لممساحة  ،خريطة محافظة صالح الدين ذات مقياس
 500000:1لسنة 2013

جدول ( )6التوزيع الجغرافي لممؤسسات التعميمية عمى مستوى األحياء في مدينة سامراء 1162م .
عدد المؤسسات التعلٌمٌة الحكومٌة
رٌاض أطفال

ابتدائٌة

متوسطة

إعدادٌة

ثانوٌة

كلٌات

معاهد

جامعات

اعدادٌة مهنٌة

اعدادٌة اسالمٌة

ثانوٌة اسالمٌة

احٌاء مدٌنة
سامراء

عدد السكان

البلدٌة

66661

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

البورحمن

3323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األمام

3621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الزراعة

61423

-

1

6

-

-

-

-

-

-

-

السكك

64114

-

3

-

-

1

-

-

-

-

1

6

المعتصم

3131

6

64

1

-

4

-

-

-

-

-

6

المستشفى

1142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الهادي

3336

-

4

6

-

6

6

-

-

-

-

-

معمل األدوٌة

2314

6

1

6

-

-

-

-

-

-

-

-

الضباط

66124

6

1

6

1

6

-

-

-

-

-

1

العرموشٌة

4323

-

4

6

6

-

-

-

-

-

-

-

القادسٌة

2114

-

3

-

6

1

-

6

-

-

-

-

المعلمٌن

1213

6

1

6

6

3

6

4

4

-

-

جبٌرٌة األولى

1344

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جبٌرٌة الثانٌة/
الرشٌد

3216

-

2

-

-

6

-

-

-

-

-

-

جبٌرٌة الثالثة

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الخضراء

4624

-

3

-

-

6

-

-

-

-

-

-
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الشهداء

2212

6

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

صالح الدٌن

4142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

واإلفراز

1621

-

1

-

-

6

-

-

-

-

-

-

الشرطة

211

-

1

6

6

6

-

-

-

-

-

-

المثنى

6142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الكفاءات /الجامعة

321

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

613443

2

12

1

61

2

6

6

4

1

3

4

المصدر :من عمل الباحث اعتماداً على :
 -1و ازرة التربية،قسم تربية سامراء  ،الذاتية  ،بيانات غير منشورة  2015 ،م .
 -2و ازرة التخطيط ،احصاء سامراء ،اعداد السكان بحسب االحياء لسنة  2012م .
التحلٌل المكانً المتقدم لواقع التوزٌع الجغرافً المكانً للخدمات التعلٌمٌة لمنطقة الدراسة :
إن قطاع التعميم ( )Educational Sectorيعد الركيزة األولى واألساسية في تقدم المجتمعات
وتطورىا وىو يمثل مكانة ميمة وحيوية ،ويعد من أىم الحاجات األساسية لإلنسان  ،فعن طريق
التعميم بنى اإلنسان حضارتو وطورىا ،وان أي بمد يرغب في إحداث تطور وتنمية في أي مجال أو
قطاع يجب أن يبدأ بالتعميم  ،ألنو يمثل الحمقة األولى في سمم التطور والنمووالتنمية المكانية  ،إن
التعميم ينقل المجتمع من متخمف وأُمي إلى مجتمع متطور قادر عمى مواكبة التقدم العممي
والتكنموجي والثقافي واستيعابو  ،إذ يتم من خاللو توافر المالكات العممية والفنية والمينية التي تسيم
في بناء المجتمع في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية والثقافية(،)5ولقد
تم استعمال اسموبين احاصئين ىما-:
 –1تحلٌل المسافة المعٌارٌة :
تعييد المسييافة المعيارييية ميين أىييم مقيياييس التشييتت المكيياني التييي تشييبو فييي مفيوميييا االنح يراف
المعييياري  ،ويعييد ىييذا األسييموب ميين أبييرز مقيياييس التوزيعييات المكانييية  ،وتسييتخدم لقييياس مييدى انتشييار

الظ يياىرة ع يين مركزى ييا المع ييدل ،وق ييد اس ييتخدمت م يين العدي ييد م يين جغرافي ييي الم ييدن ،لمعرف يية م ييدى انتش ييار

الظواىر الجغرافية عمى خريطة التوزيعات المكانية(. )6
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ويمكن استخراج المسيافة المعياريية بشيكل رقميي مين خيالل برنيامج ( )Arc GIS 9.3مين خيالل
تطبييق ( ، )Arc Toolboxإذ ييتم اختييار األداة ( )Spatial Statistic Toolsالتيي تعنيي (األدوات
اإلحصييائية المكانييية)  ،وميين ثييم اختيييار ( )Measuring Geographic Distributionsومعناىييا
(قياس التوزيعات الجغرافية)  ،ومن داخمييا اختييار أداة ( )Standard Distanceالتيي تعنيي (المسيافة

المعياريية)  ،ومين ثيم تظيير لنيا نافيذة حيوار إلضيافة طبقية أي خدمية تعميميية  ،ثيم مسيار حفيظ المميف ،
ومربع معدل انحراف معياري واحد  ،وبعدىا نختار ( ، )OKثم يقوم البرنامج بإنشاء طبقية جدييدة برسيم

دائرة عمى الخريطة تمثل المسافة المعيارية لتمك الخدمة  .وكمما صغرت الدائرة المرسومة د ّل ذليك عميى
تركييز التوزيييع المكيياني لمظيياىرة  ،أمييا إذا اتسييعت مسيياحة الييدائرة فييالتوزيع المكيياني يكييون مشييتتاً  ،أي أن

مسيياحة الييدائرة تتناسييب طردي ياً مييع درجيية انتشييار التوزيييع المكيياني  ،وان التوزيييع المثييالي ىييو مييا يقييارب

( )%68من النقاط يجب ان تقع داخل دائرة المسافة المعيارية(.)7

أميا المركيز المتوسيط (مركيز المعيدل الفعميي) ( ) Mean Centerأو مركيز معيدل الجيذب مين

التوزيعات في المدينة ،والذي يقيع فيي مركيز دائيرة المسيافة المعياريية ،فييتم اسيتخراجو بيالخطوات السيابقة
نفسيييا السييتخراج المسييافة المعيارييية ولكيين يييتم اختيييار ( ) Mean Centerبييدال ميين ( Standard

 ، )Distanceفتظير لنا نافذة حوار إلضافة طبقة أي خدمة تعميمية  ،ثم مسار حفظ الممف  ،وبعدىا

نختار ( ، )OKثم يقوم البرنامج بإنشاء نقطة تتمركز وسط دائرة المسافة المعيارية لمخدمة نفسيا .
 –1تحميل تقنية صمة الجوار (قرينة الجار األقرب) :

يعد التحميل بقرينة الجار األقرب ( ) Nearest Neighborمن بين أكثر األساليب الكمية
أىمية لمكشف عن طبيعة أنماط التوزيع المكاني لمظواىر الجغرافية  ،وتعد من األساليب اإلحصائية

الشائعة لدى الجغرافيين  ،لما توفره من قياس دقيق لعالقة أية ظاىرة بالظواىر األخرى  ،ويعده العديد
من الباحثين األسموب األفضل واألمثل لتحميل التوزيع المكاني ،وتأتي ىذه األىمية من كونو يوفر

مقياسا" إحصائيا" دقيقاً  ،إذ إن طريقة تحميل المجاور األقرب ،ما ىي إال مقياس مالئم لموصف
الموضوعي لخصائ

أنماط النقط( ،)8وتستعمل قرينة صمة الجوار في الد ارسات الجغرافية لقياس مدى

تشتت مواقع النقاط حول بعضيا وتحديد نمط انتشارىا  ،إذ من الممكن أن تكون عشوائية أو منظمة أو

مركزة .
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وان تحميل الجار األقرب Nearest Neighbor Analysis

من تقنيات تحميل األنماط

المكانية تقنية تحميل المجاورة  ،وان ىذه من التقنيات الواسعة االنتشار واالستخدام عند الجغرافيين،

وليذا السبب قد أسئ استخداميا في أحيان كثيرة أذ تعنى ىذه التقنية بالنقط المفردة وتحسب المسافة
بين النقط المتجاورة  .فعندما تكون النقط متكتمة فبالتأكيد ستكون المسافة بينيا قصيرة والعكس صحيح

أي تكون المسافة اكبر عندما تكون النقط موزعة توزيعا" منتظما"،ولحساب مسافة التجاور بين النقط
يقوم البرنامج نظريا" بالخطوات االتية -:

 .1تحديد النقط المطموب لتحميل المسافة بينيا،فإذا كانت مدن مثال" ،فال بد وأن تكون بأحجام
متساوية أو متقاربة أو أن تكون وظائفيا متشابية.
 .2حساب المسافة بين كل نقطة وأقرب نقطة ليا.وأيضا" تحسب المسافة بين النقط المتماثمة في
الحجم ويعتمد حجم السكان أساسا" ليذا الغرض ،أو أي معيار آخر يخدم البحث.
 .3إيجاد معدل المسافة (مجموع المسافات/عدد النقاط ) ويعتمد معدل المسافة في المقارنات
الجغرافية بصورة كبيرة ،وكذلك لتأشير درجة تقارب وتباعد النقط عن بعضيا.
 .4حساب كثافة التوزيع (عدد النقط/المساحة) وغالبا" ما يمجأ الباحثون إلى تحديد منطقة الدراسة،
بشكل ىندسي (مربع،مستطيل،مثمث،دائرة) بحيث يشمل جميع النقط المطموب دراسة توزيعيا.

 .5حساب المعدل المتوقع لمتوزيع المكاني.
 .6حساب دليل ال مجاورة وذلك بقسمة المعدل الحقيقي عمى المعدل المتوقع أو باإلمكان اعتماد
المعادلة االتية-:
دليل المجاورة =*2المعدل الحقيقي*الجذر التربيعي لمكثافة.

تتراوح قيمة الدليل بين  2.15 - 0ويسمى ىذا النمط المبعثر.

حيث أن :

أ -النمط المتجمع يتراوح من  – 0اقل من 1

ب-النمط العشوائي = 1

ج -نمط متباعد منتشر أكثر من  1واقل من 2.15
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 متباعد عمى شكل مربع إذا كانت قيمتو 2 متباعد عمى شكل سداسي إذا كانت قيمتو 2.15فإذا كانت قيمة دليل المجاورة المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة عندىا ،نرفض الفرضية

الصفرية ،ويكون االستنتاج بأن ىذا التوزيع ليس توزيعا عشوائيا وبدرجة ثقة إحصائية مثال  %95أما
عندما تقل قيمة الدليل عن  1فيجب أن تقل ىذه القيمة عن القيمة الحرجة لترفض الفرضية الصفرية
القائمة بعشوائية التوزيع .وتحسب درجة الحرية ىنا بعدد النقط ،أي إن عمى الباحث أن يحدد درجة

الثقة اإل حصائية المطموبة وبمعرفتو لعدد النقاط وحسابو لدليل المجاورة يستطيع عندىا أن يحدد
انتظامية أو تكتمية النمط أو عشوائية وبدرجة محددة من الثقة .ولممساحة تأثير كبير عمى حساب دليل

المجاورة لذا يتطمب حسابيا اىتماما" خاصا"،وان تكون المقارنات عمى أساس تساوي المساحة ووحدة

القياس (كم،ميل).

أما عمميا" فيمكن استخراج صمة الجوار بواسطة برنامج (  ، )Arc GIS Toolbox 9.3إذ

يتم أختيار األدوات اإلحصائية المكانية ( )Spatial Statistic Toolsومن ثم يتم اختيار تحميل

األنماط ( ،)Analyzing Patternsومن ثم بعدىا اختيار أداة صمة الجوار( Average Nearest

 ، )Neighborإذ تظير لنا نافذة حوار إلضافة طبقة أي خدمة تعميمية  ،وفييا أيضاً مسار حفظ
الممف  ،ومن ثم نضع عالمة (صح) في المربع الذي أمامو عبارة Display Output Graphically
) ، (Optionalأي (إنتاج العرض أو الشكل)  ،ثم يقوم البرنامج بإنشاء شكل يوضح صمة الجوار

لمخدمات التعميمية .

ولمعرفة النمط الذي يقع عميو توزيع الظواىر وفقاً لصمة الجوار  ،تظير لنا نتائج تحميل البرنامج

الذي يبين مخرجات ألشكال أنماط التوزيع النقطي التي تتدرج من النمط المشتت المتباعد غير المنتظم

( )Dispersedوتكون نتيجتو تقترب من الرقم ( ، )2015إلى النمط المتجمع المتقارب ()Clustered
وتقترب نتيجتو من الرقم ( ، )0وما بينيما نمط عشوائي تكون نتيجتو قريبة من الرقم ( ، )1وكمما

اقتربت النتيجة إلى الرقم ( )2015دلت عمى أن التوزيع مثالي لمظاىرة .وأسفل الشكل مستويات الثقة

التي تتراوح بين ( )0010 ، 0001بالجانب األيمن  ،و( ) 0010 - ، 0001-بالجانب األيسر  ،كما
تحتوي أيضاً عمى قيم ( )Zالتي تصاحب مستويات الثقة (.)Critical Values
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تحميل كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية-:
 – 6تحميل ريـــاض األطفــال في مدينة سامراء -:
أظيرت نتائج تحميل المسافة المعيارية لرياض األطفال في مدينة سامراء باستخدام ،GISإن

عدد الرياض داخل دائرة المسافة المعيارية بمغ (،)2التي تقع خارج الدائرة ،بمغت ( )3مؤسسات رياض

أطفال الخريطة (  ، )2أي إن ما يقارب (9)%38من الرياض توزعت عمى ( )%30من مساحة

المدينة ،والتي تمثل مساحة دائرة المسافة المعيارية  ،ويبين توزيع رياض األطفال أنيا قميمة التركز
حول مركزىا  .وىذا يدل عمى النق

الحاد في أعداد الرياض داخل المدينة وتوزيعيا.

أما بالنسبة لتحميل قرينة الجار األقرب؛ فيتبين أن قيمة ()Nearest Neighbor Ratio( )R
بمغت ( )0.01وىي تعني أن قرينة صمة الجوار أخذت النمط (المشتت المتباعد غير المنتظم) ،ألنيا
تقترب من الرقم ( ، )2058كما يتبين من الشكل( ،)1الذي يعزز ىذه النتيجة برسم مربع أحمر حول

ىذا النمط ( ، )Dispersedوعمى ىذا األساس فإن التوزيع المكاني لرياض األطفال في مدينة سامراء

كان توزيعاً مشتتاً ومتباعداً وغير منتظم  .وتوضح النتيجة أن التوزيع المكاني لمرياض كان جيداً

القترابو من القيمة ( ، )2015عمى الرغم من قمة أعداد الرياض في المدينة .

خرٌطة (  )2المسافة المعٌارٌة لرٌاض األطفال فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة ( Spatial
.)Statistic Tools
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شكل ( ) 1قرٌنة الجار األقرب لرٌاض األطفال فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة
()Spatial Statistic Tools
 – 1تحميل المدارس االبتدائية في مدينة سامراء-:
لقد أظيرت نتائج تحميل المسافة المعيارية لممدارس االبتدائية في مدينة سامراء باستخدام ، GISاذ
تم حصر وتمثيل اعداد وتوزيع المدارس من خالل تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية خالل تطبيق

( )Arc Toolboxواألداة ( )Spatial Statistic Toolsوتم بعد ذلك حصر المدارس التي تقع داخل
دائرة المسافة المعيارية من خالل ايعاز  ، Arc Tools Analysis tools Overlay Eraseينظر

خريطة ( )3وينظر شكل(، )2إذ اوضحت نتائج التحميل المكاني أن عدد المدارس التي كانت داخل
دائرة المسافة المعيارية بمغت ( )38بناية مدرسية  ،أما المدارس التي كانت خارج الدائرة ،فبمغت (

 )27بناية مدرسية  ،أي إن ما يقارب ( )%68من المدارس توزعت عمى ( )%40من مساحة المدينة،

وىي مساحة دائرة المسافة المعيارية وتعني أن المدارس االبتدائية شديدة التركز حول مركزىا  .أما

بالنسبة لقرينة الجار األقرب فيتبين من الشكل( ،)3أن قيمتيا بمغت ( ) 1.01أي إنيا أخذت النمط

العشوائي(المتجمع المتقارب) ألنيا تقترب من الرقم ( ، )0ويبين الشكل أن المربع األحمر يشير إلى

ىذا النمط ( ، )Clusteredوعمى ىذا األساس فأن المدارس االبتدائية توزعت بشكل متجمع ومتقارب
في مدينة سامراء  ،وعمى الرغم من كثرة أعداد المدارس االبتدائية فإن النتيجة جاءت سمبية وغير جيدة
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في التوزيع المكاني ليا القترابيا من القيمة (. )0اما من ناحية الكفاية فينالك نق

حاد في الخدمة

خصوصا"باالحياء الشرقية من المدينة.
خرٌطة ( )3المسافة المعٌارٌة للمدارس االبتدائٌة فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة
(.)Spatial Statistic Tools
شكل ( )2تطبٌق عملٌة حصر نتائج فرز المدارس االبتدائٌة المشمولة ويٌر المشمولة ضمن
المسافة المعٌارٌة

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة
()Spatial Statistic Tools
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شكل (  )3قرٌنة الجار األقرب للمدارس االبتدائٌة فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة
()Spatial Statistic Tools
 – 4المدارس المتوسطة  -:أما بالنسبة لمدارس المراحل المتوسطة،فقد أظيرت نتائج تحميل المسافة
المعيارية ليا من خالل برامج نظم المعمومات الجغرافية ، GISاذ تم حصر وتمثيل اعداد وتوزيع

المدارس من خالل تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة

( )Spatial Statistic Toolsوتم بعد ذلك حصر المدارس التي تقع داخل دائرة المسافة المعيارية من
خالل ايعاز ، ARC Tools Analysis toolbox Overlay Eraseينظر خريطة (  ،) 4وينظر

شكل(  ،)4إذ اظيرت نتائج التحميل المكاني بأن ( )%69من المدارس المتوسطة توزعت عمى

( )%39من مساحة المدينة ،وىي دائرة المسافة المعيارية  ،إذ أظيرت أن ()5أبنية مدرسية تقع داخل
الدائرة المعيارية و( )4بنايات كانت خارجيا  ،أي أن المدارس المتوسطة شديدة التركز كذلك حول
مركزىا المعياري،وبتحميل قرينة الجار األقرب لممدارس المتوسطة يتبين من الشكل( )5أن قيمة الجار

األقرب قد بمغت ( )106أي إنيا قريبة من الرقم ( )2وبذلك فيي تتخذ النمط (العشوائي المتباعد) ،
ومن خالل الشكل أيضاً يتضح إن المربع األحمر كان يشر إلى ىذا النمط  ،وىذا يعني أن المدارس
المتوسطة تتوزع في مدينة سامراء بشكل عشوائي متباعد ،أي أن النتيجة تميل إلى اإليجابية في

التوزيع المكاني لممدارس المتوسطة وذلك لتخطييا القيمة رقم (،)1أما من ناحية الكفاية فينالك نق
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حاد في الخدمة خصوصا"باالحياء الشرقية من المدينة ،أما من ناحية الكفاية فينالك نق

حاد في

الخدمة خصوصا"باالحياء الشرقية من المدينة.
خرٌطة ( )3المسافة المعٌارٌة للمدارس المتوسطة فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام بواسطة برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة ( Spatial
)Statistic Tools

شكل ( )4تطبٌق عملٌة حصر نتائج فرز المدارس المتوسطة المشمولة ويٌر المشمولة ضمن المسافة المعٌارٌة

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على خالل ايعازARC Tools Analysis tools Overlay Erase ARC GIS
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شكل (  ) 5قرٌنة الجار األقرب للمدارس المتوسطة فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة ( Spatial
)Statistic Tools

 -3المدارس االعدادية :أما بالنسبة لمدارس المراحل االعدادية ،فقد أظيرت نتائج تحميل المسافة
المعيارية ليا  ،من خالل برامج نظم المعمومات الجغرافية ، GISاذ تم حصر وتمثيل اعداد وتوزيع
المدارس من خالل تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة

( ،)Spatial Statistic Toolsوتم بعد ذلك حصر المدارس التي تقع داخل دائرة المسافة المعيارية
من خالل ايعاز  ،ARC Tools Analysis tools Overlay Eraseينظر خريطة ( ، )5وينظر

شكل (  ،)6اذ اظيرت نتائج التحميل المكاني بأن ( )%73من المدارس الثانوية توزعت عمى ()%27
من مساحة المدينة وىي دائرة المسافة المعيارية  ،إذ أظيرت أن ( )4أبنية مدرسية تقع داخل الدائرة

المعيارية و( )2بنايات كانت خارجيا  ،أي أن المدارس االعدادية شديدة التركز كذلك حول مركزىا
المعياري  ،وبتحميل قرينة الجار األقرب لممدارس االعدادية يتبين من الشكل ( ، ) 7إن قيمة الجار

األقرب بمغت (، )2.4أي أنيا قريبة من الرقم ( )1وبذلك فيي تتخذ النمط (العشوائي)  ،ومن خالل

الشكل أيضاً يتضح أن المربع األحمر كان يشر إلى ىذا النمط  ،وىذا يعني أن المدارس الثانوية تتوزع
في مدينة سامراء بشكل عشوائي ،أي أن النتيجة تميل إلى اإليجابية في التوزيع المكاني لممدارس

االعدادية وذلك لتخطييا القيمة رقم ( ، )1اما من ناحية الكفاية فينالك نق

خصوصا"باالحياء الشرقية من المدينة.
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خريطة (  )2المسافة المعيارية لممدارس االعدادية في مدينة سامراء لعام 1162

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة
(Statistic Tools

.)Spatial

شكل (  ) 6تطبيق عممية حصر نتائج فرز المدارس االعدادية المشمولة وغيرالمشمولة ضمن المسافة
المعيارية
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على خالل ايعازARC Tools Analysis tools Overlay Erase ARC GIS

شكل (  )7قرينة الجار األقرب لممدارس االعدادية في مدينة سامراء لعام 2015

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة
(Statistic Tools

.)Spatial
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 -2المدارس الثانوية :أما بالنسبة لمدارس المراحل الثانوية ،فقد أظيرت نتائج تحميل المسافة
المعيارية ليا من خالل برامج نظم المعمومات الجغرافية ، GISإذ تم حصر وتمثيل أعداد المدارس
وتوزيعيا من خالل تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة

( ،)Spatial Statistic Toolsوتم بعد ذلك حصر المدارس التي تقع داخل دائرة المسافة المعيارية
من خالل ايعاز Overlay Erase

، ARC Tools Analysis toolsينظر خريطة (،)6وينظر

شكل ( ،)8اذ اظيرت نتائج التحميل المكاني ،أن ( )%70من المدارس الثانوية توزعت عمى ()%30

من مساحة المدينة وىي دائرة المسافة المعيارية  ،إذ أظيرت أن ( )9أبنية مدرسية تقع داخل الدائرة

المعيارية و( )7بنايات كانت خارجيا  ،أي أن المدارس الثانوية شديدة التركز كذلك حول مركزىا

المعياري  ،وبتحميل قرينة الجار األقرب لممدارس الثانوية يتبين من الشكل (  )9أن قيمة الجار األقرب

بمغت ( )1013أي إنيا قريبة من الرقم (، )1وبذلك فيي تتخذ النمط (العشوائي)  ،ومن خالل الشكل

أيضاً يتضح أن المربع األحمر كان يشر الى ىذا النمط  ،وىذا يعني أن المدارس الثانوية تتوزع في

مدينة سامراء بشكل عشوائي ،أي إن النتيجة تميل الى اإليجابية في التوزيع المكاني لممدارس الثانوية،

وذلك لتخطييا القيمة رقم ( )1اما من ناحية الكفاية فينالك نق

الشرقية من المدينة.

حاد في الخدمة خصوصا"باالحياء

خريطة ( ) 1المسافة المعيارية لممدارس الثانوية في مدينة سامراء لعام 1162

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة ( Spatial
)Statistic Tools
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شكل( )3تطبيق عممية حصر نتائج فرز المدارس الثانوية المشمولة وغير المشمولة ضمن المسافة المعيارية

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على خالل ايعازARC Tools Analysis tools Overlay Erase ARC GIS

شكل ( )9قرٌنة الجار األقرب للمدارس الثانوٌة فً مدٌنة سامراء لعام 2115

المصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج ( )Arc GISمن خالل تطبيق ( )Arc Toolboxواألداة ( Spatial
)Statistic Tools
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األفاق المستقبمية لتطوير الخدمات التعميمة داخل مدينة سامراء :
إن التخطيط الجغرافي يؤدي دو اًر ميماً في التعرف والتنبؤ بما سيكون عميو في المستقبل من
تطورات وتغييرات  ،ومن ىنا فإن االستعداد لالحتماالت المستقبمية ضرورة ماسة لتنمية المكان  ،وان
لمتخطيط عالقة وثيقة بجغرافية المدن واستعماالتيا الحضرية  ،ولو دور يمتد أيضاً ليشمل الخدمات
تعميمية  ،إذ وضع مخططو المدن معايير ومؤشرات ،لمعرفة مدى كفاءة ىذه الخدمات  ،فضالً عن
معايير تتعمق بالسكان يمكننا من خالليا معرفة الحاجة الحالية والمستقبمية لمخدمات في كل منطقة
بحسب تعدادىا السكاني ،وذلك بما يتالءم مع تحقيق الموازنة المكانية بين الخدمات الموجودة وعدد
السكان في المدينة  ،وقد تم االعتماد عمى معايير سكانية محمية لمعرفة حاجة مدينة سامراء من
الخدمات التعميمية لعام  ، 2015ومعرفة الحاجة المستقبمية ليا لعام  2020عمى وفق تطورات النمو
السكاني لممدينة .

النمو السكاني المستقبمي لمدينة سامراء -:

تعد الحقائق الديموغرافية المتعمقة بنمو وتوزيع السكان ذات أىمية كبيرة  ،وذلك لدورىا الفاعل في

وضع السياسات السكانية ،والسيما فيما يتعمق بالجوانب االجتماعية واالقتصادية التي تيدف إلى تطوير
المناطق المتخمفة  ،وعميو ،فإن العديد من المخططين والباحثين أخذوا ييتمون بالحقائق المتعمقة بعدد

السكان وتوزيعيم الجغرافي ألغراض تخطيطية وبحثية ،وان لحركة التغير السكانية أىمية أيضاً ألغمب

الدراسات الجغرافية ،ومنيا جغرافية المدن ،وبما يتعمق بمكوناتيا ،وحساب معدالتيا ،وامكانية التنبؤ
بيا ،ومدى تأثيرىا في الحيز الجغرافي.

أما فيما يتعمق بموضوع الدراسة ،فإن مدينة سامراء في تزايد سكاني مستمر ،نتيجة الزيادة

السكانية الطبيعية (الوالدات) ،فضالً عن الحركة المكانية (اليجرة الوافدة)  ،ولقد أشارت التقديرات

السكانية لمدينة سامراء إلى أن عددىا بمغ ( )124998نسمة عام  ، 2012أما في عام 2020
،فسوف تبمغ تقديرات عدد سكان المدينة بحوالي (  ،) 198779نسمة وتم استخراج النتائج من خالل
:

تطبيق معادلة التقديرات السكان المستقبمية):

 ،أي أن ىناك زيادة سكانية

ستبمغ ( )73781نسمة  ،وىي زيادة كبيرة ،وتتطمب أن يوفر ليا مقدا اًر كافياً من الخدمات التعميمية

مستقبالً وبما يتالءم وحاجاتيا .
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الحاجة الحالية والمستقبمية إلى الخدمات التعميمية في مدينة سامراء -:
لقد تبين من خالل تطبيق المعايير التخطيطية أن المدينة تعاني من قصور عددي  ،فقد بمغت
رياض األطفال داخل المدينة ، 5وبعجز عدد بمغ  51روضة لسنة اليدف ،أما بالنسبة لسنة اليدف،
فان المدينة بحاجة إلى  44روضة ،وبمساحة 14.5ىكتا ار  ،بحسب مساحة الروضة لشركة وايدلو
بالن وىي  0،2ىكتار لكل  2500نسمة  ،في حين بمغ عدد المدارس االبتدائية  65مدرسة  ،وبعجز
بمغ  29مدرسة بحسب المعايير وسنة اليدف  ، 2020اما المدارس المتوسطة فقد بمغ  9مدرسة ،في
حين بمغت نسبة العجز العددي لممدارس المتوسطة الباس بيا ،كون وجود المدارس الثانوية حد من
نسبة العجز ،وان العجز ىو تمثل بالتوزيع غير الجيد فضال" عن العجز في بعض المساحات
لممدارس ،والتي ىي التطابق المعيار بحسب مؤسسة وايدلو بالن ،وىي  1،2ىكتار لكل  4000نسمة
 ،وان العجز ىو  15مدرسة لسنة اليدف ،أما المدارس االعدادية ،فقد بمغت أيضا"  9اعدادية
وبمساحة  12،5ىكتار ،وىي الباس بيا من حيث العدد اال أن معيار التوزيع المكاني اشر فيو خمل
وا ن كثير من المدارس ىي بعيدة عن الطمبة ووجودىا عمى الشوارع العامة ،قد وقع كثير من الحوادث
بالنسبة لمطمبة فضال" عن خمو كثير من االحياء الشرقية من ىذه الخدمة ،االمر الذي جعل من مركز
المدينة يكون فيو ازدحام شديد وان مدارس المركز فييا ضغطا" كبيرا" .
وعميو فإن المدينة بحاجة إلى  4مدرسة ،وفقا لسنة اليدف والمعايير التخطيطية( ،)4أما المدارس
الثانوية فقد بمغت أيضا"  16ثانوية وبمساحة  17،7ىكتار ،وفيو عجز عدد  2مدرسة ،وفقا لممعايير
التخطيطية بحسب معيار مؤسسة وايدلو بالن لممدارس الثانوية وىي  1،5ىكتار لكل  5000نسمة
وليذا ىنالك توزيع غير منتظم في توزيع المدارس الثانوية وتكدسيا باالحياء المركز وىذا يسبب بعد
المدارس عن الطالب في االحياء الشمالية والشرقية ،ليذا يجب اضافة مدارس ،في تمك االحياء فضال"
عن تاشير خمل في مساحة تمك المدارس وقمة عدد الشعب.

121

العدد  312لسنة 3112 /م 6341 -هـ

مجلة األستاذ

االستنتاجات:
 .1توصمت الدراسة الى اىمية التحميل المكاني المتقدم لتقيم واقع الخدمات التعميمية في مدينة
سامراء ،اذ اتضح بأن ىنالك تركز وتزاحما" في الخدمات التعميمية في احياء المركز ،وخمو

كثير من االحياء الشرقية والشمالية من الخدمات .

 .2توصمت الدراسة الى امكانيات نظم المعمومات الجغرافية في خزن البيانات التعميمية وتنظيميا
وتحويميا الى خرائط رقمية ،وتييئتيا لمتحميل المتقدم .

 .3ىنالك نق

في رياض االطفال ،وسوء التوزيع في المدارس االبتدائية ،ونق

توزيع المدارس المتوسطة واالعدادية والثانوية .

وسوء التوزيع في

 .4ان التخطيط الجغرافي يؤدي دو اًر ميماً في التعرف والتنبؤ بما سيكون عميو في المستقبل من
تطورات وتغييرات  ،ومن ىنا فان االستعداد لالحتماالت المستقبمية ضرورة ماسة لتنمية المكان.

 .5كما توصمت الدراسة الى ان ىنالك نق

في الخدمات الصحية وباالخ

عن أن ىنالك سوء بالتوزيع.

فضال
المستشفيات
ً
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Abstract:
The study seeks to follow the style Cartographer optimization in the evaluation of the
reality of educational services in the city of Samarra. Which is the most important
indicators that are measured by the spatial development in any area by offering a vision of a
survey realistic and give thoughtful predictions for the future growth of service and try to
extrapolate the elements of the imbalance in the spatial distribution of geographical through
use modern and sophisticated and accurate methods of reductive "time and effort, which
has long been an obstacle spatial development. And have advanced spatial analysis tools
provided by technology Geographic Information Systems (GIS) use of the information field
survey for school sites used by the GPS device
The study of two methods statisticians are the style of the standard deviation and style
closest neighbor and the study concluded that there is a defect in the spatial distribution of
all educational services with the exception of primary education was acceptable. The study
also "that the accumulated distribution has been denied many of the neighborhoods of the
service as the distribution was not thoughtful of where the results of the neighbor closest to
the presumption of service and future predictions I pointed out that the city betterment areal
need extra services , especially " in the new eastern neighborhoods of the city
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