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 :الممخص
تأتي ىذه الدراسة في ِخَضم معترك الثورة التكنولوجية اليائمة        

والمتحققة في ميدان االتصاالت المتنقمة , وتناولت تحميال" جغرافيا لتوزيع 
خدمات شبكة اتصاالت )زِين الِعراق( والتي ُتعد األوسع انتشارًا في 
محافظة االنبار مقارنة مع شبكات الياتف النقال األخرى )آسيا سيل 
وكورك( وفقًا لمتوزيع المكاني ألبراجيا وبحسب الوحدات االدارية وعمى 
محاور طرق النقل)السريعة والرئيسية والثانوية والريفية( ووفقا" لمتقنية التي 

(, فضاًل عن تحميل مستويات التغطية 2G, 3Gيدعميا برج االتصاالت)
ت الجغرافية )المساحية والسكانية( من خالل استعمال برامج نظم المعموما

(GIS واالستعانة بالمعايير المعتمدة من قبل الشركة في تغطيتيا لممساحة )
والسكان , وقد َخُمص البحث الى ان نسبة المساحة المخدومة بالشبكة قد 

(% لممساحة غير 12,5(% فيما َبمغت نسبة العجز ِبنحو)4,,9َبمغت نحو)
( بادنى نسبة وِبواقع المخدومة في عموم المحافظة, وقد جاء قضاء )راوة

(% فيما جاء قضائيِّ )الحبانية والكرمة( بأعمى نسبة لممساحة 4,,,)
 (% .511المغطاة وِبواقع )
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Abstract: 

This study comes in the midst of the tremendous 

technological revolution achieved in the field of mobile 

communications, and deals with an analysis of 

"geographical distribution of telecommunications 

network services (Zain Iraq), which is the most 

widespread in Anbar Governorate compared with other 

mobile phone networks (Asia Cell and Cork) according 

to the spatial distribution of its towers and according to  

Administrative units and on the transport routes axes 

(express, main, secondary and rural) and according to the 

technology supported by the communication tower (2G, 

3G), as well as analyzing the levels of coverage 

(cadastral and demographic) through the use of 

geographic information systems (GIS) programs and the 

use of standards approved by the company  In its 

coverage of the area and population, the research 

concluded that the proportion of the area served by the 

network amounted to about (47.9)%, while the 

percentage of deficit was about (52.1)% for the un-

served area throughout the governorate, and the district 

of (Rawa) came at the lowest percentage and in reality  

(33.9%), while the (Habbaniyah and Al-Karma) 

judiciary came with the highest percentage of covered 

area, at 100%. 
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 المقدمة :
َشِيد قطاع االتصاالت المتنقمة نموًا متسارعًا وجوىريًا في العالم , إذ تشير التقارير 

( مميون مشتركًا الى خدماتو شيريًا , فقد لعبت 56الى انضمام نحو )واإلحصاءات 
االتصاالت اليوم دورًا فعااًل وحيويًا عمى نحو سريع في مضمار الخدمات والتجارة والنقل 

اما  فعممت عمى ربط أطراف العالم والتقريب بين مسافاتو فأصبح اليوم ُيَشًبو بالقرية الكبيرة ,
« عراقنا +أثير»ولة منح التراخيص لشركات الياِتف النقاْل الثالث )زين في العراق فقد بدأت ج

, فكانت بدايات العمل لشركة زِين الِعراق في محافظة  2119كورك( في عام  –آسيا  –
االنبار في العام المذكور لمناطق محدودة ونتيجة لمحاجة الممحة في الحصول عمى خدماتيا 

الستحواذ عمى مناطق نفوذ كبيرة لتصبح الشبكة األوسع أخذت بالتطور المتسارع ومن ثم ا
يصال خدماتيا لمناطق لم تتمكن بقية الشبكات األخرى  انتشارا  نتيجة لزيادة عدد أبراجيا وا 
من تغطييا مما نتج عنو زيادة في عدد مشتركييا, وبالرغم من ذلك فان سوق العمل والتنافس 

اءة والجودة العالية ىو من يحدد اتجاىات وميول االيجابي من حيث تقديم الخدمات ذات الكف
 العمالء في اختيار المشغل األفضل . 

 مشكمة البحث :
 يمكننا حصر مشكمة البحث في السؤالين اآلتيين :      

ىل ىناك تباين مكاني في توزيع أبراج شبكة زِين الِعراق ؟ وىل يخضع ىذا -5
 التباين لخصائص السكان وتوزيعيم وكثافتيم ؟

ىل لتقنية نظم المعمومات الجغرافية القدرة في الكشف عن المساحات المخدومة -2
 وغير المخدومة بالشبكة ؟ 

 فرضية البحث:   
يتجسد التباين المكاني في توزيع أبراج شركة )زين العراق( في منطقة الدراسة من 

المناطق  خالل انتشارىا في مناطق دون أخرى إذ تتركز مع تركز السكان والسيما في
الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة , كما ويمكن لتقنية نظم المعمومات الجغرافية تحديد 
نطاقات التغطية المساحية وتحديد نسبة العجز في المساحة الغير مغطاة بالشبكة االمر الذي 

بكة سيبرز تباين المساحات المخدومة وغير المخدومة , فضاًل عن تباين كفاءة خدمات الش
 من قضاٍء آلخر وتباين كفايتيا لمسكان ولمشتركييا عمى حٍد سواء .
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 حدود البحث:
شممت الدراسة )محافظة االنبار( الواقعة في الجزء الغربي من  - الحدود المكانية-8

( قضاًء ىي : الرمادي , الفموجة , 55القطر العراقي بكافة وحداتيا االدارية والتي ضمت )
 ,  راوة , القائم , الرطبة , الحبانية , العامرية , الكرمة . ىيت , حديثة ,  عنو

وتتمتع بحدود ادارية ودوليو , فتحدىا اداريا محافظة نينوى من جية الشمال , 
ومحافظة صالح الدين من جية الشمال الشرقي , والعاصمة بغداد من جية الشرق فضال عن 

 (.5من جية الجنوب الشرقي, خريطة ) محافظتي كربالء وبابل . اما محافظة النجف فتحدىا
اما حدودىا الدولية فتحدىا المممكة العربية السعودية من جية الجنوب , والمممكة 
االردنية الياشمية من جية الغرب , فيما تحدىا جميورية سوريا العربية من جية الغرب 

( , اما 5رقم )والشمال الغربي المتداد تمك الحدود لمساحة كبيره كما موضح في الخريطة 
( شماال , وخطي  1ْ,,  51 – 1ْ,,  ,2فمكيا فتقع منطقة الدراسة  بين دائرتي عرض ) 

 ْْ (  شرقا .44,  151 – ْْ 38,  91طول  ) 
دراسة وتحميل واقع خدمات الياِتف النقاْل لشركة )زِين الِعراق(  – الحدود الزمانية-0

 افظة االنبار .في مح 2154والتوزيع المكاني ألبراجيا خالل عام 
 

 (  موقع محافظة االنبار من العراق وحدودىا االدارية والدولية8خريطة رقم )
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المصدر : جميورية العراق , وزارة الموارد المائية , مديرية المساحة العامة , خريطة العراق  
 . Arc Map10.4.1, ومخرجات برنامج  111111:5, مقياس الرسم ,  2151واالنبار الطبوغرافية , 

 التوزيع الجغرافي ألعداد مشتركي شبكة )زِين الِعراق( في محافظة االنبار: -أواًل 
في  2154( الف مشترك لعام 611111بمغ عدد مشتركي شبكة زِين الِعراق ِبنحو )

عموم المحافظة وقد توزعوا عمى األقضية فكان النصيب األكبر من عدد المشتركين لقضاء 
( مشترك , فيما جاء بعده قضاء )الفموجة( وِبواقع 5949,6وا ِبنحو ))الرمادي( إذ بمغ

( مشترك , كما جاء قضاء )القائم( ثالثًا من حيث عدد المشتركين الذين بمغوا 5955,2)
الكرمة(  –حديثة  –الحبانية  –( مشترك , ثم تأتي بعده كل من أقضية )ىيت 9156,ِبنحو )

( مشترك لكل منيم ,9544 – ,9242 – 99,15 – ,6214بعدد مشتركين بمغوا نحو)
( 24922 -4242,الرطبة( وِبواقع ) –عمى التوالي , كما جاء بعدىم قضائيِّ )العامرية 

راوه( بادنى عدد مشتركين إذ بمغوا  –مشترك لكل منيما عمى التوالي , فيما تأتي أقضية )عنو 
ُسكانيما وكما موضح  ( مشترك عمى التوالي نتيجة انخفاض عدد55,41 – 69,,5ِبنحو)

 ( . 2( وخريطة )5( والشكل )5في الجدول )
( أعداد مشتركي شبكة )زِين الِعراق( حسب أقضية محافظة االنبار لعام 8جدول رقم )

0282 
 الكثافة الياتفية عدد المشتركين عدد السكان / نسمة القضاء
 6021 842441 481012 الرمادي

 6824 10224 848044 ىيت
 6824 848860 624462 الفموجة

 4024 86414 60421 عنو
 6228 40206 821424 حديثة
 1222 02400 41044 الرطبة
 4228 44881 816286 القائم
 4422 88422 04828 راوه

 6824 61010 821822 العامرية
 6826 44428 840422 الحبانية
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 6220 48124 861101 الكرمة
 6824 182222 8181681 المحافظة
 المصدر: 

جميورية العراق , وزارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاءات السكان والقوى  -5
 ( .,9, جدول ) 2154العاممة , تقديرات سكان العراق لعام 

 شركة )زِين الِعراق( قسم التسويق والمبيعات بيانات غير منشورة .  -2  
 0282لِعراق( في أقضية محافظة االنبار لعام ( توزيع أعداد مشتركي )زِين ا8شكل رقم )

 
 Excel( ومخرجات برنامج 5المصدر: بيانات الجدول رقم )

 0282( مستويات الكثافة الياتفية في أقضية محافظة االنبار لعام 0خريطة رقم )

 
 Arc Map 10,4,1( ومخرجات برنامج 5المصدر: بيانات الجدول )
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ظة وفقا" لمكثافة الياتفية الى أربعة مستويات وكما كما ويمكننا تصنيف أقضية المحاف
 يمي :

/ 511(4,9, -1,2,الكثافة الياتفية المنخفضة وتتراوح ما بين ) المستوى االول:-5
 –ىيت  –الفموجة  –الرمادي  –الحبانية  –شخص والذي يضم كل من أقضية )الكرمة 

العامرية ( أذ َبمغت الكثافة الياتفية في كل من أقضية )الكرمة والحبانية والرمادي( ِبنحو 
/شخص ألقضية ) 511(1,9,لي و )/شخص عمى التوا511(  2,6, – ,,5, -1,2,)

الفموجة وىيت والعامرية( , ويعزى ىذا االنخفاض الى احتدام التنافس فيما بين شركات الياِتف 
  .النقاْل لجذب العمالء في تمك األقضية 

-4,1,الكثافة الياتفية المتوسطة وتتراوح ما بين )المستوى الثاني: -0
عنو( وبكثافة  –القائم  –أقضية )حديثة  /شخص وقد ضم ىذا المستوى كل من511(91,4

 /شخص لكل منيم عمى التوالي .511(92,9- 91,1 -4,1,ىاتفية َبمغت نحو )
 -1,,9: الكثافة الياتفية المرتفعة وتتراوح  ما بين )المستوى الثالث-6

/شخص ضم ىذا المستوى قضاء )راوه( فقط إذ َبمغت الكثافة الياتفية فيو ِبنحو 511(2,,1
/شخص ويعود ذلك الى قمة أبراج شركة )آسيا( في القضاء و انعدام وجود أبراج 511(4,,9)

  شركة )كورك( واقتصارىا عمى شركة )زِين الِعراق( فقط .
 -9,,1الكثافة الياتفية المرتفعة جدًا وتتراوح ما بين )المستوى الرابع: -4

/شخص وقد ضم ىذا المستوى قضاء )الرطبة( فقط بكثافة ىاتفية َبمغت نحو 511(61,4
/شخص ويعزى ذلك االرتفاع الى انتشار أبراج زِين الِعراق بكثافة ضمن القضاء 511(61,4)

)آسيا( في القضاء مما شجع ُسكانو عمى  وانعدام وجود أبراج )كورك( وقمة عدد األبراج لشركة
 االشتراك بكثافة في خطوط )زِين الِعراق( . 

التوزيع الجغرافي ألبراج شبكة اتصاالت )زِين الِعراق( وتغطيتيا المساحية في  -ثانياً 
 محافظة االنبار:

من المعموم ان توزيع  الخدمات بشكميا االمثل يحقق العديد من الفوائد تعود بالنفع 
ى الفرد والمجتمع ككل لما يوفره ىذا التوزيع المناسب من بيئة متوازنة تمبي حاجات عم

المجتمع االساسية مما ينعكس عمى حيوية ونشاط االنسان وزيادة االنتاجية في العمل فيما لو 
, لذا  (8)حقق ذلك التوزيع الكفاية والكفاءة التي تتالءم مع حاجات السكان من تمك الخدمات 
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يع خدمات االتصاالت من أىم الجوانب في عممية تقييم كفاءتيا إذ يتطمب توفيرىا يعد توز 
لجميع السكان وتوزيع محطاتيا بشكل متساوي ليشمل جميع األرجاء في البمد او لممدينة 
الواحدة لما تعكسو عممية التوزيع الغير متوازن من آثار سمبية لبعض المناطق فتنعدم أو تكون 

 . (0)التالي يقمل من كفاءة ادائيا ضعيفة أحيانًا وب
اما في منطقة الدراسة فتتوزع أبراج شبكة ) زِين الِعراق( لتشمل مساحات واسعة من 
مراكز المدن الحضرية وقسم من المناطق الريفية والصحراوية وعمى امتداد الطرق السريعة 

يا والمناطق المحاذية ليا والرئيسية والثانوية لتامين االتصاالت لموحدات االدارية التي تمر ب
( وجودة االستقبال Linkوعمى شكل شريط ضيق بامتداد طرق األبراج ِبحسب قوة األرسال )

(Sector فضاًل عن انتشارىا داخل االحياء السكنية في المناطق المأىولة بالسكان والتي , )
د من بيئة تمثل مراكز المدن الحضرية وبعض ضواحييا , ويختمف مدى تغطية البرج الواح

كم ( داخل  1 -2جغرافية ألخرى إذ ال تتعدى مساحة نصف قطر التغطية لمبرج الواحد ) 
المدن ذات الكثافة العالية لمبانييا وُسكانيا واستعماالتيا األخرى , فيما يبمغ نصف قطر 

كم( والتي تمتاز بتباعد تجمعاتيا العمرانية , 51التغطية لمبرج في االرياف الى اكثر من )
كم( في المناطق الصحراوية , كما ان مساحة 21بينما يبمغ نصف قطر التغطية لمبرج الواحد )

( وانما اإلختالف يكمن في 2G,3Gالتغطية ال تختمف وفقًا لنوع التقنية التي يدعميا البرج )
( 3Gسرعة نقل البيانات الرقمية وسعتيا ومعالجتيا لدى تقنية الجيل الثالث لالتصاالت )

 ن خدماتو المتطورة التي يقدميا مقارنة مع خدمات الجيل الثاني لالتصالت فضاًل ع
(2G)(6)( برج اتصاالت لشبكة زِين الِعراق 22,, إذ ينتشر في عموم محافظة االنبار )

( برجًا يدعم الجيل الثاني 5,1ِبحسب نوع التقنية والجيل الذي يدعمو البرج إذ ان ىناك )
(2G ( و )برجًا يدعم ا,54 )( 3لجيل الثالثG موزعة ما بين أقضية ومناطق المحافظة )

%( من مجموع األبراج الكمي ,,22( برج اتصاالت بما يعادل نسبة ),,ففي قضاء الرمادي )
%( ويعود ذلك الى الكثافة السكانية المرتفعة 51( برج في قضاء الفموجة بنسبة )94وىناك )

وتعميمية ميمة , ثم يأتي قضاء )الرطبة (  في القضائيِّين كونيما مراكز ادارية وخدمية
%( ويأتي بعده 52,9( برج اي نسبة )91بالترتيب الثالث من حيث عدد األبراج فيو وِبواقع )

%( ثم قضاء الحبانيو ب 55,2( برج اتصاالت اي بنسبة )6,قضاء ىيت بعدد أبراج بمغ ) 
%( ثم 4,4( برجًا وبنسبة )2,)%( ثم قضاء القائم ِبنحو 51,2( برجًا بما يشكل نسبة ),,) 
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(  ,-4 -51-56-,2راوه ( وِبواقع )  -عنو -العامرية -حديثة  -تأتي أقضية ) الكرمة 
( % وحسب الترتيب . جدول  1,4 - 2,1 - 5,,- 1,1 - 5,,برج اتصاالت أي بنسبة )

 ( .,( وخريطة )2( وشكل )2)
ب األقضية ونوع التقنية ومساحات (  توزيع أبراج شبكة ) زِين الِعراق ( ِبحس0جدول رقم)

 0282التغطية في محافظة االنبار لعام 
مساحة  % المجموع 2G 3G القضاء

 0القضاء/كم
المساحة 

 المساحة غير % 0المخدومة/كم
 % 0المخدومة/كم

 43,9 6468 56,1 4624 4102 00.4 46 84 82 الرمادي
 34,7 0121 65,3 8488 1686 88.0 61 81 81 ىيت

 2,3 04 97,7 8846 8022 88.2 41 48 4 الفموجة
 62,4 6428 37,6 0821 8824 0.8 1 6 8 عنو

 21,6 414 78,4 0184 6144 8.2 81 86 6 حديثة
 60,0 81828 40,0 64644 26448 80.4 42 1 60 الرطبة
 17,8 8811 82,2 4084 1108 2.2 60 84 81 القائم
 66,1 6480 33,9 8204 8141 2.2 6 6 ــ راوه

 2,7 86 97,3 8284 8214 6.8 82 1 4 العامرية
 ــــــ ــــــ %100 484 484 82.0 66 82 84 الحبانية
 ــــــ ــــــ %100 8261 8261 4.8 06 1 88 الكرمة

المجموع 
 الكمي

868 814 600 822 861011 11841 47,9 40880 52,1 

 العراق , جميوريو -2الشركة العامة التصاالت زِين الِعراق ) بغداد ( , بيانات غير منشورة   -5المصدر : 
 , بيانات غير منشورة . العامة المساحة مديرية , المائية رد الموا زارةو 

 الدراسة الميدانية . -GIS Arc Map 9 51.9.5برنامج   3-
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لشبكة اتصاالت )زِين الِعراق( حسب نوع التقنية والقضاء في (عدد األبراج 0شكل رقم )

 0282محافظة االنبار لعام 

 
 ExceL( ومخرجات برنامج 2المصدر : باالعتماد عمى بيانات الجدول )

( التوزيع الجغرافي ألبراج شبكة اتصاالت )زِين الِعراق( وتغطيتيا المساحية 6خريطة رقم )
 في عموم محافظة االنبار

 
المصدر: باإلعتماد عمى : بيانات الشركة العامة التصاالت )زين العراق( ,  ومخرجات  

  Arc Map 10,4,1برنامج ِ 
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اما فيما يخص المساحات المخدومة بالشبكة فيقوم برج االتصاالت الخموية )المحطة( 
رية بنشر الموجات الكيرومغناطيسية )الراديوية( عمى شكل خمية دائرية وتمك الخمية الدائ

تغطي مساحة جغرافية محددة عند استقباليا لمطاقة أي )اإلشارة( و يكون البرج )المحطة( ىو 
مركز الدائرة لمخمية وكل خمية ليا نصف قطر , وتتباين المساحات التي يغطييا أو يخدميا 

طييا البرج الواحد ِبحسب البيئة الجغرافية التي يغطييا كما أسمفنا , كما تتأثر المساحة التي يغ
البرج بجممة من العوامل الجغرافية كالتضاريس وارتفاعات المباني داخل المدن الحضرية 

,  وكشفت احدى الدراسات الجغرافية عن تغطية خاليا الياِتف النقاْل  (4)واستخدامات األرض
ونظام الشركات العاممة فييا عن اختالف الحجم الجغرافي  2151التي أجريت في أوربا عام 

ات التي تغطييا األبراج وفقًا لمبيئة الجغرافية فكان متوسط نصف قطر تغطية البرج أو لممساح
في المدن الكبيرة بينما كان متوسط نصف قطر التغطية في  2( كم51الخمية ما يقارب )

وربما يصل الى قيم أعمى تبمغ  2( كم21-21المناطق الريفية )الغير حضرية( في حدود )
 .(8) 2( كم91)

بعت شركة )زِين الِعراق( نظامًا خاصًا بيا من حيث تغطيتيا لمناطق نفوذىا لذلك أت
وفقًا لمبيئة الجغرافية في منطقة الدراسة فقامت بتغطية المناطق الحضرية داخل المدن 

,  2( كم 1 - 2واالحياء السكنية واالسواق العامة بأبراج يتروح نصف قطر تغطيتيا ما بين )
في األرياف التي تمتاز  2( كم51غطية لمبرج الواحد الى )في حين وصل نصف قطر الت

في  2( كم21بتباعد تجمعاتيا السكانية , بينما بمغ نصف قطر التغطية لمبرج بمساحة َبمغت )
. وبعد أتمام عممية استخراج (1)المناطق الصحراوية وعمى الطرق السريعة والرئيسية والثانوية 

راج اتصاالت )زِين الِعراق( عمى مستوى المحافظة ككل وحساب مساحة التغطية المكانية ألب
وعمى مستوى كل قضاء من أقضيتيا عمى الخريطة باستعمال نظم المعمومات الجغرافية 

(GIS( من خالل برنامج )51, 9,5 Arc Map( عن طريق تطبيق حقيبة )Arc 
Toolbox( واختيار االمر )Analysis Tools( ومن ثم اختيار )Proximity من ثم االمر ( و

(Buffer تظير لنا بعدىا نافذة حوار إلضافة طبقة األبراج )( والذي يعني )الحزام أو النطاق
ثم مسار حفظ الممف ومن ثم كتابة مساحة التغطية التي يخدميا البرج حسب المعيار المعتمد 

رسم دوائر ( يقوم البرنامج بانشاء طبقة جديدة بOKلكل نوع من انواع التغطية وبعدىا نختار )
( المساحات 5,, إذ يوضح الجدول ) *(4)عمى الخريط والتي تمثل المساحة التي يغطييا البرج
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المخدومة وغير المخدومة من تغطية الشبكة , فَبمغت المساحة المخدومة في عموم المحافظة 
(% فيما َبمغت المساحة غير مخدومو 47,9والتي شغمت نسبة ) 2( كم665,6)
(% من مجمل مساحة المحافظة , اما عمى مستوى 52,1والتي شغمت نسبة )2كم  (2552,)

(% 511األقضية فقد غطت الشبكة قضائيِّ )الحبانية والكرمة( تغطيتو شاممة َبمغت نسبتيا )
(%  ,,,4 - ,,,4اما قضائيِّ )الفموجة والعامرية( فقد َبمغت نسبة تغطيتيما بالشبكة بنحو) 

كفاءة التغطية المساحية في تمك األقضية األربعة وتوزيع األبراج  عمى التوالي , مما يدل عمى
بصورة مثالية فييا , ويأتي بعدىا قضائيِّ )القائم وحديثة ( حيث َبمغت نسبة التغطية المساحية 

(% عمى التوالي وىي نسبتو جيدة مقارنة مع أقضية ) 82,2 – 78,4فييما عمى نحو  )
(%  4,,, - 6,,, - 91غت نسبة مساحاتيا المغطاة ) والتي َبم راوه( –عنو  –الرطبة 

حسب الترتيب , فيما تمت تغطية الشبكة لمساحات من أقضية )ىيت والرمادي( بنسبة َبمغت 
(% من مساحتيما حسب الترتيب , ومن الجدير باإلشارة الى ان الشركة قد 65,3 -56,1 )

زيع أبراجيا في تمك المناطق وال أىتمت بتغطية المناطق الحضرية ومراكز المدن وتكثيف تو 
( لما تمتاز بو ىذه التقنية من سعة كبيرة في 3Gسيما األبراج التي تبث تقنية الجيل الثالث )

( لذلك تركزت 2Gاستيعاب عدد المشتركين تفوق سعة األبراج التي تعمل بتقنية الجيل الثاني )
 ( .,موضح في الخريطة )في المناطق المأىولة بالسكان دون غيرىا من المناطق كما 

 التوزيع الجغرافي ألبراج اتصاالت )زِين الِعراق ( ِبحسب الطرق وتغطيتيا :                        -ثالثاً 
تتوزع أبراج اتصاالت )زِين الِعراق( عمى طرق النقل لمختمف أصنافيا )السريعة 

ذا التوزيع تبعا ألطواليا ومناطق والرئيسية والثانوية والريفية ( وبمحاذاة تمك الطرق ويتباين ى
مرورىا , إذ يمتد توزيع األبراج مع امتداد الطرق ) السريعة والرئيسية ( لمسافات تتراوح ما 

كم اما توزيعيا عمى الطرق ) الثانوية والريفية ( فتتباين مساحات امتدادىا وفقا  1,-21بين 
( 1,-4,رتفاع تمك األبراج ما بين )لطبيعة المنطقة وتركز السكان وكثافتيم , كما يتراوح ا

مترا لتعمل عمى البث واألرسال من خالل )المرسالت والمكثفات ( لتامين خدمات االتصاالت 
عمى تمك الطرق والتجمعات السكانية التي تقع ضمن امتدادىا , فضاًل عن تامين االتصال 

رات البشرية , وتتأثر كفاءة لألبراج الثانوية األخرى المنتشرة داخل المناطق السكنية والمستق
 – Macro, وقد توزعت )أبراج( ماكرو سل )( 1)االتصال كمما ازدادت المسافة بين األبراج 

Cells لشبكة زِين الِعراق بمحاذاة شبكة الطرق لما توفره تمك الطرق من حماية وسيولة في )
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عن التوزيع المكاني أيصال امدادات الطاقة الالزمة لتشغيل األبراج بشكل دائمي , فضاًل 
لمسكان والذي يأخذ نمطًا خطيًا مع امتداد الطرق وامتداد نير الفرات ضمن منطقة الدراسة , 

من المساحة الكمية لممحافظة والبالغة 2كم (6,1,4وقد بمغت المساحة المغطاة بالشبكة بنحو)
( المنتشرة (% , فيما بمغ عدد المحطات )األبراج96أي بما يعادل نسبة )2كم  (5,4244)

( % من عدد األبراج الكمي 1,4,( برج اتصاالت , أي بنسبة )224عمى تمك المحاور نحو )
( برجًا لالتصاالت , وكان نصيب األبراج التي تدعم 22,في المحافظة والبالغ عددىا )
( برجًا المتبقية لخدمات 511( برجًا , فيما توزعت نحو )524خدمات الجيل الثاني منيا )

( كم 1,,9لثالث عمى تمك الطرق , حيث بمغ مجموع أطوال الطرق مجتمعة زىاء )الجيل ا
(% منيا . 42( كم من مجموع أطواليا وبما يعادل نسبة ),44,وقد غطت الشبكة نحو )

ولغرض توزيع تمك األبراج عمى الطرق وتغطيتيا بالشبكة فقد تم تقسيم تمك الطرق الى عدة 
 ل تغطيتو بالشبكة وعمى النحو التالي : محاور وِبحسب صنف الطريق وأطوا

 الطرق السريعة :  -8
( كم ضمن الحدود االدارية 146بمغ مجموع أطوال طريق المرور السريع نحو )

 لممحافظة وتضمن محوريين رئيسيين :
( من الطريق والذي يمتد من منطقة أبي 4: ويشمل قطاع رقم ) المحور االول -أ

ممحافظة مع محافظة بغداد مرورًا بقضائيِّ الفموجة ثم الرمادي غريب ضمن الحدود االدارية ل
( برجًا 26( كم غرب مدينة الرمادي والذي توزعت بمحاذاتو نحو )1,ولغاية منطقة )

( كم حيث تم تغطيتو بالكامل وأصبح مخدومًا 529لالتصاالت , وقد بمغ طول ىذا المحور )
 و .(% لمجموع طول511بشبكة اتصاالت زين وبنسبة )

( من الطريق ,5 – 52 – 55 – 51: ويشمل القطاعات )المحور الثاني -ب
( غرب 1,( كم والذي امتد من منطقة الكيمو )9,2السريع وقد بمغ طول ىذا المحور نحو)

مدينة الرمادي متجيًا الى الغرب نحو جنوب قضاء ىيت ثم قضاء الرطبة وصواًل الى الحدود 
( أبراج لالتصاالت , إذ قامت الشركة بتغطية 4والسورية , إذ توزعت بمحاذاتِو )  االردنية

(% , وقد أىتمت الشركة بتغطية طريق 511جميع أطوالو لتبمغ نسبة تغطيتِو بالشبكة بنسبة )
(% من مجموع اطوال شبكة الطرق في المحافظة لما 13,7المرور السريع والذي يمثل نسبة )

استراتيجية ولما يقدمو من سيولة ومرونة لمحركة النقمية فيما بين القطر يمتاز بو من أىمية 
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العراقي والدول المجاورة من ناحية , وفيما بين األقضية والمناطق التي يمر بيا من ناحية 
أخرى , حيث يخترق محافظة االنبار ابتداء من شرقيا وصواًل الى أقصى غربيا مارًا بمدينتي 

جنوب مدينة ىيت ثم مدينة الرطبة وحتى حدود الدول المجاورة كاألردن الفموجة والرمادي ثم 
 ( .9( وخريطة ),وسوريا . وجدول )

 الطرق الرئيسية : -0
(% من 32,4(كم بما يعادل نسبة ),591بمغ مجموع أطوال تمك الطرق ِبنحو )

فَبمغت  مجموع أطول شبكة الطرق في المحافظة , وقد وزعت الشركة أبراجيا عمى تمك الطرق
( برجًا التصاالت زِين العراق , وقد َبمغت أطوال الطرق المغطاة بالشبكة بنحو ,52)
(% لمجموع أطواليا , حيث أىتمت الشركة بتغطية ىذه الطرق 511( كم أي بنسبة ),591)

ومحاورىا ألىميتيا االستراتيجية والخدمات التي تقدميا تمك الطرق من مرونة في الحركة 
مى الرغم من كونيا شبكة طرقية قديمة ومتضرره وبحاجة الى أعادة تأىيل وصيانة النقمية , وع

مستمرة إال انيا تمثل حمقة وصل ميمة فيما بين العراق والدول المجاورة كاألردن وسوريا 
والسعودية من ناحية , وفيما بين مدن المحافظة وأقضيتيا والمناطق المارة بيا والتجمعات 

ن امتداداتيا من ناحية أخرى , وسنستعرض التغطية المساحية عمى أطوال البشرية الواقعة ضم
 محاورىا بالشكل التالي :

( اطوال الطرق وتغطيتيا بشبكة اتصاالت زِين الِعراق ِبحسب صنف 6جدول رقم )  
 0282الطريق لعام 

صنف 
 الطريق

عدد  اسم الطريق المحور
 األبراج

اطول 
الطرق 

 / كم

اطول 
التغطية 

عمى 
رق/ الط
 كم

نسبة 
التغطية 

من 
الطريق / 

 كم
    السريعة

 االول    
   

 الثاني   

 كم 68-رمادي  –فموجة  –ابو غريب 
الحدود االردنية  –الرطبة  -كم 68

 والسورية

01 
1 

804 
440 

804 
440 

822% 
822% 

 %822 821 821 64  المجموع 
 %822 428 428 88 –رطبة  –رمادي  –( الكرمة 82)طريق  االول   
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 الثاني الرئيسية  
 الثالث
 الرابع

 
 الخامس

 طريبيل
حتى الحدود  – H3( 88طريق )
 السورية
 –ىيت  -68( مفرق كم80طريق )

 القائم
 رطبة –عكاشات  –القائم 

 عرعر –النخيب  –(كم 812مفرق الـ )

4 
82 
6 

88 

808 
021 
082 
042 

808 
021 
082 
042 

822% 
822% 
822% 
822% 

 %822 8426 8426 806  المجموع 
 االول الثانوية

 
 الثاني

 
 

 الثالث
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 –الرحالية ( ) الرمادي  –)الرمادي 
ذات السالسل (  –سامراء ( ) الكرمة 

 مفرق الرحاليو ( –)مفرق السياحبة 
العامرية  –الرحالية ( )فموجة  –)فموجة 

سامراء )الطريق المؤدي  –( )فموجة 
العنكور( )طريق مراقبة الى مصفى 

 الخط الستراتيجي ( ) طريق ذراع دجمة (
 –كبيسة الجديد( ) ىيت  -)ىيت 

بروانة (  –كبيسو القديم() حديثة 
بيجي ( ) الطريق المؤدي الى  –)حديثة 

 –نينوى ( ) عنو  –سد حديثو ( ) راوه 
الميدان  )قاعدة سعد  –راوه () الرطبة 

 (                              082 طريق رمادي رطبو كم –الجويو 
 كربالء(                                          –) النخيب    
 –القائم  –طريفا وي  –نينوى    
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(  توزيع أبراج شبكة )زِين الِعراق( عمى محاور الطرق وتغطيتيا 4خريطة رقم )
 محافظة االنبارالمساحية في 

 
 Arc Map 10,4,1(  ومخرجات برنامج ,و2المصدر : باالعتماد عمى جدولي )

( الممتد من الحدود االدارية 51والذي يتمثل بالطريق رقم )المحور األول :   -أ
لممحافظة مع محافظة بغداد عند قضاء الكرمة مرورًا بمدن الفموجة والحبانية والرمادي ثم 

مدينة الرطبة وصواًل الى منفذ طريبيل الحدودي مع دولة األردن ,  جنوب قضاء ىيت ثم
( برجًا التصاالت زين , وقد َبمغت نسبة 11( كم, إذ تتوزع بمحاذاتو )941والذي يبمغ طولو )

 (% لمجمل طولِو .511التغطية المساحية عمى الطريق ِبواقع )
المتفرع من الطريق ( 55يتمثل ىذا المحور بالطريق رقم ) المحور الثاني : -ب

( كم والبالغ 61( غرب مدينة الرطبة بمسافة )  ( ويبدأ عند مفرق الـ )51الرئيسي رقم )
( أبراج جميعيا تدعم خدمات الجيل الثاني وقد 9( كم, حيث تنتشر بمحاذاتو )525طولو )

 (% لمجمل طولو.511َبمغت نسبة التغطية عمى طول امتداده )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)96,5 ) 
 

( المتفرع من الطريق الرئيسي رقم 52ويشمل طريق رقم )  المحور الثالث : -ج
( كم , حيث توزعت 244( كم غرب مدينة الرمادي والبالغ طولو )35( عند النقطة )51)

( خمسون برجًا التصاالت زين , وقد أىتمت الشركة بتامين التغطية المساحية 11بمحاذاتو )
من أىمية كبيرة في ربط إقميم اعالي (% لما يمثمو ىذا الطريق 511عمى امتداده بنسبة )

الفرات باألجزاء األخرى من المحافظة , فضاًل عن كونِو طريقًا تجاريًا ميمًا الرتباطو بمنفذ 
 القائم الحدودي في مدينة القائم مع الحدود السياسية السورية .

الرطبة( حيث  -عكاشات  –ويشمل ىذه المحور طريق )القائم   المحور الرابع : -د
متد من مركز قضاء القائم متجيًا نحو الجنوب الغربي مرورًا بمنطقة عكاشات الواقعة شمال ي

( كم , إذ تنتشر عمى امتداده 254مدينة الرطبة وصواًل الى مدينة الرطبة ليبمغ طولِو نحو )
 ( ثالثة أبراج التصاالت زِين الِعراق , وعمى الرغم من قمة عدد األبراج مقارنو مع طولو إال,)

(% , ويعزى ذلك الى كونو يسير بمحاذاة 511انو تم تغطيتو بالشبكة بشكل تام وبنسبة )
( برجًا 51عكاشات الرطبة الثانوي( والذي ينتشر ضمن امتداده ) –القائم  –طريق )طريفاوي 

 (% .511لالتصاالت حيث عممت تمك األبراج عمى تغطية الطريقيين معًا وبنسبة )
عرعر( ,  –النخيب  –كم 561ويشمل ىذا المحور طريق ) المحور الخامس :  -ىـ 

( غرب مدينة الرمادي ضمن حدود 561ويتمثل في مقطعين االول يبدأ من مفرق الكيمو )
قضاء الرطبة وصواًل الى ناحية النخيب التابعة لقضاء الرطبة اداريًا , إذ يبمغ طول ىذا 

ثاني من ناحية النخيب وصواًل الى (كم ثم يواصل امتداده في المقطع ال511المقطع نحو )
(كم 521منطقة )عرعر( الحدودية مع المممكة العربية السعودية فيبمغ طول ىذا المقطع نحو )

(كم , وقد وزعت الشركة عمى امتداد ىذا 2,1أخرى ليبمغ مجموع أطوال المقطعين ِبنحو )
تغطية ىذا الطريق  ( برجًا لالتصاالت , إذ تم55الطريق أبراجيا التي بمغ عددىا نحو )

(% ألىميتو في كونِو طريقًا يستخدم )لمحج واالعتمار(,فضاًل عن 511بالكامل وبنسبة )
مروره بناحية النخيب وبعض القرى والتجمعات البشرية الواقعة ضمن امتداده لتامين خدمات 

 االتصاالت ليم ولسالكي ىذا الطريق الحيوي .
 الطرق الثانوية : -6

(% من 1,( كم أي تمثل تمك الطرق نحو)5151أطواليا ما يقارب )بمغ مجموع 
مجموع أطوال شبكة الطرق في محافظة االنبار, فيما انتشرت أبراج زِين الِعراق عمى تمك 
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( كم من مجموع أطواليا 5,11( برجًا لالتصاالت لتغطي أطوال َبمغت نحو)92الطرق ِبواقع )
(%, وتكمن أىمية تمك الطرق 85,8ك الطرق نحو )أي َبمغت نسبة التغطية بالشبكة عمى تم

في ربط المستقرات البشرية الحضرية والريفية وكذلك المواقع الصناعية بالمراكز االدارية لممدن 
والنواحي , فضاًل عن االىمية االقتصادية واالدارية التي تكتسبيا المناطق التي تقع ضمن 

وتطور المشاريع التنموية وأحداث تغيرات كبيرة  امتداداتيا والتي تعمل عمى زيادة فرص انشاء
في مستوى التنمية االجتماعية لدى سكان تمك المناطق نتيجة العمل عمى ربط الريف بالمدن 

 . ويمكننا توضيح محاورىا عمى النحو التالي: (2)والدور الذي تمعبو في توسيع دائرة التحضر 
الرحالية( والبالغ طولو  –الرمادي ويشمل أربعة طرق وىي طريق ) المحور األول: -أ

( كم من طولو حيث ان المتبقي من الطريق وىو 4,( كم والذي تم تغطيو ما يقارب )9,)
ذات  –( كم بقيت دون تغطية بالشبكة , اما الطرق الثالثة األخرى فيي كل من ) الكرمة 6,)

سامراء( فقد قامت  –مفرق الرحالية( و )الرمادي  –السالسل( و )مفرق المدينة السياحية 
( كم , فيما 544الشركة بتغطيتيا بالكامل , وقد بمغ مجموع أطوال تمك الطرق مجتمعو نحو )

(% من مجمل 45( كم أي ما يعادل نسبة ),51بمغ مجموع أطواليا المغطاة بالشبكة )
 ( ثمانية أبراج لشركة زِين الِعراق .4أطوليا , إذ انتشرت ضمن امتداداتيا )

 –ويشمل ىذا المحور ستة طرق ثانوية وىي طريق )فموجة  الثاني:  المحور -ب
سامراء( وطريق )مراقبة الخط  –العامرية( وطريق )فموجة  –الرحالية( وطريق )فموجة 

( كم 221( كم حيث قامت الشركة بتغطية ما يقارب )211الستراتيجي( والبالغ طولِو نحو )
ير مخدوم في الجزء الجنوبي من قضاء العامرية ( كم فيو غ21منو اما الجزء المتبقي وىو )

( كم 61وصواًل الى حدود كربالء االدارية , فضاًل عن طريق )ذراع دجمة( والبالغ طولِو نحو )
باإلضافة الى)الطريق المؤدي الى مصطفى العنكور(, كما بمغ مجموع أطوال تمك الطرق 

( برجًا لالتصاالت , فيما َبمغت ,5( كم, إذ انتشرت عمى امتداد ىذه الطرق )996مجتمعة )
(كم أي ما يعادل نسبة َبمغت 925أطوال الطرق المخدومة بشبكة اتصاالت زِين الِعراق نحو)

 (% من مجمل أطواليا.94,3)
 –ويشمل ىذا المحور تسعة طرق ثانوية والمتمثمة )ىيت    المحور الثالث: -ج

 –بروانو( وطريق )حديثة  –)حديثة كبيسة الجديد( وطريق  –كبيسة القديم( وطريق )ىيت 
بيجي( الذي يمتد نحو الحدود االدارية مــع محافظة صالح الدين والذي يبمغ طولو نحو 
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( كم فيو ,5( كم اما الجزء المتبقي منو وىو )5,9( كم وقد بمغ طول المخدوم منو ),59)
ء الرطبة )الرطبة غير مخدوم بالشبكة , فضاًل عن الطريق المؤدي الى ميدان الرمي في قضا

( كم 51(كم إذ بقي جزء صغير منو غير مخدوم وىو )4,الميدان( الذي يبمغ طولو نحو ) –
راوه( وكذلك الطريق المؤدي الى )قاعدة سعد الجوية( الممتد  –, باإلضافة الى الطريق )عنو 

رقم  رمادي الرئيسي -من )قاعدة سعد الجوية في قضاء الرطبة وصواًل الى الطريق )رطبة 
( كم  , 2,(كم حيث لم يغطى بالشبكة جزء كبير من الطريق وِبواقع )11( والبالغ طولو )51

نينوى( الممتد من شمال مدينة راوه وصواًل الى الحدود االدارية  –فضاًل عن طريق )راوه 
(كم إذ كان الجزء األكبر منو غير مخدوم بالشبكة والبالغ نحو 64لمحافظة نينوى بطول بمغ )

( كم , فضاًل عن )الطريق المؤدي الى سد حديثة( , إذ بمغ مجموع أطوال تمك الطرق 91)
( أبراج لالتصاالت وقد غطت تمك ,( كم وتنتشر ضمن امتداداتيا نحو)44,مجتمعة )

(% من مجموع أطوال 76,2( كم أي بما يعادل نسبة َبمغت )19,األبراج أطوال َبمغت زىاء)
 تمك الطرق.

كربالء( والذي يمتد من  –ويتمثل ىذا المحور بطريق )النخيب :   المحور الرابع -د
مركز ناحية النخيب التابعة لقضاء الرطبة وصواًل الى الحدود االدارية لمحافظة كربالء إذ بمغ 

لشبكة زِين  ( أربعة أبراج اتصاالت9( كم وقد انتشرت ضمن امتداده )5,2طولو نحو )
(% حيث أصبح مخدومًا 511بكة عمى الطريق ِبواقع )الِعراق وقد َبمغت نسبة تغطية الش

 بالكامل .
الرطبة(  –القائم  –يشغل ىذا المحور طريق )طريفاوي المحور الخامس:   -ىـ 

والذي يعد من الطرق الحيوية واالستراتيجية  وتكمن أىميتو في سيولة االتصال ما بين 
نو حمقة وصل ما بين المنافذ محافظة االنبار ومحافظة نينوى من خاللو , فضاًل عن كو 

الرطبة(  –ربيعة( من خالل ارتباطو بطريق )القائم  –القائم  –الوليد  –الحدودية )طريبيل 
( ومن ثم اتصالِو بطريق المرور السريع عند المفرق السوداني غرب مدينة 254والبالغ طولو )

مال حتى الحدود االدارية مع الرطبة , اما جزُئو االخر فيمتد من مدينة القائم متجيًا نحو الش
( كم , 14,( كم ليبمغ مجموع أطوالو في الجزئين نحو )41محافظة نينوى والذي يبمغ طولو )
( أبراج لشبكة زِين الِعراق وقد َبمغت أطوال تغطيتو بالخدمة 51كما تتوزع ضمن امتداده نحو )

 (% من مجموع طولو .80,9( كم , أي بنسبة َبمغت )211نحو )
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 رق الريفية :الط -4
(كم, أي بما يقابل 456يبمغ إجمالي األطوال لتمك الطرق في محافظة االنبار ِبنحو )

(% من إجمالي أطوال شبكة الطرق في المحافظة , وقد توزعت أبراج اتصاالت 18,8نسبة )
يا ( برجًا إذ َبمغت أطوال الطرق الريفية التي تم تغطيت24زِين الِعراق عمى تمك الطرق وِبواقع )

(% من مجمل 84,3( كم لتشكل الطرق المخدومة بالشبكة نسبة قدرىا )644بالشبكة زىاء )
أطوال الطرق الريفية , ولغرض معرفة الطرق المخدومة بالشبكة وتسميتيا تم تقسيميا لخمسة 

 محاور وكما يمي:
الصقالوية( الذي يشمل مناطق  –ويشمل كل من طريق )رمادي المحور األول:  -أ
تل اسود( والذي يضم سداد الجانب  –ىيت  –االيسر لنير الفرات , وطريق )رمادي  الجانب

  –الفموجة( والذي يسير بمحاذاة طريق )الرمادي  –األيمن لنير الفرات , وطريق )الرمادي 
زنكوره( , وطريق )رمادي  –العكبو( , وطريق )رمادي  –فموجة الرئيسي( , وطريق )الرمادي 

فرع من الطريق العام , إذ بمغ مجموع أطوال تمك الطرق مجتمعة زوية سطيح( المت –
( برجًا لشبكة زِين الِعراق فتمت تغطيتيا 52(كم , حيث انتشرت ضمن امتدادىا نحو )215)

 (% لمجمل أطواليا.511بالكامل وبنسبة )
 –الثرثار  –ويتمثل ىذا المحور في كل من طريق )الفموجة المحور الثاني:  -ب
العامرية سداد الجانب االيمن لنير الفرات( وطريق )مفرق  –( وطريق )فموجة الصقالوية
الكرمة الطريق  –المدينة السياحية في الحبانية( وطريق )فموجة  –مفرق الحبانية  –الفموجة 

معمل الكاشي( وطريق )ناظم  –( والذي يمر بمفرق الكرمة 51المتفرع من طريق رقم )
الرمادي( , فضاًل عن )الطريق العام  –الجرايشي  –ة الثرثار الغراف الذي يربط بين صدامي

معمل السمنت( , وقد بمغ مجموع أطوال تمك الطرق  –قرية الصبيحات( وطريق )الفموجة  –
( ثمانية أبراج اتصاالت , إذ تم 4(كم توزعت ضمنيا وعمى امتدادىا )552مجتمعة نحو )

ل أطواليا فأصبحت جميع أطواليا مخدومة (% لمجم511تغطية تمك الطرق بالكامل وبنسبة )
 بشبكة اتصاالت زِين الِعراق.

محطة  –الحقالنية  –يشمل ىذا المحور كل من الطرق )حديثة  المحور الثالث:  -ج
K3 وصواًل الى القرية( و )والطريق المتفرع من  52( و )قرية ألوس المتفرع من طريق رقم

في قضاء حديثة( و)كبيسة المؤدي الى معمل السمنت( وقد  T1الى محطة  52طريق رقم 
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( خمسة أبراج لشبكة زِين الِعراق , فضاًل 1ضمت الطرق المذكورة انفًا ضمن امتدادىا نحو )
الدوالب( المذان لم يضما أي برج اتصاالت  –عنو( و )البغدادي  –عن طريقي )الريحانة 

(كم إذ تم تغطية جميع 64مجتمعو ِبنحو ) ضمن امتدادىما , وقد َبمغت أطوال تمك الطرق
 (% وأصبحت مخدومة بالشبكة بشكل تام .511أطواليا بنسبة )

الرمانة( وطريق  –ويشمل ىذا المحور كل من طريق )القائم  المحور الرابع:  -د
( 52معمل السمنت( و )الطريق المتفرع من طريق رقم ) –الكرابمة( وطريق )القائم  –)القائم 

(كم إذ توزعت ضمن 26ة العبيدي( , وقد بمغ مجموع أطوال تمك الطرق ِبنحو )نحو ناحي
(% 511( ثالثة أبراج لشبكة زِين الِعراق , كما كانت نسبة تغطيتيا بالشبكة ),امتداداتيا )

 لتصبح مخدومة بشكل تام في مجمل أطواليا .
 المحور الخامس: -ىـ 
( H2 –( وطريق )طميحة طميحة –شمل ىذا المحور كل من طريق )عكاشات  

 –عكاشات( الذي يسير بمحاذاة طريق الرطبة  –( وطريق )الرطبة H3 –وطريق )رطبة 
النظايم( جنوب مدينة الرطبة , ولم تضم تمك  –القائم الثانوي , فضاًل عن طريق )الرطبة 

امتداد  الطرق ضمن امتداداتيا أي برج التصاالت زِين الِعراق فيما عدا برجًا واحدًا يقع ضمن
(كم إذا تم 914( ,كما بمغ مجموع أطوال تمك الطرق مجتمعة نحو )H3 –طريق )رطبة 

(كم من إجمالي أطواليا فَبمغت نسبة الطرق المخدومة بالشبكة ما 245تغطية ما يقارب )
(% من إجمالي أطوال تمك الطرق , اما الطرق التي لم تغطي بالشبكة بشكل 68,7يعادل )

(كم وقد تم تغطية 516طميحة( إذ بمغ طولو ) –الكعره  –يق )عكاشات كامل فيي كل من طر 
( كم منو غير مخدوم بالشبكة , فضاًل 559( كم في حين ان ما يقارب)92أجزاء منو َبمغت )

( كم وقد تم تغطية الجزء االكبر 4,النظايم( والذي يبمغ طولو نحو ) –عن طريق )الرطبة 
( كم دون تغطية وغير مخدوم بالشبكة , وعمى الرغم 59) ( كم فيما بقي نحو21منو والبالغ )

من عدم ضم أبراج  لالتصاالت ضمن امتداد الطرق المتبقية ضمن ىذا المحور فقد تم 
تغطيتيا بالشبكة بشكل تام وأصبحت مخدومة بالكامل ويعزى ذلك الى امتداد تمك الطرق 

راج التغطية مما ادى ذلك الى تغطية بمحاذاة الطرق الرئيسية والثانوية التي تنتشر عمييا أب
الطريقين معًا وجعميما مخدومًين بالشبكة بشكل تام ال سيما وان األبراج المنتشرة عمى الطرق 
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الخارجية )السريعة والرئيسية والثانوية( تعمل عمى تغطية مساحة دائرة يبمغ نصف قطرىا 
 ( كم .21)

 ق( في محافظة االنبار:التغطية السكانية ألبراج )زِين الِعرا -رابعاً 
( والجيل الثالث 2Gفي شبكات االتصاالت الحديثة تتعايش انظمة الجيل الثاني )

(G3 أي )( ضمن نفس البنية التحتية النيا تعمل عمى أجزاء مختمفة من )الطيف الترددي
نطاقات مختمفة , ويتم توفير التغطية الراديوية الجغرافية من خالل العديد من المحطات 

اعدية )األبراج( الموزعة عبر المنطقة المخدومة وكل محطة قاعدية )أساسية( تخدم خمية الق
واحدة وجزءا محدودًا من الفضاء يسمى ) منطقة تغطية الخمية( أو الخمية , ومن أجل تجنب 
)تداخل الترددات الراديوية( تعمل كل خمية عمى نطاق تردد محدد مسبقًا والذي يختمف عن 

( تحدد كثافة  4Gو   3Gو  2Gالمجاورة , وبشكل عام فان داخل كل تقنية )تردد الخاليا 
الخمية )سعة الشبكة المحمية( أي الحد األقصى لحركة مرور البيانات التي يمكن لمشبكة 
الراديوية استيعابيا إذ يعتمد ذلك عمى الكثافة المكانية لألشخاص فضاًل عن كثافة حركة 

تكرار المكالمات ومدتيا واتصاالت البيانات( وليذا السبب يتم مرور البيانات الفردية مثل )
تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة )المناطق الحضرية وخاصة التجارية( من 
خالل العديد من الخاليا الصغيرة وربما عدد قميل من الخاليا المظمية الكبيرة , بينما يتم 

ة المنخفضة )مثل األرياف والمناطق الصحراوية( بواسطة تغطية المناطق ذات الكثافة السكاني
لذا فان المحطة )البرج( تعمل عمى استيعاب عدد محدد  ,  (82)عدد قميل من الخاليا الكبيرة 

من مستخدمي الياِتف النقاْل في عممية نقل البيانات والتي تتمثل في )االتصاالت الصوتية 
voice ( و )البيانات النصيةTextول شبكة االنترنيت ( و )دخInternet كما ان سعة , )

المحطة )البرج( تتأثر بأعداد السكان أو المشتركين المستخدمين لتمك البيانات ضمن حيز 
تغطية تمك المحطة ولذلك يتم أضافة محطات أخرى لمناطق تمتاز بالتغطية الجيدة إال ان 

 كثافة المستخدمين فييا تكون مرتفعة من أجل استيعابيم .
( والذي يوضح متوسط ما يخدمو البرج الواحد 9فمن خالل معطيات الجدول رقم )

)المحطة( من عدد السكان يمكننا تحميل مدى كفاءة الشبكة من حيث تغطيتيا لعدد السكان 
 في أقضية محافظة االنبار من خالل تقسيميا الى أربعة مستويات وكما يأتي :
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 نسمة(: 8822أقل من المستوى األول )الكفاءة المرتفعة  -8
ويتمثل ىذا المستوى بقضاء )الرطبة( والذي يأتي بالمرتبة األولى من حيث ارتفاع 

( نسمة , 5216كفاءة استيعاب البرج الواحد من عدد السكان , إذ يخدم البرج الواحد نحو )
وقد جاءت تمك الكفاءة في المرتفعة نتيجة انخفاض عدد السكان فيو حيث بمغ عدد ُسكانو 

مقارنة مع مساحتو الشاسعة التي  2كم( نسمة/0,5وبكثافة سكانية قدرىا )  ( نسمة,,942)
(% من إجمالي مساحة المحافظة , فضاًل عن 67,6والتي تشكل نسبة )2كم (4,991َبمغت )

 ( برجًا تنتشر ضمن مناطق القضاء .91امتالكو لعدد أبراج اتصاالت بمغ نحو )
ج الواحد وفقًا لعدد السكان في أقضية محافظة ( متوسط ما يخدمو البر 4جدول )

 0282االنبار لعام 

 عدد السكان القضاء
الكثافة 
 السكانية

 عدد األبراج
متوسط ما يخدمو البرج الواحد من 

 السكان نسمة/برج
 6277 73 58,5 914241 الرمادي

 4868 36 21,0 5,12,9 ىيت
 8286 48 331,4 4,,,4, الفموجة

 4050 8 5,8 2916, عنو
 6780 16 29,7 514949 حديثة
 1206 40 0,5 ,,942 الرطبة
 5747 32 20,9 ,54,45 القائم
 8197 3 4,3 29145 راوه

 10810 10 55,0 514514 العامرية
 4315 33 99,4 592914 الحبانية
 6035 23 133,7 5,4426 الكرمة

 5646 322 13,1 5454,54 المحافظة
المصدر/ جميورية العراق , وزارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاءات السكان والقوى 

 .                  ,9,جدول  2154العاممة , تقديرات سكان   العراق لعام 

   عدد  السكان  الكمي  نسمة     الكثافة العامة لمسكان 
المساحة الكمية  كم   

   

 5441الحسين الزيني , وآخرون , االحصاء السكاني , الطبعة االولى , دار المعرفة لمنشر , المصدر/ عبد 
 . 11, ص
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 نسمو( : 8222-8822المستوى الثاني )الكفاءة المتوسطة من  -0

ىيت( إذ بمغ متوسط ما يخدمو البرج  –الحبانية  –ويشمل ىذا المستوى أقضية )عنو 
( نسمو عمى 9464 – 9,51 – 9111قضية ِبنحو )الواحد من عدد السكان ضمن تمك األ

( نسمو 2916,التوالي وبالرغم من انخفاض عدد السكان في قضاء )عنو( إذ بمغوا نحو)
إال ان ىناك زيادة في اعداد السكان الذين يخدميم  2كم( نسمو/5,8وبكثافة سكانية قدرىا )

( ثمانية أبراج فقط 4يث يضم )البرج الواحد ويعزى ذلك الى قمة عدد األبراج ضمن القضاء ح
مقارنو مع عدد ُسكانو , فيما تعود أسباب انخفاض كفاءة استيعاب البرج الواحد في قضائيِّ 

( نسمو 5,12,9 – 592914)الحبانية وىيت( الى ارتفاع عـــــدد ُسكانيما الذين بمغوا نحـــو )
مقارنة مع عدد األبراج ضمن القضائيِّين  2كم( نسمة/25,1 - 44,9 (وبكثافة سكانية َبمغت 

  ( برجًا لالتصاالت عمى التوالي .6, – ,,إذ بمغا ِبنحو )
 :نسمة( 4222 – 8222المستوى الثالث )الكفاءة المنخفضة من  -6

حديثة( إذ يبمغ  –الرمادي  –الكرمة  –ويضم ىذا المستوى كل من أقضية )القائم 
 61,1 – ,1,9عدد السكان ضمن ىذه األقضية ِبنحو )متوسط ما يخدمو البرج الواحد من 

( نسمة عمى التوالي , وتعزى أسباب ىذا االنخفاض في كفاءة استيعاب البرج الواحد ,,62 –
 – ,54,45لعدد السكان الى ارتفاع أعداد السكان ضمن تمك األقضية والذين بمغو )

 – 20,9انية نحو )( نسمة فيما َبمغت كثافتيم السك514949 – 914241 – 5,4426
مقارنة مع عدد األبراج التي تتوزع ضمن تمك  2كم( نسمة/ ,,24 – 14,1 – ,,,,5

 ( برجًا لالتصاالت وحسب الترتيب . 56 - ,, – ,2 – 2,األقضية والبالغة )
 نسمة فاكثر(: 4222المستوى الرابع )الكفاءة المتدنية  -4

العامرية( ذلك الن البرج الواحد  –جة الفمو  –ضم ىذا المستوى األقضية التالية )راوه 
( نسمة حسب الترتيب , 51451 – 4246 – ,454ضمن ىذه األقضية يخدم ما متوسطة )

( نسمة 29145وعمى الرغم من قمة عدد السكان في قضاء )راوه( والبالغ عددىم نحو )
دد السكان .اال ان كفاءة استيعاب البرج الواحد لع 2كم( نسمة/4,3وبكثافة سكانية َبمغت )

( ثالثة أبراج , كما ,كانت متدنية نتيجة لقمة عدد األبراج في القضاء فمم يبمغ عددىا سوى )
تعود أسباب ىذا التدني في كفاءة استيعاب البرج الواحد ألعدد السكان في قضائيِّ )الفموجة 
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ثافة ( نسمة وبك514514 – 4,,,4,والعامرية( ألى ارتفاع أعداد ُسكانيما إذ بمغا نحو )
مقارنة مع عدد األبراج ضمن القضائيِّين حيث  2كم( نسمة/331,4 – 55,0سكانية َبمغت )

 (1( أبراج لشبكة زِين الِعراق عمى التوالي . خريطة )51 – 94َبمغت )
 ( مستويات كفاءة استيعاب أبراج )زِين الِعراق( ألعداد السكان في محافظة االنبار8خريطة رقم)

 
 (9عمى جدول رقم ) المصدر/ باالعتماد

 تغطية مشتركي )زِين الِعراق( عند أوقات الذروة في محافظة االنبار:  -خامساً 
ُيعد ىذا المؤشر من المؤشرات البالغة األىمية فيو يحدد مدى كفاءة الشبكة في 
تغطية عدد مشتركييا في أوقات الذروة حصرًا , أي االوقات التي يزداد فييا زخم الشبكة في 

ر البيانات الرقمية )كاالتصاالت ودخول االنترنيت( من قبل مستخدمي الشبكة من حركة مرو 
المشتركين فييا , ولقد ذكرنا سابقًا بان لكل محطة )برج ىاتف نقال( سعة محددة في عممية 
نقل تمك البيانات والتي تؤمن انسيابية حركتيا بين المستخدمين وبكفاءة عالية من حيث جودة 

الرسائل النصية والفيديوية فضاًل عن سرعة تصفح شبكة االنترنيت وذلك  الصوت وسرعة نقل
ضمن سعة تمك المحطة وبما ال يزيد عن الحد االقصى لتمك السعة , وقد حُددت أوقات 
الذروة  في البدالة الرئيسية لشبكة اتصاالت )زِين الِعراق( في محافظة االنبار والتي تبدأ 

ظيرًا( وحتى  52صباحًا( ثم تعود في)الساعة  4حتى )الساعةصباحًا( و  ,أوقاتيا من)الساعة
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مساءًا(  ,عصرًا( وحتى )الساعة 1ظيرًا( ثم يعاود الزخم في الشبكة من )الساعة 2)الساعة 
. وتجرى  (88)منتصف الميل(  52لياًل( وحتى )الساعة  4وبعدىا تبدأ الذروه من )الساعة 

ثالثة من اليوائيات القطاعية لكل برج ىاتف نقال  (,العادة في الشبكات الخموية باستعمال )
( حيث يقوم كل ىوائي بتغطية خمية محددة تحمل تردد مختمف عن 5كما في الصورة رقم )

تردد اليوائيات المجاورة وذلك تجنبًا لتدخل تمك الترددات , كما يتم تحويل البيانات ونقميا عبر 
 :(80)تمك اليوائيات بإحدى السرعتين التاليتين 

 ( .Half Rateمعدل النقل النصفي ) -8
 ( .Full Rateمعدل النقل الكامل ) -0

وتختمف سعة البرج الواحد في نقل البيانات الرقمية واستيعاب عدد المستخدمين أوقات 
( والتي عادة ما تتوزع عمى الطرق 2Gالذروة , فاألبراج التي تدعم تقنية الجيل الثاني )

( يعمل بأقصى طاقة Sectorلسكانية المنخفضة فان اليوائي الواحد )الخارجية ذات الكثافة ا
( 541( ستون مكالمة أي البرج الواحد تبمغ طاقتو االستيعابية نحو )61استيعابيو لو بحدود )

( والتي عادة 3Gمكالمة في ان واحد , اما األبراج التي تدعم تقنية الجيل الثالث لالتصاالت )
واالحياء السكنية وبعض الطرق التي يمر بالمناطق ذات الكثافة ما تتوزع في داخل المدن 

( مكالمة 211( بطاقة استيعابية تبمغ زىاء )sectorالسكانية المرتفعة فيعمل اليوائي الواحد )
 ( مكالمة في ان واحد .11,أي يبمغ معدل الطاقة االستيعابية لمبرج الواحد ِبنحو )

( أي معدل النقل النصفي Half Rateة )( بتقنيsectorويعمل ىوائي التغطية )
لمبيانات في حدود طاقتو االستيعابية انفة الذكر , اما في حالة زيادة الزخم الشبكة فوق الحد 

( أي معدل النقل Full Rateاألقصى لطاقتو االستيعابية فيتحول تمقائيًا الى تشغيل تقنية )
واحدة لزيادة السعة االستيعابية لو إذ  الكامل لمبيانات , إذ يقوم بضغط مكالمتين في مكالمة

تتضاعف ىذا األرقام الى الضعف فتعمل عمى زيادة سعة البرج الواحد في تغطية عدد 
المستخدمين ولكن عمى حساب نقاوة الصوت والتشويش وربما انقطاع المكالمة وكذلك البطء 

نترنيت , مما يعني ذلك في سرعة أرسال واستقبال الرسائل النصية والفيديوية وتصفح شبكة اال
. وبعد تطبيق معيار تغطية  (,5)انخفاض جودة وكفاءة تمك الخدمات وعدم كفايتيا لممشتركين 

المشتركين في أوقات الذروة لشبكة اتصاالت )زِين الِعراق( يتضح لنا من خالل معطيات 
وقات الذروة ( ان إجمالي التغطية لعدد مستخدمي الشبكة في محافظة االنبار في أ1الجدول )
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 Halfعند حالة الحد االقصى لمطاقة االستيعابية لألبراج أي معدل النقل النصفي لمبيانات )
Rat( بمغ نحو )مستخدم من إجمالي عدد المشتركين الذين بمغوا نحو 569111 )

(% من 25,3, أي بمعنى نحو )2154( الف مشترك في عموم المحافظة لعام 611111)
متعون بخدمة عالية الكفاءة في أوقات الذروة , اما في حالة زيادة الزخم المستخدمين لمشبكة يت

( فان ىناك نحو Full Rateعمى الشبكة والعمل بتقنية معدل النقل الكامل لمبيانات )
(% من مستخدمي الشبكة تنخفض كفاءة 50,6( مستخدم لمشبكة أي بنسبة )24511,)

 الخدمات المقدمة ليم في أوقات الذروة .
( في مدينة sector( صورة برج ىاتف نقال يحمل ثالثة ىوائيات قطاعية )8ة رقم )صور 

 الرمادي

 
 2121/,/56المصدر: التقطت من قبل الباحث بتاريخ 

اما عمى مستوى أقضية المحافظة فقد جاء قضائيِّ ) الرطبة والحبانية ( بأعمى  
مستويات التغطية السكانية لمستخدمي الشبكة في أوقات الذروة إذ َبمغت نسبتيم عمى 

 ,,4,( وِبنحو)Half Rate(% عند حالة معدل النقل النصفي لمبيانات )1,,, – 91,1نحو)
( , ثم جاء بعدىما كل من Full Rateالكامل لمبيانات ) (% عند حالة معدل النقل1,1, –

 – 24,9حديثة( وبنسب متقاربة الى حد ما إذ َبمغت عمى نحو) –ىيت  –أقضية )الرمادي 
(% عند الحالة الثانية 4,,9 – 4,,1 – 14,4(% عند الحالة االولى وِبنحو)29,1 – 1,,2

الكرمة( وبنسب  –الفموجة  –)عنو أعاله وعمى التوالي , فيما جاء بعدىا كل من أقضية 
 متقاربة بعض 

 – 91,4(% عند الحالة االولى وِبنحو)21,4 – ,,22- 22,4الشيء إذ َبمغت عمى نحو)
 –القائم  –(% عند الحالة الثانية عمى التوالي , في حين تأتي كل من أقضية )راوه 95,1 – 91,9
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كة عند أوقات الذروة إذ َبمغت النسب في العامرية( بادنى نسب مستويات التغطية لمستخدمي الشب
(% من عدد المشتركين في حين 6,,5 – 54,9 – 54,5حالة معدل النقل النصفي لمبيانات ِبنحو)

(% من عدد ,,,2 – 6,4, – 4,2,َبمغت النسب في حالة معدل النقل الكامل لمبيانات ِبنحو)
مى ضعف اداء الشبكة في استيعاب المشتركين حسب الترتيب , وُيعد ما تقدم مؤشرا" ممحوظا" ع

مستخدمييا عند أوقات الذروة وعجز واضح في عدد األبراج لمعظم أقضية منطقة الدراسة السيما وان 
ىناك أعداد كبيره من المشتركين يتطمعون الى وجود خدمات اتصاالت جيدة وذات كفاءة وكفاية 

 عاليتين .
ين في أوقات الذروه طبقًا لعدد ( إجمالي التغطية لمستخدمي شبكة ز 8جدول رقم )

 األبراج وسعتيا في محافظة االنبار

 القضاء 
عدد 
أبراج 
2G 

إجمالي 
تغطية أبراج 

2G 
لممستخدمي

 ن

عدد 
أبراج 
3G 

إجمالي 
تغطية أبراج 

3G 
لممستخدمي

 ن

مجمو 
ع 

 األبراج

إجمالي 
تغطية 

المستخدمي
 Halfن 

Rate 

إجمالي 
تغطية 

المستخدمي
 Fullن 

Rate 

عدد      
مشتركي 

زِين 
الِعراق  

لعام 
0282 

نسبة 
التغطي

ة 
Half 
Rate 

% 

نسبة 
التغطي

ة 
Full 

Rate 
% 

84244 14142 46202 46 42822 84 6402 82 الرمادي
1 

  
0224 

8121 

 8622 0422 10224 66412 81442 61 86822 81 6042 81 ىيت
84886 14202 60282 41 62482 48 8012 4 الفموجة

0 
0024 4824 

 4821 0022 86414 1622 6882 1 0082 6 222 8 عنو
 4422 0422 40206 02812 82022 81 2482 86 842 6 حديثة
 4224 4222 02400 06802 88412 42 1222 1 8412 60 الرطبة
 6122 8124 44881 04412 86442 60 82822 84 6042 81 القائم
 6120 8228 88422 4822 0082 6 0082 6 ــــــ ــــــ راوه

 0426 8621 61010 82442 8002 82 4822 1 402 4 العامرية
 4822 6428 44428 66842 81442 66 84082 82 0802 84 الحبانية
 4828 0221 48124 84422 1422 06 1222 1 0422 88 الكرمة

المحافظ
 ة

86
8 

04622 81
4 

842082 600 814882 602822 18222
2 

0826 8221 

( والمعيار المعتمد لشركة )زِين الِعراق( في حساب الطاقة االستيعابية 2المصدر/ باالعتماد عمى جدول رقم ) 
 لكل برج بحسب نوع التقنية 
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ونستخمص مما تقدم بان شبكة اتصاالت )زِين الِعراق( في المحافظة بحاجة الى  
تطوير واعادة ىيكمية توزيع أبراجيا بما يضمن توسيع نطاق خدماتيا من خالل انتشار األبراج 
لتشمل محاور جديدة تمتد لمناطق أخرى غير مخدومة بالشبكة وشمول اعداد أخرى من 

سيم في تعزيز استقرارىم وتحقيق نوع من العدالة االجتماعية فيما السكان بتمك الخدمات مما ي
 يتعمق بقطاع االتصاالت لممساىمة في تحقيق التنمية المكانية .

 االستنتاجات:
األثر البالغ في تباين  2( كم5,4244لموقع المحافظة ومساحتيا الكبيرة التي بمغت ) -5

خصائص السكان وتوزيعيم الجغرافي ؛ مما  توزيع األبراج  بين منطقة وأخرى تبعا" لتباين
يتطمب ذلك زيادة في تكاليف اقامة المشاريع التنموية ألبراج االتصاالت لتغطية نطاقات أوسع 

 انتشارا" وخدمة أعداد أخرى من السكان .
تزداد الحاجة الى خدمات االتصاالت بشكل مطرد مع زيادة أعداد السكان , كما ان تركز  -2

اطق محددة دون أخرى يعمل عمى زيادة الضغط عمى تمك الخدمات مما يساىم السكان في من
 في انخفاض مستوى كفاءتيا وكفايتيا لمسكان .

توزعت الغالبية العظمى من أبراج )زين العراق( بمحاذاة محاور طرق النقل , إذ بمغ عدد  -,
 البراج الكمي .(% من عدد ا1,4,( برجا" أي بنسبة )22,أبراجيا عمى تمك الطرق بنحو )

(% 4,,9أي بنسبة ) 2( كم665,6بمغت المساحة المخدومة بشبكة زين العراق بنحو ) -9
 2( كم2552,من مجمل مساحة المحافظة , فيما بمغت المساحة الغير مخدومة عمى نحو )

(% , وقد جاء قضائي )الحبانية والكرمة( بأعمى نسبة لممناطق المخدومة 12,5أي بنسبة )
(% , فيما جاء قضاء )راوة( بادنى نسبة لممساحة المغطاة بالشبكة  511وبواقع )بالشبكة 
 (% من مجمل مساحتِو .4,,,وبواقع )

(% إذ تم 511بمغت نسبة تغطية الشبكة عمى أطوال الطرق )السريعة والرئيسية( بواقع ) -1
(% من 41,4تغطيتيا بشكل تام , فيما بمغت نسبة تغطية أطوال الطرق )الثانوية( بنحو )

( كم , كما بمغت نسبة التغطية عمى الطرق )الريفية( زىاء 5151مجمل اطوليا البالغة )
(49,,. %) 
(% ,,21بمغت نسبة التغطية السكانية لمستخدمي الشبكة في أوقات الذروة تحديدا" بنحو) -6

ستوى كفاءة من عدد المشتركين الذين يتمتعون بخدمات ممتازة بينما تتمتع النسبة المتبقية بم



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)9649 ) 
 

أقل من ذلك , إذ غالبا" ما تتعرض مكالماتيم الى التشويش والضوضاء واالنقطاع نتيجة 
لزيادة الزخم عمى الشبكة في تمك االوقات , مما ُيفصح عن عجز كبير في مستوى اداء 

 الشبكة .
 المقترحات :

في بث  ( ذات الطاقة األوطأMicro cellزيادة عدد االبراج االساسية الصغيرة ) -5
الموجات المغناطيسية وخاصة في مراكز المدن الحضرية المأىولة بالسكان لرفع مستوى كفاءة 

 الشبكة وكفاية السكان منيا .
ضرورة االىتمام بتغطية الطرق الثانوية والريفية بشكل تام لتوطن بعض القرى  -2

لزيادة المساحة والتجمعات البشرية بمحاذاتيا لشموليم في الحصول عمى خدمات الشبكة و 
المخدومة , فضال" عن األىمية االستراتيجية لتمك الطرق فيي تربط بين أجزاء المحافظة وبين 

 المحافظات االخرى ودول الجوار مما يبعث االطمئنان في نفوس سالكييا .
ضرورة استعمال االجيزة المتطورة والتقنيات الحديثة من قبل شركات اليواتف  -,

األبراج بالمعدات الالزمة كاستعمال )اليوائيات الذكية( التي تعمل عمى زيادة النقالة في تجييز 
 كفاءة االتصال وزيادة سعة نقل البيانات وتقمل من نسبة انقطاع المكالمات .  

ضرورة القيام بالصيانة المستمرة لمحطات الياتف النقال وبشكل دوري والسيما  -9
 حراوية لتامين االتصال بصورة  دائمية .تمك التي تقع عمى الطرق الخارجية والص

ضرورة االلتزام التام من قبل شركات الياتف النقال بقوانين البيئة والمعايير  -1
والضوابط المنصوص عمييا في إقامة ونصب االبراج والمحافظة عمى تخفيض مستويات 

بة وقياس انبعاث االشعاعات الكيرومغناطيسية , كما نجد ان ىناك ضرورة قصوى في مراق
تمك اإلشعاعات من قبل وزارة البيئة وتشكيالتيا في المحافظات وبشكل دوري ومحاسبة 

 الشركات المخالفة لمحد من اآلثار الصحية والبيئية التي ُتخمفيا تمك اإلشعاعات .
 المصادر العربية :

معية في العيداني , عباس عبد الحسن كاظم , تباين التوزيع المكاني لمخدمات المجت    (*)
 . 2112مدينة البصرة ,  أطروحة دكتوراه غير منشوره , كمية اآلداب , جامعة البصرة , 

 –الدليمي , خمف حسين عمي , تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية أسس     (2)
 .  2151,  2تقنيات , دار صفاء لمنشر والتوزيع , عمان , ط –معايير 
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الزيارة الميدانية والمقابمة الشخصية مع ميندس االتصاالت مثنى محمد , شركة زين     (,)
 . 21/2/2121العراق قاطع االنبار بتاريخ 

حكيم , مينا عاطف لمعي , التحميل المكاني لخدمات االتصاالت المحمولة في مصر    (4) 
قاىرة وقرية منطي ) باستعمال نظم المعمومات الجغرافية مع التطبيق عمى حي غرب ال

القميوبية دراسة في جغرافية االتصاالت , رسالة ماجستير منشورة , قسم الجغرافية في كمية 
 . 2151اآلداب , جامعة عين شمس , القاىرة , 

قاطع االنبار  –المقابمة الشخصية مع خبير االتصاالت في شركة )زين العراق(    (6) 
  .1/4/2121ل الشؤون الفنية وقسم الصيانة بتاريخ مسؤو  –الميندس االستشاري قاسم شمش 

الدويكات , قاسم , نظم المعمومات الجغرافية النظرية والتطبيق , الطبعة االولى , دار    (7)
 .   ,211أربد , االردن,  -المكتبة الوطنية 

* تم حساب مساحات التغطية المتداخمة فيما بين االقضية , فينالك أبراج ضمن قضاء ما  
 تغطي مساحة محددة أو أجزاء من قضاء آخر نظرا" لقربيا من حدود ذلك القضاء .  

الزيارة الميدانية والمقابمة الشخصية مع الميندس , قاسم شمش ,  خبير االتصاالت     (8)
 /9 /59قاطع االنبار بتاريخ  –ومسؤول قسم   الصيانة والشؤون الفنية في شركة زين العراق 

2121  . 
لراوي , عمي , قطاع الطرق والمواصالت ماىيتو وأىميتو ومؤشرات تطوره في العراق ا   (9)

 .5444( , ,اثناء  الحرب , مجمة النفط والتنمية , العدد )
الدلق , أبراىيم , وآخرون , كتاب االتصاالت لمفرع الصناعي , وزارة التربية والتعميم    (11)

  .2116الطبعة االولى , مركز المناىج , العالي الفمسطينية , دولة فمسطين , 
قاطع االنبار ,  –المقابمة الشخصية مع خبير االتصاالت في شركة زين العراق    (12)

 .  5/4/2121الميندس االستشاري    قاسم شمش , مسؤول القسم الفني في الشركة بتاريخ 
 المصادر االجنبية :

 (5) massimo and prancesco , Estimating Population Dansity 
Distribution From       NetWork-based Mobile phone Data JRC. 
Technical Report .2015 .                      
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(10) Massimo  and  Prancesco , Estimating Population Density 
Distribution From              Network – based Mobilephone Data , op.  
cit .  
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