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الححليل املكاني خلصائص اخلذهات الصحية وهناطق نفورها االقليوي
يف قضاء هيث

 رياض عبذاهلل امحذ.د.أ

الباحث كرين عبذاهلل حاهذ

 كلية الرتبية للعلوم االنسانية-جاهعة جكريث
املسحخلص

ان تؾزيع اي عاىخة عمى سظح االرض ىؾ جؾىخ عمؼ الجغخافيا الن الجغخافيا تيتؼ

بالتؾزيع السكاني لمغؾاىخ عمى سظح االرض اذ ان كل الغؾاىخ مختبظة مع بعزيا البعض
 وتتسثل،والخجمات الرحية ىي عاىخة جغخافية بذخية ميسة وضخورية في خظط التشسية

الخجمات الرحية بالسؤسدات الرحية التي تيتؼ بالرحة العامة وصحة الفخد كؾنو جدء مؽ
السجتسع ان التؾقيع االمثل لمخجمات الرحية يديؼ في ايجاد سيؾلة الؾصؾل وزيادة كفاءة

. االستفادة مشيا ألغمب سكان القزاء ىجف يدعى البحث الى تحكيقو وفقا لمتقشيات الجغخافية

. قزاء هيت،  التحميل السكاني،  الخجمات الرحية:الكمسات السفتاحية
Spatial analysis of the characteristics of health services and their
areas of regional influence in the Heet district
Researcher Karim A. Hamed Prof. Dr. Riyadh A. Ahmed
University of Tekrit –College of Education for Humanities
readabdalaa@tu.edu.iq
Abstract
The distribution of any phenomenon on the surface of the earth is
the essence of geography because geography is concerned with the
spatial distribution of phenomena on the surface of the earth as all
phenomena are linked to each other and health services are an
important and necessary human geographic phenomenon in
development plans, and health services are represented by health
institutions that are concerned with public health and health The
individual being part of the community that the optimal signature of
health services contributes to finding ease of access and increasing the
efficiency of using them for the majority of the population of the
judiciary, a goal that the research seeks to achieve according to
geographical technologies.
Key words: health services, Spatial analysis, Heet district.
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السقجمة
تعج الخجمات الرحية مؽ ابخز مختكدات السجتسعات السعاصخة ،ويقاس تقجم أي

مجتسع حزخي بالخجمات الرحية بؾصفيا احجى السؤشخات السيسة لتقجم البمج وتعج دراسة
الخجمات مؽ السؾضؾعات السيسة في مجال الجغخافية الحجيثة التي تدتخجم التقشيات الجغخافية
في عسمية التحميل السكاني والتي تتسثل في تؾزيع مؾاقع الخجمات في السشاطق الجغخافية

السختمفة وذلػ عؽ طخيق التؾزيع الجغخافي لسؾاقع تمػ الخجمات حيث تعالج مخاكد الخجمات
مؽ وجية نغخ جغخافية مكانية لمتأكج مؽ سالمة التؾزيع ومجى كفايتو لحاجات الدكان مؽ

خالل السؾقع االمثل وتقجيؼ السقتخحات والحمؾل السشاسبة مؽ اجل الحرؾل عمى تؾزيع افزل
يجعل الخجمات في متشاول الدكان بكل يدخ وسيؾلو.

مذكمة البحث :مؽ خالل مالحغة الشغام الرحي في قزاء ىيت وجج الباحث

ىش الػ قرؾر في التؾزيع الجغخافي تعاني مشو الخجمات الرحية في قزاء ىيت ،ومؽ ىحه

السذكمة تتفخع السذكالت الفخعية ومشيا:

 -1ما ىؾ واقع التؾزيع الجغخافي لمخجمات الرحية في قزاء ىيت؟
 -2ىل تؼ التؾزيع الجغخافي وفقا لسعاييخ التخظيظية ؟

 -3ىل تديؼ التقشية الجغخافية في معالجة مؾاقع الخجمات السدتقبمية بسا يتؾافق مع

االستفادة القرؾى لمدكان مؽ الخجمات

فرضية البحث .يعاني القزاء مؽ خمل في الخجمات الرحية انعكدت عمى سكان

القزاء سؾاء كان خمل في التؾزيع الجغخافي او في التؾقيع السكاني .ومؽ ىحه الفخضية تتفخع
عجة لفخضيات ومشيا:

 -1ان التؾزيع الجغخافي لمخجمات الرحية ابتعج كثي اخ عؽ السعايخ التخظيظية.

 -2ىشاك تشاقض بيؽ السعاييخ التخظيظية وبيؽ التؾقيع السكاني لمخجمات اذ لؼ تدقط
الخجمات وفقا لمحاجة الفعمية وانسا وفقا لعؾامل اجتساعية واقترادية وسياسية .

 -3تديؼ التقشية الجغخافية الخاصة بالتحميل السكاني في معالجة التؾقيع االفزل

لمخجمات السدتقبمية بسا يحقق بيئة امشو لمخجمات والدكان .
هجف البحث :

-1

معخفة الؾاقع الفعمي لمخجمات الرحية في قزاء ىيت
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-2اجخاء السقارنات العمسية وفقا لمسعايخ التخظيظية حؾل كفاءة الخجمات الرحية
حجود السكانية لسشطقة الجراسة :

تذسل مشظقة الجراسة حجود قزاء ىيت االدارية الؾاقعة في الجدء الغخبي مؽ العخاق

وفي الذسال الغخبي مؽ قزاء الخمادي بيؽ دائختي عخض ( )Nʼ38,°330و
( )Nʼ39,°3320شساال وخط طؾل ( )Nʼ48, °4240و ( )Nʼ51, °4220شخقا .يحجىا
مؽ الذسال الغخبي قزاء حجيثة وجدء مؽ قزاء عشو اما مؽ الجشؾب الذخقي مخكد (قزاء

الخمادي) ومؽ الذسال الذخقي فتحجىا أجداء مؽ مشخفض الثخثار ومحافغة صالح الجيؽ ومؽ
الجشؾب الغخبي يحجىا قزاء الخطبة وقزاء عشو كسا في خخيظة رقؼ ( )1اما بالشدبة لعجد
سكان ىيت مع الشؾاحي حدب احرائية و ازرة التخظيط الجياز السخكدي لإلحراء  -مجيخية

احراء محافغة االنبار حيث يبمع عجد سكانيا  166314ندسة مؾزعة عمى الشؾاحي حدب
الججول رقؼ (.)1

ججول رقم ()1التهزيع الجغرافي لدكان قزاء هيت حدب الهحجات االدارية والبيئية لعام
0202م الهحجة االدارية (حزر -ريف)

الهحجة

حزر

االدارية

ذكهر

مركز
القزاء

ريف
اناث

مجسهع

السجسهع

ذكهر

6087 63996 41353 44530

ذكهر

اناث

السجسهع

اناث

مجسهع

5505

76828 46979 49809 11810

الفرات

1604

1500

4135

41497 15051 16136 08050 14739 13504

البغجادي

0410

0295

3327

42695 15108 15567 06088 14244 14055

كبيدة

8704

8186

873 16929

السحسجي 1397

1618

السجسهع

4115

0764

841

1725

9597

9217

18613

0900

5685

3062

3532

8822

166413 82915 85499 74730 46232 47720 90570 33875 37697
السرجر  :مؽ عسل الباحث اعتسادا عمى:

أوال  :و ازرة التخظيط  -الجياز السخكدي لإلحراء – مجيخية إحراء محافغة االنبار لعام 2020
ثانيا  :و ازرة التجارة البظاقة التسؾيشية ،بيانات بأعجاد االسخ في مشظقة الجراسة  ،بيانات غيخ مشذؾرة
2020 ،

( (68

الباحث كروم عبداهلل حامد

التحليل املكاني خلصائص اخلدمات الصحية

أ.د .رواض عبداهلل امحد

ومناطق نفوذها االقليمي يف قضاء هيت

خارطة رقم ()1مهقع مشطقة الجراسة من العراق والسحافظة لعام 0202

السرجر :جسيؾرية العخاق ،و ازرة السؾارد السائية ،مجيخية السداحة العامة ،خخيظة

العخاق االدارية ،مكياس 1000000/1

التهزيع الجغرافي لمخجمات الرحية في قزاء هيت لعام 0202

اوال  :التهزيع السكاني لمسؤسدات الرحية الكبيرة (السدتذفيات)-:
ويقرج بالسؤسدات الرحية الكبيخة بالسدتذفيات وىي انؾاع مشيا العامة ومشيا

الخاصة ،وتعخف عمى انيا مؤسدة صحية فييا مجسؾعة مؽ التخررات والسيارات والسيؽ

الظبية وغيخ الظبية تقجم الخجمات واالدوية والسؾاد اليادفة الي خجمة السخضى (.)1

اما التعخيف الحي يخجم البحث فان السدتذفى مؤسدة صحية تحتؾي عمى مجسؾعة

مؽ الؾحجات والتخررات الظبية والفشية وتعج مأوى لمسخضى والخاقجيؽ ويحتؾي عمى
مجسؾعة مؽ االسخة الستيعاب الخاقجيؽ ،تزؼ مشظقة الجراسة مدتذفى حكؾمي واحجة تدسى

(مدتذفى ىيت العام) :يقع وسط مجيشة ىيت مخكد القزاء نذأ عام  1972تبمغ مداحتو

(1800م )2فيو حجيقة تبمغ مداحتيا ( 2000م )2والبشاية الخئيدية تتكؾن مؽ الجشاح االداري
)) 69

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزوران) 2222

واقدام الباطشية والرجرية والشدائية ،االطفال والخجج والؾالدة ويقجم خجمة لدكان مجيشة ىيت

واطخافيا وناحية الفخات وناحية البغجادي وناحية كبيدة وناحية السحسجي وما يجاورىا مؽ قخى
وتجسعات سكانية وىؾ ذات امكانيات مادية وتقشية محجودة ،اذ يحتؾي السدتذفى عمى مئة

سخيخ بشدبة(  )%6,1مؽ مجسؾع اسخة مدتذفيات السحافغة مؾزعة عمى ( )6ردىات فزالا
عؽ الظؾارئ واالستذارية(.)2

ثانيا  :السراكز الرحية الرئيدية والفرعية  :وتدسى السخاكد الرحية في بعض

الجول برحة السجتسع( ،)3تقؾم ىحه السخاكد بتقجيؼ خجمات اولية مثل الحربة والججري وشمل
االطفال وتشغيؼ وتجييد االدوية لألمخاض السدمشة وفخض الخقابة الرحية عمى السظاعؼ

واصحاب معامل الحمؾيات والخبازيؽ وتؾعية الستجسع مؽ مخاطخ االمخاض واالوبئة التي
تؾاجو السجتسع وىحه السخاكد تقجم الخعاية الظبية والرحية والتخبية والسعمؾمات الرحية التي

تتعمق باألمخاض وتذخيريا( ،)4وتعج السخاكد الرحية جدء اصغخ مؽ السدتذفى مؽ حيث

السداحة ونؾعية الخجمة السقجمة والكفاءات الظبية والرحية وتقدؼ مخاكد الخعاية الرحية الي
السخاكد الرحية الخئيدية وتخجم السخاكد الرحية الخئيدية مجسؾعة مؽ الدكان وتقجيؼ العالج

الالزم ليؼ ويعتسج عجد ىحه السجسؾعة كسعيار في انذاء ىحه السخاكد وىحا العجد تختمف مؽ

دولة الي اخخى حدب عجد الدكان والشغام الدياسي والحالة االقترادية مؽ حيث الجخل
ومدتؾى السعيذة والتحريل العمسي(.)5

التؾزيع السكاني لمسخاكد الرحية في مشظقة الجراسة يتزح مؽ تحميل الججول( )2ان

اجسالي اعجاد السخاكد الرحية (الخئيدية والفخعية) في مشظقة الجراسة لعام 2020م بمغ ()26

مخكد صحي ا مشيا ( )13مخك اد صحيا رئيديا و ( )13مخك اد صحيا فخعي ا تؾضح تؾزيعيا
ا
الخارطة ( )2و( )3وفي الججول ( )2يتزح االتي:
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ججول رقم ( )0تهزيع السراكز الرحية والفرعية لسشطقة الجراسة لعام 0202م
الهحجة

مركز صحي مركز

صحي مجسهع

االدارية

رئيدي

فرعي

السراكز

مركز القزاء

5

4

8

42.8

5

5

12

48.5

42695

ناحية الفرات

0

0

3

15.3

41497

18.9

ناحية كبيدة

1

1

0

7.7

18613

11.0

2

0

0

7.7

8822

5.4

14

14

06

%122

%122 166413

ناحية
البغجادي

ناحية
السحسجي
السجسهع




%

الدكان

%

76828

36.0
18.5

السرجر  :الجراسة السيجانية لمباحث بتاريخ 2020/11/25

قدؼ االحراء في القظاعات بيانات غيخ مشذؾرة ،2020 ،دائخة صحة االنبار
قدؼ االحراء في السخاكد الرحية الخئيدية في قزاء ىيت ،بيانات غيخ مشذؾرة.

-1

الفئة األولى :يترجر تؾزيع السخاكد الرحية في مشظقة الجراسة (ناحية

البغجادي) اذ استحؾذت عمى ( )10مخاكد صحية مؾزعة بؾاقع ( )5مخاكد صحية رئيدة ()4

مشيا تقع في السشظقة الحزخية وواحج يقع في ريف الشاحية ،وبكية السخاكد الرحية البالغة
( )5مخاكد ىي مخاكد صحية فخعية تتؾزع في ريف الشاحية ،وبحلػ فقج استحؾذت ناحية

البغجادي ما ندبتو ( )%38.5مؽ الجسمة العجدية لمسخاكد الرحية في مشظقة الجراسة عمسا

انو يتخكد بيا ما ندبتو ( )%18.5مؽ سكان مشظقة الجراسة.
-0

الفئة الثانية :يمي ناحية البغجادي ناحية (مخكد قزاء ىيت) اذ بمغ عجد

السخاكد الرحية فييا ( )8مخاكد صحية مشيا ( )5مخاكد صحية رئيدة تؾزعت عمى السشظقة

الحزخية فييا ،اما السخاكد الفخعية فقج بمغ عجدىا ( )3مخاكد تؾزعت ( )2مشيا في السشظقة
الخيفية وواحج في السشظقة الحزخية ،وبحلػ فقج استحؾذت ناحية مخكد القزاء ما ندبتو

( )%30.8مؽ الجسمة العجدية لمسخاكد الرحية في مشظقة الجراسة عمسا انو يتخكد بيا نرف
سكان مشظقة الجراسة (.)%46.2
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الفئة الثالثة :يمي ناحية مخكد قزاء ىيت (ناحية الفخات) اذ استحؾذت عمى

( )4مخاكد صحية مؾزعة بؾاقع( )2مخكد صحي رئيذ و( )2مخكد صحي فخعي ،وبمغت
ندبة تؾاجج السخاكد الرحية فييا ( )%15.4مؽ الجسمة العجدية لمسخاكد الرحية في مشظقة

الجراسة ،عمس ا انو يتخكد بيا ما ندبتو ( )%18.9مؽ سكان مشظقة الجراسة وىي اعمى مؽ
ندبة تخكد الدكان في ناحية البغجادي.
-3

الفئة الرابعة :يمي ناحية الفخات كل مؽ ناحية (كبيدة والسحسجي) بؾاقع ()2

مخكد صحي لكل مشيا وعمى التؾالي اال انيا تختمف مؽ ناحية تؾزيع السخاكد الرحية حدب

الشؾع فسثالا ناحية كبيدة يتؾاجج بيا مخكد صحي رئيذ واخخ فخعي بيشسا ناحية السحسجي
تزؼ مخاكد صحية فخعية فقط ،وبمغت ندبة تؾاجج السخاكد الرحية في الشاحيتيؽ ()%7.7

مؽ الجسمة العجدية لمسخاكد الرحية في مشظقة الجراسة ،عمس ا انو يتخكد في ناحية كبيدة

( )%11.2وفي ناحية السحسجي ( )%5.3مؽ جسمة سكان مشظقة الجراسة لعام 2020م.
خارطة( )0تهزيع السراكز الرحية الرئيدة في مشطقة الجراسة لعام 0202م
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السرجر :الباحث اعتسادا عمى و ازرة الرحة ،دائخة صحة قزاء ىيت ،قدؼ التخظيط

بيانات غيخ مشذؾرة2020 ،م ،وبخنامج (.)ARC GIS V10.3

خارطة( )4تهزيع السراكز الرحية الفرعية في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث اعتسادا عمى و ازرة الرحة ،دائخة صحة قزاء ىيت ،قدؼ التخظيط

بيانات غيخ مشذؾرة2020 ،م ،وبخنامج (.)ARC GIS V10.3
اتجاهات التهزيع السكاني لمخجمات الرحية

إن البحث الجغخافي ال يعج مشتيي ا بسجخد الحرؾل عمى البيانات والسعمؾمات،

وتؾزيعيا في فئات وتفخيغيا في ججاول تك اخرية ،وعخضيا في رسؾم بيانية ،أو خخائط تؾزيعية،

بل البج مؽ تحميل ىحه البيانات ،وبيان مجلؾليا ،وإعيار التخابط بيؽ متغيخاتيا ،وباخترار

نتفحص ما تشظؾي عمية األرقام مؽ مؤشخات ،حتى نعخف الخرائص األساسية لمغاىخة

الجغخافية الستشباط روح السكان وما تشظؾي عمية مؽ معان تؾزيعية( ،)6تعسل الجراسات
الجغخافية التظبيكية لمسكان إلى إيجاد التفديخات السشاسبة لخرائص الغاىخات مؽ خالل

تحميل مؾاقعيا ومقارنتيا مع بعزيا مؽ اجل التعخف عمى أنساط تؾزيعيا السكاني عمى إقميسيا
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السحجد مداحيا ووعيفيا ويفتخض في مثل ىحه الجراسات إن تؾزيع الغاىخات الجغخافية
(طبيعية وبذخية) أن ال يكؾن عذؾائيا وإنسا يعكذ وجؾد عالقات مكانية محجده تحكسيا
العالقات الؾعيفية لمغاىخات السجاورة ليا وفق ا لقؾانيؽ التشغيؼ السكاني ليا(،،)7كسا ان

الجراسات التحميمية في الجغخافية تقؾم عمى اساسيؽ اثشيؽ وىسا التؾزيع والعالقات ،ويعج األول

امتجادا افكي ا والثاني امتجادا رئيدا ،كسا أشار كارل ريتخ وبسا ان التؾزيع ىؾ الثسخة الشيائية

لمعالقات السكانية ،فال بج مؽ التعخف اوالا عمى صؾرة التؾزيع الحالية لمخجمات الرحية ،مؽ
خالل استخجام بعض السقاييذ السعخوفة التي تحجد خرائص تؾزيع الغاىخة الجغخافية

السجروسة وكثافتيا ،وطبيعة تخكدىا واتجاىاتيا السكانية مؽ حيث التجسع والتذتت حؾل قيسة
معيشة وقياس نسظية تؾزيعيا( ،)8وفق مقاييذ السخكد السكاني ( )Mean Centerومخكد

الغاىخة ( )Central featureوالسدافة السعيارية ( )Standard Distanceواتجاه التؾزيع

( )standard Deviational Ellipseوتحميل نظاق التأثيخ ( )Bufferingضسؽ بيئة
بخنامج ( )Arc GIS 10.3والتي سشتشاوليا تباعا وكاآلتي- :
اوالا-السركز الستهسط ( :)Mean center

ييتؼ الجغخافيؾن في دراسة التؾزيعات السكانية لمغؾاىخ الجغخافية ومشيا الخجمات

الرحية بتحجيج مخكد الثقل السكاني أو السخكد الجغخافي لمتخكيد أو نقظة الجحب الخئيدي

لتمػ التؾزيعات ومقارنتو بالتؾزيع الؾاقعي ضسؽ إطار مكاني معيؽ (محافغة ،قزاء،

مجيشة)( ،)9وتؼ التؾصل الى تحجيج مخكد الستؾسط(ثقل التؾزيع) لمخجمات الرحية في مشظقة
الجراسة ضسؽ بيئة نغؼ السعمؾمات الجغخافية ) (GISوالتي تبيؽ نتائجة الخارطة( )4ومشيا

ندتشتج االتي-:
-1

يقع السخكد الستؾسط لمخجمات الرحية ككل او حدب نؾعيا مخاكد صحية

(رئيدة وفخعية) في مؾقع متؾسط مؽ القزاء ضسؽ حجود ناحية مخكد قزاء ىيت وذلػ
ألنيا نؾاة نذأة قزاء ىيت ومخكدىا اإلدارية والخجمي.
-0

يقع مخكد ثقل تؾزيع الخجمات الرحية ككل بسدافة ( )1.895كؼ عؽ مخكد

ثقل تؾزيع السخاكد الرحية الخئيدة الؾاقع الى الذسال الغخبي وبسدافة ( )1.163كؼ عؽ
مخكد ثقل السخاكد الرحية الفخعية الؾاقعة الى الجشؾب الذخقي عشة وىحا مؤشخ واضح عمى

تقارب تؾزيع الخجمات الرحية في مشظقة الجراسة الى جانب تبايؽ مدافات تؾزيعيا مؽ
( (74
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ومناطق نفوذها االقليمي يف قضاء هيت

مشظقة الى أخخى في ضؾء تأثيخ العامل اإلداري والتخظيظي والحاجة وتخكد اغمبيا ضسؽ

مخاكد الؾحجات االدارية.
-4

تقع مخاكد ثقل تؾزيع الخجمات الرحية ككل وحدب نؾعيا مخاكد صحية

(رئيدة وفخعية) بالقخب مؽ نيخ الفخات وىحا يجل ان تؾزيع الخجمات الرحية يشدجؼ مع

تؾزيع مخاكد الؾحجات اإلدارية والقخى وانتذارىا ضسؽ امتجاد نيخ الفخات وعمى جانبيو مؽ
شسال الى جشؾب مشظقة الجراسة.
-3

يقتخن مخكد الثقل السكاني لمخجمات الرحية ككل وحدب نؾعيا مخاكد

صحية (رئيدة وفخعية) في مشظقة الجراسة بذكل كبيخ بسؾقع الثقل الدكاني الخارطة (.)4
خارطة ( )3السركز الستهسط لمخجمات الرحية في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3
ثانيا-مركز الظاهرة (:)Central feature

يذيخ إلى السؾقع األكثخ مخكدية مؽ بيؽ مجسؾع السؾاقع األخخى لمغاىخة ،ويسثل

مخكد القمب لتؾزيعيا السكاني ،ويعتسج في تحجيجه عمى قيؼ السدافة التجسيعية التي تفرل بيؽ
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ىحه السؾاقع والسؾقع الحي يحقق أدنى قيسة يسثل الؾسيط السكاني لتؾزيع الغاىخة او السخكد

الفعمي ليا( ،)10وتؼ التؾصل الى تحجيج مخكد الغاىخة لمخجمات الرحية في مشظقة الجراسة

ضسؽ بيئة نغؼ السعمؾمات الجغخافية ) (GISوالتي تبيؽ نتائجة الخارطة( )5ومشيا ندتشتج

االتي-:

-1

يسثل مخكد صحي (السعمسيؽ الخئيذ) مخكد الغاىخة بالشدبة لتؾزيع الخجمات

الرحية ككل والسخاكد الرحية الخئيدة ،ويسثل مخكد صحي (البدظامية الفخعي) مخكد
الغاىخة بالشدبة لتؾزيع السخاكد الرحية الفخعية في مشظقة الجراسة لعام 2020م.
-0

يقع مخكد الغاىخة لمخجمات الرحية ككل وحدب نؾعيا مخاكد صحية

(رئيدة وفخعية) في مشظقة الجراسة ضسؽ حجود ناحية مخكد قزاء ىيت ولكؽ شيج مخكد

الغاىخة لمسخاكد الرحية الفخعية انحخاف مكاني واضح بسدافة ( )14.238كؼ عؽ مخكد
الغاىخة لمخجمات الرحية ككل والسخاكد الرحية الخئيدة وىحا مؤشخ واضح عمى ان امتجاد

تؾزيعيا يأخح ىحا االتجاه ضسؽ مشظقة الجراسة.
-4

ان مخاكد تؾزيع الغاىخة لمخجمات الرحية ككل وحدب نؾعيا مخاكد صحية

(رئيدة وفخعية) يقتخن مع فئات تؾزيع الدكان العالية في مشظقة الجراسة الخارطة (.)5
خارطة( )5مركز الظاهرة لمخجمات الرحية في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3
( (76
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ثالثا :السدافة السعيارية (:)Standard Distance

تسثل السدافة السعيارية عمى الخارطة بيانيا بخسؼ دائخة مخكدىا الستؾسط السكاني

ونرف قظخىا البعج السعياري ،ولسعخفة مجى التذتت يسكؽ االستفادة مؽ احتساالت التؾزيع

السعتجل لتبيؽ تخكد ( )%68,27مؽ عشاصخ الغاىخة السجروسة (الخجمات الرحية) حؾل

السخكد الستؾسط السكاني ،إذا كان التؾزيع طبيعي ا عجا ذلػ فإن طبيعة التؾزيع يتأثخ بعؾامل
أخخى( ،)11وتؼ التؾصل الى تحجيج مخكد السدافة السعيارية لمخجمات الرحية في مشظقة
الجراسة ضسؽ بيئة نغؼ السعمؾمات الجغخافية ) (GISوالتي تبيؽ نتائجيا الخارطة( )6و()7

و( )8ومشيا ندتشتج االتي-:

 -1بمغت الشدبة السئؾية (لمخجمات الرحية ككل) الؾاقعة ضسؽ الجائخة البالغ نرف

قظخ مدافتيا السعيارية ( )20843متخ بمغت ( )%48.14مؽ مجسؾع ( )27خجمة صحية
الخارطة ( )4وىي بحلػ لؼ تحقق ندبو التؾزيع الظبيعي داخل الجائخة السعيارية البالغة

( )%68,27وتجل عمى انتذار تؾزيع الغاىخة السجروسة نتيجة لكبخ مداحة مشظقة الجراسة
والتي تبمغ ( )6499كؼ.2

 -0بمغت الشدبة السئؾية لعجد (السراكز الرحية الرئيدة) الؾاقعة ضسؽ الجائخة التي

نرف قظخ مدافتيا السعيارية يداوي ( )20556متخ وقج بمغ ( )6مخاكد صحية رئيدة مؽ

اجسالي ( )13مخك اد صحي ا رئيدي ا مؾزعة عمى الؾحجات اإلدارية في مشظقة الجراسة بشدبة

( )%46,15وىي بحلػ لؼ تحقق ندبو التؾزيع الظبيعي داخل الجائخة السعيارية البالغة
( )%68,27وتجل عمى تباعج تؾزيع الغاىخة السجروسة ولكشيا تشتذخ عمى مداحة أقل مؽ
الخجمات الرحية ككل.

-4ان الشدبة السئؾية لعجد (السراكز الرحية الفرعية) الؾاقعة ضسؽ الجائخة التي

نرف قظخ مدافتيا السعيارية البالغ قيستو ( )21462متخ بمغت( )7مخاك اد صحية فخعية مؽ

اجسالي ( )13مخك اد صحيا فخعيا

مؾزعة في مشظقة الجراسة الخارطة( ،)25بشدبة

( )%53,84وىي بحلػ لؼ تحقق ندبو التؾزيع الظبيعي ضسؽ الجائخة السعيارية البالغة

( )%68,27وتجل عمى انتذار تؾزيع الغاىخة السجروسة عمى مداحة اكثخ مؽ السخاكد
الرحية الخئيدة لكؾنيا سانجة وتؾزع ضسؽ السشاطق التي ال تدسح بفتح مخكد صحي رئيذ

فييا وعمى مداحة أوسع مؽ تؾزيع الخجمات الرحية ككل.
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خارطة()6السدافة السعيارية لمخجمات الرحية ككل في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

خارطة()7السدافة السعيارية لمسراكز الرحية الرئيدة في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

( (78

الباحث كروم عبداهلل حامد

التحليل املكاني خلصائص اخلدمات الصحية

أ.د .رواض عبداهلل امحد

ومناطق نفوذها االقليمي يف قضاء هيت

خارطة()8السدافة السعيارية لمسراكز الرحية الفرعية في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

ثالثا :اتجاه التهزيع (:)standard Deviational Ellipse

يدتخجم مكياس اتجاه التؾزيع لتحجد شكل واتجاه االمتجاد الجغخافي عؽ طخيق تحجيج

زاوية االنحخاف بالجرجات لمتؾزيع السكاني لمخجمات الرحية ضسؽ مداحة السشظقة السجروسة

 ،واالستفادة مؽ نتائج ذلػ إلجخاءات تخظيظية الحقة( )12وتؼ التؾصل الى تحجيج اتجاه تؾزيع

الخجمات الرحية في مشظقة الجراسة ضسؽ بيئة نغؼ السعمؾمات الجغخافية ) (GISكسا تبيؽ

نتائجو الخارطة( )9ومشيا ندتشتج االتي-:
-1

ان االتجاه الفعمي لشسط انتذار الخجمات الرحية ككل يتخح شكالا بيزؾيا

ضيقا باتجاه طؾلي يستج بيؽ (الجشؾب الذخقي والذسال الغخبي) في حيد مكاني محجود

الخارطة( ، )9بحيث بمغت قيسة دوران اتجاه التؾزيع ( ) 138,49درجة مؽ االتجاه الجشؾب
الذخقي ،وبانحخاف مكاني واضح نحؾ الذسال الغخبي لؾجؾد ( )10خجمات صحية ضسؽ ىحا

االتجاه بحلػ طؾق الذكل البيزؾي ( )%66,66مؽ مؾاقع الخجمات الرحية ككل
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البالغة( )27خجمة صحية ويختبط ىحا االتجاه في سسات التؾزيع نتيجة لسخور نيخ الفخات
وشبكة الظخق الخئيدة وتؾزيع مخاكد الؾحجات اإلدارية والقخى ضسؽ ىحا االتجاه لتؾفخ
السقؾمات الجغخافية لالستقخار الدكاني وتؾزيع الخجمات.
-0

ان االتجاه الفعمي لشسط انتذار (السراكز الرحية الرئيدة) يتخح شكالا

بيزؾي ا اكثخ اتداع ا (مؽ اتجاه تؾزيع السدتذفيات) يستج باتجاه طؾلي بيؽ (الجشؾب الذخقي
والذسال الغخبي) بحيث بمغت قيسة دوران اتجاه تؾزيعيا ( )°137,78درجة مؽ االتجاه

الجشؾب الذخقي لتؾاجج ( )7مخاكد صحية رئيدة في ىحا االتجاه ( 5مشيا تتخكد في ناحية

مخكد قزاء ىيت و 2في ناحية الفخات) ،وبانحخاف مكاني واضح نحؾ الذسال الغخبي لتخكد

( )5مخاكد صحية رئيدة بيحا االتجاه (ناحية البغجادي) ،بحلػ طؾق الذكل البيزؾي
( )%76,92مؽ مؾاقع الغاىخة السجروسة (السخاكد الرحية الخئيدة) ويختبط ىحا االتجاه في
سسات التؾزيع لشفذ األسباب السحكؾرة أعاله يزاف اليو التباعج السكاني بيؽ مخاكد الؾحجات
اإلدارية وتبايؽ الحجؼ الدكاني ليا الحي يمدم فتح مخاكد صحية الخئيدة.
-4

ان االتجاه الفعمي لشسط انتذار (السراكز الرحية الفرعية) يتخح شكالا

بيزؾي ا اكثخ اتداع ا وطؾالا مؽ اتجاه تؾزيع الخجمات الرحية ككل والسخاكد الرحية الخئيدة

في مشظقة الجراسة ،اذ تستج باتجاه طؾلي بيؽ (الجشؾب الذخقي والذسال الغخبي) الخارطة(،)9

بحيث بمغت قيسة دوران اتجاه تؾزيعيا ( )°139,46درجة مؽ االتجاه الجشؾب الذخقي لتؾاجج

( )7مخاكد صحية فخعية في ىحا االتجاه تسثمو (ناحية مخكد قزاء ىيت ،ناحية السحسجي،
ناحية الفخات) ،وبانحخاف مكاني واضح نحؾ الذسال الغخبي لتؾاجج ( )6مخاكد صحية فخعية

بيحا االتجاه تسثمو (ناحية البغجادي) ،بحلػ طؾق الذكل البيزؾي ( )%69,23مؽ مؾاقع

الغاىخة السجروسة السخاكد الرحية الفخعية ويختبط تفديخ ىحا االتجاه لشفذ األسباب السحكؾرة
انفا مزافا الى انخفاض السعيار الدكاني التخظيظي لتؾاجج ىحه السخاكد بالسقارنة بالسخاكد

الرحية الخئيدة.

( (80
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ومناطق نفوذها االقليمي يف قضاء هيت

خارطة( )9اتجاه تهزيع الخجمات الرحية ككل في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

خامد ا  :نطاق التأثير(: )Buffering

يعتسج التحميل السكاني ضسؽ بيئة نغؼ السعمؾمات الجغخافية ( )GISعمى دراسة تؾزيع

مؾاقع خجمات السخاكد الرحية (الخئيدة والفخعية) ككل وحدب نؾعيا ونظاق تأثيخ
) (Bufferingكل خجمة صحية حدب ما مخظط ليا عمى السحيط التابع ليا اعتسادا عمى
معيار السدافة باعتبارىا اساس ا لتؾضيح أي تشغيؼ مكاني في الحيد الجغخافي( ،)13ومؽ خاللو
يتؼ رسؼ خخائط تحتؾي عمى نظاقات تأثيخ حؾل كل خجمة صحية (مشظقة التأثيخ تعخف بأنيا
السشظقة السدتفيجة مؽ الخجمة في زمؽ معيؽ أو مدافة معيشة) ولتقييؼ مجى فاعمية تقجيؼ مؾاقع
خجمات السخاكد الرحية(الفخعية والخئيدية) ومالئسة مؾاقعيا وندبة تغظيتيا السكانية حدب

السعيار التخظيظي السحجد ( )20كؼ لمسدتذفيات

()14

و( )10لمسخاكد الرحية( ،)15تؼ تظبيق

ىحه السعاييخ ضسؽ بيئة ( )GISعمى واقع التؾزيع السكاني الحالي لمخجمات الرحية وعمى

مدتؾى الؾحجات اإلدارية كسا يبيؽ نتائجيا الججول( )3والخخائط( )10و( )11و( ،)12وكسا
يأتي-:
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بمغت مداحة تغظية نظاق تأثيخ السدتذفيات ( )1217كؼ 2تذغل ما ندبتو

( )%18,72مؽ اجسالي مداحة مشظقة الجراسة البالغة ( )6499كؼ ،2وقج شسل نظاق
التأثيخ جسيع مخاكد الؾحجات اإلدارية باستثشاء مخكد ناحية (البغجادي) لسي يذسميا نظاق

تأثيخ ما يؤكج ذلػ وجج عجد في الكفاءة السكانية لمخجمة السقجمة عمى أساس السدافة وىحا

يؤكج حاجة مشظقة الجراسة الى استحجاث مدتذفى ججيجة في ناحية البغجادي لكؾنيا غيخ

مذسؾلة بشظاق تأثيخ خجمة مدتذفى ىيت الحالي وحدب السعاييخ السكانية السؾضؾعة.
ب-

بمغت مداحة تغظية نظاق تأثيخ السراكز الرحية الرئيدة ( )1394كؼ2

تذكل ما ندبتو ( )%21,43مؽ مداحة مشظقة ويالحظ ىشا انفخاد بشظاق تأثيخ السخاكد
الرحية وخمؾ الجدء الذسالي مؽ ناحية مخكد قزاء ىيت والجدء الجشؾبي مؽ ناحية البغجادي
بشظاق تأثيخ السخاكد الرحية الخئيدية الحالية عمى الخغؼ مؽ تستعيا بكثافة سكانية عالية وىحا

يؤكج ضخورة استحجاث مخاكد صحية رئيدة ججيجة لتغظية ىحه السداحة بذكل مثالي وكفؾء

عمى ضؾء معاييخ السدافة وىحا ال يعشي عجم شسؾليا بشظاق تأثيخ السخاكد الرحية الفخعية

ولكؽ خجماتيا تكؾن محجودة نؾعا ما.
ت-

بمغت مداحة تغظية نظاق تأثيخ السراكز الرحية الفرعية ( )1804كؼ2

تذكل ما ندبتو ( )%27,75مؽ جسمة مداحة مشظقة الجراسة ،وىحا يعشي انيا افزل حال
بشدبة التغظية عؽ ما ىؾ عمية في تغظية السخاكد الرحية الخئيدة وكشتيجة النخفاض

السعيار الدكاني في تؾقيعيا ،اذ يالحظ شسؾل جسيع مخاكد الؾحجات اإلدارية في مشظقة

الجراسة بشظاق تأثيخ السخاكد الرحية الفخعية مؽ ناحية السدافة التخظيظية.

ججول( )4نطاق تأثير الخجمات الرحية في مشطقة الجراسة لعام 0202

نهع الخجمات الرحية مداحة التغطية كم % 0من مداحة مشطقة الجراسة
السدتذفيات

1017

18,70

مراكز صحية رئيدة

1493

01,34

مراكز صحية فرعية

1823

07,75

السرجر -:الباحث باالعتساد عمى الخخائط أعاله وبخنامج (.)ARC GIS V10.3
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أ.د .رواض عبداهلل امحد

ومناطق نفوذها االقليمي يف قضاء هيت

خارطة( )12نطاق تأثير مدتذفى هيت العام لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

خارطة( )11نطاق تأثير السراكز الرحية الرئيدة في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3
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خارطة( )10نطاق تأثير السراكز الرحية الفرعية في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

سادس ا :تحميل ثيدن (:)Creates Thiessen polygons

يدتخجم ىحا التحميل لسعخفة السداحة السغظاة مؽ قبل كل خجمة بغض الشغخ عشج

مدتؾاىا التخظيظي وىخميتيا السكانية وذلػ عؽ طخيق تحؾيميا مؽ الظبقة الشقظية()point
إلى طبقة مداحية ( ، )polygonبحيث يشتج لشا عؽ كل مؾقع مكاني مزمع واحج يبيؽ
خجماتيا الفعمي(ليذ نظاق تأثيخىا)( ،)16وتؾضح ىحه الظخيقة قجرة اعجاد الس اخكد الرحية في
استيعاب الدكان في السكان مؽ خالل تجرج األلؾان في قياس الكفاءة ،اذ تجل األلؾان الجاكشة

عمى عجم التشاسب بيؽ السخاكد الرحية والسداحة التي تغظييا بخجماتيا ،في حيؽ تذيخ

السشاطق ذات األلؾان الفاتحة الى السشاطق التي تكؾن فييا السداحة اقل مؽ قجرة السخاكد
الرحية عمى تغظيتيا ،أعيخت مخخجات التحميل السكاني لسزمعات ثيدؽ لمسخاكد الرحية

ككل وحدب الشؾع (رئيدي فخعي) والسؾضحة نتائجو في الججول( )4والخخائط ( )13و()14

و()15عؽ كفاءة تؾزيع غيخ جيجة لبعض مؾاقع السخاكد الرحية مؽ حيث تقاسسيا لمسداحة

السؾزعة عمييا ويبخز ذلػ مؽ خالل سيادة األلؾان الجاكشة  ،مسا يؤكج عجم وجؾد حالة مؽ
التشاسب بيؽ السخاكد الرحية القائسة والسداحة السخجومة مشيا حدب نتائج ىحا التحميل ،وقج
( (84

الباحث كروم عبداهلل حامد

التحليل املكاني خلصائص اخلدمات الصحية

أ.د .رواض عبداهلل امحد
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بمغت ندبة تغظية مزمعات ثيدؽ لمسخاكد الرحية ككل حؾالي ( )%39.63مؽ جسمة

مداحة مشظقة الجراسة ،اما حدب نؾعيا فشجج ان ندبة تغظية السخاكد الرحية الفخعية بمغت

( )%37.62وىي بحلػ افزل حال مؽ ندبة تغظية السخاكد الرحية الخئيدة
البالغة( )%31.80عمى اساس صفة انتذارىا السكاني وليذ عمى أساس نؾعية الخجمة
السقجمة.

ججول( )3مداحة التغطية كم 0لمسراكز الرحية ككل وحدب نهعها (رئيدة

وفرعية) في مشطقة الجراسة لعام 0202
نهع

الرحية

الخجمات مداحة التغطية كم 0حدب تحميل
ثيدن

 %من مداحة مشطقة الجراسة

السراكز الرحية ككل 0576

49.64

مراكز صحية رئيدة

0267

41,82

مراكز صحية فرعية

0335

47,60

السرجر -:الباحث باالعتساد عمى الخخائط أدناه وبخنامج (.)ARC GIS V10.3
خارطة( )14تحميل ثيدن لمسراكز الرحية ككل في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3
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خارطة( )13تحميل ثيدن لمسراكز الرحية الرئيدة في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3

خارطة( )15تحميل ثيدن لمسراكز الرحية الفرعية في مشطقة الجراسة لعام 0202م

السرجر :الباحث باالعتساد عمى بخنامج (.)ARC GIS V10.3
( (86
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االستشتاجات

 -1وصل عجد السخاكد الرحية الى  26مخكد صحي اغمبيا في البيئة الحزخية

لسشظقة الجراسة مخاكد الؾحجات اإلدارية.

 -2مؽ تحمل صمة الجؾار تبيؽ ان تؾزيع السؤسدات الرحية اتخح انساطا تؾزيعية

متبايشة ما بيؽ الشسط الستقارب العذؾائي بالشدبة لمسخاكد الرحية الفخعية والستقارب العشقؾدي
بالشدبة لمسخاكد الرحية الخئيدة والخجمات الرحية ككل.
-3

يؾجج نقص في السداحات السخررة لمسخاكد الرحية في عسؾم القزاء

وحدب السعاييخ التخظيظية السعتسجة والسحجدة(5000م /2لمسخكد الرحي).

 -4ان التؾزيع الحالي قج افزى الى خمل مكاني اذ ان ىشاك تخكد واضح لمخجمات

الظبية في مكان عمى حداب االخخ وىؾ ما انعكذ عمى مبجا السدافة لمؾصؾل الى الخجمة
حيث نالحظ ان التخكد قج اسيؼ في حخمان السشاطق الذسالية الغخبية والذسالية الذخقية مؽ

الخجمات

 -5مؽ خالل استخجام السؤشخ ثيدؽ وجج ان كفاءة التؾزيع غيخ جيجة لبعض مؾاقع

السخاكد الرحية مؽ حيث تقاسسيا لمسداحة السؾزعة عمييا ويبخز ذلػ مؽ خالل سيادة

األلؾان الجاكشة في خخائط التحميل  ،مسا يؤكج عجم وجؾد حالة مؽ التشاسب بيؽ السخاكد
الرحية القائسة والسداحة السخجومة مشيا حدب نتائج ىحا التحميل .
التؾصيات

 -1اعادة الشغخ في بعض السخاكد التي ال تتالئؼ مع مؾقعيا كسا ىؾ الحال في
السخكد الرحي في ناحية البغجادي وناحية السحسجي حيث تقع عمى الذارع العام وىؾ طخيق

خارجي.

 -2العشاية بالسداحة السخررة لمسدتذفى والسخكد الرحي وفق السعيار السحمي.

 -3تذجيع االستثسار في نؾاحي البعيجة عؽ مخكد القزاء خاصة مشاطق الزؾاحي

واالرياف ذات تجسعات الدكانية السقبؾلة.

 -3اقامة مدتذفيات اىمية في مخكد القزاء وناحية الفخات وناحية البغجادي وكبيدة

وكحلػ تذجيع االستثسار في مجال الظب والرحة.
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 -4استخجام التقشيات الجغخافية لمسداىسة في التؾقيع االمثل لمخجمات بسا يتالءم مع
الكثافة الدكانية ومجى االستفادة وسيؾلة الؾصؾل الى الخجمة

االحاالت
.1

الباحث باالعتساد عمى و ازرة الرحة ،دائخة صحة قزاء ىيت ،قدؼ التخظيط ،بيانات

غيخ مشذؾرة ،2020 ،الجراسة السيجانية
.2

خمف حديؽ الجليسي ،التخظيط الخجمات السجتسعية والبشية التحتية ،أسذ معاييخ،

.3

مسجوح شعبان دبذ ،جغخافية الخجمات ،مشذؾرات جامعة دمذق ،سؾريا2007،

تقشيات ،دار الرفا لمتؾزيع والظباعة والشذخ ،عسان ،األردن.2009 ،
.4

دمحم صالح العجيمي ،السرظمحات والسفاليؼ الجغخافية ،الجدء الثاني ،دار الرفا

لمشذخ والتؾزيع ،عسان.2012 ،
.5

احدان جعفخ احسج واخخون ،دليل السخاكد الرحية األولية ،دائخة الرحة العامة،

.6

صفؾح خيخ الجغخافية مؾضؾعيا مشاىجيا أىجافيا ،دار الفكخ ،دمذق ،2000،

.7

عبج العغيؼ قجورة مذتيى ،ارتكازية السجارس والسعمسيؽ في قظاع غدة لمعام

و ازرة الرحة ،بغجاد.2011 ،
ص.263

الجراسي ،2008/2007دراسة في الجغخافية التظبيكية ،مجمة جامعة األزىخ بغدة ،سمدة
العمؾم اإلندانية ،السجمج ،12العجد ،2010 ،1ص.759-758

 .8صفؾح خيخ ،الجغخافية مؾضؾعيا مشاىجيا أىجافيا ،السرجر الدابق ،ص.264

 .9دمحم ازىخ الدساك ،عمي عباس العداوي ،البحث الجغخافي بيؽ السشيجية التخريرية
واألساليب الكسية وتقشيات السعمؾمات ( )GISالسعاصخة ،دار ابؽ االثيخ لمظباعة والشذخ،

جامعة السؾصل  ،2009،ص.121

 .10نذؾان شكخي عبجهللا ومدكيؽ دمحم حدؽ  ،تحميل الخرائص السكاني والؾعيفية

لؾحجات الؾرش الرشاعية في مجيشة دىؾك باستخجام ( ،)GISمجمة جامعة دىؾك ،السجمج

( ، )11العجد (2008 ، )2م  ،ص.104
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 .11خجيجة عبج الدىخة حديؽ ،بشاء نسؾذج تحميمي لسحاكاة الخجمات التعميسية لمسجارس

الثانؾية في مجيشة البرخة باستخجام نغؼ السعمؾمات الجغخافية ،مجمة دراسات البرخة ،الدشة

الخامدة ،العجد  ،2011 ،10ص155

 .12عمي عبج عباس العداوي ،التحميل السكاني اإلحرائي باستخجام بخنامج Arc GIS

 ،9.3جامعة السؾصل ،كمية التخبية ،قدؼ الجغخافية  ،2011،ص.720

 .13كايج عثسان أبؾ صبحة ،جغخافية السجن ،ط ،1دار وائل ،األردن ،2003،ص.48

 .14عبجالحق خمف حسادة الجبؾري ،التؾزيع السكاني لمخجمات الرحية في محافغة صالح
الجيؽ ،أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،كمية تخبية جامعة السؾصل.2013 ،

 .15و ازرة الرحة العخاقية ،معاييخ انذاء السؤسدات الرحية ،قدؼ التخظيط اليشجسي،
بيانات غيخ مشذؾرة2010 ،

 .16عمي لظيف محسؾد حسج الجبؾري ،السالئسة السكانية لمخجمات السجتسعية وافاقيا

السدتجامة في مجيشة سامخاء ،مرجر سابق ،ص.138
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