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 التحليل المكاني لكفاءة خدمات مياه الشرب في مدينة كركوك
 ا.م.د محمد شالش خلف
 جامعة كركوك/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 
 الملخص

 ثم ومن التحتية خدمات البنى والسيما, الخدمات على الطلب زيادةلى ا النامية الدول في السكانية الزيادة ادت  
 مياه الشرب لخدمة مكاني تحليلِإلى  البحث يهدف إذ, السكان يخدم الذي بالشكل القطاع هذا تنميةلى ا الحاجة ظهرت

 وتوزيعهم السكان عدد االعتماد على خالل من كفاءتها ومدى المكاني وتوزيعها الخدمات تلك واقع على والتعرف
 .التخطيطية المعايير وفق على تلك الخدمات من الحاجة دراسة عن فضالا , المدينة في المكاني

 المعايير عن للسكان وابتعادها اكفاءته وعدم الخدمات تقديم في وعجز قصور وجودِإلى  الدراسة توصلت وقد
 حسب( يوم/ لتر 178686550) بلغت الماء خدمة من كمية العجزَأن  الدراسة نتائج بينت إذ، توزيعها وسوء المعتمدة
 الحلول والمقترحات من جملة وضع الدراسة تطلب من مما%(, 61ِإلى ) وصلت شحة وبنسبة الماء مديرية تقديرات

 .مياه الشرب وتطويرها خدمات في النقص لمعالجة
 -:ـــةــــــــــالمقدمــــ

 خالل من وذلك الحضري للمدينة, النمو اساس تشكل كونها عليها الضوء وتسليط المدن بخدمات االهتمام ان
تعد  للمدينة, اذ الجغرافية المتغيرات ضوء في تطويرها امكانية مدى الخدمات وبيان لتلك التوزيع نمط وتحليل دراسة

خدمات البنى التحتية الركيزة االساسية التي يقوم عليها االداء الوظيفي للمدينة, وهي مهمة جداا لنشوء المدن وتطورها, 
كما تعد أحدى مقومات الدولة الحديثة ورأسمالها ودعامة في التنمية بأشكالها المختلفة, مما يتطلب االهتمام بها دائماا 

 وسليمة صحية بيئة تكوين في يساهم كفوء الخدمات بشكل هذه توافر ري, آلن لتكون من اولويات المخطط الحض
 الرفاهية وتحقيق المدن وتقدم تطور على ينعكس والذي اليومية االنسان نشاطاته يمارس خاللها من والتي للمدينة

 .لسكانها
 تكون َأن  يستوجب مما مستمرة, وبصورة الخدمات الطلب على زيادةلى ا تؤدي السكان عدد زيادة إن

 مستمر تأمين تدفق عن ضرورة فضالا  الصافية, المياه توفير فمن الضروري  والكفاءة, التقدم من عال   بمستوى  الخدمات
 لذا , كبيرة بصورة المياه على الخدمية المؤسسات اعتماد أغلب عن ناهيك للسكان, مصدر ديمومة الحياة كونها لها

في جغرافية  دفع الباحثين ذلك كل ونوعاا, كماا  توافرها من البد التي االساسية الخدمات فقد أضحت هذه الخدمات من
خدمة مياه  التحليل المكاني لكفاءة  بدراسة سنقوم قما سب ضوء وفي التحية, البنى خدمات بدراسة االهتمامِإلى  المدن

 .الخاصة بهذه الخدماتالتخطيطية  للمعايير وفقاا  ونصيب الفرد منهاكركوك  في مدينة الشرب
 
 : مشكلة الدراسة

 جذب زيادةِإلى  ادى ملحوظاا على المستوى االقتصادي  تطوراا  الماضية سنة الثالثين لخال  كركوك مدينة شهدت
هذا التحضر . َأن العراق وذلك لوجود النفط  في الحضري  االستقطاب مراكز اكبر احدى أصبحت حتى للسكان المدينة

السريع الذي تشهده المدينة شكل ضغطاا متزايداا على الخدمات االساسية فيها مما جعلها تعاني من بعض المشاكل التي 
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والبد من صياغة المشكالت الفرعية للمشكلة الرئيسية وتتمحور  .تتطلب الدراسة والتحليل واهمها خدمات مياه الشرب 
 -في:

 ؟الدراسة منطقة الشرب فيخدمة مياه  واقع توزيع ما هو 
 وزيادة مدينة كركوك في المتزايدة ان المياه الصالحة لالستهالك البشري كافية لسد حاجة الحجوم السكانية هل 

 ؟ عليها الطلب
  ما مدى كفاءة خدمات مياه الشرب وفقاا للمعايير التخطيطية؟ وهل للتجاوزات الحاصلة على هذه الخدمات اثر على

 تشهدها المدينة. حالة العجز التي
 -فرضيات الدراسة  :

 . هناك تباين في توزيع خدمات الماء على احياء المدينة المختلفة, وما بين فصلي الصيف والشتاء 
 الخدمية المؤسسات على ضغطاا كبيرا الدراسة منطقة في الخدمات على الطلب وزيادة السكانية الزيادة تشكل 

 للسكان. الخدمات المقدمة حجم في نقصِإلى  يؤدي الذي االمر
  تخطيط الخدمات وفقا للمعايير الحضرية المعتمدة سيمكن المدينة  من االحتفاظ بحاجتها من هذه الخدمات َأن

 .مستقبالا 
 -:الدراسةوأهداف  اهمية

تكمن اهمية الدراسة في َأن دراسة واقع خدمات البنى التحتية ومنها مياه الشرب وتحليلها المكاني, فضالا عن 
مقارنتها بالمعايير التخطيطية يتيح ألصحاب القرار في المدينة ووضع خطط ورسم سياسات مستقبلية من شأنها 

لخدمة مياه الشرب في مدينة  الحالي كفاءة الواقع وتقييم تحليلِإلى  البحث يهدفالنهوض بواقع هذه الخدمة , إذ 
التي تساعد  االفضل الرؤيا لتقديم محاولةفي  منها تعاني التي المعوقات أهم ابرازها و امكانيات دراسة عن فضالا  ,كركوك

بمنهجية علمية  النهوضأجل  من وذلك ,في تسهيل ومعالجة المشكالت التي تعاني منها تلك الخدمات في المدينة
إعانة صناع القرار على فهم الواقع الحضري في  شأنها من التيتواكب التطور الحديث في مجال الدراسات االكاديمية 

. منطقة الدراسة

:-  منهجية الدراسة 
 بمنهج التحليل االستعانة تم فقد بالمنهج, الموضوع تربط التي المنهجية للعالقة اعتباراا لتحقيق االهداف سابقة الذكر, و 

 بتقنية االستعانة تم كما ,البنى التحتية المعنية بالبحث والدراسةالوصفي في عملية تحليل واقع خدمات  والمنهج المكاني
الخرائط لهذه الخدمات في  رسم عملية في( Arc Gis 10.3) برنامج وباستخدام( GIS) الجغرافية المعلومات نظم

 .المدينة
 
 

 -ة:موقع منطقة الدراس

 30 - ˚39 15عرض ) تي( شماالا, ودائر ˚44 80 - ˚43 60تقع منطقة الدراسة فلكياا بين خطي طول )
بحدود البلدية ( شرقاا. وقد تمثلت الحدود المكانية للدراسة بمدينة كركوك التي تتمثل بالرقعة الجغرافية المحددة ˚39

المكونة  2020نسمة لعام (2)( 1024954هكتار, التي تضم فيها قرابة ) (1)(16865.8)واقع حال( والبالغة مساحتها)
 (.1خريطة ) كما مبين في( حياا سكنياا , 53( قطاعات تحوي )8من )

 ( موقع منطقة الدراسة من العراق والمحافظة1خريطة )
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.خريطة 100000/1على : الهيأة العامة للمساحة, خريطة العراق اإلدارية, مقياس  باالعتمادالمصدر: عمل الباحث 

 طة ترقيم مدينة كركوك.يبلدية كركوك شعبة تخطيط المدن, خر  .250000/1محافظة كركوك, مقياس 
 المبحث االول

 الدراسة منطقة في مياه الشرب خدمة واقع
رضية أحدى الفعاليات واألنشطة التي تلعب دوراا مهماا في تركيب المدينة, فهي تشغل مساحة أالخدمات العامة هي 

بناء المدينة لسكان أو فعالية يقدمها يعرفها جغرافيو المدن بأنها نشاط أَ ومحددة مثل بقية االستخدامات األخرى, 
قليمهامدينتهم   .(3)التعامل بأشياء مادية ويتبادلونها فيما بينهم بشكل معنوي من دون َأن يكون  وا 

 -:للشرب الصالحة المياه اوال: خدمة
 يستهلك استعماالت الماء فاإلنسان تتعدد االنسان حيث لحياة األساسية الحاجات الشرب من تعد خدمة مياه

 الطلب على هذا لزيادة والصناعة, ونتيجة استعمال الماء ألغراض الزراعة  فضالا عن والطبخ,  الشرب في الماء
 تنظيمها وحسن من اجل المائية الموارد لتوفير جهودها كل تكرس العالم دول جعل الذي جداا األمر الهام العنصر
مصدر للمياه  تطلب توفير لذا فقد الماء, مشاريع وتطوير والفرعية الرئيسة المياه شبكات إعداد حيث من استغاللها

 جديدة مشاريع الماء وانشاء مشاريع كفاءة لزيادة الخططوضع  في السكان عدد مراعاة مع السكان متطلبات يخدم
 .(4)السكان من اإلعداد المتزايدة هذه حاجة مع ليتالءم

 اإلحتياجات وأحدى المواطن, حياة في المهمة الخدمية القطاعات أهم من الشرب مياه خدمة قطاع توفير وان
 المجهزة مدينة كركوك لسكان المقدمة الشرب مياه خدمة كفاءة درجة ولمعرفة الفرد, حياة على للحفاظ األساسية
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 وتوزيعها الشرب مياه خدمات واقع وكفاءة على هذه الدراسة في الضوء يتم تسليط المباشر الضخ بواسطة باألنابيب
 .الدراسة منطقة في الجغرافي

 في مدينة كركوك الخام المياه مصادر -1
التي تتزود منه مدينة كركوك, كما أنه أحد  الخام للمياه والوحيد الرئيسي المصدر هو الصغير الزاب نهر

مدينة الدبس التابعة  من بالقرب كركوك مدينة من كم 40قرابة  ويبعد نهر الزاب الصغير دجلة, لنهر المهمة الروافد
 تغذية يتم الصغير و زاب انابيب من نهر عبر للشرب الصالحة بالمياه كركوك مدينة إمداد يتم حيث كركوك, ةلمحافظ

 .خالله من الحالية المياه معالجة مرافق كافة
 -1990) الخليج السابقة لحرب الفترة في تطويره تم والذي بالمياه لإلمداد قائم نظام كركوك مدينة في يوجد

 المرافق تشغيل تم وبعدها الحرب اثناء ولكن الخليج حرب تبدأَأن  قبل جيدة بصورة النظام هذا يعمل كان ( حيث1991
 .المعدات ونهب الصيانة عمليات نقص نتيجة الحقيقية سعته من% 30بحوالي له التابعة

 الدراسة منطقة في معالجة الماء مشاريع  -2
 المياه لمعالجة مرافق تقليدية تعد وهي حالياا, كركوك مدينة تخدم المياه بإمداد خاصة مرافق أربعة هناك

 .كركوك بمدينة الخاصة الري  قناة الدبس ونظام طريق سد عن الصغير زاب نهر من توفيرها يتم والتي السطحية
 جانبِإلى  األلومنيوم كبريتات من متجلطة طبقات رقيقة خلط تلك المرافق كافة المعالجة عملية وتتضمن

 .بالكلور التطهير عمليات تليها ثم التصفية والتنقية عمليات
 مدينة في الموجودة الري  قناةِإلى  للضخ محطتين طريق عنالصغير  الزاب نهر من المجمعة نقل المياه ويتم
ا الدبس, ويتم بمنطقة المياه معالجة مرفق إلمداد كمصدر الصغير الزاب نهر استخدام كركوك, ويتم  قناة استخدام أيضا

 على تسريب فتحات يوجد األغراض, لهذه (K1مياه كركوك الموحد) معالجة مرفق إلمداد كركوك بمدينة الخاصة الري 
ِإلى  باإلضافة الخام, بالمياه (K1كركوك الموحد) مياه معالجة مرفق إلمداد الضخ والقناة محطات جانبِإلى  النهر ضفة
يمكن تناول  .الخام بالمياه بمنطقة الدبس المياه معالجة مرفق إلمداد منفصلة أخرى  ضخ ومحطات تسريب فتحات توفير

 -:على النحو االتي وهي مشاريع معالجة المياه بمزيد من التفصيل
 القديمة. الدبس مياه مرفق معالجة -أ

/يوم 3م (36369استيعابية بلغت ) بطاقة 1955 عام في انشاءه تم القديمة الدبس مياه معالجة مرفق ان
 ( وذلك من خالل إضافة1975عام) في (, وقد تم تجديده 1/يوم جدول ) 3( م9092وكانت حصة مدينة كركوك)

إذ يتم  الطوارئ, حالة اثناء الصيف فصل في الخام كركوك لضخ المياه بمدينة متصل رئيسي وخط عالية رفع مضخات
 العالي من أنابيب الضغط خط طريق عن كركوك مدينة في التابا الواقع المعالجة هذا ِإلى خزان ضخ المياه من مرفق

 .كم(40الى) يصل وبطول كلي انش( 24التي يصل قطرها إلى)
 الجديدة. الدبس معالجة مياهمرفق  -ب

بطاقة  محطة الدبس القديمة من ( بالقرب1982) عام في الجديدة الدبس مياه معالجة مرفق انشاء تم
 المياه كمية لتدعيم (, وذلك 1/يوم جدول ) 3( م18184/يوم حصة مدينة كركوك )3م( 36368استيعابيه بلغت)

 القديمة معالجة المياه مرفقِإلى  الجديدة معالجة المياه مرفق من النظيفةالمياه  صرف طريق عن وذلك للشرب الصالحة
 .انش( 18كركوك عبر انابيب يصل قطرها ِإلى قرابة) في مدينة التابا ضخ المياه المعالجة ِإلى خزان ثم ومن

 مياه المنطقة العسكرية. ةمعالج مرفق -ج
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 الدفاع وزارة قبل الدبس من منطقة من ( بالقرب1975عام) في انشاءه تم العسكري  المياه معالجة مرفق ان
 مرافق من المياه تجميع يتم .للشرب الصالحة العسكرية بالمياه القواعد في العسكرية المياه مستودعات إلمداد وذلك

( 109106تصل الى) كلية وبسعة الرفع, عالية ضخ محطةِإلى  ونقلها الدبس في منطقة الموجودة الثالثة المعالجة
وفرت  والتي المعالجة مرافق على تحسينات وعمل (, 1/يوم  جدول ) 3( م54553/اليوم وكانت حصة مدينة كركوك )3م

 قوة لتعزيز وسطي انشاء خزان هو هذه التحسينات ومن. باليوم مكعب (متر63645الى) تصل المياه من اضافية كمية
 .الدبس منطقة من كم (10حوالي) تبعد منطقة في كركوك مدينةِإلى  الضخ

 (K1كركوك الموحد) مياه مرقق معالجة -د
 سد من بواسطة قناة بالمياه تزويده ( ويتم1992عام) في( K1)الموحد كركوك مياه معالجة مرقق انشاء تم

 المياه ضخ يتم حيث/ يوم 3م(  277200/يوم , حصة مدينة كركوك منها )3م (339240)  سعته وتبلغ الدبس
التي يبلغ قطرها  المزدوجة المياه انابيب طريق عن كركوك مدينة (الموجود في 2) رقم الخزان االرضيالمعالجة ِإلى 

 .كركوك محافظة في القائمة المياه معالجة مرافق انتاجية التالي الجدول ويبين .انش لكل واحد( 24قرابة)
 ود مدينة كركوك( مرافق معالجة المياه الحالية وسعتها بالمتر الكعب/يوم التي تز 1جدول)

 اسم المرفق
 مدينة كركوك

الدبس والقرى 
االخرى والقاعدة 

 العسكرية
قطر التصريف  المجموع الكلي

 الرئيسي
 الخزان المستقبل

 متر مكعب/يوم متر مكعب/يوم متر مكعب/يوم

 K1 277200 62040 339240معالجة المياه 
انش  24انبوبين 

 لكل واحد
 GST-2خزان 

 خزان التبه انش 24 36369 27277 9092 القديمةمنطقة الدبس 

 خزان التبه انش 18 36368 18184 18184 منطقة الدبس الجديدة

 K1خزان  انش 20 109106 54553 54553 المرفق العسكري

   521083 162054 359029 المجموع الكلي

 بيانات غير منشورة لعام, مديرية ماء كركوك العامة, والبلديات واألعمار االسكان وزارة العراق, جمهورية -المصدر:
2020. 

 :الدراسة منطقة لمياه الشرب في( GST)الخزانات االرضية  ثانيا:  توزيع
 الزاب الصغير نهر من اساسي يتم بشكل للشرب الصالحة بالمياه كركوك مدينة تمت االشارة ِإلى َأن امداد

 معالجة مرفق العسكرية( فضالا عن والمرافق والجديدة القديمة الدبس مرافق الدبس) مرافق في معالجتها يتم والتي
الصغير, إذ يتم بعدها نقل  الزاب نهر من تتزود بالمياه التي الخاصة الري  قناة من تزويده بالمياه يتم والذي K)1المياه)

 والتي االرضية الخزانات من عدد كركوك مدينة تغذيالمياه المعالجة ِإلى الخزانات االرضية الموجود في المدينة, إذ 
وهذه الخزانات  كركوك, مدينة على وتوزيعها بتخزينها وتقوم K)1)الموحد كركوك ماء من مشروع المعالج الماء تستلم

 -هي:
 (GST-1)1 رقم ارضي خزان -1

 محطة من المياه ضخ ويتم,( 2كما مبين في الخارطة )  (K1كركوك) معالجة محطة يوجد هذا الخزان داخل
كما في   3( م 16000( وبسعة تخزينية تصل الى ) 1, من محطة معالجة ) (GST-2)2 رقم خزانِإلى  المعالجة
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مياه  تخزين خزانات تعتبر وال المرشحات لتنظيف المياه من كافية كمية توفير الخزان هو هذا من الهدفَأن ( 2الجدول )
 .كركوك لمدينة نظيفة

 . (GST-2)2 رقم ارضي خزان -2
 من المعالج الماء يستلم حيث(  2كما مبين في الخارطة ) الخاصة  نهر بجانب آوا رحيم حي في يقع

 بوابة (15) على يحتوي  الذي الرئيسي التوزيع حوض خالل ومن (انش48)منهما كل قطر انبوبين بواسطة المشروع
 , حيث توجد هناك(بوابات 4) (2) رقم االرضي والخزان بوابة (11) (3) رقم االرضي مقسمة بين الخزان الماء لتوزيع
 حوض (  فضالا عن2, وكما مبين في الجدول ) 3م(70000)مقدارها كلية خزن  بسعة خاليا اربعة وعددها الخزن  خاليا

 مضخات ستة عددها رئيسية بمضخات الضخ طريق مباشر وعن بشكلين المدينةِإلى  الماء منه يصدر الذي الممصات
 .احتياط عاملة واثنان اربعة

 -GST). 3) 3رقم ارضي خزان -3
كما مبين   السليمانيةِإلى  المؤدي الطريق من بالقرب ازادي مستشفى بجانب دروازه حي في يقع هذا الخزان

 انبوب بواسطة (2 ) رقم االرضي الخزان في التوزيع الموجود حوض من المعالج الماء ينتقل حيث ( 2في الخارطة ) 
 احواضِإلى  منها ( ويتوزع3) رقم االرضي الخزان في حوض التوزيعِإلى  انش (64قطره)
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 تمثل الثالثة االحواض الترتيب, هذه ( على4( و)4( و)3) عددها بوابات ( بواسطة5و) (4و) (2) الخزانات االرضية
 الثالث االرضية الخزانات بين الماء توزيع على السيطرة يمكن بفتحات البوابات وبالتحكم الخزانات, لتلك االولى المداخل

 .التي تليها
 ( الخزانات االرضية وشبكة نقل مياه الشرب الرئيسة في مدينة كركوك2خريطة)

 .2020بيانات غير منشورة لعام  GIS, شعبة مديرية ماء كركوك -المصدر:
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, 3م (35000الكلية تبلغ قرابة ) وسعتها ( خاليا4) عددها للخزن  خاليا على (3رقم) الخزان كما يحتوي 
انبوبين يبلغ  بواسطة المدينةِإلى  منه الماء يصدر الذي الخروج وحوض الحاجة عند الكلورين لحقن فضالا عن محطة

 .(انش48و) (انش36قطرهما)
 .-GST)4) 4رقم ارضي خزان -4

 من الماء يستلم حيث  ( 2كما مبين في الخارطة )  االولمبي الملعب خلف درواز هذا الخزان في حي يقع
, 3(م42000الكلية تبلغ) سعتها اربعة خاليا ويحتوي على ( انش40انبوب يبلغ قطره) بواسطة (3) رقم االرضي الخزان

 .الحاجة عند الكلورين لحقن محطة وهناك (2جدول )
 ( الخزانات االرضية المغذية لمدينة كركوك بمياه الشرب2جدول)

 مصدر املياه التغذية
 )مرتالسعة 

 (مكعب

 اخلزان
 )مرت( مكعب

خزان ارضي رقم 
2(GST-2) 

 1(GST-1)خزان ارضي رقم  16,000 1 -حمطة معاجلة

 3) 3خزان ارضي رقم
(GST- ومنطقة حمطة

 3 -الرفع

 (GST-2)2خزان ارضي رقم  70,000 1 -حمطة معاجلة

 4) 4خزان ارضي رقم
(GST- 2خزان ارضي رقم  3املنطقة(GST-2) 35,000 3) 3خزان ارضي رقم (GST- 

 -GST)4) 4خزان ارضي رقم GST- 42,000) 3) 3خزان ارضي رقم 4املنطقة 

 (GST-5) 5خزان ارضي رقم  GST- 42,000) 3) 3خزان ارضي رقم 5املنطقة 

 خزان اتاب 5000 مرفق معاجلة مياه الدبس القدمية 1املنطقة 

 بيانات غير منشورة لعام, مديرية ماء كركوك العامة, والبلديات واألعمار االسكان وزارة العراق, جمهورية -المصدر:
2020. 

 (GST-5) 5 رقم ارضي خزان -5
 تم خزان وهو ( 2كما مبين في الخارطة )   حي الحرية, في الشورجة تعبئة محطة هذا الخزان خلف يقع

 على ويحتوي  ( انش40قطره )يبلغ  انبوب بواسطة (3) رقم االرضي الخزان من باستالم الماء حديثاا, إذ يقوم انشاءه
 .الحاجة عند لحقن الكلورين محطة ( وهناك2جدول )   ,3(م42000الكلية تبلغ) سعتها اربعة خاليا

 -:الشرب مياه تجهيز شبكة أنابيب وأطوال ثالثا:  أقطار     
 لقطاع التحتية ضمن البنى المهمة األمور من وأطوالها أقطارها بمختلف الشرب مياه أنابيب شبكة وظيفة تعد

ِإلى  للمياه المعالجة الرئيسية المشاريع من المصفاة المياه بنقل األنابيب تلك وظيفة تتحدد إذ الشرب, مياه خدمة
 األنابيبِإلى  تتحول ثم ومن الرئيسية األنابيب عبر مباشر بشكل السكنية األحياءِإلى  وأيضاا  الموزعة الرئيسية المحطات

 بواسطة بالمياه السكنية األحياء تجهيز ليتم منها أقل وأطوال بأقطار الرئيسية الشوارع طول على الممتدة الثانوية
 جميع في األنابيب حجم تحديد في يعتمد ما وعادة حجما, أقل بأقطار السكنية األفرع داخل تمتد التي الفرعية األنابيب

 .(5)للمجتمع الهيدروليكي التدرج على بناء المجتمع في المبنية المناطق
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 واألطوال األقطار المتباينة الموزعة األنابيب خالل من للشرب الصالحة بالمياه المنطقة تجهيز عملية إذ تكون 
 . وفرعية وثانوية رئيسية أقسام عدةِإلى  تتفرع والتي

 خالل من يتم السكنية واألحياء الفرعية المحطاتِإلى  الرئيسية المشاريع من الماء نقل عمليةَأن  شك ال
 وبلغ السكنية, الوحداتِإلى  ثم ومن والفرعية الرئيسية الشوارع طول على تمتد التي الثانوية ثم الرئيسية األنابيب

( 2) الخريطة خالل فمن. ( انش 24-18) ما بين أقطارها كم تتراوح ( 32,4) قرابة الرئيسية األنابيب أطوال مجموع
الناقلة, إذ  الخطوط حسب تختلف أحجامها لتوزيع المياه والتي األنابيب من شبكة على تحتوي  الدراسة منطقةَأن  نجد

 -:اآلتي النحو على والموزعة الناقلة الرئيسية األنابيب تظهر
 الناقلة. واهمها الرئيسية األنابيب  -1

 24وبقطر يصل الى) كركوك في مدينة التابا خزانِإلى  القديمة الدبس في المياه معالجة مرفق من الرئيسة االنابيب. أ
 .انش(

وبقطر يصل  كركوك في مدينة التابة خزانِإلى  الجديدة الدبس في المياه معالجة مرفق الناقلة من الرئيسة االنابيب. ب
 .انش( 18الى)

 المرتفعة القاعدة العسكرية خزاناتِإلى  الدبس في العسكري  المياه معالجة مرفق الناقلة للمياه من الرئيسة االنابيب. ج
 .انش( 20وبقطر يصل)

 الموحد )مرفق للمشروع الرئيسي الموقع انش( التي تنقل المياه من 24قطر يصل الى) ذات المزدوجة المياه أنابيب. د
 النفط شركة طريق يمين في كم( والذي يمر 12يبلغ) كلي بطول ((GST-2)) 2 رقم ِإلى خزان ( 1K المياه معالجة

 .كركوكاوه في شمال مدينة  رحيم ومنطقة
 

 ((-3GST)) 3(( الموجود في المدينة ِإلى خزان رقم((GST-2 2رقم خزان الناقلة للمياه من الرئيسية االنابيب. ه
 .كم 3.4طول هذه االنابيب ِإلى  والتي يصل

 2.2ِإلى  يصل بطول ((-4GST)) 4ِإلى خزان رقم ((-3GST)) 3رقم خزان الناقلة للمياه من الرئيسية االنابيب. و
 .كم

-5GST)) 5ِإلى خزان رقم ((-3GST)) 3رقم خزان والتي تنقل المياه من انش(  24) قطر ذات الرئيسية االنابيب. ز
 .كم 3.0ِإلى  طولها يصلالتي  ((

 24بقطر يصل ِإلى ) المدينة في 5 رقم ِإلى منطقة ((-5GST)) 5رقم خزان الناقلة للمياه من الرئيسية االنابيب. ح
الدراسة, ينظر  قيد زالت كم( وما 5)ِإلى  يصل كلي انش( وبطول 24كم( وبقطر) 7الى) يصل كلي انش( وبطول

 .(2خريطة)
 الناقلة الثانوية. األنابيب  -2

تتمثل وظيفة هذه األنابيب في نقل المياه المصفاة من األنابيب الرئيسة الناقلة من الخزانات االرضية ِإلى 
 من المياه تستقبل حيث رئيسية مياه توزيع مناطق خمسةِإلى  كركوك مدينة تقسمالوحدات السكنية في المدينة والتي 

 المياه توزيع شبكة وقد بلغت المدينة, في المياه توزيع شبكة على وتوزعها االربعة في المدينة القائمة الخزانات االرضية
 (, وكما3كم, ينظر خريطة) 70ِإلى  يصل مناطق السكنية بطولِإلى  الخزانات بالمياه من المدينة التي تزود الثانوية

 :يلي
 .المدينة في 1 رقم منطقةِإلى  2 رقم خزان من الثانوية االنابيب. أ



2021لسنة  2العدد:  16مجلة جامعة كركوك/ للدراسـات اإلنسانية      المجـلد :  

 

346 

 

 .المدينة في 2 رقم منطقةِإلى  2 رقم خزان من الثانوية االنابيب. ب
 .المدينة في 3 رقم منطقةِإلى  3 رقم خزان من الثانوية االنابيب. ج
 .المدينة في 4 رقم منطقةِإلى  4 رقم خزان من الثانوية االنابيب. د
 .المدينة في 5 رقم منطقةِإلى  5 رقم خزان من الثانوية االنابيب. ه

ولعدم توفر بيانات في دائرة الماء والمجاري عن المياه حسب االحياء وانما على مستوى القطاعات في المدينة  فتبين 
قطاعات المدينة في نفس الوقت باحتياجاتها من المياه لذلك فانه يتم توزيع من خالل الدراسة انه ال يمكن تغطية جميع 

المياه الى بعض القطاعات وفق جدولة المياه  فيما بين يوم واخر حتى يتم ايصال الماء الى جميع قطاعات المدينة في 
اسباب منا سعة القطاع من  مدة اقصاها ثالثة ايام . ولهذا فنالحظ ان بعض االحياء تعاني من شحة في المياه لعدة

حيث المساحة واعداد السكان من جهة واالحياء الواقعة في اطراف المدينة تعاني من التجاوزات التي نجمت عن سوء 
 التخطيط في االطراف الريفية الحضرية مما ولد ضغط اضافي على خدمة الماء من قبل هذه االحياء العشوائية .

لنقص الحاص بالمياه العذبة باخرى غير عذبة متمثلة بمياه االبار خصوصا بااليام وهناك بعض االحياء يتم تعويض ا
التي ال يوجد بها تجهيز بمياه االسالة , وهذه المياه ال تستخدم للشرب عادة وانما تستخدم للغسيل واالعمال المنزلية 

 االخرى .
 كركوك مدينة في المياه توزيع مناطق( 3) خريطة
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 .2022بيانات غير منشورة لعام  GIS, شعبة ماء كركوكمديرية  -المصدر:

 
 -حصة الفرد من المياه : -3

مع ثبات في كمية  2020عام  (6)نسمة ( 1035355ان الزيادة الكبيرة في عدد سكان مدينة كركوك التي وصلت الى )
المياه الواصلة الى مدينة كركوك منذ تسعينيات القرن المنصرم والسبب هو عدم  استحداث وحدات ضخ جديدة توصل 
الماء الى المدينة مما ولد ضغط على خدمة الماء ونقص ملحوظ في كميته خصوصا في فصل الصيف بسبب الزيادة 

( لتر يوميا الى مدينة 359029000فصل مع العلم ان وحدات الضخ تضخ نحو )الكبيرة على الطلب عليه في هذا ال
%(  وبالتالي فان الذي يصل الى قطاعات المدينة  20كركوك ولكن تقدر دائرة الماء ان الفاقد من هذه المياه يقدر بـ ) 

ي اقل من المعيار العالمي  لتر يوميا وه (8)( 277لتر يوميا فتكون حصة الفرد )  (7)(287223200من المياه هو )  
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( لتر يوميا من اجل تلبية متطلبات االنسان المائية , مما ولد عجز مائي كبير على مستوى  450الذي يقدر بنحو ) 
يوميا,  واختلفت نسبة العجز المائي بين قطاع واخر حسب الجدول  ( لتر 178686550المدينة فقد وصل العجز الى )

لتر  (179)( لتر/يوم/فرد وبعجز مائي قدره 271( بلعت حصة الفرد ) 3ز في قطاع ) ( فكانت اعلى نسبة عج 3) 
صالح  وحيالزهراء  وحيقصاب خانه  وحيغرناطة  وحيتسعين  وحي الحمزلي /يوم/فرد  والذي يضم كل من حي 

ويرجع السبب في تدني حصة الفرد الى  بنجا علي وحياالنتفاضة  وحيالسالم  وحياالمل  وحيالعروبة  وحيالدين 
( نسمة من جهة  و سعة مساحة القطاع من جهة  212179زيادة عدد السكان في هذا القطاع حيث وصلت الى ) 

 اخرى  بعد اضافة حي بنجه علي الية دون زيادة في حصة القطاع مما قلل كمية الحصة اليومية للفرد .
شاطرلو  وحيالماس  وحيعرفة  وحيرحيم اوه حي والذي يضم كل من ( 1ياتي بالمرتبة الثاني قطاع رقم ) 

بلعت , شوراو وحيبارود خانه  وحيازادي  وحياالسكان  وحيبريادي  وحيبوالق  وحيالقلعة  وحيامام قاسم  وحي
ار ( لتر /يوم/فرد وهي متدنية ايضا مقارنة بالمعي 160وبعجز مائي يقدر بنحو )  ( لتر/يوم/فرد290حصة الفرد )

العالمي ويرجع السبب في هذا التدني الى اضافة حي شوراو من جهة وزيادة عدد السكان من جهة اخرى فوصلت الى ) 
 ( نسمة  مما ولد ضغط كبير غلى خدمة المياه . 197951

( لتر/يوم/فرد وبعجز 345( بلعت حصة الفرد ) 2اما المرتبة الثالثة في العجز فكانت من حصة القطاع رقم )
صاري  وحيتعليم تبه  وحيبكلر  وحيالمصلى  وحيالشورجة ( لتر /يوم/فرد وشملت كل من حي  105قدره )  مائي
( نسمة وايضا نقص مياهها  166449وبعدد سكاني بلغ ) الفيلق وحي الحرية وحيجنكالوة  وحيالخاصة  وحيكهيه 

بسبب ثبات كمية التوزيع المائي واضافة حي الفيلق اليها ولد عجزها المائي فظال عن سعة المساحة التي يغطيها هذا 
 القطاع .

عجز وب( لتر/يوم/فرد 349بلعت حصة الفرد )(  4ياتي بالمرتبة الرابعة من حيث العجز المائي قطاع رقم ) 
الخضراء ( نسمة  والذي يضم كل من حي  164410( لتر /يوم/فرد وبمجموع سكاني وصل الى )  101مائي قدره ) 

 وحيالعسكري  وحيالتضامن  وحيالمدينة  وحي التآخي وحيشقق الغاز  وحيالمنصور  وحيسلطان ساقي  وحي
حصته المائية مما سبب نقص في حصة وهذ القطاع فيه نقص ايضا بسبب اضافة حي بدر الى   وحي بدر الزوراء

 الفرد المائية .
 وحيالجامعة  وحيالسكك ( الذي يظم كل من حي  5اما المرتبة الخامسة فكانت من حصة القطاع رقم ) 

وفية اقل عدد سكان من القطاعات االخرى بلغ )   االفق وحيالشعب  وحيالرشيد  وحيحصار  وحيبهار  وحيالزهور 
 ( لتر /يوم/فرد 84وكان العجز المائي فيه )  ( لتر/يوم/فرد366حصة الفرد ) بلعت( نسمة  157107

السبب في ذلك هو ان حاجة المدينة الى الماء وفق المعيار العالمي الذي يقدر بنحو )  وعلى العموم فان
دينة فهي تحتاج  ( لتر يوميا للشخص الواحد واذا ما تم حسابها حسب عدد السكان وكمية المياه الواصلة الى الم 450
( لتر يوميا .وهناك اسباب اخرى يمكن ايجازها عن التفاوت بين كمية المياه بين قطاع واخر هو 465909750) 

مقدار عدد السكان في القطاع وعدد التجاوزات ) االحياء العشوائية ( التي تستمد المياه من االحياء القريبة منها مما 
 قطاعات دون غيرها .ولد ضغط على خدمة الماء في هذه ال

 2020( حصة القطاع  والفرد من المياه واعداد السكان حسب القطاعات لمدينة كركوك لعام 3جدول )
 عدد السكان احياء املدينة يف كل قطاع القطاعات

 2020لعام 
حصة القطاع من 

 لرت/ يوم املياه
حصة الفرد من 

املياه 
 /يوم/فردلرت

العجز املائي 
 لرت /يوم /فرد

–امام قاسم –شاطرلو –املاس –عرفة  –رحيم اوه  (1رقم )  قطاع
ابرود  –ازادي –االسكان  –برايدي  –بوالق –القلعة 

 شوراو -خانه 

 
197951 

 
57444640 

 
290 

 
160 

    صاري   –تعليم تبه  –بكلر  –املصلى  –الشورجة  (2قطاع رقم ) 
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 166449 الفيلق -احلرية –جنكالوة  –اخلاصة  –كهيه 
 

57444640 345 105 

الزهراء  –قصاب خانه  –غرانطة  –تسعني  –احلمزيل  (3قطاع رقم ) 
 –السالم  –االمل  –العروبة  –صالح الدين  –

 بنجا علي–االنتفاضة 

 
212179 

 
57444640 

 
271 

 
179 

 –شقق الغاز  –املنصور  –سلطان ساقي  –اخلضراء  (4قطاع رقم ) 
 -الزوراء –العسكري  –التضامن  –املدينة  – التآخي

 بدر

 
164410 

 
57444640 

 
349 

 
101 

 –حصار  –هبار  –الزهور  –اجلامعة  –السكك  (5قطاع رقم ) 
 االفق –الشعب  –الرشيد 

 
157107 

 

 
57444640 

 
366 

 
84 

 املعدل 324املعدل  287223200 1035355  اجملموع
126 

ون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات, دائرة إحصاء محافظة اوالتعالمصدر: وزارة التخطيط 
 , بيانات غير منشورة2020كركوك, اعداد السكان حسب االحياء لعام 

 2020مديرية ماء ومجاري كركوك بيانات غير منشورة لعام 
 المبحث الثاني

 الدراسة منطقة في المشكالت التي تواجه خدمات مياه الشرب
, هي من بين المجاالت األكثر أهمية بالنسبة للمدن وعدم تقديم هذه بمختلف انواعهاإن توفير الخدمات 

من الناتج عن االستقطاب الحضري الخدمات بصورة كافية يؤدي ِإلى زيادة التكاليف التي يفرضها التحضر السريع 
 .(9)على البيئة الحضرية التهديدات

المياه النظيفة أمر ضروري  فإمداد, (10)واحد من اهم الخدمات الحياتية داخل المدينةيمثل تجهيز الماء إذ 
نموها له آثاره السلبية على كفاءة تلك الخدمة خاصة  واستمرار, إال َأن الزيادة المساحية للمدن االنسانللحياة وصحة 

الخدمات على  بعض المدن يؤدي ِإلى الضغطالمستمر لفالجذب . (11)إذا لم يواكب هذا التوسع زيادة كفاءة هذه  الخدمة
بفعل الزيادة السكانية في المدينة وزيادة الطلب عليها وأن سوء التوزيع يؤدي ِإلى ظهور خلل واضح في التوزيع 

 .منها  (12)ا إيجاد حلول مناسبة لهانوينتج عنها مشكالت من الصعب أحياالمكاني للخدمات 
 معيار المياه الصالحة للشرب. -1

ُتعد خدمة مياه الشرب هي الضرورة األساسية لحياة السكان ولكي تحقق مياه الشرب غايتها من الناحية 
البيئية والصحية, يجب َأن تكون نقية وذات خدمة كفؤة في تلبية االحتياجات الضرورية للسكان المدينة ويلحظ من 

تمثل عبئاا يضاف ِإلى قائمة للشرب كبيرة جداا و  ( َأن نسبة العجز اليومي من خدمة توفير المياه الصالحة4الجدول)
المنتجة  إذ لم تعد كميات المياه ,نقطاع المتكرر للماء داخل المدينةفضالا عن اإل  ,عباء التي تعاني منها مدينة كركوكاأل

ذه ه تكفي لتر/يوم( وال 287223200غير كافية لسد احتياجات المدينة, فقد بلغت كميات الماء الصافي حوالي )
المتمثلة بمحطات النقل  الخام المياه مصادرَأن  كما المدينة, في الموجود الحالي عدد السكان إلمداد من المياه السعة

 .(13)المتوقعة والمستقبلية الحالية لالحتياجات كافية وغير محدودة ُتعد الصغير الزاب نهر من
 حصة الفرد من المياه . -2
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( لتر/يوم  271( لتر/ يوم/ فرد  متباينة ما بين ادناها ) 277المياه قرابة )فقد بلغت حصة الفرد الواحد من 
( وهي 2020(  وبقية القطاعات بين ذلك عام )5( لتر /يوم في قطاع رقم ) 366( واعالها ) 3(  جدول )3في قطاع)

( لتر/ فرد/ 450حدد بــ )بذلك أقل من المعيار التخطيطي في تحديد االحتياجات اليومية للفرد من مياه الشرب والذي 
يوم . مع وجود تباين مكاني في التوزيع بين القطاعات و األحياء السكنية للمدينة, إذ تعاني أحياء بالكامل من شحة 
المياه وأخرى غير مرتبطة بشبكة المياه العامة وخاصة األحياء الجديدة على العكس من أحياء مركز المدينة التي ال 

لتر/ يوم( حسب تقديرات  465909750اه . بينما بلغت الحاجة اليومية لمدينة كركوك حوالي )تعاني من مشكلة المي
 .(14)%(61مديرية الماء وبنسبة عجز وصلت ِإلى )

 ( معدل التجهيز والعجز لمياه الشرب في مدينة كركوك4جدول)

معدل االستهالك  عدد السكان معدل تجهيز المياه
 للفرد الواحد

ياه الحاجة الفعلية لم
الشرب في اليوم 

 الواحد
 نسبة العجز

287223200 1035355 277 465909750 61% 
 .2020تنظيم الباحث باالعتماد على بيانات مديرية ماء كركوك, بيانات غير منشورة لعام  -المصدر:

 مشكالت شبكة االنابيب . -3
لوحظ من خالل الدراسة الميدانية وبيانات مديرية ماء كركوك َأن شبكة توزيع المياه تغطي أغلب مناطق 

المدينة   ولكن ما تعاني منه المدينة في الوقت الراهن هي مشكلة التجاوزات على الشبكة الرئيسية مما يوثر ذلك على 
لى انخفاض كمية المياه والقطع المستمر وعدم ايصال المياه ِإلى القوة الدافعة للمياه داخل االنبوب وبالتالي يؤدي ذلك إِ 

المناطق التي ينتهي عندها االنبوب بصورة طبيعية,  فضال عن عمر االنابيب التي معظمها قديم تعرض للتلف والكسر 
متجاوزين على جزء منها ظاهر واالخر مخفي ال يعرف به اال بعد حدوث انخسافات في التربة والشوارع  . وأن أغلب ال

المدينة من مناطق مختلفة والذين يسكنون العشوائيات التي تجاور المنطقة  مالشبكة الرئيسية هم من الذين استقطبته
الحضرية من خالل سحب  مجموعة انابيب للعشوائيات المتجاوزة على األنبوب الرئيسي ومن مكان واحد , اضف ِإلى 

.واالمر االخر هو مشكلة  ()ون شبكة المياه  دون حفر آبار خاصة بالمعملذلك تجاوز اصحاب المعامل الذين يستخدم
 انقسام المنازل في المدينة الى مشتمالت فتشغل المنزل الواحد اكثر من عائلة واحدة مما ولد ضغط على خدمة المياه .

 مشكلة انخفاض  كمية انتاج المياه -4
معدل تشغيل المحطات المائية بسبب قلة تجهيز الكهرباء كما َأن انخفاض كمية اإلنتاج يعود ِإلى انخفاض 

صبح , وأ(15)ساعة يومياا  15 -12للمحافظة , حيث قدر معدل تشغيل المحطات المائية لتجهيز المدينة بالمياه حوالي 
ي للشرب لمواجهة النمو الحضري المتزايد المتمثل ليس فقط ف المياه الضرورية الصالحة احتياجات من الصعب تلبية

االستهالك الواسع لكميات المياه خاصة في المنطقة الصناعية المتواجدة  في بل انهاتوسع المدينة وزيادة عدد سك
 للمدينة. الغربي  بالجنوب

أضف ِإلى ذلك انخفاض معدل تجهيز المدينة بالمياه من المحطة الرئيسية في مدينة الدبس )الواقعة على بعد 
% في الطاقة المنتجة والمجهزة لمدينة كركوك بعد الدمار والخراب الذي تعرضت له 30 كم من المدينة( ِإلى قرابة 40

 .2003المحطة بعد احتالل العراق عام 
 التوقعات المستقبلية لحاجة المدينة الى المياه -5
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تعد الزيادة في عدد السكان من اهم المسائل التي يدور حولها النقاش بين المختصين في جغرافية المدن من اجل توفير متطلبات 
السكان في المدينة ومن اهم هذه المتطلبات هي خدمات البنى التحتية ويأتي في مقدمتها مياه الشرب , وان معدل النمو السكاني 

 :(16)معادلة اإلسقاطات السكانية وبتطبيق %(  2.7لمدينة كركوك هو ) 
PN = PO ( 1 + r ) N 

 إذ ان

PN عدد السكان في المستقبل = 

PO عدد السكان في التعداد األخير = 

r معدل النمو = 

n الفترة الزمنية بين التعدادين = 

سكان مدينة كركوك سيصل ( نسمة فان عدد  1035355هو )  2020وبمان عدد سكان مدينة كركوك في سنة االساس عام 
, واذا ما تم تقسيم كمية المياه على عدد السكان فان حصة الفرد ال  2030( نسمة بعد عشر سنوات أي عام  1345961الى ) 

( لتر يوميا في سنة الهدف .مما يتطلب تدخل فوري من اجل حل هذه 237( لتر يوميا وبهذا يكون العجز المائي) 213تتجاوز ) 
متطلبات المدينة من مياه الشرب في الوقت الحالي والمستقبلي سواء بإيجاد بدائل إلضافة كمية الميا الى المدينة  المشكلة وسد 

 او بأنشاء مشاريع جديدة تزيد من كمية المياه الواصلة الى المدينة تالفيا لحدوث ازمة مياه تهدد مستقبل المدينة .
 االستنتاجات والتوصيات.

 : من االستنتاجات اهمها دتوصلت الدراسة ِإلى عد : االستنتاجات :أوالا 
الشرب,  مياه تصفية لمشاريع بمحطات الضخ للمياه  والمتمثلة مدينة كركوك في التحتية البنى خدمات كفاءة عدم -1

 كم عن المدينة . 40والسبب ان المياه تصلها من نهر الزاب االسفل على بعد 
مما ولد تباين  بالخزانات االرضية لشبكة مياه الشرب بالكامل مغطاة غير كركوكمدينة  مساحةَأن  الدراسة اظهرت -2

( 366( وصلت الى ) 5في كمية المياه التي يحصل عليها كل قطاع من قطاعات المدينة فكانت اعاله نسبة في قطاع )
 ( لتر /يوم /فرد . 271( وبكمية )  3لتر /يوم /فرد وادناها في قطاع ) 

( لتر/يوم وانه هناك عجز 287223200ل الدراسة ان صافي ما يصل الى المدينة من المياه بلغ ) تبين من خال  -3
( لتر /يوم والكمية المطلوب توفيرها هي ) 178686550%( بواقع ) 61مائي كبير في مدينة كركوك يصل الى) 

 ( لتر/يوم.465909750
 خرجت الدراسة بعدة توصيات اهمها : : التوصيات : ثانيا

توصي الدراسة بضرورة تنوع مصادر المياه ومحطات المعالجة لمياه الشرب وذلك من خالل االستفادة من سدة  -1
الخاصة التي تم انشائها في السنوات االخير وذلك بإقامة محطات معالجة ثانوية تكون بمثابة رافد اضافي يزود المدينة 

 باحتياجاتها من المياه.
توصي الدراسة بضرورة وضع رؤية تطويرية لشبكة انابيب مياه صادي المنشود للمدينة بهدف تحقيق التكامل االقت -2

 الشرب, وباألخص تلك التي مضى على عليها وقت طويل.
إعادة توزيع أو استحداث خزانات أو محطات ضخ فرعية بغية ايصال خدمة توصي الدراسة بضرورة العمل على  -3

ء المدية وباألخص في مناطق جنوب المدينة التي ينعدم فيها اي من الخزانات مياه الشرب بانسيابيه ِإلى جميع انحا
 . االرضية لمياه الشرب
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 الهوامش
                                                           

 (  arc gis 10.8( تم استخراج المساحة بواسطة برنامج )  1
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، دائرة إحصاء محافظة كركوك، (  2

 ، بيانات غير منشورة2020اعداد السكان حسب االحياء لعام 
كفاااص صااالم محمااد عبااد ، توزاااا الخاادمات العامااة وتخطيطهااا فااي بلاادة طمااون )محافظااة طو ااا (  االسااتعانة باانظم  (3)

(، رسااالة ماجسااتير )غياار منشااورة( ، برنااامج التخطاايط الح،ااري واالليمااي، جامعااة النجاااص GISالمعلومااات الجارافيااة )
 .41، ص2007الوطنية ، فلسطين، 

التحليل المكاني لخادمات البناا التحتياة فاي ناحياة الكارادة  اساتخدام نظام المعلوماات الجارافياة  مروة عبد الرازق  عيوي، (4)
G.I.S ،80، ص2013، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية/ابن رشد، جامعة  اداد. 

صاال، رسااالة ماجسااتير عاادنان علااي حمااد لاادير، تءياايم كفاااءة خاادمات البنااا التحتيااة فااي الجانااب االيماان ماان مدينااة المو  (5)
 .93، ص2021)غير منشورة( ، كلية اآلداب، جامعة تكرات ، 

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، دائرة إحصاء محافظة كركوك،  (  6
 ، بيانات غير منشورة2020اعداد السكان حسب االحياء لعام 

   20كمية المياه المنتجة *                                        
 ااااااااااااااااااااا    ( تم استخراج كمية المياه المفءودة  = اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 7

 100 
 مية المياه الفعلية ك                               

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( تم استخراج حصة الفرد من المياه وفق االتي = اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 8
 (2020عدد السكان لمدينة كركوك لعام )                                     

 . 217، ص 2001، دار النه،ة العربية ، بيروت ،  1عبد   عطوي ، جارافية المدن ، ج(9) 
لخادمات العاماة اياد عاشور حمزة الطائي ، رااض عبد  السامرائي ، )النمو العمراني لمدينة سامراء واثره في كفاءة ا(10) 

 .34، ص 2013،  32، العدد 9والبنا التحتية وافالها المستءبلية( ، مجلة سامراء ، المجلد
 . 221، مصدر سابق ، ص 1عبد   عطوي ، جارافية المدن ، ج (11)
 .432، ص 2015زان العابدين علي صفر ، جارافية المدن ، الط عة األولا ، دار الو،اص للنشر ، عمان ،  (12)
مؤاد سامي عبد  الءره غولي ، االستءطاب الح،ري وأثره في البيئة الح،راة لمدينة كركوك، رسالة ماجستير )غير  (13)

 .69-67، ص2016منشورة(، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة تكرات ، 
 . 2020مديراة ماء ومجاري كركوك بيانات غير منشورة لعام  (14)

(مءابلااة شخصااية مااا ال ) مهندسااة دنيااز حساان كاارام ، مسااؤوو التخطاايط والمتا عااة، والمهندسااة اخاا ص في،ااا   مسااؤولة
 .Gisشع ة 
، 2015زاااان العابااادين علاااي صااافر، تخطااايط المااادن )اسااا  ، ومفااااضيم ، وتطبيءاااات(، دار الو،ااااص للنشااار، عماااان، (15) 

 .584ص
.،  2000، دار الكتب للط اعة والنشر ، الموصل  2طه حمادي الحديثي، جارافية السكان ، جارافية السكان ، ط (16)

 . 309ص 
 -لائمة المصادر:
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Spatial analysis of drinking water service efficiency in Kirkuk city 

A b s t r a c t  

The population increase in developing countries has led to an increase in the demand for 

services, especially infrastructure services, and then the need has arisen to develop this sector 

in a way that serves the population. On the number of residents and their spatial distribution 

in the city, as well as studying the need for those services according to planning standards. 

The study concluded that there are shortcomings and deficits in the provision of services and 

their insufficiency for the population and their deviation from the approved standards and 

their poor distribution. The results of the study showed that the amount of water service 

deficit amounted to (178686550 liters / day) according to the estimates of the Water 

Directorate, with a scarcity rate of (61%). The study required the development of a number of 

solutions to address and develop this shortage in drinking water services. 

 


