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 :ستخلصم
افي السكاني، والمساحة العمرانية داخل الحيز الجغر  لى النمولزيادة التي تطرأ عان تزايد أهمية محطات الوقود في الوقت الحاضر نتيجة 

التوزيع المكاني لمواقع محطات الوقود ونمط توزيعها وتركزها، اتجاه توزيعها المكاني في محافظة عفيف وتوزيع  التعرف علىو للمدينة، 
وتعتمد  .ةلتخطيطيا والمعاييرلمشروط واها المكاني يها ومدى تحقيق توزيعدالسكان وشبكات الطرق والتعرف على كفاءة التوزيع المكاني ل

ح أبعاد التباين يالدارسة على المنهج المتبع في وصف مواقع محطات الوقود الحالية وفهم هذا التوزيع وتفسيره، والوصول لنتائج توض
قود بمدينة البيانات المكانية لمحطات الو  ومؤثراته المكانية. كما اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خالل األساليب اإلحصائية لتحليل

عفيف وتفرض معطيات البحث استخدام األسلوب اإلحصائي الذي يركز على وصف وتلخيص األرقام المجمعة حول موضوع معين 
لوقود ات امواقع محط وتفسيرها في صورة نتائج رقمية، عالوة على ما سبق فقد تم استخدام أسلوب الدراسة الميدانية؛ بهدف معرفة

 لتوثيق المالحظات أثناء الزيارة الميدانية وتدوينها باإلضافة إلى مطابقة اإلحداثيات الجغرافية. والوقوف عليها

سكان وشبكة وعالقتها بال عفيفوتركز الدارسة على دور نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الصورة التوزيعية لمحطات الوقود بمدينة 
ات وأقدمية نشأة األحياء السكنية، بحيث تعالج التحليل المكاني لمحط العمرانيزيع محطات الوقود وفقا للنطاق الطرق مع التركيز على تو 

 وصيات. ، وأخيار الخاتمة وأهم التعفيف دينةثم التوزيع المكاني األمثل لمحطات الوقود بم الجغرافية،الوقود باستخدام نظم المعلومات 

 ، التوزيعنطاق التخصيص نطاق الخدمة، التوزيع االتجاهي، المسافة المعيارية،الجار األقرب، جغرافي، التوزيع ال الكلمات المفتاحية:
 األمثل.

 

 :مقدمة
م، 1991و جغرافية الخـدمات وبخاصـة جغرافية المـدن )خـالف،أبالدراسـة الجغرافية للخـدمات  يسمىالساحة الجغرافية ما  علىظهر حديثا 

ـاع بأهمية وذلك بعد االقتن القرن العشرون تمـام بقطـاع الخـدمات فـي العـالم المتقـدم منـذ الستينات والسبعينات من (، ولقـد بـدأ االه2ص
وقـد تركزت االتجاهـات الجغرافية  .(255م، ص 996)البغدادي،  والحضريةالبـارز فـي النواحي االقتصادية  الحيوي ودورههـذا القطـاع 

 خدمةأفـضل  لتقديم ةاليومي حتاتهالفـرد فـي  يحتاجهاالعامـة التـي و  االهتمـام بالتوزيع الجغرافـي لمرافـق الخـدمات علـي الحديثةالتطبيقية 
 ,Ayeni   الموقـع ةنظريو  االقتصادية الجغرافيا و البشرية هما الجغرافيامـن مجـاالت  ينفـي االهتمـام مجـال وتشتركسر وسـهولة، يلـه بكـل 

2001, P112).) 

وخـصائص يفية كالمكـاني لمعرفة  ليالتحلودورهـا فـي دراسـة الخـدمات خاصـة تلـك التـي تتنـاول  الجغرافية التوزيعات أهميةوقـد بـرزت  
   الهامـة التـي تبحث في موضوع العرض والطلب. النظريةفـي المكـان وذلـك كأحـد الركـائز  األشاءتـشكل 

عتبـر يممـا  رهكبب سكانية شريحةألنهـا تخـدم  رةيكب أهميةذات  الحضريةلمواقع الخـدمات داخـل القطاعـات  ةالتوزيعيوتعد دراسة الصورة 
 واسـتخدام اإلحصائيةالمعلومـات  وزيادة الحديثةالبحـث  أسالبمراكـز الخـدمات داخـل المـدن، ومـع تطـور  توزيعفـي  أساسياعـامال 
ومـات داخـل منظومـة نظـم المعل واإلحصائيات والتقنيات األساليبوالمخططون علـي استخدام تلك  الجغرافيون حرص  الحدثة التقنيات
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عـن  لهـا، والكـشف التخطيطية المعاييرحـسب  مسئوليتهامواقع الخدمات ونطاق  وتوزيع لتحديد( ٣٧م،  ص٢٠١٣، الدليمي) الجغرافية
 (.  227م،  2001)كبارة،  ةر يودقـة كب بفاعليةوذلـك  التوزيعالمـؤثرة علـي هـذا  يةالجغرافالعوامـل  تحليلالمكـاني، او  التوزيعنمـط 

لـي معالجـة االسـتفادة مـن قـدرة البـرامج ع للباحثينالخـدمات بمـا أتـاح  جغرافيةداخـل مجـال  الجغرافيةنظـم المعلومـات  تطبيقات تزايدتوقـد 
 التحلالت أجراءو  المكانية البيانات، الـي جانـب القـدرة علـي معالجـة شكل أسرعهصول علـي اإلجابـة بـبـسرعة فائقـة، والحـ المكانية البنانات
 . ( (Richards,T.,& et al., 1999& Mc.Lafferty, 2003 المعقـدة واإلحصائية المكانية

صائـصها فـي عـددها وفـي خ تغيراتوالتـي قـد شـهدت بـشكل واضـح  ينةالخـدمات التـي تقـدمها المـد إحدى للساراتوتعد محطات الوقود     
صـبحت تمثـل وأ اقتصادية،حقق عوائـد ياسـتثماري  كقطاع يةداخـل المـدن كبيرة وكثر عددهاـث انتشرت بـصورة ي، حوالمكانية الوظيفة

من  عديدالتـزدحم بهـا  اسعة، وأخـذتشومـساحات لها  جديدةوظهـرت بمواصـفات  بينها فيماوتقاربـت  ينـشاط تجـاري واسـتخدام ارض
مدينة د . وتـشهللعامة إضافة والمخططين ادات من قبل المختصينهتمـام وانتقالمحـل ا األحيانمـن  كثيرأصـبحت فـي  حتىالشوارع 

ن الوضع ع ميدانيةراسة د أصبح البد من إجراء للمدينة العمرانيةفـي محطـات الوقـود وذلـك نظـرا التـساع الرقعـة  كبيراتوسـعا  عفيف
  الراهن.

 أهمية الدارسة: 
دراسة من ض وتحديدا   الجغرافية البشريةعفيف أحد موضوعات  لمحطات الوقود مدينةيعتبر موضوع "تحليل أنماط التوزيع المكاني 

مو نعالقة ذلك تصاديا  و اقواستخدامها واالستخدام األرضي  محطات الوقودمن توزيع  االقتصاديةحيث إن الخدمة  جغرافية الخدمات
السكان وتوزيعهم والتنمية البشرية ألجل الوصول إلى رؤية جغرافية تساهم في برامج التخطيط والتنمية الحضرية وتأتي أهمية دراسة هذا 

  منها:الموضوع في جوانب عدة 

 العمراني بمدينة عفيف. مع النمو المطرد للنطاق لمحطات الوقودضرورة تبيين مدى توافق التوزيع الجغرافي  أوال:

من األهمية في  لما تحتله المدنثانيا : النمو السكاني المتزايد والتطور العمراني التي تشهده مدينة عفيف يتطلب دراسة جدية للخدمات 
 الخدمات العامة التي يجب أن يحصل عليها السكان بطريقة مناسبة وسهلة.

 عفيف.في مدينة  المدنتتناول الخدمات  جغرافية متخصصةعدم وجود أية دراسة  ثالثا :

مانا بالدور الذي وإي جغرافية المدنرابعا : تعد هذه الدراسة محاولة لإلسهام الجغرافي في تقديم بعض المقترحات للجهات المختصة قطاع 
لتوزيع المكاني على مستقبل ا تقوم به الجغرافيا في االنتشار نمط التوزيع المكاني الحالي لهذه الخدمة في مدينة عفيف وإلقاء الضوء

 لمحطات الوقود.

 أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة التطبيقية إلى إبراز عالقة التأثير والتأثر المكاني لمواقع محطات الوقود من خالل تحليل توزيعها الجغرافي ويتضح  

 ذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية: 
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مواقعها  جغرافية تؤثر على عتباراتأ لعدة  ا  وفق عفيفحطات وقود السيارات في مدينة التعرف على خصائص التوزيع المكاني لم -
 الجغرافية. 

 الكشف عن التباينات المكانية والنمط العام للتوزيع الجغرافي من خالل إبراز دور تقنية نظم المعلومات الجغرافية، ودوافع هذا التباين -
هذا التوزيع عالوة على د راسة استهالك محطات الوقود والقوى العاملة وخصائصها للوصول الى معرفة األسباب الكامنة وراء 

 االجتماعية واالقتصادية.  

 على مستوى أحياء المدينة بكفاءة؟  عفيف: هل تتوزع محطات الوقود بمدينة السؤال البحثي

د فروق جوهرية في توزيع محطات وقود بكفاءة، أي ال توج عفيف: تتوزع محطات الوقود على مستوى أحياء الفرضية البحثية
 السيارات على مستوى أحياء المدينة. 

طات بكفاءة، أي توجد فروق جوهرية في توزيع مح عفيف: ال تتوزع محطات وقود السيارات على مستوى أحياء مدينة الفرضية البديلة
 .  عفيفوقود السيارات على مستوى أحياء مدينة 

 :  مناهج الدراسة وأساليبها
قد  ايعرف منهج البحث بأنه اإلطار الذي يعالج الظاهرة الجغرافية في طبيعتها وذاتها وتوزيعها، والعالقات المتأثرة بها والمؤثرة فيها، وم

يظهر من ترابط نحو تلك العالقات وهناك شبه إجماع لدى غالبية الجغرافيين على أن منهج البحث يحدد في موطن الظاهرة وتوزيعها 
 (.129ه، ص 1404ظاهرة الجغرافية وارتباط الظاهرة بغيرها من الظواهر )الفرا، وخصائص ال

اإلحصاء إلى عمليات التصنيف و  بأنواعها باإلضافةتعتمد الدراسة استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد بشكل مباشر على المالحظة 
منهج المتبع في وصف مواقع محطات الوقود الحالية (. ومن ثم يفيد ال250م، ص 2003مع بيان وتفسير تلك العمليات )العساف، 

وفهم هذا التوزيع وتفسيره، والوصول لنتائج توضح أبعاد التباين ومؤثراته المكانية. كما اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خالل 
حصائي الذي استخدام األسلوب اإل معطيات البحث عفيف وتفرضاألساليب اإلحصائية لتحليل البيانات المكانية لمحطات الوقود بمدينة 

ستخدام اعالوة على ما سبق فقد تم ، يركز على وصف وتلخيص األرقام المجمعة حول موضوع معين وتفسيرها في صورة نتائج رقمية
الميدانية رة االمالحظات أثناء الزيدونت بعض بهدف معرفة مستوى الخدمات الُمقدمة وتقييمها، وبناء على ذلك  الميدانية؛الدراسة  أسلوب

  .إلى مطابقة اإلحداثيات الجغرافية باإلضافة

  إجراءات الدراسة:

وأشكال  وخرائطوقد ُمثلت نتائج البيانات في جداول  محطة، (22)عددها والبالغ  عفيفسة لجميع محطات الوقود بمحافظة ار أعدت الد
 ى النحو اآلتي:  عل مراحلوأنماطها وفق ا لعدة  بيانية؛ لتوضيح االختالفات المكانية

  Data Collectionالبيانات: مرحلة جمع أوال : 
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كان آخر  م، والذي2010لعا م عفيفاقتضت الرجوع لعدة جهات حكومية في الحصول على البيانات كالتعداد السكاني ألحياء مدينة 
ا تم الحصول على قاعدة من البيانات 2019عام اإلحصاء العامة وتحديثه من وازرة الشؤون البلدية والقروية  تعداد توفر في هيئة ، وأيض 

يارة سة من الز را، ولم تخُل الدبمدينة عفيفم من وازرة الشؤون البلدية والقروية ومواقع محطات الوقود 2020لعام  عفيفألحياء مدينة 
مع البيانات التي جمعت  قتهاومطاب GPS م ورصد اإلحداثيات بواسطة نظام2019لكافة المحطات الموجودة فعلي ا في عام  الميدانية

  الوازرة.من 
    Data Analysis :البياناتتصنيف وتحليل  ةمرحل ثانيا: 

 البيانات ميعج تهيئة طريقعن مجموعة التساؤالت التي تحقق أهداف الدراسة، وذلك عن  لتجيب البيانات وتحليل تصنيفجاءت مرحلة 
 Arcالدراسة، وقد استخدمت الدراسة في ذلك الوجهات الثالث لبرنامج  بعمليةا للبدء ومطابقتها والتأكد من صحته تعديلهابعد  الرقمية
GIS  وهي دليل العقديةNodality Index  م وأعطي كل مستوى من 500ونصف قطرها  محطة الوقود، وذلك برسـم دائرة مركزها

 (.  36هـ، ص1412)الزير ، -1شارع فرعي  -2شارع رئيس   - 3مستويات الطـرق داخل الدائرة األوزان التالية: طريق دائري 

نظـام اإلسـقاط المـستخدم، ومرجـع  حيثمـن  والمساحية والخطبة النقطةوذلـك إلعـادة بنـاء الطبقـات Arc Catalog) ) واجهـة برنـامج 
 .  والتوزيع التحليلباإلضافة إلي حساب األطوال والمساحات لحاجتها في  ،الجغرافية اإلحداثيات

 ( لتحويلArc Toolboxواجهـة برنـامج ) وتفسيرها وتعديلهاالمختلفـة ومطابقتهـا  البيانات جميعلعـرض ( Arc Mapجهـة برنـامج )وا
لظاهرة المتوسطة ا الطرق مثـلالمكاني من خالل بعض  والتحليلالجغرافي  التوزيعنمط  وقياسوالمقارنـة والـربط  والتحليلالملفـات  صيغ
الجـار األقـرب ومعامـل صـلة  تحليلاالنتـشار مـن خـالل  ونمـط Mean Centerوالمركز المتوسط المكاني  Center Feature مكانيا

االتجاهي النتشار  والتوزيع Directional Standardالمعيارية والمـسافة  Average Nearest Neighbor Distance الجـوار
  Thiessen التخصيصومنـاطق  Bufferرة حـرم الظـاه وتحديدDistribution   الظـاهرة 

 Allocation Area To Center    مرحلة استخالص النتائج وعرضها :ثالثا

، ومعرفة يفعف ينةمحطات الوقود في مد لتوزيعالوضع الراهن  ىالخرائط للوقوف عل وتفسيرجاءت هذه المرحلة لتمثل مرحلة قراءة 
 كل خرائط وجداول.  في ش البيانات، وقد جاء عرض األخرى  الجغرافية المتغيرات بالعديد منفي الجغرا التوزيعشكل انتشارها، ثم ربط هذا 

   منطقة الدراسة:

 22دقيقة و75درجة و 24دقيقة شرقا وبين دائرتي عرض15درجة و43دقيقة و45درجة و43تقع محافظة عفيف بين خطي طول 
ظرا لكونها تتوسط المملكة العربية السعودية وهي إحدى محافظات منطقة محافظة عفيف موقعا متميزا ن لشماال. وتحتدقيقة  7درجة

( ويطلق عليها بشكل عام عالية نجد وهي الجزء الغربي المرتفع من هضبة نجد الرتفاعا عن الجزء الشرقي فيزيد 1الرياض شكل )
المركز  ط بين مكة والرياض. وتعتبر المدينة عفيفمتر فوق سطح البحر، وألهمية موقعها يمر بها طريقا  رئيسيا  يرب 1000ارتفاعها عن

 78729وعدد سكانها 2كم 27940اإلداري لمنطقة واسعة تشمل مجموعة من القرى وهجر البوادي ومساحة المحافظة اإلدارية حوالي
ا طريق ا بها يمرنسمة، و   للنقل ومركز ا كبير ا، اوخدمي   تجاري ا مركزا   احتاللها في األكبر األثر لموقعها ثم ومن. والرياض مكة بين يربط رئيس 

 من لعل ألثريةا المواقع من بالعديد تتمتع. والحجاز نجد بين يصل حيوي  شريان وأصبحت. المملكة وسط للتجارة ومعبر ا والمواصالت،
 إلى الحجاج ويسلكه ةالمكرم ومكة العراق في البصرة بين يربط والذي زبيدة السيدة لدرب الموازي  البصري  الحج طريق آثار أشهرها
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 العباسي رالعص بدايات إلى الدرب هذا بناء تاريخ ويعود. العربية الجزيرة شبه في العريقة اآلثار أهم من وهو آنذاك المقدسة الديار
 بنت يدةزب لسيدةا زوج الرشيد هارون  الخامس العباسي الخليفة يسلكها كان التي الرئيسة الطرق  من كان حيث العباسية للخالفة وينسب
 بالصقرة وجودةالم زبيدة السيدة بركة أشهرها ومن البرك من العديد الدرب هذا على يقع. لمكة ذهابه عند المنصور جعفر أبي بن جعفر

)http://riyadhtourism.sa ) 

وتقدر مساحة األحياء التي شملتها الدراسة  (1سكنيا شكل )حيا   22وتنقسم مدينة عفيف إلى وهي احدى محافظات منطقة الرياض 
زيادة المعدالت السكانية التي شهدتها مدينة عفيف خاصة واالختالف والمتفاوت مع التوسع العمراني المصاحب ول 2كم 24,715نحو

 كلبا ارغةف والمحـددة المـسماة األحباء تلـك ضبعـ مـازال انـه بالذكر الجدير ية ومـنالخدم في جميع المرافق  الوسع لهذه الزيادة ادى إلى 
 او لعمرانيةا التنمية النعـدام تبعـا للسيارات وقـود محطـات بهـا يوجد ال األحباء مـن مجموعـة هنـاك كـذلك العمرانية، التنمية مـن جزئيا او

ينة عفيف مد فـي السيارات وقـود لمحطـات المكـاني وقعوالت المتداني دراسة المـسح أظهـرت فقـد سـبق مـا علـي وبنـاء. السكاني التواجد
 حيا .  22 على موزعـة للسيارات وقـود بيع محطـة 21 وجـود م 2020 عـام

 : الدراسة مصطلحات
 بيةالعر  مملكةال في المجال بهذا المعنية الجهات من الصادرة والشروط الدقيقة المواصفات من مجموعة: والتصميمية ةالمعايير التخطيطي

ا المقامة المنشاة على تطبيقها يجب والتي السعودية،  . لها الجغرافي الموقع من بدء 
 . الخارجية والطرق  المدينة أجزاء بين الرابطة ق الطر هي :الرئيسية الطرق 

 . لرئيسيةا بالطرق  السكنية المحالت وتربط وسطية جزيرة بينهم يفصل اتجاه لكل أكثر أو بمسارين الطرق  هي :المحلية الطرق 
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 السكنية األحياء داخل الواقعة الطرق  هي :الفرعية الطرق 

شكل 
(1 )

  الخريطة توضح محافظة عفيف
 على الخريطة الرقمية للحدود اإلدارية بالمملكة العربية السعودية  المصدر: من إعداد الطالب اعتماًدا

 م2017الصادرة عن هيئة المساحة العسكرية بالرياض عام 

 سابقة:  الدراسات ال
محطـات تلك الاثـر للمحطـة، و  البيولوجية والتأثراتوانتـشار األمـراض،  يةالطب بالجغرافياالدراسـات المتعلقـة بمحطـات الوقـود وعالقتهـا  تعد

 ثيرا  مـن الجغـرافيينكو  االقتصادية بالجغرافياتلـك المحطـات فـي  وعالقته ،البيئةتلـوث على  ايضا المحطـات وتأثر، العامين بهاعلـي صـحة 
 بعض هذه الدراسات كالتالي:   ويمكن تناول محطـات الوقـود فـي المـدن وبخاصة توزيع المكـاني للخـدمات التوزيعاهتمـوا بدراسـة 

وركزت  ،( عن التوزيع المكاني لمحطات الوقود وكفايتها مع التطبيق على محلية الخرطوم بوالية الخرطومم 2010)الكافي دارسة عبد  -
الخدمات التي تقدمها المحطة، والتحليل المكاني للمحطات في منطقة الدارسة من حيث الموقع وحجم الخدمات  الدراسة على تقييم نوعية

التي تقدمها المحطات، وإجراءات السالمة المطبقة داخل محطات الوقود، وطبقت الدراسة معامل الجار األقرب، وأظهر المعامل على 
 طات التوزيع العشوائي. اتخاذ المح
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عن التحليل المكاني لمحطات تعبئة الوقود في محافظة ديالى بالعراق حيث عرض كفاءة المحطة وتوزيعها  م(2011) ،دراسة جعفر - 
 الجغرافي والعوامل المؤثرة في إنشاء المحطات مع استخدام األساليب اإلحصائية، وبعض أجزاء من نظام المعلومات الجغرافي.

مكـة المكرمـة، وعلـي الـرغم مـن  نـةيبمد الساراتخدمة محطـات تعبئة وقـود  لتوزيعالمكـاني  التحليلم( عن 2013 )اسة محمد علـي،در  -
 الفرعين نيالموقـع اال ان الباحـث جمـع بـ نظرية زاويةانهـا سـتتعامل مـع الظـاهرة مـن  يعنيالمكـاني بمـا  التحليلان الدراسـة تتحـدث عـن 

وقـد عرضـت  ،يةلعلما ومنهجيتها هويتهاالدراسة  يفقدممـا قد  ،االقتصادية والجغرافياالموقـع  نظريةالخـدمات وهمـا  بجغرافية يهتماناللـذان 
ـسكان لوكثافـة ا مـساحةوكثافـة المحطـات وال البلدياتالجغرافـي للمحطـات علـي حـسب  التوزيعالدراسـة الـي خمـس نقـاط فـي ذلـك هـي 

الخدمـة  عاييرمباستخدامات األراضـي، ثـم عرضـت الدراسـة  التوزيعوعالقـة  السيارة وملكيةوشـبكة الطـرق والقـرب والبعـد عـن الحـرم المكـي 
 .والقروية البلديةوفقـا لالشـتراطات التـي تقـدمها الشئون 

وتناول الب  ،الجغرافيةفي المدينة المنورة باستخدام نظم المعلومات  عن التباين المكاني لتوزيع محطات الوقود (م2014)دارسة عبده  -
سة التحليل ادر لمحطات الوقود مع  االجغرافيمن حيث التوزي ع  الجغرافيةوجهة نظر الموقع باستخدام نظم المعلومات  الموضوعيناحث 

 محطات الوقود في المدينة المنورة.  التوزيع المكاني األمثل لا ر المنورة، وأخي الوقود بالمدينةالمكاني لمحطات 

ة، حيث االقتصادي الجغرافيةفي  راسةسويف دي عن التحليل المكاني لتوزيع محطات الوقود في محافظة بن (،م2017سيد، )دارسة  -
المحطات،  توزيع يف الطبيعية والبشرية المؤثرةالعوامل  راسةالتحليل المكاني لمحطات الوقود بمحافظة بنى سويف مع د راسةتناولت الد

 سنة قادمة. 30المستقبلية خالل  وتحديد الحاجة وكذلك استهالك محطات الوقود وخصائص القوى العاملة بمحطات الوقود

 عفيفالتوزيع الجغرافـي لمحطات الوقود بمدينة  أنماط أوال:

رس الظـواهر المكاني للظـواهر، فهـي تد التوزيعانهـا علـم  علـى -أحيانا -الجغرافياإلـى  ينظرجـوهر العمـل الجغرافـي بـل انـه  التوزيع يعد
 التوزيع يصفون  ن الجغرافيو كان  الحديثة التحليل تقنياتوقبـل إدخال  ،وتفسيرها وتحليلهاالمختلفـة على سـطح األرض وذلك بوصـفها 

  (.5م، ص2008 ،موضوعية )الشيخ معايير غبابالجغرافـي فـي 

عمل فالتوزيع الجغرافي للمكان أساس ال المدينة،أي خدمة من الخدمات بالطريقة التي تتوزع بها في أنحاء  كما يمكن ان تقاس فعالية
الجغرافي الذي يمكن خالله التعرف على ضمان وصول هذه الخدمة إلى كل جهة من جهات المدينة بطريقة متوازنة وبالتالي حصول 

 Hallakمهمة التوزيع هو إظهار الفوارق في توزيع الخدمات التعليمية والقوى البشريةالسكان عليها بشكل متعادل بقدر اإلمكان حيث أن 
, J.1977 ,p183 ) ) .  

وغالبا ما يتأثر نمط التوزيع المكاني للخدمات في المناطق المختلفة بمساحة المنطقة السكنية، وحجم السكان ونمط توزيع الخدمات 
 ة الجوار بين المناطق المختلفة، مساهمة بذلك في ظهور بعض أنماط التجمعات الخدمية.األخرى والتطور التاريخي للمنطقة وعالق
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 حسب النطاق العمراني  في مدينة عفيف لمحطات الوقودنمط التوزيع الجغرافي 1-1
 إلى المدينة تقسيم حسب اتجاه النطاق العمراني من خالل محطات الوقود بمدينة عفيفتوزيع  (4( والشكل )1يوضح الجدول رقم )

في النطاقين  محطات الوقود وعدد المساحة نسب اختالف ويتضح، القديمة المدينة وينطلقان من نواة  آلخر شماليو  جنوبي نطاقنطاقين 
( من إجمالي % 30.7نحو)على عدد االحياء العمرانية في المدينة حيث يمثل النطاق الجنوبي نسبة المساحة التي تبلغ  تشتمال للذانا

محطات  4بواقع  الروضةو  النخيلحي النهضة والقادسية و التالية وهي  األحياءموزعه على  محطات وقود 9حة الكلية للمدينة بواقع المسا
ود بدون والور حي القادسية والنخيل ومحطة واحدة لحي الروضة وتبقى االحياء الثالثة الضباب والجزيرة محطة في  2في حي النهضة و

( من إجمالي المساحة الكلية للمدينة بواقع % 69.3)نحو ى النطاق الشمالي بنسبة من المساحة التي تبلغ بينما يحظ ،وقود محطات
محطات لكال الحيين الريان والدانة ومحطة واحدة لألحياء التالية  3محطة و 2احياء، هي حي الغدير  7على موزعة  محطة وقود 12

ل الاالحياء الثمان االخرى بدون محطات وقود وهي الربوة واليمامة وغرناطة والحزم والشاشبيلية العمارية السليمانية والفاخرية وتبقى 
محطات وقود أي 9أحياء ويوجد به  7ويظهر ان هناك صور توزيعية في النطاقين فالنطاق الجنوبي يضم والوسام. والصناعية والمنتزه، 

 من جملة االحياء. %57.1محطة وقود ويمثل  12حيا  و 15مالي فيضم من جملة االحياء وأما النطاق الش %42.8أن ما يمثله النطاق 

 م2020وأحياء مدينة عفيف لمحطات الوقود العدد النسبي ( 1جدول )

  % النسبة عدد المحطات اسم الحي النطاق
 الشمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4.7 1 الفاخرية

 14.2 3 الريان

 14.2 3 الدانه

 4.7 1 اشبياية

 4.7 1 العمارية

 4.7 1 السليمانية

 0 0 اليمامة

 0 0 غرناطة

 0 0 الحزم

 0 0 الشالل

 0 0 الوسام

 0 0 الربوة

 0 0 المنتزه

 9.5 2 الغدير

 0 0 الصناعية

 الجنوبي
  
  
  
  
  
  

 9.5 2 النخيل

 9.5 2 القادسية

 0 0 الضباب

 0 0 الجزيرة

 4.7 1 الروضة

 19 4 النهضة

 0 0 الورود

 م2017( لمنطقة الرياض، 16اعتماًدا على دليل الخدمات ) الباحث: الجدول من إعداد المصدر
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 م2017عام لمحطات الوقود بمدينة عفيف ( التوزيع النسبي 2الشكل )

ا على بيانات الجدول ) الباحثالمصدر: من إعداد   (1اعتماد 
 لة الرياضية:وبحساب معامل التوطن في المعاد

 
أن معامل التوطن يقيس األهمية النسبية، إذا كان الناتج واحد صحيح فهذا يعني نصيبا متعادال، وإذا كان أقل من واحد يعني نصيبا أقل 

فان معامل التوطن في القطاع  ا(، وبهذ147م، ص1973من المتعادل وإذا كان أكبر من واحد يعني نصيبا أكثر من المتعادل )الفرا، 
( أقل من واحد وبهذا فهو قليل 0.82( ويدل أكبر من متعادال اما في القطاع الشمالي فإن معامل التوطن يكون )1.4الجنوبي يكون )

 االعتدالية.

 م2020( النطاق العمراني لمحطات الوقود في محافظة عفيف 2جدول )

 معامل التوطن مساحة النطاق عدد المحطات عدد االحياء النطاق

 1.4 6909480 9 7 الجنوبي 

 0.82 15625147 12 15 الشمالي 

   22534627 21 22 مجموع 

 م2017( لمنطقة الرياض، 16اعتماًدا على دليل الخدمات ) الباحثالمصدر: الجدول من إعداد 
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 م2017لمحطات الوقود بمدينة عفيف عام  معامل التوطن( 3الشكل )

ا على بي الباحثالمصدر: من إعداد   (2انات الجدول )اعتماد 
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 م2022عفيف عام  لنطاق العمراني بمدينة محطات الوقود وفقا( توزيع 4الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحث
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 األحياء الوقود في مدينة عفيف حسب التوزيع الجغرافي لمحطات نمط  1-2
 حسب مةالمقد الخدمات بوجود المدينة داخل التوزيعية الصورة وتمثلحسب مساحتها وعدد سكانها،  سكنيا   حيا   22 عفيف تضم مدينة 

 أطراف في تركزها يقل المقابل وفي بها السكاني الثقل لوجود المدينة وسط في كبيرة بصورة تتركز فمحطات الوقود عادة السكان كثافة
بينها  العامة ومنالخطط التنموية لخدمات  يوضعوالقرار و  هاتخاذ صانعي عند يحبذ األمر الذي السكانية الكثافة النخفاض المدينة

محطات تتاح وافضوابط  معايير على االعتماد كذلك لسكان،السكانية وعدد ا الكثافة وهو مهم بعامل الخدمات االقتصادية والتي ترتبط
حتل المرتبة األولى حي الريان فت (5)والشكل  (3الجدول ) توزيع محطات الوقود بمدينة عفيف في ومن خالل استعراض  بالمدن. الوقود

ويمثل بسبة  2كم1.423 مساحتهبلغ ي ذيالمحطات وقود، فحي الريان  3 بهما وجدفي محطات الوقودعدد من وحي الدانة من حيث 
 2.786 مساحتها والبالغ ومحطة األنوار2م 2397.13محطة الفيصلية والتي مساحتها المدينة هي محطات ( من جملة عدد 14.2%)

( من جملة عدد %214.سبة )نويمثل ب 2كم1.501 الدانة الذي تبلغ مساحة الحي ، وفي حي 2م 812ومساحتها ومحطة الجزيرة 2م
 وهي محطة المدينة ومحطة السالمة ومحطة سماء نجد في المدينة  المحطات

( من جملة %9.5وتمثل بنسبة ) من محطات الوقود 2في المرتبة الثانية فيأتي كال  من حي الغدير القادسية حيث يوجد بهما عدد  أما 
 .2م0.758البالغ مساحته  القادسيةحي  فيبينما  محط التيسير،وهي  يالذ 2م0.600حي الغدير مساحة المدينة وتمثل عدد محطات 

وحي العمارية الذي تقدر  2 كم1.501وحي وأشبيلية الذي يمثل مساحة  2كم1.538لثة فيوجد حي الفاخرية الذي مساحته المرتبة الثا
تتماثل  حيث 2كم1.103حي الروضة الذي مساحته أخيرا و  2كم 1.248ثم حي والسليمانية الذي يمثل المساحة  2م 0.709مساحته 

 المدينة.( من اجمالي محطات %4.7هذه االحياء بواقع محطة وقود واحدة وتمثل بسبة )
 وصنفت مساحة األحياء أيًضا إلى ثالث فئات: 

محطات وفود  3( وهي غرناطة والفاخرية والنخيل والورود ومخدومة بعدد 2كم 1.4 -1.5سكنية مساحتها تصل ) األحياء :الفئة األولى
( وهي السليمانية وأشبيلية الريان والضباب والجزيرة والروضة 2كم 0.87 -1.46حياء سكنية مساحتها )أهي  :لفئة الثانيةا للسيارات.

( 2كم 0.38 -0.87حياء سكنية )أ :الفئة الثالثة محطات وفود للسيارات. 9والدانة والوسام والحزم والشالل وهذه االحياء ومخدومة بعدد 
من  جونستنت للسيارات.محطات وقود  9لغدير والنهضة والقادسية والربوة واليمامة والعمارية وهي مخدومة بعدد المنتزه و الصناعية و ا

ت حيث تعد أسبقية نشأة بعض األحياء لها الدور في تركز راخالل التحليل السابق اختالف توزيع محطات الوقود نتيجة لعدة اعتبا
ات معدوم ،أن التوزيع المكاني لمحطمحطات فيها معدوما أو شبه  جعل وجودثة النشأة مما محطات الوقود فيها بشكل واضح، أو تعد حدي

 ي وسط المدينةف الوقود في مدينة عفيف غير متوازن التنظيم على االحياء حيث توجد أحياء تتركز فيها المحطات مثل حي الريان والدانة
ان والسكان، كما يوجد عامال مهما وهو ان اغلب االحياء الحديثة تم اعتماد ويقل باالبتعاد في أطراف المدينة ويرجع ذلك لقلة العمر 

 ه ومواكبة الخطة التنموية السادسة .1419مخططتها السكنية عام 
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 م2020توزيع محطات الوقود في مدينة عفيف حسب األحياء  (3)جدول 

 الكثافة السكانية السكان 2المساحة بالكيلوم اسم الحي

 4462 4830 1.082421 الجزيرة

 3044 3276 1.076219 الروضة

 3038 6489 2.136243 النخيل

 1726 3759 2.177532 الورود

 3025 3759 1.242468 السليمانية

 1365 1373 1.005829 الضباب

 9321 6853 0.735215 القادسية

 5193 4528 0.871911 النهضة

 463 327 0.7063 العمارية

 3906 5705 1.460687 اشبيلية

 4384 6335 1.444915 الريان

 8656 3367 0.388993 اليمامه

 325 555 1.705992 الفاخرية

 1764 1778 1.008046 الحزم

 542 763 1.407155 الدانه

 5678 3409 0.600335 الربوه

 324 170 0.525374 المنتزه

 507 259 0.510411 الصناعية

 5680 4327 0.761839 الغدير

 892 1179 1.32138 الشالل

 701 1621 2.310833 غرناطه

 4043 3983 0.98525 الوسالم

 المصدر: من إعداد الباحث
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 في األحياء. محطات الوقودالتباعد بين مواقع نمط  1-3
 ,Harveyالتباعد )الذي عرف الجغرافيا بأنها علم  Watsonلقد اوضح العديد من الباحثين المقصود من مصطلح التباعد، فيرى بعضهم 

1973H,p210  ) ،أما روبنسون فقد نظر إلى التباعد  ،أما كريستالر فقد رأى ان التباعد يعني كيفية انتشار وظائف الظاهرةSpacing 
ص  ،م 1990،داخل الوحدة الجغرافية سواء كان إقليما أو منطقة أو وحدة إدارية بغض النظر عن وظائف المحالت العمرانية )األسدي 

207 .) 
اما رونسون فينظر الى التباعد داخل الوحدة الجغرافية سواء كان إقليما او وحد إدارية بغض النظر عن وظائف المحالت العمرانية،  

م،  1977والتباعد في الواقع هو الكثافة أي مجرد التقارب والتباعد أو التجمع والتبعثر، وبعداه النهائيان هما التخلخل والتكاثف )حمدان، 

 م2022عفيف عام  محطات الوقود حسب األحياء بمدينة( توزيع 5الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحث
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(، ودراسة التباعد تعني ماهية نمط انتشار الظاهرة الجغرافية في مساحة محدودة ، إذ تتمحور طبيعة االنتشار حول متوسط  344ص 
المسافة التي تفصل بين الظواهر المدروسة ، والتي  تسهم بشكل فاعل في الكشف عن نمط التوزيع الذي اتخذته ، وبالتالي الحكم على 

ومن ثم الحصول على صورة أكثر تكامال لوصف طبيعة التوزيع ، ومن الصعب فهم طبيعة التباعد بين النقاط  مدى كثافة الظاهرة ،
،وقد استخدم التباعد في هذه (١٩٥م، ص ١٩٧٧دون ربطها بحجمها ولهذا فالعالقة وطيدة بينهما ، فهما وجهان لعملة واحدة )حمدان، 

في مدينة عفيف ،ومعرفة التوزيع الكثافة لها في حيز المدينة ، فكلما قل متوسط التباعد  محطات الوقودالدراسة للتعرف على نمط انتشار 
،وكلما ارتفع متوسط التباعد دل على انتشارها وتباعدها ،ولذلك فإن  المحطات،كلما دل ذلك على تجمع وتكاثف  محطات الوقودبين 

في مدينة عفيف هو قياس عدالة انتشار هذه  محطات الوقودتباعد اساس التباعد هما التخلخل والكثافة والهدف من دراسة متوسط 
الطرق  ومن بين محطات الوقود،الخدمة في المدينة حيث يمثل التباعد واحدا من المعايير الجغرافية الهامة التي تحدد طول المسافة 

 ( .35ه، ص 1971سطيحة ، الحسابية الهامة لقياس التباعد هي الصيغ الرياضية التالية حسبما أوردها )
 أن:حيث  

 .محطات الوقودع = عدد          م = مساحة المنطقة.      س = متوسط التباعد.      1.0746 رقم ثابت=    
كم (، ويمكن مالحظة 1.13على مستوى عفيف يبلغ )  محطات الوقودوبتطبيق المعادلة السابقة نالحظ أن متوسط التباعد العام بين 

ينحرف عن هذا المتوسط في معظم أحياء عفيف، اذ يقل عن المتوسط العام للتباعد في مدينة عفيف في كل من ان متوسط التباعد 
، 1.04،1، 0.54، 0.62،  0.68حيث بلغت على التوالي )والغدير والنخيل والروضة والنهضة و القادسية والعمارية  والدانة الرياناحياء 
 في األحياء السابقة أقل من المتوسط العام  محطات الوقودان المسافة الفاصلة بين  ( وهذا ينم على 0.84، 0.61، 0.43، 1.05

التي تقدم الخدمة بشكل جيد لسكان هذه االحياء ، التي تعد من افضل األحياء  في المدينة من حيث  المحطاتكم ( لهذا فأن 1.13)
، 1.20لتباعد )حيث بلغ معامل ا ةأشبيلي، السامرلتباعد فهي األحياء اما األحياء التي يزيد فيها متوسط ا  المحطاتمتوسط التباعد بين 

مقبولة حيث يقابل ذلك ارتفاع الكثافة السكانية، واتساع المساحة نسبيا في  محطات الوقود( وهذا مؤشر على أن مستوى خدمة 1.22
 .هذه األحياء

 م2020محطات الوقود في محافظة عفيف  التباعد بين( 4جدول )
 مساحة االحياء  التباعد % عدد المحطات   حياءاسم اال

 1.538 1.2 4.7 1 الفاخرية

 1.423 0.68 14.2 3 الريان 

 1.182 0.62 14.2 3 الدانة

 1.501 1.22 4.7 1 أشبيلية 

 0.709 0.84 4.7 1 العمارية 

 1.248 1.11 4.7 1 السليمانية

 0.6 0.54 9.5 2 الغدير

 2.172 1.04 9.5 2 النخيل 

 1.103 1.05 4.7 1 الروضة 

 0.746 0.43 19 4 النهضة 

 0.758 0.61 9.5 2 القادسية

 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على الدراسة الميدانية
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 م2020محطات الوقود بمدينة عفيف عام التباعد بين ( 6الشكل )

 السكان  وعدد السكانية لكثافةل التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود وفق انمط  1-4
لتوزيع تمثل الكثافة السكانية أحد المتغيرات الهامة التي تـؤثر فـي ا الكثافة والمساحة التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود وفق ا لعدد السكان

 العـددي والمكـاني لمحطـات الوقـود، حيث يجب أن يتناسـب التوزيع المكـاني لمحطـات الوقـود مـع الكثافـة السكانية

في مدينة عفيف حيث يسكن مدينة عفيف قرابة وأعدادهم ( والذي ويوضح كثافة السكان 7( والشكل )3ن خالل استعراض الجدول )وم
شملتها الدراسة تتفاوت في اعداد  2كم 26.828حيا تبلغ مساحتها نحو  22م ويتوزعون على2010نسمة حسب احصائية عام  59637

مراني منتشر اطراف المدينة لزيادة الكثافة السكانية ،ويؤثر عدد السكان في الحي الواحد ومساحته السكان وكثافتهم وبما أن التركز الع
اإلجمالية على ضرورة وجود أو عدم وجود محطة وقود فيه، حيث تعد محطة الوقود من االحتياجات اليومية لتزويد المركبات باختالف 

م دسكان ب ِّكبر مساحة الحي، فإنه يتوجب وجود أكثر من محطة في الحي الواحد، وقد تخأشكالها وأنواعها بالوقود، وإذا ما ارتبط تركز ال
باأللف في  (9321-5681األولى وهي األحياء السكنية التي يرتفع فيها الكثافة السكانية لتصل ) الفئةالمجاورة. المحطة سكان األحياء 

لفئة الثانية أحياء سكنية ذات الكثافة سكانية متوسطة  الوقود للسيارات. محطات 3االحياء القادسية واليمامة وهي أحياء مخدومة بعدد 
( باأللف فهي االحياء التالية النخيل والروضة والجزيرة النهضة الربوة السليمانية وأسبيلة الريان والوسام 5680-1775تتراوح ما بين )

الفئة الثالثة أما االحياء السكنية منخفضة الكثافة   جود الخدمة.محطة وقود للسيارات األثر األكبر في و  13الغدير وهي مخدومة بعدد 
( باأللف فهي االحياء التالية الورود والضباب العمارية الصناعية غرناطة الفاخرية الدانة الحزم الشالل 1764-324السكانية ما بين )

ار السكان كعامل أساسي في أحد الصورة التوزيعية حرصت الدراسة على حساب معي وقد، للسياراتمحطة وقود  5المنتزه مخدومة بعدد 
-4831الفئة األولى وهي ا ألحياء السكنية التي يرتفع فيها عدد السكان ليصل ) حيث يوجد عددا الفئات تمثل عدد السكان في األحياء.

محطات وقود، وهو ما  10بعدد  أحياء سكنيا وهي النخيل والقادسية والريان وأشبيلية وتضم هذه الفئة مخدومة 4( نسمة وتضم 6853
-1779الفئة الثانية األحياء السكنية ذات متوسطة اعداد السكان التي تتراوح )   من جملة محطات الوقود بمدينة عفيف. %38يعاد ل 
محطات وقود  8أحياء وهي الربوة والسليمانية واليمامة والوسام والغدير والروضة والنهضة والجزيرة مخدومة بعدد  9( نسمة تضم 4830
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( نسمة 1778-170من جملة محطات الوقود بمدينة عفيف. الفئة الثالثة فهي التي تمثل االحياء منخفضة السكان تتمثل ) %38وتمثل 
محطات  5أحياء سكنية هي المنتزه والصناعية والضباب وغرناطة والفاخرية والحزم والشالل والعمارية والدانة مخدومة بعدد  9تضم 

محاولة السكان بعين االعتبار عند  معيار وغالبا ال ينظر إلى وزن . عفيفمن جملة محطات والوقود بمدينة  %23.8نسبة  وقود وتمثل
 العدالة لتوزيع محطات الوقود. الكشف عن تلك 

     

 الطرق:لشبكة  قا  التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود وفنمط  1-5
(، 159م، ص 2002وتركز أو انتشار الخدمات )عبد المعطـي،  االقتصاديةالمـوارد  توزيع على نمط يراكب تأثيرشـبكة الطرق ذات      

مع محطات الوقود أن تكون على شارعين: رئيس أو ثانو ي. ومن  ب( ويتناس5)جدول رقم  عفيفتتعدد أنواع شبكة الطرق في مدينة و 
 إلى اآلتي: يمكن تصنيف محطات الوقود حسب موقعها على الطرق  (5)خالل الجدول 

ما يعادل محطة، وهو  17جاء في مقدمة تصنيف الطرق، وما يقابلها من محطات وقود تلك الواقعة على الطرق ال رئيسية بواقع 
 الخدمات ت، وتأتي الحاجة الُمل ِّحة للحصول على تبالمركباإجمالي الطرق، ومن المعروف أنها الطرق األكثر ازدحاما  من 80.9%

 م2022عفيف عام  الكثافة السكانية واعداد السكان بمدينة( 7الشكل )
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محطة و ما يعادل  14بواقع  التي تعد األكثر كثافة سكانية، يلي ذلك الطرق المحلية وسط وقلب المدينةفي األحياء فيها، حيث تتركز 
، و ُتعد %71.4ث شكلتا ما يمثل العدد، حيمن حيث  محطة 15بواقع التي تأتي متقاربةلفرعية الطرق ا من اجمالي الطرق  66.6%

حطة واحدة وارع الفرعية عدا مالش ، وتنعدم وجود المحطات التي تقع على فئةة من حيث موقعهاباألحياء السكني مروراهذه الطرق األكثر 
فمن الخطر وجو د محطات وقود فيها، لخطورتها على  السكنية،انعدمت محطات الوقود التي تكون داخل المخططات  ،%4.7وتمثل 

من ذلك أن اختيار موقع محطة الوقود بناء  نستنج،فيها  افقمر موقعها في خدمة السكان وصعوبة إنشاء خدمات  السكان وعدم سماح
على نوع الطريق يشك ألهمية وضرورة لدى السكان في قضاء احتياجاتهم اليومية، وتوفير الخدمة المتنوعة وحفظا لسالمتهم من أي 

المركبات  ، ومن ثم خدمةضرر، ويأتي انتشارها على كافة أنماط الطرق نتيجة لخدمة السكان القريبين من األحياء السكنية المجاورة لها
ويتضح  ،القادمة من المدن األخرى المجاورة، لذلك يدخل في هذه العالقة المكانية تيسير الحصول على الخدمة في زمن مقبول نسبيا

قعة في الوا فيما عدا األحياء عفيفبوجه عام الترابط القوى بين التنظيم المكاني لمواقع محطات وقود السيارات وشبكة الطرق بمدينة 
لجغرافـي ا التوزيععـرض  عفيف ،ويمكنوهو ما يعكس كفاءة مواقع محطات الوقود بالنسبة إلى شبكة الطرق بمدينة  المدينة،أطراف 

حطات مدليل العقدية وذلك برسم دائرة مركزها بحساب تبعـا لـشبكة الطرق وخصائص الشوارع وذلك  عفيفنـة يلمحطـات الوقـود فـي مد
(، وجرى تقسيمها 36هـ، ص1412م ثم حساب عدد الشوارع التي تمر من خالل هذه الدائرة )الزير، 500طرها يبلغ ونصف ق الوقود

( على التوالي، ثم جمع هذه القيم 3-2- 1)  إلى ثالثة أصناف: شوارع فرعية وشوارع رئيسة والطريق الدائري، وعمل أوزان لها بالقيم 
جيدة الوصول، وهكذا حتى أقل قيمة للعقدية تقل معها سهولة وجودة محطة  ى أعلى قيمة تعدالتي تحصل عل لمحطة، وامحطة وقودلكل 

(، 8م )الشكل500ونصف قطرها  محطة الوقودوذلك برسـم دائرة مركزها  ،Nodality Indexدليل العقدية المحطة، وبتطبيق الوصول إلى 
هـ، 1412)الزير ، 1شارع فرعي  2 محلي ق ر ط 3رئيسيتالية: طريق وأعطي كل مستوى من مستويات الطـرق داخل الدائرة األوزان ال

 (.  36ص

ثر وزن التي تحصل على أك فالمحطةمن حيث سهولة الوصول؛  محطات الوقود بمدينة عفيفوجرى استخدام تلك األوزان للمقارنة بين 
 ل.وزن تكون هي أقلها من حيث سهولة الوصو التي تحصل على أقل  المحطةاألفضل من حيث سهولة الوصول إليها، بينما  المحطةهي 

نقوم ،  Nodality Indexالعقدية  ( ودليل5، ويشير الجدول )7والرقم  1تنحصر بين الرقم  للمحطاتولقد أعطى دليل العقدية أوزانا 
ئرة األوزان التالية: (، وأعطي كل مستوى من مستويات الطـرق داخل الدا8م )الشكل 500ونصف قطرها  محطة وقودبرسـم دائرة مركزها 

 (.  36هـ، ص4121)الزير ، 1شارع فرعي  2 محلي طرق     3رئيسيطريق 

ثر وزن التي تحصل على أك فالمحطةمن حيث سهولة الوصول؛  بين محطات الوقود بمدينة عفيفوجرى استخدام تلك األوزان للمقارنة 
تحصل على أقل وزن تكون هي أقلها من حيث سهولة الوصول.  لتيالمحطة ااألفضل من حيث سهولة الوصول إليها، بينما  المحطةهي 

 محطات وقود 3الجدول أن  إلى: يظهر( 5)الجدول ، ويشير 7والرقم  1تنحصر بين الرقم  للمحطاتولقد أعطى دليل العقدية أوزانا 
 المحطاتإليها أيسر وأسرع من بقية  ولالوص تكون إمكانية المحطات(، وعلى هذا فإن هذه 6يزيد دليل العقدية فيها عن المعدل وهو )

ل التي ينخفض فيها دليالمحطات (، أما محطة المدينة، محطة الفيحان، )محطة العبور، وهي كالتالي مرتبة بشكل تنازلي: األخرى 
 .  البادية(محطة احدة )محطة  العقدية عن المعدل العام فهي
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 م2020ود في محافظة عفيف لمحطات الوقتوزيع شبكة الطرق العقيدية ( 5جدول )

 دليل العقدية  1 فرعيشارع  2طريق محلي    3طريق رئيسي   اسم االحياء اسم المحطة 

 4 0 4 0 الفاخرية محطة السامر 

 7 2 2 3 النخيل  محطة العبور

 5 0 2 3 النخيل  محطة الحجاز

 7 2 2 3 الروضة  محطه الفيحان

 5 2 0 3 الريان  محطة االنوار

 7 2 2 3 الدانه المدينة محطة

 6 1 2 3 الريان  محطة الفيصلية

 4 1 0 3 اشبياية  محطة التسامح

 4 0 4 0 النهضة  محطة النجمة

 4 1 0 3 القادسية محطة التيسير

 6 1 2 3 العمارية  ( 2محطه الفيصلية )

 3 1 2 0 السليمانية محطة السليمانية

 3 0 2 3 الغدير محطة العزيزيه

 4 1 0 3 الغدير زمزممحطة 

 6 2 0 3 النهضة  محطة الشبح

 5 0 2 3 النهضة  محطة الشرق

 1 1 0 0 النهضة  محطة البادية 

 6 1 2 3 الدانه محطة سماء نجد 

 6 1 2 3 القادسية محطةاالبتروالت 

 5 0 2 3 الدانة محطة السالمة

 4 1 0 3 الريان  محطة الجزيرة

 اعتمادا على الدراسة الميدانية المصدر: من إعداد الباحث
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 .عفيفالتحليل المكاني لمحطات الوقود في مدينة أنماط : يا  ثان
اإلجراءات المتسلسلة التي تهدف إلى اختيار نموذج استنتاجي يأخذ بعين االعتبار العالقة  مجموعة منيتكون التحليل المكاني من 

ل اإلجراءات األولية للتحليل مجموعة من األساليب العامة للتحليل اال استكشافي المكانية الموجودة في الظاهرة بشكل صريح. وتشم
وتصور البيانات بشكل عام من خالل الخرائط. حيث تسمح هذه التقنيات بوصف توزيع متغيرات الدراسة، وتحديد المالحظات التي تعتبر 

ا فيما ي ي، ومن تعلق بأشكاله، والبحث عن وجود أنماط في التوزيع المكانغير متطابقة، ليس فقط فيما يتعلق بنوع التوزيع ولكن أيض 

 م2022عفيف عام  كة الطرق العقدية بمدينةتوزيع شب( 8الشكل )

 المصدر: من إعداد الباحث
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 Câmara and) فرضية حول المالحظات، بطريقة اختيار أفضل نموذج استنتاجي تدعمه البيانات اقتراحخالل هذه اإلجراءات، يمكن 
els, p:16) التطبيق تقنية نظم المعلومات لجغرافية، ب وسنتناول في الجزء من الدراسة استخدام بعض األدوات التحليلية التي تعنى بها

مات بنظم المعلو  البياناتهمـا بنـاء قواعـد  يينأساسـ يينسـوف تـتم معالجـة مـن خـالل محـور عفيف ، على محطات الوقود في مدينة 
 التالي: لنحووذلك على ا بمدينة عفيفمحطات الوقود  لتوزيعالمكاني  والتباين ،الجغرافية

 ينة عفيفمد لمحطات الوقود في الجغرافيةبنظم المعلومات  البيانات بناء قواعد-1
تجهيز  لتعـد نظـم المعلومـات الجغرافية حالـة خاصـة تحتـوي علـى قواعـد بيانات تجمـع مـن خـالل دراسـة التوزيع المكـاني للظـاهرة مـن اجـ

جـة البيانات والمعلومـات المرتبطـة بتلـك الظـاهرة لجعـل البيانات والمعلومـات البيانات والمعلومـات، وتقوم نظـام المعلومـات الجغرافـي بمعال
التحليل المكـاني اإلحـصائي مـن  ويعد(. 12م، ص1998 ـز،يجـل االسـتخدام واالستفـسار والتحديث والحفـظ )عز أجـاهزة لالسـترجاع مـن 

الظـاهرات اعتمـادا علـى قياس الموقـع والـشكل واألبعـاد والمـساحات، وذلـك مـن أهـم األساليب المـستخدمة لقياس العالقـات المكانية بـين 
 اجل تفسير العالقات المكانية واالستفادة منهـا وفهـم أسباب وجـود الظاهرة وتوزيعها علـى سطح األرض والتنبؤ بسلوك تلك الظـاهرة فـي

حليل المكـاني اإلحـصائي، والشـك أن اسـتخدام نظـم المعلومـات الجغرافية ( بمـا يؤكد علـى أهمية الت51م، ص2008المـستقبل )شـرف، 
خدمية )داود، توزيع الظاهرات ال تقـد سـاهم كثيرا فـي فهـم واستيعاب التحليل المكـاني وتقديم حلـول تقنية لخدمـة المجتمـع وحـل مشكال

 (.   162م، ص2008
ي وتصميم الحاسب اآلل إلىمعلومـات الجغرافية علـى عدة خطوات تمثل مرحلـة إدخـال البيانات التحليل المكـاني باسـتخدام نظـم ال ويعتمد

 ـةيقواعد البيانات والتي بتم فيها ربط مواقع محطات الوقود بجـداول كمية وذلـك إلعـدادها للتحليل والمعالجـة اإلحصائية والكارتوجراف
 الخربطة الرقمية لمدينة عفيف دفـي هـذه الدراسـة مـن خـالل مجموعـة مـن الخطـوات إعدااسـتخالص النتائج وبناء قاعدة البيانات كـان 
 Georeferenced،مـن خـالل عمـل اسـناد مرجعـي جغرافـي Shape Fileإلـى صيغة  JPEGمن خالل تحويل الخربطة الرقمية مـن صبغة 

يات اإلحداث متصحيح الجغرافي وإعداد نظامن ثم الجغرافية الحقيقية، و واإلحداثيات ال JPEGوذلـك إلن شاء عالقة بين اإلحداثيات في 
 (   Projection :X/YUTM )المختلفـة والمتمثلـة فـي نظـام اإلحداثيات المـسقطة المعاييروإدخال البيانات وتسمية المتغيرات وفق 

 Zone: N38ـة فـي النـصف الشمالي من الكرة األرضة ووقـوع منطقـة الدراس (Datum: WGS84Long/Lat)الجغرافية ونظام اإلحداثيات 
مرحلـة التحليل والتفسير سـواء للبيانات الوصفية )التحليالت اإلحصائية( أو البيانات المكانية )نمـط التوزيع المكـاني والتحليالت  ومن ثم

  .ائية النتائج والمخرجـات النهائية وإخراج الخرائط واألشكال والجداول اإلحصو المكانية( 
 محطات الوقود في مدينة عفيف لتتوزعالمكاني  التباين -2  

تم استخراج المركز المتوسط،  .(41، 2012،من خالل استخدام ملحق التحليل المكاني في برمجية نظم المعلومات المكانية )داوود
 عفيف.وتحديد المسافة المعيارية، واتجاه توزيع محطات وقود السيارات بمدينة 

 Nearest Neighbor Analysisحليل الجار األقرب مط تن 2 -1
تحليل صلة الجوار لقد كان دايس أول من حاول استخدام عنصر المسافة بين المواقع األقرب إلى بعضها لقياس مدى ابتعاد هذا النمط 

ساحات المدروسة . تساوي فرص المعن العشوائية في التوزيع، وذلك على أساس تساوي نقاط التوزيع في الحيز المكاني الذي تنتشر فيه
 (.425ه، ص  1425في عدد النقاط الموزعة. استقاللية النقاط عن بعضها البعض )الجراش، 
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أو ما يطلق  Nearest Neighbor Distance Averageتقوم تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تحليل متوسط المسافة ألقرب جار 
المسافة بين الموقع الجغرافية في لكل محطة، والموقع الجغرافي للمحطة  (،9مبين في الشكل ) علية أحيانا أسم صلة الجوار كما هو

األقرب منها. ثم يتم حساب متوسط المسافات بين جميع المحطات بعد ذلك يتم قسمة المتوسط المحسوب على المتوسط المتوقع لمجمل 
وبة أقل من المتوسط المتوقع للتوزيع العشوائي لها، فإن توزيعها يكون . فإذا كان متوسط المسافة المحسمحطات الوقودالمسافة بين 

أما إذا كان متوسط المسافة المحسوبة أكثر من المتوسط المتوقع للتوزيع العشوائي، فإن ذلك يعني أن  Clusteredمتجمعا )عنقوديا( 
زيع والنمط هو كيفية تو ، يع بأنه توزيع عشوائيوفيما بين ذلك يطلق على شكل التوز  Dispersedتوزيع المحطات هو توزيع مشتت 

الذي تأخذه نقاط توزيع الظاهرات الجغرافية في توزيعيها المكاني فوق مساحة  ظاهرة من الظواهر في المكان أو الطريقة والشكل واالتجاه
نمط التوزيع الجغرافي  وفي تحليل (.104ه، ص  1407تمك النقاط مع بعضيها البعض )السعيد،  األرض وعالقة معينة من سطح

 طبقت العمليات التالية: 10,4ArcGISبرنامج نظم المعلومات الجغرافية  في Spatial Analyst، تم استخدام الملحق محطات الوقودل
ة( يكنقاط باالعتماد على الصور الفضائية ثم تم حساب المسافة األفقية )الجو  المحطاتتم تحديد المواقع الجغرافية وإحداثيات جميع 

تم حساب مساحة منطقة الدراسة Spatial Analyst، باستخدام ملحق )امتداد التحليل المكاني( محطات الوقودبالمتر بين جميع 
تم إجراء تحليل صلة الجوار باستخدام الملحق نفسه، لتحديد نمط وشكل التوزيع  Spatial Analystباألمتار المربعة باستخدام 

 رات.الجغرافي لمحطات وقود السيا
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 م2022( توزيع محطات الوقود وفقا للجار االقرب بمدينة عفيف عام 9الشكل ) 

 المصدر: من إعداد الباحث
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 Centralوتحليل المعلم الجغرافي المركزي  Mean Centerتحليل المركز الوسيط نمط  2-2
Feature  عفيف. محطات وقود السيارات بمدينةلتوزيع 

تكاز تتحرك ر يقصد بالمركز الوسيط أو االرتكازية المكانية النقطة التي يتساوى حولها توزيع الظاهرة في كل االتجاهات ، فهي نقطة ا
فالجغرافي تحتاج إلى معرفة المركز الوسيط لمجموعة من التوزيعات  (،78ه، ص 1430مع تغير ثقل توزيع الظاهرة المدروسة )الرحيلي،

المكانية وذلك لمقارنة بعد المركز الواقعي عن المركز المثالي أو للتعرف على الموقع التوسط ليكون مركزا للخدمات العامة أو األسواق 
وفي كثير من الدراسات يكون الغرض من إيجاد  Of Gravity Centerأو المصانع ويعبر عنه في كثير من الحاالت بمركز الثقل

بواسطة برنامج  لمحطات الوقود( وقد تم تحديد المركز الوسيط 208ه،ص1420المركز هو التوسط بالنسبة للنقاط )الصالح والسرياني، 
Arc Gis10.4 لم الجغرافي المركزي ،بينما يشير المعCentral Feature  وهي محطات الوقودإلى قيمة محددة تقع عند وسط توزيع ،

( وعند دراسة المركز الفعلي والمركز االفتراضي 114ه، ص  1420الموقع االفتراضي أو المثالي للنقطة المركزية )الصالح والسرياني،
 (  ما يلي :10في مدينة عفيف فقد بينت الشكل رقم) المحطاتلمواقع 

ن اقتراح ويقيدنا ذلك كجغرافييالضباب يقع في حي  للمحطات، أو المركز الوسيط الفعلي بالنسبة لمحطات الوقودأن مركز الثقل  -
 .للخدماتوالتي قد تفيدنا في إقامة مراكز  محطات الوقودنقطة خدمية في ذلك الموقع األمثل فنستفيد منها كنقطة تتوسط 

 هذا الحي.لقدم ويرجع ا منصف عدد المحطات لمنطقة الدراسة في حي الضبب،ركز االفتراضي تمثل نقطة التم -
  .عفيفقود بمدينة الواتجاه توزيع محطات و  (Standard Distance)المعياريةالمسافة نمط  3-2

ت وأكثرها هي إحدى مقاييس التشتهناك عدة مقاييس تستخدم لدراسة التوزيع حول المركز ومن تلك المقاييس المسافة المعيارية والتي 
( وفي هذه الدراسة تم استخدام المسافة المعيارية للتعرف على 134ه، ص 1430شيوعا لتوزيع المواقع حول مركزها المتوسط ) زبيدي، 

لمركزية لعام ا تبعا  للبعد عن النقطة محطات الوقود، ويقصد بالتشتت هنا هو مقدار تباعد وتناثر محطات الوقودمقدار تباعد وتناثر 
ه ويمثل مقدار تشتت القيم مقياسا  لمعرفة قرب القيم أو تباعدها عن بعضها البعض، وعلى ضوء ذلك نجد أن هناك أحياء  1442

لخدمات وأخرى مخلخلة في توزيعها، ومن أجل ذلك تم تحديد مركز الجذب الذي يتمثل في المركز الوسيط لتوزيع ايوجد بها تركز 
من خالل نظم المعلومات  Standard Distance)المركز الفعلي( ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المسافة المعيارية  لمحطات الوقود

حول متوسطها المكاني، ومن خالل دراسة المسافة المعيارية للتوزيع المكاني  محطات الوقودالجغرافية لمعرفة درجة تشتت مواقع 
 52.38مترا  تمثل المسافة المعيارية، ويقع ضمنها ) 1580يل البرنامج برسم دائرة قطرىافي مدينة عفيف نالحظ نتائج تحل للمحطات

في منطقة الدراسة، ويستدل  محطة 21من مجموع  محطة وقود للسيارات 11حول المركز الوسيط بواقع  محطات الوقود( من النقاط %
رب كما انتشار جنوب شرق شمال غوامتداد  شارا  حول المركز الوسيطأكثر انت محطات الوقود بمدينة عفيفمن قراءة السافة العيارية أن 

 (.10في الشكل )
   لمحطات وقود السيارات Directional Distribution اتجاه توزيعنمط  4-2

لظاهرة حاسوبيا ، اقد يتخذ التوزيع المكاني ألي ظاهرة جغرافية شكل معين في االنتشار أو التوزيع، وقد نستطيع تحديد اتجاه االنتشار لتلك 
وهي من مقاييس النزعة المكانية االتجاهية لمجموعة من المعالم الجغرافية، وتنشأ على أنه معلم جديد يحسب من المركز المتوسط. 

ز يمتد بشكل بيضاوي من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي بسبب ترك محطات وقود السيارات بمدينة عفيفويتضح من ذلك أن اتجاه 
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وقد يعود ذلك  محطة 21 من جملة %71محطة بنسبة  15في ذلك االتجاه  المحطاتداخل هذه المنطقة، حيث بلغ عدد  طاتالمح
 (.10كما في الشكل ) لزيادة النمو واالمتداد العمراني نحو الشمال، ومحاولة البعد عن المنطقة المركزية نظرا  لصغر مساحتها

 
 
 
 
 

 (Bufferحسب نطاق الخدمة ) ات الوقودلمحطنمط التوزيع الجغرافي  5-2
تعتمد دراسة توزيع الخدمات ونطاق تأثير كل خدمة على المحيط التابع لها سواء كانت هذه الخدمة المقدمة زمنية أم على شكل مسافة 

خدمة بأنها المساحة اليقصد بنطاق و وتعرف منطقة التأثير بأنها تلك المنطقة التي تستفيد من الخدمة الصحيحة في زمن معين أو مسافة 
  وصاحب الخدمة الخدمةوهي الدائرة التي يكون نصف قطرها المسافة القصوى بين مكان  تخدمها،الجغرافية التي 

 محطات الوقود وفقا للمسافة المعيارية واتجاه التوزيع بمدينةتوزيع  ( مركز الوسيط10الشكل )
 م2022عفيف عام 

 المصدر: من إعداد الباحث
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في معظم األحياء السكنية، كجزء من سياسة التخطيط  بعض المحطاتوكثيرا  ما يحرص المخططون للقطاعات الخدمية، على توفير 
في كل حي غير أنه في معظم األحيان قد تفرض الزيادة السكانية في نفس الحي الكثافة العالية،  خدمة مقدمةالعادلة التي تفرض وجود 

 ، مماأخرى أو في نفس حي الواحد بجانب بعضها البعض أحيانا، أو بعيدة عن بعضها في أحيان  أكثر من كحطة وقودوأن   ووجود 
 .(14)كما في الشكل  وأخرى ة محطيستلزم وضع حدود فاصلة أو نطاق خدمة بين كل 

لرئيسي الطريق ا على المحطاتتتركز في وسط المدينة، حيث تقع معظم  محطات الوقود بمدينة عفيفيتضح بأن غالبية مواقع  -
من جملة محطات  %76.1داخل نطاق الخدمة بعضها مع بعض ومتقاطعة مع الطريق الرئيسي تمثل  محطة وقود 16حيث أن هناك 

 .على الطريق الرئيسي دمن جملة المحطات ال توج % 19تمثل نسبة  محطات وقود 4هناك  دينة بينماالوقود بالم
الموجودة في منطقة الدراسة غير كافي أي أن هناك مناطق غير المخدومة وال تصلها الخدمة  المحطاتويتبن من الخريطة أن عدد  -

 .المحطةللوصول إلى  500 أذا طبق معيار نصف القطرلغير مخدومة، ا االحياءخدمة الفأنه يوجد صعوبة كبيرة في الحصول على 
تشترك مع  محطة 15حيث نجد أن هناك  المحطات تلك ، مما يدل على سوء توزيعمحطات الوقوديظهر لنا مدى التداخل بين  -

محطات  4حين أن هناك متر، في  500أي أنها تبتعد عن بعضها بأقل  %71.4بنسبة تقدر  محطة 21بعضها في الخدمة من أصل 
 .المحطاتمن إجمالي  %19تشكل نسبة المحطات، وهذه األخر بعضهاتتمتع بموقع جيد حيث أنها ال تتداخل مع  وقود

محطات الوقود عددا شريطة ان يتم توزيع م مناسب في تحديد بعض نطاق  500( يتضح لنا إن نطاق الخدمة 14ومن خالل الشكل )-
 المحطات بعدالة.

 الحزم وغرناطة والفاخرية،الورود والجزيرة موزعة على حي  محطات قود للسيارات 10عدد نا ان مدينة عفيف تحتاج الى يتضح ل-
 والمنتزه والضباب والوسام الشالل واليمامة.

  Allocation Areas to Center تحليل مناطق التخصيص مضلع ثايسن 6-2
التخصيص المساحي، وتأتي فكرته من فكرة مربع االرتفاعات، حيث يتم وضع  وهو ما يعرف بإنشاء مساحات ثايسن لتحديد مناطق

الظاهرة النقطية قيد الدراسة في إطار مربع بناء على قياس أبعد نقطتين عن بعضهما البعض، ومن ثم تقسيم الخدمة مساحي على 
(. 55م، ص2014كل نقطة وأخرى.  )عبده ،قياسات النقطتين السابقتين لتحديد مناطق الظاهرة مساحي بناء على المسافات بين 

وتتعامل هذه األداة مع الطبقات من نوع النقاط حيث تقوم بدراسة مناطق واسعة عن طريق النقاط فقط تقوم بإنشاء مضلعات كل مضلع 
ة بداخل المضلع طيحتوي على ن قطة واحدة وحدود هذا المضلع تعتمد على النقاط المحيطة بالنقطة حيث يم تصنيف المسافات بين النق

( نجد 15(، ومن خالل الشكل ) 129ص  2017وبقية النقاط األقرب إليها، تطبق هذه العملية على جميع النقاط في الطبقة )الطيب،
أن مناطق التخصيص لمحطات الوقود في مدينة عفيف تتفاوت فيما بينها، حيث تقل المساحات في األحياء التي تقع وسط مدينة عفيف 

، فيما تبدأ المساحات باالزدياد كما ابتعدنا نحو األطراف تدريجي ا ، وهذه تشكل نقطة سلبية ألنه وكما أظهرت الدراسة في بشكل واضح
مواضع عدة أن خدمة  محطات الوقود ال تخصيص  للسكان الموجودين فعلي ا في الحي السكني أو ما يجاوره من األحياء السكنية 

ان القادمين إلى مدينة عفيف والمارين من خاللها والمغادرين إلى مناطق المجاورة من القرى التابعة األخرى، بل هي خدمة لجميع السك
 للمدينة، وإذا لم تتوفر هذه الخدمة للجميع فهذا يعد ضعف في انتشار ومرونة الخدمة.  
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 ثالثا: التوزيع المكاني األمثل لمحطات الوقود في مدينة عفيف 

 الحتياجاتلة الدو  تلبيةفي  يساهمدور الخدمة في المستقبل بما  تفعيلالخدمة عامال مهما  في  لتوزيعة الموقع األمثل كما تعد دراس  
 يعوتوز  تخطيط يجعلالهدف من تلك الخدمات وبما  يحققالسكان من الخدمات كحق واجب األداء من الحكومات تجاه شعوبها وبما 

اء محطات الن إنش اعشوائي انمط مدينة عفيفمحطـات الوقـود فـي  توزيعكـان نمـط  إذا ياريا.اخت لبسو ملزما   مرأالخدمة بصورة متوازنة ا
إضافتها إلى  تمي جديدةفان اقتراح مواقع محطات وقـود  ،التنظيميةواالشتراطات  بالقيود يرتبطولم  المستثمرينالوقود ارتبط برغبات 

قميم مواقع ت يعتمدو  التخطيطية المعاييرتقميم مواقع الخدمات بناء على أخر  اـنمطإلى  نحو التوزيعنمط  يغيرسوف  الحاليةالمحطات 
أن  عالخدمات على كفاءة توزيع الخدمـة والتـي تحـدد بنـاء علـى المعايير التخطيطية المقـدرة داخـل مراكـز التخطيط فـي العـالم، والواقـ

ار الـسكاني ومعيار المـسافة والمـساحة التخطيطية المثلـي لنطـاق نفـوذ الخدمة، وباسـتعراض معظـم المعايير تـستند علـى عاملين همـا المعي

( توزيع محطات الوقود وفقا لنطاق 14الشكل )
 م2022الخدمة بمدينة عفيف عام 

 المصدر: من إعداد الباحث

 ( توزيع محطات الوقود وفقا لتخصيص15الشكل )
 م2022بمدينة عفيف عام 

 المصدر: من إعداد الباحث
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 :المعيارين لتحديد العـدد األمثـل مـن محطـات الوقـود فـي مدينة عفيف والمطلوبة لتغطية منطقة الدراسة بخدمة شبه مثالية يتضح التالي
-    

 ثلي لنطاق نفوذ الخدمة  المسافة والمساحة التخطيطية الم معيار
للخـدمات العامـة وإدارات رخـص البناء المسافة بين أقرب محطتين من محطات الوقود نبغي اال  التخطيطيةالمعايير واالشـتراطات  قـدرت

ت الوقود ( وبحساب مساحة النطاقـات المثالية لكافـة محطـا14-13م، ص 2006متر )وزارة الـشئون البلدية والقروية،  ٥٠٠تقل عن 
 المعادلة الحسابية      تخداممدينة عفيف باس

   3.14ط = ثيح ٢نق xالدائرة = ط  مساحة
علـى ذلـك تبلـغ المـساحة التقديرية التخطيطية  متر( وبنـاء 500= نصف القطر للنطاق الخدمي التخطيطي لمحطات الوقود ) ٢نق

متـر مربـع فانه بناء على ذلك تحتاج  25465348حة مدينة عفيف قـد بلغـت نحـومتـر مربـع، وإذا كانـت المـسا 785000لمحطـة الوقـود 
 (.16وقود كما في الشكل )محطة  11محطة وقـود فقـط ويكون العجز  32مدينة عفيف إلى حوالي 
 المعيار السكاني   

تخدمـه  يشير إلـى الحجـم الـسكاني األمثـل الـذي فال يوجد معيار محدد وثابت في المعايير الشتراطية التخطيطية والتصميمة للخـدمات ممـا
نسمة/محطة على  ٦٧٥٠محطـة وقـود السيارات فـي المـدن، إال أن بعـض الدراسـات قـد اعتمـدت علـى الحجـم الـسكاني المقـدر بحوالي 

(، وهـو ٧٢م، ص٢٠١٣مـد علـى ، نسمة/محطة( ) مح ٨٥٠٠ -٥٠٠٠اعتبار أن متوسـط مـا تخدمـه محطـة الوقـود الواحـدة مـا بين )
نسمة ) عـالم،  ٥٠٠٠معـدل مقبـول إلـى حد كبير استرشادا بان نطاق الخدمة السكاني بالنسبة لمحطات الـدفاع المـدني فـي المـدن هو 

الـشوارع أقترح  ن حالـةوفـي وسـائل النقـل وتحـسي ـةيكيكاني(، ولكن مع التحـسن الكبير والتطور الـسريع فـي األجهـزة الم٤٥٩م، ص١٩٨٣
علـى ذلـك ومـع بلـوغ عـدد  ءوبنـا محطة.نسمة/  ١٠٠٠٠دينة عفيف هو الباحـث أن يكون المعيار السكاني لخدمة محطة الوقود في م

 محطـة وقـود. 8نـسمة فـان مدينة عفيف تحتـاج إلـى  88366سـكان مدينة عفيف نحـو 
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 ات:والتوصيالنتائج 
 محطات الوقودحيا ، في حين تركزت  (22( ويبلغ عدد األحياء فيها )2كم95823.)يتوزع السكان في مدينة عفيف على مساحة تبلغ  -

من جملة األحياء % 52من خدمة محطات الوقود وهو ما يمثل،  اسكني احي 11أحياء سكنية بينما ُحرم  10في مدينة عفيف في 
حرمان  مما يعني، وتعد هذه األحياء المحرومة إما حديثة النشأة أو ال يوجد بها سكان عفيفء مدينة السكنية، حيث تمثل نصف أحيا

لتوزيع الجغرافي لمحطات الوقود النمط ا، حيث يأخذ في الغربمن محطات الوقود أو انخفاض أعداد المحطات  الشماليةاألحياء 
ا المساحات الواس التخصيص اللذين يظهرانار وتحليل من اطق تحليل معامل صلة الجو  أظهرته نتائج العشوائي، وهذا ما عة غير أيض 

 .( 1.6بلغت قيمة )الذي  المخدومة والتوزيع العشوائي غير المدروس

 م2022لمسافة بمدينة عفيف عام ( توزيع محطات الوقود وفقا معيار ا16الشكل )

 المصدر: من إعداد الباحث

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

152 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

مـن جملـة عدد محطات الوقود توجد داخل  %52.38وجـد أن نحـو  بمدينة عفيفمحطات الوقود  لتوزيع المعياريةبناء على المسافة  -
والتـي ارتبطـت بتجمع األنشطة  المدينةمحطـات الوقـود فـي منطقـة وسـط مـن  توزيعمـع كثافـة  تتفقمتـر وهـو مـا  2000ا دائرة قطره

 .   بالمدينة والخدمية والتجارية السكنية
 ة، وانـه بـداخلشرق جنـوب  -غربفـي محـور شـمال  امتد بيضاوياشـكال  يأخذ فبمدينة عفيالفعلـي لمحطـات الوقـود  التوزيع االتجاه أن -

   بمدينة عفيف.مـن جملة عدد محطات الوقود  %71.4حـوالي
نطاقـات الخدمـة لمحطـات الوقـود فـي  بين كبيرمتـر وجـد أن هنـاك تـداخل  500حـرم الظـاهرة والتـي قـدرت بحـوالي  تحليلبناء علـى  -

فـي  التداخلم عـد ةينأطـراف المد هاتجـا الرئيسي فـي يقنـه كلمـا ابتعـدنا عـن الطر وا للمدينة، الرئيسي قير طحـدود ال مدينة عفيف داخـل
 بمدينة عفيف. محطات الوقود توزيع

ا إذا ما ارتبط ذلك بالمساحات الواسعة، مما سيترتب - ا مهم ا في تحديد االحتياج للخدمة وخصوص  يعد عامل الكثافة السكانية موضع 
 يوجدأحياء من  2نسمة في  آال ف 9إلى زيادة أعداد محطات الوقود في هذه األحياء، فهناك أحياء تجاوزت  ةالمتزايدعلى ذلك الحاجة 

 محطة.   2بها 
عفيف، تبين  في مدينة لمحطات الوقودخالل استخدام تقنية االنحراف المعياري البيضاوي لمعرفة اتجاه التوزيع الجغرافي لمواقع من -

أحيا من  10جغرافي في مدينة عفيف أتخذ شكال بيضاويا، بسبب النمو العمراني وأن الشكل البيضاوي ضم أن اتجاه نمط التوزيع ال
متركزة في أحياء معينة في المدينة  المحطات، مما يشير إلى أن هذه محطة وقود 21حيا والمالحظ أن هذه األحياء وجد بها  22أصل 

 حياء بالكثافة السكانية.وهذه األحياء تعد أحياء رئيسة حيث تتميز هذه األ
التباعد ينحرف  وأن متوسط كم(1.13يبلغ )على مستوى عفيف  عفيف ةمحطات الوقود بمديننالحظ أن متوسط التباعد العام بين  -

 المحطات.عن هذا المتوسط في معظم أحياء عفيف وهذا يدل على حاجة معظم األحياء إلضافة عدد من 
( نسمة 9321)لى إانية تختلف بين أحياء المدينة، حيث ترتفع الكثافة السكانية في بعض األحياء لتصل بينت الدراسة أن الكثافة السك -

كما  2نسمة / كم (1764) أقل كما في حي القادسية واليمامة، في حين تنخفض الكثافة السكانية في بعض األحياء لتصل إلى 2/كم
  .الفاخرية وغرناطة والشالل والمنتزه والصناعيةفي أحيا الورود والضباب والعمارية والدانة والحزم و 

االهتمام بعدالة التوزيع الجغرافي لألحياء السكنية التي تعاني من حرمان خدمة وقود السيارات والمتخصصة بمجاالت مختلفة، وكذلك  -
اسة   ر وصى الدحق للجميع، وت التي ظهرت فيها الكثافة السكانية منخفضة، فالوصول للخدمة في وقت معقول وحصول المستهلك عليها

بإنشاء محطات وقود سيارات صغيرة المساحة تهدف لتوفير خدمة إعادة تعبئة الوقود وخدمة أخرى مرفقة كالسوبر ماركت على سبيل 
 المثال.  

ي تشهد ي األحياء الت، لتخدم أوال  السكان الموجودين فعفيفمدينة ل شمال الغربزيادة أعداد المحطات في األحياء السكنية الواقعة  -
ا السكان المترددين على الطرق المجاورة، وتوصى الد راسة بإنشاء محطات كبيرة  زيادة في التعمير والوحدات البنائية، وتخدم أيض 

 المساحة ومجهزة بخدمات متنوعة.  
عمليات  لسكنية المجاورة لها بحيث تكثفالنظر في الموقع الجغرافي لمحطات الوقود بما يحقق السالمة للسكان المترددين والوحدات ا -

   المراقبة، فالكثير من المحطات وجودت بالقرب من مطاعم ومراكز بيع وتوزيع أسطوانات الغاز بل تجاورت بعضها مع الوحدات السكنية.
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 المــراجــع:  
البنـات، جامعـة عين شـمس،  ـةيكل حولياتمات، فـي عالقـة علـم الجغرافيا بالخـد منهجية (، دراسـةم1996) ،البغـدادي، مصطفي محمـد- 

 ، القاهرة. ١٧القـسم األدبـي، العـدد 
اإلسكندرية الصحراوي دراسة في جغرافية -(، محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على طريق القاهرة2017بندق، رشا حامد سيد، ) -

  ، القاهرة.27عدد  الخدمات، القاهرة، معهد بحوث الشرق األوسط، جامعة عين شمس،
ية،  ،ه(1425)هللا، الجراش، محمد عبد  - ُعودِّ  جَدة.األساليب الكمية في الجغرافيا، الدار السُّ

م(، تحليل جغرافي لمحطات تعبئة الوقود في محافظة ديالى دراسة في جغرافية النقل، رسالة ماجستير غير 2011) ،طلبجعفر، على 
 بية، جامعة ديالى، العراقمنشورة، قسم الجغرافيا، كلية التر 

 القاهرة. الكتب،, عالم 2ط  المدن،جغرافية  م(، 1977جمال، )حمدان، -
قراءة تحليلية لخربطة الخـدمات فـي محافظـة الشرقية، رسـالة ماجستير غير منشورة مقدمـة إلـى قـسم  ،م(1991خالف، مرفت احمد )-

 الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعـة المنصورة. 
 .م(، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، الطبعة الثالثة، دار صفاء للنشر والتويع، عمان2015لدليمي، خلف حسين، )ا - 
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، Arc-GISفـي التحليل اإلحـصائي والمكـاني فـي برنـامج  (، مقدمـةم2008داود، جمعـة محمـد، ) -

 ة.  المملكة العربية السعودي
ه(، التوزيع الجغرافي لمواقع المدارس المتوسطة األهلية للبنات في المدينة المنورة باستخدام نظم  1433الرحيلي، سماح فرج، ) -

 المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية.
لتحليل المكاني لمواقع مدارس البنات األهلية في مدينة جدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ه(، ا 1430زبيدي، الجوهرة أحمد، ) -

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
 ة غربمواقع مدارس البنات الثانوية في منطق (، بتحليله 1412)مرشد، ناصر  الزير، -

 الرياض التعليمية، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة لستر ببريطانيا
 القاهرة. العربية،النهضة  البشرية،خرائط التوزيعات  (،م 1971) ،سطيحه، محمد محمد-
لك جامعة الم اآلداب،مجلة كلية  السعودية،دراسة مقارنة في المملكة العربية  الجوار،صلة  (، تحليله 1407) احمد،السعيد، صبحي -

 سعود.
 المدن والمراكز الحضرية، دار القلم، دبي. (، جغرافيةم19990) ،األسدي، فوزي عبد المجيد-
تحليل نمط توزيع الحـدائق العامـة النموذجية فـي مدينة جدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،  ،م(2008عمر، ) يحيآمال  ،الشيخ -

هـ الموافق ١٤٢٩الثـاني  ربيع ٣-١طني الثالـث لـنظم المعلومـات الجغرافية بالمملكـة العربية السعودية، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقي الو 
 .م، مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨ ريلأب ٩-٧
 ، اإلسكندرية.  التحليل المكاني الستخدام نظم المعلومات الجغرافية، دار المعرفة الجامعية ،م(2008شرف، محمد إبراهيم، ) -
الجغرافية الكمية واإلحصائية أسس وتطبيقات باألساليب الحاسوبية  ،م( 2000) ،والسرياني، محمد محمود عبد هللاالصالح، ناصر -

 .العبيكان، الرياضمكتبة  الثانية،الطبعة  الحديثة،
  10.2Arc gisنامج بر نظم المعلومات الجغرافية من األلف، تطبيق عملي على  ،م(2017)الطيب، محمد، -
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Abstract: 

The increasing importance of gas stations at present is the result of an increase in population growth, 

the urban area within the geographical space of the city, and the recognition of the spatial distribution 

of gas station sites and the pattern of distribution and concentration of fuel stations, the direction of 

their spatial distribution in Afif governorate, the distribution of population and road networks and the 

identification of the efficiency of its spatial distribution and the extent to which its spatial distribution, 

conditionality and planning standards are achieved. The study is based on the approach to describing, 

understanding and interpreting the location of existing gas stations, and reaching the results of 

clarifying the dimensions of the discrepancy and its spatial effects. The study also adopted the 

analytical method through statistical methods to analyze the spatial data of fuel stations in Afif city 

and the research data impose the use of the statistical method, which focuses on describing and 

summarizing the figures collected on a particular topic and interpreting them in the form of digital 

results, in addition to the above, the field study method was used, with the aim of identifying and 

identifying the locations of the gas stations to document and record observations during the field visit 

as well as to match geographical coordinates. 

The study focuses on the role of GIS in studying the distribution picture of fuel stations in Afif city 

and their relationship with the population and the road network, with a focus on the distribution of gas 

stations according to the urban scope and seniority of the origin of residential neighbourhoods, so that 

they deal with spatial analysis of fuel stations using GIS, then the optimal spatial distribution of fuel 

stations in Afif city, the options of conclusion and the most important recommendations. 

Keywords: Geographic Distribution, Closest neighbor, Directional Distribution, Standard Distance, 

Service Range, Allocation Range, Optimal Distribution. 
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