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 معامل التوطن وتحديد موقع السذروع             
 

يسكننن ان نحرننل ممننل معامننل التننوطن مننن لننغل منندد مننن الستايننرات أىسيننا   يسننة ا نتننا    حجنن    
رأس السال   القيسة السزافة   مدد العناممين  وككنون لعندد العناممين مينزة ندنلية و لنم غن الستاينرات ا لنر  

اير في  يستيا نتيجة ارتفاع معدغت التزخ  إ  انيا غتعد مؤشر دقيق يسكن اغمتساد مميو تكون معرضة لمت
 لارض  ياس معامل التوطن.

 من لغل الرياة التالية: وكسكن احتداب معامل التوطن باغمتساد ممل مدد العاممين   
 

 امة التحوكمية في ىذه السشطقةمدد مسال الرش \مدد مسال صشامة معيشة في مشطقة ما                   
 --------------------------------------------معامل التوطن=  

 مدد العاممين في الرشامة التحوكمية في اللمد \مدد مسال الرشامة  اتيا في اللمد                       
 

انننت  يسننة معامننل التننوطن وتكننون السشطقننة متخررننة فنني صننشامة مننا وشننديدة التننوطن والتر ننز إ ا          
ر اكلننر مننن الواحنند الرننحيذ. أمننا إ ا  انننت  يسننة معامننل التننوطن اقننل مننن الواحنند الرننحيذ فتعنند الرننشامة  ينن

  لم ندتعين بالسثال التوضيحي التالي. متوطشة في تمم السشطقة. ولتوضذ
ات والرنشامات التحوكمينة توفرت اللياننات التالينة لعندد منن العناممين فني الرنشامات الاذامينة والسذنرو  -مثال:

 وحدب السحافظات لدشة معيشة.
إيجننناد معامنننل التنننوطن الرنننشامي بالشدنننذة لمرنننشامات الاذامينننة والسذنننرو ات لسحافظنننة  نيشنننو     -المطلووو  :

 صغح الدين    ر وك   بابل    ر غء .ث  ممق ممل الشتامج. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
  .نتيجة التطور التكشولوجي أصذذ مدد العاممين ىو اآللر مؤشر  ير دقيق غحتداب معامل التوطن 
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اذامية الرشامات ال                           الفرع   السحافظة
 والسذرو ات

 الرشامات التحوكمية

 09301 9759 نيشو  
 5999 913 صغح الدين

 5170 845 التأمي 
 09549 0414 بابل
 6190 9875 كر غء

 071808 36784 بقية السحافظات
 909760 44871 إجسالي اللمد

 الحل: من لغل تطليق الرياة أمغه يسكن احتداب معامل التوطن و اغتي:
 
                   9759 \ 09301 
    --------------م.ت  نيشو  =    

                    44871 \ 909760 
 

                   12994 
           --------م.ت  نيشو  =    

                     12900 
 

 مسا يعشي ان الرشامة متوطشة في محافظة نيشو .  0216م.ت  نيشو  = 
 

 س الطركقة ندتخر   يسة معامل التوطن لذقية السحافظات و سا موضذ في الجدول التالي:و شف
 السحافظة      الفرع

الرشامات الاذامية 
 والسذرو ات

 نوع التوطن معامل التوطن الرشامات التحوكمية

 متوطشة 0216 09301 9759 نيشو  
  ير متوطشة 1206 5999 913 صغح الدين

  ير متوطشة 128 5170 845 كر وك      
  ير متوطشة 1253 09549 0414 بابل
 متوطشةشديدة  9296 6190 9875 كر غء

 - - 071808 36891 بقية السحافظات
 - - 909760 44871 إجسالي اللمد
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فننني الشينننة إنذننناء مذنننروع صنننشامي  نتنننا  سنننمعة معيشنننة تاطننني احتياجنننات محافظنننات نيشنننو  و ر نننوك -مثنننال:
 -توفرت السعطيات التالية:وصغح الدين. وقد 

 مواد لام و اغتي: 4يدلل في إنتا  الدمعة الجاىزة -0
 :تشتج في  ر وك وصغح الدين0م
 :تشتج في صغح الدين9م
 :تدتورد من طركق نيشو  3م
 :  ubiquities:مشتذرة الوجود4م
 9ن السننادة الثانيننة و طننن مننن السننادة ا ولننل وطننن واحنند منن 4يحتننا  الطننن الواحنند مننن الدننمعة الجنناىزة الننل -9

 طن من السادة الرابعة. 3طن من السادة الثالثة و 
 دوغر ولكننل مننن 01 ا ولننللمسننادة الخننام  ا ولننل يمننو متننر  ةلمسامننكمفننة نقننل الطننن الواحنند مننن السننادة الخننام -3

احننند مننن الدنننمعة . و مفنننة نقننل الطننن الو دوغر 31الخنننام الرابعننة  دوغر والسننادة 91الخننام الثانينننة والثالثننة  السننادة
 دوغر  ث  تقل الكمفة بسقدار الشرف لكل مئة  يمو متر ألر .  41 يمو متر ا ولل  ةالجاىزة لمسام

  01   51   41  بشدنذةوصنغح الندين  نيشنو  و   ر نوكيتوزع الطمب ممل الدمعة الجاىزة بين محافظنات -4
 في السامة ممل التوالي.

 السدافة بين السحافظات  ا تي: -5
     911 :نيشو   -وككر 

    951 :صغح الدين-نيشو  
    011  :كر وك-صغح الدين

 كمفة الترشيع لمطن الواحد لمدمعة الجاىزة متداوي في السحافظات الثغثة.-6
 في مراكز السحافظات. وا سواقان السواقع السسكشة لمسذروع والسواد الخام -7
 

 لسحافظات السذ ورة.لمسذروع في ا ا مثلتحديد السوقع  -السطموب:
 
 

  الحل:
                                              

  السواد السشتذرة الوجودubiquities عر واحند ىي التي تتواجد بذكل مطمق فني  نل مكنان وكسكنن الحرنول مميينا بدن
 مثل الساء والرمل.
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 السواقع السقترحة إلل: نعسل مرفوفة لحداب تكمفة نقل السواد الخام من مواقعيا أوغ
 صغح الدين كر وك نيشو   السواد الخام      السواقع

 Zero zero 61 =5+01 4 :كر وك   صغح الدين0م

 zero 91 =91 0 3925 =925+01+91 0 :صغح الدين9م
 Zero 9 91+01= 61 9 91+01+925= 65 :نيشو  3م

 Zero Zero zero :مشتذرة الوجود4م
 65 81 9925 السجسوع

 
 :ا سواق إللعة الجاىزة دمثانيا:نعسل مرفوفة لحداب  مفة نقل ال

                       51         %      41                %01% 
 السجسوع الدينصغح  كر وك نيشو   السواقع          ا سواق

 Zero 124 41+91= 94 120 41+91+5= 625 3125 نيشو  

 Zero 120 41= 4 34 31 =91+41 125 كر وك
 zero 4825 06 =41 124 3925 =5+91+41 125 صغح الدين

 
 ثالثا:نعسل مرفوفة لحداب الكمفة الكمية إ  انيا تداوي:

 قل الدمعة الجاىزة +  مفة الترشيعالكمفة الكمية=  مفة نقل السواد الخام +  مفة ن    
     الكمف 

 الكمفة ا جسالية كمفة الترشيع كمفة نقل الدمعة الجاىزة كمفة نقل السواد الخام السواقع

 093 - 3125 9925 نيشو  

 004 - 34 81 كر وك
 00325 - 4825 65 صغح الدين

 
طنن واحند منن   نتنا لنم غن التكمفنة الكمينة لمسذنروع و  ا مثنلىي السوقنع  صغح الدينمحافظة  إ ن       

 الدمعة الجاىزة اقل من بقية السحافظات.
 

سننمعة معيشننة تملنني احتياجننات السحافظننات التاليننة: الذرننرة     نتننا  مذننروع صننشامي إنذنناءفنني الشيننة -مثننال:
 ميدان    ي قار. وقد توفرت السعطيات التالية:
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ا ولنننل مدنننتوردة منننن طركنننق الذرنننرة والثانينننة تشنننتج فننني  ليتنننانأو مادتنننان  الدنننمعة الجننناىزة إنتنننا يننندلل فننني -0
 محافظة ميدان.

فننني  81فننني السامننة ولمسنننادة الخنننام الثانينننة  61ان فقنندان النننوزن أثشننناء مسمينننة الترننشيع لمسنننادة الخنننام ا ولنننل -9
 السامة.

    في السامة ممل التوالي.81   91ندذة مداىسة السادتين لتكوكن الدمعة الجاىزة ىي  -3
 يمننو متننر  ةلمسامنندوغر  91و  ا ولننل يمننو متننر  ةلمسامنندوغر  31كمفننة نقننل الطننن الواحنند مننن السننادة الخننام -4

 الثانية  وضعف  لم بالشدذة لمدمعة الجاىزة.
  فني 01   91   51يتوزع الطمب ممل الدنمعة الجناىزة بنين محافظنات الذرنرة وميدنان و ي قنار بشدنذة  -5

 ي يردر من طركق الذررة.السامة ممل التوالي  والذاق
 السدافة بين السحافظات ىي:-6

 ك 011 ي قار: -ميدان
    001ميدان: -الذررة
    071 ي قار: -الذررة

  دوغر فنننني 51   41   61لمطننننن الواحنننند مننننن الدننننمعة الجنننناىزة  منننندا  مفننننة الشقننننل  ىنننني  كمفننننة الترننننشيع -7
 محافظات الذررة و  ي قار و ميدان ممل التوالي.

 
: تحديد السوقع ا مثنل  نذناء ىنذا السذنروع فني ضنوء السعمومنات الدنابقة  ممسنا ان السواقنع السسكشنة السطموب

  لمسذروع والسواد الخام وا سواق ىي مراكز السحافظات. 
 

 -الحل:
  :ندتخر  ندذة الستذقي من السواد الخام و اغتي:أوغ
 في السامة 41=السامة في 61 –في السامة  011الستذقي من السادة الخام ا ولل=-
 في السامة 91في السامة= 81 –في السامة  011الستذقي من السادة الخام الثانية= -
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 ثانيا:ندتخر  أوزان السادة الخام الدالمة في الترشيع من لغل الرياة التالية:
 

 ةندذة مداىسة السواد الخام في تكوكن الدمع                                          
 ----------------------------وزن السادة الخام الدالمة في الترشيع= 

 ندذة الستذقي من السواد الخام                                                 
                                               1291 

 نط 125=  -------- = 0وزن السادة الخام الدالمة في الترشيع  م
                                               1241   

 
                                                  1281 

 طن 4=  -------- = 9وزن السادة الخام الدالمة في الترشيع  م
                                                1291 

 
 لسواد الخام من مواقعيا إلل السواقع السقترحةنعسل مرفوفة لحداب تكمفة نقل ااآلن 

 ميدان  ي قار الذررة السواد الخام      السواقع
 Zero 125 31+04= 99 125 31+9= 06 :الذررة0م

 zero 091 =31 4 098 =9+31 4 :ميدان9م
 06 049 098 السجسوع

 
 

 نعسل مرفوفة لحداب  مفة نقل الدمعة الجاىزة إلل ا سواق:اآلن 
               51+91=71          %01                %91% 

          ا سواق
 السجسوع ميدان  ي قار الذررة السواقع

 zero 120 61+98= 828 129 61+4= 0928 9026 الذررة

 ..zero 1.9 61= 09 73 6026 =98+61 127  ي قار
 zero 5128 6 =61 1.0 4428 = 4+61 127 ميدان
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 تداوي: التينعسل مرفوفة لحداب الكمفة الكمية يرة الخطوة ا ل
 
 
 
 

 الكمفة الكمية=  مفة نقل السواد الخام +  مفة نقل الدمعة الجاىزة +  مفة الترشيع    
   الكمف   

 الكمفة ا جسالية كمفة الترشيع كمفة نقل الدمعة الجاىزة كمفة نقل السواد الخام السواقع

 91926 61 9026 098 الذررة

 ..955 41 7326 049  ي قار
 00628 51 5128 06 ميدان

 
ىي السوقع ا مثل لمسذروع و لم غن التكمفة الكمية  نتا  طن واحد من الدنمعة الجناىزة  ميدانإ ن محافظة 

 اقل من بقية السحافظات.
 
 
 
 


