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 في مدینة الكوت التباین المكاني للمطاعم الترفیھیة

 الرزاق عبود شذى عبد و      .م.د عبد الجلیل ضاري عطاهللا  أ
جامعة واسط/ كلیة التربیة

 المستخلص

ان الھدف من دراسة التباین المكاني  للمطاعم الترفیھیة في مدینة  الكوت ھو معرفة  واقع ھذا التوزیع  ومدى     
,واستخدام  )GISویتم ذلك باستخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة (كفاءتھ  بالمقارنة مع مساحة المدینة 

بشكل  اذ تتوزع المطاعم على قطاعین (االول والثالث) االسالیب االحصائیة  مثل الجار االقرب والمسافة المعیاریة,
متجمعة في القطاع االول ومتباعدة في القطاع الثالث  وھذا یدل  في اما صلة الجوار بین المطاعم غیر  متجانس

اما المسافة المعیاریة والمساحة المخدومة متباینة  ھذه القطاعات على ان توزیع انتشارھا بشكل غیرمنتظم في
 مابین ھذین القطاعین.

 Abstract  

The aim of studying the spatial variation of entertainment restaurants in the city of 
Kut is to know the reality of this distribution and its efficiency compared to the area 
of the city. This is done using geographic information systems (GIS) techniques and 
the use of statistical methods such as nearest neighbor and standard distance. ) In 
a heterogeneous manner. The relation between restaurants is concentrated in the 
first sector and is different in the third sector. This indicates that their distribution 
is unevenly distributed in these sectors. The standard distance and the area of 
service are different between these two sectors. 

 المقدمة
التي یرتاد الیها السكان من اجل تناول وجبات  تعد المطاعم احد االستعماالت الترفیهیة في المدینة   

, فضال الغذاء  والترفیه والجلوس وقت اطول والتسلیة وتمتاز وجودها على شوارع المهمة في المدینة
جمالیة المكان ونظافته والتي �شعر من خاللها الفرد �الراحة وقضاء وقت جمیل مع العائلة 

المعاشي للسكان مع تغیر  اذ ازداد المستوى  2010ام اعم �عد ع,وقد ازدادت هذه المطواالصدقاء
یناقش البحث مقدمة وثالث مباحث  ,العادات التي شجعت على ز�ادة االقبال على المطاعم الترفیهیة

اذ یدرس المبحث االول االطار النظري, والمبحث الثاني التوز�ع الجغرافي للمطاعم الترفیهیة داخل 
تقنیة الجار  ث فقد ر�ز على الكفاءة المساحیة لهذه المطاعم �استخداممدینة الكوت,اما المبحث الثال

 االقرب والكفاءة المسافیة والتي تتمثل �المسافة المعیار�ة ,فظال عن االستناجات والتوصیات.

185

الصفحات 185 - 199



 الرزاق عبود.م.د عبد الجلیل ضاري عطاهللا  و  شذى عبد أ....  في مدینة الكوتالتباین المكاني للمطاعم الترفیھیة 

 لمبحث االولا
 االطار النظري  

 مشكلة البحث -1
تتمثل مشكلة البحث في ان المدینة تعاني من نقص في عدد المطاعم السیاحیة.كذلك هناك  

 سوء في التوز�ع المكاني لهذه المطاعم حیث تتباین اعدادها ما بین قطاعات المدینة؟
�مكن ان نحدد فرضیة البحث �ما�اتي(تعاني مدینة الكوت من نقص في  -: فرضیة البحث -2

 اعداد المطاعم السیاحیة,كما تعاني من سوء توز�عها بین قطاعات المدینة االر�عة).
 تتمثل اهمیة البحث فیما �اتي:_ -:اهمیة البحث -3

 انها اول دارسة عن المطاعم السیاحیة في مدینة الكوت. -أ
احیة في حیاة المدینة وسكانها,كونها تمثل احد المناطق الترفیهیة الهمیة المطاعم السی -ب

 التي تلجا الیها العوائل لقضاء وقت الفراغ.
انها توفر مكان مناسب الستقبال الضیوف واقامة حفالت الطعام خالل االعراس  -ت

 وحفالت التخرج.
�مكن ان نحدد فرضیة البحث �ما�اتي(تعاني مدینة الكوت من نقص في  -: فرضیة البحث -4

 بین قطاعات المدینة االر�عة). اعداد المطاعم السیاحیة,كما تعاني من سوء توز�عها
الترفیهیة في المطاعم استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي في �حثهم عن  -:المنهجیة -5

الدراسة المیدانیة في الحصول على المعلومات ان الباحث امدینة الكوت ,كما استخدم
) GISنظم المعلومات الجغرافیة( تقنیات حدیثة في دراستهما للموضوع مثلالمطلو�ة,وطبقا 

 .فضال عن استخدام طرق احصائیة اخرى 

 الحدود المكانیة للبحث-6
لمنطقة الدراسة �مدینة الكوت والتي �قع �عدها المكاني فلكیاً بین دائرتي  الحدود المكانیة تمثلت      

, یالحظ الخر�طة )1() شرقاً 45ْ.51و 45ْ.47) شماالً و�ین خطي طول ( 32ْ.33و 32ْ.28عرض ( 
,وهي تعد المر�ز االداري لمحافظة واسط. وتكون المدینة على شكل شبه جز�رة اذ �حیط بها )1(

جوانب ,وتبلغ مساحتها وحسب التصمیم االساسي المعد من قبل دائرة التخطیط  نهر دجلة من ثالث
 .)2(دونم )101670,2( ),²�م 250,175),(²م 254175508( العمراني

 .م2017ولغا�ة 2016تشمل المدة الممتدة من فأنهاالحدود الزمانیة  ماأ
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 المبحث الثاني 
 للمطاعم الترفیھیة جغرافيالتوزیع ال 

كوت اال انهاالتتعدى عن �ونها مطاعم شعبیة تفتقر الى تنتشرالكثیر من المطاعم في مدینة ال     
والتي تختص بنوع من االكالت وهي االكالت  الذي تعتمده هیئة السیاحة واالثار التصنیف الراقي

ون االقبال الشعبیة,�استثناء عدد قلیل من المطاعم التي تقوم بتوفیر الطعام  �صورة متنوعة دائمة,و�ك
على هذه المطاعم في ا�ام االعیاد والعطل ,و�ختلف االقبال من موسم الى اخر حیث في فصل 
الشتاء تكون ساعات الذروة ظهرا على وجبة الغداء وعلى العكس منه في فصل الصیف تكون 
 ساعات الذروة لیال, وتعود ملكیة هذه المطاعم الى القطاع الخاص,كما �حتوي البعض منها على
الحدائق �ما في مطعم السدة السیاحي ومطعم ابن خرمیط,و�كون اغلب المرتادین لهذه المطاعم هم 

.وان عدد المطاعم الترفیهیة في مدینة نسبیا من ذوي الدخل المرتفع وذلك الرتفاع االسعار فیها
 -)مطعم موزعة على قطاعات الكوت وهي �ما �اتي :16الكوت (

 القطاع االول(المر�ز) -1
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)مطعم وذلك الن 13تتر�ز في هذا القطاع ( مر�ز المدینة)اذ �حتوي على( اغلب المطاعم ان   
�مایالحظ من خالل  اغلبیة الناس تترددعلیها,فضال عن موقعها الذي �قع على الشوارع الرئیسیة.

رة ) لذا فانها تحتل المرتبة االولى من بین القطاعات ,و�كون تر�ز اكثرها في مناطق ( الهو 1الجدول(
, اذ تتمیز هذه المطاعم �مساحاتها المتباینة فیعد مطعم )2ینظر خر�طة (,الكفاءات, دور المعلمین )

),بینما اقل المطاعم مساحة هو دنانیر اذ یبلغ 2م5205السدة السیاحي اكبرهم مساحة اذا یبلغ(

 ).2م52حوالي(

 توز�ع المطاعم السیاحیة في القطاع األول )1جدول(

ح اتتاریخ افت الموقع اسم المطعم ت
 المطعم

دد ع
 2المساحة م رقم القطعة العاملین

مطعم السدة  -1
 السیاحي

شارع 
 5205 1/342 7 2001\4\12 الكورنیش

 160 10/980 16 5/3/2002 المشروع واسط -2
 55 1\56 12 10/8/2009 دور المعلمین دلع كرشك -3
 150 7/505 9 5/6/2009 دور المعلمین ضوء القمر -4

فندق ومطعم  -5
 400 2/428 6 20/1/2014 الھورة قطر الندى

 65 2/1319 10 10/4/2014 الكفاءات ماكوالت االرز -6
 60 7/501 45 10/4/2014 الھورة ابن خرمیط -7
 100 8/284 18 1/9/2014 دور المعلمین شاندیز -8

الھورة  الشارع  مضایف اھلنة -9
 120 39 23 29/3/2015 الرئیسي

 52 73\99 12 10/8/2015 دور المعلمین دنانیر -10
 85 16/664 5 27/8/2015 الكفاءات كنتاكي بالس -11
12- k.f.c 180 8/74 4 1/9/2015 الھورة 

 االعراس -13
 الھورة

(الكوت شارع 
 النسیج )

5/1/2016 16 10\4 150 

 بأالعتماد علىالباحثان  المصدر:
 .2016االول,الشعبة الصحیة,بیانات غیر منشورة,دائرة صحة واسط,القطاع -1
  .ةیالدراسة المیدان-2

 
  -لث:القطاع الثا -2

) 3,اذ �حتوي على (ان مطاعم هذا القطاع تحتل المرتبة الثانیة من بین القطاعات االخرى     
,و�عدمطعم الرسول اكبر  المطاعم مساحة في هذا القطاع اذ تبلغ ) 2ینظرخر�طة( مطاعم

�ما في  )2م30), واقلها مساحةهو مطعم حسان السیاحي اذ بلغت مساحته حوالي(2م250مساحته(

 .)2جدول(
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 توز�ع المطاعم السیاحیة في القطاع الثالث )2جدول(
 ت

 الموقع اسم المطعم
تار�خ افتتاح 

 المطعم
عدد 
 العاملین

رقم 
 القطعة

 2المساحة م

1 
 الرسول

حي الزهراء(شارع 
 الرئیسي)الزهراء 

4/11/2009 20 41\369 250 

جوھرة  2
واسط 
 السیاحي

البتارطریق كوت 
 بغداد –

11/7/2010 9 1\6 50 

 30 79\1 12 12/1/2009 ام ھلیل  حسان 3

 بأالعتماد علىالباحثان  المصدر:
 .2016دائرة صحة واسط,القطاع االول,الشعبة الصحیة,بیانات غیر منشورة,-1
  ة.یالدراسة المیدان-2
المطاعم السیاحیة,وذلك یرجع الى  من اما القطاعین الثاني والرابع نجدھا تفتقر الى ھذا النوع      

ن االخرین ,فضال یبالمقارنة مع القطاعی نیلسكان القطاعی المتدني المعاشي اسباب منھا المستوى عدة
 عن موقعھم الجغرافي.

رددة على قلة وعي بعض العوائل المتمدینة ھو الفي  یةومن المشاكل التي تواجھ المطاعم الترفیھ    
 دین .المتررو ھذه المطاعم وخاصة جلب االطفال الذین یثیرون بعض المتاعب الصحاب المطاعم
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 المبحث الثالث
 �فاءة خدمة المطاعم في مدینة الكوت 

 د�ة للمطاعمالكفاءة العد:اوال
د�ة عددالمطاعم اذ ان القیمة العد)  وجود نقص �بیر في 1) والشكل(3یالحظ من الجدول(   

) وذلك وفقا لعدد السكان والمعیار الوطني 34المطلو�ة من  المطاعم في المدینة �جب ان تكون(
)مطعم 24العجز( ) مطعم اذ ان16جود فعال هو () نسمة ولكن  المو 10000وهي مطعم واحدة لكل(

 مواقع المطاعم.ي في �ل محالت المدینة مع سوء توز�ع ف
اما �النسبة الى القطاعات السكنیة في المدینة فیالحظ ان القطاع االول ال�عاني من نقص ولكن 

) مطاعم حسب تطبیق المعیار العام للمدینة وذلك الن هذا القطاع هومر�ز 6هنالك وجود فائض ب(
القطاعات االخرى,اما المدینة مما ادى الى ز�ادة في عددها �ونها مكان لجذب السكان اكثر من 
مطعم  9�حتاج الى  هالقطاع الثاني حیث ان هذا القطاع ال�حتوي على اي مطعم ترفیهي لذا فان

ان عدد  ذي �عد من اكبر القطاعات فیالحظ لكي تخدم سكان هذا القطاع,اما القطاع الثالث ال
) مطعم  وهذا یؤدي الى 12الحاجة الفعلیة هي( )مطعم بینما3جودة على ارض الواقع (المطاعم المو 

) مطاعم في هذا القطاع, اما القطاع الرا�ع فانه وفقا للقیمة العدد�ة فانه �حتاج 9وجود نقص �مقدار(
 )مطاعم بینما هو �عاني من عدم وجود اي مطعم في هذا القطاع. 6الى (

 2016لسنة  في مدینة الكوت مطاعملل والفائض العدد�ة والعجر القیمة) 3جدول(

 الحاجة الفعلیة  مطاعمعدد ال عدد السكان /نسمة اسم القطاع 
او  العجر

 الفائض
6+ 7 13 71902 األولالقطاع   

 -9 9 0 97486 القطاع الثاني
 -9 12 3 125290القطاع الثالث 

6- 6 0 63571 القطاع الرا�ع   

24- 34 16 358249المجموع   

 باالعتماد على المصدر: الباحثان
تقدیرات سكان محافظة واسط حسب البیئة والجنس والوحدات اإلداریة,  الجھازالمركزي اإلحصاء واسط , ,-1

 .م2015بیانات غیر منشورة ,
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 .في مدینة الكوت الفعلیة والعجز او الفائض للمطاعمالفعلیة والحاجة  یبین عدد المطاعم )1شكل (

 )3باالعتماد على بیانات الجدول ( الباحثانالمصدر: 
 

 ثانیا:الكفاءة المسافیة  للمطاعم من خالل الجار االقرب
تعد طریقة إحصائیة مھمة إلعطاء تقیم للمسافة المستقیمة بین كل نقطة واقرب نقطة مجاورة لھا 

والتشتت وقیاس عالقة النقاط مع بعضھا في توزیعھا المكاني مما لھ أھمیة في معرفة مقدار التركز 
 .)3(للمعالم الجغرافیة

على الخریطة الى معدل المطاعم تھدف ھذه الطریقة إلى تحلیل المسافة الفعلیة الفاصلة بین نقاط   
المسافة المتوقعة في التوزیع النظري العشوائي  من اجل الوصول الى معیار كمي یدل على نمط 

 صلة الجوار بالمعادلة.التوزیع المكاني في منطقة الدراسة,ویتم حساب معامل 
 ن/ح×  2م 2ل = 

 = صلة الجوار ل
 = معدل المسافة الفاصلة بین النقط(المسافة الفعلیة ) م
 = عدد النقاط (مركز التوزیع) ن
 = مساحة الدراسة التي تتوزع فیھا النقاط ح

 .)4()0-2,15بعد استخدام المعادلة یتم استخراج قیمة التي تترواح بین (
 والتشتت داخل المدینة التجمع) یوضح قیم الجار االقرب ومقیاس 4جدول(

 مدلول قیمة نمط التوزیع Rقیمة صلة الجوار
 (فوق مساحة صغیرة من االرض) النمط متجمع في مكان واحد 0

1-0 
)وكلما اقتربت القیمة من الصفر اشد 0,5النمط متقارب بین(صفرواقل من

 التقارب
 واقل من الواحد الصحیح) 0,5للعشوائي(النمط متقارب واقرب 

 النمط عشوائي (المسافة غیر منتظمة بین النقاط) 1

1-2,15 
 )2النمط متباعد كلما كانت القیمة محصورة بین(الواحد الصحیح واقل من 

 یكون النمط متباعد وغیر منتظم
 واكثر) فان النمط متباعد ومنتظم 2  ( اما اذا كانت القیمة

عبد الجبار دایش الزھیري,واقع الخدمات الترفیھیة في مدینة البصرة وسبل تنمیتھا(دراسة في  عمار-المصدر:
 .19,ص 2016جغرافیة المدن),رسالة ماجستیر(غیر منشورة),كلیة االداب ,جامعة البصرة, 
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تعد هذه الطر�قة من الطرق التقلید�ة التي تتطلب الكثیر من الوقت والجهد والتي قل استخدامها    
في الوقت الحاضر اذ ان ظهور �عض من البرامج اختصرت الكثیر من االخطاء والوقت ومن هذه 

التي تقوم بتحلیل البیانات  وتحقیق النتائج,اذ یتم  GIS البرامج هي برنامج نظم المعلومات الجغرافیة
) من خالل صندوق االدوات ومن خالل   Arc mapاستخراج صلة الجوار عن طر�ق (

) ومن خالل التو�یب  Spatial Statistics Tools) ومن خالل االمر(Arc Toolboxاالمتداد(
)Analyzing patterns  ومن خالل هذه الطر�قة یتم معرفة قیمة صلة الجوار,فضال عن (

) مطعم موزعة على 16مدینة الكوت على (تحتوي برنامج �مساحة �ل قطاع من المدینة,اذتزو�دال
في نتائج صلة الجوار اظهرت المتبع سا�قا , فمن خالل التحلیل اإلحصائيالقطاع االول والثالث 

 )3و( )2) واالشكال(5(الجدول�ما في  قطاعات المدینة
 ArcGIS) مقدار صلة الجوار لمطاعم في مدینة الكوت حسب برنامج 5جدول(

 المصدر: الباحثة باالعتماد على 
 .ArcMap9.3م ومن خالل برنامج 2017استخراج المساحة من خالل التصمیم األساسي لمدینة الكوت لسنة -1
 . ArcMap9.3 استخراج صلة الجوار من خالل برنامج -2
) وهذا یدل على النمط هو متجمع صفراذ تبین ان صلة الجوار للمطاعم في القطاع االول  هي(  

في مكان واحد اي ان المطاعم تتر�ز في مكان واحد,اما القطاع الثالث فكانت صلة الجوار بین 
),اما القطاعین (الثاني والثالث) نجدها تفتقر الى هذه الخدمة �ما ینتج ان 2,58المطاعم متباعد (

یالحظ �عض من المحالت تحتوي على  م تتوزع في حالت المدینة �شكل متساوي اذلهذه الخدمة 
اكثر من مطعم �ما في محلة الهورة في  القطاع االول بینما نجد المحالت االخرى تعاني من عجز 

 مثل محلة حي الر�یع .
 Arc map10.2یبن توز�ع صلة الجوار المطاعم في القطاع االول حسب برنامج  )2شكل(

اسم 
 القطاع

مساحة 
في  لمطاعماعدد  مطعم ²القطاع /كم

 القطاع
قیمة صلة 

 نوع صلة الجوار الجوار

القطاع 
متجمع في مكان  0 13 مطعم 6,278 األول

 واحد
القطاع 
 متباعد 2,58 3 مطعم 79,898 الثالث
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 )5باالعتماد على الجدول( ل الباحثانالمصدر:من عم

 Arc map10.2) یبن توز�ع صلة الجوار للمطاعم في القطاع الثالث حسب برنامج 3شكل (

 
 )5باالعتماد على بیانات الجدول( ثانالمصدر:الباح

 المطاعم )المسافة المعیار�ة واتجاه توز�ع ثالثا: الكفاءة المسافیة(
استخدام المسافة المعیار�ة من خالل حجم �و�تم معرفة مقدار التر�ز والتشتت للظواهر الجغرافیة    

 اذ یدل صغرها على التر�ز في توز�ع الظاهرات اما �برها فهو یدل على تشتت التوز�ع.  الدائرة
 وذلك من خالل صندوق االدوات ومنArc map  یتم استخراج قیم المسافة المعیار�ة عن طر�ق

ومن ) Measuring Geographic Distrbutions( تدادومن خالل االم)(ArcTooIboxاالمر 
 ) الدائرة المعیار�ة, Standard Distance ما �خص المسافة المعیار�ة( ها یتم استخراجخالل

 
 .Arc mapالمصدر: الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 
 Central feature)( �قصد ), الموقع المر�زي لتوز�ع الظاهرةDiretional Distribution 

standard Deriation Ellipse( المدروسة نستخرج اتجاه توز�ع الظاهرة ),Mean center (
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الحصول على المسافة المعیار�ة واتجاه التوز�ع(االنحراف المعیاري)   تمیالمر�ز الفعلي, وقد  �قصد بها
في منطقة الدراسة, ة یالنشطة الترفیهإحداثیات مواقع ا�تزو�د البرنامج  ل من خال ةیلالنشطة الترفیه

 مدینة الكوت �ما �اتي:في االنشطة الترفیهیة وقد تم دراسة المسافة المعیار�ة لكل 

)المسافة 6تعد المطاعم من الخدمات الترفیهیة الكثیرة والتي البد من بیانها من خالل تحلیل الجدول(
 -ر�ة لقطاعات المدینة و�ما �أتي:والمساحة المعیا

في قطاعات مدینة الكوت لسنة  مطاعمالمسافة المعیار�ة ومساحة الدائرة المعیار�ة  لل )6جدول(
 م.2017

 القطاع األول -1
) اما مساحة الدائرة المعیار�ة 777,788646( بلغت قیمة المسافة المعیار�ة في القطاع االول هي  

مساحة الدائرة المعیار�ة للمطاعم �النسبة نسبة  )30%)بینما بلغت (2كم1,9004262فقد بلغت (
الى مساحة القطاع االول وهذ دلیل على صغر هذا الدائرة اذ تبین من خالل الخر�طة ان المطاعم 

مطاعم خارج المسافة المعیار�ة.اما تجاه توز�ع المطاعم في  3و 10الموجودة داخل الدائرة المعیار�ة
  رجةجنو�ي شرقي.د 138القطاع بلغت زاو�ة الشكل البیضاوي 

مساحة  اسم القطاع
 2كم القطاع

عدد 
 المطاعم

 عدد المطاعم
 داخل الدائرة

المسافة 
 المعیاریة

مساحة الدئرة 
المعیاریة 

 2كم

 مساحة%
الدائرة من 

 مساحة القطاع
القطاع 
%30 1,900 777,788646 10 13 6.278 األول  

القطاع 
%100 88,518 5308,27332 1 3 79.898 الثالث  
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 القطاع الثالث -2

تبین من خالل التحلیل االحصائي للمسافة المعیار�ة للمطاعم في هذا القطاع انها   

)وهذا یدل على 2كم 88,518567)بینما مساحة الدائرة المعیار�ة وصلت (5308,27332بلغت(

المعیار�ةالمخدومة من قبل المطاعم اذ وصلت نسبة مساحة الدائرة رة المعیار�ة كبر مساحة الدائ
) الشكل ( ),اذ یوجد مطعم واحد داخل الدائرة %111�النسبة الى مساحة القطاع الثالث الى(

درجة 108خارج المسافة المعیار�ة,اما تجاه توز�ع میل الشكل البیضاوي فقد وصلت 2المعیار�ة و
       فهي تاخذ بذلك االتجاه الجنو�ي الشرقي.
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 لرابعالمبحث ا

 2036الرؤیة المستقبلیة الستعماالت األرض الترفیھیة في مدینة الكوت حتى عام 
     

ة من ابرز االتجاھات الحدیثة التي ركزت حولھا جغرافیة المدن والتي تخطط یالدراسات التخطیط
الستعماالت االرض الحضریة ووضع المخططات االساسیة لھا ومن اجل الوصول الى تنظیم مثالي 
الستعماالت االرض وتحدید مواقع الخدمات في مدینة الكوت وتوسعھا,كان البد من وضع رؤیا 

 مستقبلیة. 
ان من المتغیرات التي تؤثر على المستوطنات البشریة فھي تعتمد على التنبوء بحجم ان حجم السك

السكان خارج  فترة الحاضر لالستفادة منھ الظھار التوقعات السكانیة المستقبلیة للمدن ولالستفادة 
 .)5(منھا في وضع خطط التنمیة المتوسطة والبعیدة المدى

ت المستقبلیة للوظیفة  الترفیھیة على مستوى مدینة الكوت و ومن ھذا المنطلق فان تقدیر االحتیاجا 
) كسنة ھدف . ویسھم في تحدید االحتیاجات 2036أحیائھا وعلى مدى زمني ال یتجاوز نھایة عام(

 المستقبلیة من الحدائق والمتنزھات ومایتعلق بھا.
في الجدول  كما )* نسمة877194,بحوالي (2036لقد تم تقدیر عدد سكان مدینة الكوت عام 

,ونتیجة ألھمیة ھذا الموضوع سوف نركز في ھذا المبحث على تقدیر عدد االنشطة )7(
) ومن خالل استخدام المعاییر التخطیطة الوطنیة 2036ولغایة 2016من لسنة ( یة(المطاعم )الترفیھ

 المتستخدمة.
 2016العدد السكان المقدرلمدینة الكوت حتى عام )7جدول (

 عدد السكان السنة السنة المعتمدة
 385249 2016 سنة االساس
 877194 2036 سنة الھدف

باالعتماد على معادلة التوقعات المستقبلیة الستخراج عدد السكان وفق  انلمصدر : من عمل الباحثا
𝒑𝒑𝒏𝒏            المعادلة  = 𝒑𝒑𝒐𝒐 (𝟏𝟏 − 𝒓𝒓)𝒏𝒏 
 اذ ان :

nP  و = التعداد االخیرoPو = التعداد االول r   وأن النمو= معدلn = 6(عدد السنوات بین التعدادین(  
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) بان اعداد سكان مدینة الكوت یتجھ نحو الزیادة ، ففي سنة 7یظھر من خالل الجدول (       
نحو  2036) نسمة ، في حین سیصل ھذا العدد في سنة 385249بلغ عددھم ( 2016

 ) نسمة .877194(
والتي 2036وفق عدد السكان الذي سیصل الیه في عامبلغ عدد المطاعم اما �النسبة الى المطاعم فی

)مطعم ,لذا فان مدینة 16)مطعم وفقا لتطبیق المعیار الوطني والموجود منها حالیا(87ستبلغ عددهم (
 .)8لى سنة الهدف �ما في الجدول()مطعم ا71الكوت تحتاج الى (

 2036)عدد المطاعم في مدینة الكوت وقطاعاتها حتى عام 8جدول(

 الزیادة او النفقصان الحاجة  الموجودة لقطاع اسم ا

9- 22 13 القطاع األول  

22- 22 0 القطاع الثاني  

20- 23 3القطاع الثالث   

20- 20 0القطاع الرابع   

71- 87 16المجموع   

 .) 7�االعتماد على الجدول( المصدر :

 2036عدد المطاعم في مدینة الكوت وقطاعاتها حتى عام ) 4شكل(

 )8�االعتماد على الجدول( انالمصدر:الباحث
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) 22اما على مستوى القطاعات,فقد تبین ان القطاع االول وفقا لعدد لزیادة السكان فان یتطلب (    
)مطاعم كما یالحظ ان ھذا القطاع ھو 9) لذلك فانھ یحتاج الى (13مطعم وبما ان المتوفر حالیا ھو(

,وفیما یخص القطاع الثاني فانھ الیحتوي على اي مطعم االقل عجزا من بین القطاعات االخرى 
) مطعم لسد النقص الحاصل في ھذا القطاع فھو یعد 22ترفیھي في الوقت الحالي لذا فھو بحاجة الى(

) مطعم 23اكثر القطاعات عجزا,اما بالنسبة الى القطاع الثالث فانھ یتطلب ان یكون عدد المطاعم (
)مطعم لكي یصل الى 20)مطاعم ,لذلك فھو یحتاج الى (3واقع (,وبما ان الموجود على ارض ال

العدد المطلوب في سنة الھدف.اما بخصوص القطاع الرابع فانة ال یحتوي على اي مطعم ترفیھي 
 ) مطعم لكي یصل الى العدد الكافي في ھذا القطاع.20فھو بذلك یحتاج الى(

 االستناجات
 الكوت عدة استناجات وهي �ما �اتيتبین من خالل دراسة المطاعم في مدینة 

وان اكثر القطاعات القطاع  �شكل غیر منتظم تتوزع المطاعم على قطاعین وهما (االول والثالث) -1
وهذا یدل على عدم تجانس توز�ع المطاعم في مطعم, 13فیه  مت عدد المطاعاالول اذ بلغ

 المدینة.
مطعم  في �ل  )24(بتعاني من عجز  تبین من خالل الكفاءة العدد�ة للمطاعم ان المدینة -2

,اما على مستوى القطاعات فان القطاع محالت المدینة نتیجة سوء توز�ع في المواقع المطاعم
 .) مطاعم6(االول هو الوحید الذي �عاني من وجود فائض في عدد المطاعم ب

ومتباعدة في االول ان صلة الجوار بین المطاعم في قطاعات المدینة متجمعة في القطاع  -3
 القطاع الثالث  وهذا یدل على ان توز�ع انتشارها �شكل غیرمنتظم في هذه القطاعات.

تبین من خالل المسافة المعیار�ة والمساحة المخدومة ان القطاع الثالث �حتوي على اكبر مساحة  -4
% وهذا یدل على �بر 100مخدومة حیث وصلت نسبة مساحة الدائرة من ممساحة القطاع 

,اما القطاع الثالث بلغت نسبة ة المعیار�ة للمطاعم و�بر مساحة الدائرة في هذه القطاعالمساف
 % وهذا یدل على صغر المسافة المعیار�ة المخدومة.30مساحة الدائرة المخدومة 

.تبین ان  2036ظهر لنا عند تطبیق المعاییر الوطنیة الستخراج عدد المطاعم  الكافیة الى سنة -5
مطعم ترفیهي موزعة على قطاعت المدینة لكي تصل الى مستوى  71 المدینة تحتاج الى

 المطلوب.
 التوصیات 

من حیث العمل على تدقیق شاملة �صورة  على وزارة الصحة تفعیل عمل دور رقا�ة صحیة -1
 المستخدمة في هذه المطاعم. العاملین في هذه المطاعم, والتاكد من صالحیة االغذ�ة

�جب على اصحاب المطاعم تقلیل من اسعار الطعام قدر ممكن لكي �ساعد في جذب عدد  -2
 لیهم وعدم اقتصار الز�ائن على فئة معینة.ااكبر من الناس 

 الهدوء داخل المطاعم. ة�جب على العوائل االهتمام بنظافة واثاث المطاعم ومراعا -3
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