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 تعهد الملكية الفكرية

 

 ...  صاحب البحث الموسوم...... ......... ......اني الباحث  .............................................

 .................................(...... ........... )...........................................................بـ  

اتعهد بأن البحث أعاله قد أنجز من قبلي لم يقدم للنشـ  للم ينشـ   ي أم مجلأ أى أ أل ممتم  

لجامعأ للتخصـــصـــا  لىارجه لأرغب  ي النشـــ   ي مجلأ ةلاأ ال و  اأ ي داىل الع اق 

 العلماأ لالتطباقاأ.

 

 

 التوقاع : 

 االسم : 

 التأريخ : 

 رقم الموبايل : 

 الب يد األلا ت لني : 
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 تعهد نقل حقوق النقل والتوزيع والنشر

 

 .......................................  صاحب البحث الموسوم ............................... اني الباحث   

 ..........................................................(....... ..... بـ )........................................ 

ــ    الى مجـلأ ةلـاأ ال و  الـجامـعأ الورقي لاألل ت لني اتعـهد بنـقل حقوق النـقل لالتو يع لالنشــ

 للتخصصا  العلماأ لالتطباقاأ.

 

 

 

 التوقاع : 

 االسم : 

 التأريخ : 

 رقم الموبايل : 

 الب يد األلا ت لني : 
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 تعليمات النشر
تطمح كلية الكوت الجامعة ان تكون معتمدا للمتخصصين والهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات االخرى في العلوم      

 العلمية في تخصصات المجلة، علما بان البحوث التي تقبل للنشر محكمة الغراض الترقية العلمية. والمعارف الحديثة والمنجزات 

  

 ترحب مجلة كلية الكوت الجامعة بنشر البحوث القيمة والرصينة وفق الشروط اآلتية:

 

 حص ا.  المجلأصصا  لتختص بمجال تخ ،ان ت ون البحوث جديدة للم يسبق نش ها ال قبولها للنش   ي مجلأ اى أ ال ممتم  .1

 لتقويم العلمي.لتخضع البحوث المقدمأ للنش   .2

 24ةلمأ ل  12-10،  ي ةل سط  من A4من لرق قااس  بان االسط  لعلى لجه لاحد  (1.5)يقدم اصل البحث بثالث نسخ بمسا أ  .3

لللغأ االن لازيأ  ،(Simplified Arabic)، لي ون نوع الخط للغأ الع باأ (word) ي الصفحأ الواحدة، لمطبوعأ بب نامج  اسط 

(Times New Roman). 

 . (12)ل ي الهوامش  ،(14)  ا ون اما حجم الخط  ي المتن ،(16)االى أ  لللعنوانا ال ئاساأ  للعنوانا حجم الخط  .4

 ت تب المصادر بط يقأ الساعأ.  .5

االف   (5,000)ليستقطع مبلغ قدره    ،ث المقدم للنش  بما  ي ذلك الجدالل لالمواد التوضاحاأصفحأ للبح  (15)اليزيد عدد الصفحا  عن   .6

 دينار عن ةل صفحأ  ائدة عن عدد الصفحا  المحددة.

 يجب ان يتضمن البحث: .7

 ن.اه االيمال لال لما  المفتاحاأ لاسم الباحث / الباحثالعنوان ليذة  تحت ➢

ليوضع  ،ةلمأ للغتان (250)على ان اليزيد عدد ال لما   ي المستخلص عن  لاإلن لازيأ،مستخلص البحث باللغتان الع باأ  ➢

  ي رأس المستخلصان العنوان مع اسم الباحث لم ان العمل.

 المقدمأ لاهماأ البحث لتدمج معهما مش لأ البحث. ➢

 االهداف لالف لض.  ➢

 منهج البحث. ➢

 التحلال(. من دلنالباب ال ابع ي ون من ىالل الجدالل  قط )ع ض النتائج  ي  ➢

 النتائج لالمناقشا . ➢

 قائمأ المصادر.  ➢

 المالحق )ان لجد (. ➢

 توضاحاأ. بعنوانا ت قم جماع االش ال لالجدالل على التوالي  ي البحث لتزلد  ➢

لعلاه اج اء التعديال  لاعادتها بالصاغأ  ،ةيتم اعالم الباحث بنتاجأ التقويم المطلوب تعديلها عند لرلدها من المقوم مباش  ➢

 وم على النسخأ النهائاأ المعدلأ لغ ض النش . تليح، (CD)النهائاأ بعد التعديل بنسخأ مستنسخأ لاحدة لعلى ق ص لازرم 

 تهمل البحوث التي التطابق التعلاما  الخاصأ بالمجلأ.  ➢

 سواء قبلت ام لم تقبل.أالتعاد البحوث الى اصحابها  ➢

   .التخصصحسب التعلاما  الصادرة من الجها  ذا  بع اجور النش  لتستقط .8

 ة الكوت الجامعة مجلة كلي
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 دليل المؤلفين
 تستقبل المجلأ البحوث لالدراسا  التي ت ون ضمن تخصصها حص ا.  .1

 للم يسبق نش ه  ي مجلأ ال ام لسالأ نش  اى أ.  ،للنش  قاما ال اصاالان ي ون البحث المقدم  .2

 يعطي المملف حقوقا حص يأ للمجلأ تتضمن النش  لالتو يع الورقي لااللا ت لني لالخزن لاعادة االستخدام للبحث.  .3

 زيد عدد صفحا  البحث المقدم للنش  على ىمس عش ة صفحأ. ي ال .4

 لا ت لني.ت سل البحوث للمجلأ عب  ب يدها اال .5

سم من جوانب الصفحأ   2لبهائأ عمودين منفصلان مع ت ك مسا أ  (A4)لبحجم صفحأ  (LaTex)ال  (word)الـ  ي تب البحث الم سل للنش  بب نامج  .6

 .14لبحجم  Times New Romanاالربعأ لي تب متن البحث بنوع ىط 

 ( ةلمأ. 250  عن )يقدم ملخص للبحث باللغأ االن لازيأ ل ي صفحأ مستقلأ لان اليتجال  .7

 ان تحتوم الصفحأ االللى من البحث على المعلوما  اآلتاأ:  .8

 عنوان البحث. ➢

 اسم المملف / المملفان لجها  االنتساب.  ➢

 الب يد االلا ت لني للمملف / المملفان. ➢

 الملخص.  ➢

 ال لما  الداللاأ )المفتاحاأ(.  ➢

 . Bold 16لحجم    Times New Romanي تب عنوان البحث متم ةزا  ي لسط الصفحأ لبنوع ىط  .9

 . Bold 12لحجم  Times New Romanي تب اسم المملف / المملفان متم ةزا  ي لسط الصفحأ لبنوع ىط  .10

 . Bold 12لحجم   Times New Romanت تب جها  االنتساب للمملف / المملفان بنوع ىط  .11

 . Bold 12لحجم  Times New Romanب يد االلا ت لني بنوع ىط ال عنوانا ت تب  .12

 . ,Bold Italic 12لحجم  Times New Romanي تب ملخص البحث بنوع ىط  .13

 . ,Justify Italic 11لحجم   Times New Romanت تب ال لما  الداللاأ التي اليتجال  عددها عن ىمس ةلما  بنوع ىط   .14

  لاأ،الجامعأ،المدينأ،البلد( لمن دلن مختص ا . جها  االنتساب تثبت ةاالتي )القسم،ال .15

 تجنب المختص ا  لاالستشهادا  عند ةتابأ البحث. .16

 عدم ذة  اسم المملف / المملفان  ي متن البحث على االطالق.  .17

 ي تب اسم الش ل تحته متم ةزا، اما الجدلل  ا ون عنوانه متم ةزا  وقه.  .18

  ي االش ال البااناأ.  scanت ون ال سوم لالصور لالمخططا  ملونأ للاضحأ لذا  دقأ عالاأ مع م اعاة لضعها  ي م بع نص لي اعى عدم استعمال  .19

المع ل أ  أ  تذة  المصادر  ي متن البحث بت قامها لبحسب االسبقاأ، ةما ت تب المصادر  ي نهايأ البحث لت تب طبقا الحدأ ط ق ت تاب المصادر العالما  .20

(Harvard, MLA, APA, Vancouver, IEEE)  . 

 ةل الدراسا  التي تم االستشهاد بها ىالل متن البحث ال الجدالل ال الصور لغا ها يجب ان تثبت لبش ل دقاق  ي قائمأ المصادر لبالع س.  .21
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 دليل المقومين
 قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوم التأكد فيما اذا كان البحث المرسل اليه يقع ضمن تخصصه العلمي او ال، فاذا كان البحث ضمن

عملية التقويم، اذ ان عملية التقويم يجب ان التتجاوز عشرة ايام، وبعد موافقة المقوم  تخصصه العلمي، فهل يمتلك المقوم الوقت الكافي التمام 

 على اجراء عملية التقويم واتمامها خالل المدة المحددة، يرجى اجراء عملية التقويم وفق المحددات اآلتية:

 

 هل ان البحث قام ال اصال لدرجأ يجب نش ه بالمجلأ. .1

 السااسأ العامأ للمجلأ لضوابط النش   اها. اما اذا ةان البحث يتفق مع  .2

 هل ان    ة البحث متناللأ  ي دراسا  سابقأ ؟ اذا ةان الجواب نعم، ي جى االشارة الى تلك الدراسا . .3

 مدأ تعبا  عنوان البحث عن نفسه لمحتواه. .4

 باان  اما اذا ةان ملخص البحث يصف بش ل لاضح مضمون البحث ل   ته. .5

 لبحث ماي يد المملف الوصول الاه لتوضاحه بش ل دقاق، لهل لضح  اها المملف ماهي المش لأ التي قام بدراستها.هل تصف المقدمأ  ي ا .6

 مناقشأ المملف للنتائج التي توصل الاها ىالل بحثه بش ل علمي لمقنع. .7

 يجب ان تج أ عملاأ التقويم بش ل س م لعدم اطالع المملف على ام جانب  اها. .8

 المقوم مناقشأ البحث مع مقوم آى   اجب ابالغ رئاس التح ي  بذلك.اذا اراد  .9

يجب ان الت ون هناك مخاطبا  لمناقشا  مباش ة بان المقوم لالمملف  اما يتعلق ببحثه الم سل للنش ، ليجب ان ت سل مالحظا  المقوم  .10

 الى المملف من ىالل مدي  التح ي   ي المجلأ. 

 ن دراسا  سابقأ، توجب على المقوم باان تلك الدراسا  ل ئاس التح ي   ي المجلأ. اذا رأأ المقوم أن البحث مستل م .11

ان مالحظا  المقوم العلماأ لتوصااته ساعتمد علاها لبش ل رئاس  ي ق ار قبول البحث من عدمه، ةما ي جى من المقوم االشارة لبش ل  .12

ئأ التح ي  لالى تلك التي تحتاج الى تعديل جوه م يجب ان يقوم بها دقاق الى الفق ا  التي تحتاج الى تعديل بساط مم ن ان تقوم به ها

 المملف نفسه. 
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 البحوث باللغة العربية 

 

 

 الصفحات عنوان البحث وأسماء الباحثين ت

اختيار أفضلللل موقع لمحطة معالجة ميال الصلللرف الصلللحي عن طريق اسلللتخدام تقنيات  1
 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 سليمان كشاشم . م . صالح 

1 -14 
 

 – تحضلير وتوصليف مسلحوق الهيدروكسلي ابتاير ودراسلة مركب الهيدروكسلي ابتاير  2
 زركونيا

   لض سجا عبداالمير و غازي كمال و عباس فا

15 -25 

 استخدام التحليل التمييزي لتقييم دور إدارة المعرفة في تعزيز االبداع التنظيمي  3
 العامة للصناعات الكهربائيةدراسة ميدانية على شركة ديالى 

 م.م. مرتضى منصور عبد هللا  م. كمال علوان محيسن و 

26 -46 

تقييم  الخصلللائل الفيزيائية والكيمائية ألربع محطات ميال صلللرف صلللحي في محافظة  4
 العراق -على نهر دجلة  لثيرأالكوت وت 

   رشا موحان سلمان

47 -60 

)الفنلادق والصلللنلاعلة   العشلللوائيلة والعلدديلة لتلداول األسلللهم لقطلاعلاتاسلللتخلدام الخوارزميلات  5
 واالتصاالت( في سوق العراق لألوراق المالية

   مهند فائز السعدونأ.م.د.  و   محمد قاسم كولي  -الباحث 

61 -77 
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االستشعار تقنيات اختيار أفضل موقع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق استخدام 

المعلومات الجغرافيةنظم عن بعد و  

 

 م.م. صالح سليمان كشاش

المعهد التقني / كوت –الجامعة التقنية الوسطى   

Email: salih.sul@72 @yahoo.com 

 

 

 

   الملخص 

البيئة الحضر ية يكر ا الفر ل الفرحي دحديا كبي ا الكرايعة مي المدص القفري   مفرو  ا  ما  مع زيادة التحضر  تددوو  

الفرنايية يالية الد ة دعطي التفرو  ا تع يم موا ع الفر ل المةو ةو سروا  يم   ين النه  لت المنا ن الةر نية  تواا يةرايد مي 

اا البحث وو دقييم المةو ات مي مياه الفر ل الفرحي تالتي يتم  د اسرة مدص ططو ة المةو ات تلسربااها  تكاا الهدل ال ييةري مم و

اسررتقبةها مي محطات الضررم المو ودة مى مدينة ال وت مي محاماة تاسررر االع ا  تسلخ ااسررتندا  ايايات تدقنيات يام المعةومات  

 ت اح لمضررا الموا ع  يكررا  تندة الجغ امية  تكاا سلخ ااإلضررامة الى دقييم  ودة كررب ة الفرر ل ميمند المنا ن العالية التةو  تا

  ت د دم دحةيا 2017معالجة المياه العادمة  دم  مع  ال ة يينات مياه مي كا كره  مم الكرهو  التاليةف مب اي  تما و تلا يا مي يا  

(  تل  ي التوزيع الم ايي لهاه المةو ات  ECوH2SوTSSوTDSو-NO3و-NO2و-PO4وCODوBODواه العينات االنةرربة الى  

(  تككرت  النتاي  يم زيادة مي د كياات المةو ات التى دم د اسرتها االمقا ية مع  OKطا منطقة الد اسرة ااسرتندا  ك يا العادية  دا

و 55 21و 79 232و 58 1557و 92 2و 59 0و 96 8و 54 247الررمررعررايرريرر  الررعرر ا رريررة  تكررايرر  مررترروسرررررر الررترر كرريررااتف 

و يرةرى الرتروالري  تدربريرم مرم CODتECوH2SوTSSوTDSو-NO3و-NO2و-PO4وBOD مرةرةرجرم/الرتر ع 63 283وت58 2164

النتاي  اا وناك ادتا  مع المعايي  الدتلية االنةرربة  لكررب ة الفرر ل الفررحي الوا عة مي منطقة ا يوا  مي ما ينا  سرر ية التدمن 

ي  نيث ياطا الموديا تا يحدا   تلغ ض ا ت اح المو ع ا مضررا  يكررا  محطة معالجة ال وت دم ا يتماد يةى يموسع متعدد المعاي

يوع ا سرتندا  ا  ضري تادجاه ال ياح تمدص الق م مم ططو  الفر ل الفرحي ال ييةرية تمفراد  ال ه اا  تالمنا ن الةر نية مي 

  ةلعادما يكا  تندة معالجة المياوا  ةيا  ا يتبا   تدم التوصا الى اا المنطقة الك  ية مم المدينة دتميا اامضا الا تل الماليم
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Abstract 

With the increase in urbanization and degradation of the urban environment, sanitation is 

becoming a predominant challenge within the short run. High-resolution satellite imagery gives the 

first conception of polluted drainage sites, whether by the river or in residential areas. This helps in 

studying the seriousness of pollutants and their causes. The main objective of this research was to 

evaluate the pollutants in wastewaters received at pump stations in Al-Kut city in Wasit governorate, 

Iraq by using GIS data and techniques. . These were in addition to, evaluating the quality of sewer 

network in one of the highly polluted areas and propose the most suitable location for the establishment 

of a wastewater treatment unit. Collected three samples of water in the following months: February, 

March and April in 2017. Samples were analyzed for (BOD, COD, PO4-, NO2-, NO3-, TDS, TSS, 

H2S, and EC). The spatial distribution of these pollutants within the studied area was carried out using 

Ordinary Kriging (OK). The results revealed an increase in the concentrations of the studied pollutants 

when compared with Iraqi standards. The mean concentrations were: 247.54, 8.96, 0.59, 2.92, 1557.58, 

232.79, 21.55, 2164.58, and 283.63 mg l-1 for BOD, PO4-, NO2-, NO3-, TDS, TSS, H2S, EC and 

COD, respectively.The results revealed that the sewer network in Al-Anwar area complies with the 

international standards regarding to pipe slopes and flow velocity. Finally, a multi-criteria model was 

also used to propose the most suitable location for the establishment of a treatment unit in Al-Kut city. 

That model took into account the type of land use, wind direction, and proximity to main sewer lines, 

main streets, electricity lines and residential areas. It was found that the location in the east side of the 

city has the best conditions for establishing that waste water treatment unit.   

 

 

 

 المقدمة

د دبر العديد مم ا م اض النطي ة اتفررر يي مياه الفررر ل 

 ميع  غي  المعالجة مي البيئات المايية  واه المكرر ةة دنتكرر  مي

ليحرا  العرالم تيةى ت رل التحرديرد مي البةرداا النراميرة تي  ع سلرخ 

 80الفرحي  نوالي   لسراسرا ىلى يد  كتاية ىدا ة مياه الفر ل  

لم يقيا تنوالي سرتة يكر   مةيوا كرنا دع ضروا لة ولي ا مي

 [  1التيتودية دم دةجيةها ليًضا ] مةيوا نالة مم نا ت العدتص

ب وي لوم النفرايا التيايايية د  ة الح ا ة تالت كيا الفرة

 مي معالجة مياه الف ل الفحي  تمع سلخو مإا لوم 

 

 

 

 النفرررررايا ال يميرراييررة وي القةويررةو تالطةررب البيوكيميررايي

(BOD) و تالطةررب يةى ا كةررررجيم ال يميررايي (COD)  و

 تالغرازات المرااارةو تم كبرات النيت ت يمو تد  رة الحموضررررة

(pH)   [2] ت BOD  لرترةرو  الرمريرراه اررالرمرواد ورو مرقريرراو

وو مقدا  ا كةرجيم الاايب المطةوم لةتحةا  BOD .العضروية

البيوكيميرايي لةم كبرات العضررررويرة تلكةرررردة اعر المواد غي  

[  مي الو   الحاضرررر و 3العضرررروية ملرا الحديد تال ب يتات ]

تظيتة لسرراسررية مي دةررهيا دمليا تدحةيا الاواو   GIS يؤدي
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ند  يةى يطا  تاسررع مي دتبع دةو  الم دبطة االمياه  ايها دةررت

الميراه تالةرررريط ة يةيهرا  تيةررررمس سلرخ مي  سررررم الن ايرو 

تالنمرا ةو تىدا ة الم امنو تيمرا ىدا ة النارا و تالتنطير يةى 

[  كما دوم  ايايات ا سررتكررعا  يم 4المدص القفرري  تالطويا ]

لدتات دحةيةيرة متيردة تم ييرة دم دطبيقهرا يةى يطرا   (RS) اعرد

م ا بررة تنتم موا د الميرراه  تدقييم التغي ات مي  تاسررررع مي

لتومي  ط اير  GIS ت RS [  يم م دم 5الا تل البيئيررة ]

مواضرررريعية لةمياات الم ايية تسررررمادها  كما يم م اسررررتندا  

مي دفرنيي م امم المياه النايتة تالمياه المةرتعمةة   RS ايايات

 ة يةى تمع سلرخو مم غي  المحتمرا لا د وا وراه البيرايرات  راد

التمييا ايم مةررررتويات منتةتة مم المةو ات مي مياه الفرررر ل 

[  تلرالرخو يجرب دم  وراه البيرايرات مع التحةيرا 6الفررررحي ]

المنتب ي لعينررات الميرراه التي دم  معهررا مم ميرراه الفرررر ل 

 .الفحي

دعتب  معالجة المياه العادمة تىدا دها تاندة مم لطط  المكرراكا 

ل مياه الفر ل الفرحي مي الع ا   كاي  معام كرب ات صر 

دجمع ايم كرا مم النترايرات البكرررر يرة توطوع ا مطرا   ت رد دم 

  2003دفرر يي واه المياه مي ا يها  دتا لي يالع  با يا   

دضرم مدينة ال وت و توي منطقة الد اسرة مي واا العما و  ال ة 

ليواع مم كرب ات الفر ل الفرحي  تواه الكرب ات ويف كرب ة 

ياه ا مطا  و تالمفررا ل الفرر ل الفررحي و تمفررا ل م

المجمعة  الفر ل الفرحي تا مطا (  تيج ي دفر يي المياه 

العادمة النادجة مم المفررا ل المجمعة مباكرر ة مي النه  دتا 

 .لي معالجة و مما يتةبب مي مك ةة دةو  المياه

كراا الهردل مم وراا العمرا وو دقييم الميراه العرادمرة المتةقراة مي 

ت انرراً  يةى دحةيررا اعر محطررات الضررررم مي مرردينررة ال و

المةو رات  وراا اراإلضررررامرة ىلى د اسررررة التوزيع الم رايي لهراه 

 .المةو ات مي كب ة الف ل الفحي

 

 

 منطقة دراسة

دقع منطقة الد اسرررة مي مدينة ال وتو ياصرررمة مقا عة ال وت 

°  45مي محاماة تاسرر و الع ا   تيحدوا ايم واه اإلندا يات 

°  32"ىلى  00'27°  32ت  E "20'53°  45"ىلى  00'46

34'00" N   دبةا مةرررانتها  1كما وو موضرررس مي الكررر ا  )

  دقع مردينرة ال وت يةى  وع الط ين الةرررر يع 2كم 85نوالي 

ال ييةررري الاي ي ار اغداد امم ة تالبفررر ة مي الجنومو يةى 

كم كرماع غ م  150كم  نوم كر   اغداد ت  150اعد نوالي  

 000و390اا مدينة ال وت نوالي مدينة العما ه  يبةا يدد سرر 

امعدع يمو   1997يةرررمة تمقاً ىلى ايايات التعداد الةررر ايي لعا  

( 2006و  COSIT ت MMPW   مي الماية 3سرررنوي يقا م 

 واوغ اميرا المردينرة مةررررتويرة مي معامهرا تيت اتح ا دتراع 

 .  مو  مةتوص سطس البح  25ت  15ا  ض ايم 

برل القرانراو الراي يتميا  دتميا المنطقرة المرد تسررررة ارالمنرا  كرررر 

افرريي  ال تسرراطم ت وياو تكررتا    ب تاا د يةرربياً مع 

ينراايع  فرررري ة تمعتردلرة  ت رد لونم التمييا ال بي  مي د  رة 

الح ا ة ايم النهرا  تالةيرا تايم الطقا الكررررتوي تالفرررريي  

د  ة مئويةو  45ىلى   40دت اتح د  ة الح ا ة القفررروص مم 

[  7كررره  ا كل  ن ا ة ]نيث ي وا يوليو تلغةرررطا وما ا 

د  رراتو نيررث  8ت  6تدت اتح د  ررة الح ا ة العامى ايم 

ي وا كره ي ديةرمب  تيناي  وما ا كره  ا كل  ا تدة  ال ياح 

الةرايدة لمعام ل اا  الةرنة وي مم الكرماع ىلى الغ مو تيادة 

 .(-S1 مت  5 5نوالي ) دفا ىلى ل فى س ية لها مي يوييو

[  دتميا واه الت اة 8ةى د سربات د ةة ]دم دطوي  د اة تاسرر ي

الق يبة مم ضررتال النه  االحبيبات النكررنة الممات ة االطمي 

تلهرا محتوص  ةيرا مم المةس  دعتب  لكل  د ارة طفرررربرة ل يتراع  

الا ايي  تمع سلرخو مرإا الت ارة البعيردة يم ضررررترال ا يهرا  

دحتوي يةى يةرررربرة يراليرة مم المةس تمحتوص يرالي مم الطيم  

٪(  يه  د ةة وو  25اسرةو لديها يةربة يالية الجي   نوالي  ايهم

اإلمداد ال ييةرري لةمياه مي تاسررر لاعد مم يه  الغ ال المتت ع 

مم د ةرة مي مردينرة ال وت  يمترد يه  د ةرة مم الكررررمراع ىلى 

الجنوم تدم انرا  يردد مم الةرررردتد لةتح م مي دردمن الميراه ت ي 

 .ا  اضي الا ايية مي المحاماة
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خريطة موقع منطقة الدراسة ومحطات ضخ مياه  :(1شكل) 

 الصرف الصحي

 

 مياه الصرف الصحي توصيف

دوصريي مياه الفر ل الفرحي مم نيث ال مية تالت كيب وو 

مي المقا  ا تع غ ض منكرررم مياه الفررر ل الفرررحي  يم م  

تصررري المياه العادمة يادةً اميها منالية لت صرررنايية لت اعر  

 .طةير مم اعضها

اه العادمة الفررررنايية تالمنالية م وياا دم دنايمهما لتومي  المي

 .ا تضاع الالزمة لتوصيي مياه الف ل الفحي

 

 مياه البلدية البلدية أوال:

مياه الفرر ل الفررحي مي المجا ي الفررحية وي م كب مم 

النتررايررات المناليررة تالفررررنرراييررةو تا طت ا  تدرردمنو ديررا  

ا يت اض  يجرب لا ي وا لةمجرا ي المراييرة التجميعيرة  رد ات 

ويد تلي ية لةتعاما مع التيا  الةرايي الكرديد ااإلضرامة ىلى سلخ 

الفرنايية  المحةي تا طت ا و تلي دت يا ىضرامي مم الم امن  

التدمن دفرررمم ليامة المجا ي الجديدة يادةً نةرررب متوسرررر 

 الوا تالاي يتضرررمم اطت ا ًا  100اليومي لةت د الواند البالا  

 بيعيرًاو تل م يجرب ضرررربر نجم ا يراايرب لنقرا دردمقرات الرا تة 

 يجراار  مي اللراييرة  400التي مم المتت ض يمومًرا لا د واف 

اات تالمواسرررري  الت ييرة ينردما  مت  / م د / يو ( الغرا 514 1 

 gpcd (0.946 m / capita / day) 250دتردمن ارال رامراو 

لأليرراايررب ال ييةرررريررة تالجرراييررة تالنررا  يررة  تمي نررالررة 

 350ا يت اضرراتو ت مع مم ليامة المجا ي المكررت كةو ت 

ددمن الطقا اليو   دعتب  يمةيات التت يا مي المئة مم متوسررر 

ي ال ييةية تالجا ية ل ا مم التدمقات الا تة لةةاية مي المجا 

الكديدة مي الكب ات الت يية تالمواسي  الت ييةو نيث لا القمم 

الهيد تلي ية دميا ىلى اسررتبعاد ددمن مياه الفرر ل يب  كررب ة  

 .لياايب النيا  ىلى يدد متاايد مم الوصالت

ىلى  20يت اتح معدع ددمن كا سرراية مم لديى ىلى ل فررى مم 

الكرررحم اليومي ل ا مجموية صرررغي ةو تمم ٪ مم معدع 250

٪ لةمردا ال بي ة  ل را دردمقرات دحرد  مي الفرررربراح 200ىلى  50

صررربانا  تدفررر يي ا دتاع يمطا مو ع  5الباك و ما يق م مم 

   [9]   يب مم ميددي

 

 تبذير الماء :ثانيا

الميراه العرادمرة المناليرة وي الميراه النهراييرة النراكررررئرة مم  ميع  

لمياه الفررررحية ل يةرررراا  التدمقات مم  وايب اسررررتندامات ا

المطبم تالحمرا  تالغةرررريراو امرا مي سلرخ المنتب اتو تغةررررا 

الةررريا اتو تالحماماتو تلنواض المطبمو تمجةتدات القمامةو 

تغةررا ت الفررحواو تالم انيرو تل هاة دنقية المياهو كةها  

دملا مايًجا مم مياه الفر ل الفرحي  مياه الفر ل الفرحي 

كررري  ا سرررمو دنبع مي المقا  ا تع مي المةررراكم المحةيةو كما ي

تينا ش ليضرا مي مياه الفر ل الفرحي  مي ند سادلو دضريي 

الم امن المؤسررةررية تالتجا ية تالفررنايية ينفررً ا محةيًا لمياه  

الفررر ل الفرررحي ىلى ياا  الفررر ل الفرررحي مم النكرررا  

الفرحي البكر ي  يكرما دوصريي مياه الفر ل المنالية محا 

ية ل ا طفررايا دوصرريي مياه الفرر ل  العناصرر  الضرر ت 

 .توي د ويم تطفايا الدمن

 60كمية مياه الفرررر ل المنالية مي المنطقة العامة مم نوالي 

مي المئرة مم الميراه المو دة ىلى المنطقرة  يتم اسررررتنردا   75ىلى  

[  ايتماًدا يةى يوع  10البا يو يةى سرربيا الملاع   ساس نديقة ]

منازع ا سرررر ة الواندة التي الةرررر مو دمدي معام المنازع مم  

دحتوي يةى لكل  مم نمرا  تانرد تغةررررا ت تل هاة منتةترة  

 .دةتند  المياه
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( التردمقرات التقردي يرة لم من  ط   المنرازع 1يةرررر د الجردتع  

المتنقةة تالتناد  دولد كميات ل ا مم المياه العادمة مم المنازعو 

 وة  يهررا دحتوي يةى يرردد ل ررا مم ا  هاة  دعتمررد كميررة ت

النترايرات مم المردا و تالم رادرب تالمفررررايع تالمؤسررررةررررات 

التجا ية ا ط ص يةى سرررايات العما تم امن الطعا  المتانة  

يةى ال غم مم لا ال راميت يرات   دوم   رد ا كبي ا مم التردمنو 

  تالطا ة وي زيادة النتايات مم المواد الغاايية تدنايتها

 

يقدر مياه الصرف الصحي ألنواع مختلفة  :(1الجدول )

  [13] من إنشاء والخدمات

غالون  النوع

للشخص 

الواحد في 

 اليوم الواحد

النفايات المنزلية من المناطق 

 السكنية

 

 
 100 منازل عائلة واحدة كبيرة

 
 75 منازل نموذجية فردية

 
 to 75 60 شقة سكنية متعددة العائالت

 
 50 الصغيرة أو البيوتالمساكن 

 
النفايات المنزلية من 

 المخيمات والموتيالت

 

 
 to 150 100 المنتجعات الفاخرة

 
 50 الحدائق المنزلية المتنقلة

 
معسكرات سياحية أو حدائق 

 مقطورة

35 

 
 50 الفنادق والموتيالت

 
  المدارس

 
 75 المدارس الداخلية

 
 الكافيترياتمدارس اليوم مع 

 

20 

 
مدارس اليوم بدون 

 كافيتريات

 

15 

 
 مطاعم

 

 

 
 كل موظف

 

30 

 
 كل راعي

 

7 to 10 

 
 كل وجبة خدم

 

4 

 
 to 150 المستشفيات

300 

 

 15 مكاتب

 
 to 30 15 مصانع ، حصرية صناعية

 
 

 تركيب مياه الصرف

يكررري  د ويم مياه الفررر ل الفرررحي المحةي ىلى لا ال ميات  

التعةيرة الم ويرات التيايراييرة تال يميراييرة تالبيولو يرة الحراليرة 

[  تيرادة مرا دحتوي الميراه التي يتم دومي ورا يةى المجتمع 11]

يةى المعادا تالمواد العضررويةو التي يضرريتها النكررا  البكرر ي 

تالفرااوا تا تسرا   الفرحي تالفرحي الب از تالب از تالو  

تمنةترات الطعرا  تالمعرادا مم مواد دةطيي الميراه تغي ورا مم 

المواد  اعر وراه النترايرات مرا زالر  معةقرةو مي نيم لا البعر 

اآلط  يدطا مي المحةوعو لت ليفربس مقةرًما اد ةو احيث يفربس 

[  تيتضررررس الم ويات البيولو ية مي مياه  12غ تاييًا اطبيعتل ]

تيايراييرة تال يميراييرة النموس يرة المحةيرةو الفرررر ل الفررررحي ال

 ( 2 تالجدتع

 

( المكونات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمنزل 2جدول )

 الصرف الصحي

 بيولوجي المواد الكيميائية فيزيائيه

 النبادات العضوية المواد الفةبة 

 الحيوايات الب تدينات د  ة الح ا ة 

التي تسات  الةوا 

 ال  اوويد ات

 التي تسات

  الايوت تالدووا   ايحة 

  الةطحي  

  غي  العضوي  

  ال  م الهيد ت يني 

  ال ةو يدات 

  القةوية 

  يت ت يم 

  التوستو  

  معادا  قيةة 

  الغازات 

  لكةجيم 

  كب يتيد الهيد ت يم 

  الميلاا 

 

 

 المياهتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في صناعة 

المعةومرات الجغ اميرة و التي د تةرررري لوميرة طراصررررة لمهنيي  

صررررنرايرة الميراه ويف دطبيقرات الن اير تال صرررررد تالنمرا رة 

تالفرررياية  واه الةررريدة ل اعة لتحديد اعر ا يكرررطة ا كل   

لومية إلدا ة كتا ة كرررب ات المياه تالفررر ل الفرررحيو تمياه  

ي يم م  ا مطا   امةررايدة     تد اسررات نالة  ديدةو تكي
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مي  4Mاسررررتنردا  يام المعةومرات الجغ اميرة لتنتيرا دطبيقرات 

  [13]   طاع المياه

يوم  ياررا  المعةومررات الجغ اميررة ا دتات الالزمررة لعررايالت  

الب يررام و تا سررررتعال  يم البيررايررات الجغ اميررة تدحةيةهررا  

تي ضررررهرا  التطبيقرات الب مجيرة النموس يرة  يامرة المعةومرات  

و تياا    ArcGIS و ت ARCVIEW :الجغ اميةو تدكررررما

ىدا ة  وايرد البيرايرات تكررررب رة النواد   يطرا رات الب مجيرات مم 

يام المعةومرات الجغ اميرة مم ا ام   سررررم الن اير التجرا يرة 

المننتضررررة يهرايرة لع ض منرا ن المبيعرات يراليرةو ىلى الب ام  

ال ا يرة  راد ة يةى ىدا ة تد اسررررة المنرا ن المحميرة الطبيعيرة  

    [14] العايمة

 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

وي الت نولو يا التي لديها ا دبا  ت ين مع   ا سرتكرعا  يم اعد

ياررا  المعةومررات الجغ اميررة  دحتوي ورراه المعةومررات يةى 

معةومات دتفريةية يم موا د ا  ض تالبيئة تا  ةرا  المايية 

ا  ما  الفرنايية لةفرو  التي تالحدتد اإلدا ية تاسرتندامات 

يتم دحةيةها إليداد ط اير مواضررريعية منتةتة   م يتم اسرررتندا  

وراه الن اير كمردطالت مي يارا  المعةومرات الجغ اميرة  دنت   

ا معةومات م ايية مكرااهةو تالتي  صرو  ا  ما  الفرنايية ليضرً

تمي كةتا الحالتيمو يملا ا سررتكررعا    GIS يم م  اطها اناا 

دقنية يكرررطة لتومي  ايايات المدطالت  غ اض القياو  يم اعد

تال سرم تالفرياية تالفرياية تالنما ة مي سريا  يام المعةومات  

الجغ اميرة  يرادة و مم النرانيرة العمةيرةو يعتقرد يةميرا لا لدتات 

ا سررررتكررررعرا  يم اعرد تيارا  المعةومرات الجغ اميرة مي الوا ع 

 .دبطة اك ا لساسيدعطي يتاي  معالة ىسا كاي  التقنيات الم 

ىا المعةومرات الم راييرة مي البيرايرات التنةرررريقيرة لهي ةيرة البيرايرات 

وي ايايات مةررتكررع ة يم اعد مي كرر ا   مي و دقو  امعالجة 

البيرايرات اراسررررتنردا  دقنيرات منتةترة لت ليامرة معرالجرة الفررررو  

صرررو ة يقطية متعددة ا  وا  ااسرررتندا  دقنيات منتةتة متيدة  

الموضرررروييرة تا  دترايرات تاسررررتنردا  إليتراع المعةومرات 

ا  اضري تدغطية ا  ضرية ا كل  معةومات ىضرامية مهمة مم 

 .لوم البيايات المطةواة لمعالجة الفو  تدتةي وا

يمةيرة يقرا البيرايرات ايم معرالجرة الفررررو  تيام المعةومرات  

الجغ امية د وا سرررهةة مي نالة يما الناا  مي ت   تاند مي 

ىلى  R.S ا  تاما يمةية دحويا اياياتالتت ات التاصررررةة اينهم

اةرير يةربًيا   GIS ايايات سات معنى و مإا يقا واه البيايات ىلى

و ت د دحتراع ل نرا  يمةيرة التحويا ىلى  لسررررية تمةتات مقطو ة  

لت مةتات يتم دحويةها  واا وو اسرررتكرررعا  المفرررد  ال ييةررري 

ك إلدطراع البيرايرات ىلى يارا  المعةومرات الجغ اميرة  يتم ىكرررر ا

المايرد مم العمرا ينرد يقرا البيرايرات النقطيرة المكررررتقرة مم ليامرة 

ا سرتكرعا  يم اعد لكر كات النقا القايمة يةى ياا  المعةومات  

 .الجغ امية

 

 مخطط منهجية البحث

مي اداية ا سرررتعاية امفررراد  طا  ية  لتقا  صرررو  ا  ما  

مجةا الفررنايية يالية الد ة مدينة ال وت و تالتي دم  ةبها مم 

محاماة تاسرر  ت د دم دفرحيس الفرو  ااسرتندا  ا يام  يام 

المعةومرات الجغ اميرة و تكرالرخ ىد اع  ميع ايرايرات الفرررر ل 

الفررررحي تاإلنرردا يررات الجغ اميررة لةموا ع مي ا يررام  يام 

المعةومات الجغ امية و تكالخ يينات مياه الفررر ل الفرررحي 

ةى الن اير لةمعةومات   م دم ىيتاع دحةيا ىنفرررايي لةبيايات ي

اللرااترة تمقرا يتهرا اراسررررتنردا  ا  ض  دم ى  ا  دحةيرا البيرايرات  

 مم  با المعالجات مي واا العماو كما وو موضرررس مي الكررر ا

(2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مخطط انسيابي لتحليل البيانات ومعالجتها2الشكل )
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 جمع العينات وتحليلها

المنتةتررة مم ميرراه  دم  مع يينررات الميرراه التي دملررا ا يواع 

الفرر ل الفررحي مي المنطقة المد تسررة مم محطات الضررم  

( موا ع محطرات الضررررم داطرا المنطقرة 1يوضررررس الكرررر را  

 25مب اي  ىلى   1المد تسرررة  دم  مع العينات طالع التت ة مم 

  دم ى سرراع واه العينات ىلى المنتب  تدحةيةها مم 2017لا يا 

و  -NO2و PO4و CODو BOD ررررررررر ل را دحةيرا العينرات ل

NO3- وTDS وTSS وH2S وand EC .   تدمر  مقرا يرة

يتراي  ا طتبرا  ل را معةمرة االقيم القيراسرررريرة التي لاةا ينها  ايوا 

 كمرا وو مبيم مي الجردتع 2006لعرا   152البيئرة اإليطرالي   م 

(3)  

 

(: حدود تركيزات الملوثات في كل من المجاري 3جدول )

 (.2006،  152البيئة اإليطالي رقم واألجسام المائية )قانون 

 ت

 الوحدة  تركيزات 

التصريف في  

االجسام  

 المائية 

التصريف  

في مياه  

 المجاري 

 9.5-5.5 9.5-5.5  ال  م الهيد ت يني  1

 C ≤30 ≤35° د  ة الح ا ة  2

3 TSS 1-mg l ≤80 ≤200 

4 5BOD  كر O2) 1-mg l ≤40 ≤250 

5 COD  كر O2) 1-mg l ≤160 ≤500 

 mg l ≤0.2 ≤0.3-1 ال ةو يم 6

7 S2H 1-mg l ≤1 ≤2 

8 -2SO4 1-mg l ≤1000 ≤1000 

9 
مجموع التوستو   

 TO ) 

1-mg l 
≤6 ≤12 

 N 1-mg l ≤15 ≤30ملا  N -يت ات 10

11 Nitric-N as N 1-mg l ≤0.6 ≤0.6 

 

 بيانات نظم المعلومات الجغرافية وتحليلها

دم  مع البيرايرات المراديرة لكررررب رات الفرررر ل داطرا المنطقرة 

المرد تسرررررة مم  ةررررم يارا  المعةومرات الجغ اميرة مي مجةا 

دتضررررمم وراه البيرايراتف ا يبوم   .(WPC) محرامارة تاسررررر

 القط  و المواد( و المناوا  الك ا و مةتوص الع ةي و مةتوص  

ا  ض تمع مرات الم من(و اآلارا  المبتةرة  ا سررررم تالكرررر را 

المةرررانة تالحد ا  فرررى لتنايم التنايم تالحد ا ديى مم ت

التنايم( تمحطات الضررم  ا سررم تددمن التفررميم تدفررميم  

  )ال لو

 دم دوزيع د اكيا المةو رات المرد تسرررررة اراسررررتنردا    يقرة

Kriging (OK)  العرراديررة مي   يقررة ا يررام ArcGIS 

يةى يطا  تاسررع  Kriging (  ت د اسررتند 3 10 اإلصرردا   

م ا سرتيتا  مهمة يةى مةرتويات منتةتة و تطاصرة مي كمسرةو

[  يم م لا دحةرا اتعراليرة العال رات ايم المو ع 15دةو  الت ارة ]

 Kriging [  دملرا   يقرة16الجغ امي تطفررررايا العينرة ]

 :يموًما االمعادلة التالية

)()(
1

i

n

i

p xiZxZ 
=

 =     ………..….  (1)   

 القااا لةمالناة يند Z المتغي ىلى  يمة  Z (Xi) نيث دكرري 

Xi  وλi   ىلى تزا يةبة معينة ىلى متغي  دكي Z يند Xi و ت 

n  وو يدد المكراودات  اعد  سرم متغيت  دج يبيو دم ىيداد ل اعة

يماسع  اما مي سلخ الداي ية و ال  تية و ا سرررية و تالغوسرررية( 

[  مي وراا العمرا و دم دقييم يمراسع  51ل را مجمويرة ايرايرات ]

التحقن مم الفررحة تالتقدي ات يم   ين نةررام معيا  م اع 

  (SRMS)  تالقيم القياسية م اع الجا  (RMS) الجا 

إنشاااااء نظام الجمع الرئيسااااي لمحطة معالجة مياه الصاااارف 

 الصحي

( لمضررا   يقة لجمع المةو ات الحالية مم يميم  3يبيم الكرر ا  

معرالجرة و تاالترالي  تيةررررا  يه  د ةرةو تدحويةهرا ىلى مو ع تندة 

مإا د ةتة اطتفررا  تمعالجة المةو ات ااسررتندا  تندة المعالجة 

تتانرد مي الو ر  الحرالي يا ا لةا تل التي دوا ههرا البالدو 

تمم  م يم ننرا العمرا تتنردة المعرالجرة اللراييرة يةى يميم منرا ن  

المةرررتقبا مم النه  تدوسررريع المنا ن المتتونة تت ود منا ن  

 تاسعة 
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 .أفضل طريقة لجمع الملوثات الحالية من يمين ويسار نهر دجلة في مدينة الكوت: ( 3الشكل )

 

 تحليل اختيار أفضل مكان

 مخطط انسيابي: ✓

 

 

 

 

 

 يختار تحليل المخطط االنسيابي أفضل موقع.: ( 4شكل )ال

 

 :معايير اختيار أفضل مكان وأهمية كل معيارتحديد  

تاسرررتنادا ىلى انتيا ات مدي ية مياه الفررر ل الفرررحي مي 

دم التوصرا ىليها اعد القيود التي  -تالتي وي المةرتتيد  -تاسرر 

سررريتم اطتيا وا لمضرررا م اا يةى لسررراوو دم ا دتا  يةى 

ا تزاا المناسرررربة التي دتناسررررب مع لومية معيا   دم ي  مي 

 .ا طتيا 

 

 :تقديم المعلومات المطلوبة 

اسررررتنرراداً ىلى المعررايي  المرراكو ة لياله و مررإا المعةومررات 

 :المطةواة وي كما يةي

  بقة الف ل الفحي -1

 . بقة كا ييم -2

 . بقة كه اايية -3

 DEM   بقة -4

   Landuse   بقة -5

 

( يبيم لوم المعرايي  المطةوارة  طتيرا  لمضرررررا 4تالجردتع  

  المعالجةمو ع لمحطة 
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( يبين أهم المعايير المطلوبة الختيار أفضل موقع 4جدول )

 .لمحطة المعالجة

 

 

 إعطاء کل المعيار المناسب للوزن وجمع البيانات

اعرد لا دفرررربس  ميع البيرايرات  راواةو مرإيهرا دارا النطوة 

يقو  ميهرا النارا  اتجميع كرا المعرايي  المراكو ة ا طي ة التي 

ليالهو تىدطاع كا تزا المعيا ية مم  با المةررتند  تىط اع 

الطبقرة النهراييرة التي داه  مي كرا م راا تدوامقرل مع معرايي   

اإلدطاعو تالتي يم ننا ميها اطتيا  لمضرررا م اا  د ي وا لكل  

كروايي لت مم اطتيا  تاند ينتا  المةرتند  ما ي يده اكر ا ي

 .يعتمد يةى   يقة  ديدة لط ص مم اطتيا ه

دتم واه العمةية ااسررررتندا  اآللة الحاسرررربة النقطية مم التحةيا 

الم ايي تمم  م ىيطا  ط يطة يهايية دتضرررمم يةم الةرررمو و 

 -التوز امكب  يدد مم النقا   -تالتمييا وو المو ع المنراسررررب 

 ( 5  الةوا المميا كما وو موضس مي الك ا

 

 

 

 

 .خريطة تعرض أفضل موقع لمحطة المعالجة: ( 5شكل )ال

 

الخصائص الكيميائية لمياه الصرف الصحي في مدينة  

 الكوت

PH  ،EC  ،CL  ،SO4 عناصر النتائج   ، H2S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المعايي  الوزا 

 1 الق م مم النر ال ييةي لةف ل الفحي   25%

15 
كيةومت ات مم  3دةخ المةامة   دقا يم 

 ل  م مجتمع س ني 
2 

 3 الق م مم مفد  ال ه اا   10

 4 ال ييةي الق م مم الكا ع  10

 5 ل  م المنا ن امةتوص مننتر  10

 6 طا ع ندتد المدينة  10

 7 ي ا ادجاه ال ياح الةايدة  10

 8 اعيدا يم المنا ن الةيانية تالمهمة  10

في مياه الصرف  PH(: التوزيع المكاني ل 6الشكل )

 الصحي داخل مدينة الكوت
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في مياه الصرف  EC(: التوزيع المكاني ل 7الشكل )

 الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه الصرف  CL(: التوزيع المكاني ل 8الشكل )

 الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  SO4(: التوزيع المكاني ل 9الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  S2H(: التوزيع المكاني ل 10الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت
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الخصائص البيولوجية لمياه الصرف الصحي في مدينة 

 الكوت

 NO2 PO4و NO3و CODو  BoD  يناص  النتاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مياه  BDO(: التوزيع المكاني ل 11الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  NO3(: التوزيع المكاني ل 14الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه الصرف  COD(: التوزيع المكاني ل 12الشكل )

 داخل مدينة الكوتالصحي 

في مياه  NO2(: التوزيع المكاني ل 13الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت
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 TSS and TDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتستنتاجاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتحفررررا يةيها ىلى لا مياه الفرررر ل لكررررا ت النتاي    -1

الفررررحي مي مردينرة ال وت مةو رة اكرررر را كبي  تمقراً لةمعرايي   

 .الع ا ية تالدتلية

دبيم لا  ميع لياايب الفررر ل الفرررحي  د دم دفرررميمها   -2

مم  ت رد ت رد لا وراا القط  لكب  مم  315اقط  متةرررراتل يبةا 

 .المطةوم مي واا الو  

(   /   و 77 0لتدمن الدييا  مم الد اسرة و دةراتي سر ية ا -3

تسرول دحامم يةى سر ية التنايي الاادي لضرماا ىزالة مواد  

 .صةبة المجا ي

(   /   و تيم م  01 3دةرراتي سرر ية التدمن القفرروص   -4

التغاضررري يم واه الةررر ية مم طالع الو ل الداطةي لألياايب 

 .تنتم ا ياايب مم التما  تالتما 

تنردا  يام المعةومرات  ىيكرررررا  ط اير مواضرررريعيرة اراسرررر  -5

كررايرر  متيرردة  رردا مي يمةيررة التفررررميم   (GIS) الجغ اميررة

تالتحةيا  يتم دحةريم دحةيا سرعة كرب ة الفر ل الفرحي ميما  

 .يتعةن اطةبات البحث تالع ض ت سم الن اير

في مياه TSS (: التوزيع المكاني ل 16الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  TDS(: التوزيع المكاني ل 17الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في  PO4(: التوزيع المكاني ل 15الشكل )

 مياه الصرف الصحي داخل مدينة الكوت
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مي التحةيا يةى  (SWMM) سررررايد اسررررتندا  الب يام  -6

خ سر ية مع مة ل طا  ا ياايب المناسربة لمنطقة الد اسرة تكال

التردمن تالعال رة ايم الو ر  تكميرة الميراه مم طالع المنططرات  

التوضررريحية ل ا ليبوم تالمتاصرررا تكا  ا  مم الكرررب ة مع  

 .اعضها البعر

 

 توصياتال

د اسررررة معالية التقنيات المنتةتة لةفررررياية الهيد تلي يةو  -1

تالتناييو تالةرررحب تالنتر تىيجاد مقدا  الضررر   الاي 

 .المجا ي يم   ين الةحب لت النتثيةببل يةي  

التعةيم العا  لضررماا الويي ات نولو يا ياا  ال تةة تموايد   -2

مياه الفرر ل المعاد ددتي وا وو لداة وامة لضررماا يجاح  

 .واا الناا  الجديد

اسررررتنردا  الميراه النرادجرة مم تنردة المعرالجرة المقت نرة  -3
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 الخالصة

محلرت من عظتم لهبق  كتقصيره  كرولةين اقتكت . سكهت تم    6)4(PO10Ca(OH)2مسيحق  لهيرروكسسيا لايت    تحضير تم  

. لةيخرم لهبقها لثرلرن سال كقل سمترة    wt%0,5,10,15,20,25زوسقارت انسب هلزوسقارت   –تحضر  م سب من لهيرروكسسا لايت   

  40ºC( كاروجن ح لوة 1g:100ml إذلان لهبقها لثرلرن سال كقل اكحقل لال ثتاقل انسييبن   من خالل  ، كذهت wt%1ولاطن انسييبن  

( هلحصيقل عل  محلقل مياتا  هلمقلر. ادر ذهت تاهر  لهمسيحق  كسب   Magnetic stirrerكاتةييخرلم جيتز لهخل  لهمننتيرسيا  

همرة ثالث ةيتعت.. لهخقل  لههرز تيرن كلهمركتاركرن لهيا تم رولةيييت   1350ºCلهنمتذج ثم لج لء لهمدتملن لهح لو ن عنر روجن ح لوة 

فحقصيت. حرقر لشعيدن لهسيرنرن كفحقصيت.   فضيال عنلهكثتفن كلهمسيتمرن كاسيبن لميصيت  لهمتء كلهصيالرة كمقتكمن لالاضينتي ،  ها

 لههلقوة لهسرنرن.   

 لهيرروكسسا لايت  ، زوسقارت، م سب، تطبرقت. يبرن الكلمات المفتاحية:

 

Preparation and Characterization of Hydroxyapatite Powder and Study of 

Hydroxyapatite - Zirconia Composite 

 

Abstract 

Hydroxyapatite powder Ca10(PO4)6(OH)2 was prepared locally from the bones of the cow,  and 

characterization the powder as well as studied purity. A composite of hydroxyapatite-zirconia was also 

prepared with a percentage of zirconia 0,5,10,15,20,25% wt .  Use polyethylene glycol as a binder with 
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1% wt by dissolving polyethylene glycol with ethanol (1g: 100ml) at 40 °C and using a magnetic stirrer 

to obtain a homogeneous solution for the material. Then dry the powder and press the samples, then 

heat treatment at 1350 ° C for three hours. The physical and mechanical properties studied were 

density, porosity, water absorption ratio, hardness and compression resistance, as well as X-ray 

diffraction and X-ray florescence.  

Keywords: Hydroxyapatite, zirconia, composite, Medical applications  

المقدمـــــة:

تكمن لهمرين لهيريروكسسييييا لاييت ي  من خالل لهيطبرقيت.        

لهكثر ة كاتشخص لهميدلقن اتهيطبرقت. لهطبرن.   لهيرروكسسيييا 

هق عييييكين مديراا يبردا    hydroxyapatite (HA)لاييت ي  

من أاييتتريي  لهكييتهسييييرقم كلهميمثيين  اييتهصييييرنيين لهكرمرييتيريين   

(OH)3)4(PO5Ca 10، كهيييكييين عيييترة ميييت  يييكيييييييبCa

2(OH)6)4(PO   هإلعيييييتوة إه  أة خلرين  كحيرة لهبلقوة من

كلهييي سيرييب  g/mol 502.31سيرييتايرين، لهيقزة لهيايز ي يا هيي  

 ، a = 9.41 Å ، اتشادتر  Hexagonal   ةرلةا   لهبلقوي

c = 6.88 Å   كممكن لة  أخك عرة لهقلة 1عييييكن و م ،  )

منييت أار،، حلربا، عير م لهلقة، وميتري، أصييييه ، أخضيييي  

لهمكقات. له يرسيييرن هلدظتم لهبةييي  ن ها من مقلر  مصيييه  .

عضييييق ين مدظمييت أهريتج لهكقالجرن  كمقلر ير  عضييييق ين 

-65كلهمد كفن اتةم هرروكسسا لايت   لهبرقهقجا لهكي  مثن 

(.   2اتهقزة من لهدظتم لهطبردرن سمت مقضييب اتهةييكن   70%

أهريتج لهكقالجرن ها لهمسييييعكهين عن م كاين لهدظيتم، فا حرن 

  لهمدراا  هرروكسسييا لايت  ( ها لهمسييعكهن عن أة لهدنصيي 

( Ca/Pصيالان لهدظتم كلهنسيبن لهمقهرن هلكتهسيرقم له  لههسيهقو 

ضييييمن لهيرييروكسسييييا لايييت يي  فا لهنسيييير  لهدظما ها 

[.3-1] 1.67احركر

( تسييخرم اكث ة كاةيكن   CaPمقلر فقةيهت. لهكتهسيرقم          

هيطبرقت. مبتع  ضمن لشاسان لهصلبن  مثن لهدظتم( فا ل

لهطبريين لهمخيلهيين، كلهيا ممكن لةيييييخييرلميييت سيدق ، عن 

لشاسيان لهصيلبن، كهنتهت لاقلك سثر ة من فقةيهت. لهكتهسيرقم 

(، واتعا لهسييطقل ههقةييهت.   HAمثن لهيرروكسسييا لايت    

(، TCP(، ثالثا فقةيييهت. لهكتهسيييرقم  TTCPلهكتهسيييرقم  

. لهكتهسرقم (، فقةهتDCPثنتيا فقةهت. لهكتهسرقم لهالمتيرن  

(، ثنيتيا لهطقو ههقةييييهيت. لهكيتهسييييرقم ACPلهدةييييقليرين  

 BCP.)     لهيرروكسسييا لايتHA هق لسث  لهمقلر لهقلعرة )

كلهاريرة فا لةيييييبيرلل لهدظيتم كذهيت هقيتالريي  عل  لهينيتةيييي  

 [.4كلهيقلف  لهبرقهقجا ]

لةيييخرم  عرة ي   هيحضيير  لهيرروكسسييا لايت   منيت       

لهصييلب  -( ، تقنرن لهسييتين precipitationلهي ةييرب  تقنرن 

 sol-gel  لهيقنرن لهمتيرن ، )hydrothermal technique   ،)

 biomimeticتقنريين لهي ةييييرييب اييتهمحييتسييتة لهبرقهقجريين  

deposition  تقنريين لهي ةييييرييب لهكي اييتيا ، )electro 

deposition   تحضيييير هيت من عظيتم لهحرقلايت. اةييييكين ، )

[. كعنر تةييييكرن لهنمتذج اأي 5لهط  ] مبتعيييي ، كير هت من

ي  قين كلج لء لهمديتملين لهح لو ين علريييييييييييت كادير تايتكز 

 يهكيييييييييت  C°1100روجييييييييييييييييييييين لهحييييييييييييييي لوة 

لهيرروكسسييييييييييييييييييييييييييييييييييا لايت   له  عييييييييييييييييرة م سبييييييييييت.   

[ ك مكن لة 9-6] TCP- β( كلهمسيم  PO3Ca-β)4(2مثن  

 [.10,11هليهتعال. لهيتهرن ] يهكت كفقت 

𝐶𝑎10(P𝑂4)6(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎4𝑃2𝑂9 + 2𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 𝐻2O … … (1)

𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2 ↔ 3𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 𝐶𝑎𝑂 +  𝐻2𝑂 … … … (2) 

 مكن لةيييخرلم لهيرروكسسييا لايت   لهمحضيي  سطالء هامر    

لشجزلء لهيا ترخن فا جسييم لالاسييتة . سكهت  مكن تحضيير    

لجزلء ستملن ترخن فا جسيييم لالاسيييتة سأجزلء من لهدظتم لك 

صيينتعن لالةيينتة كلهقج  كلههكرن كلهامامن.  رخن ل ضييت فا 

خين لهدملريت. لهيامرلرين هكثر  من لجزلء لهاسييييم.  مكن لة  ير

  . [12] انسبن سبر ة فا تحضر  لعالج لهحرقلات.



                                   17                                                                                                                                                                            

25-15صفحات     Yearth2019    4Vol. 4   Issue 2              مجلة كلية الكوت الجامعة .......تحضير وتوصيف - سجا وغازي وعباس

 لهاتاب لهدملا:

هن ض تحضيير  مسييحق  لهيرروكسسييا لايت   محلرت تم  لكالً:

 :لآلترنلتبتك لهخطقل. 

تم تحضيير  عظتم اق  ع ل رن من لالةييقل  لهمحلرن كتنظرهيت    

لكهرت من اقت ت لهلحم كلهرهقة.

سث  من م ة إلزلهن يلا لهدظتم اتهمتء همرة خم  ةييتعت. كش

لهرهقة.

  75ºCتاهر  لهدظيتم ايتهماه  لهكي ايتيا عنير روجين ح لوة 

ةتعن. 24همرة 

تكسر  لهدظتم اتةيخرلم مط  ن حر ر ن.

كضيي  لهدظتم لهمكسيي ة فا اقر ن ةيير لمركرن كلج لء عملرن 

لهمديتملين لهح لو ين من خالل لهكلسيييينين عنير روجين ح لوة 

750ºC  هميرة لوا  ةييييتعيت.، ك يم لهييأسير من لة جمر  لهدظيتم

  تلهمكسيييي ة فقر. لهمقلر لهدضييييق ن كلصييييبب هقايت لار، حلربر

من لهلقة لشةقر. تختهر تاتصد

 لو ين تم يحن لهدظيتم ايتةيييييخيرلم   ادير لج لء لهمديتملين لهح

يتحقان ركلوة ذل. عه ل. حر ر ن.

اتةيييييخرلم  150µmي الن لهمسييييحق  احام ر تيقا ل ن من 

لهمنتخن.

لج لء لههحقصيت. لهختصين ايةيخرص لهمترة كلهطقو اتةييخرلم 

. كلهمقلر لهرلخلن  XRDمنظقمن حرقر لشعييييييييييدن لهسرنريييين 

ةييقليب من خالل منظقمن   فا ت سرب لهيرروكسسييا لايت   كله

 .XRFفلقوة لشعدن لهسرنرن  

تم لةيييييخرلم مسييييحق  هرروكسسييييا لايت   لم  كا هن ض 

لهطر  لهقرتةيييا كلهم ف  م  لهمنظقمن   فضيييال عنلهمقتوان، 

ضمن مكيبن حرقر لشعدن لهسرنرن. 

انسيييب    زوسقارت –تحضييير  م سب من لهيرروكسسيييا لايت   

علمييت لة لهزوسقارييت ،  wt%0,5,10,15,20,25 هلزوسقارييت

  (PSZ)لهمسيييييخيرمين ها من اقك لهزوسقاريت لهمثبيين جزيريت

 3O2plus 5.4 wt% Y2[ZrO[ايتةيييييخيرلم لهري  يت اقك 

-Zirconia Sales)لهمصييييندين من  بين لهمملكين لهميحيرة  

GU185SS- U.K.)  كامدييرل حام ر ييتيقا(0.39 μm) ،

 كهقة لهمسحق  لار، اتص .

 

تحضر  لهنمتذج:   ثتارتً:

  Polyethelenglycolتم لةييييخرلم لهبقها لثرلرن سال كقل    

 SIGMA-ALDRICH – W.G ذي لهيقزة لهيايز ي يا )

إذلايين لهبقها لثرلرن من خالل سمييترة ولاطيين ، كذهييت  6000

( كاروجن 1g:100mlسال كقل   اكحقل لال ثتاقل انسيييبن   

كاييتةيييييخييرلم جيييتز لهخل  لهمننييتيرسييييا   40ºCح لوة 

 Magnetic stirrer  حري  تدمين ح سين لهمننيتير  عل )

تح  ت لهمحلقل اةكن مسيم  هلحصقل عل  محلقل مياتا .

من خالل حسييتا لهنسييب تم لةيييخرلم لهمحلقل لهكي  يضييمن 

لهيبيقهيا لثيريليرين سيال يكيقل هيني ض تيحضييييييري  خيليطييت. مين 

مقتان لهمترة له لاطن  wt%99  لهقمرنت - لهيرروكسسيا لايت  

، كاتةييييخرلم لهخالي لهمننتيرسيييا هن ض   wt%1انسيييبن 

مياتا . هلمقلر لهحصقل عل  محلقل

تاهر  لهمحلقل لهكي  يضييييمن لهمقلر اتةيييييخرلم ماه  عنر 

ةتعن. 24ح لوة همرة  75ºCروجن 

كضيين   9mmتةيييخرلم  تهب مدراا اقط  تةييكرن لهنمتذج ا 

 .تذج اط  قن لهكب  عب  لهاتجهكب  لهنم 2.75Tonمقرلوه 

لج لء لهمدييتمليين لهح لو يين كفقييت هب اييتم  خييت  هلمدييتمليين 

 .( 3لهح لو ن سمت اتهةكن و م  

 الفحوصات:  ثالثاً:

هلمسييتحر  هن ض  XRDفحقصييت.  حرقر لشعييدن لهسييرنرن   

( تبرن أة 4تحر ر اقك لهمترة كيقوهت كمن خالل لهةيكن و م  

لهمترة ها لهيرروكسسيا لايت   كلهطقو هق ةيرلةيا من خالل 

لهمقيتواين ارن لهطر  لهمحضيييي  كلهطر  لشم  كا كلهطر  

(، كلهةكن  برن لة هنتك 0010-34لهقرتةا اتهبطت ن لهم  من  

ثالثن. سكهت تم لج لء فحقصيت. عيب  تتم ارن لاليرتج له تتطتاق

حرقر لشعيييدن لهسيييرنرن شحر لهنمتذج لهمحضييي ة عنر لهمدتملن 

همرة ثالث ةييتعت. كتبرن لههحقصييت. أة  1350ºCلهح لو ن   

لي تهكت له  مكقات.     من ركةلهمترة ها لهيرروكسسيييا لايت   

(.  5لخ ى سمت اتهةكن و م  

لهمقلر ة أ برن  XRFفحقصييييت. فلقوة لشعييييدين لهسييييرنرين 

( كأكسسيرر   5O2Pله يرسيرن فا لهيحلرن ها لكسسيرر لههسيهقو  

(، كهييكل تييأسريير اييأة لهمييترة لهنييتهبيين ها CaOلهكييتهسييييرقم  
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لهيرروكسسييا لايت   كلهمقلر لالخ ى اسييبيت  لرلن كهكل ميق     

(.1فا لهمكقات. لهرلخلن فا لهدظتم سمت اتهاركل 

ضيين  فحقصييت. لهكثتفن له يبن م  لهضيين  الخيرتو لفضيين   

 (. 6هكب  لهنمتذج سمت اتهةكن و م  

فحقصيييييت. لهكثيتفين م  روجين لهح لوة هلمديتملين لهح لو ين 

(   7لهمخيلهين عنير زمن مقيرلوه ثالث ةييييتعيت. كلهةييييكين و م  

 قضب ذهت.

فحقصيت. لهيقلص لهقط ي كصيالرة فرك ز كميتان لالاضينتي 

   كلهكثتفن لهظته  ن كلهمستمرن كاسبن لميصت  لهمتء.

 والمناقشة: النتائج

( 4من خالل فحقصيت. حرقر لشعيدن لهسيرنرن فا لهةيكن و م  

ة لهمترة لهمحض ة ها  لهيرروكسسا لايت   كلهطقو هق أتبرن 

ةيييرلةيييا من خالل لهمقتوان ارن لهطر  لهمحضييي  كلهطر  

 ،(0010-34لشم  كا كلهطر  لهقريتةييييا ايتهبطيت ين لهم  مين  

الل ايييتي    كلة هقايي  لار، حلربا كاقييتكتيي  عييتهريين من خ

( كاياتكز   1فحقصييت. لههلقوة لهسييرنرن لهمبرنن اتهاركل و م  

ظي . اسييييبين  wt%10.48( كلهبيتهنين l.o.iاسييييبين لههقيرلة  

كاسييبن لكسسييرر لههسييهقو      wt%59.92لكسسييرر لهكتهسييرقم 

35.04%wt    94.96كمامقعيمييت  بل%wt   كلهنسييييبيين

  لة لهميبقريين ها هلمقلر لالخ ى ، كهيييكه لالو يييتم تةيييير  له

لهمكقات. له يرسيرن هليرروكسسيا لايت   ها لكسسيرر لهكتهسيرقم 

كلكسسيييرر لههسيييهقو كهكل  يه  م  ومز م سب لهيرروكسسيييا   

 6)4(PO10Ca .)(OH)2لايت    

ة ير  حرقر لشعيدن أ( تبرن لهنيتي  5كمن خالل لهةيكن و م  

همرة  1350ºCلهسيييرنرن هلنمقذج لهمحضييي  عنر روجن ح لوة 

ثالث ةتعت. محتفظ عل  يقو لهيرروكسسا لايت   من خالل 

كهكل  دزى له  ا اتم  لهمدتملن  ،لهمقتوان م  لهطر  لهقرتةييا

لهح لو ين لهيكي تم لخيريتوه كهيكل مهرير جيرل ايتهيطبرقيت. لهمخيلهين 

تةيييير  ليليب لشراريت. له  تهكيت   هليريروكسسييييا لاييت ي  ، ك

لهيريروكسسييييا لاييت ي  عنير لج لء لهمديتمال. لهح لو ين كلهيا 

(  مثن تنر  لهكثتفن 6[. كلهةيييكن و م  6-8] 1100ºCتياتكز 

 2.75tonله يبين م  مقيرلو لهكب  ك ير تم لخيريتو لهضيييين   

(  مثن تنر  لهكثتفن م  روجن 7هكب  لهنمتذج. كلهةييييكن و م  

 . لهنيييتي  لة لفضييييين روجيين ح لو يين لهح لوة ك يير لظي

 (  مثن   8لهةييييكن و م   همرة ثالث ةييييتعت..  1350ºCستا 

ك ظي  لاخهيتض    هزوسقاريتتنر  لهيقلص لهقط ي م  اسييييب ل

كلهسيبب فا ذهت  دزى له  لة از ترة    ،خطا تق  بت م  لهنسيب

هكم تيم     1350ºCاحيتج له  ح لوة لعل  من  لهزوسقارتاسيب 

(   9لهةييكن   عملرن لارمتج حبربت. لهمترة السيمتل عملرن لهيلبرر.

حصن لاخهتض ك لهزوسقارت مثن تنر  صالرة فرك ز م  اسب 

كهق عرم سهت ن روجن  اهسيي  لهسييتا هلسييبب فا  رم لهصييالرة   

  .[8م ج  ] رم لهمقرلو  رم لهصييييالرة  يه  م  كح لوة لهيلبرر 

  لهزوسقارت(  مثن ميتان لالاضينتي م  اسيب 10كلهةيكن و م  

ها لعل   رمن هميتان لالاضيينتي لة   كمن خالل لهةييكن  ظي  

لاخهتض فا لهقرم م    ادر ذهت  wt%10عنر اسييييبن لهزوسقارت 

 اسييييبب لاخهتض روجن ح لوة لهيلبرر  لهزوسقارتز ترة اسييييب 

(  مثن تنر    11كلهةيكن و م   .[ 6كلهنيتي  تيه  م  لهمصيرو]

كتبرن لهنيتي  لاخهتض  ،لهزوسقارتلهكثتفن لهظته  ن م  اسيييب 

كلهسييبب هق اهسيي  لهكي تم   ،فا اسييب لهكثتفن سبت ا لهخقل 

كلهيا سثتفييت لهنظ  ن  لهزوسقارتذس ه ةييتاقت ويم ز ترة اسييب 

كلهةيكالة  .[13] لعل  من سثتفن لهيرروكسسيا لايت   لهنظ  ن

تنر  لهمسييتمرن كاسييبن لميصييت  لهمتء (  مثالة 13( ك  12 

كةييلقسيمت سمت ميق   عك  ةييلقك لهكثتفن لهظته  ن ، كتبرن   

لشعكتل لة ل ن مستمرن كلميصت  هلمتء هق عنر لهيرروكسسا 

 لايت   هقحره كذهت هبلقي  له  روجن لهيلبرر لهمنتةبن. 

 

 االستنتاج

لايت      يمرز لهمسييحق  لهمحضيي  اتا  هرروكسسييا 

( هقا  لار، حلربا كاقتكت    Hexagonalذل. يقو ةيرلةيا  

عتهرن ك مكن يحن  اسييييقهن كي الي  هلحصيييقل عل  لهحام 

لهر تيقا لهمطلقا كمسييييق  م  لهزمن كلهظ كج لهاق ن. كلة 

لفضييين لهخقل  ستا  عنر لهيرروكسسيييا لايت   لهنقا متعرل 

 wt%10ستا  لعل   رمن هيت عنر لهنسييييبن  ميتان لالاضيييينتي

سكهت تم لهمحتفظن عل  يقو لهيرروكسسيا لايت      . هلزوسقارت

 بن كادر لج لء لهمدتملن لهح لو ن. 
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 المستخلص  

 

تضممت  مكمةلة احث ع علع ع د ما احاها ا احتن جت   عا اح راسمة االسمتة عية هكمايما احمةتثن واحمي اجن  وما   م 

 و تاك جسب فاق  وتاحف  كما تهاجه احكاكة متافسة اجتثية قهية.تلك احاها ا ت جن مستهى احعمليات االجتاجية 

تام يم اامار فةال حلمترياات احتن تتتماوحمما رادارة احمعافمة  ق هتتثع   ميمة احم راسممممة ما جمتيا  احم ا مما علميمة تتعلكمما 

هإدراك احثاحع أل مية ادارة   واألخاى تةثياية تتعلق االه اع احتتايمن( حيع سمتسما م   ا اح راسمة فن اءااء   ا احمترياات

 م ا احكمممماكمات أل اا  احمعافمة فن االهم اع احتتايمن فماحم حن  ن  تماك دعهات ما قثما مم راء  م ا احكمممماكمات حتةهيا 

تمثا م تمع اح راسممة فن كمماكة دياحع   كما تمثل  فلة احمسممتاصممع متمم فن  يضمما    متع دة متما احا ثة فن احتهجه احعاحمن.

احم راء واحعامليا فن احكمماكة  كما اعتم  احث ع فن اختثار فاو  اح راسممة علع تصممميم واختثار قاتمة اسممتاصمماء  ع ت 

مل    ا احااتمة جزتيا  تتاول اح زء األول متما ادارة احمعافة  هيتما يتضممما اح زء احثاجن  خصمميصمما حم ا احرا   واكممت

 االه اع احتتايمن.  

و خياا  تتةهن خةة اح راسمة ما ارهع فصمهل رتيسمية  حيع يتتاول اح صما األول ا اار احعاد حل راسمة ويتتاول اح صما 

ع احتتايمن  فن حيا يتتماول اح صمممما احثماحمع احم راسممممة احميم اجيمة واحت ليما  احثماجن االامار احم ما يمن الدارة احمعافمة واالهم ا

 االحصاتن حلثياجات   ما اح صا احااهع فيتتاول متاقكة جتاتج اح راسة احمي اجية واحتهصيات.
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Using Discriminatory Analysis to Evaluate the Role of 

Knowledge Management in Promoting Organizational Innovation 

Field Study on Diyala State Company for Electrical Industries 

Abstract 

The problem of the research on the number of phenomena that resulted from the 

survey study in both office and field, and the most important of these phenomena low level of 

production processes and there are lost and damaged ratios, and the company faces strong 

foreign competition. 

The importance of the study stems from two aspects  one of which is related to the presentation 

of an intellectual framework for the variables it addresses (knowledge management, 

organizational creativity). This study will contribute to enriching these variables and the other 

practical ones related to the researcher's understanding of the importance of knowledge 

management in organizational creativity. These companies develop these companies for 

multiple purposes including the desire to go global. 

The study group also consisted of Diyala, and the category of the inquisitors was included in 

the managers and employees of the company. The research on the study hypothesis was based 

on the design and testing of a specially designed survey list. The list included two parts. The 

first part dealt with knowledge management. The second part includes organizational creativity. 

The second chapter deals with the conceptual framework for knowledge management and 

organizational creativity, while the third chapter deals with the field study and statistical 

analysis of the data. The fourth chapter discusses the results of the field study and the 

recommendations. 

A. L.  Murtadha Mansour Abdullah 

University of College WASIT of 

Administration and Economics  

ilhasme@yahoo.com 

L  .  Kamal alwan mokesen 

University of College WASIT of 

Administration and Economics  

Hanihh02@gmail.com 

26 - 46   صفحات         Yearth2019    4Vol. 4   Issue 2              مجلة كلية الكوت الجامعة .........  استخدام التحليل  -كمال و مرتضى 

mailto:ilhasme@yahoo.com


26 - 46   صفحات         Yearth2019    4Vol. 4   Issue 2              مجلة كلية الكوت الجامعة .........  استخدام التحليل  -كمال و مرتضى 

                                       28                                                                                                                                                                         

المبحث األول

 االطار العام للبحث

 المقدمة: 1-1

  جعيش فن عماحم يةلق عليمه عماحم اج  مار احمعافمة 

واذا  ويت ماعما معمما  عماحم يت عما هماحمعلهممة  وتخممة احمعلهممات

  كتا جت  ث فن احسمممماهق عا صممممتاعة احةار واحسمممميارات

اصممث تا احيهد جت  ث عا صممتاعة احمعافة. فا  ت هل اح اد 

... فماكثا ما  Knowledge Workerاحع عمامما معافمة  

واكثا ما   %( ما احمعممارو وحيمم ة احاان احعكممممايا90ر

ات فن احتصممممف احثماجن ما %( ما  م ا احمعمارو  م70ر

احاان احعكممممايا ... وتةهرت وسمممماتما جاما وت ليما وح ن 

    و مات ءهرة االتصماالت واحمعلهمات    واسمتاجاع احمعافة

وما  يلته ما تاتيات اسممم  فن   ا احتةهر ... و  ا ماجعا 

وتمةمهرت   دور احمممعمافممة يمتمتمماممع فمن جم مما  احمممتماممممات 

ل تلمك احمتاممات احع اقتصمممماد احمعافمة   مسمممما متمما فن ت هك

 "Knowledge Economy    وهمما ي م ث تريياا جم ريما

وجعلما تتةيف مع احتريا احسمايع فن هيلتما. كما     فن احمتامة

عماحمتما فن احماحلمة اح مايمممماة يكمممممم  تام مما  علميما  وتاتيما     ان

وهكممممةما اجعة  علع اح يماة االجسممممماجيمة فن جميع      مات   

  م ماالتمما  وتعما مم  اح  هة هيا احم ول احتماميمة واحمتام ممة

  ةواتسممممع   ا اة احعهحمة واءات هكممممةا كثيا فن احمتام

 ع   و  ا جميعه خلق ت  يات تعيكمما احمتامات احتن ه  ت تث

عا االدوات واالحيمات احتن تمةتمما ما م ماهممة  م ا احت م يمات 

فةماجم  ادارة احمعافمة  ن االحيمة احتن اعتمم تمما     هةار مثم عمة

وذحك ههصم ما تةهرا  فةايا  فن   حت ايق احم و ما احت  يات

ويتثرن اعتممادا ما قثما احمتاممات حةن تثم ع     عماحم االعممال

ا احت ا  فن عاحم فضمممم  ع  وت اق احسممممثق فن   ا احم ال

اجمةم قمما مما ان ادارة احمممعمافممة وعملمع وفمق   االعممممال

 .(  15( راحةثيسن صVerespej 1999ر

مما تا د يتضمممي كيف يمةا حلمتامات اعتماد سممم حن   

وهكممممةمما     ادارة احمعافممة واالهمم اع احمتامن فن ونح واحمم 

واالسممممت ماهمة احة هءة     مخةط ومهجمة حت ايق ا م افمما اوال

وت  ياتما احمسممممتماة .. و  ا ما       حلة احاا تةحمتةلثات احما

م ممماوحيا     تتممماوحمممة مهيممممهع احث مممع فن جهاجثمممه احمتعممم دة

احتهصمما احع رايا مهيممهعية تتيي حلمتامات ت عيا احع قة 

هيا ادارة احمعافة وااله اع احمتامن  واحتاكيز هكمممةا اكثا   

علع اسممتثمار وته يف مهجهداتما احمعافية حافع مسممتهيات   

واالجة ر حت ايق احسثق احتتافسن.  فيماااله اع 

 

الدراسة االستطالعية 2- 1

حت  ي  احمكمممةلة قاد احثاحع ه راسمممة اسمممتة عية مات 

هماحلتيا احماحلة األوحع اح راسمممة احمةتثية واحماحلة احثاجية 

 :يلناح راسة احمي اجية وكما

 

 المرحلة األولى الدراسة االستطالعية المكتبية: 1-2-1

و ها ا اسممممتمم فم  احماحلمة األوحع ا حمماد هاضممممايما 

وتةهيا فةاة عا م ال اح راسممة  وذحك ما    مكممةلة اح راسممة

خ ل اا ع احثماحمع علع احعم يم  ما احتاماريا واحتكمممماات 

واالحصممماتيات احتن سممماع ت علع تةهيا قاع ة ما احثياجات   

حهل احكمممماكمة واحتن عايمممم  علع احت ه  ال عيتمة احث مع

اآلتن:

 لمحة عامة عن الشركة محل الدراسة: 1-2-1-1

كممماكة دياحع حلصمممتاعات احةماهاتية  ن  ح ى كممماكات   

ت   اسممم  1974وزارة احصممممتاعة واحمعادن وق   جكممممل  عاد   

احم مع احصمتاعن رمصمتع احماايي  احةماهاتية  مصتع احمةهاة  

تم  1983مصمتع كمماعات احا    ومصمتع احماوا ( وفن عاد   

تم دمج  1984افتتما  مصممممتع احم هالت احةماهماتيمة وفن عماد 

احمصمتع اع ا ت   مسممع متكماة احاادسمية احعامة حلصمتاعات 

جتاج  از االكسممم يا تم افتتا  مصمممتع ا 1990احةماهاتية عاد   

تم افتتمما  مصممممتع احامماهله  2003واالركهن و خياا فن عمماد 

احضمهتن وفن ج   احعاد تم ترييا اسمم احكماكة احع كماكة دياحع 

حلصمتاعات احةماهاتية وما   م مصماجع   ا احكماكة ما يهيم ه 

(:1ر اح  ول رقم
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أنواع منتجاات الشااااركاة وكمياة االنتاا  المخط   1-2-1-2

كمياة المبيعاات الفعلياة والمخزون للشااااركاة محال والفعلي  و

 الدراسة.

 أنواع منتجات الشركة محل الدراسة 1-2-1-2-1

( يهيي  جهاع متت ات كاكة دياحن 2حيع ان اح  ول رقم ر 

 حلصتاعات احةماهاتية. 

 

كمياة االنتاا  المخط  و الفعلي وكمياة المبيعاات  1-2-1-2-2

 2013الفعلية والمخزون للشاااركة محل الدراساااة من عام  

 (. 2017إلى 

(   كميممة االجتمماج   3حيممع يهيممممي اح مم ول رقم ر 

احمخةط و اح علن وكمية احمثيعات اح علية ما اح  ول احسمماهق 

 يتضي اآلتن:

همما جتمماج   تمماك اجخ مما  كثيا حججتمماج اح علن ماممارجممة -1

وياجع احسممممثب فن ذحك احع تخهو احكمممماكة ما   احمخةط 

االجتمماج احزاتمم  و مم ا احمتت ممات ال تلاع قثهال  فن احسممممهر 

ها يممافة احع زيادة احمخزون ما االجتاج حلسممتهات احسمماهاة 

ألن احمثيعات  قا ما االجتاج ه سممب ما  ويمم ه اح  ول ما 

 اجخ ا  احمثيعات اح علية.

اجخ ما  احمثيعمات اح عليمة وزيمادة احمخزون احع تهقف  دى -2

ع د ما مصمممماجع مثا مصممممتع احمةهاة احثخارية  ومصممممتع  

 احماوا  احسا ية.

 

محال  ةوالتاال  من اننتاا  في الشااااركا  الفااداد  2-1-3- 1

   الدراسة.

تعايمم  احكمماكة م ا اح راسممة احع تلف وفا ان حلمهاد     

ع سمثب ذحك احع اهل سمهاء كاج  مهاد خاد  و مصمتعة وياج

مم ة هاماء احمخزون ه يمع تتعا   م ا احمهاد حااوو جهيمة 

فن حال كاج  مادة خاد حيع تةهن خارج احمخازن مما يؤدل 

هما احع احتلف حيع هلغ جسمممثة احتلف حثعل احمهاد احمصمممتعة 

   %( .25فن كاكة دياحع احع ر

ها يمافة احع األخةاء فن احعمليات االجتاجية حيع اتضمي ما 

خ ل احزيمارات احتن قماد همما احثماحمع  ن احكمممماكتيا م ما 

اح راسة ال زاح  تستخ د اآلت ومع ات وجام اجتاجية متاادمة 

وتتةلمب مثماحغ كثياة حلصمممميماجمة حيمع تتسممممم هام د مةماجتمما  

ثممة ومعمم اتممما احتةهرات احتةتهحهجيممة واحمتاهمممات اح مم ي

 حلتكريا واحسيةاة.

 شهادات الجودة ومعدالت الحوادث. 1-2-1-4

ي تا مهيممهع سمم مة احعتصمما احثكممال وصمم ته احممتية 

ا تماما  كثياا  ما ا تمامات احكاكات احصتاعية علع اخت و 

 جهاعما  كما سمع  معام   ا احكماكات علع اح صمهل علع 

(  يهيممممي احكممممممادات 4كممممممادات اح هدة واح م ول رقم ر

 ح اصلة عليما احكاكة م ا اح راسة وع د اح هادث:ا

  

 ما اح  ول احساهق يتضي اآلتن:

 تاك تزاي  فن ع د اح هادث ما ستة احع  خاى وتزي  1-

فن كاكة دياحع و  ا ي ل علع  ن  تاك قصهر فن  جامة 

 واجااءات احس مة فن   ا احكاكة.

ح ى احكماكة كممادة جهدة واح ة فكماكة دياحع حاصملة 2-

و ن متعلاة تختص هتام    ISO9001علع كمادة اح هدة  

اح هدة احتن يمةا اسممممتخم اممما أل اا  تماكيم  اح هدة 

خارج احمتكممماة  وتسمممتخ د عت ما تةهن احمةاهاة مةله   

تاكي  ا فن مااحا تتضمما اح هدة فن احتصمميم واحتةهيا  

 خ مة ما هع  احثيع. وا جتاج واحتاكيب و

 

 : مشكلة البحث1-4

وت هحمما   حعثم  احمعافمة دورا فعماال فن ج ما  احمتاممات

ج ه االقتصممممماد احمعافن .. فضمممم  عا دور مما فن تمةيا 

واحت  يات احتات ة عا   احمتامات ما م اهمة ح ة احمتافسممممة

عهحممة االعممال واحترياات احثيليمة احمت حاة ... وكا ذحك جعا 

احمتاممات تمتم هماحمهجهدات احمعافيمة  يا احملمهسمممممة احتن 

تتمتع هما  فضمم  عا ا تمامما هااله اع كعتصمما اسمماسممن فن 

ت سميا ق رة احمتامة علع احت ا  احةهيا االم   وقهة تتافسمية  

تمةا احمتامة  ما ت ايق احت ا  احتتافسممممن ... وتهافاا  مع ما 

من  اح اجة   و  االه اع احمتاKMتا د حاك مهيمممهعن  

واحتاما فن م مهميمما وجماذج دراسممتمما   احع احت ال عتمما

واحتاايمات واحمم اخما احتن تتماوحتممما    ومااحلممما كعمليمة 

   و يا ا ما احمهيمممهعات احم هرية ذات احع قة هةا متمما
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وذحممك همماعتممماد متمج علمن فن احت ةيا واحثتمماء واحت ليمما 

 واالستتتاج.  

 : أهمية البحث1-5

يةتسممب احث ع ا ميته ما   مية    افه  ههصمم ما احتن        

يم و احثاحثهن ج ه هله ما  ما احتسممممااالت احمكممممار احيما. 

يةتسمب   ميته ما خ ل احتةار حمهيمهع وذحك فان احث ع 

حيهل يسماع  احمتامات فن تةهيا ا ورفع قيمتما واحسميةاة 

احمتامات احتعاما تستةيع   علع عملياتما وجكاااتما احمختل ة 

مع احع ي  ما األفةار واحمعارو هسممهحة ويسما  كما يةتسمب  

احث ع   مية  يضممما ما خ ل تعايمممه حمهيمممهع االه اع 

احتتايمن احم ل ت تمم  كثيا ما احمتاممات فن ت ايامه  حةن 

 تضما هااء ا فن سهر تتصف هاحتالثات احسايعة واحمت حاة.

سممممااالت احتاايمة  وحيمع  ن  م ا األسممممللمة تااوحم  هيا احت

 واحتسااالت احمي اجية   ويمةا ت  ي  ا ميتة كما يلن:

 

تهصمممف هاجما ااارا  جاايا  حم ا يم   :األهمية النظرية 1-5-1

 احمعافة االستااتي ية واحتةهيا احتتايمن وخيارتة 

 

 ه اختثممار ع قتن االرتثمماا : األهميااة المياادانيااة 1-5-2

حملمتمةمهيما    احمممعمافممة ا سممممتمااتميم منواألءما  احمامماتمممتميما هميما 

احتتايمن  حت م يم  معتهيتمما وقهتمما  وذحمك همما قم  يل م  االجتثماا  

اهااز أل ميمة  م ا احمعافمة فن ت م يم  احخيمارات احمم كهرة   ل 

دور و ءما ادارة احمممعمافممة وعممملميمماتمممما فمن تمةمهيما االهمم اع 

احتتايمن فن احمتامات واحكممماكة احمث هءة خاصمممة حتاكممميا  

لة وحتا يم احتهصمميات احماتاحة هكمماجما  ك حك م مي احمكممة

رف  احكمممماكة هاحثياجات واحمعلهمات عا ادارة احمعافة واحتن 

 تسمم ه ور ا فن رفع االه اع احتتايمن حلعامليا فيما.

  -وتتضما جهاجب اال مية ما يلن :

  تافما  وال خيمارا   KMحم يعم  تعمامما احمتاممة مع   1- 

وقثهل   يثاع ُملزمما  هما كمان وممازال وسمممم   مافهيممممما  

احمتامة هه كخيار اسمممتااتي ن سمممتةهن ه اية احمسمممار 

 احص يي اه اعا  واهتةارا  وت  ي ا  وترياا . 

  و  االهمم اع  KMاحمتماكميمز عملمع ممهيممممهعمن   2-

احمممتمامممن    وهمممما يمعمثما عما يماماممة احمعمامما احمممتمامممن 

االستااتي ن رص ا  وت ةياا  واست اهة   وي اق حمتامات  

 االعمال اح اعلية االستااتي ية واحسمعة واحثااء.

  فن اءممارة  KMتهجيممه ت ةيا االدارة العتممماد   3-

واعتثممار مما كمماحمم    االهمم اع احمتامن واحت  يز عليممه

 اساسيات احمتاخ احم  ز علع االه اع فن احمتامة. 

ح   اجتثاا احثاحثيا فن جميع احمؤسممممسممممات احتعليمية 4-

هث حلعتممايممة همهيممممهعن واح ممامعممات ومااكز احث 

واالسممت ادة ما رحيامما اح ةال حتا يم ادوات    اح راسممة

واحيمات تاكمممم  احمتاممات احعاهيمة ج ه مخمااا ت ما ما 

 احمهيهعيا. 

( افاازات اثيعية حعاحم 21ان ت  يات احاان احمممممممم ر5-

االعمممال احمم ل يتسممممم همماح تمماكمم  واحتعايمم  واحترياات  

يمةا مهاجمتما  و  ا سممياافاه اخةار جمة    احمتسممارعة

هيتممما يهحمم    همماالعتممماد علع احثتمماء احمعافن واالهمم اع

 . اوت  هر هت ا لما عزح

معافة م ى  دراك عيتة احث ع فن احكمماكة أل مية ادارة  -   

 احمعافة فن تةهيا االه اع احتتايمن ح ى احعامليا.

اهااز اح ماجمة احع احمعافمة وكي يمة ادارتمما وتةثيق  - 

 . اع احتتايمنعملياتما فن االه

اختثمار احع قمة واالءا احمتمثلمة هيا مترياات عمليمات  -ج

 ادارة احمعافة ومتريا االه اع احتتايمن.

 

 : فروض البحث1-6

حججماهمات علع تسممممااالت مكممممةلمة احث مع   يمةا  

 احتعثيا عا فايياته علع احت ه األتن:

 

تهج  ع قة معتهية هيا  :الفرضااية الرئيسااة األولى 1-6-1

ادارة احمعافممة ههصمممم ممما مترياا مسممممتا   وهيا االهمم اع  

 :احتاحن   اا معتم ا  ح اييات احث عاحتتايمن ههص ما متري

م ى استع اد   : ع قة معتهية هيا ادارة احمعافة ال1-6-1-1

   وهيا االع اد.ادارة احمعافة احمؤسسة حل خهل فن هاجامج

: تهجم  ع قمة معتهيمة هيا ادارة احمعافمة واحمتمثلمة  1-6-1-2

 وهيا االحتضان.ادارة احمعافة  فن هاجامج
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: تمهجمم  عم قممة ممعمتمهيممة هميما ادارة احمممعمافممة 1-6-1-3

   وهيا االحماد.ادارة احمعافة فن هاجامجواحمتمثلة 

: تهجم  ع قمة معتهيمة هيا ادارة احمعافمة واحمتمثلمة  1-6-1-4

   وهيا احت اق.ادارة احمعافة فن هاجامج

 

   :الفرضية الرئيسة الثانية 1-6-2

يهجمم  تمماءيا معتهل هيا ادارة احمعافممة ههصمممم ممما مترياا  

مسممممتا   وهيا االهم اع احتتايمن ههصمممم مما مترياا معتمم ا.  

 وحسب فاييات احث ع احتاحية :

وجهد تماءيا معتهل هيا ادارة احمعافمة حلم خما فن 1-2-6-1 

 .هاجامج ادارة احمعافة وهيا االحتضان

: يهجم  تماءيا معتهل هيا ادارة احمعافمةواحمتمثلمة 2-2-6-1 

 وهيا االع اد.ادارة احمعافة  حل خهل فن هاجامج

: يهج  تاءيا معتهل هيا ادارة احمعافة واحمتمثلة 3-2-6-1

ادارة  حمؤسممسممة حل خهل فن هاجامجم ى اسممتع اد ا  

 وهيا االحماد.احمعافة 

: يهجم  تماءيا معتهل هيا ادارة احمعافمة واحمتمثلمة  4-2-6-1

   وهيا احت اق.ادارة احمعافة حل خهل فن هاجامج

 

 

 : منهجية البحث1-7

اعتم  احثاحثهن علع احمتمج احهصممم ن احت ليلن فن  

تاتيمات  م ا احمتمج حلثيماجمات  اج ماز ه ثمم  كمما اعتمم وا علع 

احتن تم ت صميلما ها فادة ما اسمتمارة اسمتثاجة متاسمثة   ع ت 

ما قثلمم علع وفق احسممممياقات احعلمية فن اع اد اسممممتمارات  

 االستثاجات  ووقع  فن ء ءة م اور علع احت ه األتن:

اختص هت صمميا احثياجات  احتن ت ي  فن وصممف عيتة  األول:

ا  احمؤ ا احعلمن  احمتصممممب  ر اح ت   احعم احث ع

 ستهات احخ مة(.

 تكممممتمما احمترياات حاي  ادارة احمعافمة   وعم د ما الثااني:

 ( مترياات.10ر

يممم احمؤكمماات احتن تاي  متريا االه اع احتتايمن    الثالث:

( مؤكمممماا  مهزعممة علع احم مماور  20ر  وعمم د مما

 هاحتساول.

والسممممتعمممال احتاتيممات االحصممممماتيممة حرا  احت ليمما       

ر  ( ح سما SPSSواالسمتتتاج  ق  اسمتعما احثاجامج اح ا زر

احتةاارات  واحتسمممممب احملهيمة  واألوسممممماا اح سممممماهيمة  

واالجم مااو احمممعميممارل  وممعممامم ت االرتمثمماا واالجم مم ار 

 احثسيةة واحمتع دة(.

 مجتمع وعينة الدراسة: -1-7

 مجتمع الدراسة: 1-7-1

ما احمم راء واحعمامليا فن  يتةهن م تمع احم راسمممممة 

كمممماكة ردياحع احعمامة( ويكممممما   ا احم تمع م راء ا دارة 

احعليا ألجمم ما ياع عليمم مسمؤوحية احمهافاة واحمتاهعة واحتاييم  

حثاامج ادارة احمعافممة  كممما كممممممما احم تمع احعممامليا فن 

ألجمم احاممادريا علع تامم يم  ا دارتيا احهسممممةع واحتت يمم يممة 

ياات احم راسمممممة اح ماحيمة فمم اح لمة األكثا  معلهممات عا متر

درايمة هتت يم  ادارة احمعافمة  و م  صمممم ما  احم ور اح ماعما فن 

ت ايمك ودفع قم رة احكمممماكمة احتتمافسمممميمة وهتماتمما ويتةهن  م ا 

( يهيي تهزيع 5( م ادة واح  ول رقم ر2850احم تمع ما ر

 م تمع اح راسة:

 

 عينة البحث: 1-7-2

هتماء  علع  سممممله  احعيتمة احت ةميمة تم ت م يم  جهع احعيتمة 

وذحمك فيمما يتعلق فن تثثيم  احكمممماكمة حيمع تم اختيمار ما هتماء  

 علع ع د ما االعتثارات ما   مما ما يلن:

تع  احكماكة ما  ق د و كثا احكماكات احعااقية احعاملة  1-

 فن م ال احصتاعات احعااقية.

تعايمم  احكمماكة حع ي  ما احمكمماكا مما سممثب فن 2-

احمعمامما و تماك تهجمه حةهمن  صمممم   وقف ا لمب 

 واعادة تكريا   ا احمعاما.

كمما تاع احكمممماكمة يممممما احاقعمة اح راافيمة حلثماحمع 3-

 واحتن يستةيع احهصهل احيما.
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فن ج   احهقم  فماحعيتمة عكممممهاتيمة حيمع تم احتهزيع  

م ا اح راسمة وق  تم ت  ي  ح م   هكمةا عكمهاتن فن احكماكة

 .(30تية واحتن هلغ ح مما راحعيتة هتاء  علع اح  اول ا حصا

 

 حاااادود البحث: 1-9

 احث ع وكمايلن  ا م ح ود

احم  دات احمهيممهعية: ركزت اح راسممة اح احية 1-9-1-

علع ج ما  تةثيق ادارة احمعافمة ما خ ل احتعاو علع 

هعل احعهاممما احمؤءاة عليممما و ن رممم ى اسممممتعمم اد 

تاءيا ج ا  احمؤسممسممة حل خهل فن ادارة احمعافة( وما ءم 

تةثيق ادارة احمعافممة علع االهمم اع احتتايمن ما خ ل 

 راالع اد  االحتضان  االحماد  احت اق(.

احم  دات احتةثياية: تاتصمممما علع كمممماكة عامة 2-9-1

وعلع فلة احمسمتاصمع متمم راحم راء واحعامليا فن كماكة 

 .  احةماهاتية(دياحع 

احم م دات احزمتيمة: وتمثلم  ما احكممممما احثماجن   1-9-3 

 . 2019احع احااهع ما عاد 

 

 أسلوب البحث:10- 1

 حتت ي  خةة اح راسة تم تاسيم اح راسة احع:

 

 الدراسة المكتبية: 10-1-    1

احثيمماجممات واحمعلهمممات   ان فن  مم ا احث ممع تم االعتممماد

احمتعلاة ها اار احم ا يمن حمترياات اح راسمممة واح راسمممات 

االسمت ادة متما فن ت  ي  احم مي األسماسمية  احسماهاة  كما تم 

حم تمع وعيتمة احم راسمممممة وقم  تمثلم  مصمممممادر احمعلهممات  

 واحثياجات احخاصة هم ا اح راسة فن:

احعاهية احتن  احةتب واح وريات واأله اث احمتكممهرة هاحلرة1-

 تم اح صهل عليما ما احمصادر احمةتثية احم لية.

احةتب واح وريات واأله اث احمتكمهرة هاحلرة احعاهية وحتن 2-

 .Internetتم اح صهل عليما ما كثةة احمعلهمات اح وحية 

احتااريا ا حصممماتية احخاصمممة هاحكممماكات احعااقية م ا  3-

حصماء احسمتهية اح راسمة احتن تم اح صمهل عليما ما كتب ا 

وخصمهصما مهاقع   Internetوما كمثةة احمعلهمات اح وحية  

 احكاكات احعااقية ومهقع وزارة احصتاعة احعااقية.

هماحلرمة االج ليزيمة واحتن تم  احةتمب واأله ماث احمتكممممهرة 4-

  Internetاح صممممهل عليمما ما كممممثةمة احمعلهممات احم وحيمة 

وخصممممهصممممما ما دور احتكمممما وقهاعم  احثيماجمات احعماحميمة 

ProQuest  EBSCOhost  Since Direct  

informaworld Springer  Emerald  jstor   IGI 

Global. 

 

 

 الدراسة الميدانية: 1-10-2

ما خ ل  م ا احم راسممممة تم اسممممتي ماء كمافمة احمعلهممات  

واحثيماجمات احمتعلامة هماح ماجمب احميم اجن حلم راسممممة حيمع تمثلم   

مصممممادر   ا احثياجات واحمعلهمات فن قاتمة االسممممتاصمممماء 

  .احمهجمة احع احمستاصع متمم

 

 االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:االساليب -1-11

تمم اسممممتمخمم اد هماجمماممج احم مزد ا حصمممممماتميممة حملمعملمهد 

 Statistical Package for Socialاالجمممتممممممماعممميمممة

Sciences   احمممعماوو همثماجمماممج(Version 23) SPSS 

 وذحك علع احت هاآلتن:

 

حتام يا  Cronbach Alpha اختباار ألفاا كرونباا  -1-11-1

وذحك حت م ي   Reliability Coefficientsمعمام ت احثثمات 

  راسة.معاما ءثات  داوت اح

 

  أساليب انحصاء الوصفية-1-11-2

مثما احمتهسممممةمات اح سممممماهيمة  واالج اافمات احمعيماريمة    

واأل مية احتسممممثية وق  تم اسممممتخ اد   ا األسمممماحيب كادوات 

احثيماجمات فن صممممهرة حجحصمممماء احهصمممم ن همم و عا  

ملخصممة  واعةاء دالحة عامة عت  اجااء احت ليا واحمتاقكممة 

 احمث تية حتتاتج اح راسة احمي اجية.

 

https://www.springer.com/myspringer
http://www.igi-global.com/
http://www.igi-global.com/
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 Simple Linearالبساااي  تحليل االنحدار الخطي 1-11-3

Regression Analysis    

وذحمك الختثمار  ءا متريا مسممممتاما واحم  علع متريا تماهع      

( واختثار Tاختثار معام ت االج  ار رواح  واح ل يتضممما 

( وهعل اختثارات احت اق ما افتاايممات Fاحتمهذج احةلن ر

 احماهعات احصراى. 

 

  تحليل التباين  11-4- 1

(  One Way ANOVAاختثمار ت ليما احتثمايا االحمادل ر

 .ايستخ د حلماارجة هيا متهسةات ء ث م مهعات  و  كث

 

 (T_ Test  تحليل-1-11-5

حعيتتيا مسمممتالتيا حيع يسمممتخ د   ا االختثار حلماارجة هيا  

متهسممممةمات م مهعتيا مسممممتالتيا ه يمع يةهن األفااد فن 

 احم مهعمة األوحع مختل يا عا األفااد فن احم مهعمة احثماجيمة

 (WICK , 2000ر

 

: هع  مااجعه اح راسممات تصااميم دائمة االسااتقصاااء  1-12

اح احية  قاد احثاحع هتصممميم قاتمة احسمماهاة احمتعلاة هاح راسممة  

اسممممتاصمممماء مهجممة احع احمم راء واحعمامليا الختثمار فاو  

 قاتمة االستاصاء جزءيا كاآلتن: اح راسة وتكما

اعتمم ت : الجزء األول دياا  أبعااد إدارة المعرفاة  12-1- 1

اح راسة اح احية فن تصميم   ا اح زء علع ع د ما اح راسات 

 .(26ص  عث  احستار احعلن (دراسةاحساهاة متما 

 

 : الجزء الثاني ديا  االبداع التنظيمي 1-12-2

اعتم ت اح راسمة اح احية فن تصمميم   ا اح زء علع ع د ما 

 .(79ص  د. ج م عثهد ج م.  ( اح راسات احساهاة متما دراسة

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 واالبداع التنظيمي  -اندارة المعرفة 

 -المقدمة:  2-1

هسممممثمب  مهر قهة احمعافمة  فن احاان اح مادل واحعكممممايا 

وته ي ما  صممث   تتمية احمهارد احثكمماية عام  حما حتعزيز  

احا رات االجتاجية واحتتافسمممية حلمتامات واحم تمعات  وعليه 

تم اسمممتاةاهما وته ي ما واحم افاة عليما وت ريثما وت  يز ا  

 دت االوحهيممة احتع ي تلممما   ماا  فن  ممايممة اال ميممة  مممما 

احا سممال احثكمال فن االقتصماد احمعافن احع صمااع عاحمن 

حهل احمه ههيا  تممامما  كمما كماجم  احكممممعه  فن احممايممممن 

تتصممارع حهل االر  كاح   صممهل االجتاج. وهتاءا علع ان 

االدارة تستم و االفادة احمثلع ما مهارد ا احثكاية رم يايا(  

ممماد ما خ ل تميلممة احمتمماخ  فممان تكمممم يعمم ودفعمم ح جت

  DARLING ) .احمتاسب يتمع االهتةار وااله اع  ويتكةه

, 1996) 

اما علع احمسمممتهى احمؤسمممسمممن فان احمعافة ه عا  

احترياات احعمياة  صمث   اكثا ا مية هكمةا  يا مسمثهر هما  

ي علممما احامم رة اح ه ايممة االكثا ا ميممة ومصممممم را حلميزة  

احمسمت امة  و  ا ما يمثا اح الحة السمتااتي ية ادارة احتتافسمية 

وما احعا  احسمممماهق يتضممممي  ن  تاك احع ي  ما   احمعافة.

احمكممماكا احتن تعاجن متما احمؤسمممسمممات واحمتامات   وما  

ا ممما عم د وجهد احمتماخ احم تم وان حم تتم ا كمممممارة احيمه 

هصممممهرة مثاكمممماة  حيع  ن احمتمج ا ه اعن يعتثا احم خا 

م واحاتيسمن ح ا كا   ة احمكماكا  ح حك اله  ما االه اع  احمم

احم ل يمثما اح ما االمثما فن ع ج هعل احمكممممة ت احتن 

تهاجمه احمتاممات احعماممة وهماحتماحن احتمه  همسممممتهى  داتمما   

حتةهن  كثا ق رة علع احمتافسممة  خاصممة فن  ا االت اا احع 

ومممما سممممثق هيتمم  ا ميممة  احت هل احتمم ري ن ج ه احعمماحميممة

احمعافممة حلمتامممات فن احتعمماممما مع احمكممممة ت واح اص 

احتتتايميمة كمما تثاز ا ميمة ادارتمما كن تثاع احمتاممة يممممما 

 .ااار احتتاف 

 



 

 

     Year th2019    4 Vol. 4   Issue 2              مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 ..........  استخدام التحليل  -كمال و مرتضى  26 - 46   صفحات     

                                       34                                                                                                                                                                         

 ادارة المعرفة 2-2

تعمم  ادارة احمعافممة ما احمم ث احم مما يم ا داريممة 

ا واحتن جمم  األدهيمات احمتعلامة همما وجهعما . وقم  كمممممم ت   كمم 

 .ا تماما متزاي ا  ما جاجب قةاع األعمالاحستهات احمايية 

قثمما احثمم اء احع م مهد ادارة احمعافممة ال همم  ما و

اعةماء فةاة وايمممم مة عا م مهد احمعافمة احتن تتمثما فن  

حصمممميلمة االمتزاج احخ ن هيا احمعلهممة واحخثاة واحمم ركمات 

 (DARLING  , 1996 ) اح سية واحا رة علع اح ةم 

ا يممان احم اق احم ل "ا كمما يعافمما  جماجهكما علع  جمم 

يزيم  ما قم رة احهحم ة  و احةيمان علع احعمما اح عمال. و م ا مما 

حيمع اجتما جمتم همماذا يمةا  ن تعملمه    ي صممممما فن احرماحمب

 احمعافة وحي  هتعايف احمعافة ذاتما. 

كممما الهمم  حتمما ما  ن جميز هيا احمعلهمممات وادارة 

احمعافة فعلع احا م ما ع د ويمممه  اح  ود اح اصممملة هيا  

احمصمةل يا  اال  جمما حيسما وجميا حعملة واح ة. فاحمعلهمات  

 ن مما يتتج ما معماح مة احثيماجمات احتن تتهاحم  فن احثيلمة و ن 

تزيم  مسممممتهى احمعافمة حما ي صمممما عليمما. و م ا يعتن  ن 

حمعافة  ن  علع كماجا  ما احمعلهمات. فت ا جسمعع حل صهل ا

 )عملمع احمممعملمهمممات حمةمن جمعماو ر و جمزيمم  ممعممارفمتمما(. 

DARLING  , 1996). 

 

 : مفهوم ادارة المعرفة   2-2-1

ما احتعماريف احتن ج ماول ما خ حمما   احعم يم  دارة احمعافمة 

  . ن ج  د معاحمما

حميممع عمافمم  عملمع  جمممما  ادارة تم مامق احم ماص 

واتماحتممما ح ميع احعممامليا فن احمتامممة و احمسممممت مم ييا ما 

  .خارجما

ويماى جم مم عمثمهد جم مم   ن ادارة احمممعمافممة  من  

احمتم يمة حتهجيمه احمعافمة وت ايق ا م او احمتاممة هةايامة 

حمتامات األخاى تالي  ا حتةهن احمصممم ر ك اة ال تسمممتةيع ا

 احاتيسن حلاهي.

 مما مةياان احمةياان  فعافتمما علع  جمما   اي ماد 

احةكار حجه اع و سممما معافة احمؤسمممسمممة حل صمممهل عليما 

ح سممت ادة متما واحمكمماركة هما وجالما احع احمه  يا اح يا فن 

وهماسممممتخم اد    حماجمة احيمما ألداء  عمماحمم ه عماحيمة وهة ماءة

  .مةاجيات اح  يثة وتةتهحهجيا احمعلهمات هاكثا ق ر ممةاا 

وهممم ا فامم  تعمم دت احتعاي ممات احتن  ورد مما احثمماحثهن        

حلمعافمة  مع  ن احمعافمة األكثا قيممة  ن احتةتيةيمة احمهجهدة 

فن عاهل األكممخاص  واحتن تتكممةا عثا احت اعا واحع قات 

افمما م  ه    االجتمماعيمة  واجاممة مةمافماة مت م دة  فام  ع

م مهعة معاجن وم ا يم ومعتا ات وتصمهرات ذ تية حججاهة 

عا تسمممااالت اح اد مكمممثعة امهحاته  وم ااة اه اعاته حما 

وعافما  يضا  ن قاع ة   (    20ياي   ن يعافه ر م  ه  ص  

حلثيماجمات احممتيمة وجمماذج احت لي ت واح لهل احتماج مة حلتعمامما 

  احمعافة احتخصممممصممممية حلمتامةمع احمكممممة ت احع جاجب 

وك حك عاف  هاايا احثصممياة احمتااكمة عت  اسممتعمال احخثاة 

فن احت ةيا وما ت ت ن هه جتي ة   ا احت ةيا فن مكةلة ما  وما 

  وعافممما ( 128ر احعتزل ص جتمم كاا عا اايق احت ةيا

مصممة ع اجما احا رة علع تاجمة احمعلهمات احع اداء حت ايق  

ي اد كممممنء م  د و ه ما ال يتهفا اال عت  مممة م  دة  او ا

احثكمممما اصمممم ما  احعاهل واحمممارات اح ةايمة رمصممممة ع  

 .ر احةثيسن (    (4: 1998

وفن ماسمثق ما م ا يم يمةا احاهل  ن احمعافة  ن  

م مهعممة ما احمعتامم ات واحخثاات واح امماتق ......اح  احتن 

 يمةا معماح تمما سممممهاء كماجم   ما اة  و كمامتمة  و ن قماهلمة

ح سمتعمال ح ا احع ي  ما مكماكا احمتامة وويمع خةط حما 

وعليه يمةا احاهل هان م مهد ادارة احمعافة يتضمما وحتت ي  ا 

: تمعمايمف و تم ملميمما ممهارد احمممعمافممة احمممتمهفماة واحمممةملمههممة 

واحعمليمات احمتعلامة همم ا احمهارد واحتخةيط واحسمممميةاة علع 

ا يسمممم فن األفعال احخاصممة هتةهيا احمهارد واحعمليات  وهم

ت ايق    او احمتامة. ومهارد احمعافة فن   ا احسممميار  ن 

احمعافمة احتن تمتلةمما احمتاممة  و احتن ت تماج احع امت كمما  

واحمتعلامة هماحمتت مات واحسممممهر  احتةتهحهجيمات واحمتاممات  

 ه يع تسمم فن زيادة األرها  . 
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  ..نشأة إدارة المعرفة. 2-2-2

ان ادارة احمعافة ق يمة وج ي ة فن احهق  ج سمممه. فا          

درج اح  سمممم مة علع احةتماهمة فن  م ا احمهيممممهع متم  والو 

احسممممتيا. وحةا ا  تمماد هع قمة احمعافمة هميةليمة  مماكا احعمما 

ن جم يم ة جسممممثيما . وما احمؤكم   ن احةثيا قم  كتمب عا ع قمة  

احمعافة و يةلية اماكا احعما الن معامما كان فن احسمممتهات  

احا تا احما ية  وعت  احتسمممعيتيات ما احاان احمتصممماد. فن 

وفمن احمممؤتممما األممايمةمن األول حملمم كمماء   1980عمماد 

 Edward كممممممار  دوارد فماايمتممثممهد   االصمممممةممتمماعمن

Freignebaum احع عثارته احكمياة:  

ص احتلثماجن  ر   Knowledge is Power  حمعافمة قهةا

  ومتم  ذحمك احهقم  وحم  حاما معافن جم يم   الق عليمه   ( 443

” ومع والدته  Knowledge Engineering ت سة احمعافة  

اسمت  ء  سمياة و ي ية ج ي ة  ن ممت ا احمعافة. وتسمتعما  

 ومعاح ة احمعافة. ادارة   ت سة ادارة االعمال حرا 

 

 اهمية ادارة المعرفة:. 2-2-3

 ن االدارة احتن كممان حممما االءا احةثيا واحتةهر احسممممايع 

ح قتصمماد وت هحة ما اقتصمماد صممتاعن احع اقتصمماد معافة 

 :و ن 

تعتثا ما ا م احهسمماتا ح ا احمكممة ت احتن تهاجه  ✓

احمتاممة ما جاص ك ماءتمما او  م ر وقتمما وامهاحمما 

 (.DAFT , 1978ر

احع قة جكمممما احمعافة وتهزيعما علع اح مات ذات  ✓

 حسب اح اجة احيما.

 احعما علع ت  ي  وتةهيا احمعافة هكةا مستما. ✓

احسممممعن احع اي ماد احايمادة احامادرة علع هتماء احتاماد  ✓

 احمعافن  ويتهحع عملية ادارة احتكااات كافة.

تسمماع  علع هتاء ما يسمممع همتخصممصممن احمعافة  ✓

و م األكممممخمماص احمم يا حمم يمم معلهمممات حهل 

 .(WICK , 2000مهيهع تخصص ما ر

ادارة احمممعمافممة تم م ميمز احمممتماممممات عملمع تكمممم ميمع   ✓

  احعتزل احام رات ا هم اعيمة حمهار ما احثكممممايمة ر

2001 :128.) 

تخ يل احتةمماحيف  زيممادة احمخزون  تسممممعع احع ✓

 اح اخلن االياادات اح  ي ة.

 تتسيق  جكةة احمتامة احمختل ة فن حت ايق    افما. ✓

احخثاة و ح حت مما  همماألداء احمتامن احمعتممم  علع  ✓

 وت سيته.  احمعافة

و تةهيا ا واحمكمماركة هما   ت  ي  احمعافة احمةلههة ✓

 وتةثياما وتاييمما.

 ن  داة احمتاممات اح ماعلمة السممممتثممار ر ا مماحمما  ✓

 .حلهصهل حلمعافة احمتهح ة   اح ةال

 

 

 البداع التنظيمي:ا 2-3

 مفهوم االبداع التنظيمي 2-3-1

احمتاممات  ما احممماد االسمممماسمممميمة حتؤدل يعتثا االهم اع       

اعماحما هاحةار احتالي ية  ف حك يؤدل هما احع اح كمما فن كثيا 

ما األحيمان  حم ا فماحمتاممات احتن تثرن احت ما  ال تاف عتم  

حمم ود احة مماءة واح مماعليممة  واجممما يةهن االهمم اع واالهتةممار  

و خ مة واحترييا سممممات مميزة حما. وعملية صمممتع سممملعة ا

جم يم ة  او تةهيا ما حتاثما اقتصمممماديمة  فمن احتةثيق احعلمن 

  وهمما يميز هيا االهم اع (20: 2002  احةثيسممممنح هتةمار ر

واالهتةمار  احم ل يعثا عا احام رة علع احت ةيا  يا احتاليم ل   

 و  اعتمماد احثااعمة او احخيمال حتهحيم  اار جم يم ة  يا مماحهفمة 

اسممممتثتماتيمة   وياف عتم  حم ود اح ةاة  راصمممميلمة(  او حلهل 

  فمه ياى  Druckerويماتن االهم اع حيت م  ما  و م ا مما  كم ا  

هم ل احام يم هتام يم   ن االهم اع  ه  االح ل احمسممممتما اح م يم 

  1999احسممامااتن   ( كممنء ج ي    و تا يمه هةاياة  فضمما

 .(  290ص 

 

 

http://youlem.wordpress.com/void(0);
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 المبحث الثالث

 نتائج الدراسة الميدانية

 

 المقدمة: 3-1

تتماول  م ا احمث مع عايمممما وت لي  حتتماتج احم راسممممة         

احميم اجيمة واحتن تم احتهصممممما احيمما ما خ ل اجااء احت ليما 

 spssاالحصممماتن حما هاسمممتخ اد حزمة احثاامج ا حصممماتية 

وما واقع احت ليما االحصممممماتن حثيماجمات  Amosوهاجمامج 

 ت ه احتاحن:اح راسة احمي اجية تم عا    ا احمث ع علع اح

 

 اختبار دائمة االستقصاء 3-2

 تم اختثار ص ر االستثاجة وذحك كما يلن:

 

 

 (:داخلي  االتساق الداخلي الصدق المرتب  بمحك 3-2-1

يؤدل ف ص االتسمممار اح اخلن حلماياا احع اح صمممهل علع  

تا يا احصم ر احماتثط هم ك داخلن  ويعتن االتسمار اح اخلن 

ان كا فااة ما اح ااات تسميا فن ج   احمسمار اح ل يسميا فيه 

وفن  م ا اح ماحمة يعيا معمامما االرتثماا هيا   احمايماا كةما

ع احثعم  جتي مة كما فااة فن احمايماا علع حم ا مع جتي مة م مه

همماكملممه  و يعيا معمماممما االرتثمماا هيا جتي ممة كمما فااة فن 

احمايماا علع حم ا مع جتي مة م مهع احمايماا هماكملمه  و يعيا  

معمامما االرتثماا هيا جتي مة م مهع كما هعم  ما  هعماد احمايماا  

اذ ان اح ااة احتن   علع ح ا مع جتي مة م مهع احمايماا هاكملمه

تاتثط ارتثااا  سمماحثا   ن تاتثط ارتثااا كمم ي  االجخ ا  او  

فااة ال يمةا اعتمماد ما و ن  ماحثما تاي  و ي مة تختلف عا 

تلك احتن تايسمما هاية فااات احماياا  وي ب ان تسمتثع  تماما  

 او تع ل علع االقا وت ا  ما ج ي . 

اذ تهج  ع ة اار ح سممما  االتسمممار اح اخلن ح ااات        

احمايماا  وق  تم االعتمماد علع حسمممما  معماما االرتثماا هيا  

 درجة كا فااة واح رجة احةلية حةا هع  ما اهعاد احماياا. 

( حاياا معاما   9 ول رقم ر علع   ا األسماا تم تةهيا اح  

صممممم ر االتسمممممار احمم اخلن حيممع حهحن فن اح مم ول ان 

االرتثماامات كماجم  كلمما معتهيمة ومات عمة و م ا يم ل علع ان 

 .فااات االستثاجة تتميز هص ر االتسار اح اخلن 

 

 الصدق التمايزي:   3-2-2

 ن احام رة او احاهة احتمييزيمة ال قم رة االختثمار كما فااة ما 

فااات احمايماا ألصمممم ما  احام رة احعماحيمة  واحمتخ امة  حةما 

 .... اح   ( ق رة  و ممارة معيتةحاحة ما رسممممة  و صممم ة  و 

 ح ى ياى احمختصهن هاحاياا واحتاهيم مايلن :

 % (  ن فااة  يا مميزة. 30ان جسثة ملهية ساحثة ر-*

%  ن فااة ذات ق رة  40جسمثة ملهية مهجثة واقا ما  ان-*

 تمييزية يعي ة .

% (  ن فااة ذات  60 -%  40احتسممممثمة هيا ر  كماجم اذا -*

 ق رة تمييزية متهسةة .

 %  ن فااة جي ة احتمييز.60تزي  جسثتما عا  ان احتن-*

% فم ا يكممميا احع ق رة ممتازة علع  100احتسمممثة ما ان -*

 .%100ال كلما اقتاه  ما  احتمييز

 ما كاوا قثهل معاما احتمييز ح ختثار او اح ااة :

االكثا ما احمختثايا احلمم يا ان يةهن مهجممب ران احعمم د - 

 اجاهتمم ص ي ة  م ما احم مهعة احعليا (.

 ان ال يةهن ص ا ر  ل تساول احم مهعتيا(.  - 

ان يعةيتما اكثا عم د ما احتمييز او احمعلهممات ر  ل عتم مما -ج

 او قايب متما ( . %50تةهن احايمة احتمييزية 

ويهجم   تما ااياتيا حلتماكم  ما احصمممم ر احتممايزل  وق         

 استخ د احثاحع ااياة احم مهعتيا احمتةافتيا.

يعم  احصممممم ر احتممايزل  طريقاة المجموعتين المتطرفتين: 

ذحك يكميا معام  ا احا رة علع احتمييز وفن هيا ح ختثار مايا

احثاحثهن واحمختصممممهن فن احاياا احع يمممماورة  ن ال تاا 

احتسمثة احتن سميتم اختيار ا كاسماا حلماارجة هيا احم مهعتيا 

% ( وعلع  33ر   % ( وال تزيم  عا  10احعليما واحم جيما عا ر

احثماحمع  ن يااعن فن اختيمار احتسممممثمة ح م عيتمة احث مع 

ك حك فان معام احثاحثيا واحمختصميا   يا فن اح رجات  واحتثا

اذ تع    ا   % ( احعليا واح جيا 27ر   يؤي ون اختيار جسثة احممم 

احتسممثة ماثهحة هيا م مهعتيا متثايتتيا ما احم مهعة احةلية. 

ان ق رة االختثار علع احتمييز هيا األفااد ذول اح رجة احعاحية 

فن احص ة  و احخاصية احمااد قياسما واألفااد اح اصليا علع 

درجات واالمة فيمما  واحم و ما   ا احخةهة  ه ا هااء علع 
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ارات ذات احتمييز احعمماحن واح يمم ة فاط اح ااات  و االختثمم 

وي ب  ال ي مم  تا  ن األفااد ذول احمسممممتهى احضممممعيف ال 

يؤدون  و ال ي يثهن علع  م ا اح ااة. هما  ن تةهن جسممممثمة 

احم يثيا عليمما ما األقهيماء راح يم يا(  علع ما احضممممعماو 

رذول احمسمتهى احضمعيف( هصمهرة وايم ة  وذحك الن اح ااة 

ال ي يمب عليمما  و يؤديمه جميع احمختثايا  احم ل  و االختثمار

علع اخت و مسممتهياتمم ال قيمة حما ألجما ال تسممتةيع احتمييز  

 هيتمم.  

وحلتاك  ما احصممم ر احتمييزل ح سمممتثاجة  تم اسمممتخ اد        

%(  27ااياة احم مهعتيا احمتةافتيا  وذحك هاختيار جسثة ر

 م احعيتمة %( حلم مهعمة احم جيما ما ح27حلم مهعمة احعليما و ر

 يتتيا مستالتيا تم اي اد ما يلن:حع(  t روهاستخ اد اختثار

ي حن ما اح مم ول  ع ا  ان قيمممة االختثممار معتهل ت مم  

% و  ا يعتن رفل فايممممية احع د احااتلة هع د 1مسممممتهى 

وجهد فاوقمات معتهيمة هيا اجماهمات احم مهعمة احم جيما واحعليما  

احم مهعتيا   تممايزل هيا ل ان احمايماا يمتماز ههجهد فار 

ومما يؤكم   م ا االختثمار ان حم ود احثامة  ن سمممماحثمة و م ا يعتن  

ع د وقهع احصممم ا هيا احسممماحثيا   ل رفل فايمممية احع د 

 احص اية.

 

 ثبات نموذ  البحث 3-2-3

يع  معاما احثثات ما احسممات االسماسمية ح ختثارت   

ن احتتماتج واحمامايي  اح يم ة فثثمات االختثمار يعتن درجمة احثامة ف

وهاحتاحن خله ا احتسثن ما األخةاء و ه  يضا  درجة احتماسك 

فن جتماتج اح اد علع  حم  االختثمارات  و احمامايي  احصممممادقمة 

واالختثمار  و  ودرجمة تمماسمممممك االختثمار تعتن درجمة ءثماتمه 

احمايماا احم ل اليتصممممف هثثمات جتمات مة يعم   يا صمممممادر 

و احمايماا يمةا  ن واليمةا االعتمماد علع جتمات مة واالختثمار  

يةهن ءماهم  وحةتمه  يا صمممممادر فن حيا  ن االختثمار  و 

فاحثثات كما  كمماجا يعتن    احماياا احصممادر يةهن ءاه  داتما  

احتماسمممك وحي  احايمة اح اياية فن احكمممنء احمااد قياسمممه  ل 

ح حك يمثا احثثات  ح    م احكاوا احهاجب تهفا ا    راحص ر(

واحثثات يؤك  يمعف تاءيا عهاما احصم فة فن  دوات احاياا  

 و احعهاما اح خيلمة  و احعكممممهاتيمة علع جتاتج االختثار  و  داة 

 .احاياا وممما تع دت م ا يم احثثات

ما كا ما جاء وج ا  يمةا  ن جسمتتتج  ن حلثثات صم ات  سماسمية 

  ن :

ال يختص همماالختثممار  و اختثممار ومايمماا احثثممات  1-

وجمب عليتما ان جكمممميا احع ءثمات  احمايماا ج سممممه حم حمك 

درجمات االختثمار  و احمايماا هم ال ما ءثمات االختثمار  و 

 .احماياا

يثيا احثثات م ى تاءيا عهاما احصمم فة راحعكممهاتية(   2-

علع جتماتج االختثمار  و احمايماا  وعليمه فةلمما كمان احثثمات 

مات عما كمان ذحمك تماكيم ا علع يممممعف تماءيا عهامما 

حتن يتم اح صممهل عليما داحة احصمم فة  وكاج  اح رجات ا

 علع احمستهى اح ايان حلاا اة احمايسة.

احثثات يكميا داتما احع مسمتهى معيا ما االتسمار فن 3-

احمم رجممات  فمماحثثممات يختلف تثعمما حل تاات احزمتيممة هيا 

ماات احتةثيق احمختل مة  ووفاما حخصمممماتص االختثمار  و 

  احثثات يتاءا4-  .احماياا  ووفاا حخصمماتص عيتة األفااد

هماحتثمايا احتماكممممعء ما  ختيمار اختثمار  و مايماا الياي   

وق   راحصمم ر(. ه رجة عاحية احاا اة احمةله  قياسممما

( معمماييا حل ةم علع Kirkebndallقمم د ركياكتمم ال 

( اح ل 7رقم رجهدة معام ت احثثات وكما مثيا هاح  ول  

 :ر كياكت ال ( ميمثا تا ياات معاما احثثات ح

تم اسممممتخم اد اايامة اح ما وحلت اق ما ءثمات جمهذج احم راسممممة  

كاوجثاخ حاياا معاما احثثات هاحتسمممثة حلتمهذج احةلن وكاج   

 ((:8رج ول رقم ر احتتي ة كما يلن

اا يم  ع ا ان قيممة اح ما كاوجثماخ حلما(  8ي حن ما اح م ول ر 

% و ن قيممة مات عمة تم ل علع ءثمات  92.5كةما قم  هلرم  

 م ا احمتةلق تم اءثمات ان احتمهذج يتصممممف احمايماا  وما 

 هص ة احثثات.

 

 التحليل االحصائي لالستبانة 3-3

مه ف ما احكممماكة  24تم اختيار عيتة عكمممهاتية ما        

احعامة حلصممممتاعات احةماهاتية فن دياحع وذحك حرا  ت ليا 

  داة االستثاجه وكما يلن:
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ديا  مساااتوس اساااتعداد المتساااساااة لتبني إدارة -3-3-1

 المعرفة:  

هع  ا جاهة عا اسممممللة االسممممتثيان احمتعلاة هاحم هر األول 

وفن يممهء م مهع احتااا حةا مؤسممسممة يتم تصممتي ما فن 

( جاةة: احمؤسمممسمممة علع 30-25مسمممتهيات  ن:   رء ءة 

 استع اد وويعما جي  حمثادرة  دارة احمعافة .  

جاةة : احمؤسممسممة علع مااهة وفن اايق ت تاج   (24-20ر

 احع جاا احع هعل احاضايا احمتامية حتاميا احتت ي  احتاجي .  

( جاةة : احمؤسمممسمممة عليما احتهقف  ن حيسممم  فن 19-10ر

تثرن  ن تااجع األفةمار احمةاوحمة فن ماحلمة اسممممتعم اد وي

 .(12رقم رم ال ادارة احمعافة. األما اح ل يهي ه اح  ول  

تمثمما احماحلممة االوحع ح همم اع احمتامن و ن  x1ه يممع 

 ماحلةاالع اد.  

X2 احثمماجن ح همم اع احمتامن و ن ماحلممة  تمثمما احماحلممة

 االحتضان.  

X3  تمثما احماحلمة احثماحثمة ح هم اع احمتامن و ن ماحلمة

 االحماد. 

X4 .تمثا احماحلة ح ه اع احمتامن و ن ماحلة احت اق 

اقا   𝑋1( ج حن مسممممتهى دالحه  12ما خ ل اح  ول رقم ر

 ة% وهاحتاحن تافل قايية احع د وتاثا اح ايية احث يل 5ما 

ال حمممما ا ممميممة فمن احمم راسممممممة اممما قميمم احمممتمرميماات 

% ال تاثما فايمممميمة احعم د  5اكثا ما   𝑋4𝑋3𝑋2الخاىا

وتافل اح ايمية احث يله ال ان احمترياات حي  حما ا مية فن 

  .اح راسة 

 

 ختيار الدالة.ا 3-2- 3 

م مهعمات اذن يهجم  داحتيا ح ختثمار هيتممما   3همما ان حم يتما 

(  ن 11وان جسمممثة احتثايا وكما مهيممم ة فن اح  ول رقم ر

و ن قيممة قايثمة ما احهاح   0.287% ومعمامما االرتثماا  96

مممما يمم ل ان تهافق هيا احم مهعممات احمةهجممة حلمترياات  

 0.245احمسممممتعملمة فن تةهيتمما متةماهامة وان معمامما احت م يم  

ثة احمترياات احمكمماوحة ما خ ل احمترياات  ويعثا عا جسمم 

 %( 61.15احمستالة هتسثة ر

 

 الدالة التميزية : 3-3-3

هما ان اح احة احتميزية االوحع حسمب احمؤسمسمة احسماهاة احسما 

ما اح احة احثاجية اذا يتم االعتماد علع   ة اح احة فن اح راسممممة 

  .(12واحتن يمةا كتاهتما ما اح  ول ر

 

 – 2+ 0.324 X 12.255 + 5.454 X-D = 

41.098 X – 34.130 X 

 

احمتعلاممة  احم مهعمماتما خ ل احمم احممة ج حن  ن  مهر 

هاسممتع اد احمؤسممسممة حتثتن ادارة احمعافة متعلاة ه رجة  وحع 

هماحلمة األوحع و ن ا عم اد امما ماحلمة ءماجيمة فلي  حمما تماءيا  

هماحتسممممثمة حماحلتن  احثماحثمة وراهعمة ر م   ميتممما احع مما حم 

 ي ضها ها مية هاحتسثة حلمؤسسة  تاءيا ما سلثن.

( وتثيا  13 ول رقم روحسممب ماتثيا ما جتاتج واحمثيته فن ج

  .ان احمؤسسة حي  فن ماحلة االستع اد حتثتن ادارة احمعافة

+ 41.238  2+ 9.370 X 1147.737 + 8.190 X-D = 

4+ 19.367 X 3X 

 احمؤسسة علع مااهة و ت تاج احع احتاا فن هعل احاضايا

+ 28.911  2+ 9.787 X 1148.793 + 23.994 X-D = 

4+ 16.276 X 3X 

 

هاحتسمثة حلمؤسمسمة حيسم  فن ماحلة االسمتع اد حتثتن ادارة  -*

حك  هتسمثة  ذا هاي  مصمت ة كما  ن وجماحمعافة اعتثا اح احة ها 

ا  صث  اح احة فن اعادة ذ% ا100(  ل  5/5تصتيف ص يي ر

 هعة األوحع هكةا كلن . ماحتصتيف عتاصا 

هاحتسممثة حلمؤسممسممة احتن علع مااهة  ت تاج احع احتاا فن -*

هعل احاضمايا  اعتثات اح احة  ن احمؤسمسمة  حيسم  فن ماحلة 

لك هتسممثة تصممتيف صمم يي تاالسممتع اد حتثتن ادارة احمعافة  

 %.46.2(  ل 6/13ر

هاحتسمثة حلمؤسمسمة علع اسمتع اد و ويمعما جي  حلمثادرة فن -*

ان احمؤسممممسممممة علع مااهمة و ادارة احمعافمة اعتثات احم احمة 

حك ذت تاج احع احتاا فن هعل احاضممممايا فن ادارة احمعافة و

 % .50(  ل 3/6هتسثة تصتيف ص يي ر
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اجممماحن احتصممممتيف احصمممم يي فن احتمهذج األصمممملن  ه 

 % .58.3 ل هتسثة  24(/5+3+6ر

 ل هتسثة   24(/1+6+3 ما اجماحن احتصتيف احخاائ  ه ر-*

41.7 . % 

ما خ ل جسثة احتصتيف احص يي ا جماحن احتن ق رت   -*

% تهيمي هان احتمهذج ماثهل حلةكمف عا احمؤسمسمة 58.3: 

حيسم  فن ماحلة االسمتع اد و احمؤسمسمة علع مااهة و ت تاج  

احع جاا فن هعل قضمايا واحمؤسمسمة علع اسمتع اد وويمعما  

جيم  حلمثمادرة فن ادارة احمعافمة  وحةا ال هم  ما احتماكم   ن 

 حتصممتيف ما خ ل اح احة  حسمما ما احتصممتيف احعكممهاتنا

هاح ايمميات    khi-deux  ا اح احة ا حصمماتية تتثع تهزيع و

 :وت سب

  

Q PRESS = (n -  nc * p )2 / n( p-1 ) 

 ه يع :

 nح م احعيتة : 

 ncع د احهح ات احمصت ة هكةا جي  : 

  pع د احم مهعات: 

 

1 ) –( 3  / 24 2(14 * 3 ) ) –Q PRESS = ( 24  

      Q PRESS = 6.75 

 

( وهمما ان احايممة احم سممممههة  5.991وان قيمتمة اح م وحيمة ر

اكثا ما احايممة اح م وحيمة احمسممممتخاجمة ما جم اول كمال 

راجاا احم حق( فاجتا جافل فايممية احع د وجاثا احث يلة 

اذا تصمتيف اح احة احسما ما احتصمتيف احعكمهاتن  ال اجه 

تع اد احثمؤسممسممة حتثتن ادارة تهج  ع قة يممعي ة هيا اسمم 

احمعافة ومااحا االه اع فن احمؤسمممسمممة م ا اح راسمممة 

 وهاحتاحن تاثا فايية اح راسة 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  1- 4

ان ادارة احمعافمة ما احمهايمممميع احممممة واح م يثمة حتةهيا  

احمؤسممسممات هسممثب دور ا احةثيا حلتةهيا حيع تعزز ق رتما 

علع احمتافسمة  وهعي  عا ممارسما ا قمتا  هاياا م ى اسمتع اد 

 احمؤسسة م ا اح راسة حتثتيما.  

 اذ تهصا احثاحع احع م مهعة ما االستتتاجات متما:   

ان ادارة احمعافة تعتثا احمصمم ر واحمعيا اح اتم اح ل 1-

 يعما علع تعزيز احميزة احتتافسية هيا احمؤسسات 

ان ا  تمماد همإدارة احمعافمة  صممممثي يمممماورة مل مة 2-

احتةهر احسممممايع الج مما  احمتامممة فن احعلهد  حرا 

 احمختل ة 

ة احمعافة حم تع  ذحك احمصمممةلي اح ل حي  حه ان ادار3-

معتع  ها  صممممث   يمممماورة مل ة ما يمممماوريات 

 احتةهر واحتا د ألل مؤسسة فن احعصا اح احن. 

ان ادارة احمعافة حاا  حلمؤسممسممة قيمة كثياة  وادت 4-

حثااء احمؤسمسمة ة  احع اه اع احمخاجات اح ةاية   يماور

ا احمؤسممسممات  واح  ا   علع قه احتتافسممية  و  ا ما جع

ت تماج احع اماقمة حتتايم واسممممتخم اد و واح  ما  عليمما 

 وتةهيا ق رات احعامليا فيما. 

 تمماك ارتثمماا اادل وتةمماملن هيا مسممممتهى ادارة 5-

 احمتامن.   احمعافة وا ه اع

ال يمةا االسمترتاء عا ادارة احمعافة فن احمؤسمسمات 6-

 احمعاصاة ألن اقتصاد احيهد  ه اقتصاد احمعافة. 

ادارة احمعافمة يمممماورة حتميمة   اسممممتعممالثي  صمممم 7-

 فايتما احثيلة احخارجية احمملهءة هاحمتافسة. 

احمؤسممسممات حا   صممثي ا ه اع احمتامن   فا تسممعع 8-

احيه  عة  احمايممن  يا كان م صممهرا علع   هصممهلحل

 احمؤسسات احةثاى واحاات ة.   

ان سممملهك ا ه اع حلمؤسمممسمممات ما سممممات االدارة 9-

ما  ةوسممميلة حت هر احمؤسمممسمممة واسمممت اداح  يثة  كهجه 

اح اص  كممما يعة  قمم را علع احتتهيع  و هيلممة متمماخ  

   حجه اع.م تم 

   

 التوصيات 4-2

ما االسمتتتاجات احتن تم احتهصا احيما يهصن احثاحع هما       

 يلن:
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ليا اال تممماد هعمليممة ا همم اع احت مماعمما هيا قمم رات احعممام1-

احام رات  فيماتن احتماتج  همم ة ت يطا هم اعيمة واحثيلمة احتن 

  ح صيلة   ا احت اعا. ا ه اعية م س ة

يممماورة جعا احمؤسمممسمممة قايثة عا تثتن م مهد ادارة 2-

اختيارية.احمعافة ر م  جه  صثي حتمية وحي  

 .ياورة تثتن   ا احماياا فن احكاكة م ا احث ع3-

 

 شركة ديالى العامة( أهم مصانع 1جدول ردم  

 اسم احمصتع  د اسم احمصتع  د

 مصنع المقاييس الكهربائية 2 مصنع محوالت التوزيع والقدرة1

 مصنع المرواح السقفية 4 مصنع المكواة البخارية 3

 مصنع شماعات القدح 6 مصنع القابلو الضوئي 5

 مصنع الغازات الصناعية  غاز االوكسجين، وغاز االركون( 7

 احمص ر: اع اد احثاحع فن يهء ما ورد هاحمهقع ا حةتاوجن حلكاكة

 https://www.dialacompany.com/aindex.htm 

 

 ( أنواع منتجات شركة ديالى للصناعات الكهربائية2جدول ردم  

 منتجات شركة ديالي م

 مراوح سقفية 1

 (80-20  1مقيا  ك ط 2

 (40-10  3مقيا  ك ط 3

 (60-10   3مقيا  ك ط 4

 شمعات القدح 5

 غاز األكسجين 6

 غاز األركون 7

 2000هيتر سخان  8

 mvaمحوالت التوزيع  9

 mvaمحوالت القدرة 10

 القابلون الضوئي11

                    

 معلهمات احكاكة .عتماد علع ماكز  احمص ر : احثاحع    

 

 

https://www.dialacompany.com/aindex.htm
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( كمية االنتا  المخط  و الفعلي وكمية المبيعات الفعلية والمخزون لشركة ديالي للصناعات الكهربائية 3جدول ردم  

( .2017إلى  2013لألعوام من عام   

 

 

 

 عتماد علع ماكز معلهمات احكاكة . : احثاحع  احمص ر

 

 

وشهادات الجودة للشركةعدد الحوادث  (4)جدول ردم 

 

 

 

عتماد علع ماكز معلهمات احكاكة . احمص ر : احثاحع 

توزيع مجتمع الدراسة وفقاً للمسمى الوظيفي في الشركة( 5جدول ردم  

 شركة ديالى ا دارات 

5 ادارة عليا 

 145ادارة وسةع

 2700 ادارة تت ي ية

 2850 ا جماحن

 ما اع اد احثاحع ما س  ت احمهارد احثكاية فن احكاكة احمص ر: 

 

 

 

كمية االنتا     كمية االنتا  المخط  العامم

 الفعلي

كمية المبيعات 

 الفعلية

 كمية المخزون

1 2013186500 166000 159840 6160 

2 2014 175630 164231 147562 16669 

3 2015 123340 120051 1098713 10338 

4 2016 97321 75568 63341 12227 

5 2017 110321 85678 61009 24669 

 شهادات الجودةعدد الحوادث

2014 20152016 Is09001 Is09002 Is09003 

7 8 12 √ - - 
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 متشرات الصدق التمييزي (6جدول  

 

 

 

 يمثل تقديرات معامالت الثبات لا  كيركندال( (7ردم  جدول 

 معامل الثبات التقدير

 0.90 - 100 ممتاز

 0.80- 0.89 مات ع

 0.70- 0.79 متهسط

 0.00-0.45 يعيف

 

 

 ( يمثل نتائج معامل الثبات 8جدول ردم  

Cronbach's Alpha N of Items

.925 28

 

 

 

 

 حدود الثقةمستوس المعنوية tديمة  االختبار

اح   االعلع اح   االدجع  0.00 **18.708 احايمة

  -.96939 -0.78158
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 ( يمثل النتائج النسبية للتحليل التميزي 9ردم  جدول 

 

 احمص ر:احثاحع  عتمادا  علع ماكز احمعلهمات حلكاكه

 

 

 

ردم  ادارة المعرفة

 الفقرة

معامل االرتباط بين 

الفقرة والدرجة الكلية 

 للمحور

المحور 

الثالث 

 االلهام

ردم 

 الفقرة

معامل االرتباط بين 

الفقرة والدرجة الكلية 

 للمحور

احم هر االول م ى 

استع اد احمؤسسة   

حل خهل فن هاجامج   

 ادارة احمعافة 

1 77.4%  1 79.5%

2 82.5%  2 86.3% 

3 86.2%  3 82.9% 

4 78.8%  4 87.9% 

 5 78.8%  5 79.5% 

احم هر  86.3% 6

احااهع   

 احت اق

  

 7 86.3% 1 77.4%

 8 82.9%2 80.5%

 9 86.3% 3 86.2%

 10 86.3% 4 78.7%

%78.8 5   االه اع احتتايمن

احم هر االول 

 االع اد 

1 79.5%  

2 86.3%  

 3 86.3%  

 4 82.9%  

 5 86.3%  

احم هر احثاجن 

 االحتضان

 87.3%  

1 83%  

 2 86.3%  

 3 82.9%  

 4 87.9%  

 5 87.8%  
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 اختبار تساوي متوسطات المجموعات( يمثل 10جدول  

Sig DdI2 DdI1 F Lambda de wilks 

0.007

0.34 

0.494 

0.645 

21

21 

21 

21 

2

2 

2 

2 

6.264 

1.136 

0.73 

0.447 

0.626 

0.902 

0.935 

0.959 

𝑋1

𝑋2 

𝑋3

𝑋4 

 

spssاحمص ر : مخاجات 

 

 

( يمثل ديم المجموعات11جدول  

Correlation 

canonique 

Cumule De ia 

variance 

Valeur 

proper 

Function 

0.782 

0.248 

96.0

100.0 

96.0 

4.0 

1.569 

0.065 

1 

2 

 

spSSاحمص ر مخاجات 

 

 

يمثل احداثيات الدالة التميزية  (12جدول ردم  

Function 

2 1 

-0.499 

2.785

2.313

-0.255

-16.291

5.454 

0.324

-4.130

-1.089

-2.255

𝑋1

𝑋2 

𝑋3

𝑋4 

constante 

                                            

 spssاحمص ر مخاجات 
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 يمثل مراحل االستعداد لتبني ادارة المعرفة  (13جدول ردم  

 

spssاحمص ر مخاجات        

 

 

 

 المصادر العربية

حمتملمثمماجمن  واخماون   ممتمةملمثممات تمةمثميمق ادارة ا   [1] 

احمعافمة فن اح مامعمات اح لسممممةيتيمة هاةماع  زة  

  11احم لممة األردجيممة فن اداراالعمممال  احم لمم  

 .443ص  2015  2احع د

ر ءا  (.2001احعتزل  سممع  وجعمه  جرم حسمميا ر   [2] 

 ةراا احمممال اح ةال فن  داء احمتامممة: دراسممممم 

مي اجيه فن عيتة ما كمممماكات احاةاع احصممممتاعن 

  ةواالداريممم  ةم لمممة احعلهد االقتصممممماديممم  احمختلط 

 .128( ص28 (عر8در

د  عث  احسمممتار احعلن  ووخاون  م خا احع ادارة .   [3]     

احمعافة  دار احمسممممياة حلتكمممما واحتهزيع  عمان  

 .26ص    2006  ستة 1ا

  (  2002كايم  راحةثيسممممن  صمممم   اح يا عهاد     [4]

ادارة احمعافة واءا ا فن االه اع احتتايمن    

 

 

 

 

 

ر يا متكممممهرة(  اح ممامعممة    اااوحممة دكتهراا         

 احمستتصاية  كلية االدارة واالقتصاد.

( احث مع احعلمن ومتما  مه 2002م  ه   وجيمه ر   [5] 

 . 20م ياية دار احةتب حلةثاعه واحتكا هر اد ص 

اءا احمعافة    (   1988مصة ع  كعيب اهاا يم  ر       [6]

احثاافية واحسمملهك االه اعن فن مسممتهى اداء هعل 

  اااوحمة دكتهراا ر يا   احمتاممات احصممممتماعيمة  

متكممممهرة(  جممامعممة احمهصمممممما  كليممة االدارة 

 .واالقتصاد

جم مم عمثمهد جم مم  ادارة احمممعمافممة احممم مما ميمم  .د  [7]

وا سمتااتي يات واحعمليات  مؤسمسمة احهرار حلتكما 

 .97  ص 2005  ستة 1واحتهزيع  األردن  ا

 

CLASSEMENT 

احمؤسسة علع استع اد   

وويعما جي  حلمثادرة 

 احمعافة ادارا فن 

احمؤسسة علع مااهة   

احع احتاا فن وت تاج 

 هعل احاضايا

احمؤسسة حيس  فن ماحلة   

االستع اد حتثتن ادارة 

 احمعافة 

 

23.785 

11.403

30.189

16.113

-158.323

23.994 

9.787

28.911

16.276

-148.793

8.190 

9.370

41.238

19.367

-147.737

𝑋1 

𝑋2 

𝑋3 

𝑋4 

constante 
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ائية ألربع محطات مياه صرف صحي في محافظة الكوت يتقييم  الخصائص الفيزيائية والكيم

 العراق -على نهر دجلة  هثيرأوت

 رشا موحان سلمان

 العراق–جامعة واسط  - قسم علوم الحياة كلية العلوم /

rashanoor70@gmail.com 

 

 الخالصة

ونهوور لجلووة  .الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مواصفات المياه التي خرجت من معالجة مياه الصرف الصحي في الكوووت

علووى  847،45وخط طول  516،32يقع على خط عرض  وسط محافظة واسط.النهر الرئيسي في العراق يمر عبر مدينة الكوت  هو

تم أخذ العينات موون ينوواير  ،الصرف الصحي في الكوت  مياه لمعالجةمحطات حدلت  أربع متًرا فوق مستوى سطح البحر. 22ارتفاع 

 ،المحطة الثانيووة هووي محطووة لور العمووال المحطة األولى هي محطة الزهراء. ؛ تم أخذ عينتين كل شهر.2018حتى ليسمبر  2018

ائيووة الفيزين موون المتريوورات يفي الدراسة الحالية تم اخذ ثمانية وعشوور والمحطة الثالثة هي محطة العزة والرابعة هي محطة الفالحية.

 إلى 360من لألوكسجين  الكيميائيالمتطلب   : اآلتيعلى النحو قيم هذه المتريرات المتريرات. تراوحت أهم  والكيمائية التي تم تحديد

 ،سووم/مايكروسمنز1337  إلووى 3800التوصوويلية الكهربائيووة موون  ،سوويليز  13،3إلووى  34لرجة حرارة الماء موون    ،لتر\ملرم  98

 ،لتر\ملرم  0،9 إلى 0من  النتريت ،لتر\غم  800 إلى 2450الصلبة الذائبة من   الموال ،لتر\ملرم  9  إلى 81كبريتيد الهيدروجين من 

ملرووم  95 إلووى 22واالمونيوووم موون  ،8.1 إلووى 7الهيوودروجيني موون  واألس ،لتوور\ملرووم  40 إلووى  560الموووال الصوولبة العالقووة موون 

 إلووى 125والكبريتووات موون  ،لتوور\ملرووم  447 إلى 153والكلوريد من  ،لتر\ملرم  318 إلى 53من  لألوكسجينالمتطلب الحيو  ،لتر\

كوول معالجووات  إن ،نستنج من الدراسة الحالية لتر.\ملرم  19،5 إلى  0 الفوسفات من ،لتر\ملرم  9الى  0النترات من  ،لتر\ملرم  987

 .مياه نهر لجلةخصائص  مباشر علىتأثير مياه الصرف الصحي لها 

 

 محطات صرف صحي.  ،نهر لجلة  ،المتريرات الفيزيائية والكيميائية  -: الكلمات المفتاحية .

 

 

Vol. 4      Issue 2      2019      4th Year 

 مجلة كلية الكوت الجامعة 
 

ISSN (E) : 2616 – 7808      I      ISSN (P) : 2414 - 7419    
 

mailto:rashanoor70@gmail.com


                                                      48                                                                                   

 Assessment of physical and chemical properties of four sewage water plants in 

Kut province and impact on the Tigris River - Iraq 

Rasha M. Salman

Department of Biology - College of Science - University of Waist - Iraq 

rashanoor70@gmail.com

Abstract 

          The aim of the present study is to know the water specification which ejected from Al-Kut 

sewage treatment plants in the Tigris River the main great river in Iraq and going through Al- Kut 

City the center of Wasit Province. It is located 32.516 latitude and 45.847 longitudes, and it is 

situated at elevation 22 meters above sea level. Four sewage treatment plants stations were selected 

in Al-Kut City, Bimonthly sampling was carried out from January 2018 till December 2018; two 

samples were taken each month. Station one was AL-zahraa plants. The second station was Dawr 

aleummal plants, the third station is Aleiza plants and the four stations is ALfalahia plants. In the 

present study twenty-eight physical and chemical parameters were selected on the importance of 

these parameters. These parameters are ranged as follows: COD 98 to 360 mg/L, water temperature 

13.3 to 34 ºC, EC 1337 to 3800 µS/cm H2S 9 to 81 mg/L, TDS 800 to 2450 g/L, NO2 
= ND to 0.9 

mg/L  ,TSS  40 to 560 mg/L, pH 7 to 8.1 , NH3 22 to 95 mg/L، BOD5 53 to 318 mg/L، Cl- 153 to 

447 mg/L, Sulfate 125 to 987 mg/L, NO3 
-2 ND to 9 mg/L PO4 

-2 ND to 19.5 mg/L. Concluded from 

the current study, all wastewater treatment has a direct impact on the water characteristics of the 

Tigris River.     

Key words: physic – chemical parameters, Tigris River, Sewage plants. 

 المقدمة 

للحياة وهو شرط ضووورور  لوجوووول  وم األساسييعد الماء المق

إلووى ميوواه الصوورف sewage ويوودل مصووطلح .[1] الحيوواة

الصحي الذ  يحتو  على الملوثات التي تنشوووأ مووون خلوووط ميووواه 

أن مياه الصرف الصوووحي فوووي  .]2[مختلفة  المجار  بمصالر

العراق تقدر بماليين االلتوووار سووونويا والتوووي لحووود أالن ال توجووود 

خطووة وطنيووة للتعاموول معهووا وفقووا ا سووتراتيجية االسووتخدام 

 بووو كموووا هوووو معموووول  Sustainable  Utilizationالمستدام

لووذا فووان  ،فووي بعوود الوودول المتقدمووة وحتووى لول الجوووار

 االستخدام العشوائي لهذه المياه جراء اسوووتخدامها المباشووور فوووي

الحقول والمزارع المتاخمة للمدن وأضافتها إلى ميووواه األنهوووار 

 .]3[ سيؤل  إلى اثأر بيئية وصحية خطيرة في المجتمع

الملوثات المتعدلة لمياه الصرف الصوووحي وتوووأتي فوووي مقووودمتها 

ملوثات الزيوت والشوووحوم الرذائيوووة بحيووول تتمثووول موووع بع وووها 

لرفووع مؤشوورات ميوواه الصوورف الصووحي  أساسوويينمصوودرين 

(TSS،COD،BOD)  السلبي كبير على  أثرهاومن ثم يكون

منظومات شبكات مياه الصرف بشكل عوووام وعلوووى منظوموووات 

مواصوووفات الميووواه التوووي  .]4[مياه بشوووكل خوووا  هذه المعالجة 

خرجت من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الكوت 

والتي تلقى لنهر لجلة الرئيسي وهو النهر الكبيووور فوووي العوووراق 

 .بر مدينة الكوت مركز محافظة واسطويمر ع
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 المواد وطرق العمل 

 منطقة الدراسة

محافظة واسط( يحيطها نهر لجلوووة وتقوووع  مركزالكوت )مدينة 

تحاذ  محافظة واسوووط مووون الشووومال الشووورقي  ،فيها سدة الكوت

ويحووودها محافظة ميسوووان  ومن الجنوب الشرقيليالى محافظة

نهر الروووراف  من الجنوب الرربي محافظة ذ  قار على امتدال

 نووووا م يذ  قوووارر للووور  ويمتد محاذيا ل  طريق بر  تتخللووو 

ويحدها من الشرق مدينة مهران التابعة الى ايران. 

 

 

 

 

 

 

تقووع الكوووت علووى نهوور لجلووة وتتفوورع منهووا انهووار: الوودجيلي، 

والرراف، وشط الشطرة، وشط البدعة، وغيرها، وهي منطقة 

سهلية يعد مناخها انتقاليا بوووين منووواب البحووور األبووويد المتوسوووط 

الحوورارة فيهووا والمنوواب الصووحراو  الحووار والجوواف، وتبوودأ 

باالرتفوواع اعتبووارا موون مووارس، وتبلووي ذروتهووا فووي يوليووو 

 . ]1[ شكل .وأغسطس

 

 

                                                                                                                        

 

 العراق –توضح مناطق جمع العينات على نهر دجلة  –الكوت -خارطة محافظة واسط( 1)شكل 

 التحليل اإلحصائي 

أجريت المتريرات الفيزيائية والكيميائيوووة علوووى أربوووع 

. المحطوووة األولوووى 2018محطات صرف صوووحي خوووالل فتووورة 

وعووورض ، 576213.39Xهي الزهراء وتقع على خط طول 

3599656.60Y والمحطووة الثانيووة هووي لور العمووال وتقووع .

وعوووووووورض ، 576978.20Xعلووووووووى خووووووووط طووووووووول 

3600271.006Y. لثووة هووي العووزة وتقووع علووى والمحطووة الثا

 .3594704.65Yوعووورض  ،576735.22Xخوووط طوووول 

والمحطووووة الرابعوووة هووووي الفالحيوووة وتقوووع علووووى خوووط طوووول 

580409.76X ، 3594899.37وعرضY. 

 طريقة العمل

لتر  5تم جمع العينات في قناني بولي اثيلينة محكمة السد سعة 

لررض اجراء الفحوصات الفيزيائية والكيمائية .بعد غسلها 

واخذت نماذج الميووواه مووون الطبقوووة السوووطحية بعموووق  ،بالماء جيدا

سووويليز   15سم وتحفظ في الثالجة بدرجوووة حووورارة  20-40

المتريووورات  ت ووومنت  .]5[لحين اجوووراء الفحوصوووات الال موووة 

-الفيزيائية والكيمائية : 

لرجووة حوورارة الموواء )باسووتخدام المحوورار الزئبقووي الوودقيق(. 

 ،(pH-meterتركيووز أيووون الهيوودروجين )باسووتخدام جهووا  

التوصيلية الكهربائية والموال الصلبة الذائبة )باستخدام جهوووا 

EC-meter))،  والمتطلووب الحيووو  والكيميووائي لألوكسووجين

يوووم النتوورات والنتريووت والفوسووفات واالمون ،)طوورق وينكلوور(

والكبريتات )باستخدام الطرق الطيفية( اما الكلوريووود وكبريتيووود 

 .]6[الهيدروجين )باستخدام طرق المعايرة(
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 النتائج والمناقشة :

التريرات الشووهرية لدرجووة   تراوحت( 1في جدول )

هووي  حرارة الماء ألربووع محطووات محوودلة كانووت القوويم األلنووى

 2018فووي شووهر كووانون الثوواني  1سيليز  عند محطووة  13.3

فووي  2سوويليز  عنوود محطووة  34بينما كانت القيم األعلى هووي  

تعد لرجة الحرارة من العواموول  ،(2شكل ) 2018 شهر تمو 

الفيزيائية األكثر أهميووة وتووأثيرا فووي حياتيووة البيئووة المائيووة، إذ 

تلعووب لوراً كبيووراً ومووؤثراً فووي قابليووة ذوبووان الرووا ات كرووا  

األوكسجين وغا  ثنووائي أوكسوويد الكوواربون فووي الموواء وكووذل  

 يووالة  إلووىإن  يالة لرجووة حوورارة الموواء تووؤل  . ]7[األمالح

والتحلوول  لوثوو  موون خووالل  يووالة عمليووات التفسوو  لرجووة ت

في لرجووة حوورارة الموواء  واالختالفإن التفاوت  ]8[الع و 

للمحطووات المدروسووة كافووة كووان تفاوتوواً طبيعيوواً نتيجووة التريوور 

التريوورات  تراوحووت .]9[الحاصل في الطقس على مدار السنة

الشهرية للمتطلب الحيو  لألوكسجين فكانت القيم األلنى هووي 

 ،2018في شووهر تشوورين الثوواني  4ملرم/لتر عند المحطة  30

فووي  2ملرم/لتوور عنوود المحطووة  318بينما كانووت القوويم األعلووى 

  المتطلووب الحيووو  لألوكسووجين (.3شكل ) 2018آذار شهر 

BOD   هو مقياس كمية غا  األوكسجين ال رورية لألحيوواء

عملية تحلل الموال الع وية وتحويلها الى غا   النجا الدقيقة 

ويقوواس بووالملي  ربون وموواء ونووواتج أخوورى،ثنائي أوكسيد الكا

غرامات لكل لتر من األوكسجين المستهل  على موودى خمسووة 

 إلووىعووزى ذلوو  وي ،]10[سوويليزية  20أيام في لرجووة حوورارة 

ر قابلة للتحلل الي من الموال الع وية والموال غيالمستوى الع

 إلىالحيو  مع مخلفات الصرف الصحي الملقاة بدون معالجة 

 الحيووو  المتطلووب مجوورى النهوور، مووا تسووهم فووي رفووع قيمووة 

تراوحووت التريوورات  .]11[اه النهوورالمذاب في ميوو  لألوكسجين

 األلنووىالشهرية المتطلب الكيميووائي لألوكسووجين فكانووت القوويم 

وبينمووا  ،2018 آذارفي شهر  4عند المحطة  ملرم/لتر 98هي 

في شهر  1عند المحطة  ملرم/لتر 360هي  األعلىكانت القيم 

إن الموال الع وية توجوود فووي  .(4)شكل  2018 كانون الثاني

الموواء بشووكل ذائووب أو بشووكل بقايووا عالقووة، وتعوود الف ووالت 

المنزلية والصناعية المصدر الرئيسي لوجول هووذه الموووال فووي 

المووورل المووائي كمووا توجوود بشووكل طبيعووي فيوو  نتيجووة للتحلوول 

الحاصل لألجسام النباتية والحيوانية الموجولة في الماء، لذل  

( من خووالل  CODتطلب الكيميائي لألوكسجين ) تم قياس الم

واسووتنزاف أكسوودة الموووال الع وووية بموووال كيميائيووة مؤكسوودة 

وقوود تعفوون فووي الميوواه وروائووح كريهووة  إلووىيؤل   األوكسجين

في جميع  CODلوحظ من خالل الدراسة الحالية إن معدالت 

جووزء  100المحطووات تجوواو  المحوودلات الدوليووة )اقوول موون 

الاً على محدلات نظووام صوويانة األنهووار والميوواه بالمليون  اعتم

والتعووديالت  1967( لسوونة 25العموميووة موون التلووو) رقووم )

الملحقووة بوو  (،  ف ووالً عوون وجووول مجموعووة موون الوحوودات 

ومؤسسات الصحية يوميا تطرح كميات كبيرة  السكنية القريبة

وحوودات معالجووة ميوواه  إلووىموون الملوثووات يفتوورض أن توودفع 

الصووورف الصوووحي الخاصوووة بالمستشوووفيات ولكووون بعووود 

المستشووفيات تهموول صوويانة وحوودات المعالجووة فيهووا وبع ووها 

تصريف مياهها  إلىتمل  وحدات معالجة مما يدفعها  الاآلخر 

محطووة معالجووة  إلووىشبكة المجار  الرئيسة لتصل  إلىالثقيلة 

غيوور مصووممة  مياه الصرف الصحي الرئيسة في المدينة وهي

يسبب مشوواكل  لمعالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات مما

 المطروحووة يالة محدلات التلووو)  إلىكثيرة تؤل  في النهاية 

تراوحووت التريوورات الشووهرية لقوويم األس  .]12[ النهوور إلووى

فووي  4و 1عنوود المحطووة  7الهيدروجيني فكانووت القوويم األلنووى 

عنوود  8.1كانووت  األعلووىوالقوويم  2018 شووهر تشوورين الثوواني 

يعوود األس (. 5شووكل ) ،2018 فووي شووهر أيلووول 4المحطووة 

الهيووودروجيني هوووو المقيووواس األساسوووي لتركيوووز أيونوووات 

الحالوووة  7الهيوودروجين، وتمثوول قيموووة األس الهيوودروجيني 

 إلووىفأنهووا تشووير  فمووا لون 6المتعاللووة أمووا القيمووة المنخف ووة 

القاعديووة. أن الحالووة  إلىتشير  فأكثر 8الحام ية والقيم العليا 

لرجووة األس الهيوودروجيني هووي  إليهووالحام ووية التووي تشووير ا

بسووبب تفسوو  الموووال الع وووية، إذ يعموول األس الهيوودروجيني 

الموونخفد علووى تقليوول معوودالت تكسووير المووالة الع وووية بمووا 

وتتووأثر قيمووة األس الهيوودروجيني  ،]13[يسوواهم فووي تراكمهووا

الكوواربون عوون طريووق إنتوواج بوجووول غووا  ثنووائي أوكسوويد 

البروتونات خالل عملية هدرجت  وبذل  ل  القدرة على التأثير 

الدراسوووة و ].14[ علوووى  وج أيونوووات األمونيوووا واألمونيووووم

هي ضمن الحدول المسموح بها لمياه الصرف الصحي الحالية 
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بووين  األلنووىتراوحووت قوويم الكلوريوود  .9-6التووي تتووراوح بووين 

 األعلىوالقيم  2018 أيلوللشهر  2محطة  ملرم /لتر عند153

عووول وي(. 6شووكل ) 2018آذار فووي شووهر  4عند محطووة  360

ة إلى انخفوواض لرجووات الحوورارة وتذبووذب كميوو سبب االرتفاع 

ة الملوثووة األنشطة البشووري ا مطار المتساقطة ف الً عن تأثير

ويعووزى هووذا االخووتالف فووي تراكيووز الكلووور  .لمجوورى النهوور

خدام المنظفات في المنا ل حيل تجوواو ت الم اف نتيجة است

نسبة التراكيووز الخارجووة موون المحطووة التراكيووز المسووموح بوو  

تراوحووت قوويم  ]. 15[ملررام/لتوور) ٦٠٠ - ٢٠٠والبالرووة )

 سووم/مايكروسمنز 1337 إلووى ألناهوواالتوصيلية الكهربائية في 

 3800والقووويم األعلوووى  أيوووارفوووي شوووهر  1عنووود محطوووة 

شووكل  2018في كانون الثوواني  2عند محطة مايكروسمنز/سم 

لتوصيلية تعرف بأنها قيمة عدلية تشير إلى قابلية الموواء ا (.7)

على حمل التيووار الكهربووائي وتعتموود هووذه القيمووة علووى تركيووز 

وتكافؤ األيونات الذائبة فووي الموواء وتعوود الحوووامد والقواعوود 

صالت جيوودة للتيووار واألمالح الالع وية المذابة في الماء مو

وقوود تعووزى تلوو  الزيووالة فووي ملوحووة ميوواه  ]. 16[الكهربووائي 

الصوورف الصووحي المعالجووة إلووى مووا أضووافت  المدينووة موون 

 ف ال عوونالبلدية والصناعية والتجارية والزراعية  الف الت

موون  األخوورىوالموووال  باألتربةالمائي الملو)  السيحتصريف 

الصوولبة الذائبووة  األمووالحتراوحت قوويم  ]. 17[ المدينةشوارع 

في شووهر  4عند محطة  غم/لتر 2450هي  األعلىفكانت القيم 

محطووة  غم/لتوور عنوود 800 األلنىبينما كانت القيم  2018 آذار

لموال الصلبة الموجووولة ا(. 8شكل ) 2018أيلول  في شهر  2

فووي الموواء فتعوود موون ملوثووات الموواء الرئيسووية وتوجوود بأشووكال 

فة فوويمكن أن تكووون ذائبووة فووي الموواء تتكووون موون وكميات مختل

األيونووات السووالبة للمركبووات متحوودة مووع ايونووات العناصوور 

الموجبة وقد تكون موال صلبة عالقة في عمول الماء نفسوو . إن 

التركيب الكيميائي للموال الصلبة الموجووولة فووي الموواء ال يتبووع 

يميووائي نظاماً معيناً بل يعتمد على طبيعة األرض وتكوينهووا الك

التووي يموور عليهووا الموواء وعلووى طبيعووة الف ووالت وتراكيبهووا 

الكيميائي التي تطرح إلى الماء، وتعد مياه الف ووالت المنزليووة 

 ]. 18[ والصناعية مصدر مهم  لتلو) الميوواه بووالموال الصوولبة

 ا ضووافاتوتمثل الموال الذائبة التي تطرى على حمولة الموواء 

المستمرة للملوثات من مصالرها المختلفة كف الت المصووانع 

وتصريفات مياه الصرف الصحي والتي تسبب تلوثوواً ملحو وواً 

تراوحت قيم الموال  .] 19[ نشاط األحياء المجهرية إلىيؤل  

 عند محطووة ملرم /لتر 560 األعلىالصلبة العالقة فكانت القيم 

 40 األلنووىبينما كانت القوويم  ،2018في شهر كانون الثاني  4

فووي شووهر  3ومحطووة  أيووارفووي شووهر  1عنوود محطووة  ملرم/لتر

(. تعتبوور هووذه القوويم عاليووة فووي ميوواه 9شووكل ) 2018 أيلووول

في النهر بينما تعتبوور القيمووة  إلقائهاالصرف الصحي المعالجة 

الر  فتوورة الدراسووة هووذا ممووا  ألغراض لالستخداماتمناسبة 

يؤكد تفوواقم حجووم مشووكلة تلووو) الميوواه الواصوولة إلووى المحطووة 

حي شبكة مياه الصرف الصوو  خاللنتيجة تلوثها أثناء مرورها 

أو نتيجة عدم كفاءة أحواض التجميع وتراكم الموووال الع وووية 

والمعدنية. أن الموال الصلبة العالقة تتكون موون جووزئيين جووزء 

 Colloidal (settable عالق غيوور مترسووب وجووزء غوورو 

Non)  نصف الجزء المترسب ويشكل تقريبا Settable  وان

ميوواه ً  فعنوود وصووول ،الفرق بينهما يحدلها حجم وشكل الدقائق

الصوورف الصووحي موون المحطووات المختلفووة تخووتلط مووع الميوواه 

ممووا تعموول علووى  يووالة أو  األحووواضالسووابقة الموجووولة فووي 

نقصووان كميووة الملوثووات وهووذا يعتموود علووى كفوواءة المحطووات 

المركزية لتجميع مياه الصرف الصحي للموودن وعوودل النموواذج 

راعووي أو الصووناعي أو الز االجتماعيالمأخوذة وفترة النشاط 

 ]. 20[الجويووة موون حوورارة وأمطووار وغيرهووا  واألحوووال

 9قيمووة  أعالهوواتراوحت قيم النترات للدراسة الحاليووة فكانووت 

واقلهووا قيموو   في شووهر كووانون الثوواني  3محطة  عند ملرم /لتر

شووكل  2018من شهر كووانون الثوواني   2و 1صفر عند محطة 

المتكووون موون  2NO فيكووون مصوودرها 3NO النتوورات (10)

إن مياه المجار  تكووون  الهوائية .مونيا بفعل نشاط البكتريا اال

بمساعدة  األولى غنية بالمركبات النيتروجينية و وفق المعاللة 

Nitrosamines  والثانية بمساعدةNitrobacter ]21 .[ 

+ energy  -2NO      →+ Oxygen 3NH 

+ energy  -3NO    →+ Oxygen -2NO  

 95قيمووة لهووا  اعلووىتراوحووت قوويم االمونيووا بووين 

 22واقوول قيمووة  2018 آذارفووي شووهر  3ملرم/لتر عند محطووة 
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في شهر تمو  ونفس القيمة لشهر تشرين الثاني  2عند محطة 

تواجوود الموووال الع وووية .( 11) شووكل 2018 4عنوود محطووة 

والمعدنية النيتروجينية في مياه الصرف الصحي والناتجة موون 

 األتربووةعوون  وصووحية وصووناعية ف ووالنشوواطات اجتماعيووة 

التي قد تصل إلى وحدات التجمووع فووي شووبكة  األخرىوالموال 

لتفسير هذا التفوق . كمووا أن ارتفوواع تراكيووز الصرف الصحي 

سووببا  تتراكيووز ايونووات النتوورا مونيوم بالمقارنة معايونات اال

ومحتووواه  األوكسووجينفي المياه قيدً  الدراسة قد يوورتبط بوووفرة 

قيمة  أعلىتراوحت قيم النتريت بين  [2]. من الموال الع وية

واقل  2018في شهر اذار  2ملرم /لتر عند محطة  0،9كانت 

فووي شووهر كووانون  2محطووة  قيمة كانت صووفر ملرووم /لتوور عنوود

بفعوول نشوواط البكتريووا وجول النتريت ( 12) شكل 2018الثاني 

وانعدام النتريت بس ارتفاع نسبة الموال الع وية فووي الهوائية 

 ]. 23[ميوواه الصوورف الصووحي وكثوورة اسووتخدام المنظفووات 

قيمووة  أعلووىتراوحت قيم الكبريتووات موون خووالل الدراسووة بووين 

 2018فووي شووهر كووانون الثوواني  1ملرم/لتر عند محطووة  987

فووي شووهر  2ملرم/لتوور عنوود محطووة  125قيمة كانووت بينما اقل 

وسووجلت قوويم كبريتيوود الهيوودروجين  (.13شووكل ) 2018 أيلول

 أيلووولفي شهر  4ملرم/لتر عند محطة  81قيمة هي  أعلىبين 

 2018فووي شووهر تشوورين الثوواني  4عنوود محطووة  5 واقل قيمة 

ارتفوواع تركيووز الكبريتووات فووي ميوواه  أن نالحووظ( 14شووكل )

 ووروف  إلووىالصرف الصحي عوون الحوود المسووموح بوو  يعووول 

حوودو)  إلووىالتهويووة غيوور الكافيووة فووي المحطووة التووي تسوواعد 

غووا  كبريتيوود  إلىتحول الكبريتات  إلى روف الهوائية تؤل  

 الظووروف الالهوائيووة التووي يتوودخل ا حيوواءالهيدروجين تحووت 

كبريتيوود  إلووىاختزال الكبريتات  لىإالمجهرية بصورة مباشرة 

الملوثات  تركيزارتفاع  إلىويعول سبب االرتفاع الهيدروجين 

ة التووي تطوورح مباشوورة الع وية الناتجة بفعل األنشطة البشووري

تراوحووت قوويم  ].24[ اه المجووار إلووى النهوور عوون طريووق ميوو 

 فووي شووهر تمووو  2محطووة  عنوود ،19قوويم  أعلىالفوسفات بين 

لوونفس  أيلووول فووي شووهر 4ومحطووة  أيووارفووي شووهر  3ومحطة 

 2و 1بينما كانت اقل قيمة هي صفر عند محطة  2018القيمة 

المصوودر  إن .(15شووكل ) 2018فووي شووهر تشوورين الثوواني 

هووو المووالة الصوورف الصووحي الرئيس للفوسفات فووي مجووار  

الفوسووفورية الموجووولة فووي سوووائل   Builder المنشووطة

 هووو متعوودل اسووتخدامامالة  وأكثرالتنظيف التي تستخدم بكثرة. 

. ] 25[ فوسفات الصوووليوم مباشوورة يتحلوول فووي ميوواه الرسوويل

 -:وفق المعاللة

Na5P3O10+2H2O→2Na2HPO4+ NaH2PO4 

 4PO2→Na+H4PO2NaH
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 قل  قيمةأقيمة و ىعلأالسطر األول يوضح االنحراف المعياري والمعدل والسطر الثاني يوضح   :(1) جدول

 لمحطات جمع عينات الصرف الصحي في واسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations 

 

Parameters 

 

St.1 الزهراء 

 

St.2 دور العمال 

 

St.3  العزة 

 

St.4  الفالحية 

COD mg/L 244 ±116 

(128 – 360) 

230±100 

(130 – 330) 

224±147.07 

(120 – 328) 

220.12±167.58 

(98 – 335) 

C◦Water Temperature   23.15 ±9.85 

(13.3 – 33) 

27±7 

(20 – 34) 

25.2±8.838 

(19 – 31.5) 

23±11.313 

(16.5 – 32.5) 

E.C. µS/cm 2468.5±1131.5 

(1337 –3600) 

2640±1159 

(1481 –3800) 

2015±120.20 

(1930 – 2100) 

32.08±848.52 

(1900 – 3100) 

S mg/L2H 

 

26.5±8.5 

(18 – 35) 

27±10 

(17 – 37) 

27.5±26.16 

(9 – 46) 

43±53.740 

(5 – 81) 

TDS g/L 1750±450 

(1300 –2200) 

1600±800 

(800 – 2400) 

1152±137.88 

(1055 – 1250) 

1875±813.17 

(1300 – 2450) 

mg/L= 
2NO 

 

0.25±0.25 

(0 – 0.5) 

0.45±0.45 

(0 – 0.9) 

0. 5±0.424 

(0.2 – 0.8) 

0.3±0.28284 

(0.1 – 0.5) 

TSS mg/L 

 

102.5±62.5 

(40 – 165) 

242.5±177 

(65 – 420) 

135±134.35 

(40 – 230) 

370±332.34 

(90 – 560) 

Ph 7.25±0.25 

(7. – 7.5) 

7.6±0.4 

(7.2 – 8.0) 

7.55±0.494 

(7.2 – 7.9) 

7.5±0.7778 

(7– 8.1) 

mg/L 3NH 

 

51.5±8.5 

(43 – 60) 

41.5±19.5 

(22 – 61) 

60±49.497 

(25 – 95) 

53±43.84 

(22 – 84) 

mg/L 5BOD 

 

140±87 

(53 – 227) 

186±132 

(54 – 318) 

204.5±135.05 

(109 – 300) 

135±148.49 

(30 – 240) 

mg/L -Cl 

 

347±99.5 

(248 – 447) 

195.5±42.5 

(153 –238) 

261±118.79 

(177 – 345) 

286±104.652 

(212 – 360) 

mg/L 
4SO 

 

637.5±349.5 

(288 – 987) 

376.5±251.5 

(125 – 628) 

323±108.89 

(246 – 400) 

536±227.68 

(375 – 697) 

mg/L= 
3NO 

 

3.25±3.25 

(0 – 6.5) 

3±3 

(0 – 6) 

4.85±5.868 

(0.7 – 9) 

4.9±4.384 

(1.8 – 8) 

mg/L 4 PO 

 

9.5±9.5 

(0– 19) 

9.75±9.75 

(0 – 19.5) 

17.25± 3.181 

(15 – 19.5) 

12.05±10. 535 

(4.6 – 19.5) 
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 التغيرات في درجة حرارة الماء (2شكل )

 

 

 

 التغيرات في المتطلب الحيوي لألوكسجين (3شكل )

 

 التغيرات في المتطلب الكيميائي لألوكسجين (4) شكل
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 ( التغيرات في األس الهيدروجيني5) شكل

 

 

 التغيرات في الكلورايد (6شكل )

 

 

 التغيرات في التوصيلية الكهربائية (7شكل )
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 الذائبةالتغيرات في األمالح الصلبة  (8شكل )

 

 

 التغيرات في المواد الصلبة العالقة (9شكل)

 

 التغيرات في النترات (10شكل )
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 التغيرات في االمونيوم (11) شكل

 

 التغيرات في النتريت (12) شكل

 

 

 التغيرات في الكبريتات (13) شكل
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 التغيرات في كبريتد الهيدروجين (14شكل)

 

 

 التغيرات في الفوسفات (15شكل)
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)الفنادق والصناعة ستخدام الخوارزميات العشوائية والعددية لتداول األسهم لقطاعاتإ

 واالتصاالت( في سوق العراق لألوراق المالية

 الباحث                                                                  أ. م. د.

 مهند فائز السعدون      محمد قاسم كولي                                            

جامعة القادسية -كلية اإلدارة واالقتصاد 

MohamedKoli19@yahoo.com 

 

 المستخلص:

تهدف الدراسةةة الت تيقيا ال ةةع الع ايد ل  قع تقلع رسةةعار االمةة ة اليالية واقةاد حدققة لتيدقد سةةعد العةةدا  وال ي  

قسةتعد  ذاا الني مت لتت   ردكا  اصسةعار الت  تيقا   االمثع عندما قك ن سةعد اصمةع قع ة  لني مت مت سةئ عايد اصمةع وعادة ما 

رالة الت ازن، لاا سةةةيتس اسةةةتعدا  الع ارزميا  االععةةة ايية والعددقةأ لتقدقد رسةةةعار العةةةدا  وال ي  اليدظ   لها الت  تع س العايد 

ا   االقتصةةةادقة عينة الدراسةة قطاعلل اليت ق ، و تتك ن عينة الدراسةةةة ل  سةةة ع العداع لقوراع اليالية مس سةةةلسةةةلة االسةةةعار الي مية

، (30/6/2018-1/1/2015)معتارة للفتدة مس     س ع العداع   أ شدكة مدرجة ل    8ا  انق ي  أ واللاانفنادع، الصناعة، االتصاال اال

أ وقد اسةفد  الدراسةة عس عدة اسةتنتاجا  اذيهان ان ,R) Mapleوإلجدا  لدضةيا  الدراسةة تس اسةتعدا  ال دجامةيس االرصةايييس 

الع ارزمية الععةة ايية اليسةةتعدمة ل  دراسةةتنا اجها حدققة ال تيتات الت تيدقد الت زق  ليتريد سةةعد اصمةةع ل ةةه عس  ا تصةةارذا 

ليا، وان ل ايد اصسةعار لاسةتعدا  الع ارزمية الععة ايية تك ن اقع جسة يا مس ل ايد اصسةعار لاسةتعدا  ل قت اليصة ة علت النتاي  رسةا

الع ارزميةة العةددقةة  وذةاا مةا قييو الع ارزميةة الععةةةة اييةة ام ان الف ايةد القليلةة تةدة علت ان  السةةةة ع اليةاليةة متوجةة وما  كفةا ة وان 

طلع ليه، وعلت ضة   ذا  االسةتنتاجا  تس الت مةع الت مةي عة الت مةيا  اذيهان اصسةعار تع ة  صلية السة ع وق ل العدا وال

اعتياد الع ارزمية الععةة ايية ل  سةة ع العداع لقوراع اليالية لك جها تيقا ذامح رلق معق ة وسةةه لة تنفياذا مس ق ع اليتعامليس   

وال ارثيس لك جها تعتيد علت سعد السهس الي م  لقئ.
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Using Random and Numerical algorithms for Trading Stocks for Sectors (Hotels, 

Industry and Telecommunications) in the Iraqi Stock Exchange 

 

Abstract:  

        The study aims to achieve the best returns, particularly, the volatility of prices for financial assets. 

We will attempt to find a way to determine the best buying and selling when the price of the asset is 

subject to mean- reverting model. This model deals with the price that balance and stationarity. We 

will use stochastic and numerical algorithm to get the best price for buying and selling. The sample of 

the study (hotels, industry, communications), which includes (8) companies listed in the Iraqi market 

selected for the period (1/1 / 2015-30 / 6/2018). To make the hypotheses of the study, the two statistical 

programs (R Maple) were used. The study resulted in several conclusions: The random algorithm used 

in our study is a method that does not need to determine the distribution of the price variable. The 

advantages of prices using the random algorithm are relatively less than the price advantages using the 

numerical algorithm. This is what distinguishes the random algorithm. The few benefits indicate that 

the financial market is balanced and efficient and that prices are subject to market mechanism and 

supply and demand forces In it, in light of this Conclusions reached a set of recommendations 

including: the adoption of random algorithm in the Iraqi market for securities because they achieved a 

reasonable profit margin and ease of implementation by the dealers and researchers because they rely 

on the daily stock price only.  

 

 المقدمة:

قتس تي قع مع س القطاعا  االقتصةادقة ل  ال قت الياضةد عس  

حدقا اصسة اع اليالية ام تعد ذا  اصسة اع ليثالة القلع النال  

رمة يت اصسة اع اليالية لهقتصةادقا  اليعامةدة، وجتيةة مل    

مس الي اضةةةةي  اليهيةة ل  السةةةةن ا  اال يدة والت  ر يةت   

 اع اليةاليةة لس قكس وليةد   لةاالذتيةا  الةدول ، وان االذتيةا  لةاصسةةةة 

مةي عةة مس الع امةع تقو ورا  ملة  الصةةةةةدلةة لةع ان ذنةا  

ل  االذتيةا ، ام تعةد رداة ليعةةةةد االد ةارا  ال حنيةة وت جيههةا 

اليةاال  االسةتثيارقة  اليدظ لة الت  تعيع علت دعس االقتصةاد 

ورن زقةةادة التقةةد  التكن ل ج  ل  مةةةاة ال حن  صي للةةد، 

تصةاال  قوقد مس كفا ة اصسة اع اليالية، وكال    اليعل ما  واال

زقادة ت سي  القطاع العاص وتيدقد الن س االقتصادقة لها 

ع امع لعالة ل  اقهار اصسة اع اليالية لصة رة معةدقة تسةاعد 

علت دعس السياسة االقتصادقة صي دولة، وكال  لةة كفا ة الس ع 

، وصجةع   د  اجفةا  عس الع امةع الت  مكاليةال  دور ال ققةع رذييةة 

تع يس الدليية ل  اصسةةة اع اليالية قن ر  علت اليتعامليس ات اع   

قتس تيدقدذا مس ق ع اليسةةةةتثيدقس    عدة اسةةةةتداتيةيا  مناسةةةة ة

وتعتلو اسةةةةتداتيةيةة التةداوة اليت عةة مس ق ةع اليسةةةةتثيدقس   

لا تهف راجة ورظ ة كع مسةةتثيد، ولقا  لقسةةعار السةةايدة ل  

  وال ي  لأل ةةع اصسةةعار وذنا جقصةةد السةة ع مس  هة العةةدا

العةدا  لأقع اصسةعار وال ي  لأعهذا لهسةتفادة مس لدع اصسةعار 

، وقتس تيدقد ال ةةع اصسةةعار مس  هة وتيقيا ال ةةع الع ايد

اجدا  او مةيرة ليع معةاكع معينة    اسةتعدا  الع ارزمية وتعن 
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ولردا معدلة اعتيادا عل  سةلسةله مس الفعاليا  او االجعةطة، 

دور اسةةةةتعةدا  الع ارزميةا  الععةةةة اييةة ل  رالة التداا ان 

السة ع قتيت  لالكفا ة علت اليسةت ل ال ةعيو والعددقة ل  رالة 

التداا ان السةة ع ال قتيت  لالكفا ة علت اليسةةت ل ال ةةعيو 

وقةد ا تيد  عينةة مس العةةةةدكةا  اليةدرجةة ل  سةةةة ع العداع 

أ 8قطةاعةا  مس امةةةةع اأ 3لقوراع اليةاليةة والت  تتك ن مس ا

ك     2015 _2018)قطاعا ، والت  تيت دراسةةتها للسةةن ا  ا

جتيكس مس معدلة ال ةةةةع الف ايد الت  قيكس ان جيصةةةةع عليها 

لةاسةةةةتعةدا  الع ارزميةة الععةةةة اييةة والعةددقةة واليقةارجةة لينهيةا   

 للعدوت لأل ع النتاي . 

 

 المبحث األول: المنهجية العلمية والدراسات السابقة

لمنهجية العلمية للدراسة:أوال: ا

تعد روضةةاع سةة ع اصوراع اليالية مد ة    أهمية الدراسةةة:.1

لل ضةةة  االقتصةةةادي العا  ل  العداع وقعد اسةةةتقدار ذا  

السةة ع مقياسةةا  ليدل جةاس السةةياسةةة االقتصةةادقة العامة 

للدولة، وجياوة ل  ذا  الدراسة الت مع إلت جيامت واقعية 

لععة ايية والعددقة مس اجع مس  هة اسةتعدا  الع ارزمية ا

تع يس اصرلاس مس  هة العدا  لأقع االسعار وال ي  لأعلت 

اصسةةةةعةار، لةالتةال  قيكس االسةةةةتفةادة مس النتةاي  الت  قتس   

الت مةةةع اليها لاسةةةتعدا  الع ارزمية الععةةة ايية ل  رالة 

التداا ان السة ع قتيت  لالكفا ة علت اليسةت ل ال ةعيو 

ان الس ع ال قتيت  لالكفا ة علت  والعددقة ل  رالة التداا

اليسةةةةت ل ال ةةةةعيو ل  اتعةام قدارا  ال ي  والعةةةةدا  

 العامة لاليتعامليس ل  س ع العداع لقوراع اليالية.

 

ان التقل ا  ل  االسةعار لقمة ة اليالية  مشةللة الدراسةة:.2

ل  التعامه  التةارقة صسةةة اع الياة تعت د مس اليعةةةاكع 

الدييسةية ل  تت   ردكة ال ي  والعةدا  ل  التعامه  ري    

مس اليعل   ان التعةامه  التةةارقةة تتك ن مس مدك يس ذيةا   

االعةدا  وال ي أ وان رل ةع ذا  االسةتداتيةيا  ل  رسة اع 

  العةدا  لأقع اصسعار وال ي  لأعلت اصسعار، ول  الياة ذ

ال اق  العيل  قك ن مس الصةةةعع التعدف علت اليسةةةت ل 

اصدجةت واالعةلةت لةلعةةةةدا  والة ةية  وقةعةتة ةد ملةة  مةس اذةس 

 التيدقا  الت  ت اجه اليتعامليس ل  رس اع الياة.

رن ذدف ال ي  ذ  اقةاد حدققة لتيدقد  اهداف الدراسةةةة:.3

أ قع ة  (assetدما قك ن سةعد اصمةع ذا  اليسةت قا  عن

 Mean Revertingلني مت مت سةةةةئ عةايةد اصمةةةةةع 

Asset)    أ ري  عادة ما قسةتعد  ذاا الني مت لتت   ردكا

اصسةةةةعةار الت  تيقا رةالةة الت ازن، لةاا سةةةةيتس اسةةةةتعةدا  

الع ارزميا  الععةةة ايية والعددقة لتقدقد اقع سةةةعد للعةةةدا  

 اليت ق .   واعلت سعد لل ي  الت  تع س العايد

 

 فرضية الدراسة: .4

ان العةدكا  ل  سة ع العداع لقوراع اليالية اصكثد  .أ

تداوال تسةةةةتطي  تيقيا اعلت اصرلاس مس  هة ال ي    

لةأعلت اصسةةةةعةار والعةةةةدا  لةأقةع اصسةةةةعةار ولا   

الع ارزميةة الععةةةة اييةة اعلت التداا ان السةةةة ع 

قتيت  لالكفا ة مس اليست ل ال عيوأ 

ثد ان العةدكا  ل  سة ع العداع لقوراع اليالية اصك .ب

تداوال تسةةةةتطي  تيقيا اعلت اصرلاس مس  هة ال ي    

لةأعلت اصسةةةةعةار والعةةةةدا  لةأقةع اصسةةةةعةار ولا   

الع ارزميةة العةددقةة اعلت التداا ان السةةةة ع ال 

 قتيت  لالكفا ة مس اليست ل ال عيوأ 

 

:حدود البحث.5

للفتدة       اليالية  لقوراع  العداع    سة ع  دراسةة    تس

أ لةاالعتيةاد علت رسةةةةعةار 30/6/2018الت 1/1/2015ا

 اصسهس الي مية.

 

 عينة الدراسة:.6

تتك ن عينة الدراسة ل  س ع العداع لقوراع اليالية مس سلسلة 

أ شدكة مدرجة 8االسعار الي مية ااسعار االظهع الي ميةأ لةةة ا

ل  سةةة ع العداع واليتك جة مس القطاعا  االفنادع والصةةةناعة 

، وتس   (30/6/2018 - 1/1/2015)واالتصةةةةةةاال أ للفتدة مس 
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أ شةدكة قت ةينا قطاع الصةناعة، 2أ لنادع، ا5تقسةييها كالتال  ا

 أ شدكة لقطاع االتصاال  وكيا م ضق ل  الةدوة ادجا ن 1ا

 

 

 ( قطاع الفنادق1جدول )

 

 ( قطاع الصناعة2جدول )

 

 ( قطاع االتصاالت3جدول )

 

 

 

 

 

 مةي عة اسةتعدا  الت الدراسةة عيد  :أسةالي  الدراسةة .7

عينة  ال ياجا  ليعالةة واالرصةةايية اليالية اصسةةاليع مس

اليطل لة، ري  تس اسةةتعدا   اليعدجا  الدراسةةة ورسةةا 

أ  Development core team (2016)ا (R)لدجامة  

أ والت مةةةع الت النتاي  اليطل لة والت  تس  Maple(1)وا 

 اعتياد جتايةها اليعدجة لالةاجع العيل  للدراسة.

 

 

 
 (https://www.ar4prog.com( حنصل عليه من املوقع )1

 ثانيا: الدراسات السابقة:  

عن ان الةدراسةةةةة (: 2017الزوبعي، محمةد فةائز حسةةةة  ) (1

النا  ميف ة جعةطة متف قة لاسةتعياة اسةتداتيةيا  التداوة 

اليعتيةةدة علت الو سأ وتهةةدف الةةدراسةةةةةةة الت ا ت ةةار 

اسةةةةتداتيةيةا  الو س ل  سةةةة ع العداع لقوراع اليةاليةة 

ومعدلةة قةدرة ذةا  االسةةةةتداتيةيةا  ل  تيقيا ع ايةد ظيد 

ا ت ةار كفةا ة السةةةة ع العداع لقوراع اعتيةادقةة، وكةالة  

اليةاليةة عس حدقا اسةةةةتداتيةيةا  الو س وتيقيا ع ايةد 

والسةة ع  عدا التيليع الفن  وت ضةةيق ج دقاته جعةةطة، 

ورا  اسةةتعدامه كيد ع لهسةةتثيار، وكاجت عينة الدراسةةة 

لع  العةةةةدكةا  اليعتةارة واليةدرجةة ل  سةةةة ع العداع 

س اظهع ق ميةة ليششةةةةد  لقوراع اليةاليةة ومةا ققةاللهةا مس قي

الت  2010سةةةة ع العداع لقوراع اليةةاليةةة  هة الفتدة 

، لاعتياد اصسةةل   التيليل  للدراسةةة،  واسةةتنتةت  2015

الةدراسةةةةةة ان الو س النةات  عس ميةالف الو س ل  سةةةة ع 

العداع لقوراع اليةاليةة ضةةةةعيو وظيد معن ي ليسةةةةع  

ل  ولكس معن ي  (Titman & jegadeesh)اسةةتداتيةيا 

ع  اسةةةتداتيةيا  ق ع التكلفة وم  مل  قتهشةةةت ليةدد  ل

وإجهةا كييف ةة جعةةةةطةة ا ةا تكلفةة اليعةاملةة لن د االعت ةار 

رققت ع ايد معدلة لاليعاحد تف ع ميف ة السة ع اليكالةة 

 وليدود الييالف الدالية ل  استداتيةيا  دراسة اليدث.

2) Tin Kong (2010): ان عةةةنةةة ان الةةةدراسةةةةةةةة 

(Randomized control and optimization of 

asset trading)   السةيطدة الععة ايية والتيسةيس مس تداوة

اصمةةة ة، وتهدف الدراسةةةة الت تقدقس رسةةةاليع تيسةةةيس  

ععةةةة ايية مس مقارلا  معتلفة ل  جي مجيس شةةةةايعيس ل  

اصسةةةة اع اليالية، وذيا جي مت مت سةةةةئ االرتداد وجي مت  

قا  اليتيدة  ت دقع الن ا ، وكان مةتي  الدراسةة سة ع ال ال

لقوراع اليالية، اما عينة الدراسةةةةة رسةةةةهس شةةةةدكة قاذ  

(Yahoo Finance)  أ  2010ا –أ 1983مةس الةفةتةدة ا

 Googleوكةالة  ال يةاجةا  العةامةةةةةة لعةةةةدكةة ج جةع 

Finance) أ، لةاالعتيةاد  2002ا –أ 1999أ مس الفتدة ا

علت اصسةل   التيليل  للدراسةة، واسةتنتةت الدراسةة عد  

 الرمز اسم الفندق

 الوطنية لالستثمارات السياحية

 فندق فلسطي  

 فندق بابل

 فندق بغداد

 فندق عشتار 

HNTI 

HPAL 

HBAY 

HBAG 

HISH 

 الرمز اسم الشركة

 الهالل الصناعية

 بغداد للمشروبات الغازية

IHLI 

IBSD 

 الرم اسم الشركة

 TASC اسيا سيل 
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سةةيد الععةة اي  مس ق ع السةة ع وذاا قدة رل  جي مت ال

 علت كفا ة س ع تاق ان لقوراع اليالية.

3) Chao Zhuang (2008):  

 Stochastic approximationعةةنةة ان الةةدراسةةةةةةة ا

methods and application in finance 

optimization problems   أ احدايا التقدقع الععة اي

دف الدراسةة الت والتط يا ل  معةاكع االمثلية الياليةأ، وته

تيدقد اقع سةعد للعةدا  واعلت سةعد لل ي  مس  هة وضة  

اسةةةةتداتيةيةة تيقا اقصةةةةت عةايةد مت ق ، رية  تس تط قد  

  ارزمية تقدقع ععةةة ايية صمةةة ة عايد اصسةةةهس ، وتس  

اجدا  دراسةةة مياكاة إضةةالة الت لياجا  واقعية صسةة اع 

Wal-Mart.   اما عينةة الدراسةةةةة له  ليةاجا  صسةةةةعةار ،

، Des/31/2007الت الفتدة  .  Jan/2/2002اصسهس للفتدة  

لاعتياد اصسةل   التيليل  للدراسةة، وت مةلت الدراسةة الت 

اسةةةتنتات ان الع ارزمية للتقدقع الععةةة اي  ذ  رل ةةةع 

ل  تقدقد رسعار ال ي    Black-Scholesمقارجة م  حدققة  

 والعدا .  

Tanmoy Chakraborty and Michael Kearns 

 Market Making and meanعن ان الدراسةةةةة:(2011)

reversion)  أ مت سةئ العايد وتك قس السة ع  وتهدف الدراسةة

الت دراسةةةة االسةةةتداتيةيا  اليت عة ل  الي ادال  ل  رسةةة اع  

اصسةةةةهس لهدف تيقيا اقصةةةةت عايد، ان مةتي  الدراسةةةةة ذ   

 ل رمة جي ق ر ،

 

 NYSEواسهس    NASDAQالدراسة له  رسهس    اما عينة (4

، لاعتياد اصسةل   التيليل  للدراسةة، واسةتنتةت الدراسةة 

ان مت سةةةةئ العايد قنت  عنه لايدة مت قعة ما  قيية م ج ة  

إضةةةةالة الت مل  تس الت مةةةةع الت ان العيلية الععةةةة ايية 

اليقتدرة قيكس مس  هلها اث ا  ان مت سةةةةئ العايد قعط   

 ي.لايدة ل يان ق 

 TRADING STRATEGIES) عن ان الةدراسةةةةةة ( (5

WITHIN THE EDGESOF NO-

ARBITRAGE )  اسةةةةتداتيةيةا  التةداوة ل  رةالةة عةد

الت ازن، و تهدف الدراسةةة الت تط قد اسةةتداتيةية التداوة 

الت  تسةةةةتعةد  روامد ميةددة ل  اصسةةةة اع اليةاليةة متعةددة  

  اصوجةه ، الت  ال تدت ئ لةاصمةةةة ة ولكس قيكس االعتيةاد

عليهةا مس النةاريةة الهيكليةة لقئ، ول ضةةةة  جي مت لهعتيةاد  

الهيكل  وذاا قت   تقدقدا  مت سةئ السةعد لصة رة عكسةية 

ر ة اليتريدا  اليتعددة، تس وضةة  جي مت رقاضةة  ليثع 

ذةاا االقتصةةةةةاد وتيليةع قييةة ال قةايو والتيكس اصمثةع  

لليسةةتثيد، وكان مةتي  الدراسةةة ذ  سةة ع كندا لقوراع 

لةاالعتيةاد علت اصسةةةةل   التيليل  للةدراسةةةةةة ، اليةاليةة 

واسةةةةتنتةةت الةدراسةةةةةة ان االسةةةةتداتيةيةة اليثلت ت هد  

عنصةةةةدقس مهييس قعتيةةدان علت اليةةد الةةاي تك ن ليةةه 

مت سةةطا  اصسةةعار ضةةيس ردود السةةيطدة لعندما قك ن  

مت سةئ اصسةعار مت اعدة لأن االسةتداتيةية تعيع كيسةيطد  

  واليدود الدجيا للعدا ، علت الس ع الاي قصدر روامد ال ي

وعندما قك ن مت سةئ السةعد مت جه لالقد  مس جقطة عد  

السةةةيطدة تنفا االسةةةتداتيةية موقةا مس اصوامد السةةة قية 

الييدودة لهستفادة مس السيطدة اإلرصايية وتناقح معطئ  

 عددي ليلها.    

 

 المبحث الثاني: الجان  النظري للدراسة

وتعن  لدضةية السةيد الععة اي   العشةوائي:اوال: فرضةية السةير 

رن اصسةةعار ل  رسةة اع الياة ال تسةةل  جيئ معيس ام رجها تتريد  

ومل  صن اصسةةعار تك ن مدت طة ارت اح وثيا  لعةةكع ععةة اي  

ليس  ل  الي   اصوة ل رود اليعل ما  ، وإن تريدا  االسةةةعار 

دت طةة ليدور  وإجيةا تك ن ملةه ارت ةاح ل  الي   الثةاج  او الثةالة  

ال قت ري الالتسةةةلسةةةع لقئأ الن اليعل ما  اليت لدة ل  الي   

االوة تعتلو عس الي   الثةاج  والثةالة  وذةاا مةا قةعةع االسةةةةعةار 

معتلفةة اق ةةةةا وال ق جةد لينهةا ارت ةاح الن االسةةةةعةار مدت طةة  

لاليعل ما  ال اردة لعةةكع ععةة اي  ل  جفس الي   ولاا تعتلو  

أ، رن 258ن 2009اوي  ةالةد وذيةع، االسةةةةعةار وتقل ةاتهةا  االد

ردكةة اصسةةةةعةار ال تسةةةةلة  جيئ معيس ري عةد  وج د ارت ةاح  

تقل اتها ل  لإن اصسةةعار تدتف  و تنعف  ليعوة عس تسةةلسةةل  

أ قسةيد  pأ، ليثه إما كان السةعداStefan, 2004: 2الياضة  ا

ل   (p)أ ل  الفتدة الياضةدة تسةاوي قيية (pععة اييا لأن قيية 

ضةالة الت اليتريد الععة اي  سة ا  كان ذاا التريد  الياضة  لاإل
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ل  السةةةةعد لالوقادة او النقصةةةةان وال قيكس تيقيا اصرلاس ل  

لع السة ع اليالية ما  الكفا ة لاالعتياد علت اليعل ما  السةالقة 

قك ن التن ش معةدوح لالسةعد الياض  ل  اليت سئ الاي قفتدا  

يكس ت ضةةيق  وقأ، Nayak, 2012: 48-49رن قك ن مةةفدا ا

اسةعد السةهسأ ل  ق     Xtمل  ل  جي مت السةيد الععة اي  لتكس 

ل  كةةع ورةةدة مس ورةةدا  ال قةةت الهرا  t)معيس وليكس ا

سةعد اصسةهسأ لطدققة ال قيكس التن ش لها، اي قتريد   Xt (تعتلو

سةةعد السةةهس ل  زمس ما الاالرتفاع او االجعفااأ وردة واردة 

  الععةةة ايية صسةةةعار االسةةةهس  رو ق قت كيا ذ ، وتك ن التقل ا

مسةةةةتقلةةة عس جيي  التقل ةةا  الت  رةةدثةةت ل  وقةةت سةةةةةالا  

أ تةدة  (Snأ، إما كةاجةتMaduegbuna, 2010: 342-346ا

أ لأن السةةةةل   العا  (nعلت م ق  اسةةةةعار االسةةةةهس ل  ال قت 

 قيثع الني متن (Sn)للتسلسع 

 

Sn = S0 + X1 + X2 +…………+ Xn 

 وذ  متريدا  عع ايية مستقلة ولنا " عليهن  Xnري ن 

Sn=So +∑ 𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1 
 

 ري ن

oS القيية االلتدايية للسهس = 

=𝑋𝑗  اليتريدا  الععةةة ايية اليسةةةتقلة الي زعة لالتسةةةاوي كع

أ او ق قت علت p - 1أ او القيية اp + 1متريد قأ ا اما القيية ا

 . Rم  ارتياة  0راله ل  القيية 

ردكة تأكد ان  لدضةةية السةةيد الععةة اي    وقت ةةق ميا سةة ا رن

اصسةةةعار ل  السةةة ع ظيد ميددة لنيئ معيس وان تقلع سةةةعد  

رلسةةةهس ل  الياضةةة  ال قيكس التن ش له للتريدا  اليسةةةتق لية ل  

ليس ظيد الييكس التن ش لتريدا  اصسةةةةعةار  رسةةةةعةار اصسةةةةهس 

اليسةتق لية ل  س ع اصوراع اليالية مس  هة التريدا  السعدقة 

 .أOskooe , 2010: 1450-2887السالقة صسعار اصسهس ا

عيلية اتعام قدار ال ي     رن ثانيا: كفاءة سةةةوق األوراق المالية:

والعةةةةدا  لهسةةةةهس ل  السةةةة ع اليةاليةة تعتيد علت اليعل ما   

الة اردة إلةت السةةةة ع والةتة  تةةةعةةع عةيةلةيةةة رلةتة قة  ركةثةد دقةةة 

قيتةاجهةا اليسةةةةتثيد ل  وعقهجيةة، ومس اليعل مةا  الهةامةة الت  

اتعام القدار االسةتثياري ل  السة ع ذ  ارسةعار اصسةهس وع ايد 

ا  مصةدري اصوراع اليالية، ال ضة  اليال  الت زقعا ، معل م

ن 2005االةداظد ميي د مييةد،  ) واالقتصةةةةادي لعةةةةكةع عةا 

أ، إن االذتيا  ليدل االسةةةتفادة مس اليعل ما  ال اردة إلت 275

مس ق ةةع اليعتصةةةةيس جعلهس قت ن ن ج دقةةة تعدف السةةةة ع 

والت  ت يس العهقة ليس سةةعد السةة ع الفدضةةية كفا ة السةة عأ 

  ال اردة إليها وتسةةةتيد امةةة ة ذا  الفدضةةةية مس واليعل ما

والت  تنص علت ترييد اصسةةعار  الدضةةية السةةيد الععةة اي أ 

ععةةة اييا ل  لتدة زمنية معينة جتيةة اليعل ما  اليت لدة  هة 

أ، ومس  هة ملة  281ن 2006اريةاد، ع ةدالعةاة،  تلة  الفتدة

ة ام تتأثد ردكة اصسةةةةعار ل  السةةةة ع لتدلا اليعل ما  ال ارد

ردكة اصسةةةعار ععةةة ايية جتيةة اسةةةتقهة اليعل ما   تصةةة ق 

ال اردة إلت السةة ع عس لع ةةها ال ع  وال قت ق  تيقيا ع ايد 

صن اليتعامليس  اسةتثنايية مس ق ع ررد اليسةتفيدقس مس اليعل ما  

ورن السة ع الكف   قيقا  ل  السة ع ق يث ن عس اليعل مة جفسةها 

 :Krugman, 2006ا مليس ليةهع ايةد اعتيةادقةة لةيي  اليتعةا

 أ.  357

تعن  اجتقاة اليعل ما   ان كفا ة السةة ع  وميا سةة ا قيكس الق ة  

لعةكع قسةتييع علت اليسةتثيد اليصة ة علت ل  السة ع لسةدعة  

اليسةةةةتثيدقس و  وت ضةةةةيق مل  ذنال  عدد مس مةةةةفقة جدقدة 

ال سةةةطا  اليعتصةةةيس ل  مةاة االسةةةتثيار ل  االسةةةهس اليالية 

م  لع ةةةةهس ال ع  عس حدقا العةةةة كة اإللكتدوجية  مدت طيس 

لعند ورود معل ما  جدقدة تعص اصسةةةهس ال اردة الت السةةة ع  

وتنتعةد ذا  ارتفاع رو اجعفاا قيية اصسةهس لإن مل  قشدي إلت  

ومس اليتعةارف عليةه ل  قةع ذةا   اليعل مةا  لعةةةةكةع سةةةةدق ، 

يليع مس  هة تال دوف ال قيكس لليسةتثيد الترلع علت السة ع 

اليعل ما  واليصة ة علت ع ايد اعلت مس لقية اليتعامليس  صن 

اليتارة ل  السةة ع سةةتشثد لعةةكع لعل  علت جيي  اليعل ما  

 أ.Lasher, 2010: 193سعد السهس ا

ثالثا: اسةتراتيجيات تداول االسةهم في أسةواق األوراق المالية:  

ة  تتطلع عيلية تداوة اصسةةةهس ات اع عدة اسةةةتداتيةيا  مناسةةة 

وتعتلو  لتيقيا االذداف الت  قتس تيدقدذا مس ق ع اليسةةةتثيدقس 

اسةتداتيةية التداوة اليت عة مس ق ع اليسةتثيدقس لا تهف راجة 

ورظ ة كع مسةةتثيد رن الهدف الدييسةة  الاي قدل  اصشةةعاص 
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مس  هة العةدا  لسةعد لعةدا  رسةهس إردل العةدكا  ذ  الدلق  

اقصةةت منفعة مس  هة  منعف  وال ي  لأعلت االسةةعار لتيقيا

االسةتفادة مس الفدع ليس سةعد العةدا  وسةعد ال ي  و اليصة ة  

علت عايد مس ت زقعا  اصرلاس الت  تدلعها العةدكة لليسةاذييس  

وت جد عدة حدع قسةةتعدمها اليتداول ن ليعدلة ارتفاع اسةةهس  ، 

ومس تل  الطدع، تفيص  العةةدكة رو اجعفاضةةها  ل  اليسةةتق ع 

ايس اليالية للعةدكة الت  قدظ  ن االسةتثيار ليها،  اليسةتثيدقس للق 

ورق ةةةةا الينتةةا  الت  تق   العةةةةدكةة لتط قدذةا والةاع الني   

ودراسةةةة الدسةةةس ال ياج  وليةة العيع اليالية للعةةةدكة،  الييكنة 

للسةةعد ، ودراسةةة كع شةة   قيكس ان قفيد اليسةةتثيد ل  معدلة 

ذا  التريدا    ازدقاد الطلع او اجعفاضةةه ل  اليسةةتق ع وارت اح

   تقلع اصسعار.  

مييد لس  االسةةيي اج  أسةةاسةةيات االسةةتثمار في االسةةهم (1

ق ع التطدع السةتداتيةيا  تداوة : أ4، ص2000، إلداذيس

االسةهس والر ص ل  تفامةيع االسةتثيارا  الت  تتعلا لها  

قةع التطدع الت اسةاسةيا  االسةتثيار ري  تعت د القاعدة 

 هلهةةا االجطهع لليةةدقة  عس االسةةةةةاي الت  قيكس مس 

االسةةةةتداتيةيةا  والت  تعةد مدرلةة دقيقةة ومتقةدمةة ل  عةالس 

االسةتثيار وتداوة االسةهس، ولليدق  عس اسةاي لهسةتثيار  

لعةكع عا  وجقصةد ل  رسةهس ري قطاع معيس قةع التدكيو  

ومداق ة ثهث مششةةدا  اسةةاسةةية ومهية لتيقيا االرلاس  

 نوذ  كاالت 

وققصةد له دراسةة تريدا  السة ع  -المؤشةر العام للسةوق:  .أ

التريد جي  ع ايد وقةع رن قصةةةارع  هة عدة سةةةن ا  

العةةةةدكةا  وكليةا كةاجةت الع ايةد ظيد م زعةة علت لتدا  

 الس ع كليا كان الس ع ما  حيأجينة استثيارقة عالية.

كع قطاع مةي عة  قيتل   -القطاع المراد االستثمار فيه:   .ب

سةةةةل يةا وإقةةاليةا وقةةع  العصةةةةايص والت  تشثد عليةه مس 

تيدقد جقاح الق ة وال ةةعو واالسةةتفادة منها التعام القدار 

  اليناسع لعأن االستثيار مس عدمه.

قدكو اليسةتثيدون علت  -الشةركة المراد االسةتثمار فيها:   .ج

ج عيس مس العةةدكا  عند العةةدوع ال تيار شةةدكة معينة  

دكا  ذ  االعةةدكا  الت  تك ن  لهسةةتثيار ليها وذا  العةة 

ل  ح ر الني ، والعةةةةدكا  الت  تعدضةةةةت لعلع دا ل  

 :Kiplinger, 2017تسة ع ل  اجعفاا قيية اسةهيهاأ. ا

 أ.4

تعد عيلية الت قيت اليناسةع  : التوقيت المناسة  لالسةتثمار (2

للعةةةةدا  وال ي  مس رذس ع امع جةةاس التةداوة ل  السةةةة ع 

اليناسةةةع لهنا  وقت جيد وقدوف  ري  لكع عيلية وقتها 

مهيية تسةةاعد علت شةةدا  االسةةهس كيا ل ي  االسةةهس رق ةةا 

ت قيته اليناسةع والردا مس الت قيت اليناسةع للتداوة ذ   

لتيقيا اقصةةت منفعة ميكنة مس  هة شةةدا  االسةةهس لأقع 

أ اجةق Lefevreاالسةةةعار وال ي  لأعلت االسةةةعار ومكد ا

يةة االمدقكيةة ل  م ةةةةةار  ل  ل رمةةةةةة االوراع اليةال

الطدقا إلت تك قس ثدوة ك يدة ذ  رن النصةةةةو االوة لأن 

 ,Lefevreتةكة ن مصةةةةية ةةا لة  تة قةيةةت االسةةةةتةثةيةةار ا

 أ. 1985:12

تسةةةل  اصسةةةعار اتةاذا  معتلفة   نقاط الدعم والمقاومة: (3

ورن الدعس واليقاومة ذ  ليثالة اليصةيق مةع دا وذ  حا 

ا لالعةكع الاي الاي قي ة دون اجعفاا اصسةعار وارتفاعه

قشدي الت ردوث اضةةةةدار ك يدة لليتعامليس ل  السةةةة ع، 

ليعدف الةدعس لةأجةه اليةاجو االسةةةةفةع الةاي قين  اجعفةاا  

اصسةةةةعةار، امةا اليقةاومةة لتعدف لةأجهةا اليةاجو اصعلت الةاي 

قي ة دون ارتفةاع اصسةةةةعةار،  وتدتف  مسةةةةت قةا  الةدعس 

مسةةت ل  مس ري  ت در اصسةةعار واليقاومة ل  اوقا  معينة 

ارتفةاع  معيس قيثةع دعس و  د رعلت منةه قيثةع مقةاومةة لعنةد 

اصسةةةةعةار تصةةةةطةد  لنقطةة اليقةاومةة رعلت، امةا عنةد ذ  ح  

لإن رسةةةعار اصسةةةهس تنعف  اصسةةةعار لتتلقت جقطة الدعس،  

ن 2008لتتلقت دعس وتدتف  لتلقت مقاومة ارسةةةس عصةةةا ،  

 أ. 166

ان  ة:اسةةةتراتيجيات االسةةةتثمار في المحافث االسةةةتثماري (4

اسةةةةتداتيةيةةا  االسةةةةتثيةةار اليت عةةة ل  لنةةا  الييةةالف 

االسةةةتثيارقة تعد السةةة يع الاي قسةةةلكه اليسةةةتثيد التعام  

القدارا  االسةةةتثيارقة اليتعلقة لتيدقد اذداف االسةةةتثيار  

وكيفية ا تيار وتك قس الييف ة االسةةةةتثيارقة ل ةةةةه عس 

ت زق  االم اة اليعصةةةصةةةة لهسةةةتثيار وا تيار الت قيت  

يس، وان اليستثيد قعتار ليس ج عيس مس االستداتيةيا   اليه

ذيا استداتيةية اإلدارة االساكنةأ واالنعطةأ ري  قنيصد  
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اذتيا  االولت ليششةد السة ع لقئ لينيا تياقو االسةتداتيةية  

اال دل ليس االسةةةةهس ل  ضةةةة   اعت ةارا  م ضةةةة عيةة 

 أ. Elton, Edwin, 1995: 688ا

اسةةتداتيةيا  االسةةتثيار  وصجع اعطا  مةة رة واضةةية عس  

 الييف   سيتس تناوة االستداتيةيا  ولقآ ليعيار الكفا ة التن

قطلا علت  االسةةةتراتيجيات التي تعترف بلفاءة السةةةوق:اوال: 

ذاا الن ع مس االسةةتداتيةيا  اسةةس االسةةتداتيةية السةةاكنة صجها  

قايية علت اسةةةاي تت   امششةةةدأ السةةة ع ل  ا تيار االوراع 

جةة للييف ةة وتق   علت التداا ان كةع االسةةةة اع اليةاليةة اليك 

أ، ومس  هة التطدع إلت Amerce, 2003: 6اليةاليةة كفشة ا

لكدة كفا ة سة ع راي الياة سةالقا ت مةلنا إلت رن اصسةعار ل  

السةةةة ع تعكس القييةة اليقيقيةة لل رقةة اليةاليةة ورن ذةا  القييةة 

عةاحد تتيةدد اعتيةادا علت العةايةد اليت ق  اليصةةةة ة عليةه والي

اليدت طة لتيقا ذاا العايد، ولالتال  قسةةةةتييع علت اليسةةةةتثيد  

تيقيا ررلةاس ظيد عةادقةة عس حدقا شةةةةدا  االوراع اليةاليةة 

اليقييةة لةأقةع مس قييتهةا اليقيقيةة وملة  صن اليعل مةا  الت  

ومةةلت إلت ذا  النتاي  تك ن مت لدة لكع اليسةةتثيدقس ل  جفس  

 ال قت ودون تكلفة. 

 وتقسس التستثمار الساكنة: استراتيجيات اال

ولا ذا  االسةةةتداتيةية  اسةةةتراتيجية الشةةةراء واالحتفا :  .أ

قق   اليسةةةتثيد لالعةةةدا  عندما تت لد لدقه اصم اة، وقق    

لال ي  عندما قدظع ل  اليص ة علت اصم اة، وليس عليه 

 ,Bodieاجت ار اليستق ع ليق   لال  رمه ل  تيقيا ررلاسا

تيقا اسةتداتيةية العةدا  واالرتفاق  أ، ولك  364 :2008

ذةةا  الت قعةةا  قن ر  ان قداع  ل  تك قنهةةا عةةدد مس 

االعت ارا  مس رذيها، تيقيا مسةت ل مهيس مس التن ق  ل  

ا تيةار اصوراع اليةاليةة، ت ليد السةةةةي لةة مس  هة ا تيةار 

روراع اليالية قسةةهع تصةةدقفها، وا تيار الت قيت اليناسةةع 

سةةت ل اليعاحد ومل  لاالسةةتثيار  لهسةةتثيار، وتعفي  م

ل  الينعةأة اليك مية والينعةأة الق قة أ ااالعدج  عدجان، 

 أ56ن 2003

قق   اليسةةتثيد لا تيار   اسةةتراتيجية اةةناديم المؤشةةرات: .ب

اسةتثياراته ولقا لها  االسةتداتيةية لاالعتياد علت مششةدا   

السة ع ولنفس جسةع االسةهس لكع شةدكة دا ع اليششةد الاي 

اسةةةعار االسةةةهس اليتداولة وان قق   لعةةةدا    قعكس ردكة

مةنادقا االسةتثيار اليك جة لليششةد وما ق ةيس لليسةتثيد  

اليصةةةة ة علت ع ايد تياثع ع ايد االسةةةةهس اليتداولة ل  

سةةةة ع االوراع اليالية مس جهة وعد  تعدق ةةةةه ليعاحد 

 أ.Pringent, 2007: 351-353ك يدة مس جهة ا دل ا

قطلا علت   تعترف بلفاءة السةوق:ثانيا: االسةتراتيجيات التي ال

االسةةةتداتيةيا  الت  ال تعدف لكفا ة السةةة ع لاالسةةةتداتيةيا   

النعةةةةطةة إلدارة ميف ةة االوراع اليةاليةة الن الييةالف اليةدارة 

تيتةاز لةاليعةاحدة اليدتفعةة والعةايةد العةال  وارتفةاع معةدة دوران 

الييف ةة الةاي ققةاي لقسةةةةيةة اليعةةةةتدقةا  الةةدقةدة او قييةة 

ددادا  الت مةي ع االسةةةةتثيةارا   هة لتدة زمنيةة ، االسةةةةت

وتق   ذا  االسةتداتيةية علت التداا مفاد  ان اسةعار االوراع 

اليالية ل  السةة ع ال تعكس قييتها اليقيقية  هة لع  الفتدا  

وذ  مةا قيكس كعةةةةفةه لعةامةع الع دة واليهةارا  الفنيةة او لييةازة  

ية اليسةتثيدقس ل  السة ع       اليعل ما  الدا لية الت  ال تتاس صظل 

 أChong, Yenyee, 2004: 37ا

 

 المبحث الثالث: الجان  التطبيقي

 الخوارزمية العشوائية والعددية اتتطبيق

قيكس تعدقو الع ارزميةة لةاجهةا مةي عةة مس ق اعةد 

معينه قيكس ات اعها ل  العيليا  اليسةالية العامةة ليع معةكلة  

تط يقا  واسةةةعه ل  مع س اليةاال  مثع  وللع ارزمية  معينة،

الدقاضةةيا  والكي ي تد وشةةدكا  الياة واسةة اع االسةةهس، وتس  

والت   االعتياد ل  دراسةةةةتنا ذا  علت الع ارزمية الععةةةة ايية

 ,Q. Zhang, C. Zhuang) تعتيةد علت ج دقةه االرتيةاال 

G. Yin, 2011,61) ن 

ذ  ع ةارة عس  الخوارزميةة العشةةةةوائيةة و قيكس الق ة لةان 

جي مت رقاضةة  قصةةو العهقة ليس مةي عه مس مك جا  ج ا   

معيس اعتيادا علت اسةةاسةةيا  ج دقة االرتياال  والدقاضةةيا  

وذ  اسةةةل   قتس مس  هله اقةاد معالس ذاا الني مت لاسةةةتعدا   
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لدام  اليةاسةةةة   والتكدار، وزاد اسةةةةتعةدا  الع ارزميةا  

ثيد مس اليشسةةةسةةةا  اليالية و االسةةةتثيارا   الععةةة ايية ل  ك

واسة اع الياة الت  تتييو لعد  اسةتقدار التداوال  جتيةة صسة ا   

ظيد الييةددة، وتعتلو عيليةه تنفيةا الع ارزميةا  الععةةةة اييةة 

وتنفيةةا  ط اتهةةا اعتيةةادا علت االجدا ا  اليت عةةة واليقتدرةةة  

لةلةنةية مت الةيةةدروي رةيةة  قةتةس االعةتةيةةاد عةلةت الةعة ارزمةيةةة 

لععةة ايية لتيدقد اقع سةةعد لعةةدا  السةةهس وكال  تيدقد اعلت ا

سةعد ل يعه لالعةكع الاي قك ن ليه العايد اليت ق  ل  اع س قييه 

 Tin Kong)الةه، ولةالتةال  تك قس جي مت رقةاضةةةة  للتعييس

H,2010,22 ، له  مةي عةة ميةددة  الخوارزميةة العةدديةة:امةا

قتعيس   مس التعلييةةا  او العط ا  الينصةةةة ص عليهةةا والت 

تنفياذا ل  تسلسع ميدد مس قا اعتيادا علت لياجا  معطاة لهدف  

إقةةاد اليعدجةا  اليطل لةة ليعةةةةكلةة معينةة، وقةد قةا  ال ةارة  

لاالعتياد علت القيس اليقيقية للعةةةدكا  اصكثد تداوال ل  سةةة ع 

العداع لقوراع اليالية السةتعدات رل ةع سةعد لل ي  والعةدا ، 

رقاضةةة  قسةةةيت جي مت مت سةةةئ   وسةةةيتس االعتياد علت جي مت

  (mean-reverting  asseting model) العايد لقمةةةة ة

قعدف لاجه مس اكثد النيامت اليسةتعدمة ل  اسة اع الياة   والاي

لهدف اليصة ة علت ردكا  االسةعار و الت  ل  جهاقتها تاذع  

 ,Q. Zhang, C. Zhuangا     .الت رالة اسةةةتقدار السةةة ع

G. Yin, 2011,67وللعيةةع علت جي مت مت سةةةةئ عةةايةةد ، أ

والت   (slippage cost) االسةهس قةع االعتياد علت ما قسةيت

تعدف لةاجهةا كلفةة الفدع ليس السةةةةعد اليت ق  لعيليةة الي ةادلةة 

 .التةارقة ل  االس اع والسعد الاي تنه  له عيليه الي ادلة

𝑋(𝑡)لنفتدا ان العيليةة   ∈ 𝑅   ذ  عيليةة ععةةةة اييةة تةدعت

عيلية مت سةةئ العايد والت  قيكس  مةةياظتها علت شةةكع معادلة 

 Chao Zhuang ,  2008ةتفاضةلية ععة ايية ولالعةكع التالي

  أن (12:

𝑑𝑋(𝑡) = 𝑎 ( 𝑏 − 𝑋(𝑡) ) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡) ، 𝑋(0) = 𝑥  … (1) 

 

𝑎رية  ان   > 𝑂  وتيثةع معةدة ارجةاع ت وتيثةع𝑏   مسةةةةت ل

𝜎وان ، الت ازن > O  تيثع التقل ا 

 

تيثةع اليدكةة ال داوجيةة القيةاسةةةةيةة، عنةديةا لةأن سةةةةعد   W(t)امةا 

 .Q. Zhang, C اصمةةةةةع قيكس ان قعطت لةالعةةةةكةع االت 

Zhuang, G. Yin,) 2011,69 أن 

S(t) =  𝑒𝑥𝑝 (𝑋(𝑡)) 

 

عيليةة  S(t)ل  ليثنةا ذةاا ال جيتةات الن قك ن سةةةةعد اصمةةةةع 

ععةةة ايية ميددة او تت   ت زق  معيس ت ري  سةةةيتس التداا ان 

قيية معةةةاذدة والاي قيثع القيية اليقيقية   S(t) سةةةعد اصمةةةع

اليتداولة ل  السةة ع صي شةةدكة مس العةةدكا ت واعتيادا علت 

مس روقا  سةةعد اصمةةع اليعةةاذد لأجه سةةيتس التداا سةةلسةةلتيس 

وققصةةةةد لةأوقةا  الت قو اذ  الةاي      𝜏 {𝑆𝑖}و   𝜏 {𝑏𝑖}  الت قو

قتس ليةه الت قو عس العةةةةدا  او ال ي  لك ن العةةةةدكةة قةد رققةت  

الدلق اليطل   او لتةنع العسةايد ل  اصرلاسأ، وقت لد العةدح 

 ن Tin Kong H,2010,45)االت ا

𝑂 ≤  𝜏 {𝑏1}   ≤ 𝜏 {𝑆1}   ≤  𝜏 {𝑏2}   ≤ 𝜏 {𝑆2}   ≤ ⋯ 

 

 لعةةةدا  عند الومسري  ان متعا القدار سةةةيق   لاتعام قدار ا

 𝜏 {𝑏𝑖}   و اتعةةام قدار ال ي  عنةةد الومس𝜏 {𝑆𝑖}     ت ريةة  ان

𝑖 = 1.2. أ  (slippageوالاي قيثع جس ة    (k)ولالتداا ان   …

Oعنةد كةع عيليةة تي قةع مةال   < 𝑘 < 𝜌كةالة  لةان  1 > 𝑂 

 قيثع معامع العصس . 

تهدف الدراسةة الت إقةاد سةعد العةدا  وسةعد ال ي  اليثلت الت  

تع س اصرلاس او تقليع العسايد، ورقاضيا قيكننا مياظة ما جا   

 رعه  لالعكع االت ن 

Max  Φ(𝜃) = E[ J(θ)]            … … (2) 

 ري  ان 

J(θ) = ∑[ exp (− 𝜌𝜏{𝑆𝑖} )

∞

𝑖=1

 𝑆 (𝜏{𝑆𝑖})(1 − 𝐾) 

𝑆 (𝜏{𝑏𝑖})(1 + 𝐾) − exp (− 𝜌𝜏{𝑏𝑖} ) 

θ = (𝜃1. 𝜃2) 

𝜏{𝑏1} = 𝑀𝑎𝑥{ 𝑡 > 𝑂; 𝑆(𝑡)  ≤ exp (θ1) } 

𝜏{𝑏𝑖} =  𝑀𝑎𝑥{𝑡 > 𝜏{𝑆𝑖−1} ; 𝑆(𝑡) ≤ 𝑒𝑥𝑝𝜃1} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 2; 
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𝜏{𝑆𝑖} = Max {𝑡 > 𝜏{𝑏𝑖} ; 𝑆(𝑡) ≥ 𝑒𝑥𝑝𝜃2} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1; 

 

θ𝑛+1 = 𝜃𝑛 + {𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑠𝑖𝑧𝑒} {𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝜙 (𝜃)} … (3) 

 

θ)ولةاالعتيةاد علت قييةة م ةدييةة ععةةةة اييةة ا
0

 𝑆(𝑡)ولفدا  

أ  3أ مس التكدارا  لليعةةادلةةة اnمعل   لةةأجةةه قيكننةةا تك قس ا

θ)وسةة ف جيصةةع علت سةةلسةةلة مس التقدقدا  ا
𝑛

ت عنديا لاجه  

𝜏𝑛قيكننا تيدقد روقا  الت قو 
{𝑏𝑖}

𝜏𝑛و   
{𝑆𝑖}

ري روقا  العةدا  و   

 روقا  الت قو عند تيقا العدوح االتيةن  

𝜏𝑛
{𝑏1}

= 𝑀𝑎𝑥 { 𝑡 > 𝑂 . 𝑆(𝑡)  ≤ exp (θ𝑛
1 ) } 

𝜏𝑛
{𝑏𝑖}

= Max {𝑡 > 𝜏𝑛
{𝑆𝑖−1}

 ; 𝑆(𝑡) ≤ exp (θ𝑛
1 )} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 2 

𝜏𝑛
{𝑆𝑖}

= Max {𝑡 > 𝜏{𝑏𝑖} ; 𝑆(𝑡) ≥ exp (θ𝑛
2 )} ; f𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1 

 أ لالعكع االت ن 3ولهاا قيكس إعادة مياظة اليعادلة رقس ا

 θ𝑛+1 = 𝜃𝑛 +  𝜀𝑛 𝒟 Φ( 𝜃𝑛 . 𝜀𝑛 ) … … … … (4) 

تيثةع سةةةةلسةةةةلةة مس االعةداد اليقيقيةة وتعدف لةاجهةا   𝜀𝑛رية  ان 

أ وعادة ما تك ن قييتها قدق ة الت الصفد وتيسع     step sizeا

 مس  هة اليعادلة التاليةن 

𝜀𝑛 = 𝑂 (
1

𝑛
) 

 

𝒟Φ( 𝜃𝑛 . 𝜀𝑛 ) = (𝑌𝑛
+ −  𝑌𝑛

− )/2 𝒮𝑛 

 عدد مريد جدا وقيسع لاليعادلة االتيةن 𝒮𝑛 ري  ان 

𝒮𝑛 = 𝑂 (
1

𝑌𝑛
1/6

) 

 

ان اسةةتداتيةيا  التداوة لعةةكع عا  ولا اسةةل   الع ارزمية 

الععةةةة اييةة والعةددقة قتس ولا الينطا االت  اعنةدما قتس شةةةةدا  

السةهس ل  لتد  زمنية معينة وكان سةعد العةدا  للسةهس ال قتةاوز  

سةةعد ليعه لأجنا ج ةةطد ل ي  السةةهس ل  جهاقة الفتدة لأي سةةعد  

 ميكس للعدوت لأقع العسايدأ. 

تهدف الع ارزمية الععةة ايية ل   الخوارزمية العشةةوائية: .1

الةاجع التط يق  الت اقةاد سةعد العةدا  االمثع وسةعد ال ي   

االمثع لتداوة االسةةةهس الاي قيقا اقصةةةت عايد ميكس ولقا  

أ ولالتداا ان سةةعد االمةةع 2للصةةيرة الدقاضةةية رقس ا

  ذ  قيية معل مة كال  عند قيس معينه لكع مس S(t)اليال  

اضةةاله الت مل  تس االعتياد علت أ،    𝜏 {𝑆𝑖}و   p ,k ,   𝜏 {𝑏𝑖}ا

أ كأسةةةاي 4اجدا  التقدقع الععةةة اي  الي ضةةةق ل  اليعادلة ا

أ والت  تع ةةة  2ليع اليعةةةكلة الت  تيت ذيكلتها لالصةةةيرة ا

ليةي عة مس القي د اليتعلقة لأسةةةعار االمةةة ة اليالية واوقا   

 االسهس.الت قو لعدا  ولي  

ل  الع ارزميةة العةددقةة ولةاالعتيةاد  الخوارزميةة العةدديةة: .2

أ و الت  تيثع اليعادلة التفاضلية العع ايية 1علت اليعادلة ا

ليت سةةئ عايد االسةةهس ولالتداا قيس معتلفة لكع مس معالس  

ولالتداا ان سةعد االمةع   𝜎 (b, a أ وذ  ا1اليعادلة ا

لةان ال ةةةةع سةةةةعد  ذ  قييةه معل مةة عنةديةا  (St) اليةال  

 أ. 𝜃2أ وال ع سعد لل ي  ا𝜃1للعدا  ا

وسةةةيتس تط يا الع ارزميتيس الععةةة ايية والعددقة ل  قطاعا  

أ شةةدكة 8االفنادع والصةةناعة و االتصةةاال أ والاي قت ةةيس ا

أ شةةةدكة 1صةةةناعة و اأ شةةةدكة لقطاع ال2و ا لنادعأ 5منها ا

 (30/6/2018-1/1/2015)للفتدة  لقطاع االتصاال 

 وكيا قل ن 

 اوال: قطاع الفنادق:

أ لنةادع لقئ مس 5وق  اال تيةار ل  ذةاا القطةاع علت ا  

لنةادع وذةا  الفنةادع ذ  اال حنيةة لهسةةةةتثيةارا    (10)رمةةةةع 

السةيارية، لندع لرداد، لندع للسةطيس، لندع ععةتار، لندع لالعأ 

وتعد ذا  الفنادع مس ركثد الفنادع تداوال ل  السةةة ع وتس ا تيار  

الت  (1/1/2015عدد اليعةةاذدا  لها  الفنادع  هة الفتدة مس 

الت  وق  اال تيار  ولتسةليئ ال ة   علت الفنادع ، 30/6/2018)

عليها رعه  اللد مس اسةةةةتعداا الدسةةةة   ال ياجية لتل  الفنادع 

 ومهر ة تقل ا  رسعار اصسهس ليها وكيا قل ن

ان العةةةةكةع ال يةاج  لفنةدع   الوطنيةة لالسةةةةتثمةارات السةةةةيةاحيةة:

ال حنية لهسةتثيارا  السةيارية ق ضةق تقل ا  لسةيطة ل  رسةعار  

اصسةهس وال ت جد ل ارع ك يدة ل  رسةعار اصسةهس وذاا قدة علت 

اسةةتقدار السةة ع ولالتال  لأن سةةعد السةةهس قت   عيلية مت سةةئ  

 أ كيا ل  العةةكعMean-Revering assetingعايد اصمةةع ا

 أ.  1ا
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ق ضةق الدسةس ال ياج  وج د اسةتقدار جسة      :فندق فلسةطي (1

صسةعار االسةهس مصةار ا تقل ا  لسةيطة صسةعار السةهس وال  

تعل  تل  االسةةعار مس وج د قيس  ارجة عس إحار الت ازن 

 الةت  (1/1/2015 الةةاي تعةةةةهةةد  االسةةةةعةةار لةلةفةتةدة 

 أ.2وكيا م ضق ل  العكع ا 30/6/2018)

سةهس الي م   ردكة سةعد ال أ3ق ضةق العةكع ا فندق بابل: (2

وق يس  30/6/2018) الت  (1/1/2015لفنةدع لةالةع للفتدة 

مس  هة الدسةس ال ياج  ان ردكة اصسةعار تتصةو لاالتوان 

رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة صسةةعار اصسةةهس ل  رقا  

 معينة.   

ردكة سةعد السةهس الي م    أ4ق ضةق العةكع ا فندق بغداد: (3

وق يس  30/6/2018) الت  (1/1/2015لفنةدع لةالةع للفتدة 

مس  هة الدسةس ال ياج  ان ردكة اصسةعار تتصةو لاالتوان 

رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة صسةةعار اصسةةهس ل  رقا  

 معينة.   

ردكة سعد السهس الي م     أ5ق ضق العكع ا فندق عشتار: (4

وق يس  30/6/2018) الت  (1/1/2015لفنةدع لةالةع للفتدة

مس  هة الدسةس ال ياج  ان ردكة اصسةعار تتصةو لاالتوان 

رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة صسةةعار اصسةةهس ل  رقا  

 .معينة
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 فندق اببل   ( 3شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

 

 بغداد   فندق  ( 4شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

 فندق فلسطي   ( 5شلك ) 

 Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

-2

8

18

2015     2016     20117      
2018

1

11

21

31

2015      2016     2017    2018

-5

15

35

55

75

2015     2016     2017    2018

5.25

6.25

7.25

8.25

9.25

2015     2016    2017    2018

-1

9

19

29

2015     2016       2017     2018 



 

 

  Year thVol. 4   Issue 2    2019    4مجلة كلية الكوت الجامعة        
 

 استخدام الخوارزميات .......... –الباحث محمد و  أ.م.د. مهند  77-61صفحات       

                                                      72                                                                                     
 

لعد التعدقو لال ياجا  الي مية وردكة رسةةةةعار اصسةةةةهس لقطاع  

 الفنادع سيتس تط يا الع ارزمية العع ايية والعددقة وكالتال ن 

 

 تطبيم الخوارزمية العشوائية في قطاع الفنادق:

أ ت هد لنا اسعار العدا  االمثع واسعار  4ليسع الةدوة ا

سةةةعد ال ي    ال ي  االمثع والفايدة اليتيققة جتيةة الفدع ليس 

االمثع وسةةعد العةةدا  االمثع للفنادع عينة الدراسةةة والاي 

ق يس جتاي  تط يا الع ارزمية الععةة ايية علت الفنادع عينة 

 الدراسة.

 

 ( 2015 - 2018الفنادق )  ( نتاجئ اخلوارزميات العشوائية لقطاع 4جدول ) 

 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. 

وت هد مس  هة الةدوة رعه  رسةةعار العةةدا  اصمثع ورسةةعار  

ال ي  اصمثةع ليةي عةة مس الفنةادع عينةة الةدراسةةةةة لةاسةةةةتعةدا   

الع ارزمية الععة ايية، لأن سةعد العةدا  اصمثع لفندع ال حنية 

أ دقنار اما سةعد ال ي  اصمثع  6.01لهسةتثيارا  السةيارية ق ل) ا

دقنةار والةاي قيقا اقصةةةةت لةايةدة    أ17.965لنفس الفنةدع له  ا

أ دقنةار ، امةا لنةدع لرةداد لةأن سةةةةعد  11.955ميكنةة قةدرذةا ا

ار وسةةةةعد ال ي  اصمثةع  أ دقنة 5.2133العةةةةدا  اصمثةع لةه ذ  ا

أ دقنةار  5.2537أ دقنةار والةاي قيقا لةايةدة قةدرذةا ا10.467ا

لدع ليس سةةعد العةةدا  اصمثع وسةةعد ال ي  اصمثع السةةهس لندع 

لرداد، اما لالنسة ة لفندع للسةطيس لأن امثع سةعد لعةدا  رسةهيه 

أ  30.9669أ دقنار وامثع سعد ل ي  رسهيه ذ  ا8.1599قدر  ا

ة اليتيققةةة جتيةةةة الفدع ليس السةةةةعدقس ذ  دقنةةار وان الفةةايةةد

أ دقنار، ول  لندع ععةةتار لأن سةةعد العةةدا  اصمثع  22.807ا

أ دقنار وللرت  32.964أ دقنار وسعد ال ي  اصمثع ا9.761لل) ا

أ دقنار، اما لندع لالع ل ل) 23.203الفايدة لفندع ععةةةتار م ل) ا

ال ي   أ دقنار ولل) سةةعد 3.464سةةعد العةةدا  اصمثع صسةةهيه ا

أ دقنةار امةا الفةايةدة اليتك جةة مس لدع 84.962اصمثةع صسةةةةهيةه ا

 أ دقنار. 81.948رسعار العدا  وال ي  لهسهس ل ل) قدرذا ا

 

A. :ليسةةةةةع   تطبيم الخوارزميةة العةدديةة في قطةاع الفنةادق

أ لنا اسةعار العةدا  االمثع واسةعار ال ي  االمثع  5الةدوة ا

ليس سةعد ال ي  االمثع وسةعد  والفايدة اليتيققة جتيةة الفدع 

العةةةةدا  االمثةع للفنةادع عينةة الةدراسةةةةة والةاي ق يس جتةاي  

 علت الفنادع عينة الدراسة. ددقةتط يا الع ارزمية الع

 

 ( 2015 - 2018( اخلوارزميات العددية لقطاع الفنادق )5جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. املصدر: من اعداد  

وت هد مس  هة الةدوة رعه  رسةةعار العةةدا  اصمثع ورسةةعار  

ال ي  اصمثةع ليةي عةة مس الفنةادع عينةة الةدراسةةةةة لةاسةةةةتعةدا   

الع ارزمية العددقة ، رن سةةةةعد العةةةةدا  اصمثع لفندع ال حنية 

ا سةةةةعد ال ي   أ دقنار ام6.022لهسةةةةتثيارا  السةةةةيارية ق ل) ا

دقنةار والةاي قيقا اقص   أ17.972اصمثةع لنفس الفنةدع له  ا

أ دقنةار ، امةا لنةدع لرةداد لةأن سةةةةعد  11.95لةايةدة ميكنةة قةدرذةا ا

أ دقنةار وسةةةةعد ال ي  اصمثةع  5.222العةةةةدا  اصمثةع لةه ذ  ا

أ  5.25أ دقنةار والاي قيقا اقص لايدة ميكنةة قدرذا ا10.472ا

صمثع وسةةعد ال ي  اصمثع السةةهس  دقنار لدع ليس سةةعد العةةدا  ا

لندع لرداد، اما لالنسةة ة لفندع للسةةطيس لأن امثع سةةعد لعةةدا  

أ دقنةار وامثةع سةةةةعد ل ي  رسةةةةهيةه ذ   6.835رسةةةةهيةه قةدر  ا

أ دقنار وان الفايدة اليتيققة جتيةة الفدع ليس السعدقس 29.635ا

أ دقنار، ول  لندع ععةةتار لأن سةةعد العةةدا  اصمثع  22.8ذ  ا

أ دقنةار وان 31.635أ دقنةار وسةةةةعد ال ي  اصمثةع ا8.435لل) ا

سعر للرشاء   امس الرشكة 

 الامثل 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي )سعر  

 سعر الرشاء(   – البيع  

الوطنية لالستامثرات  

 الس ياحية 
6.01 17.965 11.955 

 5.2537 10.467 5.2133 فندق بغداد 

 22.807 30.9669 8.1599 فندق فلسطي 

 23.203 32.964 9.761 فندق عش تار 

 81.498 84.962 3.464 فندق اببل 

 سعر للرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

 𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق  

سعر    – بي )سعر البيع  

 الرشاء( 

الوطنية لالستامثرات  

 الس ياحية 
6.022 17.972 11.95 

 5.25 10.472 5.222 فندق بغداد 

 22.8 29.635 6.835 فندق فلسطي 

 23.2 31.635 8.435 فندق عش تار 

 81.5 83.635 2.135 فندق اببل 
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أ دقنار، اما لندع 23.2الفايدة اليتيققة لفندع ععتار لل) قدرذا ا

أ دقنار ولل) سعد  2.135لالع ل ل) سعد العدا  اصمثع صسهيه ا

أ دقنةار امةا الفةايةدة اليتك جةة مس 83.635ال ي  اصمثةع صسةةةةهيةه ا

 دقنار.  أ81.5لدع اصسعار ل ل) قدرذا ا

 

 قطاع الصناعة: ثانيا:

أ شدكة وتعد  25أ شدكة مس رمع ا2ل  ذاا القطاع تس ا تيار ا

العةدكا  اليعتارة مس ركثد العةدكا  جعةاحا وتداوال ل  السة ع 

وذا  العةةةةدكا    30/6/2018)الت  (1/1/2015  هة الفتدة

ذ  االههة الصةةةةنةاعية، لرداد لليعةةةةدولا  الرازقةأ، سةةةةيتس  

 التطدع الت ذا  العدكا  وكيا قل ن 

ردكة سةعد السةهس  أ6ق ضةق العةكع ا الهالل الصةةناعية: .1

 الت  (1/1/2015الي م  لعةدكة الههة الصةناعية للفتدة 

وق يس مس  هة الدسةةةةس ال يةاج  ان ردكةة 30/6/2018)

لاالتوان رظس وج د لع  التقل ا  الك يدة    اصسعار تتصو

 صسعار اصسهس ل  رقا  معينة.

 

 رشكة الهالل الصناعية   ( 6شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

أ وج د 7ق ضةةةةق العةةةةكع ا بغداد للمشةةةةروبات الغازية: .2

اسةةتقدار جسةة   صسةةعار االسةةهس مصةةار ا تقل ا  لسةةيطة  

صسعار االسهس وال تعل  تل  االسعار مس وج د قيس  ارجة 

 (1/1/2015عس إحار الت ازن الاي تعهد  االسعار للفتدة  

 .30/6/2018) الت 

 

 رشكة بغداد للمرشوابت الغازية   ( 7شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

A. :ق هد   تطبيم الخوارزمية العشةةوائية في قطاع الصةةناعة

أ اسةعار العةدا  االمثع واسةعار ال ي  االمثع  6لنا الةدوة ا

والفةايةدة اليتيققةة جتيةةة الفدع ليس سةةةةعد ال ي  والعةةةةدا  

للعةةةةدكةةا  عينةةة الةةدراسةةةةةة والةةاي ق يس جتةةاي  تط يا  

 زمية العع ايية علت العدكا  عينة الدراسة.الع ار

 

 ( 2015 - 2018( نتاجئ اخلوارزميات العشوائية لقطاع الصناعة ) 6جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. 

 

ق يس الةدوة رعه  رسةةعار العةةدا  اصمثع ورسةةعار ال ي  اصمثع  

لاسةتعدا  الع ارزمية الععة ايية، لعةدكتيس مس قطاع الصةناعة  

لف  شةدكة الههة الصةناعية ت هد اسةعار العةدا  االمثع السةهس  

أ دقنةار واسةةةةعةار ال ي  االمثةع  0.191العةةةةدكةة وال ةال) قييتهةا ا

الفةايةدة اليتيققةة مس لدع االسةةةةعةار لل) أ دقنةار لينيةا 0.694ا

أ دقنار، اما شةدكة لرداد لليعةدولا  الرازقة لأن 0.503قدرذا ا

أ دقنار ولل) سةةعد ال ي   0.359سةةعد العةةدا  االمثع صسةةهيها ا

أ دقنار وكاجت الفايدة اليتيثلة مس 4.163االمثع لاا  العةةدكة ا

 أ دقنار. 3.804لدع اسعار العدا  وال ي  ذ  ا

-0.07

0.13

0.33

0.53

0.73

2015       2016     2017    2018

-0.1

0.9

1.9

2.9

3.9

2015      2016     2017    2018

 سعر للرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي )سعر البيع  

 سعر الرشاء(   – 

 0.503 0.694 0.191 الهالل الصناعية 

بغداد للمرشوابت  

 الغازية 

0.359 4.163 3.804 
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B. ق هد لنا الخوارزمية العددية في قطاع الصةةةناعة:  تطبيم

أ اسةةةعار العةةةدا  االمثع واسةةةعار ال ي  االمثع  7الةدوة ا

والفةايةدة اليتيققةة جتيةةة الفدع ليس سةةةةعد ال ي  والعةةةةدا  

للعةةةةدكةةا  عينةةة الةةدراسةةةةةة والةةاي ق يس جتةةاي  تط يا  

 الع ارزمية العددقة علت العدكا  عينة الدراسة.

 

 ( 2015 - 2018وارزميات العددية لقطاع الصناعة ) ( نتاجئ اخل 7جدول ) 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. املصدر: من  

 

ق يس الةدوة رعه  سةةةعد العةةةدا  اصمثع وسةةةعد ال ي  اصمثع  

لاسةتعدا  الع ارزمية العددقة، لف  لعةدكتيس مس قطاع الصةناعة  

شةةدكة الههة الصةةناعية ت هد اسةةعار العةةدا  االمثع السةةهس  

دقنةار واسةةةةعةار ال ي  االمثةع  أ 0.202العةةةةدكةة وال ةال) قييتهةا ا

أ دقنةار لينيةا الفةايةدة اليتيققةة مس لدع االسةةةةعةار لل) 0.702ا

أ دقنار، اما شةةةدكة لرداد لليعةةةدولا  الرازقة لأن 0.5قدرذا ا

أ دقنار ولل) سةةعد ال ي   0.372سةةعد العةةدا  االمثع صسةةهيها ا

أ دقنةار وكةاجةت الفةايةدة اليتيققةة 4.172االمثةع لةاا  العةةةةدكةة ا

 أ دقنار. 3.8قدرذا ا

 

 ثالثا: قطاع االتصاالت:

، شةدكةأ 2امس رمةع   شةدكة (1)ل  ذاا القطاع تس ا تيار      

تس ا تيار شةةدكة اسةةيا سةةيع لهتصةةاال  والت  تعد مس ركثد  ام  

أ  8العةةةةدكا  تداوال ل  السةةةة ع وللن د ل  العةةةةكع ال ياج  ا

والعاص ليدكة رسةةةعار اصسةةةهس الي مية للعةةةدكة  هة الفتدة  

جهرف  30/6/2018)الت   (1/1/2015معةةاذدة  هة اليدة مس 

 وج د استقدار ل  ردكة سعد السهس الي مية. 

 

 

 

 

 

 حركة سعر السهم اليويم لرشكة اس ياس يل لالتصاالت   ( 8شلك ) 

 . Excelاملصدر: من اعداد الباحث ابس تخدام الربانمج  

 

A. :ت هد   تطبيم الخوارزمية العشةوائية في قطاع االتصةاالت

والفايدة   لنا اسةةةةعار العةةةةدا  االمثع واسةةةةعار ال ي  اصمثع

للعةدكة عينة  اليتيققة جتيةة الفدع ليس سةعد ال ي  والعةدا 

أ والةاي ق يس جتةاي  تط يا 8الةدراسةةةةةة كيةا ل  جةدوة ا

 شدكة اسياسيع لهتصاال .علت عع ايية الع ارزمية ال

 

 ( 2015 - 2018( نتاجئ اخلوارزميات العشوائية لقطاع االتصاالت ) 8جدول ) 

 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات اليومية لسوق العراق. 

 

جهرف مس  هة الةدوة رعه  والعاص لعةةةدكة اسةةةيا سةةةيع 

دقنار ورل ةع أ 0.117لهتصةةاال  ان رمثع سةةعد للعةةدا  ذ  ا

أ دقنةار وكةاجةت الفةايةدة اليتيققةة ذ  الفدع 20.21سةةةةعد لل ي  ا

ليس سةةةةعد العةةةةدا  اصمثةع وسةةةةعد ال ي  اصمثةع وال ةال) قةدر  

 أ دقنار. 20.093ا

 

B. :ت هد لنا  تطبيم الخوارزمية العددية في قطاع االتصةاالت

والفايدة اليتيققة   اسةعار العةدا  االمثع واسةعار ال ي  اصمثع

للعةدكة عينة الدراسةة  جتيةة الفدع ليس سةعد ال ي  والعةدا 

أ والةاي ق يس جتةاي  تط يا الع ارزميةة 9كيةا ل  جةدوة ا

 العددقة علت اليصارف عينة الدراسة.  

 

 

 

 

 سعر للرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي )سعر  

 سعر الرشاء(   – البيع  

 0.503 0.694 0.191 الهالل الصناعية 

بغداد  

للمرشوابت  

 الغازية 

0.359 4.163 3.804 

 سعر الرشاء الامثل  امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر البيع الامثل 

𝜽𝟐 

املتحققة من الفرق بي )سعر  الفائدة  

 سعر الرشاء(   – البيع  

 20.093 20.21 0.117 اخلوارزمية العشوائية 
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 ( 2015 - 2018لقطاع االتصاالت )( نتاجئ اخلوارزميات العددية  9جدول ) 

 

 

 اليومية لسوق العراق. املصدر: من اعداد الباحث ابالعامتد عىل النرشات                

 

ق هد الةدوة اعه  سعد العدا  اصمثع وسعد ال ي  اصمثع ولقا  

للع ارزمية العددقة لعةدكة اسةياسةيع لهتصةاال  ام ق ل) سةعد  

أ  20.22أ دقنار وسةةةعد ال ي  اصمثع ا0.122العةةةدا  االمثع ا

أ  20.098دقنار وان الفايدة اليتيققة جدا  الفدع ليس اصسةعار ا

 دقنار

 

 )االستنتاجات والتوايات(

 أوال: االستنتاجات:  

ل  كفا ة السة ع اليالية تأت  اليعل ما  الت السة ع ل  ري  .1

وقت وتك ن ذا  اليعل ما  مسةةةتقلة عس لع ةةةها ال ع  

وان ردكة اصسةةعار تك ن ععةة ايية ل  السةة ع الكف   ام 

تتةةه لاالرتفةاع م  االج ةا  االقةةاليةة ولاالجعفةاا م  االج ةا   

يس ل  السل ية ول  ضع وج د الينالسة العدقدة ليس اليتعامل

السةةة ع لهدف اليصةةة ة علت تل  اليعل ما  واالسةةةتفادة  

منها اال اجه ال قيكس صي منهس تيقيا السةة ا ل  اليصةة ة 

علت تلةة  اليعل مةةا  وتيقيا ررلةةاس ظيد اعتيةةادقةةة علت 

 رسا  لقية اليتعامليس.  

تتطلع جةاس عيلية تداوة اصسةةهس ات اع عدة اسةةتداتيةيا    .2

تس تيةةدقةةدذةةا مس ق ةةع منةةاسةةةة ةةة لتيقيا االذةةداف الت  ق

اليتعامليس ل  االسة اع ل  ضة   النتاي  الت  تس اليصة ة 

عليهةةا ل  الةةةاجةع التط يق  مس الةدراسةةةةةة ك جهةةا تيكس 

اليتعامليس مس اعتياد اسةةتداتيةية تداوة مناسةة ة ل  ضةة   

وتعتلو اسةةةةتداتيةيةا  التةداوة الت  قت عهةا  تلة  النتةاي ، 

 ليستثيد ورظ ته. اليتعامليس ل  الس ع لا تهف راجة ا

عند مقارجة تط يا الع ارزمية الععةة ايية عس الع ارزمية  .3

العددقة، جهرف ل  الع ارزمية الععةة ايية اليسةةتعدمة ل  

دراسةةةةتنةا اجهةا حدققةة ال تيتةات الت تيةدقةد الت زق  ليتريد  

سةعد اصمةع إضةالة الت ا تصةارذا ل قت اليصة ة علت 

ة لأجها تيتات ليعدلة النتاي  رسةاليا، اما الع ارزمية العددق

شةكع الت زق  الدقاضة  لتريد رسةعار اصمة ة إضةالة الت 

اجها تيتات الت رسةا  لع  اليعالس العامةة ليت سةئ عايد 

 اصم ة. 

اقهد  لنا جيي  جداوة الع ارزمية الععةةةة ايية والعددقة  .4

وان سةةةةعد ال ي  اصمثةع لةيي  القطةاعةا  اليعتةارة كةاجةت  

اصمثع وذاا قعن  تيقيا رك د قييها رك د مس سةعد العةدا  

لةةايةةدة  ميكنةةة لليتعةةامليس  هة تلةة  الفتدة الومنيةةة، 

ولةاليقةارجةة ليس الف ايةد اليةاليةة للع ارزميةة الععةةةة اييةة 

والعددقة جهرف ان ل ايد الع ارزمية الععةةة ايية تك ن اقع 

جسةةةة يةةا مس ل ايةةد الع ارزميةةة العةةددقةةة وذةةاا مةةا قييو  

الفةايةدة القليلةة تةدة علت ان   الع ارزميةة الععةةةة اييةة ام ان

السة ع اليالية متوجة وما  كفا ة وان اصسةعار تع ة  صلية 

 الس ع وق ل العدا والطلع لالف ايد تك ن معق لة.  

جهرف مس  هة االحهع علت الدسةةةة   ال ياجية صسةةةةعار  .5

اصسةةةةهس للقطةاعةا  عينةة الةدراسةةةةة اجهةا تعةاج  مس تقل ةا   

  مل  ان السة ع قت   السةيد لسةيطة ل  رسةعار اصسةهس وقعن

الععةة اي  صسةةعار اصسةةهس ع د الومس ولالتال  كفا ة تل  

السة ع علت اليسةت ل ال ةعيو، وان رسةعار اصسةهس تت   

عيلية مت سةةئ عايد اصمةةع اليال  ام ان اظلع القيس تك ن 

 قدق ة مس مت سئ عايد اصمع. 

 

 ثانيا: التوايات:

وتط قدذا مس  هة العيع علت كفا ة السةةة ع اليالية  رل  .1

 مس الثقة اليالية، و لا للسةة ع اليعل ماتية الكفا ة ت ليد

الي ةةارلة  عيليا  ضةةد اليسةةتثيدقس رق ع رياقة  هة

 م ةةةللة معل ما  جعةةةد ضةةةد معةةةددة عق لا  ولدا

 تّ لد ضةدورقة، لاإلضةالة الت ضةدورة معل ما  وإ فا 

 سعر للرشاء الأمثل   امس الرشكة 

𝜽𝟏 

 سعر للبيع الامثل 

𝜽𝟐 

الفائدة املتحققة من الفرق بي  

 سعر الرشاء(   – )سعر البيع  

 20.098 20.22 0.122 اس يا س يل لالتصاالت 



 

 

  Year thVol. 4   Issue 2    2019    4مجلة كلية الكوت الجامعة        
 

 استخدام الخوارزميات .......... –الباحث محمد و  أ.م.د. مهند  77-61صفحات       

                                                      76                                                                                     
 

 حدقا عس اليعل ما  لت ليد قق   دقيا مال  إلصةةةةاس

 اليتعامليس ل  الس ع.  لةيي  وجعدذا اليالية اصوراع

ضةةدورة االليا  لاسةةتداتيةيا  التداوة مس ق ع اليتعامليس   .2

ودراسةةةةةةة قدوف السةةةة ع اليةةاليةةة مس اجةةع ا تيةةار 

 االستداتيةيا  اليناس ة الت  تعيع علت تيقيا اصرلاس.  

ع لقوراع اعتياد الع ارزمية الععةةة ايية ل  سةةة ع العدا .3

اليالية لك جها تيقا ذامح رلق معق ة وسةه لة تنفياذا مس 

ق ع اليتعامليس وال ارثيس لك جها تعتيد علت سةةةةعد السةةةةهس 

 الي م  لقئ. 

ق مة  ال ار  لت سةي  الدراسةة لتعةيع عيلية مت سةئ عايد  .4

 Fractional) Mean revertingاصمةةةةع الكسةةةةدقةة  

assisting processالعةامةة لعيليةة   أ لك جهةا تيثةع اليةالةة

 مت سئ عايد اصمع.
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