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وله شكراً وآخره رضوانك والصالة والسالم على سٌد أاللهم لك الحمد حمداً ٌبلغ 

 ..... وبعد  صحابه الغر المٌامٌنأالطٌبٌن و صلى هللا علٌه وآله   المرسلٌن محمد  

وفً الوقت الذي تنتهً الباحثة من اعداد هذه االطروحة تتقدم بالعهد وفاءاً وبالجمٌل 

ً وبالشكر والتقدٌر أساتذتً المشرفٌن األستاذ الدكتور فالح جمال معروف  لما أبداه إعترافا

أبان الدراسة  التوجٌه واإلرشاد علىالعزاوي واألستاذ المساعد الدكتور عباس غالً الحدٌثً 

 وبعدها .. فاستحقا من هللا عنً ما ٌجزي به العلماء .

ودهم المخلصة وهم وأتوّجه بالشكر الجزٌل والعمٌق ألُناس اعترف لهم بالفضل على جه

ابن رشد وأخص منهم بالذكر األستاذ الدكتور أٌاد  –أساتذة قسم الجغرافٌة فً كلٌة التربٌة 

الطٌف .. ومن مدٌنة النجف األشرف األستاذ  إبراهٌم عاشور الطائً واألستاذ الدكتور بشٌر

رف الدكتور محسن عبد الصاحب المظفر فً الجامعة اإلسالمٌة فً مدٌنة النجف األش

وكالً من والسٌد علً كنكون والدكتور عبد الصاحب البغدادي عمٌد كلٌة التخطٌط العمرانً 

 -كلٌة اآلداب –الدكتور عبد الوهاب الٌاسري والدكتور علً لفته سعٌد من قسم الجغرافٌة 

جامعة الكوفة، والدكتور زٌن العابدٌن علً صفر، األستاذ الدكتور عبد الرحٌم خلف راهً من 

والدكتور رٌاض المسعودي كلٌة  الجامعة المستنصرٌــــــة -ـــة اإلدارة واإلقتصـــــادكلٌــ

 والدكتــــور مكرم ضٌاء جعفر األعرجً والدكتورة سالم عبد الكرٌم التربٌة جامعة كربالء

 واإلقتصاد . من قسم اإلحصاء ، كلٌة اإلدارة والسٌد رائد فاضل سمٌسم،

أُقدم شكـــري وثنائً لكل من الســـادة ..  أحمد شاكر حسن  والٌفوتنً واجب العرفان ان

سم قالفً قسم اإلعالم فً مدٌرٌة مـــرور محافظـــة النجــف والسٌـــــد فرقان قٌس شربة فً 

مجلس محافظة النجف والسٌد فائق عزٌز معله المدٌر العام لمدٌرٌة إحصاء القانونً فً 

زهرة العبٌدي مسؤول شعبة الترقٌم فً مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجف والمهندس قٌصر عبد ال

محافظة النجف والمهندسة مٌعاد عدنان والمهندسة لمٌاء عبد مسلم فً مدٌرٌة التخطٌط 

العمرانً والمهندس منصور مكطوف خلف مسؤول تنظٌم المدن والمهندسة خلود فً مدٌرٌة 

 بلدٌة الكوفة...

لوردي امٌنة مكتبة التخطٌط الحضري واالقلٌمً وعرفاناً بالجمٌل لكل من الست سمٌرة ا

امٌنة مكتبة قسم الجغرافٌة فً كلٌة زكٌة عبد كاظم مكتبة تربٌة ابن رشد والست  وأمٌنة

 اآلداب.

وٌحتم علً اإلحسان أن أتقدّم بشكري واعتزازي الكبٌر إلخوانً وأخواتً لما لهم من الفضل   

 والدعم المتواصل فجزاهم هللا عنً خٌر الجزاء ...

 الباحثــــــة



 و

صـالمستخل

  ً من تمثل منظومة شبكة النمل الحضري وفً ولتنا الحاضر جزءاً كبٌراً ومهما

شبكة  عبرّ  ,المدٌنة ومرافمها الحٌوٌة. فهً الشراٌٌن التً تمدّها بالحٌاة استعماالت االرض

فً إعطاء الشكل والهوٌة المورفولوجٌة  مساهمة بموةالشوارع أنماطها وأشكالها المختلفة 

فً عملٌة التبادل والتفاعل بٌن أجزائها  ,أهمٌة دور النمل الحضري فً المدٌنة وتظهرللمدٌنة. 

المختلفة ومع محٌطها الخارجً وبماٌؤدي الى التكامل الوظٌفً لالنشطة المختلفة المتمثلة 

لشوارع وماتولده من تأثٌر على مدٌات بحركة السكان الٌومٌة عبر المحاور الرابطة وشبكة ا

 سهولة الوصول وعلى التلوث البٌئً للمدٌنة .

فهم وتحلٌل والع شبكة النمل الحضري فً مدٌنة  هوومن هنا فأن هدف هذه الدراسة 

 المنتجةوالمتمثلة بشبكة النمل الحضري من شوارع وتماطعات ووسائط النمل  النجف األشرف,

ة للشبكة وتشمل محطات تعبئة الولود وموالف السٌارات والمرائب والمرافك الخدمٌ ,للحركة

أما الجانب الثانً فتمثل بالتحلٌل العلمً لنتائج المسح المٌدانً لالحٌاء السكنٌة  هذا من جانب.

الحالٌة التً تولد مختلف أنواع وأغراض الرحالت باإلضافة الى تحدٌد معدل حجم المرور 

من مشكالت متمثلة بصعوبة  ٌنتج عنها رع والتماطعات وماومناطك االختنالات فً الشوا

 وصوالً  .الوصول إلى النشاطات المختلفة وطول زمن الرحلة المستغرق بسبب هذه االختنالات

التلوث باإلضافة إلى زٌادة مشكالت الحوادث المرورٌة  بدأت تعانٌه المدٌنة من مالحلول الى 

الضوضائً. فضالً عن تعدد المخططات األساسٌة التً ُصممت لها والتً لم تراعِ الحفاظ على 

 المركز التأرٌخً للمدٌنة أو حتى الحفاظ على األبنٌة ألتأرٌخٌة والتراثٌة المنفردة المهمة.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات اهمها:

مدٌنة النجف االشرف متمثلة بالنمط العضوي والذي  وجود أنماط متعددة من الشوارع فً -

أرتبط بالنشأة األولى للمدٌنة والنمط الشعاعً فً المدٌنة المدٌمة والنمط الشبكً والنمط 

 الدائري المتمثل بشارع المحٌط والشارع الحولً .

أما فٌما ٌخص موالف السٌارات والتً تعد أهم المرافك الخدمٌة لشبكة النمل الحضري  -

نها فً المدٌنة المدٌمة تعانً من االهمال وللة االهتمام من لبل الجهات المختصة فأ

باألضافة الى أنها تكون عدٌمة الفائدة فً حال غلك منافذ المدٌنة المدٌمة فً الزٌارات 

 الموسمٌة وللنواحً االمنٌة .



 ز

مكتب  أفتمار الشوارع التجارٌة مثل شارع المثنى وشارع دمحم مهدي الجواهري وشارع -

بشكل صفٌن مما  المركباتمما ٌؤدي الى ولوف أصحاب  المركباتالرشٌد الى موالف 

ً عند أنزال أو أركاب األشخاص  ً ثالثا ٌضطر سائمً سٌارات األجرة الى الولوف صفا

الشوارع وخاصة أولات الذروة المسائٌة التً  األمر الذي ٌنتج عنه زخماً مرورٌاً فً هذه

 ٌة .تشهد حركة مرورٌة عال

دلٌمة أي بما  416.958وجود ولت فائض فً عمل محطات تعبئة الولود فً المدٌنة بممدار -

 ساعة عمل.25 ٌمارب 

أظهر التحلٌل األحصائً للبٌانات وجود عاللة أرتباط لوٌة طردٌة بٌن عدد الرحالت  -

كذلن المتولدة وكل من زٌادة عدد العاملٌن فً األسر وزٌادة عدد األفراد فً سن التعلٌم و

مهنة رب االسرة ومستوى الدخل الشهري لألسرة حٌث أرتفع معدل الرحالت لألسر ذات 

 رحلة/ أسرة . 1.76الدخل العالً )ملٌون فأكثر( لٌصل الى 

عدم لدرة شبكة الشوارع فً مدٌنة النجف االشرف على أستٌعاب الزخم المروري الكبٌر  -

ن من الدراسة المٌدانٌة أرتفاع حجم المرور فٌها, فمد تبٌ المركباتالناتج عن أرتفاع أعداد 

فٌها بما ٌزٌد عن الطالة التصمٌمٌة لها وتزداد المشكلة خالل الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة .

عدم كفاءة بعض تماطعات شوارع المدٌنة بسبب زٌادة معدل حجم المرور فٌها ولد سجل  -

ل الذروة الصباحٌة لألٌام مٌسان خال-أكبر حجم مروري فً تماطع ساحة الزهراء

مركبة لٌاسٌة /ساعة بمعدل  13786مركبة /ساعة , وتتمثل  11730االعتٌادٌة حٌث بلغ 

 , أي تكون الحركة مضطربة والسرعات للٌلة جداً تمترب من الصفر.2.29مروري بلغ 

الكوفة )حً مٌسان( أعلى حجم مروري وللذروة الصباحٌة لألٌام  -كان لمدخل النجف -

مركبة لٌاسٌة/ساعة وبنسبة  2987مركبة /ساعة بما ٌعادل  2622ٌادٌة والبالغة االعت

 -% من مجموع مداخل المدٌنة . أما أٌام العطل فمد أحتل مدخل النجف32.6مئوٌة بلغت 

ً بمعدل وصل الى  مركبة  2724كربالء أعلى حجم مروري وللذروة الصباحٌة أٌضا

% من المجموع 33.4مركبة لٌاسٌة /ساعة وبنسبة مئوٌة بلغت  2982/ساعة وٌعادل 

 الكلً لمداخل مدٌنة النجف األشرف .
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1 
 

 المقـدمـة
 

 تضاعفها حجما  ألساسٌة داخلها وخارجها وبتأثٌر الوظائف اتنمو المدٌنة  أن   من البدٌهً

من استعماالت االرض المختلفة التً الٌمكن ان  خلٌطا  و معقدا   حٌوٌا   فهً تمثل تنظٌما   ,عددا  و

لذا فأن هذه االستعماالت صنعت لنفسها  .البضائع فٌهاو حركة السكان نتؤدي وظائفها بدو

 .الدرجات الدامة صلة التفاعل فٌما بٌنهاو داخل المدٌنة شبكة من الشوارع بمختلف الوظائف

تمثل شبكة النقل شراٌٌن الحٌاة فً المدٌنة والتً امتد تأثٌرها الثقافً واالقتصادي  إذ

من وجوه التنمٌة  ضري وجها  ٌعد النقل الح إذ ,واالجتماعً الى خارج حدودها المعمورة

فهو المسؤول االول عن تفعٌل وتدوٌر عجلة الحٌاة  .مهما من عوامل التقدم الحضاري وعامل  

 فً المدٌنة بكافة انشطتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة .

همٌة النقل الحضري فً حٌاة المجتمعات وتعاظم دوره فقد تنوعت الدراسات ذات ألو

حتى حولت  ,واصبحت القاسم المشترك بٌن مختلف االختصاصات الدقٌقة والعامةالعلقة 

مل على تحرٌك ا تعكونه ,من الحالة الساكنة الى الحالة المتحركة حضريدراسات النقل ال

 الخصائص والسمات التخطٌطٌة نحو تحقٌق اداء وظٌفً امثل .

السٌاسات  فً رسمموضوع النقل الحضري بأهتمام الباحثٌن  ً  ظحوبهذا 

 المرورود لتحسٌن نظام النقل ٌالبع أوتخاذ القرارات على المدى القرٌب إلالستراتٌجٌات وا

التقنٌات المتطورة فً النقل وحل المشكلت المرورٌة فً المدن. واستخدام الوسائل الحدٌثة و

 للحد من المشكلت البٌئٌة وحماٌة السكان من هذه التأثٌرات .

والتً تتكون من شبكة  ,فً تكوٌن هٌكل المدٌنةاألساس ضري شبكة النقل الحتمثل 

البضائع بوسائط و الشوارع بأنواعها ووظائفها المختلفة التً تشهد الحركة الٌومٌة للشخاص

النقل المختلفة فضل عن مرافق الشبكة االخرى الخدمٌة التً تعد من مكملت هذه الشبكة 

 تطرأ على المدٌنة بفعل مجموعة من المتغٌرات . والتً تتأثر بعوامل النمو والتطور التً

تمثله مدٌنة النجف االشرف من وضع خاص لدى المسلمٌن قد الٌظهر  ما وبالنظر إلى

التركٌز  فً معظم أن لم ٌكن فً جمٌع مدن العالم من زٌارات موسمٌة وشهرٌة واسبوعٌة ٌأتً

ظٌفً من حٌث شبكة الشوارع على شبكة النقل الحضري فً مدٌنة النجف االشرف ودورها الو

من  وسائط النقل المستخدمة فً الرحلت وما تسببهالٌومٌة و رجة استٌعابها لرحلت االفرادود

ناتجة من زٌادة اعداد ال التلوث البٌئًومشكلت فً تقاطعات المدٌنة اختناقات مرورٌة 

  مرورٌة فً المدن.كبات والنشاطات الوظٌفٌة والتً تزٌد بدورها من معوقات الحركة الالمر
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 التـــنظٌـمــــً  اإلطـــــــار 1-1

 مبررات الدراســة 1-1-2

الشرٌف ٌنٌة روحٌة من خبلل وجود الضرٌح بمكانة د األشرفتمتاز مدٌنة النجف 

مواكب  وحركةلؤلمام علً )علٌه السبلم( وما تشهده من حركة الزائرٌن للعتبات الممدسة 

وما تشهده من زٌادة فً عدد السكان إال انها تفتمر الى  ,ممبرة وادي السبلم بإتجاهالجنائز 

ل دراسات تحلٌلٌة وشاملة لموضوع النمل الحضري فً المدٌنة لما له من أهمٌة كبٌرة النه ٌشغ

وتحدٌات كبٌرة على  مشكبلتمن  وربط أجزاء المدٌنة وإستعماالتها, وما ٌعانٌه مساحة مهمة

 األطروحة لدراسةلذا جاءت هذه  .المرورٌة والحوادث والتلوث البٌئً األختنالاتمستوى 

النمل الحضري والولوف على مسبباتها لوضع المعالجات والحلول لها من  تمشكبلوتحلٌل 

 .لد تسهم فً معالجة هذه المشكبلتخبلل ممترحات 

 مشكلة الدراســـة 1-1-3

 ٌمكن صٌاغة مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتٌـــة :

هل إن الشوارع الرئٌسٌة والثانوٌة فً مدٌنة النجف األشرف ذات مواصفات تتناسب  -1

 واألهمٌة الدٌنٌة والتارٌخٌة للمدٌنة ؟

 الحضري حركة النملحجم للشوارع مع  واإلستٌعابٌةما مدى تناسب الطالة التصمٌمٌة  -2

 ومستمببلً. بالسٌارات فً الولت الحالً

هل أن موالف المركبات فً مدٌنة النجف األشرف عامة والمدٌنة المدٌمة خاصة غٌر  -3

مخططة وغٌر منظمة ومدى مبلئمتها مع ما تستمبله من مركبات فً أولات الزٌارات 

 الدٌنٌة التً تشهدها المدٌنة ؟

وف المركبات على جانبً الطرٌك ٌإدي الى خلك إزدحامات مرورٌة وتملٌل هل أن ول -4

 الطالة اإلستٌعابٌة أو التصمٌمٌة للشوارع.

المرورٌة فً شوارع مدٌنة النجف  األختنالاتهل تإثر الرحبلت الداخلٌة على تزاٌد  -5

 األشرف بسبب تركز المإسسات الوظٌفٌة ؟

عانً منها تماطعات وشوارع مدٌنة النجف المرورٌة التً ت مساهمة األختنالاتمدى  -6

  التلوث البٌئً.فً  األشرف
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 فرضٌة الدراســــة  1-1-4

 بما ٌلــً :تتمثل فرضٌة الدراسة 
 

ضعف مبلئمة مواصفات الشوارع الرئٌسٌة والثانوٌة فً مدٌنة النجف األشرف مع ما  .1

 تتمتع فٌه مدٌنة النجف األشرف من  أهمٌة دٌنٌة وتؤرٌخٌة. 

عدم تناسب الطالة اإلستٌعابٌة للشوارع فً المدٌنة مع حجم حركة النمل الحضري  .2

 بالمركبات فً الولت الحالً وما لد ٌترتب علٌه مستمببلً.

اِّن موالف المركبات فً مدٌنة النجف األشرف بما فٌها المدٌنة المدٌمة, تعانً من للة  .3

مدٌنة من األعداد الكبٌرة للمركبات التخطٌط والتنظٌم الذي ال ٌتناسب مع ما تستمبله ال

 خاصة فً أولات الزٌارات الموسمٌة واألسبوعٌة للعتبات الممدسة.

اضطرار ولوف المركبات على جانبً الطرٌك ٌإدي الى خلك إزدحامات مرورٌة وتملٌل  .4

 الطالة اإلستٌعابٌة أو التصمٌمٌة للشوارع 

ألختنالات المرورٌة فً مناطك معٌنة من تإثر الرحبلت الداخلٌة لسكان المدٌنة على تزاٌد ا .5

 شوارع مدٌنة النجف األشرف.

تإثر األختنالات المرورٌة عند التماطعات المهمة على تزاٌد التلوث البٌئً باإلضافة الى ما  .6

 تسببه من صعوبة الوصول.
 

 هدف الدراســـــة 1-1-5

فهم وتحلٌل والع شبكة النمل الحضري فً مدٌنة النجف  من خبللالدراسة  هدفتمثل ٌ

التً تعانٌها  ومدى فعالٌاتها الخدمٌة والتعرف على أهم المشكبلت والصعوبات األشرف,

ومدى كفائتها فً  .ومحطات تعبئة الولود مركباتمن موالف  الحضري مستلزمات النمل

 .فً المدٌنة الحضري حاجات النمل تلبٌة
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 در البٌاناتمـــصا 1-1-6

 ساسٌٌن فً جمع المعلومات وهما :أالدراسة على مصدرٌن  إعتمدت

الكتب والرسائل  البٌانات والمعلومات من شتملت على جمع: ولد أالدراسة النظرٌــة .1

المطبوعات الحكومٌة  , باألضافة الىطارٌح والدورٌات ذات الصلة بموضوع الدراسةألوا

التً تشمل اإلحصائٌات والبٌانات المنشورة وغٌر المنشورة حول مدٌنة النجف األشرف, 

وأنواع الخرائط التً تحتوي على المولع والطرق وخرائط التصمٌم األساس لمدٌنة النجف 

 األشرف.

إتجاهات  : إذ تمثلت بؤجراء مسوحات مٌدانٌة لمنطمة الدراسة فً عدةالدراسة المٌدانٌة .2

 وهـــــً :
 

رصد حركة المركبات فً الشوارع الرئٌسة والثانوٌة والتماطعات الرئٌسة المهمة فً منطمة  - أ

 الدراسة وتصنٌف المركبات فً الشوارع.

لمداخل ومخارج مدٌنة النجف  الرئٌسة على الطرقرصد حركة المركبات وحجم المرور - ب

 .شرفألا

. تضمنت عدداً من اإلسئلة لغرض الحصول على (1ك )ـملحإعداد إستمارة إستبانة,  -ج

من  5%أسرة بنسبة  1500المعلومات الخاصة بحركة السكان الٌومٌة, حٌث وزعت على 

 2009أسرة وحسب تمدٌرات عام  91428مجموع اإلسر فً منطمة الدراسة والبالغة 

 (.    2حك )وبحسب معادلة حجم العٌنة ولد تم اتباع طرٌمة العٌنة العشوائٌة البسٌطة مل

 مراجعة الدوائر الرسمٌة للحصول على المعلومات المتعلمة بموضوع الدراسة. -د 

 إجراء المماببلت الشخصٌة مع األشخاص المسإولٌن ذوي العبللة بالموضوع. -هـ

الشوارع فً منطمة  فً لٌاس اطوال GISاستخدمت تمنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة   .3

 Statisticls Pack ofالدراسة, وأستخدم برنامج الحزمة األحصائٌة للعلوم األجتماعٌة )

Society Sciense االصدار الحادي والعشرٌن )SPSS V21  لمعالجة البٌانات المٌدانٌة

وتم أستخدام اإلحصاء الوصفً واإلستداللً فً التحلٌل الكمً بؤستخدام أرتباط الرتب 
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وٌتم إحتسابه مباشرة من لبل  P-valueوأختبار صدله بؤستخدام طرٌمة  (*)ٌرمانلسب

مربع كاي ووفك الفرضٌة الصفرٌة والفرضٌة البدٌلة وإختبار  SPSSالبرنامج األحصائً 

(Chi- Square,) ( وتحلٌل التباٌن األُحاديOn Way Anova.) 

 .2013/ تشرٌن الثانً/30ولغاٌة  2013/ آذار/ 3أمتدت الدراسة المٌدانٌة للمدة من  -ز

 منهجٌة الدراســــة  1-1-7

لغرض تحمٌك أهداف الدراسة تم أتباع المنهج التارٌخً, المنهج الوصفً والتحلٌلً    

 )الكمً( لغرض تحلٌل العبللات المكانٌة لمتغٌرات البحث. 
 

 حدود الدراسة المكانٌة والزمانٌة  1-1-8

شددددرف لعددددام ألساسددددً لمدٌنددددة النجددددف األمنطمددددة الدراسددددة مكانٌدددداً بددددالمخطط ا تتحددددددّ 

 -°,44 ,'60 "40, والوالعددددة بددددٌن خطددددً طددددول )هكتددددار 8250والبالغددددة مسدددداحتها  2009

( شددددددددددماالً ''20,'32,8°-''40,'31,56°( شددددددددددرلاً ودائرتددددددددددً عددددددددددرض )°,44 ,'14 "20

حدددً سدددكنً, وحسدددب تصدددنٌف  51(. وتتكدددون مدددن سدددتة ألسدددام بلدٌدددة تتضدددمن 1خرٌطدددة )

 . (**) مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجف األشرف

أما حدود الدراسة الزمانٌة فتمثل والع حركة النمل الحضري الحالً لمدٌنة النجف 

 .2012 - 2013األشرف ولسنة 

 

 

 
 

                                                           

(, 0.31 ,0.50) ضعيف(, 0.01 ,0.30) جدا   ضعيف: اآلتي التقسيم عمى االرتباط درجات تصنيف في ةالباحث اعتمدت (*)
 أياد عاشور الطائي, ,العتبي عباس عزيز سامي: عن( 0.91 ,1.0) جدا   قوي, (0.71 ,0.90) قوي(, 0.51 ,0.70) متوسط

 . 187ص, 2012,  بغداد االحصاء والنمذجة في الجغرافية, مكتب ومطبعة أكرم لمطباعة,
بلدٌات محافظة النجف االشرف, بتارٌخ  مدٌرٌة السٌد فاضل كاظم, مدٌر لسم تنظٌم المدن فًممابلة شخصٌة مع  (**)

2013/1/20 . 



 والفلسفي اإلطار التنظيمي ............................................................................................الفصل األول

 

[6] 

 

 

 

 

 

  



 والفلسفي اإلطار التنظيمي ............................................................................................الفصل األول

 

[7] 

 الدراسات السابقــــة  1-1-9

أتخذت من الموضوع و فًزاوٌة تخصصها  خبلل من سابمة أشارت دراسات عدٌدة 

ً لها وتطرلت هذه الدراسات الى النمل بشكل عام كواحد من األ سلوب الوصفً والكمً منهجا

 كما ٌلــــً : عناصر تخطٌط وبناء المدن هذه الدراسات

 واألطارٌحالرسائل  1-1-9-1

ساسً ألالموسومة )متطلبات تخطٌط النمل ضمن التصمٌم ا ,دراسة عادل مرزة هادي -1

بٌان الدور الذي تإدٌه خدمات النمل فً  وكان هدف الدراسة هو(. 1982لمدٌنة الحلة, 

مة شارة الى دراسة العراق المائأللتصادي للمدٌنة مع األجتماعً واإلالتطور الحضاري وا

 .(1)رضألستعماالت ابٌن تطور وسائل النمل وتوزٌع أ

 ,الموسومة )موالف المركبات متعددة الطوابك فً مركز بغداد ,دراسة عماد حسون السنٌد -2

ستعمال مولف السنن من حٌث النوع حٌث عمل الباحث على تحلٌل كفاءة أ(, 1985

اإلضافة الى والحجم للمولف ودراسة تؤثٌره على النشاط التجاري فً منطمة الدراسة ب

 ,ً االلتصادٌة, المرورٌةرض الحضرٌة كمولف متعدد الطوابك من النواحأستعماالت األ

 . (2)ستعمال موالف الرصافً, التحرٌر والسعدونظٌفٌة والجمالٌة والتولع لكفاءة أالو

الموسومة )دراسة وتمٌٌم كفاءة الطرق فً المناطك السكنٌة  ,دراسة كامل ٌاسر حسن -3

والتً تناولت تمٌٌم كفاٌة الطرق عن المناطك السكنٌة من حٌث  (,1989لمدٌنة بغداد, 

 .(3)الجوانب الوظٌفٌة والبٌئٌة والمحلٌة وممارنة ذلن باألنظمة والمعاٌٌر المحلٌة والعالمٌة

راضً البلزمة للطرق والتماطعات ألالموسومة )نسبة مساحة ا ,دراسة نارٌن عمر محمود -4

بحثت فً أهمٌة انسٌابٌة المرور وفً تموٌم  إذ ,(1992ساسً للمدٌنة, ألفً التصمٌم ا

 .(4)تها وأصنافهاالشوارع وأنظم

                                                           
عادل مرزة مهدي, متطلبات تخطٌط النمل ضمن التصمٌم االساسً لمدٌنة الحلة, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, مركز ( 1)

 . 1982التخطٌط الحضري واالللٌمً, جامعة بغداد, 

عماد حسون السنٌد, موالف المركبات متعددة الطوابك فً مركز بعداد, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, مركز التخطٌط ( 2)

 . 1985الحضري واالللٌمً, جامعة بغداد, 

 –ٌاسر كامل حسن, دراسة وتمٌٌم الطرق فً المناطك السكنٌة لمدٌنة بغداد, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, كلٌة الهندسة ( 3)

 . 1989المسم المعماري, الجامعة التكنولوجٌة, 

نارٌن عمر محمود, نسبة مساحة االراضً البلزمة للطرق والتماطعات فً التصمٌم االساسً للمدٌنة, رسالة ماجستٌر )غٌر ( 4)

 . 1992المسم المدنً, جامعة صبلح الدٌن,  –منشورة(, كلٌة الهندسة 
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دراسة عبد الناصر صبري شاهر الراوي, الموسومة )دور النمل فً البناء الوظٌفً  -5

(, ولد عرض الباحث 1995الحبانٌة,  ,الفلوجة ,والعمرانً للمدن دراسة لمدن )الرمادي

فٌها خصائص النمل وطبٌعة الحركة المرورٌة داخل المدن مع بٌان الدور الذي ٌإدٌه 

 ظلً البناء الوظٌفً ومن ثم توضٌح النمو المستمبلً لهذه المدن فً عنصر النمل ف

  .(1)2008شبكات النمل حتى العام 

األرض ستعماالت إلالموسومة )التحلٌل المكانً  ,دراسة دمحم صالح ربٌع العجٌلً -6

توصلت هذه الدراسة الى لوة العبللة الخاصة  ,(1995 ,غراض النمل فً مدٌنة بغدادأل

وضرورة األخذ بنظر  األرض ألغراض النمل مع اإلستعماالت األخرىباستعماالت 

 .(2)االعتبار عامل النمل عند عمل المخطط االساس للمدٌنة

( وهدف 1996,الموسومة )النمل فً مدٌنة كركون ,دراسة زٌن العابدٌن علً صفر -7

سة الباحث فٌها الى دراسة النمل فً مدٌنة كركون بطرٌمة كارتوكرافٌة عن طرٌك درا

وتحلٌل لشبكات الشوارع وطالاتها االستٌعابٌة وممدار الحجم المروري فٌها مع دراسة 

الرحبلت الٌومٌة لسكان المدٌنة ومن ثم التنبإ بمستمبل الطلب على النمل فً المدٌنة حتى 

 . (3)2010العام 

( حٌث ركزت هذه 1997 ,الموسومة )النمل فً مدٌنة الموصل ,دراسة داود سلٌم عجاج -8

دراسة على الحركة الٌومٌة لسكان المدٌنة وتعاملت مع الحركة على أساس جزء من بٌئة ال

 .(4)أوسع تشمل منطمة تفاعلها ونفوذها, أي عبللاتها المكانٌة المتبادلة بٌنها وبٌن االطراف

( ولد 1998,الموسومة )النمل فً مدٌنة البصرة ,دراسة حمٌد غالب عجٌل السكٌنً -9

ن تؤثٌر العبللات المكانٌة فً النمل من حٌث الوظائف والفعالٌات اوضحت هذه الدراسة ع

 .(5)ضمن الحٌز المكانً لمدٌنة البصرة األرضستعماالت إالتً تموم بها 

                                                           
النمل فً البناء الوظٌفً والعمرانً للمدن دراسة لمدن )الرمادي, الفلوجة, عبد الناصر صبري شاهر الراوي, دور ( 1)

 . 1995الحبانٌة(, اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة(, كلٌة اآلداب, جامعة بغداد, 

, "دراسة فً جغرافٌة المدن" التحلٌل المكانً الستعماالت األرض ألغراض النمل فً مدٌنة بغداد دمحم صالح ربٌع العجٌلً,( 2)

 . 1995اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة(, كلٌة التربٌة, الجامعة المستنصرٌة 

دراسة حضرٌة كارتوكرافٌة, اطروحة دكتوراه )غٌر    منشورة( لسم  –زٌن العابدٌن علً صفر, النمل فً مدٌنة كركون ( 3)

 . 1996الجغرافٌة, كلٌة اآلداب, جامعة بغداد, 

داود سلٌم عجاج, النمل فً مدٌنة الموصل, اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة(, لسم الجغرافٌة, كلٌة التربٌة, جامعة ( 4)

 . 1997الموصل,

حمٌد غالب عجٌل السكٌنً, النمل فً مدٌنة البصرة, اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة(, لسم الجغرافٌة, كلٌة اآلداب, جامعة ( 5)

 . 1999البصرة, 
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دراسة نجاة حسن حسن الفمٌه, الموسومة )الدور الوظٌفً لشبكة النمل الحضري فً مدٌنة  -11

 ,المرورحركة بٌان الدور الوظٌفً لشبكة النمل و هدفت الدراسة الى إذ( 1999 ,صنعاء

وتوزٌعها على صفحة الحٌز الحضري مع تشخٌص المشكبلت التً افرزها هذا 

 . (1)واثرها فً انسٌابٌة الحركة المرورٌة فً المدٌنة ,االستخدام

الموسومة )أثر انظمة الطرق على النسٌج الحضري  ,دراسة فراس ثامر حمودي الراوي -11

( هدفت 2001 ,ة )ممارنة بٌن جزء تملٌدي وجزء معاصر( فً مدٌنة الكاظمٌةلمدٌنافً 

عادة هٌكلٌة حاصلة فً أنظمة الطرق ودورها فً أالدراسة الى متابعة أهم التطورات ال

 . (2)عناصرها المورفولوجٌة

الموسومة )أثر تطور شبكات الطرق فً النمو الحضري  ,دراسة مهٌب كامل فلٌح الراوي -12

ستندت الى منهج علم التخطٌط إ( وتكمن أهمٌة هذه الدراسة التً 2002 ,راوةفً مدٌنة 

وأثره فً  ,فً كونها وضحت أهمٌة التركٌز فً التخطٌط العلمً السلٌم لشبكات الطرق

دروسة, فضبلً عن كونه ٌمثل الوصول الى مدٌنة تنمو وتتوسع على وفك أسس علمٌة م

لضٌة ألء بالمدن الصغٌرة على مستوى اعتنانمطة أنطبلق للتؤكٌد على ضرورة األ

   .(3)والنواحً ضمن محافظات المطر

غراض النمل فً مدٌنة ألرض ألستعماالت اإالموسومة ) ,دراسة دمحم حمٌد الشهابً -13

ستندت الى منهج جغرافٌة المدن ولد تناولت أثر العوامل ( وهذه الدراسة أ2002,النجف

نشاء الطرق وامتدادها فً مدٌنة النجف إرض فً ألستعماالت اإالجغرافٌة ومستوى كفاءة 

وتحلٌل مدى التباٌن فً كفاءة النمل والمشكبلت الناتجة عن هذا التباٌن وكذلن الحوادث 

 .(4)المرورٌة

                                                           
سن  حسن الفمٌه, الدور الوظٌفً لشبكة النمل الحضري فً مدٌنة صنعاء, اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة(, لسم نجاة ح( 1)

 . 1999الجغرافٌة, كلٌة التربٌة )ابن رشد(, جامعة بغداد, 

اصر لمدٌنة )ممارنة بٌن جزء تملٌدي وجزء معافراس ثامر حمودي الراوي, أثر انظمة الطرق على النسٌج الحضري فً ( 2)

 . 2001فً مدٌنة الكاظمٌة(, رسالة ماجستٌر)غٌر منشورة(, مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً, جامعة بغداد, 

مهٌب كامل فلٌح الراوي, أثر تطور شبكات الطرق فً النمو الحضري لمدٌنة راوة, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, مركز ( 3)

 . 2002التخطٌط الحضري واالللٌمً, جامعة بغداد, 

دمحم حمٌد الشهابً, استعماالت االرض الغراض النمل فً مدٌنة النجف, رسالة ماجستٌر)غٌر منشورة(, كلٌة التربٌة, ( 4)

 . 2002الجامعة المستنصرٌة, 
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( والتً تناولت 2003,الموسومة )أثر المرور النافذ فً المدٌنة ,دراسة دمحم سٌد محسن -14

 .(1)والسلبً للمرور النافذ على المدٌنة األثر االٌجابً

الموسومة )تمٌٌم كفاءة شبكة النمل فً منطمة  ,دراسة هدى عبد المادر الخالدي -15

ً حالٌاً إ( تضمنت الدراسة التً 2005,المحمودٌة ستندت الى منهج علم التخطٌط تموٌما

 ,ركة النملزدحامات فً حإللوالع شبكة النمل فً منطمة المحمودٌة التً تعانً كثرة ا

والعوامل المإثرة فٌها والتنبإ بالرحبلت  إنجذابها نموذج بٌن تولد الرحبلت ووإٌجاد إ

 . (2)المستمبلٌة المتولعة لئلٌفاء بمتطلبات النمل لمنطمة الدراسة

الموسومة )التحدٌد المكانً لموالف المركبات خارج  ,دراسة فراس ثامر حمودي الراوي -16

ستخدام تمنٌات نظام المعلومات الجغرافٌة انب الرصافة لمركز مدٌنة بغداد بؤالطرٌك فً ج

GIS(3).   

رض ومنظومة ألستعماالت اإالموسومة )تحلٌل العبللة بٌن , حسان عباس جاسمدراسة أ -17

ن لوة العبللة بٌن ( حٌث توصل الى أGIS ,2007عتماد تمنٌة ؤالنمل الحضري ب

ركة المرور رض هً مولدة حكون أستعماالت األ ألرض والنمل تتضح منستعماالت اإ

رتباط بٌن المتغٌرات رأى أن هنان مشكبلت ٌعانً والنمل فً المدٌنة وبؤعتماد تحلٌل األ

 .(4)رض فً مدٌنة الكوتألستعماالت اإلمنها الهٌكل المكانً 

 (2009 ,دراسة زٌنة عبد العزٌز الدمحمي, الموسومة )النمل الحضري فً مدٌنة الفلوجة -18

 .(5)حٌث تناولت التوصٌف الجغرافً للوالع الحالً لمنظومة النمل فً مدٌنة الفلوجة

                                                           
 دمحم سٌد محسن, أثر المرور النافذ فً المدٌنة, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً( 1)

 .  2003للدراسات العلٌا, جامعة بغداد,

هدى عبد المادر الخالدي, تمٌٌم كفاءة شبكة النمل فً منطمة المحمودٌة, رسالة ماجستٌر)غٌر منشورة(, معهد التخطٌط ( 2)

 . 2005الحضري واالللٌمً  للدراسات العلٌا, جامعة بغداد,

مركبات خارج الطرٌك فً جانب الرصافة لمركز مدٌنة بغداد فراس ثامر حمودي الراوي, التحدٌد المكانً لموالف ال( 3)

اطروحة دكتوراه)غٌر منشورة(, معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً  ,GISباستخدام تمنٌات نظام المعلومات الجغرافٌة 

 . 2006للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, 

, رسالة GISالنمل الحضري باعتماد تمنٌة  احسان عباس جاسم, تحلٌل العبللة بٌن استعماالت االرض ومنظومة( 4)

 . 2007ماجستٌر)غٌر منشورة(, معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, 

زٌنة عبد العزٌز الدمحمي, النمل الحضري فً مدٌنة الفلوجة, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة( لسم الجغرافٌة, كلٌة التربٌة,, ( 5)

 . 2009ر, جامعة االنبا
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دراسة سٌناء عدنان عبد هللا النعٌمً, الموسومة )التباٌن المكانً لكفاءة شارعً الكفاح  -19

باٌن واضح فً ( حٌث توصلت الى هنان ت2009,ستٌعاب حركة المرورى أوفلسطٌن عل

جزاء حركة المرور وإن حل هذه المشكلة ٌكمن فً ربط أ كفاءة الشوارع على أستٌعاب

 .(1)ستٌعاب حركة المرورل الذي ٌإدي الى رفع كفاءتها فً أالمدٌنة مع بعضها بالشك

الموسومة )تحلٌل جغرافً للنمل بالسٌارات فً ,دراسة عبد الرحمن جري مردان الحوٌدر  -21

ً مدٌنة الحلة من خبلل التعرف ( وفٌها تناول الباحث والع الرحبلت ف2011,مدٌنة الحلة

على خصائص المائمٌن بالرحبلت وخصائص االسر المشمولة بالدراسة وخصائص 

 .(2)الرحبلت ذاتها وتناول أٌضاً دراسة والع حركة المركبات على شبكة النمل فً المدٌنة

النمل الحضري فً  الموسومة )السمات التخطٌطٌة لمنظومة ,دراسة محمود اسماعٌل دمحم -21

( ذهبت الدراسة الى وصف وتحلٌل 2011 ,ختبار فً كفاءة المنظومةٌنة الفلوجة أمد

عناصر منظومة النمل الحضري فً مدٌنة الفلوجة المتمثلة فً شبكة النمل ووسائط النمل 

ختنالات ألوالحركة المرورٌة وذهبت أبعد من ذلن إذ تناولت المإشرات لمستوى ا

حدى ألسالٌب اإلحصائٌة لتكون أستخدام الها وأة فً المناطك السكنٌة وماحوالمرورٌ

أدوات التشخٌص لوالع عناصر المنظومة ومدى كفاءتها االدائٌة عند محاوالت التخطٌط 

 .(3)عادة التخطٌطإأو 

الموسومة )التحلٌل المكانً لمنظومة النمل  ,دراسة بٌداء عبد الحسٌن بدٌوي الحسٌنً -22

الباحثة الى معرفة مدى حركٌة عناصر ( عمدت 2012,الحضري فً مدٌنة الدٌوانٌة

حصائٌة للكشف عن نمل الحضري فً مدٌنة الدٌوانٌة بؤستخدام األسالٌب اإلمنظومة ال

لع دها لتكون أحدى أدوات التشخٌص لواعتمائمة وكفاءة وفعالٌة, حٌث ٌمكن أأكثرها مبل

                                                           
سٌناء عدنان عبد هللا النعٌمً, التباٌن المكانً لكفاءة شارعً الكفاح وفلسطٌن على استٌعاب حركة المرور, رسالة ماجستٌر ( 1)

 . 2009)غٌر منشورة(, لسم الجغرافٌة, كلٌة التربٌة )ابن رشد(,جامعة بغداد, 

سٌارات فً مدٌنة الحلة, اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة(, لسم عبد الرحمن  جري مردان الحوٌدر, تحلٌل جغرافً للنمل بال( 2)

 . 2011الجغرافٌة, كلٌة التربٌة, جامعة البصرة,

السمات التخطٌطٌة لمنظومة النمل الحضري فً مدٌنة الفلوجة اختبار فً كفاءة المنظومة, اطروحة  محمود اسماعٌل دمحم,( 3)

 .  2011االللٌمً للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, دكتوراه )غٌر منشورة(, معهد التخطٌط الحضري و
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إعادة التخطٌط األدائٌة عند محاوالت التخطٌط أو  عناصر المنظومة الحالٌة ومدى كفائتها

 .(1)ستراتٌجٌة هادفة فً عملٌة التخطٌطبوصفها أ

 البحوث والدورٌات  1-1-9-2

( حٌث تناول الباحث 1981,صالح فلٌح حسن )حركة النمل داخل المدن فً مدٌنة بغداد -1

من  المشكبلتتلن  وضح كٌفٌة معالجةأالتً ٌعانً منها النمل داخل المدٌنة و  المشكبلت

توفرها ومن هذه الطرق وحصاءات طرق و الوسائل التً تعتمد على األخبلل تحدٌد ال

وبٌن  ,طرٌمة خرائط الزمن المتساويوطرٌمة تعداد المرور وطرٌمة الخطوط المرغوبة 

عناصر الحركة داخل المدن وهً رحبلت العمل  أهم رحبلت السكان التً تعد أنواع

 .(2)غٌرهاوالتعلم والتسوق و

صباح محمود دمحم, مشكلة النمل داخل المدن "مع أشارة خاصة الى مدٌنة بغداد",  -2

.حٌث وضح الباحث أهم مظاهر حركة النمل داخل المدن والتً تإدي الى أزدحام 1982

المرور فً الطرق والشوارع و وضع الممترحات لمعالجة هذه األزمة وخاصة فً شوارع 

 .(3)مدٌنة بغداد

. وتناول فٌه الباحث المفهوم العام 1985محسن حسٌن, تنظٌم المرور فً مدٌنة بغداد, اٌاد -3

 .(4)لتنظٌم المرور وتخطٌط النمل فً مدٌنة بغداد

عادل عبد هللا خطاب, أثر إستعماالت األرض على الحركة والنمل فً مدٌنة بغداد,  -4

فً مدٌنة ما البد معها .و أوضح الباحث إنه نتٌجة تعدد إستعماالت األرض وتعمدها 1988

من األهتمام المتزاٌد فً تحمٌك عبللة صحٌحة ولوٌة بٌن إستعماالت األرض المختلفة, 

أنتاجٌة وخدمٌة, وبٌن شروط ومتطلبات الحركة والنمل فٌها حتى ٌمكن للمدٌنة وسكانها من 

 .(5)المٌام بفعالٌاتهم المختلفة بشكل ٌضمن تطور المدٌنة وتمدمها

                                                           
بٌداء عبد الحسٌن بدٌوي الحسٌنً, التحلٌل المكانً لمنظومة النمل الحضري فً مدٌنة الدٌوانٌة, رسالة ماجستٌر )غٌر ( 1)

 . 2012منشورة(, معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, 

 . 12,1981صالح فلٌح حسن, حركة النمل داخل المدن, مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة, المجلد ( 2)

, 32صباح محمود دمحم, مشكلة النمل داخل المدن "مع اشارة خاصة الى مدٌنة بغداد", مجلة كلٌة االداب, جامعة بغداد, العدد( 3)

1982. 

 .1,1985اد, مدٌرٌة دائرة البحوث, امانه العاصمة, دار الثمافة العامة, العدد اٌاد محسن حسٌن, تنظٌم المرور فً مدٌنه بغد( 4)

عادل عبد هللا خطاب, اثر استعماالت االرض على الحركة والنمل فً مدٌنة بغداد, مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة ( 5)

 . 22,1988العدد
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. ولد أستنتج فً بحثه أن 1995, الحاسبات وتخطٌط النمل الحضري صباح محمود دمحم -5

تطور الحاسبات أنعكس على عملٌة تخطٌط النمل فً مجالٌن رئٌسٌٌن هما : أمكانٌة أختٌار 

عدد أكبر من بدائل شبكات النمل وأمكانٌة بناء وتطوٌر نماذج أكثر تفصٌبلً ألغراض 

 .(1)السفرالتحلٌل والتنبإ للطلب المستمبلً على 

. ولد أستنتج 1995دمحم صالح ربٌع العجٌلً, كفاءة أداء خدمات النمل فً مدٌنة بغداد,  -6

الباحث الى أنخفاض كفاءة إستٌعاب شبكة الشوارع لحجم المرور الٌومً لمدٌنة بغداد وان 

لجسور المدٌنة دور كبٌر فً تصرٌف المرور الٌومً بٌن جانبً المدٌنة باإلضافة الى 

نب التنظٌمً والعجز الكبٌر فً أداء نمط النمل العام على المستوٌات التنظٌمٌة ضعف الجا

 .(2)والتشغٌلٌة

. وفٌه أكد 1999صباح محمود دمحم, النمل الحضري "دراسة فً إستعماالت األرض",  -7

ً من عناصر إستعماالت األرض  الباحث على أن النمل الحضري ٌعد عنصراً أساسٌا

 .(3)الحضرٌة

ً عزٌز, عجٌل تركً الظاهر, التحلٌل المكانً لشبكة النمل الحضري فً مدٌنة دمحم الخزام -8

. حٌث بٌن الباحثان فً  2002الكوٌت, مجلة جامعة دمشك لآلداب والعلوم اإلنسانٌة   فً

هذه الدراسة أنه توجد عبللة مكانٌة لوٌة بٌن شبكة النمل الحضري وبٌن مراكز جذب 

ة فً عدم إنعزالٌة واضحة فً مناطك جذب الحركة الحركة الٌومٌة للركاب والمتمثل

الٌومٌة للركاب, أي التوجد هنان منطمة تخلو تماما من شبكة النمل الحضري. وٌتركز 

مناطك الجذب للحركة الٌومٌة للركاب فً مناطك السكن والعمل باألضافة الى المراكز 

الحضري ومناطك الجذب  التجارٌة والصحٌة حٌث توجد عبللة مكانٌة لوٌة بٌن شبكة النمل

 .(4)للحركة الٌومٌة وان اإلرتباط بٌنهما مباشرة

. وتوصل الباحث فً 2005تمٌٌم جغرافً,.سعد عبٌد جودة الربٌعً, تؤثٌث شوارع المدٌنة. -9

هذا البحث الى أن مكونات أثاث شوارع المدٌنة تعددت, وساهمت فً إعطاء الصورة 

                                                           
 .1995, بغداد 29لجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة, العددصباح محمود دمحم, الحاسبات وتخطٌط النمل الحضري, مجلة ا( 1)

 . 1995, 2دمحم صالح ربٌع العجٌلً, كفاءة اداء خدمات النمل فً مدٌنة بغداد, مجلة كلٌة التربٌة, الجامعة المستنصرٌة, العدد(2)

, 1المستنصرٌة العدد  صباح محمود دمحم, النمل الحضري "دراسة فً استعماالت االرض " مجلة كلٌة التربٌة, الجامعة( 3)

.1999  

الظاهر , التحلٌل المكانً لشبكة النمل الحضري فً مدٌنة الكوٌت, مجلة جامعة دمشك  ً عزٌز, عجٌل تركًمدمحم الخزا( 4)

 . 2002بدون عدد, لبلداب والعلوم االنسانٌة,
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ها جهات مستفٌدة فٌها, ولتغطٌة حاجات النهائٌة للمدٌنة وشاركت فً صنعها ووضع

متنوعة لسكان المدٌنة, ولم ترتبط تلن الجهات بؤمرة واحدة او جهة منسمة واحدة. وتباٌنت 

المكونات فً أشكالها ومماٌٌسها وألوانها  ومواد صنعها ومواصفاتها وأنسجام بعضها مع 

رها لكثٌر من الضرر المظهر العام للمدٌنة, وعدم أنسجام البعض اآلخر. وتعرضت أكث

واألهمال وعدم التجدٌد وعدم تطبٌك المواصفات المٌاسٌة المعمول بها والمتعارف علٌها 

وأسهم فً ذلن أطراف رسمٌة وجمهور المستعملٌن, ولم تتوزع بصورة عادلة على 

 .(1)صفحة المدٌنة

ٌنة ن مدإوبٌن الباحث  .2009,مشكبلت النمل والمرور فً مدٌنة بغداد ,جمعة علً داي -11

صبحت أزداد حجمها السكانً لذلن بغداد من المدن الكبرى التً أتسعت بصورة كبٌرة وأ

ركة النمل والمرور بسبب زٌادة من المدن الملٌونٌة التً تعانً من ضغط متزاٌد على ح

رٌة ختنالات مروأدى الى أعداد السٌارات مما أعداد سكان المدٌنة وما ٌصاحبها من زٌادة أ

ولات الذروة بسبب ضٌك الشوارع وزٌادة فً حوادث المرور داخل أشدٌدة وخاصة فً 

 .(2)المدٌنة لذا فؤن مدٌنة بغداد تعانً من مشكلة النمل و المرور

كلٌة  ,التنمٌة العمرانٌة المستدامة بمدٌنة الجزائري بودلة, منظومة النمل الحضري وفوز -11

 –جامعة هواري بومدٌن للعلوم والتكنولوجٌا  ,المطرٌة علوم االرض و الجغرافٌة والتهٌئة

والى  ,. حٌث تطرق الباحث الى منظومة النمل الحضري على ضوء تطور العمرانالجزائر

تصور الحلول المبلئمة التً المرور بمدٌنة الجزائر العاصمة وحالة النمل الحضري وحركة 

لشامل لحركة المرور والنمل الحضري بالتزامن مع التنظٌم ا ,فضلألتكفل السٌر الوظٌفً ا

 .(3)بالكتلة العمرانٌة لمدٌنة الجزائر

جامعة المسٌلة  ,حالة مدٌنة المسٌلة –المدٌنة وتسٌر النمل الحضري  ,خلف هللا بوجمعة -12

الحضري داخل مدٌنة همٌة الجانب التٌسٌري فً تنظٌم النمل أوٌهدف الى بٌان  .الجزائر

السارٌة المفعول. كما ترمً الى لتعمٌر وا لن بمخططات التهٌئةتوضٌح عبللة ذالمسٌلة, و

                                                           
 . 2005, 2التربٌة, الجامعة المستنصرٌة, العددسعد عبٌد جودة الربٌعً, تؤثٌث شوارع المدٌنة .. تمٌٌم جغرافً, مجلة كلٌة  (1)

داي, مشكبلت النمل و المرور فً مدٌنة بغداد, مجلة كلٌة االداب, جامعة بغداد, الجزء الثانً )االنسانٌات(,  جمعة علً( 2)

 . 2009, 90العدد 

كلٌة علوم االرض و الجغرافٌة والتهٌئة  فوزي بودلة, منظومة النمل الحضري و التنمٌة العمرانٌة المستدامة بمدٌنة الجزائر,( 3)

 الجزائر المولع االلكترونً  –المطرٌة, جامعة هواري بومدٌن للعلوم والتكنولوجٌا 

http://www.fbomdaqqa@yahoo.com 

http://www.fbomdaqqa@yahoo.com/
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براز مكانة ذلن فً تحمٌك الشجاعة المرجوة التً تإدي الى بلوغ الراحة المرجوة أ

 .(1)للمستعملٌن

 الخطة الهٌكلٌة للدراســة  1-1-11

أن تنتظم الدراسة فً  إّن الدراسة فً سعٌها لتحمٌك أهدافها وأثبات الفرضٌة, ألتضت

 سبعة فصول  فضبلً عن الى اإلستنتاجات والتوصٌات. 

تناول الفصل االول اإلطار التنظٌمً والفلسفً والمفاهٌمً لشبكة النمل الحضري من 

حٌث أهمٌة النمل فً المدٌنة ومكونات هذه الشبكة ومفهوم وأنواع المرور وأنواع الحركة 

 ظٌفً لشبكة النمل الحضري. المرورٌة فً المدٌنة والدور الو

وجاء الفصل الثانً لٌوضح نشوء وتطور شبكة النمل الحضري فً مدٌنة النجف 

األشرف وذلن عبر المراحل المورفولوجٌة التً مرت بها المدٌنة من بداٌة نشؤتها وصوالً الى 

ا, ماهً علٌه اآلن والمخططات األساسٌة للمدٌنة التً حددت مساحة إستعماالت األرض فٌه

فضبلً عن العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة المإثرة على حركة النمل الحضري فً مدٌنة انجف 

 األشرف. 

وتناول الفصل الثالث منظومة شبكة النمل الحضري فً منطمة الدراسة من حٌث أصناف 

شبكة الشوارع على أساس شكل الشبكة وعرض محرم الشوارع وكثافة المرور علٌه وعلى 

تً تتخصص بها الشوارع. باألضافة الى المرافك الخدمٌة لشبكة النمل اساس الوظائف ال

 الحضري المتمثلة بموالف السٌارات والمرائب ومحطات الولود.

ونالش الفصل الرابع  والع الرحبلت فً مدٌنة النجف األشرف من خبلل التعرف على 

عن خصائص خصائص المائمٌن بالرحبلت, وخصائص األسر المشمولة بالدراسة, فضبلً 

 الرحبلت ذاتها.

أما الفصل الخامس فجاء لٌوضح والع حركة المركبات وكثافة الحركة والمرور على 

 شوارع منطمة الدراسة وبٌان الطالة االستٌعابٌة لها. 

ووضح الفصل السادس حركة المرور عند تماطعات مدٌنة النجف االشرف فً ساعات 

 األختنالات المرورٌة فٌها. الذروة الصباحٌة والمسائٌة وتحدٌد أسباب

إما الفصل السابع فمد خصص لٌوضح المشكبلت التً ٌسببها النمل الحضري فً المدٌنة 

والمتمثل بالحوادث المرورٌة والمشكبلت البٌئٌة المتمثلة بتلوث الهواء بعوادم السٌارات 

                                                           
 حالة مدٌنة المسٌلة, جامعة المسٌلة الجزائر, بدون سنة –خلف هللا بوجمعة, المدٌنة وتسٌر النمل الحضري ( 1)

http://www.bomdjemaadz@yahoo.com.fr 
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المخططات والتلوث الضوضائً وأثر كل منهما على صحة االنسان. باالضافة الى ما تركته 

األساسٌة التً صممت لمدٌنة النجف األشرف من مشكبلت تخطٌطٌة أثرت على مدٌنة النجف 

 بشكل عام والمدٌنة المدٌمة بشكل خاص.

وأُُختتمت الدراسة بمجموعة من اإلستنتاجات وعدد من التوصٌات التً نؤمل ان تجد آذناً 

ذٌة ومدٌرٌة البلدٌة فً مدٌنة النجف صاغٌة أو أن تإخذ بها من لبل الجهات التخطٌطٌة والتنفٌ

 األشرف. 

1-2  ًّ ًّ والمفاهٌمــ  اإلطار الفلسف

ولٌدة النمو الحضري فً المرون  األخرىالبالغة للطرق ووسائط النمل  األهمٌةلم تكن 

ً من مفاصل المدٌنة. بل كانت منذ نشؤة المدن  ,فحسب األخٌرة فالطرق هً مفصبلً رئٌسٌا

 فالنمل الحضري هو أحد .(1)الحلمة الوسطى فً تخطٌط المدنوالشوارع هً ة المحاور الرابط

والذي ٌتماسم أرضها مع غٌره من االستعماالت  ,البنى اإلرتكازٌة المهمة فً المدٌنة أهم

فهو ٌمثل ثانً أكبر النسب المئوٌة للعناصر األساسٌة الستعماالت األرض  ,مختلفةوبمساحات 

لمسإول عن أحداث التفاعل والتكامل الوظٌفً داخل المدٌنة فهو ا .الحضرٌة بعد السكن

فهو الذي ٌعطً الدفك والحركة لجعل المكان ذا  .(2)وأللٌمها وتغذٌة كل األجزاء المكونة لها

ً من مكونات المدٌنة فحسب ,دٌنامٌكٌة متجددة بل هً  ,فشبكة النمل لم تعد اآلن جزءاً مهما

الشرٌان النالل والمغذي والممول لجمٌع الفعالٌات واألنشطة المختلفة وإن تجمع األعمال فً 

 المدٌنة متولفة على كفاءة ومرونة حركة النمل.
 

 ومفهومه النقــل  1-2-1

ولد ٌكون هذا الشًء إنساناً أو  ,النمل فً اللغة هو تحوٌل شًء ما من موضع الى آخر

ً أو سلعة زر أو مادة خام تنمل الى مصنع لتحوٌلها الى مادة  األسواقاعٌة تنمل الى حٌوانا

  .(3)صناعٌة مفٌدة 

                                                           
(1) Trancik,Roger, "Finding Lost Space" van Nostrand Reinold company, New York, 1986, p9 .  

دمحم, السمات التخطٌطٌة لمنظومة النمل الحضرٌة فً مدٌنة الفلوجة واختبار فً كفاءة المنظومة, اطروحة  ( محمود اسماعٌل2)

 . 17ص ,2011دكتوراه )غٌر منشورة(, المعهد العالً للتخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, 

 .41, ص1987كتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, ( سعدي علً غالب, جغرافٌة النمل والتجارة, مدٌرٌة دار ال3)
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مستشار االمم المتحدة الخاص بشإون النمل  (Jan podosiki)وعرفه جان بودوسكً 

أي بمعنى: نمل االشخاص والبضائع من مكان الى  ,بؤنه: )عملٌة شحن األحمال المادٌة

 .(1)اخر(

ّ االلتصادي تومسن  ؛ فمد وصفه بؤنهّ )خدمة ووسٌلة الى هدف (J.M.Thomson)وأما

 أو الممصود هنا : التغٌر فً المولع سواء كان لؤلشخاص أو البضائع(.  

( على أنهّ : )وسائط مهمتها نمل األشخاص والبضائع على شبكة Cheryوعرفه جٌري )

إذ بدون  ,اف العلٌا فً التنمٌة والرلً والتحضرفهو الذي ٌبعث بالحٌاة لبلوغ األهد .(2)الطرق

النمل تظهر االنعزالٌة واالنطواء والتخلف بٌن الناس فالنمل كما ٌمال هو الملب النابض 

 .(3)للحضارة واالنسانٌة

( بإستثناءاألبجدٌة وآلة الطبع ال نجد بٌن المخترعات Macaulayوٌمول ما كولً )

ً أضاف الى المدٌنة أكثر م ما أضافت الٌه االبتكارات التً لصرت المسافات بٌن اختراعا

من األمم فانن  ( انن اذا لٌدت شبكة نمل أمةKiplingاألماكن بعضها عن بعض وٌمول كبلٌنج )

 .(4)محوتها من الوجود

( وٌإكد Transportation is Civilizationlوٌذكر أٌضاً على أّن النمل هو حضارة )

أهم ثورة تمنٌة فً العصر الحدٌث هً الثورة التمنٌة فً لطاع  البرٌطانً )الفرد مارشال( على

غٌر مسبولة فً التؤرٌخ  وهو ماشهده المرن الماضً بصٌغة ,النمل البري والمائً والجوي

البٌوت  –وٌمول )فٌدال دي الببلش( أن الطرٌك ٌتحرن فٌبذر بذور الحٌاة  .(5)االنسانً

                                                           
( جان بودوسكً, تخطٌط النمل والمواصبلت للمدى الطوٌل فً العراق, ترجمة عبد النافع عبد الموجود, واثٌر اٌوب, وزارة 1)

 . 15, ص 1970التخطٌط, 

 . 14, ص1985منشآت النمل واالتصاالت, دار المادسٌة للطباعة, بغداد,  ( ثامر ٌاس البكري, ادارة2)

( دمحم صالح تركً المرٌشً, احمد حسٌن الهٌتً, ممدمة فً التصاد النمل, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 3)

 .  178, ص 1992

تطبٌماتها, دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة ( دمحم ازهر سعٌد السمان, عباس علً التمٌمً, اسس جغرافٌة الصناعة و4)

 . 207, ص 1987الموصل, 

( مهٌب كامل فلٌح الراوي, أثر تطور شبكات الطرق فً النمو الحضري لمدٌنة راوه, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, مركز 5)

 . 13, ص 2002التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, 
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دن كما ٌمول أن الطرٌك صانع المدٌنة كما وجد راتزل من لبل ان الم –والمرى والمدن 

 .(1)مرتبطه ارتباطاً لوٌاً بالطرق
 

مما تمدم ٌمكن أن نعرف النمل بؤنه أداة وحركة األفراد والبضائع ورأس المال والخدمات 

ت واألفكار والمعلومات من منطمة الى أخرى فهو حلمة الوصل بٌن األفراد وبٌن استعماال

فٌنظر للنمل من جوانب متعددة  ,االرض وتبادل التفاعل والترابط بٌن استعمال وآخر

  .خدمٌة ومكانٌة ,إجتماعٌة ,إلتصادٌة

من حٌث المساهمة فً إتاحة  األرض ال وعلٌه فالنمل متغٌر رئٌسً ٌإثر فً إستعمال

مسإوالً عن تحدٌد  الفرصة للوصول الى الفعالٌات المختلفة فمط بل ٌكون فً كثٌر من األحٌان

فضبلً عن إسهامه فً ظهور  إستعماالت  ,نوعٌة االستعمال لنسبة عالٌة من االرض الحضرٌة

 .(2)جدٌدة تسهم بدورها فً إنشاء طرق وشوارع جدٌدة 

 شبكة النقل الحضــري 1-2-2

التحتٌة  والبنى والهٌئاتمجموعة التمنٌات المستعملة  أنهّ ٌعرف النمل الحضري على 

فراد ألوالضمنً لتنمبلت ا اإلداريوالوسائل التً تهدف مجتمعة أو فً  مجملها الى التنظٌم 

وهذه المكونات تكون على  .(3)ةـــوالسلع والمعلومات فً ظروف مثلى من ولت وراحة وتكلف

الحركة المرورٌة المتمثلة برحبلت  ,نوعٌن رئٌسٌة متمثلة بشبكة الشوارع ووسائط النمل

 األساسٌةأما الثانوٌة فهً جزء من نظام البنى التحتٌة والمرافك  ,فراد وتنملهم ونمل البضائعاال

والتً ال ٌمكن فصلها عن بعضها البعض فهً حلمة  ,للمنطمة الحضرٌة واأللتصادٌةالعمرانٌة 

وموالف السٌارات ومحطات الولود وغٌرها  محكمة ٌكمل بعضها اآلخر مثل المرآبمترابطة 

وإن كفاءة عناصر شبكة النمل الحضري تجعل المدٌنة  ,من  مكمبلت عملٌة النمل الحضري

بعٌدة عن مشكبلت االختناق المروري المإدي الى هدر الولت والملك والتلوث البٌئً 

حٌث أن  .(4)المدٌنةتطور  مما ٌعكس ,والحوادث وللة أماكن التولف على مستوى مراكز المدن

                                                           
 . 40, ص 1981مل عز الدٌن, جغرافٌة النمل أسس وتطبٌمات, مكتبة االنجلو المصرٌة, الماهرة, ( فاروق كا1)

 .  17( محمود اسماعٌل دمحم, مصدر سابك, ص 2)

 حالة مدٌنة المسٌلة, المولع البلكترونً :  –( خلف هللا بو جمعة, المدٌنة وتسٌٌر النمل الحضري 3)

http://www.boudjemaadz@Jahoo.fr 

 . 52, ص 1980( مصطفى فواز, مبادئ تنظٌم المدٌنة, معهد االنواء العربً, بٌروت, 4)

http://www.boudjemaadz@jahoo.fr/
http://www.boudjemaadz@jahoo.fr/
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تطور شبكة النمل الحضري وتنظٌمها بالشكل الذي ٌجعلها تإدي وظائفها على أكمل وجه 

  .وتوفر الراحة واألمان لسكانها فهو دلٌل على التطور الحضري للمدٌنة

ٌكل الرئٌسً لشبكة الطرق تتؤلف شبكة النمل الحضري من مجموعة عناصر تشكل اله

 -:وهــــً

 -ومة الحركة :منظ -أوالً :

وتتمثل بالشوارع بؤصنافها كافة التً تتحرن علٌها وسائل النمل الحضري فضبلً عن 

 خطوط السكن وبمٌة أنواع خدمات النمل العام فً المدن الكبٌرة وتشمل :

عامل التواصل والتفاعل بٌن  تُعدّ وهً الرئٌسٌة واألهم واألوسع وشبكات طرق المركبات :  -1

لذا ٌعد الشارع العنصر  ,وفعالٌاتها وأنشطتها واستعماالتها المختلفةكل أجزاء المدٌنة 

من  30%األساس فً هٌكل المنطمة الحضرٌة وتشغٌل فعالٌاتها وتمثل شبكة النمل أكثر من 

كلما كانت شبكات  وأنهّ  ,المساحة الكلٌة للمنطمة الحضرٌة فضبلً عن تؤثٌراتها المباشرة

 تالوصول وسرعة النمل كلما زادت كفاءة الفعالٌا الطرق جٌدة وكفوءه وتحمك سهولة

لذا فمن المإكد أن تتعدد أصناف الشوارع على وفك تنوع  ,واالنشطة داخل المدٌنة

 .(1)وفعالٌات االرض الحضرٌة المختلفةاستعماالت 

أحد أهم االهداف االساسٌة من تخطٌط مراكز المدن هو فصل حركة  إنبكات السابلــة :ش -2

لٌل من حركة المركبات والتمكة وسائط النمل للوصول الى مرحلة األمان المشاة عن حر

 .(2)فً المدٌنة
 

وتشٌر الدراسات الى أن سبب نشوء حركة المشاة فً المدن هو نتٌجة حركة ثبلث فئات 

األولى هً حركة االشخاص العاملٌن كالموظفٌن وأصحاب المحال التجارٌة أو  ,من الناس فٌه

والثانٌة هً حركة األشخاص كالمتبضعٌن والثالثة هً حركة األشخاص  ,محال الخدمات

عابري السبٌل كالذٌن ٌمصدون محطة مركبات معٌنة أو ٌمصدون منازلهم أو ٌمصدون 

 .(3)مركباتهم الموجودة فً ساحات ولوف معٌنة ضمن شبكات الطــرق
 

                                                           
خضٌر عبد العباس, دور العوامل االجتماعٌة فً عملٌة التوسع الحضري, رسالة ماجستٌر  )غٌر منشورة(, المعهد العالً ( 1)

 . 4, ص 1984واالللٌمً, جامعة بغداد, للتخطٌط الحضري 

(2) C, Moyghtin "Urban design, street and square"an imprint of butler worth Heinemann LTd – 

first published ,1992 , p35.   

 . 306, ص 2007دمحم زٌاد مبل, تارٌخ ونظرٌات تخطٌط المدن, منشورات جامعة دمشك, كلٌة الهندسة, ( 3)
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 منظومـة وسائط النقـل  -انٌاً :ث

من وسائط الباصات والشاحنات( وغٌرها  ,المختلفة للمركبات )السٌارات األنواعٌشمل 

 وٌمكن ان تختزل وسائل النمل الى ثبلثة أنواع على أساس عملها وهـــً: ,النمل األخرى

 وسائط نمل الركاب  -1

وسائط الخدمات العامة والخاصة : و ٌمصد بالعامة عجبلت اإلطفاء واإلسعاف وغٌرها  -2

من وسائط الدفاع المدنً أو المركبات التابعة للبلدٌات كعجبلت التنظٌف وكابسات الممامة 

والخاصة مثل عجبلت رفع السٌارات وما ٌتعلك باالنشاءات كالرافعات والمبلبات  ,وغٌرها

والتً تعتمد نسب رحبلتها  ,االسمنت واآللٌات الزراعٌة وغٌرها والماشطات وصهارٌج

 .(1)على الكثافة السكانٌة والجوانب العمرانٌة واأللتصادٌة للمنطمة الحضرٌة

 الهٌاكل التنظٌمٌة واالدارٌـة  -ثالثـاً : 

 ن المنشآت واألدوات التً ال ٌمكنالى الكثٌر مالحضري تحتاج وسائط  شبكات النمل 

 ومن هذه المنشآت:  ,ن دونهاالعمل م
 

 الهٌكل االداري : -1

بهرم كبٌر ٌبدأ بؤعلى سلطة للدولة فً الممة وٌنتهً بالعامل  األدارٌةتتجسد الهٌاكل 

والتخطٌط والرلابة والتنظٌم والتنفٌذ والمتابعة  األدارةالبسٌط عند الماعدة وتتعدد أدوارها بٌن 

وهذه المإسسات تبدأ بوزارة أو أكثر وتكون حلمة وصل  ,والتعلٌم واإلعداد والتطوٌر والخدمة

بٌن اتجاهات تربط توجهات سٌاسات لطاع النمل مع توجهات الدولة بشكل عام وتوازن 

وتبرم  إتفالٌاتوترسم العبللات بٌنهما وتعمد  .متطلبات المطاع مع امكانٌات الوزارات األخرى

وبعدها  ,كات وتنسك أداء النمل فً عموم البلدعمود التعاون والعمل والمشارٌع مع الدول والشر

التابعــــــــــة التً تعمل على المستوى الوطنً كمدٌرٌة المرور وٌؤتً دور المدٌرٌات العامة 

وهكذا تتسلسل وتتوزع  ,العامة والبلدٌات وألسامها والمجالس البلدٌة على مستوى المدن

( ومراكز بحثٌة واستشارٌة تضم فرق هندسٌة االجهزة بٌن الهٌئات )كهٌئة ادارة النمل الخاص

وكل هذه المإسسات تتفاعل  .(2)وغٌرها ل من صٌانة وتنظٌفوتخطٌطٌة وانتهاءاً بفرق العم

                                                           
 . 4, ص 1994فاروق عباس, الطرق والتخطٌط الحضري, منشؤة المعارف, االسكندرٌة,  (1)

(2) Gary Fromm, "Transport Investment and Economic Development", the brooking in instiution, 

Woshington, , 1965, P.69. 
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بٌنها مجتمعة وٌكون لها دورها الفاعل فً النهوض بوالع شبكة النمل وملحماته فً المدٌنة 

 .المدن وتطوٌرها بالشكل الذي ٌعكس الوجه الحضاري والتمدم لهذه

 الهٌاكل المتعلقة بتسهٌل الحركة : -2

ٌل الحركة بتنوع الدول ومدى تطورها مع وسائل وتتنوع المنشآت المتعلمة بتسه تعددّ ت  

بشكل عام ٌمكن اجمال هذه الوسائل تسهٌل الحركة التً تتزاٌد وتتطور من سنة الى اخرى و

  باآلتً:

 bridge and tunnelsاألنفاق والجسور  -1

 Parking stationمحطات الولوف محطات إنتظار وسائط النمل العام  -2

 parking موالف السٌارات  -3

 المنشآت الخدمٌــة  -رابعـاً :

الكبٌرة من المركبات والوسائط األخرى المتنملة فً المدٌنة فً أثناء الٌوم  لؤلعدادنظراً 

ً  م ٌعد أمراً تها وصٌانتها وتزوٌدها بالولود لعملٌة ادام فؤنّ  احتٌاجاتها للخدمات  أنّ إذ  ,بسٌطا

ً ودراسة ومن هذه  ,مٌم األساسألخذها بالحسبان فً برامج التص ,صار ٌتطلب تخطٌطا

 .(1)محطات الولود وورش الصٌانة المتنوعة للمركباتالمنشآت 

 القوانٌـن والمعاٌٌـر  -خامساً :

الضوابط هً هذه و ,ضوابط تحدد عمله ومعاٌٌر ٌعتمدها فً بنائه وضعنظام ال ٌتطلب

الكل وترتمً الى ٌتفك علٌها  الجزء األكبر منها مسلماتالموانٌن والتشرٌعات وكذلن المعاٌٌر 

ً مستوى تكاد ت لكن هنان تفصٌبلت تتباٌن وتختلف من بلد الى آخر ومن  ,كون فٌه موحدة عالمٌا

م الموانٌن التنظٌمٌة المدٌنة العام والسلون التنظٌمً للمجتمع وأه طابعمدٌنة الى أخرى بحسب 

 .(2)ما ٌؤتً

الطرق واألبنٌة: تنظم عبللة الطرٌك باستعماالت االرض األخرى وما ٌتعلك بها  - أ

األرض المخصصة الستعمال  كاألرتدادات والُشرف وغٌرها فضبلً عن لوانٌن إستعماالت

  .النمل وأمور مشابهة

                                                           
تجاه المدن الكبرى, رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(, المعهد العالً  وسام جورج, سهولة  وانسٌابٌة حركة نمل االشخاص( 1)

 . 26, ص 2003للتخطٌط الحضري واالللٌمً, جامعة بغداد, 

أرٌج خٌري عثمان, اٌجاد نظام لتصنٌف شبكة الطرق باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة, اطروحة دكتوراه )غٌر ( 2)

 .  12, ص 2011واالللٌمً, جامعة بغداد,  منشورة(, المعهد العالً للتخطٌط  الحضري
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وإصدار رخص لٌادة  ,لوانٌن المرور العامة: كتنظٌم حركة السٌر وحموق الطرٌك - ب

المركبات والغرامات وعموبات التجاوز والبت فً خبلفات الحوادث والعدٌد من المسائل 

 المماثلة بتفاصٌلها و تشعباتها.

الموانٌن األخرى: ذات الصلة التً لد تكون فً تماس مباشر مع لوانٌن النمل مثل لوانٌن  - ج

تماعً وثمافً وأفتصادي وتنظٌمً جاوألن الشعوب فً حال حران  ,التجارة أو األستثمار

  .(1)متغٌر البد من أّن تكون الموانٌن مواكبة لهذا الحران وعلى كافة األصعدة

 Trafficرور ــالم 1-2-3

( بؤنه حركة المركبات ضمن شبكة الشوارع والطرق فً Trafficٌعرف المرور )

وتعتبر هذه الحركة وسٌلة لتحرن الناس  ,المنطمة الحضرٌة او االللٌمٌة التً تربط بٌن المدن

ً ألهداف معٌنه ضمن شبكة الشوارع وباتجاهات مختلفة منها ما ٌكون ضمن  والبضائع تحمٌما

 هو خارج المدٌنة. ما ٌكون عابرا لها ومنها ماالمدٌنة ومنها 

 أنواع حركة المرور  1-2-4

ابط لشبكة الطرق من ضرورٌات االتصال والتشابن االلتصادي هو تؤمٌن التر إنّ 

الواحد بمكوناته الحضرٌة  األللٌمالتفاعل فً الحركة داخل  ؤبعادها األللٌمٌة وبما ٌضمن حالةب

 : الى ها وممصدهاوفماً لمنشؤوذلن من خبلل حركة المرور التً ٌمكن تصنٌفها  (2)ةوالرٌفٌ

ضمن حدود المحٌط هً مجموعة الرحبلت التً تبدأ وتنتهً حركة المرور الداخلٌه :  -اوالً:

( وهً تإثر Local Trafic or Local Tripالخارجً للمدٌنة وٌعبر عنه بالمرور المحلً )

كثافة المرور وتإثر بالتالً على الهٌكل  إزدٌادومساحة المدٌنة وعلى  إمتدادبشكل كبٌر على 

 :(3)الداخلً للمدٌنة وتتمثل الحركة الداخلٌة فٌما ٌلً

ولد تكون منظمة كرحلة العمل ورحلة التعلٌم )التً تسبب ساعة الذروة(  -حركة السكان : -1

ورحبلت غٌر منتظمة  ,وهً تتؤثر بتوزٌع موالع العمل وموالع المنشؤت التعلٌمٌة

  .عبلجٌه أو إجتماعٌةزٌارات  أوالتسوق  أوالترفٌهً كالرحبلت 

                                                           
 . 75, ص,2010نصري ذٌاب خاطر, جغرافٌة النمل بٌن النظرٌة والتطبٌك, الجنادرٌة للنشر والتوزٌع, عمان, ( 1)

(2) Jon L. Taylor, David G. Williams, "Urban Planning Practice in Developing Countries" Printed in 

Great Britain, 1984, P. 153.                                                                 

( عوض ٌوسف الحداد, الطرق الفردٌة وشبكات النمل الحضري "دراسة كمٌة تطبٌمٌة فً جغرافٌة النمل", الطبعة االولى, 3)

 .   20-21 , ص, ص1997الدار الدولٌة للنشر والتوزٌع, الماهرة, 
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 .ةوالتجارٌة والخدمٌ ةاعٌحركة المواد والبضائع والتً تخدم المناطك الصن -2

ٌكون هنالن تكامل بٌن شبكة الطرق  أنٌنبغً :  ةحركة المرور الخارجٌة / الداخلٌ -ثانٌاً :

 لد ٌكون التخطٌطلد بالتجمع العمرانً وشبكة الطرق الداخلٌه ففً بعض الحاالت  األللٌمٌة

أثري متواجد مولع سٌاحً  أوالصناعً  األستعمالمثل  األستعماالتعمل على فصل بعض 

خارج الحٌز العمرانً فحركة المرور الخارجٌة / الداخلٌة هً  الرحبلت التً تنشؤ داخل 

حدود المحٌط الخارجً للمدٌنة وتنتهً داخل المحٌط الداخلً لها وتسمى بالرحبلت المنجذبه 

(Attracted Trib ).  
 

: ً الرحبلت التً تنشؤ داخل حدود المحٌط : وهً  حركة المرور الداخلٌة / الخارجٌة -ثالثا

 Generated ولذلن ٌطلك علٌها المرور المتولــــد ,الخارجً للمدٌنة وتنتهً خارجه

Traffic)).  المنفصلة  األستعماالتوبذلن تظهر حركات وعبللات مستمرة بٌن التجمع وتلن

ً وهو الدور الذي تضطلع به  تمطع  ألحٌانالكن فً الكثٌر من  ,األللٌمٌةالطرق  أٌضا

 وأستعماالتهتكامل بٌن تخطٌط التجمع  أيمسارات الطرق االللٌمٌة هذه العبللات دون 

طٌه من نمو اتجاه تلن الطرق مما ٌتسبب فً مشاكل تخطٌ األللٌمٌةالمنفصله والطرق 

 .(1)والداخلٌه األللٌمٌةالحوادث الناجمة عن تماطع الشبكتٌن  بخبلف

: ً وهً الرحبلت التً ٌكون منشؤها ونهاٌتها :  الخارجٌة / الخارجٌةحركة المرور  -رابعا

 أي( Through Traffic) ولذلن تعرف بالمرور النافذ ,خارج حدود المحٌط الخارجً للمدٌنة

االحٌاء الوالعه ضمنها وهً مإثرة ومتؤثرة به بشكل اٌجابً  أوالحضري الذي ٌخترق المنطمة 

الكلً وتركٌبته ومولع المدٌنة بالنسبة لشبكة الطرق ومدى  وذلن وفماً لحجم المرور ,سلبً أو

وحجم المدٌنة التً ٌخترلها المرور النافذ فضبلً عن كفاءة شبكة  ,لربها من المدن الكبرى

 .(2)الطرق داخل المدٌنة ومدى استٌعابها لحجم المرور الداخلً والنافذ بآن واحد

وتحمك الهرمٌة فٌها إلظهار أهمٌة  لهذا البد عند تخطٌط شبكات الطرق مراعات وجود

ً لحدوث مشاكل مرورٌة فً المستمبل باألضافة الى  الطرق وعدم الخلط فٌما بٌنها تجنبا

ة أو صناعٌه أو عمرانٌاألرض المحٌطة وتنوعاتها سواء كانت تجمعات  دراسات إستعماالت

                                                           
 . 342, 1991احمد خالد عبلم, تخطٌط المدن, مكتبة االنجلو المصرٌة, الماهرة, ( 1)

محمود اسماعٌل دمحم, السمات التخطٌطٌة لمنظومة النمل الحضري فً مدٌنة الفلوجة, اطروحة دكتوراه )غٌرمنشورة (, ( 2)

 . 67, ص  2011المعهد العالً للتخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا, جامعة بغداد, 
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الحمل بعٌده عن المركبات الصغٌرة وأن ٌتم تخصٌص طرق للمركبات الكبٌرة ذات  ,تجارٌة

 .المركبات أنواعوالمتوسطة تجنبا  لحدوث مشاكل مرورٌة لد تنشؤ من عدم الفصل بٌن 
 

 

 أنواع الرحالت والنقل الحضري 1-2-5

 الرحبلت بصورة عامة الى :تمسم 

أعداد كبٌرة من  وتُعدّ هذه الرحلة األساس فً عملٌة النمل ذلن ألنّ  ,رحلة العمل الٌومٌة -1

وخبلل ولت محدد والعودة   ,املٌن تتجه مغادرة بٌوتهم نحو مكاتب العمل والمصانعالع

ثانٌة عند انتهاء الدوام الرسمً الى البٌوت وأماكن السكن وهذا ما ٌإدي الى خلك مشكبلت 

  .واألختنالات المرورٌة عند الذهاب واالٌاب مرورٌة متمثلة باألزدحام

المدارس والكلٌات خبلل ساعات النهار األولى فً رحبلت التعلٌم وتتمثل بحركة طلبة  -2

 .الغالب

رحبلت التسوق وتشمل لٌام السكان بالتسوق ومراجعة المراكز الخدمٌة والعٌادات الطبٌة  -3

 ومراكز الخدمات والبٌوت وتتم فً الغالب بعد انتهاء الدوام الرسمً.

وهً التً تتم بٌن السكان انفسهم من خبلل الزٌارات  ةرحبلت الترفٌه والعبللات االجتماعٌ -4

ومثل  ,ومحبلت التسلٌة كالحدائك العامة او المماهًوالمشاركة فً المناسبات االجتماعٌة 

ً ما الرحبلتهذه  تحصل فً المساء وتبدو على شكل زخم عالً فً المدن الكبٌرة  غالبا

 .(1)السٌما عند نهاٌة األسبوع
 

 نقل الحضريالوظٌفً لشبكة الالدور  1-2-6

 الشوارعإّن الشوارع هً الوعاء الرئٌس لسٌر حركة المرور بالمدٌنة وتختلف هذه 

كمن وظٌفة وت ,كان الخرستٌعابها لحركة المرور من ماإعتماداً على إستعماالتها و درجة 

 شبكة الطرق باألتً :

محاور للربط بٌن الدوائر والمإسسات المختلفة من جهة و بٌن السكان والبٌئة المحٌطة  انها -1

 .من جهة أخرى سواء كانت وظٌفة للربط االجتماعً أو وظٌفة ترفٌهٌه فً بعض األحٌان

                                                           
دار  محسن عبد الصاحب المظفر, عمر ٌوسف الهاشمً, جغرافٌة المدن مبادئ واسس ومنهج ونظرٌات وتحلٌبلت مكانٌة,( 1)

 .  200, ص2010, 1صفاء للطباعة والنشر والتوزٌع, عمان, ط
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ولد تكون طرق  .تعد المسارات الرئٌسٌة لشبكات البنٌة األساسٌة بالمدٌنة الشوارعإن  -2

حمبلً لمحاور شبكات المرافك  الشوارعأو المبانً أكثر مستوٌات  التوصٌل الى الملكٌات

 .العامة من مٌاه وكهرباء وصرف صحً وغٌره

سواء كانت خدمٌة او تموم وبشكل اساسً بخدمة الوظائف واالنشطة المختلفة  الشوارع إن -3

 .تجارٌة

علٌه فهً و ,تعد محاور االظهار الرئٌسٌة لمبانً المدٌنة وعناصرها ومعالمها البارزة -4

 .1لدراسة التشكٌل البصري للمدٌنة األساس

 فً المدٌنة تخطٌط شبكات النقل 1-2-7

لغرض الوصول الى نظام كفء للنمل البد من مهمة تخطٌطٌة مستمرة تضمن االٌفاء 

ب عمله إذ ٌضمن التخطٌط المبلئم مما ٌج ,بمتطلبات حركة المجتمع بشكل أو بمستوى ممبول

والخطوات المطلوبة للتنفٌذ و تطوره  وممدار تطابمها مع تطلعات المجتمعوالبدائل الممكنة 

 .(2)الناجح للبدٌل المختار

والمعاٌٌر المهمة  األسسوٌتولف تخطٌط شبكات الطرق فً المدٌنة على مجموعة من 

دراسات النمل التً ٌتم الحصول علٌها بعد دراسة العوامل المإثرة فً تولد  نتائجمنها 

تم وضع تخطٌط وبناءاً علٌه ٌ ,الرحبلت بالمنطمة وتحلٌلها والتنبإ المنتظر لها فً المستمبل

ع حركة المرور الٌومً فضبلً عن توزٌ .الخطط التنفٌذٌة البلزمة لذلنشبكة الطرق وتمٌٌم 

بوصفها منابع  األرض إستعماالتوتوزٌع  .ة السٌارات المتولع بالمدٌنةومعدل ملكٌ المتولع

كلما للت السرعة على الطرٌك كلما زادت احجام  وإنه ,الحركة ومصباتها فً ولت واحد

  .(3)المرور علٌه

سة دراسات وتوجهات مكنت من بلورة تخصص تخطٌط شبكة الطرق وهند أظهرتولد 

مكونات البٌئة  ,عناصر متمثلة بـ)متطلبات الحركةه بٌن ثبلثة موهدفها الرئٌس الموائ ,المرور

 أماالنسان( عن طرٌك تحمٌك سبلمة وأمان الحركة المرورٌة سواء للمركبات  ,الحضرٌة

 إمكانٌةالمركبات بؤنواعها وتحمٌك حركة الناتج عن  البٌئً للمشاة والتملٌل من حدة التلوث

 ن عن طرٌك :وٌتم ذل ,المدٌنة أجزاءوصول سهله بٌن 
 

                                                           
 . 7, ص1992ة, عاطف حمزة حسن, تخطٌط المدن " اسلوب ومراحل" مطابع لطر الوطنٌ( 1)

 .320, ص 2005الحلول", دار المرٌخ للنشر, الرٌاض,  –المشكبلت  –سعد الدٌن عشماوي, تنظٌم وإدارة النمل "االسس  2))

 .  70عاطف حمزة حسن, مصدر سابك, ص ( 3)
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ً لتملٌل حجم التحركات بٌنها سواء بمسارات  -1 تنظٌم عناصر المدٌنة لعبللات سلٌمة وظٌفٌا

 .Pedestrian Pathsبمسارات المشاة  أم Vehicles Pathsالمركبات 

المركبات فضبلً عن دراسة التماطعات بٌن  ألنواعبٌن سرعة المرور بالنسبة  التناسك -2

 .حركة المركبات والمشاة

تخطط  الشوارعشبكات من  إٌجادعن طرٌك  إالٌؤتً  تحمٌك هذه المتطلبات ال إن

وسرعة وكثافة وعدد رحبلت النمل العام  ,وأتجاهاته ,وتصمم بحٌث تبلئم حجم ونوعٌة المرور

وٌجري تخطٌط طرق المدن المائمة بؤتجاهٌن  ,المدٌنة أجزاءوالخاص وكثافتها وعددها فً 

 هما : 
 

المدن المائمة السٌما المدٌمة ذات الشوارع الضٌمة من خبلل  شوارع ومسالنتخطٌط  أعادة -1

 وخارجها. ةالحضرٌ ةجدٌدة ضمن الرلع مسالنومد  الشوارعتوسٌع بعض 

الجدٌدة التً توسعت نحوها المدٌنة التً تكون منسجمه  ةالمناطك العمرانٌ شوارعتخطٌط  -2

 .(1)فً المناطك المدٌمة والجدٌدة كمله لما متوفر من طرق بما ٌخدم سكان المدٌنةمو
 

                                                           
, الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع, عمان, خلف حسٌن علً الدلٌمً, التخطٌط الحضري اسس ومفاهٌم, الطبعة االولى( 1)

 .  224, ص2002



 

 

 
 

 الفصــل الثانــي

 تطور شبكة النقل احلضري يف مدينة النجف االشرف 
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 تمهٌد 7-1

( شرلاً °,44 ,'14 "20 -°,44 ,'60 "40) خط طولعند  األشرؾ تمع مدٌنة النجؾ

عند الحافة الجنوبٌة للهضبة الؽربٌة  شمالً  (''20,'32,8°-''40,'31,56°وعلى دابرة عرض )

   .الفرات مشرفة على منخفض بحر النجؾكم ؼرب نهر 10على بعد 

من الشمال  .(2)الخرٌطة  كوكبة من المستوطنات التابعة لها مدٌنة النجؾ األشرؾ تحٌط

كم ومن الشرق مدٌنة الكوفة 25والمناذرة من الجنوب الشرلً  ,كم 40مدٌنة الحٌدرٌة على بعد 

ً  بمعاٌٌر عدٌدة امتداداً سالمٌة المدٌمة التً ؼدت ألالعاصمة ا وتعد الكوفة ,كم 10  .للمدٌنة شرلا

ً مدن كبر أ خامسشرؾ بهذا المعٌار تعد ألوالنجؾ ا وهً تبعد عن  .(1)العراق حجما

وعن مدٌنة  ,(7)كم60كم ومدٌنة الحلة 78كم وعن مدٌنة كربالء 160العاصمة بؽداد بحوالً 

 .(3)خرٌطة  كم,270الرمادي 

مام علً إلا إذ أّن إحتضانها ضرٌح ,لمولعهاولد مثلت الوظٌفة الدٌنٌة أهمٌة خاصة 

ولد كان  ,من داخل العراق وخارجه الزابرٌنمحط رحال اآللؾ من  جعل منها)علٌه السالم( 

فً المدٌنة بسبب والللٌمً بالمدٌنة, من خالل شبكة النمل الحضري ذلن عامالً مهماً لالهتمام 

المحٌطة بها لتوفر الخدمات المتخصصة  دارٌةاإلطبٌعة العاللة التً تربط بٌنها وبٌن الوحدات 

توفره من المنتجات الزراعٌة ألشتهارها  لسكانها وسكان األلضٌة المحٌطة بها. من حٌث ما

كما أنها تسهم فً توفٌر المواد الولٌة واألٌدي العاملة  ,بزراعة النخٌل والفواكه والخضروات

دٌنٌة رة من العمالة بؤعتبارها مدٌنة خاصة وان مدٌنة النجؾ األشرؾ تستمطب اعداد كبٌ

حتى ٌشمل بل  ,ٌمتصر ذلن على العمالة من األلضٌة المجاورة والمحٌطة بها سٌاحٌة. ول

 على المحافظات المجاورة والمرٌبة منها خاصة. 

 

                                                           
فالح جمال معروؾ العزاوي, بؽداد ربٌسة مدن العراق,  رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة(, كلٌة اآلداب, جامعة بؽداد, ( 1)

 . 15, ص1976

 . 32 -25ص  ,مصدر سابك ,دراسة فً نشؤتها وعاللاتها الللٌمٌة ,مدٌنة النجؾ الكبرى ,محسن عبد الصاحب المظفر( 7)
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 شرف ألفً مدٌنة النجف ا وتطورها شبكة النمل الحضري 2-2

المرحلة المورفولوجٌة 2-2-1
(*)

 م1929الموروثة حتى   

تكونت منطمة  إذ ,الشرٌؾ حول الضرٌحأول التجمعات السكنٌة  م نشوء787شهد عام  

ومن ثم جنوبه فظهرت محالت سكنٌة  ألمتداد ؼربً الضرٌحعرفت بالمشراق وأخذت المساكن با

هذه رٌخ محدد لنشإ ( والزنجبٌل )البراق( ولم ٌعرؾ تؤهً الرباط )العمارة( والجٌة )الحوٌش

رٌخ بناء السورٌن الول ؤأسوار لم ٌعرؾ ت ستةهذه المرحلة ب خاللوسورت المدٌنة  .(1)المحالت

تم  والسور الرابع  ,المدٌنةن توسعت بعد أ ,م982ا الثالث فمد تم تشٌٌده فً عام أمّ  ,والثانً منهما

هذا السور عن  م( وٌبعد1250محٌطه )بلػ تخذت النجؾ شكالً دابرٌاً وبه أ ,م1010تشٌٌده عام 

 .(7)م199فً أؼلب الجهات  الضرٌح

سالمٌة من إلكمعظم المدن العربٌة ا هذه الحمبةفً ولد تمٌزت مدٌنة النجؾ األشرؾ 

جتماعٌة التً تمنع التوسع م الذي تفرضه الظروؾ البٌبٌة واألحٌث النسٌج الحضري المتضا

ستعمال ألرض فمد هٌمن األستعمالت اإا أمّ  .خارج السور مما ٌإدي الى تراص المنشآت

الى جانب األنشطة التجارٌة والحرفٌة وبعض األنشطة معظم مساحتها  حٌث شؽلالسكنً 

التً تموم على خدمة الزوار كالخانات
(0)

. 

شرؾ الذي ٌمع على بعد ألم شٌد السور الخامس حول مدٌنة النجؾ ا1765فً سنة و

وأمتدت  .م(1721وأصبح طول محٌطها ) ,تسعت مدٌنة النجؾم( من السور الرابع وبه أ57)

الشرٌؾ وظهرت محالت جدٌدة مثل محلة آل  لتدور حول الضرٌحضمن هذا السور  المساكن

                                                           
تخلك نماذج واشكالً مادٌة متمٌزة فً المظهر الحضاري  ,التارٌخ الحضاري لمنطمة ما تعنً المرحلة المورفولوجٌة مدة( *)

لالرض لتسد حاجات اجتماعٌة أو التصادٌة لمجتمع المنطمة أو المدٌنة فً تلن المرحلة وتبمى هذه النماذج المادٌة التً 

 )خالص حسنً الشعب,ت ٌنظر األتً: وللمزٌد من المعلوما تمثل الوحدات العمرانٌة المتمٌزة كظاهرة موروثة .

, ص ,1982مورفولوجٌة المدٌنة العربٌة, معهد البحوث والدراسات العربٌة, مإسسة الخلٌج للطباعة والنشر, الكوٌت, 

 . 18,19ص

ً " ,حسن عٌسى الحكٌم( 1)  ,ةجامعة الكوف ,مجلة كلٌة اآلداب ,تخطٌط المدٌنة العربٌة السالمٌة " النجؾ والكوفة نموذجا

 . 20ص  ,,2008 1العدد

الطبعة  ,بؽداد ,دار الشإون الثمافٌة العامة ,مدٌنة النجؾ عبمرٌة المعانً ولدسٌة المكان ,محسن عبد الصاحب المظفر( 7)

 .  168ص ,2011 ,الولى

دراسة تحلٌلٌة ممارنة بٌن  ,دراسة وتحلٌل التفاعل الوظٌفً بٌن استخدامات الرض الحضرٌة ,مصطفى عبد الجلٌل ابراهٌم( 0)

مركز  ,اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ,مدٌنتً النجؾ الشرؾ وكربالء الممدسة باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة

 .81 -79, صص ,2004 ,جامعة بؽداد ,التخطٌط الحضري والللٌمً للدراسات العلٌا
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 .1765وهً الخرٌطة التً وضعها كارست نٌبور فً عام  .(1) شكل ,(1)جالل ومحلة البركه

مركز النسٌج السكنً  أوضحت والتً ,والذي حدد فٌها الشكل العام للمدٌنة ومكانتها المهمة

ً  ,(حتى تلة )جبل الدٌنشرؾ فً الجانب الشمالً أللمدٌنة النجؾ ا  ,وهً محلة المشراق حالٌا

نشؤ محالت وجزء ؼٌر واسع من الجنوب ولم ت ,حتى )جبل شرؾ( وهً محلة العمارة الحالٌة

ن الجانب ن فً هذا الموضع وتحولت الممبرة العامة مفمد أنمطع الدف ,سكنٌة من جهة الشرق

م وله 1788أّمـا السور السادس فمد ُشٌد سنة  .الشرلً الى شمال المدٌنة حتى حافة بحر النجؾ

بابان األول ممابل الطرٌك المإدي الى الكوفة وٌعرؾ بالباب الكبٌر والثانً بؤتجاه المبلة 

       .(7)بالمرب من ممام زٌن العابدٌن وعرؾ أخٌراً بباب الثلمة

تختلؾ فً بنٌتها عن مدن العصور  ل األشرؾ فً المرحلة التً نتحدث عنها والنجؾ

وؼٌر وهً على نوعٌن جانبٌة وشعاعٌة نافذة  دروب وأزلة عضوٌةعلى بؤحتوابها  ,الوسطى

ادت هذه الطرق كواسطة دفاعٌة تفسد على العدو عند دخوله المدٌنة جمٌع خططه ولد أف .نافذة

منها تفضً الى فسحتٌن وحٌدتٌن فً  ,انبٌة والشعاعٌة النافذةوأزلة النجؾ الج ,وتحركاته

ة وكانت أزل .( وهما فضوة المشراق وفضوة الحوٌش7م3000المدٌنة مساحة الواحدة منهما )

لحركة الناس من مساكنهم الى مراكز عملهم وتعبدهم النجؾ تتسع
(0)

.  

 م1958–م 1929المرحلة المورفولوجٌة  2-2-2

ً صبحت مركزاً وأ ,وتوسعت فً هذه المرحلةمدٌنة نمت ال ً لتوفٌر السلع تجارٌا مهما

وتمٌزت المدٌنة فً هذه المرحلة  .والخدمات الى عدد كبٌر من المستمرات الرٌفٌة المرٌبة منها

عتباره أكبر كتلة رٌؾ على المشهد الحضري للمدٌنة بؤالعلوي الش بؤستمرار هٌمنة الضرٌح

ستعمالت تجارٌة أما أستعمالت األرض فمد ظهرت فٌها أ .ةسماء المدٌنتهٌمن على خط 

ت أول ـحـتـى فـتـوسرعان مابدأت تضٌك المدٌنة بسورها ح .وصناعٌة واضحة المعالم

  .ورـاكن لهم خارج السـاس مسـتط النـخأو ,م1929ام ـه عـفتحات فٌـال

 

                                                           
 ,بؽداد ,دار الرشٌد للنشر ,دراسة فً نشؤتها وعاللاتها الللٌمٌة ,مدٌنة النجؾ الكبرى ,محسن عبد الصاحب المظفر( 1)

 .   14-13ص  ,1982

مجلة  , 2000النمو المورفولوجً لمدٌنة النجؾ منذ نشؤتها وحى عام ,كرٌم دراغ دمحم العوابد ,عبد الصاحب ناجً البؽدادي( 7)

 .  289ص ,2001 ,57العدد  ,جامعة بؽداد ,كلٌة اآلداب

 .   187ص  ,مصدر سابك ,عبد الصاحب مظفر, مدٌنة النجؾ عبمرٌة المعانً ولدسٌة المكانمحسن ( 0)
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[07] 

 

 

راضً السكنٌة ألا توسعزداد أ .م1931فظهرت محلة جدٌدة عرفت بالؽازٌة وفً سنة 

م للع 1938وفً عام  .(1)خارج السور وبٌعت من لبل الحكومة الى الراؼبٌن من سكان المدٌنة

ولد وزعت  .مدٌنة المدٌمة عرؾ بشارع السورالسور األخٌر بؤكمله لٌحل محله شارع ٌحٌط بال

                                                           
 .  81-79ص ,مصدر سابك ,مصطفى عبد الجلٌل ابراهٌم( 1)
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 .ٌسكنون أواوٌن السور بعد هدمه فنشؤت محلة الصالحٌة اراضً السكنٌة على من كانوألا

والتكامل وبنً سور ٌحٌط بالممبرة  بالتوسع م بدأت المحالت الجدٌدة 1940وبحلول عام 

وبمٌت المدٌنة المدٌمة فً هذه المرحلة تحافظ  .(1)وتتسعلٌفصلها عن المدٌنة التً بدأت تنمو 

سمها انها تشكل إٌة المتعرجة والتً ٌالحظ من زلتها العضوأعلى نسٌجها الحضري المتضام و

هل المحلة السكنٌة وتتفرع هذه عن ألخاصة  شوارعطبمة مهمة فً مصفاة المدٌنة فهً 

لمحلة شبه العامة وتتماطع مع بعضها وتتشابن لتكون مناطك مفتوحة تسمى بساحات ا الشوارع

ن المحالت المجاورة كما تمع علٌها لتماء الداخلً والتفاعل مع سكاالتً ٌتخذها أهل المحلة لأل

ً وهٌمنة الضرٌحالفعالٌات التجارٌة الصؽٌرة التً تخدم المحلة السكنٌة عموم الشرٌؾ على  ا

 .(7)خط سمابها

وإنشاء  السورالى أزالة  فباإلضافة ,تطورت المدٌنة بشكل كبٌر م 1938سنة وفً 

متداد إوالذي ٌحٌط بالمدٌنة المدٌمة. والذي ساعد كثٌراً على  وهو شارع حلمً شارع السور

 فمد تمٌزت األجزاء .والجنوب الشرلً وكذلن الى الشرقالتوسع العمرانً الى جهة الجنوب 

ر أكثر مما فً المدٌنة المدٌمة وأستمامة الشوارع الى حد ما مع الجدٌدة بؤتساع مساحات الدو

التً تمٌز المدٌنة المدٌمة  والتصمٌمٌةر من المظاهر المعمارٌة متؤثرة بالكثٌ كانت لتزال نهاأ

 .لباحات الوسطٌة فً معظم األحٌانكتراص البناء والمدخل المنكسر للدور وحتى ا

والتمزٌك ففً  اإلزالةلمدٌنة ٌتعرض ألولى عملٌات اخر هذه المرحلة بدأ نسٌج اوأومع 

لٌحل محله الصحن الحٌدري الشرٌؾ م أزٌل جزء من النسٌج الحضري المحٌط ب1949عام 

فتح شارع حول  إذ ,حصل تؽٌٌر عمرانً فً شكل وتخطٌط المدٌنةو الشارع المحٌط بالصحن

وفً  .(0)بنٌة حدٌثة من الناحٌة العمرانٌةأوأزٌلت أبنٌة لدٌمة وحلت محلها  ,الصحن الحٌدري

للنسٌج التملٌدي وهً عدد من الشوارع العرٌضة والمستمٌمة المخترلة ظهرت م 1954سنة

فً المدٌنة المدٌمة  وتمع .(4)شوارع الصادق وزٌن العابدٌن وشارع الرسول وشارع الطوسً

                                                           
 ,عمان ,دار دجلة ,العوامل المإثرة فً تؽٌٌر النسٌج الحضري لمدٌنة النجؾ الشرؾ ,ماجد مطر عبد الكرٌم الخطٌب( 1)

 . 97ص ,2010

 . 75ص ,1999 ,10 -9مجلة آفاق عربٌة, العددان  ,الطرق والزلة فً المدن التراثٌة ,ه ثابت الهٌتًط( 7)

 236ص  ,مصدر سابك ,مدٌنة النجؾ الكبرى دراسة فً نشؤتها وعاللاتها الللٌمٌة ,محسن عبد الصاحب المظفر( 0)

التحلٌل المكانً للخدمات التعلٌمٌة فً مدٌنة النجؾ الشرؾ باستخدام تمنٌة نظم  ,زٌن العابدٌن عزٌز مزٌد الشبلً( 4)

 .  88ص ,2012,جامعة الكوفة ,كلٌة اآلداب ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,المعلومات الجؽرافٌة
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[04] 

وهً تصلح لحركة السٌارات بإتجاه  ,وتَنتهً الى دورة الصحن حٌث تبدأ من شارع السور

 (4)ٌطة  والخر .(1)وتتحول هذه الشوارع صباحاً ومساءاً الى أسواق ٌحتشد فٌها الباعة ,واحد

 .1973حتى سنة  1929للفترة من  األشرؾتوضح مراحل توسع مدٌنة النجؾ 

 م 1958  بعد المرحلة المورفولوجٌة 2-2-3

 تزداد عدد سكانها بسبب الهجرة التً شجعشهدت المدٌنة توسعاً كبٌراً وأ 1958بعد عام 

فتوسعت المدٌنة نحو الشــرق بمحــاذاة طرٌــك  ,لتصادٌةألجتماعٌة واإلعلٌها عدد من العوامل ا

( ونحو الشمال بمحاذاة المناذرة–الكوفة( ونحــو الجنــوب بمحاذاة طرٌك )النجؾ  –)النجؾ 

إن الشوارع الربٌسٌة المتمثلة بهذه اإلتجاهات الحظ ومن هنا نُ  .كربالء( –طرٌك )النجؾ 

ً فً توجٌه توسعالثالثة  الحظ زٌادة مساحة لطع وكما ٌُ  ,المدٌنة للمدٌنة أدت دوراً مهما

وذلن نتٌجة للتطورات التمنٌة  .نفتاح نحو الخارجألتساعها واألراضً واستمامة الشوارع وأا

 .(7)الذي بدأ بالنمو والتطور فً هذه المرحلة مدن العراق األخرى شؤنها شؤنالتً 
 

 م1995المعاصرة بعدالمرحلة المورفولوجٌة  2-2-4

حٌاء سكنٌة أنتشار إ كربالء -الى مرحلة التوسعة الكبٌرة فمد شهد محور نجؾأما بالنسبة 

عٌة والعروبة هً حً الحنانة والصحة والعلماء والؽري والصدر والكرامة والجزابر والجم

كربالء  -تجاه شمال المدٌنة وعلى محور الطرٌك العام نجؾوهذه األحٌاء تمتد بؤ ,والرسالة

حٌاء الماسم والجهاد إنتشرت أ .ٌنـً حـالء فـكرب المتجهـة الـىهة الٌمنى للطرٌك ـوعلى الج

ً أ(0)والنداء على الجهة الٌسرى من الطرٌك العام نفسه ً من هذهن . علما حٌاء كان ألا بعضا

 .1995بعد عام  انشؤتخرى وأ 1995موجوداً لبل عام 

 

                                                           
 36ص ,بكمصدر سا ,دراسة فً نشؤتها وعاللاتها الللٌمٌة ,مدٌنة النجؾ الكبرى ,محسن عبد الصاحب المظفر( 1)

 . 81ص ,مصدر سابك ,مصطفى عبد الجلٌل ابراهٌم( 7)

, 11مجلة البحوث الجؽرافٌة, العدد  ,اتجاهات التوسع العمرانً لمدٌنة النجؾ والعوامل المحددة لها ,وهاب فهد الٌاسري( 0)

 . 309 -308ص , 2009
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[03] 
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[03] 

كان بسبب الزٌادة السكانٌة الطبٌعٌة والهجرة السكانٌة  المدةن توسع المدٌنة فً هذه إو

بلػ عدد  , إذخرىألمن المحافظات المجاورة والمحافظات ا األشرؾ التً شهدتها مدٌنة النجؾ

ستحداث أدى الى أ% مما 2.26نسمة وبمعدل نمو بلػ 381486  1997, السكان فً عام

 .(1)وحدات عمرانٌة إدارٌة جدٌدة

ر الطرق كان لهذه الزٌادة فً عدد السكان سبب فً توسع المدٌنة على طول محاو إذ

الدٌوانٌة نحو  -كربالء نحو الشمال و النجؾ -نحو الشرق و النجؾ الكوفة -الربٌسٌة النجؾ

ضافة الى المناطك ضاء للمناطك السكنٌة الجدٌدة باألووفر هذا التوسع ف ,الجنوب الشرلً

 .(7)التجارٌة والصناعٌة

وشهدت هذه المحاور الحضرٌة ظهور المحالت التجارٌة المتخصصة وعشرات الفنادق  

التجارٌة فً الحٌاء السكنٌة الحدٌثة بعد تؽٌٌر  عوفً المرحلة تم استحداث الشوار ,السٌاحٌة

 ,الجمعٌة ,المادسٌة ,الزهراء ,مثل أحٌاء األنصار ,صنفه من شارع سكنً  الى شارع تجاري

 .المثنى والمٌالد ,األمٌر ,النصر ,السكان ,شتراكًالٌرمون واأل

كما تم إنشاء نفك لتنظٌم حركة مرور السٌارات ومولؾ للسٌارات تحت األرض بطالة 

إضافة الى عدد من موالؾ السٌارات لرب  ,سٌارة فً ساحة المٌدان 80استٌعابٌة تمدر بـ 

 ,1997ؼراض النمل فً سنة بلؽت المساحة المخصصة أل إذ .الصحن الشرٌؾ المإدٌة الٌه

 .(0)هكتار 477.93من مجموع مساحة المدٌنة والبالؽة   20.15%هكتار وبنسبة  961.83

الى من المركز  بؤتجاهها شرؾ تتمٌزألرض فً مدٌنة النجؾ األستعمالت اا نّ وعلٌهَ اِ 

الشمال أكثر  بإتجاهكربالء والمدٌنة تتوسع  -متداد طولً على طرٌك النجؾألطراؾ وذات أا

 النجؾمنخفض بحر  إذالشمال الؽربً فً حٌن أنحسر التوسع بإتجاه  ,األخرىمن التجاهات 

  .(4)الذي ٌعتبر حاجزاً طبٌعٌاً وبشرٌاً ل ٌمكن تجاوزه وممبرة وادي السالم

  

                                                           
 . 353, ص 2002, 50مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة العرالٌة, العدد  ,خصابص السكان فً محافظة النجؾ ,حسٌن ناصر جعاز( 1)

التمرٌر الثانً,    ,وزارة البلدٌات والشؽال العامة, تحدٌث التصمٌم الساس لمدٌنة النجؾ الشرؾ,جمهورٌة العراق (7)

 . 13 -12, ص 2006

 . 297ص  ,مصدر سابك ,كرٌم دراغ دمحم العوابد ,عبد الصاحب ناجً رشٌد البؽدادي( 0)

 .95ص  ,مصدر سابك ,زٌن العابدٌن عزٌز مزٌد الشبلً( 4)
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 شرفألساسٌة لمدٌنة النجف االمخططات األ 2-3

( للمٌام Doxiadis Associatesة )ــالٌونانٌان مجلس اإلعمار بمإسسة دوكسٌادس عإست

 1958التً لدمت عام  الدراسة وخرجت ,رن لمدٌنتً النجؾ والكوفةباعداد مخطط أساس مشت

 التوصٌات منها :بجملة من 

 .تحسٌن مستوى الرصٌد السكنً - أ

 .إزالة المناطك المتهربة - ب

  .ة للزابرٌنتحسٌن المناطك المحٌطة بالمرلد الشرٌؾ وتوفٌر الخدمات ومستلزمات اللام - ج

ٌجاد منطمة مركزٌة بٌنهما )بٌن مدٌنة النجؾ والكوفة( لتنمو حولهما إلترحت الدراسة وأ  

 ً  .المدٌنتان ولترتبطا معاً تدرٌجٌا

أحدهما شمالً خصص  ,الى شطرٌن النجؾ مدٌنةكوفة( فٌمسم  –أما الطرٌك العام )نجؾ 

الزابرٌن واآلخر جنوبً خصص  لألؼراض الدٌنٌة والثمافٌة والفعالٌات العامة وخدمات

 .(1)للمجمعات السكنٌة والتجارٌة واألدارٌة والصناعٌة

مولع منطمة الخدمات الصناعٌة والتخزٌن الربٌسٌة فً الجنوب الشرلً من  كما حدد

ً لرٌبة من تسهٌالت النمل  المدٌنة فً مولع معاكس للرٌاح السابدة الشمالٌة الؽربٌة واٌضا

ً الى المدٌمة فمد ألأما المدٌنة  ,ابًالم ستعمالت الدٌنٌة األترحت الدراسة تحوٌلها تدرٌجٌا

حٌاء ألنتمالهم الى االخاصة فٌها وأن ٌتم تحوٌل السكان وأ والثمافٌة فمط والؽاء كل الملكٌات

رض وفماً ألستعمالت اإن توزعت . ولد كانت حصٌلة هذه الدراسة أ(7)السكنٌة الحدٌثة

 .(1)جدول  ,للمساحات والنسب

  

                                                           
(1)Doxiadis associatef consulting Engineers (The future of Najaf and Kufa) ,Development Board, 1958, 

pp76- 79 .  

اطروحة دكتوراه  ,المالبمة المكانٌة لستعمالت الرض السكنٌة فً مدٌنة  النجؾ ,عبد الصاحب ناجً رشٌد البؽدادي( 7)

 . 143-141ص ,1999 ,جامعة بؽداد ,مركز التخطٌط الحضري والللٌمً للدراسات العلٌا ,)ؼٌر منشورة(
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 (1)جدول 

حسب المخطط االساسً االول األشرف ستعماالت االرض فً مدٌنة النجف إلالمساحات الممترحة 

 )مخطط دوكسٌادس(  1958
 

 انىسجخ % انمسبحخ )هكتبس( استؼمبالد االسض

 37.5 1500 سكىُـــــــخ

 6.25 250 مشكض مذوٍ ومىبطك تجبسَخ

 11.25 450 مىبطك صىبػُخ

 20 800 وثمبفُخ مىبطك دَىُخ

 25 1000 طشق ومىالف ومىبطك مفتىحخ

 %100 4000 انمجمـــــــــــىع
المالئمة المكانٌة الستعماالت االرض السكنٌة فً مدٌنة  ,المصدر : عبد الصاحب ناجً رشٌد البغدادي

مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات   ,اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة( ,النجف االشرف

 .143ص , 1999جامعة بغداد,  ,العلٌا
 

 

 

ابج التً خرجت بها هذه الدراسة لم تؤخذ بنظر اإلعتبار أهمٌة وطبٌعة النسٌج ن النتإ

الدٌنٌة والتطبٌمٌة للتخطٌط العضوي المتضام  ,التملٌدي للمدٌنة وأهمٌته التؤرٌخٌة

  .والخصابص الحضرٌة والمعمارٌة له

ولد خلت هذه الدراسة من أي أشارة أو تحدٌد ضرورة وضع سٌاسة واضحة للحفاظ 

حٌث أوصت بشك مزٌد من الطرق  ,على أهمٌة المدٌنة وشخصٌتها الحضرٌة الممٌزة

بالشكل الذي  ,المرور وتدفك الزابرٌن تمشكالالمستمٌمة فً نسٌج المدٌنة التً زادت من 

أدى الى جذب و تولٌد زخم كبٌر فً حركة المركبات فً للب المدٌنة وتهشٌم نظام 

السابلة وحركة المركبات لسٌما  .حٌث ظهر التداخل الكبٌر بٌن حركة ,الحركة التملٌدي

السالم( ودورة  فً نماط التماطع لمحاور الحركة الربٌسٌة كساحة المام علً )علٌه

 .(1)الصحن

نشاء جسور أو أنفاق لتخفٌؾ الزخم المروري الذي لد تشهده المدٌنة فً إالى  تشٌرولم 

 .مراحل تطورها المستمبلٌة

أحٌاء السعد  المدةفمد ظهرت فً هذه  ,فً المدٌنة توسعفمد حدث م 1968فً عام     

وتوسعت الجدٌدة فً مناطك حنون  ,مٌرألوالحنانة والسكان والحسٌن والبلدٌة والمعلمٌن وا

                                                           
 ,دٌنة النجؾ الشرؾدراسة تحلٌلٌة تخطٌطٌه للمحافظة على المركز التارٌخً والحضاري لم ,حٌدر عبد الرزاق كمونة( 1)

 ,2010الجزء الثانً, ,مإتمر النجؾ الشرؾ عاصمة الثمافة السالمٌة وكنز المعارؾ والعلوم مركز دراسات الكوفة

 .  11-15 , صص
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حٌاء أسكان فعالة ظهرت السبعٌنٌات وتبنً الدولة سٌاسات أومع بداٌة  .والجمهورٌة والثورة

  .(1)ريـــــكثٌرة وهً الؽدٌر والكرامة والمام علً والؽ

إذ تم إعداده من لبل  (5)خرٌطـــة  ,ساس الثانًألم تم وضع المخطط ا1973فً عام 

متدت والذي أحتوى على أستراتٌجٌات أ ,عامة فً وزارة البلدٌاتلتخطٌط والهندسة المدٌرٌة ا

إذ جرى تحدٌث المخطط المعد من لبل مإسسة )دوكسٌادس( وتم فٌه وضع  ,1995حتى عام 

 :(7)المبادئ الربٌسٌة اآلتٌــــة

دراسة مدٌنتً النجؾ والكوفة بصورة موحدة وذلن للترابط العضوي والعمرانً بٌنها  -والً:أ

 .كل منها خصوصٌةمع مراعاة الحفاظ على 

: ً ور بشكل منتظم وكذلن لدرتها على زٌادة كفاءة مدٌنة النجؾ ولدرتها على التط -ثانٌا

 .أجراءاتٌتطلبه ذلن من  ستٌعاب زٌادة السكان المتولعة وماأ

ً  (103,466)صنافهاأطوال طرق المدٌنة بمختلؾ ألػ مجموع ـب ولـد ل ــوتحت م طولٌا

تشكل  1971-1970ر المنبسطة لسنة ــرق ؼٌــوال الطـطأت ــوكان  7م(180,841) ةــمساح

صبحت تشكل نسبة أ1973ما فً سنة أ ,طوال الطرق فً المدٌنةأ% من مجموع 73نسبة 

الشوارع التً تم  وإن الشوارع ؼٌر المبلطة,مشكلة  إنهاءوشكت على أالمدٌنة  أن أي% 17.4

 ,ولسم من شوارع حً السعد ,ولى والثانٌةألوالجدٌدة ا ,تبلٌطها تمع فً محالت المدٌنة المدٌمة

 .الحنانة والسكان

ولى لمصلحة نمل الركاب ألا ,لولوؾ السٌارات ()رحبتان مدٌنة النجؾ األشرؾوفً 

 حركتان للسٌارات وهً : تتصل بها, 7م2500وسعتها 

 .بمنطمة العمال المركزٌة أحٌاء المدٌنةتربط  ,سٌارة 25داخلٌة لوامها خمسة خطوط بــ أوال:

ربعة أصخٌر والدٌوانٌة ولوامها  بوالمحافظة بكل من كربالء والحلة وأخارجٌة تربط  ثانٌا: 

  .سٌارة 24خطوط بـــ

 

 

                                                           
 . 103ص  ,مصدر سابك ,ماجد مطر عبد الكرٌم الخطٌب( 1)

 .  141,ص143ص  ,عبد الصاحب ناجً رشٌد البؽدادي, مصدر سابك( 7)

( ).الرحبة: مولؾ للمركبات  
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شرؾ ألهلٌة التً تربط مدٌنة النجؾ األا ما الرحبة الثانٌة فهً معدة للسٌاراتأ

سعتها  ,الممبرة العامةوبؽداد والمادسٌة تمع بٌن شارع المام بمحافظات كربالء وبابل و

 .(1)سٌارة 44ستٌعاب وتتسع أل 7م2214

النجؾ  –ربط المدٌنة بسكة الحدٌد المارة فً كـــل مــــن  كربالء ل ممترح وهنان

  .البصرة الربٌس –والتً تتفرع من خط بؽداد  ,والكوفة والدٌوانٌة

زٌادة كفاءة شبكات الكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحً وتملٌل الضؽط السكانً فً 

األحٌاء المدٌمة والعمل على أٌجاد توزٌع مبرمج ومتجانس للسكان ضمن األحٌاء الحدٌثة 

وهذا ٌتطلب شك وأنشاء  باألضافة الى تشجٌع التطور العمرانً فً المناطك المفرزة حدٌثاً.

شوارع جدٌدة تعمل على ربط هذه الحٌاء بمركز المدٌنة المتمثل بساحة ثورة العشرٌن 

 .والمدٌنة المدٌمة

 ,)منشآت دٌنٌة الحٌوٌة العمل على تحسٌن مركز المدٌنة الذي ٌضم معظم المنشآت ثالثاً:

 وتعد .لكً تعكس هذه المنطمة الصورة المثلى للمدٌنة .منشآت صناعٌة( ,منشآت تجارٌة

ت ستعمالوعلٌه وزعت أ .منطمة جذب لسكان األحٌاء فً داخل المدٌنة أو خارجها

 .(2وكما فً الجدول ) ,(7)رض وفماً لهذا المخططاأل

 (2)جدول 
 

 حسب التصمٌم االساسًاألشرف المساحات الممترحة ألستعماالت األرض فً مدٌنة النجف 
 1973لعام  

 

 استعماالت االرض الدٌنٌة واثرها فً تطور االستعماالت الحضرٌة ,المصدر: صباح خلف جبر الكنانً

 ,2007 ,جامعة بغداد,كلٌة التربٌة )ابن رشد( ,اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة( ,لمدٌنة النجف االشرف

 .26ص 
 

                                                           
 . 37-38ص  ,مصدر سابك ,دراسة فً نشؤتها وعاللاتها الللٌمٌة ,مدٌنة النجؾ الكبرى ,محسن عبد الصاحب المظفر( 1)

 ,استعمالت الرض الدٌنٌة واثرها فً تطور الستعمالت الحضرٌة لمدٌنة النجؾ الشرؾ ,صباح خلؾ جبر الكنانً( 7)

 . 27 -26ص ص,  ,2007 ,جامعة بؽداد,كلٌة التربٌة )ابن رشد( ,اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة(

 انىسجخ انمئىَخ % انمسبحخ )هكتبس( استؼمبالد االسض

 54.72 1160 انسكىُــــــخ
 4.10 87 انصىبػُــــخ
 1.42 30 انتجبسَــــــخ

 1.42 30 انمجبوٍ انؼبمخ وانحكىمُخ
 10.85 230 انخذمبد االجتمبػُخ انؼبمخ

 0.14 3  انمشافــك انؼبمـــــخ
 27.35 580 انشــــــــىاسع
 100% 2120 انمجمــــــــىع
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أن ٌلبً الحاجة لتوفٌر مساحة من الرض لألؼراض السكنٌة  1973لسنة  لمد حاول المخطط

وعلى هذا لسمت الى أربع  .هكتار لذلن 1160فمد تم تخصٌص  ,تفً فً حٌنها وفً المستمبل

وعلى محور النجؾ ـ الكوفة باألضافة  ,مناطك سكنٌة فً المطاع الجنوبً والمطاع الشمالً

 .للتوسع المستمبلً آنذان الى محور النجؾ ـ كربالء وهو المحور الوحٌد

وبنسبة  هكتار 87أما بالنسبة للمنطمة الصناعٌة فمد تم تخصٌص مساحة لها لدرها 

ستعمال التجاري فمد خصصت له مساحة أما األ .أصحاب المركباتلتلبً متطلبات  %4.10

تحدٌد منطمة تجارٌة ربٌسٌة فً تم حٌث  1.42%وبنسبة  هكتار فً المخطط الساسً 30

أضافة الى  ,7ام علً )ع( فً محلة الجدٌدة/المدٌنة على الجانب الٌمن من شارع الممركز 

 ها السوق الكبٌر الذي ٌربط الضرٌحربعة فً المدٌنة المدٌمة والتً أهمالربٌسٌة األ سواقاأل

 .(1)الشرٌؾ بساحة المام )ع(

حدد  مساحة كما م فمط 60 -40بتخطٌط الشوارع العرٌضة  التصمٌم األساسهتم ولد أ

ستعمال السكنً األ % وهً تؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد27.35بنسبة  للنمل أي هكتار 580

على ممترح مسار سكة  التصمٌم% وأبمى 54.72وبنسبة 1160مساحة والذي حددت له 

 . (7)الدٌوانٌة -الكوفة -النجؾ -الحدٌد كربالء

وتوسعة جزء من المدٌنة المدٌمة لفتح شوارع جدٌدة  أزالةكما شهدت هذه المرحلة  

شارع السور وهو  وتوسعةخرى كشارع الطوسً من جهة محلة المشراق وأكساء شوارع أ

جاهٌن وكذلن فتح شارعٌن على جانبً ٌحٌط بالمدٌنة المدٌمة وجعله بؤت الشارع الحلمً الذي

تجاه دٌن )ع( وشارع الصادق )ع( بؤالعابٌشكالن امتداداً لشارع زٌن  واللذانمحلة العمارة 

 . (0)بحر النجؾ

بسبب التماء األحٌاء الكوفة(  -)النجؾ محورتجاه للمدٌنة بؤ وتولؾ المتداد العمرانً    

السكنٌة لمدٌنة النجؾ الشرؾ مع مدٌنة الكوفة بحٌث ل ٌوجد أي فاصل بٌن المدٌنتٌن وأستمر 

الدٌوانٌة(  -النجؾوكذلن الحال بالنسبة لمحور ) ,لولالتوسع العمرانً للمدٌنة بؤتجاه المحور ا

 .(4)وذلن لوجود معمل السمنت والماعدة الجوٌة التً أصبحت مطار النجؾ الدولً

                                                           
 .  147ص ,مصدر سابك ,عبد الصاحب ناجً البؽدادي( 1)

 ,1973 ,التصمٌم الساسً لمدٌنة النجؾ الشرؾ ,مدٌرٌة التخطٌط والهندسة العامة ,وزارة البلدٌات ,الجمهورٌة العرالٌة( 7)

 . 9-11ص ص, 

 .  216ص  ,مصدر سابك ,حٌدر عبد الرزاق كمونة( 0)

 . 147ص  ,مصدر سابك ,عبد الصاحب ناجً البؽدادي( 4)
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 جاه الكوفة )المحور الول( الى :وٌرجع سبب التوسع العمرانً بؤت   

ً له األهمٌة التؤ ن مدٌنةاِ  -1 ً رٌخٌة والحضارٌة وهً مرتبطة الكوفة تعد مركزاً دٌنٌا  تارٌخٌا

 .وحضارٌاً بمدٌنة النجؾ

لطرٌك المإدي الى مدٌنة النجؾ األشرؾ ولوع مدٌنة الكوفة بمحاذاة نهر الفرات وعلى ا -7

 .نها مدٌنة دٌنٌة تعد امتداداً لمدٌنة النجؾ الشرؾكما أ

وأصبحت وكؤنها مدٌنة حضارٌاً لمدٌنة النجؾ  امتداداً صبحت مدٌنة الكوفة تمثل وبهذا أ

 -حدهما نحو اآلخر بمحور ربٌسً واحد على طرٌك نجؾواحدة لها مركزان ٌتسع وٌرتبط أ

 .(1)كوفة

 ,وجعل النجؾ مركزاً لها 1976فً عام  الشرؾ النجؾ وبعد أستحداث محافظة

دارٌة الجدٌدة المستملة فكان المخطط الساس أستوجب وضع مخطط أساسً مناسب للمكانة األ

ٌع ترح توسلذي ألالمعد من لبل هٌبة التخطٌط العمرانً فً وزارة التخطٌط ا 1976ام ع

السكنٌة  أصبحت بعض الراضًعندما  1990ولد تم تحدٌثه عام  ,2000لمدٌنة حتى عام ا

ً  ضمنالممترحة الوالعة فً المطاع الشمالً  حدد  ولدالتوسع الجدٌد للممبرة العامة عموما

 تً :وهً كاأل (6)خرٌطة  2000رض حتى عام أستعمالت األً الساس التصمٌم

برنامجاً زمنٌاً ٌتكون من  1990لسنة  التصمٌملترح فٌما ٌخص األستعمال السكنً فمد أ

وذلن اعتماداً على  ,ؼراض سكنٌةى تلبٌة حاجة المدٌنة من الرض ألأربع مراحل ٌهدؾ ال

نشاء المناطك السكنٌة فة السكانٌة العالٌة فً أذا الكثانمط السكان الفمً بشكل عام والعمودي 

 وهـً :

 شملت المنطمة السكنٌة والوالعه فً المطاع الجنوبً  : 1985 -1976االولى  المرحلة

)جنوب الخدمات الصناعٌة والتخزٌن الربٌسً( كما شملت هذه المرحلة مجموعة من 

أربعة مناطك سكنٌة عمودٌة ولكن تم تؽٌٌرها فٌما الى المساحات من المطاع الشمالً ممسمة 

بعد الى سكن أفمً تسمى حالٌاً أحٌاء العدالة والجامعة والسالم والؽري عدا جزء من حً 

ً عمودٌاً 1.4الكوفة وبمساحة ) -النجؾالعدالة وعلى محور  ( هكتار نفذت بوصفها سكنا

 .(7)عمارة بثالثة طوابك( 30)

  

                                                           
 294 -295ص  ,مصدر سابك ,كرٌم دراغ دمحم العوابد ,عبد الصاحب ناجً البؽدادي( 1)

 . 104ص  ,مصدر سابك ,ماجد مطر عبد الكرٌم الخطٌب( 7)
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  وخصصت لها مساحة فً المطاع الشمالً فً الجانب  -: 1990 -1985المرحلة الثانٌة

كربالء( والتً تسمى حالٌاً أحٌاء )الٌرمون و الجزابر والعروبة  -األٌمن من محور )النجؾ

أَعدت المدٌرٌة العامة للتخطٌط فً وزارة الحكم المحلً دراسة  1986والرسالة( وفً عام 

دٌمة وتطوٌر المنطمة المركزٌة ومحلة الجدٌدة والثلمة تَم بموجبها الحفاظ على المدٌنة الم

والشوافع والممبرة الكبرى وألامة مدٌنة للزابرٌن ومركز سٌاحً,  فضالً عن المركز 

التجاري باألضافة الى ضرورة التعامل مع مشكالت الحركة وسهولة الوصول وللة موالؾ 

للسابلة ومنع مرور  شوارعلى ا الشوارعالمركبات, وكان من بٌن الممترحات تحوٌل بعض 

. وتم تطبٌمه فعالً وخاصة فً شوارع المدٌنة المدٌمة مثل شوارع الصادق (1)المركبات فٌها

 وزٌن العابدٌن وشارع الرسول والطوسً فمد تحولت هذه الشوارع للسابلة فمط لعدم أتساع

أثناء أتجاههم الشارع لمرور المركبات باألضافة الى إنه ٌتعارض مع حركة الزابرٌن فً 

للضرٌح الشرٌؾ أو لٌامهم بعملٌات التسوق من المحالت التجارٌة الوالعة على جانبً كل 

 شارع.

وفً هذه المرحلة تم تخصٌص أراض والعــــــة فــــً : 1995 -1990المرحلة الثالثة 

كربالء( وتتكون من أربع مناطك  -المطاع الشمالً وفً الجانب الٌســر من محـــور )النجؾ

ً حً الجهاد والماسم )النصر والمٌالد سابماً( أّما المنطمتان  سكنٌة, أثنتان منهما تسمى حالٌا

لتعارضهما مع التوسع الجدٌد  1990تَحدٌثه عام فمد الؽٌتا من التصمٌم عند األخرٌان 

 للممبرة العامة. 

أّما فٌما ٌخص األستعمال التجاري فمد ألترح التصمٌم األساسً تنظٌم هذا األستعمال 

بصورة متدرجة من المركز وحتى األطراؾ, فبمٌت المنطمة التجارٌة المركزٌة للمدٌنة 

 .(7)تلتمً بالضرٌح الشرٌؾوأمتدادها على الشوارع الربٌسٌة التً 

كما  .لامة منطمة صناعٌة جدٌدة للصناعات الحرفٌة )الحدادة والنجارة(التصمٌم أ لترحوأ 

   .الشرؾ النجؾ مدٌنة ناٌة المحافظة والدوابر الربٌسة فًبلامة مركز مدنً تضمن أ

ٌة ا فٌما ٌخص الطرق الداخلٌة فمد وضعت بصورة حلمٌة تتماطع معها طرق شعاعأمّ  

    .لتسهٌل عملٌة ربط المدٌنة المدٌمة بالمناطك السكنٌة الحدٌثة

                                                           
 .  30مصدر سابك, ص ,صباح خلؾ جبر الكنانً( 1)

 .  79-81ص  ,مصدر سابك ,مصطفى عبد الجلٌل ابراهٌم( 7)
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خضر الوالع فً الجزء الشمالً رؼم فمدان وظٌفته التصمٌم على الحزام األولد حافظ   

 .ٌنة من العواصؾ الترابٌة لتجاوز أستعمالت األرض السكنٌة لهالمتمثلة فً حماٌة المد

 األخضر خضر جدٌد بعد توسع المدٌنة خلؾ الحزامالتصمٌم أنشاء حزام ألترح هذا وأ

 .(1)الول

فمد وضح الجدول  (*)2009ولسنة  شرؾوتم تحدٌث المخطط الساسً لمدٌنة النجؾ األ

ٌالحظ من الجدول ان  إذلت األرض ونسبها فً مدٌنة النجؾ. ستعمامساحة أ(2) والشكل  (3)

فمد بلؽت  .ستعمالت الخرىاألستعمال السكنً هو األستعمال المهٌمن على بمٌة األ

  .لمدٌنةاألجمالٌة ل مساحةال% من 45.4هكتار وبنسبة  3250مساحته

ؼراض النمل فمد جاءت بالمرتبة الثانٌة فمد كانت نسبتها أمــّـا أستعمالت اإلرض إل

شرؾ مثل شوارع فً مدٌنة النجؾ األ ولد تم إنشاء ,هكتار 1250% وبمساحة لدرها 17.4

 -شرؾ وٌتصل بشارع النجؾالذي ٌحٌط بمدٌنة النجؾ األ المطار والشارع الحولًشارع 

بو صخٌر( من جهة الجنوب والذي سنؤتً على المناذرة )أ -جهة الشمال والنجؾ كربالء من

 ً   .ذكره بالتفصٌل لحما

% 13.1وبنسبة هكتار  938.7اء والمفتوحة فهً تشؽل مساحة ا المناطك الخضرـــأمّ 

 .المدٌنة بهاوهً تعد بمثابة الربة التً تتنفس 

رض ن النسبة الضبٌلة التً ٌحتلها األستعمال الدٌنً من بٌن إستعمالت األرؼم موعلى الُ  

لى المشهد نه ٌحضى بهٌمنة واضحة ع% إل إ0.2بلؽت نسبتها  إذالمختلفة العاملة فً المدٌنة 

ستعمال مٌزة ذات بعد روحً مما ٌجعل لاعدته راسخة فً الحضري للمدٌنة , ذلن إن لهذا األ

الرمز األساس فً وجود المدٌنة  نهإ فضالً عن .بر أو المواطن ألنجفً نفسهنفسٌة الزا

النتاجً والتخزٌن( مساحة لدرها  ,ستعمال الصناعً )الخدمًولد أحتل األ .ستمرارهاوأ

لبسة الجاهزة حٌث ألٌمت المصانع النتاجٌة المتمثلة بمصنع اإل% 8.6كتار وبنسبة ه612.5

  .ومصنع الحبوب  وبعض المشارٌع الصؽٌرة
 

                                                           
 . 92ص  ,مصدر سابك ,زٌن العابدٌن عزٌز مزٌد الشبلً( 1)

تم تحدٌث المخطط الساس لمدٌنة النجؾ الشرؾ من لبل مدٌرٌة التخطٌط العمرانً فً وزارة البلدٌات والشؽال العامة ( *)

 Architectural Designer Engineeringمصمم المعماري لالستشارات الهندسٌة العرالٌة بالمشاركة مع شركة ال

Consulting (ADEC) .  وشركةLlewellyn Davies Yeang   2009 ,البرٌطانٌة . 
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األشرؾ فهو النجؾ ستعمال المهم والذي ٌحضى بتؤثٌر واضح على مدٌنة ا األأمّ  

ستعمالت % من مجمل األ2.9هكتار وبنسبة 212.5ستعمال التجاري والذي ٌحتل مساحة األ

النشاط وتؤثٌره الواضح على خرى العاملة فً المدٌنة وعلى الرؼم من أهمٌة هذا والنشاطات األ

ٌعد محور من محاور تحرٌن  على الرؼم من إنه .ن نسبته للٌلةمعظم إستعمالت األرض ال إ

 .مدٌنةماكن الممدسة الموجودة فً الاأللتصاد والسٌاحة فً مدٌنة النجؾ األشرؾ بعد األ عجلة

 (3)جدول

 2009لسنة  االشرف  رض فً مدٌنة النجفتوزٌع إستعماالت األ

 انىسجخ انمئىَخ % انمسبحـخ )هكتبس( وىع االستؼمــــــبل

 45.4 3250 استؼمبالد االسض انسكىُخ

 17.4 1250 استؼمبالد االسض الغشاض انىمم

 2.9 212.5 استؼمبالد االسض انتجبسَخ

 8.6 612.5 انصىبػُخ وانتخضَهاستؼمبالد االسض 

 استؼمبالد االسض نهخذمبد االجتمبػُـــــخ

 انتؼهُمُـــــــــخ
 

250 3.5 

 0.3 20 انصحُـــــــــــــخ

 0.3 20 انثمبفُــــــــخ

 0.2 17.5 انذَىُــــــــخ

 13.1 938.7 انمىبطك انخضشاء وانمفتىحخ

 1.6 115 انمىبطك انسُبحُــــــــخ

 0.7 50 استؼمبالد االسض االداسَخ

 1.7 125 استؼمبالد االسض نهخذمبد انؼبمخ االخشي

 0.5 32.5 استؼمبالد االسض نهخذمبد انفىُخ )انتحتُخ(

 3.8 270 انمىبطك انفبسغخ )االساضٍ غُش انمخصصخ(

 100 7163.7 انمجمــــــــــىع

 12.1 1000 انممجشح انؼبمـــــخ

 1.04 86.2 انؼسكشَـــــــــخانمىطمخ 

  8250 مجمىع مسبحخ انمذَىخ
 

  . 2009,(بٌانات غٌر منشورة) ,مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجف -المصدر :    
 

 

على الجانب الشرلً  كبٌرةسواق تجارٌة لذا لبد من األهتمام به وأنشاء مراكز وأ

 ٌعدانكربالء  -مدٌنة الكوفة والنجؾو شرؾلطرٌك الرابط بٌن مدٌنة النجؾ األا إذوالشمالً 

بو صخٌر( المناذرة )أ –وطرٌك النجؾ  .جانبواأل العربحركة الزابرٌن العرالٌٌن ومركز 

 .لوجود مساحات مالبمة ألنشاء مثل هذه المراكز
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 (2شكل )

 2009توزٌع استعماالت األرض فً مدٌنة النجف األشرف لسنة 

 
 .(3على جدول )المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد 

 

% موزعة 3.5شرؾ بؤنخفاض نسبتها البالؽة ز الخدمات التعلٌمٌة فً النجؾ األوتتمٌ

   .حٌاء السكنٌة الى هذه الخدماتعلى الرؼم من أفتمار بعض األ .ء المدٌنةنحاعلى مجمل أ

هكتار وهً نسبة  20% لمساحة لدرها 0.3ا الخدمات الصحٌة فتشكل نسبة ممدارها أمّ 

للٌلة إذا ما لورنت لمدٌنة مهمة مثل مدٌنة النجؾ والتً تشهد دخول أعداد كبٌرة من الزابرٌن 

كز صحٌة متكاملة فً فً األٌام العتٌادٌة والمناسبات الدٌنٌة الخاصة والتً تحتاج الى مرا

رض فً الولت ت األتوضح التوزٌع الجؽرافً ألستعمال (7)أنحاء المدٌنة المختلفة. والخرٌطة 

ستعمالت الذي تتمٌز به مدٌنة ألن هذا النمط من اوإ ,الحاضر والمستمبل فً منطمة الدراسة

نة ولد أحتلت ممبرة وادي السالم التوسع العمرانً الذي شهدته المدٌكان بسبب  ,النجؾ الشرؾ

والممبرة فً  المطهرةالعتبة العلوٌة لوجود  وكان المساحة الكلٌة% من 12.1نسبة ممدارها 

ً المدٌنة المدٌمة سبب هذا باإلضافة الى أستعمالت  ,تشهدها منطمة الدراسة للحركة المستمرة التً ا

خرى المنتشرة على جوانب الطرق الربٌسٌة أثر وبشكل واضح على طبٌعة الحركة األرض األ

نة عند مجسرات ن حركة المرور تكون على أشدها فً مركز المدٌالحظ أفً المدٌنة حٌث ٌُ 

َ  ,ساحة ثورة العشرٌن تجاه الحركة التً تستخدم مركبات و إن أ ,طراؾبؤتجاه األ ثم تمل تدرٌجٌا

وسبب ذلن هو ولوع مرآب  .تجاه األطراؾ و بالعكسل الخاص ٌكون دابماً من المركز بؤالنم

 .النمل الداخلً فً مركز المدٌنة وتحت مجسرات ثورة العشرٌن
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 العوامل الطبٌعٌة المؤثرة على حركة النمل الحضري فً مدٌنة النجف األشرف  2-4

 سطح والتركٌب الجٌولوجًال 4-1 -2

 ,حد الموضوعات المهمة التً تهتم بها الدراسات الجؽرافٌة للمدٌنةٌمثل الموضع أ

شدٌد تتكرر فً مكان آخر مما ٌجعل منه عنصراً  ولسٌما لكل مدٌنة خصابص موضعٌة لد ل

أو الخصابص الطبٌعٌة للرلعة  ,وٌمثل الموضع الرلعة الجؽرافٌة التً تحتلها المدٌنة ,المحلٌة

وتنتهً حدود الموضع مع نهاٌة حدودها وتإدي صفات الموضع  ,الجؽرافٌة التً تحتلها المدٌنة

 .(1)دوراً بارزاً فً نشؤة المدٌنة وتطورها العمرانً وازدهارها

الفرات  نهر كم  الى ؼرب10على بعد  الهضبة الؽربٌةعند حافة  رؾاألش النجؾ مدٌنة تمع

وبشكل عام تتسم مظاهر سطح الرض التً تحتلها مدٌنة النجؾ  .مشرفة على منخفض النجؾ

حدار تدرٌجً نحو منطمة نوتنحدر أ, م55رتفاع المدٌنة المدٌمة ٌبلػ متوسط أإذ  ,بالتباٌناألشرؾ 

ُسلمة عن  5-7فع المدٌنة المدٌمة لساللم عددها ذ ترتإ .م49رتفاعها ٌبلػ متوسط أوالجدٌدات 

رتفاع الممبرة التً تحد المدٌنة من جانبها الشمالً والشمال الؽربً ا متوسط أمّ أ ,الجدٌداتمنطمة 

دار مفاجا محدداً نحً من المدٌنة بمنخفض بحر النجؾ بإصل الجانب الؽربتفٌما ٌ ,م52فٌبلػ 

أما  ,%7نحدار درجة وبنسبة أ °0.07نحدار,جاه للمدٌنة حٌث تبلػ زاوٌة اإلهذا األتبالتوسع 

مام علً موضع ساحة األ عندم  54رتفاع مدٌنة الكوفة فإنه ٌمر بخط األتجاه جانبها الشرلً بإ

  (. 8خرٌطة ).(7))علٌه السالم( والمٌدان وساحة ثورة العشرٌن

ً هً التً ٌبلػ أرتفاعها ف األشرؾ ا ابرز ظاهرة سطحٌة فً مدٌنة النجؾأمّ  م  60تمرٌبا

 .()والتً تسمى بالطار

ساعد أنبساط األرض فً الجهة الجنوبٌة الشرلٌة على التوسع األفمً للمدٌنة على جانبً 

كانت أكثر كثافة ال إن الُمالحظ  إن كثافة السكان فً الجهة الجنوبٌة  ,الكوفة –طرٌك النجؾ 

الطبٌعٌة والبشرٌة, وعدم رؼبة السكان فً اإلبتعاد عن المدٌنة واتصالً وذلن إلختفاء العوابك 

 المدٌمة ثم اإلتجاه نحو الشمال الشرلً.

                                                           
 .151ص  ,2003 ,عمان ,دار وابل للطباعة والنشر ,الطبعة الولى ,جؽرافٌة المدن ,كاٌد عثمان ابو صبحة( 1)

 .103ص  ,مصدر سابك ,الصاحب ناجً رشٌد البؽداديعبد ( 7)

( ًالطار: هو جرؾ صخري ممزق متناثر ٌبدأ من موضع النجؾ إذ توجد علٌه ثالث ربوات ترتفع إى حوال )م عن 60

مستوى سطح البحر, ٌمتد إلى الشمال الؽربً حٌث ٌصل إلى مدٌنة كربالء. ولفظة الطار لرٌبه جداً من اللفظة الكدٌة 

(eteruاٌطٌرو ) ( أوettertu اٌطٌرتو وتعنً النماذ. نمالً عن محسن عبد الصاحب المظفر, مدٌنة النجؾ عبمرٌة )

 .18المعانً ولدسٌة المكان, مصدر سابك, ص 
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 كونهاامـّــا من الجهة الشمالٌة الؽربٌة فمد حالت الممبرة العامة دون التوسع بهذا اإلتجاه 

فٌما َشكل المنخفض الطبٌعً الذي ٌُمثله منخفض بحر النجؾ عامل فصل ولطع  ,ضاؼط بشري

ولهذا السبب كانت هنان خصوصٌة للمنطمة على  .(1)إلستمرارٌة توسع المدٌنة بؤتجاه الؽرب

ه والذي ٌجاد الحلول لإلستٌعاب الزخم المروري أو ربما المساهمة فً أ ,الشوارعإمتداد شبكات 

الزابرٌن من داخل المطر وخارجه وبصورة األشرؾ ستمبال مدٌنة النجؾ ٌحصل نتٌجة أل

فمط على جهة الشرق والشمال الشرلً  هارإذ إن أمتداد شبكات الطرق وإلتصا .مستمرة

بحركة مرورٌة عالٌة سواء كانت من سكان مدٌنة  جعل هذه الطرق تتمٌزوالجنوب الشرلً 

 .من أللٌمها الوطنً واألسالمًأو األلضٌة المحٌطة بها أو  األشرؾ النجؾ

هم المرتكزات الطبٌعٌة المإثرة ولوجً كؤحد أالتركٌب الجٌو السطح أهمٌة دراسة تظهر 

 من آثار مباشرة فً تحدٌد مسارات شبكات طرق النمل لما ٌسببه والنمل الحضري على النمل

مثل الماعدة ور والتربة التً تنه ٌلمً الضوء على نوع الصخأل .والحركة علٌها الحضري

ودرجة تحملها  والحركة نشاء أي نمط من أنماط النملأو للموضع المنتخب إل ساسٌة للمولعاأل

 .(7)نواعهاملٌة فً ألصى حمولة لها وبمختلؾ أللضؽط الناجم عن حركة الوسابط الن

فوق مستوى سطح  م55على هضبة ٌصل أرتفاعها الى  األشرؾ تمع مدٌنة النجؾ

صخور  عنهالبحر, وٌفصلها عن منخفض بحر النجؾ حافة متمثلة بـ)الطار( الذي تنكشؾ 

وتشمل الهضبة )موضع المدٌنة( على ترسبات تعود للعصر الرباعً وهً بشكل  .رملٌة طٌنٌة

رسوبٌات هشة تشتمل على خلٌط من الرمل والحصى وأن الحجر الرملً عام تتكون من 

بدهو الصخر السا
(0)

.  

                                                           
حة , اطرو1990تحلٌل جؽرافً للتؽٌرات الوظٌفٌة ضمن البنٌة العمرانٌة لمدٌنة النجؾ الشرؾ بعد عام  ,فإاد عبد هللا دمحم( 1)

 .88-89, ص 2011 ,كلٌة الداب جامعة الكوفة ,دكتوراه ) ؼٌر منشورة (

, 2011عمان, ,دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ,جؽرافٌة النمل بٌن المنهجٌة والتطبٌك ,دمحم ازهر السمان و اخرون( 7)

 .139ص 

 ,ترجمة ازهار علً ؼالب ,تمرٌر عن جٌولوجٌة لوحة النجؾ )ؼٌر منشورة( ,انور مصطفى برواري و عزٌزة  صلٌدة( 0)

 بدون صفحة . ,1995 ,المنشؤة العامة للمسح الجٌلوجً والتعدٌن
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لوجً لمدٌنة النجؾ المشرة الجبسٌة والترسبات التً خلفتها ووٌتوفر فً التركٌب الجٌ

عن الرواسب المابٌة للودٌان الضحلة والمنحدرات المتحركة كما تظهر فٌه  الودٌان فضالً 

 .(1)رواسب الودٌان لمدرجات التعرٌة فضالً عن الرواسب الرٌحٌة

ً فً تهٌبة لموضعلوجً وتركٌب الجٌٌمكن لللذا   أرض لوٌة صلبة  النجؾ عامالً اٌجابٌا

 وألامة أنفاقوجسور شوارع نشاء متماسكة ممارنة بؤرض السهل الرسوبً تساعد على مد وأ

  .الى عملٌات صٌانة متكررة جالى تخسفات بمرور الولت ول تحتا كثٌراً  تتعرض رصٌنة ل

 المنــــــاخ  2-4-2

المختلفة من  والنمل الحضري المهمة والمإثرة فً طرق النملالمناخ من العوامل  عدٌُ 

نسان على التحكم فٌه محددة للؽاٌة وتكاد إذ أن لدرة األ .حٌث الخصابص والتوزٌع الجؽرافً لها

. (7)تمتصر جهوده فً هذا الصدد على التملٌل من تؤثٌر عناصره المختلفة ومحاولة التكٌؾ معها

 : ًباآلتبالسٌارات  النمل على وتتمثل عناصر المناخ المإثرة

 درجــة الحــرارة  -أ

 ً  على وسابط النمل من خالل سرعة أستهالن عمر ماكنة تإثر درجة الحرارة العالٌة صٌفا

فجار فٌها مما ٌإدي وأندثارها وكذلن سرعة أستهالن أطارات المركبات وحصول أن المركبة

تإثر الحرارة العالٌة فً لتصادٌة وكذلن إسفة تترتب علٌها خسارات بشرٌة وأالى حوادث م

تحدٌد سرعة الواسطة النملٌة فضالً عن تؤثر سطح الطرٌك )السفلت( وعدم تماسن 

أجزابه
(0)

.  

  

                                                           
رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة(  كلٌة  ,تحلٌل جؽرافً لتباٌن اشكال سطح الرض فً محافظة النجؾ ,عاٌد جاسم الزاملً( 1)

 . 26, ص 2001 ,جامعة الكوفة ,الداب

 . 40ص  ,1988,السكندرٌة ,دار المعرفة الجامعٌة ,جؽرافٌة النمل ,دمحم خمٌس الزوكة( 7)

 ,كلٌة التربٌة للبنات ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,التوزٌع المكانً لمحطات الولود فً مدٌنة بؽداد ,منتهى طعٌمة عناد( 0)

 .22 , ص 2003جامعة بؽداد, 
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 (4)جدول 

 فً مدٌنة النجف االشرفمعدالت درجات الحرارة والحرارة العظمى والصغرى 

 2011–1980للمدة من  

 مؼذل دسجخ انحشاسح /و انصغشي / وانحشاسح  انحشاسح انؼظمً / و انشهش

 10.9 5.4 16.4 كبوىن انثبوٍ

 13.5 7.6 19.4 شجبط

 18.15 11.8 24.5 اراس

 24.5 17.8 31.1 وُسبن

 30.4 23.1 37.7 اَبس

 34.6 26.9 42.3 حضَشان

 36.9 29.0 44.7 تمىص

 36.3 28.4 44.2 اة

 32.7 24.7 40.7 اَهىل

 26.8 19.6 33.9 تششَه االول

 18.4 12.2 24.5 تششَه انثبوٍ

 12.8 7.2 18.3 كبوىن االول

 24.7 17.8 31.5 انمؼذل انسىىٌ
 

 ,لسم المناخ ,وزارة النمل والمواصالت, الهٌئة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً فً العراق -المصدر :

 .2011 ,بٌانات غٌر منشورة 
 لعدم توفر البٌانات لهذه السنوات  2003, 1991* تم استبعاد عامً 

 

 
 

 

ن المعدل السنوي لدرجة الحرارة العظمى والصؽرى فً منطمة أ (4)وٌتضح من الجدول 

رتفاع من وإن معدل درجات الحرارة ٌبدأ باأل .على التوالً °م 17.8و   م31.5الدراسة بلػ 

تصل حتى  ,للعظمى والصؽرى على الترتٌب م17.8و م  31.1شهر نٌسان الذي سجل

  م44.2و م 44.7ذ بلػ معدل درجات الحرارة العظمىإ ,ذروتها  فً شهري تموز وآب

 بتدءاً م تؤخذ معدلت درجات الحرارة باألنخفاض أعلى الترتٌب ث م28.4و م 29والصؽرى

 م5.4و م16.4الـــع دنى المعدلت فً شهر كانون الثانً بومن شهر تشرٌن األول حتى تبلػ أ

 .(3)شكل  ,صؽرى على التوالًلكل من درجة الحرارة العظمى وال
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 (3)شكل 
 1980 -2011فً مدٌنة النجف االشرف للمدة من الصغرى والعظمى المعدل الشهري لدرجة الحرارة 

 

 
 .(4ماد على جدول )تالمصدر: من عمل الباحثة باالع

 الرٌـــاح -ب 
 

على معدلتها ( أ2011 -1980من ) وللمدة األشرؾ الرٌاح فً مدٌنة النجؾلؽت سرعة بَ 

م/ ثا( 1.1) ذاتهام/ ثا( واوطؤ معدل لها فً المدة 2.9وذلن فً شهر حزٌران حٌث وصلت الى )

ٌنظر  ,كثر تكراراً ة واألالسابد الشمالٌة الؽربٌة هً كون الرٌاحوت ,وذلن فً شهر كانون الول

 .(4)شكل  (5)جدول 

 (5)جدول 

 فً مدٌنة النجف االشرفالمعدالت الشهرٌة لسرعة الرٌاح 

 2011–1980للمدة  
 /ثبو مؼذل سشػخ انشَبح انشهش

 1.3 كبوىن انثبوٍ
 1.8 شجبط
 2.1 اراس

 2.2 وُسبن
 2.2 اَبس

 2.9 حضَشان
 2.8 تمىص
 2.3 اة

 1.8 اَهىل
 1.5 تششَه االول
 1.2 تششَه انثبوٍ
 1.1 كبوىن االول

 1.9 انمؼذل انسىىٌ
 وزارة النمل والمواصالت, الهٌئة العامة لالنواء الجوٌة  -المصدر :

 .2011بٌانات غٌر منشورة,  ,والرصد الزلزالً فً العراق لسم المناخ
 لعدم توفر البٌانات لهذه السنوات  2003, 1991* تم استبعاد عامً 
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ساً تجاهها معاكالحضري وذلن عندما ٌكون أ تجاه الرٌاح تؤثٌر على عملٌة النملوٌكون إل

ٌنجم عنه زٌادة كبر للولود لسٌر المركبات مما ٌإدي الى إعالة وبطء حركة المركبة وأستهالن أ

  .فً نسبة الملوثات البٌبٌة فً المدٌنة

 (4)شكل 

 1980 -2011فً مدٌنة النجف االشرف للمدة من  لسرعة الرٌاح المعدل الشهري 

 
 .(5عمل الباحثة باالعتماد على جدول )المصدر: من 

 

 االمطـــار  -ج
 

عتبار عند تصمٌم الطرق فً األ تإخذاخٌة التً حد العناصر المنتُعد األمطار أ

ً  ,المرصوفة  .(1)سٌما فً المناطك المطٌرةلحدوث أضرار جسٌمة للطرق ومستخدمٌها ول تجنبا

الى أعالة حركة  نها تإديإل أمطار السالطة فً منطمة الدراسة وعلى الرؼم من للة األ

ن  الشوارع فً ة الى شبكات الصرؾ الصحً أو أفتمار شوارع المدٌننظراً أل ,السٌارات

 2776بلطة فً مدٌنة النجؾ الشرؾ المدٌنة ؼٌر مبلطة ولد بلػ عدد الشوارع ؼٌر الم

حٌث ٌإدي السٌر فً الشوارع فً المدٌنة  حركة المرور أعالةٌتسبب فً  وهذا ما ,(*)شارع

 ؼٌر المبلطة الى نمل الوحل )األطٌان( الى الشوارع األخرى المبلطة.

والتً تتصؾ بها المناطك ذات  الترابٌةفهً العواصؾ خرى ا الظواهر الجوٌة األأمّ 

مطار الصفات المناخٌة الجافة وشبه الجافة والتً تمتاز بصٌؾ حار جاؾ وطوٌل مع للة ال

                                                           
 .41ص  ,مصدر سابك ,الزوكةدمحم خمٌس ( 1)

 . 2012 ,بٌانات ؼٌر منشورة ,لسم نظم المعلومات الجؽرافٌة ,مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجؾ الشرؾ (*)
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وتذبذبها وأنخفاض لٌمتها الفعلٌة وبالتالً جفاؾ التربة وسهولة تحرن جزٌباتها مع حركة 

مجموع الٌام ذات  وبلػوبما أن مدٌنة النجؾ األشرؾ تمع عند حافة الصحراء  (1)الرٌاح

فٌما بلػ عدد الٌام  (2011 -1980من ) وللمدة ٌوم 39 وألشهر نٌسانالعواصؾ الترابٌة 

 ,24 تذ بلؽأ آذارو أٌاروتالها فً ذلن شهري  ,شهر السنةأعلى معدل خالل أ وهو ,1.53

ا ألل معدل فكان فً أمّ  ,لمذكورةا المدةوخالل  0.80و 0.83وعدد الٌام  ٌوم على التوالً 37

معدلت العواصؾ الترابٌة فً  (5)وشكل  (6)جدول  وٌوضح ,فمط ٌوم 2ذ بلػَ شهر آب إ

على عملٌة النمل  سلبً عواصؾ الترابٌة تؤثٌروان لل ,مدٌنة النجؾ األشرؾ وللمدة المذكورة

تعٌك الرإٌا بالنسبة للسابلة والمركبات وتسببها فً أبطاء حركة وسابط النمل وٌظهر هذا  فهً

ً فً الطرق المفتوحة والخارجٌة ل سٌما لمدٌنة النجؾ األ شرؾ لعدم أحاطتها واضحا

   .باألراضً الزراعٌة

  (6)جدول 

 مدٌنة النجف االشرففً  الترابٌةمعدالت العواصف 

 *2011–1980للمدة  

  انتشاثُخمؼذل انؼىاصف  ػذد االَبو انشهش

 0.25 7 كبوىن انثبوٍ

 0.52 15 شجبط

 0.80 23 اراس

 1.35 39 وُسبن

 0.83 24 اَبس

 0.69 20 حضَشان

 0.18 5 تمىص

 0.07 2 اة

 0.11 3 اَهىل

 0.28 8 تششَه االول

 0.14 4 تششَه انثبوٍ

 0.11 3 كبوىن االول
 وزارة النمل والمواصالت, الهٌئة العامة لالنواء الجوٌة والرصد -المصدر :

 .2011,(بٌانات غٌر منشورة) ,لسم المناخ ,الزلزالً فً  العراق 

 لعدم توفر البٌانات لهذه السنوات  2003, 1991* تم استبعاد عامً 

 

  

                                                           
مجلة  ,تؤثٌر النشاطات البشرٌة فً نوعٌة هواء مدٌنة النجؾ الشرؾ ,سهٌر عبد الرحٌم ,عبد الصاحب ناجً البؽدادي( 1)

 .72, ص2005 ,1العدد  ,جامعة الكوفة ,الكوفة للعلوم النسانٌة
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 (4)شكل 

 1980 -2011فً مدٌنة النجف االشرف للمدة من  الترابٌةعواصف للالمعدل الشهري 
 

 
 

 (6المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 

 المؤثرة فً حركة النمل الحضري فً مدٌنة النجف االشرف ةالعـوامل البشـرٌ 2-5 

لسكانٌة سواء فالخصابص االظواهر الطبٌعٌة همٌة عن البشرٌة دور كبٌر لٌمل أللعوامل 

 ولسٌماجتماعٌة ذات تؤثٌر كبٌر على البنٌة الداخلٌة للمدٌنة واأللتصادٌة  الدٌموؼرافٌة ام األ

 ً دٌة لسكان المدٌنة لتصابتطور األنشطة األ كبٌراً  على النمل الحضري الذي ٌرتبط ارتباطا

نسان هو الذي ٌخطط المدن والنمل فٌها من شبكات شوارع فاأل .(1)للٌمٌةاألوعاللاتها 

هو الذي ٌحرن وسابط النمل و ,األخرى المرتبطة بهوتماطعات ومرابب ومختلؾ الخدمات 

ت فً الطرٌك زدحامالى تطبٌمها ولد ٌتسبب فً خلك األنظمة المرور وٌعمل عأوٌضع 

ً فً النمل الحضري  الفاعلن له الدور والحوادث المرورٌة أي أ ً أو اٌجابا عن  فضالً  ,سلبا

وٌإدي ذلن بالتالً الى نشاط  .عداد المركبات التً تمر عبر شبكة النمل الحضريأزدٌاد إ

جعلها منطمة األرض الحضرٌة ونشاط المدٌنة و ستعمالتحركة المركبات فً الشوارع وإ

أٌة إستعمالت خدمٌة  أواعٌة صن أورض كافة سواء كانت تجارٌة إلستعمالت األجذب 

 .أخرى

                                                           
 . 54ص  ,مصدر سابك ,عبد الناصر صبري شاهر الراوي( 1)
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وتمثل الجوانب الدٌموؼرافٌة مثل تزاٌد الحجم السكانً للمدٌنة وتوزٌع السكان وتركٌبهم 

بحركات أساسٌة فً كثافة حركة المرور على شوارع المدٌنة ومسالكها كما ٌمثل  ,النوعً

 .توزٌع األنشطة البشرٌة والوظٌفٌة فً المدٌنة

 

 دٌموغرافٌة الجوانب ال 2-5-1

 حجم السكان ونموه  -1
 

إذ  ,النمل الحضريحركة ٌعد حجم السكان ونموه أحد أهم العوامل البشرٌة المإثرة فً 

ٌجب ان ٌرافمه وضع الخطط المستمبلٌة لتطوٌر المدٌنة وبخالفه  ,ان نمو السكان وتزاٌدهم

زدحام ألمشكلة النمل وا فً ممدمتها المدٌنة باستمرار الى مشكالت كثٌرة تؤتًتتعرض 

  .لسكانوا للسٌاراتالمروري 

فً أٌة مدٌنة ٌإدي بال شن الى زٌادة أعداد و تعدد الوظابؾ ن زٌادة أعداد السكان إو

 أعمالهمالمابمٌن بالرحالت وبالتالً زٌادة أعداد الرحالت الٌومٌة التً ٌموم بها السكان لتؤدٌة 

رتفاع ادة أعداد السٌارات التً سترافك أوزٌ ,ى النملالمختلفة مما ٌإدي الى زٌادة الطلب عل

وهذا بدوره ٌتطلب التوسع فً أنشاء شبكات  ,نلتصادٌة والمستوى المعاشً للسكاألالحالة ا

ستٌعاب لمرابب وموالؾ السٌارات إلمن خدمات خاصة بها متمثلة با ال جدٌدة وما ٌرافمهنم

 . (1)ستمرارؤأعداد السٌارات المتزاٌدة ب

وٌإدي النمو المتزاٌد للسكان الى زٌادة الطلب على السكن والخدمات المختلفة وهذا 

 اع الكثافة السكانٌة واإلسكانٌة وهذا مافرتإمتداد األحٌاء السكنٌة فضالً عن أبدوره الى ٌإدي 

مما ٌستوجب المساحً للمدٌنة مما ٌإثر فً هٌكل المدٌنة وتركٌبها الداخلً  التوسعٌسهم فً 

   .جزاء المدٌنةالمناطك السكنٌة الجدٌدة ببالً أ شبكات طرق جدٌدة لربط نشاءأ

ذ إعداد السكان أشهدت زٌادة فً  1987ن سنة أ (6)والشكل  (7)من الجدول ٌتضح 

عزى سبب هذه الزٌادة الى الهجرة التً حدثت الى %( وٌُ 19.3بلؽت نسبة الزٌادة السكانٌة )

                                                           
كلٌة  ,اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ,ل بالسٌارات فً مدٌنة الحلةمتحلٌل جؽرافً للن ,عبد الرحمن جري مردان الحوٌدر( 1)

 . 30ص  2011 ,التربٌة, جامعة البصرة
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 ٌةالعرالالحدودٌة كالبصرة نتٌجة الحرب من المحافظات  فً الثمانٌنات األشرؾ مدٌنة النجؾ

 .(1)ووفرة فرص العمل هذه المدٌنة ستمرار األمنً الذي تتمتع بهاألٌرانٌة وسبب األ

 

 (7)جدول 

 1947 – 2012شرف للمدة من عداد السكان فً مدٌنة النجف األتطور أ
 

 مؼذل انىمى انسىىٌ ممذاس انضَـــــــــبدح ػذد انسكـــــبن انسىـــــــخ

1947 56261 ...... ..... 

1957 89190 32929 4.71 

1965 134027 44837 5.22 

1977 186479 52452 2.79 

1987 304832 118353 5.03 

1997 381486 76654 2.26 

2007 521864 140378 3.18 

2012 668965 147101 5.09 

 

 عتماد على :من عمل الباحثة باإلالمصدر: 

  المجامٌع ,حصاء و تكنولوجٌا المعلوماتالجهاز المركزي لأل ,ون االنمائًوزارة التخطٌط والتعا -1

 .1947 , 1957 , 1977 , 1987, 1997, 2007 , 2012 ,حصائٌة للسنواتاأل

 . 2012بٌانات غٌر منشورة  ,النجف محافظة حصاءمدٌرٌة أ ,وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً -2
 

 
 

 

ذ بلؽت زٌادة فً أعداد السكان إ ,2012 -2007شهدت سنوات التمدٌرات للعامٌن  

لعام 5.09 ,2007لعام  3.18وبمعدل نمو مرتفع بلػ على التوالً  نسمة 668965 ,521864

الى  ٌعود سبب هذه الزٌادة ولعل ,(7)جدول  147101 ,140378وبزٌادة لدرها 2012

وعدم األستمرار األمنً فً بعض المحافظات مما أضطر بعض  الظروؾ التً مر بها العراق

  .العوابل للهجرة الى مدٌنة النجؾ األشرؾ إلستمرارها األمنً وبعدها عن المناطك الساخنة

  

                                                           
 ,2008 -1977التؽٌرات السكانٌة واثرها على توسع الستعمال السكنً فً مدٌنة النجؾ من سنة , وهاب فهد الٌاسري( 1)

 . 234ص ,2009 ,11العدد  ,مجلة البحوث الجؽرافٌة
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 (6شكل )

 2012 - 1947تطور اعداد سكان مدٌنة النجف االشرف للمدة من 

 
 (.7المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 

 توزٌــع السكـــــــان -2

ذ ٌإدي التباٌن فً أعداد إ ,النمل داخل المدٌنة حد العوامل المإثرة فًٌعد توزٌع السكان أ

السكان واألسر فً لطاعات المدٌنة الى تباٌن أعداد الرحالت ومعدلت تكرارها بٌن لطاع 

   .مما ٌنعكس سلباً أو إٌجاباً على ممدار الطلب على النمل فً المدٌنة ,وآخر

للسكان  هنان تباٌناً واضحاً فً التوزٌع المكانً نّ إ (7)والشكل  (8)ٌتضح من الجدول 

ذ إ ,ل المسم البلدي الخامس المركز األول  فً عدد السكان واألسرحتفمد أ ,فً منطمة الدراسة

 617125البالػ % من مجموع السكان فً المدٌنة و29.66ة وبنسبة نسم 183027عددهم  لػَ بَ 

من مجموع األسر فً المدٌنة  %28.65أسرة بنسبة  26192عدد األسر فٌه  لػَ فٌما بَ  ,نسمة

وذلن ألن هذا المسم ٌضم حً الٌرمون الذي ٌصل الى أعلى تركز  ,أسرة 91429والبالػ 

وٌلٌه فً ذلن أحٌاء الشهٌد  ,هذا المسممن مجموع سكان  25%سكانً وذلن بنسبة بلؽت 

 .( على التوال18ً%, 21%, 22%الصدر )المكرمة( والعروبة والجزابر )

أما ألل تركز سكانً فهو فً منطمة العروبة الجدٌدة وحً العمارات السكنٌة الشمالً 

( وٌسكن هذه األحٌاء األسر من ذوي الدخل المحدود 0.9% ,4%وبنسبة مبوٌة بلؽت )

 .والطبمات المتوسطة والفمٌرة منها

من مجمل سكان  %18.92نسمة بنسبة  116734المسم البلدي الرابع بوالع فً ذلن ٌلٌه 

إن  إذ ,% من مجموع األسر فً المدٌنة20.51أسرة بنسبة  18750وبلػ عدد األسر  .المدٌنة
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وذلن 19% أعلى تركز سكانً له كان فً حً المعارض ومعمل الخٌاطة حٌث بلؽت نسبته 

  0.6%لكثرة العشوابٌات فً أحٌاء هذا المسم واما ألل تركز سكانً فكان فً حً الصحة بنسبة 

هذه اللسام البلدٌة فً مدٌنة النجؾ األشرؾ بإتجاه الشمال  وإن توسع .من مجموع سكان المسم

 .كان له األثر فً زٌادة عدد السكان

 (8)جدول 

 لسام البلدٌةمدٌنة النجف األشرف حسب األللسكان واألسر فً التوزٌع المكانً 

 2009لسنة  

 انىسجخ % ػذد األسش انىسجخ % ػذد انســـكبن االلسبو انجهذَــــــخ د

 1.75 1602 1.35 8336 المسم البلدي الول 1

 15.76 14411 16.31 100676 المسم البلدي الثانً 2

 18.61 17016 18.82 116186 المسم البلدي الثالث 3

 20.51 18750 18.92 116734 المسم البلدي الرابع 4

 28.65 26192 29.66 183027 المسم البلدي الخامس 5

 14.72 13458 14.94 92166 المسم البلدي السادس 6

 100 91429 100 617125 انمجمــــــــىع

 من عمل الباحثة باالعتماد على :المصدر: 

بٌانات غٌر ) ,لسم احصاء السكان ,الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجٌا المعلومات ,وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً

 2009 ,(منشورة

 
 

وبعدد 18.82%نسمة بنسبة  116186حتل المركز الثالث المسم البلدي الثالث بوالع وأ

وٌشمل هذا المسم على  .سر فً المدٌنةمن مجموع األ 18.61%أسرة وبنسبة  17016أسر 

أحٌاء متنوعة من حٌث أعداد السكان مثل حً النصار الذي ٌمثل أعلى تركز سكانً فً المسم 

 .من مجموع السكان الكلً وٌضم هذا الحً العوابل ذات الدخل المتوسط 33.3%بنسبة بلؽت 
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 (7شكل )

 2009التوزٌع المكانً للسكان واالسر فً مدٌنة النجف األشرف حسب االلسام البلدٌة لسنة 

 
 (8المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 

حتل المركز الخٌر من حٌث عدد السكان وهو المدٌنة المدٌمة فمد أ ولا المسم البلدي األأمّ 

أسرة  1602فٌما بلػ عدد األسر  ,ن المدٌنة%من مجموع سكا1.35نسمة وبنسبة  8366بوالع 

 أنحسار الدورسبب ذلن الى  ولعل%من مجموع األسر فً منطمة الدراسة 1.75وبنسبة 

العمارة(   ,الحوٌش ,لبراقا ,)المشراقوالذي ٌضم كل من محلة المسم  هذا السكنٌة فً

لؽرض  أجزاء من هذه المحالت الى ضرٌح األمام علً )علٌه السالم(  ضافة الى ضمباإل

طرؾ العمارة الذي نشاء مدٌنة الزابرٌن فً موضع وإ ,الروضة الحٌدرٌة الشرٌفةتوسعة 

هدم بعض  ضافة الىباإل.نه تم هدم كامل لهذا الطرؾ السكنًٌجري العمل فٌه اآلن حٌث إ

وتوافد أعداد  الضرٌح الشرٌؾت تجارٌة لمربها من ومحال الدور السكنٌة وتحولها الى فنادق

ة من المرٌب اإللامةالعراق ومن دول عربٌة وأجنبٌة ورؼبتها فً  داخل كبٌرة من الزابرٌن من

  .خرى المرٌبةضرٌح األمام علً والمزارات األ
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 التركٌب النوعً والعمري للسكان -3

المهمة المإثرة فً النمل داخل الحٌز ٌعد التركٌب النوعً والعمري للسكان أحد العوامل 

ثرها فً الطلب ن الخصابص الدٌموؼرافٌة للسكان وأإذ ٌمكن من خاللها الكشؾ ع ,الحضري

 .على النمل فً المدٌنة

 (9)جدول 

  2012التركٌب النوعً والعمري لسكان مدٌنة النجف األشرف لسنة 

 انفئخ انؼمشَخ )سىخ(
 انمجمىع انكهـــــــٍ االوـــــــبث انزكــــــــــــىس

 النسبة الكلٌة % العــــــدد النسبة % العــــــدد النسبـة % العــدد

 37.56 251296 37.11 123177 38.01 128119 سىخ 15دون 

29- 15 97774 29.01 93283 28.11 191057 28.56 

44- 30 60714 18.01 61847 18.63 122561 18.32 

59- 45 33302 9.88 35587 10.72 68889 10.30 

 5.26 35163 5.43 18006 5.09 17157 فأكثش  60

 100 668966 61 .49 331900 50.39 337066 انمجمــــــــــىع
  من عمل الباحثة باالعتماد على :المصدر: 

 2012 ,(بٌانات غٌر منشورة) ,النجف  محافظة مدٌرٌة احصاء ,وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً

 
 

 

 

ناث فً منطمة زٌادة أعداد الذكور ممارنة باإل (8)والشكل  (9)وٌظهر من الجدول 

وتتباٌن أعداد الذكور  ,% من مجموع سكانها50.39بنسبة  ,ذكراً  337066الدراسة إذ بلؽت 

ناث وللفبات العمرٌة باإلستؤثر الذكور بؤكبر عدد ممارنة إذ أ ,عاً لتباٌن الفبات العمرٌةوالناث تب

بنسبة على التوالً ذكراً 97774 ,  128119إذ بلػ عددهم ,سنة 29 -15سنة و  15دون 

 .% من مجموع السكان لكل منهما على التوال29.01ً% و38.01

فؤكثر فمد كان عدد  60و 59 -45و 30-44خرى والتً هً من فبة أما الفبات العمرٌة األ

% 10.72% و18.63بنسبة  ,نثىأ 18006و 35587و 61847الناث أكبر عدد إذ بلػ 

حروب التً مرت على البالد خالل السنوات نتٌجة ال ,% على التوالً لكل منها5.43و

  .البالدوالتً راح ضحٌتها الكثٌر من الذكور فً عموم  ,الماضٌة
 

( ذكراً 17157 ,33302 ,(60714فٌما بلػ عدد الذكور لكل من الفبات العمرٌة السابمة 

  .من مجموع السكان بالترتٌب 5.09, 9.88 ,18.01لكل منهما وبنسبة 
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سنة من العمر بؤكبر عدد من السكان  15ولد حظٌت الفبة العمرٌة من السكان من هم دون 

 .% من مجموع سكان منطمة الدراسة37.56نسمة وبنسبة 251296 إذ بلػ 

 (8شكل )

 2012التركٌب النوعً والعمري لسكان مدٌنة النجف األشرف لسنة 

 
 .(9المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 

% 28.56نسمة بنسبة  191057بوالع  ,سنة بالمركز الثانً 29 -15تلتها الفبة العمرٌة 

وهً تمثل فبة الشباب األكثر لدرة على العمل والتنمل والحركة  ,من مجموع السكان الكلً

مما ٌعنً زٌادة نسبة المادرٌن على المٌام بالرحالت داخل  .سواء داخل المدٌنة أو خارجها

الدراسة المٌدانٌة حٌث تم رصد عدد كبٌر من  مدةوهذا ماتم مالحظتُه خالل  .المدٌنة وخارجها

 سابمً المركبات بكافة أنواعها وهم من فبة الشباب  

 35163خٌر إذ بلػ عددهم بالمركز األ ,سنة فؤكثر 60فً حٌن جاءت الفبة العمرٌة 

 .% من مجموع سكان المدٌنة5.26نسمة وبنسبة 

 والدٌنٌـة ةالعوامـل االجتماعٌــ2-5-2

تمسن العدٌد من  وذلن فًالسابدة فً المجتمع وٌظهر تؤثٌرها من خالل العادات والتمالٌد 

فضالً عن دورها فً  ,لتصادٌة لألسرةكدلٌل للمكانة األجتماعٌة واأل ,سٌارة الخاصةاألسر بال

 كان للسٌارةولذا فمد  أو إلؼراض أخرى سواء كانت للعمل أو التسوق حاجات األسرلضاء 

لتنابها من اإلمر الذي أدى الى زٌادة أ ,ة نمل فً المدٌنة أو خارجهاالخاصة أهمٌة بالؽة كوسٌل

 .لمدٌنةداخل انعكس على حركة النمل مما أ .ن األسر فً منطمة الدراسةلبل العدٌد م



 تطور شبكة النقل احلضري يف مدينة النجف االشرف  الثاني.............................................الفصل 

 

[33] 

فعادات التسوق  اً على حركة النمل داخل المدٌنة أثراً بالؽلخصوصٌة األسر النجفٌة  نّ وأ 

تكون ؼالباً بعد أولات الدوام الرسمً  تدفع السكان بالذهاب على فترات منتظمة وبؤولات معٌنة

ضٌؾ األمر الذي ٌ ,حتٌاجات الٌومٌة أو الشهرٌة أو الفصلٌةالى األسواق للحصول على األ

وتتمثّل أٌضاً تلن الخصوصٌة من خالل الزٌارات المتبادلة بٌن  ,بباً على وسابط وطرق النملع

وأحٌاء المناسبات  ,فترات معروفة وخالل األسر النجفٌة وزٌارة األهل واأللرباء واألصدلاء

 .لدٌنٌةا

ً فً شارع دمحم مه دي ومن خالل الدراسة المٌدانٌة وجد إن حركة السكان تكثر ؼالبا

الجواهري )الروان( لؽرض التنزه أو التبضع وخاصة خالل أٌام العطل وأٌام الخمٌس عصراً 

تكثر مواكب الزفاؾ واألفراح وٌإدي الولوؾ على جانبً الشارع الى حدوث زخم مروري  إذ

  .فً الشارع

اً فً حركة النمل دوراً كبٌر الوعً المروري والمستوى الثمافً واألخاللً للسكان إديٌ

لسٌما إذا ما أخذنا بنظر العتبار درجة وعً مستخدمً الطرٌك ومدى و ,داخل المدٌنة

 الفبات العمرٌة والمستوٌاتختالؾ لمرور والتً تختلؾ من شخص آلخر بؤالتزامهم بمواعد ا

  .حركة سٌر المركبات فً شوارع المدٌنة سلباً أو اٌجاباً على الثمافٌة, والتً تنعكس

عالم السالمً من المدن الدٌنٌة البارزة فً العراق خاصة وال األشرؾ تعد مدٌنة النجؾو

والمزارات  ألضرحةضافة الى عدد من اوتحتضن ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( باأل ,عامة

الحسٌنٌات والمساجد  األعداد الكبٌرة من ضافة الىدسة ومجموعة من الممامات المهمة أالمم

السالم التً ٌمصدها المسلمون من مختلؾ أنحاء العراق  مبرة واديوالمدارس الدٌنٌة وم

سالمٌة لما للعامل الدٌنً من آثار روحٌة فً نفوس المسلمٌن فهم ٌعدون هذه المدن والدول األ

 .شعاع الفكري والحضاريألمركزاً ل

ستمرار وتشتد حركة للمدٌنة على تدفك الزابرٌن علٌها بؤ لذا ساعدت هذه الوظٌفة الدٌنٌة

وهذا مما ساعد (10)جدول  لجمع والزٌارات الموسمٌة الخاصةرٌن على المدٌنة فً أٌام االزاب

 .ستمرار الحركة فٌهاالمستوى األلتصادي واألجتماعً وأ نعاشفً أ

فً أٌام زابراً  (*24.000(الى حوالً  األشرؾ مدٌنة النجؾ الزابرٌن الىوٌصل عدد 

فٌما كان أكبر رلم  ,زابراً خالل أٌام األسبوع العادٌة 22.000وحوالً  ,سبوعٌةالعطلة األ

األمر الذي  ,الزٌارة الخاصة خاللتم تسجٌله فً ٌوم واحد هو حوالً الملٌون  الزابرٌنعداد أل

 إذ تؽلك الشوارع والطرق المإدٌة لها ٌنعكس سلباً على حركة المركبات داخل المدٌنة المدٌمة

                                                           
 .2013 ,عٌر منشورة , بٌاناتالحصول على أعداد الزابرٌن من دابرة السٌاحة فً محافظة النجؾ تم( *)
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لدام لؽرض الزابرٌن الى الدخول سٌراً على اإل ٌضطرمما  وتمنع السٌارات من دخول المدٌنة

 .زٌارةالتؤدٌة مراسٌم 

الى مدٌنة النجؾ  والوافدٌن 2013بلػ عدد الزابرٌن من مختلؾ الجنسٌات لسنة 

وعادة ما تكون مدة ألامة الزابرٌن فً مدٌنة النجؾ ثالثة أٌام فمط  ,زابر 924055األشرؾ 

حسب التعالد مع الشركات السٌاحٌة المتعهدة بنملهم وتخصص لهم الباصات الكبٌرة والتً تمؾ 

فً شارع السور لرب ممام صافً الصفا لنزال المسافرٌن دون أن ٌكون لها مولؾ نظامً أو 

بات التً تملهم بالدخول الى المدٌنة المدٌمة حتى وإن كانت وٌسمح للمرك ,ساحة ولوؾ خاصة

   .مؽلمة إلسباب أمنٌة أو ألسباب الزٌارات الموسمٌة الخاصة

أن إذ , المبور زٌارة الزابرٌن الماصدٌن ممبرة وادي السالمٌؤتً  العتبة العلوٌةومع زٌارة 

كما ٌتم خدمة  .سبوعٌةاألمصد الممبرة وٌدخل من بوابتها الربٌسٌة فً أٌام العطلة ٌزابراً  5500

 .أعمال وطموس الدفن بواسطة عدد من المكاتب التً تمابل الممبرة والتً تمع على شارع الخٌمة

الشرٌؾ بالمدخل  الضرٌحلكونه ٌربط  ,وٌعتبر شارع الطوسً أحد أهم الشوارع فً المدٌنة

والذي ٌحتوي على العدٌد من الفنادق والمحالت التجارٌة وحٌث ٌطلك على نمطة  ةالربٌس للممبر

عمال التجارٌة فً وتعكس األعداد الكبٌرة من المبانً واأل ,التماء الشارع بالممبرة بساحة التودٌع

 .وممبرة وادي السالم العتبة العلوٌةهذا الشارع حمٌمة كونه ٌموم بعملٌة الربط بٌن 

 (10)جدول 

 شرفاأل مناسبات الدٌنٌة فً مدٌنة النجفال

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2013 ,(بٌانات غٌر منشورة) ,على دائرة السٌاحة فً محافظة النجف من عمل الباحثة باالعتمادالمصدر: 

 

 تبسَخ انمىبسجبد انذَىُـــخ
 

 سجت انضَبسح انذَىُخ

 مام الحسٌن )ع(ذكرى أستشهاد األ محـــــشو 10
 

 مام الحسٌن )ع(ذكرى أربعٌنٌة األ صفـــــش20
 

 ذكرى وفاة الرسول )ص( صــــفش 28

 ذكرى ولدة الرسول )ص( سثُغ االول 17
 

 مام علً )ع(ذكرى ولدة األ سجــــــت 13
 

 ذكرى المبعث النبوي الشرٌؾ سجــــــت 27
 

 مام علً )ع(ذكرى أستشهاد األ سمضبن 21 -19
 

 ٌام عٌد الفطر المبارنأ شـــــــىال  3-1
 

 ضحى المبارنم عٌد األٌاأ رٌ انحجــــخ 14 -10
 

 ذكرى عٌد الؽدٌــــر رٌ انحجــــخ 18
 

 لٌلة فً السنــــــــة 52عدد  انجمـــــــغ اَبو نُبنٍ
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صفر لً كل سنة هجرٌة أكبر تجمع للزابرٌن فً المدٌنة  20 - 30من  المدةوتشهد 

أللامة الشعابر الدٌنٌة بمناسبة أربعٌنٌة األمام الحسٌن )علٌه السالم( ووفاة النبً دمحم )صلى هللا 

 .(وسلم علٌه واله

الزابرٌن تشهد حركة مستمرة ودابمة من  األشرؾ ن مدٌنة النجؾٌتبٌن لنا إومن ذلن 

وكذلن األخرى محافظات العراق األشرؾ أو من  من داخل محافظة النجؾ سواء كانوا

على حركة النمل داخل المدٌنة وزٌادة الطلب على  األمر الذي ٌإثرالعرب واألجانب  الزابرٌن

البلدٌة المتمثلة  وخارج حدودها المدٌنةداخل  بٌن المزارات واآلضرحة ل للتنمل ماوسابط النم

 .من والى مرآب النمل الخارجً الزابرٌن وتنمل .بمدٌنة الكوفة

 رض بالمدٌنةالعاللة بٌن تطور شبكة النمل واألستعماالت الوظٌفٌة لأل 2-5-3

لبشرٌة المهمة التً تإخذ بنظر العوامل ا أهم رض فً المدٌنة أحدتعد إستعمالت األ

تطوٌرها ونموها اذ ٌإدي  ,تخطٌطها ووضع تصور كامل لحركة النمل فٌهاتولٌع عتبار عند األ

رض أي إنه كلما توسعت إستعمالت األ ,ألؼراض النملرض الى تطور إستعمالت األ

فً المدٌنة  خرىلمختلفة فً المدٌنة كلما أمتدت الشوارع لتؤمٌن أتصالها مع المناطك األا

متداد الشوارع فً بعض مناطك المدٌنة الى تطور تلن الوظابؾ وخارجها. ولد ٌإدي أ

 .(1)حركة النمل داخل المدٌنةكثافة ضافة الى تؤثٌرها فً باإل

ٌظهر إن مدٌنة النجؾ األشرؾ شهدت تطوراً  (9)والشكل  (11)ومن مالحظة الجدول 

وذلن بسبب أتساع  1997-2009كبٌراً فً شبكة النمل الحضري خالل المدة الممتدة من سنة 

شمل إستعمالت األرض المختلفة. فمد زٌادة عدد السكان ومارافمه من تطور ومساحة المدٌنة 

ً األستعمال السكنً  أزداد  إذأزداد نصٌب الفرد من إستعمالت األرض الحضرٌة وخصوصا

وكذلن إستعمالت األرض  .2009لسنة  7كم 32.5لٌصبح  1997لسنة  7كم 15.57من 

كما هو موضح فً الجدول الذي ٌشٌر ,7كم2.47 لألؼراض الصناعٌة حٌث أزدادت بممــــدار 

 6.125وأصبح  7كم 3.65هو  1997الى أن مساحة األرض لألستعمالت الصناعٌة فً عام 

الى 7م 9.57ونتج عنه زٌادة فً نصٌب الفرد من مساحة األستعمال من  .2009فً عام 7كم

اإلستعمالت  إأل أن أستعمالت األرض ألؼراض النمل لم تكن زٌادتها متوازنة مع .7م 9.93

ً حٌث أزدادت مساحة إستعمالت األرض ألؼراض  التً مر ذكرها التً شهدت نمواً واضحا

نتج عنه أنخفاض نصٌب الفرد من 2009لسنة 7كم 12.5الى  1997لسنة 7كم 9.62النمل من

. وان 7م20.26الى  7م 25.21مساحة األستعمال حٌث أنخفض نصٌب الفرد من المساحة من 

اإلستعمال لم ٌؤتً متوازناً مع النمو المطرد فً السكان وهذا ٌإدي الى نتابج  هذا التطور فً

  .سلبٌة لها تؤثٌرها فً حركة النمل وسهولة الوصول

                                                           
 .61ص  سابك,نجاة حسن حسن الفمٌه, مصدر  1))
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كالمٌمة العمارٌة مثالً للمولع  ,واِن هذه األستعمالت فً توزٌعها تتؤثر بؤسس لٌمها

ً بنوع إستعمالت األرض ,والموضع كما أن النواحً األلتصادٌة واألجتماعٌة  ,كونه متعلما

إضافة الى دور المخططٌن المختصٌن للمدٌنة أدى الى خلك أحٌاء سكنٌة جدٌدة وخاصة 

الممتدة بإتجاه شمال المدٌنة مثل )حً الجهاد والرسالة والشهٌد الصدر وحً الوفاء( والتً 

الشوارع الربٌسٌة مما أثر على خططت لها شوارع ثانوٌة تصلها باألحٌاء المدٌمة للمدٌنة ثم ب

حركة النمل والمرور وزٌادة األختنالات مما أضطر الى إنشاء مجسرات وأنفاق على الطرق 

 كربالء. -المإدٌة الى مركز المدٌنة مثل شارع النجؾ

 (11)جدول 

-2009اإلستعماالت الوظٌفٌة لألرض الحضرٌة فً تطور مدٌنة النجف األشرف خالل سنتً 
1997 

 نـوع
 الستعمالا

1997 2009 

 نسبة التغٌر
 المساحة بٌن السنتٌن

 2كم

% الى 
المساحة 

 الكلٌة

ن نصٌب الفرد م
مساحة 
 2م *االستعمال

 2كم المساحة
% الى 
المساحة 

 الكلٌة

ن نصٌب الفرد م
مساحة االستعمال 

 2م

 %109 52.66 %39.4 32.5 40.81 %32.3 15.57 سكنً

 %39 3.44 %2.6 2.125 4.01 %3.1 1.53 تجاري

 %68 9.93 %7.4 6.125 9.57 %8 3.65 صناعً

 %30 20.26 %15.2 12.5 25.21 %20 9.62 نمل

 %97 4.05 %3 2.5 3.32 %3 1.27 تعلٌم

 %65 0.32 %0.2 0.2 0.32 %0.2 0.12 صحً

 %116 0.32 %0.2 0.2 0.24 %0.1 0.09 ثمافً

 %108 0.28 %0.2 0.175 0.22 %0.1 0.08 دٌنً

 %317 15.21 %11.4 9.387 5.91 %4.6 2.25 خضراءمناطك 

 %1006 1.86 %1.4 1.15 0.27 %0.2 0.10 مناطك سٌاحٌة

 %43 0.81 %0.6 0.5 0.92 %0.7 0.35 استعمال اداري

 %151 2.03 %1.5 1.25 1.31 %1 0.50 خدمات عامة

 %14 0.53 %0.4 0.325 0.75 %0.6 0.29 فنٌة

 %2 4.38 %3.2 2.7 6.93 %5.4 2.64 مناطك فارغة

 %9 16.20 %12 10 24.03 %19 9.17 ممبرة

 %4 1.40 %1 0.862 2.18 %1.7 0.83 منطمة عسكرٌة

  133.68 %100 82.499 126 %100 48.07 المجموع
 من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر: 

  ,اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة( ,المالئمة المكانٌة ألستعماالت األرض السكنٌة فً مدٌنة النجف ,عبد الصاحب ناجً رشٌد البغدادي -1
 .158ص  ,1999 ,جامعة بغداد ,مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا

 .2009,بٌانات غٌر منشورة,مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجف -2

=  من مساحة االستعمال نصٌب الفرد (*)
 المساحة كم 

السكان
 

 60 (, ص7)جدول  381486=  1997عدد السكان لسنة 
  62 (, ص8)جدول  617125=  2009عدد السكان لسنة 
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 (9شكل )

 2009,1997تطور األستعماالت الوظٌفٌة لألرض الحضرٌة فً مدٌنة النجف األشرف خالل سنتً 

 
 

 
 .(11من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )المصدر: 

 

ولد أحدث األستعمال السكنً محاور جدٌدة للنمو وعمل على أٌجاد خدمات أخرى فً 

المدٌنة كاألنشطة التجارٌة التً أنتشرت فً المدٌنة فلم تمتصر على التجمعات التجارٌة 

 سكنً 1997المساحة عام 

 تجاري

 صناعً

 نمل

 تعلٌم

 صحً

 ثمافً

 دٌنً

 مناطك خضراء

 مناطك سٌاحٌة

 استعمال اداري

 خدمات عامة

 فنٌة

 مناطك فارؼة

 ممبرة

 منطمة عسكرٌة

 سكنً 2009المساحة عام 

 تجاري

 صناعً

 نمل

 تعلٌم

 صحً

 ثمافً

 دٌنً

 مناطك خضراء

 مناطك سٌاحٌة

 استعمال اداري

 خدمات عامة

 فنٌة

 مناطك فارؼة

 ممبرة

 منطمة عسكرٌة
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 ,المنتشرة فً المنطمة المركزٌة بل أمتدت الى الشوارع الربٌسٌة بل وحتى الثانوٌة منها

دور فً بعض الشوارع الى محالت وبناٌات تجارٌة مثل شارع وتحولت بعض واجهات ال

 .الكوفة وشارع دمحم مهدي الجواهري والمثنى -النجؾ

أما التجمعات الصناعٌة فؤنها أتخذت من أطراؾ المدٌنة مولعاً لها كما فً حً الحرفٌٌن 

ناعة وألٌمت الورش الصناعٌة مثل ص ,الكوفة -والحً الصناعً الذي ٌمع على شارع النجؾ

األبواب والشبابٌن المعدنٌة والخشبٌة وورش تصلٌح السٌارات فً الشوارع الربٌسٌة والثانوٌة 

 .فً المدٌنة مثل شارع دمحم سعٌد الحبوبً وشارع السٌد حٌدر الحلً )شارع مكتب الرشٌد(

ً فً تحدٌد موالع األرض األساسٌة  وبهذا تكون شبكة النمل الحضرٌة عامالً مهما

بل اِن فاعلٌة منظومة النمل وحركٌة عناصرها ٌإدي بشكل مباشر أو ؼٌر  ,وأستعمالتها

كما إن كثٌراً من أستعمالت األرض الحضرٌة ل ٌمكن أن  ,مباشر الى كفاءة عمل المدٌنة

تنجح من مواضعها الحالٌة من دون توافر وسابط نمل عبر شبكة تتفك وطبٌعة إستعمالت 

 .األرض الحضرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصــل الثالــث

 منظومة شبكة النقل احلضري يف

  األشرفمدينة النجف  
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  تمهٌد 3-1

ٌرمً هذا الفصل إلى التعرؾ على منظومة شبكة النمل الحضري فً مدٌنة النجؾ 

شكاالً ومتعددة أنماطاً وأفً تأدٌة وظٌفتها المتمثلة بالشوارع التً تتخذ  كفاءتهااألشرؾ ومدى 

المدٌنة هوٌتها المورفولوجٌة من خبلل تفاعلها مع االستعماالت الوظٌفٌة  إعطاءتساهم فً 

ً من االستعماالت أتجذب الٌها  األنماطالمختلفة وتوزٌعها على مساحة المدٌنة, هذه  نواعا

 .ساس تصمٌم شبكة الشوارع فٌهاأتتناسب معها ومن ثم ٌظهر الشكل النهابً للمدٌنة على 

ك الخدمٌة لشبكة النمل الحضري المتمثلة بالمرآب وموالؾ السٌارات باإلضافة ؼلى المراف

 ً تكاملٌاً  ومحطات تعببة الولود. إذ ترتبط هذه المرافك بشكل مباشر بشبكة الشوارع ارتباطا

عناصر ٌمكنها من أداء وظٌفتها بصورة أفضل, إذ انها تشؽل حٌزاً من مساحة المدٌنة وهً 

 الحركة واالنتمال ما بٌن الفعالٌات المختلفة فً المدٌنة. البد من توافرها لسهولة  هامة
 

 شبكة الشوارع  3-2

 ,و متصلة بفضاءات  مجاورةها فضاءات حضرٌة عمرانٌة مستملة أنتعرؾ الشوارع بأ 

وفً  ,و جزءاً مكمبلً ومندمجاً معهاركة المركبات فٌها بوصفها ممرات أٌمكن ان تستوعب ح

وانما هً  ,عن طرٌمها التنمل أو محاور ٌستطٌع السكان هذا الصدد فانها لٌست مجرد ممرات

 .(1)تكوٌنات حضرٌة تتفاعل معا وتكون جزءا اساسٌا فً تخطٌط مشهد المدٌنة

مراتبها وكانت عضوٌة  للشوارعكان  فمد ,بمفهومها مرت بتؽٌٌرات عدة الشوارعن إ  

ً  ,العروق فً ورلة العنبم فً تدرجها وتشعبها كنظا ة فً المدٌنة العربٌ وهذا ما كان واضحا

ساس فً تخطٌط المدٌنة العربٌة فلمد كانت حركة األنسان وأبعادها هً الموجه األ ,األسبلمٌة

سواء كان ذلن على مستوى الحجم ام مساحة المحبلت ومماسات الطرق ببعدٌها الطولً 

 .(7)والعرضً

تمثل النشاط  نهاإالسٌما وتنمٌة المراكز العمرانٌة المرتبطة ب العناصر همأ الشوارعوتعد 

ساسٌة لتنفٌذ مشارٌع نها الماعدة األإلٌها على إولذا ٌنظر  ,المراكز لتصادي لربطها بٌن تلناأل

 .(3)جزاء العالمأي جزء من أتصادٌة فً لالتنمٌة األ

  
                                                           

معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً  ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,صالح جابر, تموٌم شبكة النمل فً مدٌنة العزٌزٌة( 1)

 . 7-8,صص ,2008 ,جامعة بؽداد ,للدراسات العلٌا

 . 22,ص 1982,بؽداد ,المدٌنة العربٌة ,معهد البحوث والدراسات العربٌة ,خالص حسنً االشعب( 7)

 .75مصدر سابك , صعبد الرحمن جري مردان الحوٌدر ,  (3)
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 : (1)وٌمكن أن نجمل وظٌفة الشارع بما ٌلً

 .جزاء المدٌنةأالربط  الوظٌفً بٌن  -1

و التحتٌة كشبكات الؽاز والكهرباء وشبكات أافك العامة سواء السطحٌة مد شبكات المر -7

 .المٌاه والهاتؾ وؼٌرها

 .وتهوٌة المبانً الممامة علٌها ضاءةأتوفٌر فضاء ٌستؽل فً   -3

فٌها التماثٌل  عمال التذكارٌة بمارجً للمدٌنة واألتوفٌر مكان العناصر المظهر الخا -4

 .والنصب

و المشاة ال سٌما عن النفس سواء لمستخدمً السٌارة أمن عناصر التروٌح  تعد عنصراً  -5

 حٌنما ٌمر بٌن الحدابك والمتنزهات. 

ً مختلفة أثناء أد وظٌفتها التً تتباٌن حسب ابها لوتتخذ شوارع المدٌنة أشكاالً وأنماطا

 ,مدٌنةتصادي لسكان الووظٌفة كل شارع وحسب التركٌب األجتماعً واألل ومولعطبٌعة 

ً لوضع المدٌنة الطوبوؼرافً والتارٌخً واأل عكاسوالتً هً إن لتصادي ولها عبللة اٌضا

ها تدرج هرمً داخل وعادة ماٌكون ل .األرض فٌها ووظٌفتها األللٌمٌة بمساحة المدٌنة وملكٌة

 ,نةصناؾ فً المدٌامها واحٌاناً لٌس هنان جمٌع األحجلمروري وأالمدٌنة بحسب أهمٌة التدفك ا

ٌتم تمسٌمها داخل المدن بحسب  الشوارعصناؾ وعموماً فان بل ٌمتصر على لسم من هذه األ

ستخدام الشارع بعدد وٌماس عادةً أ ,تشٌٌدها وصٌانتها الوظابؾ أو حسب السلطة المسؤولة عن

 .الٌوم فً الساعة أو المارة فٌهاالمركبات 

 شرف ف األصناف شبكة شوارع مدٌنة النجأ 3-2-1

 -ساس ما ٌلــــــــــــً :تصنف شبكة الشوارع على أ

 التصنٌف على أساس شكل الشبكة 3-2-1-1

 Organic Patternالنمط العضوي  - أ

ً على النمط العضوي ما ٌمكن تأٌطلك  و الشوارع سمٌته بـ )النمط ؼٌر المنتظم( أحٌانا

وتختلؾ شوارع هذا النمط من حٌث أتساعها  ,وهً التً نشأت مع بداٌة نشأة المدٌنة ,الملتوٌة

خرى بتفرعات ؼٌر منتظمة على ن األزلة المتعرجة بدون تفرعات وأفهنا ,تجاهاتهاوأ

واألزلة المتوازٌة المرتبطة مع بعضها بأزلة عمودٌة صؽٌرة باإلضافة الى األزلة  ,الجوانب

                                                           
دار الصفاء للنشر  ,تخطٌط استخدام االرض الرٌفً والحضري )اطار جؽرافً عام(, الطبعة االولى ,عثمان دمحم ؼنٌم( 1)

 .215ص ,2001 ,عمان ,والتوزٌع
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وهً أستجابة ألوضاع طبٌعٌة  ,النافذةعضوٌة واألزلة ؼٌر ؼٌر المنتظمة بتفرعات 

واضحة فً المدن العرالٌة وثار هذا النمط بالٌة إذ ما تزال أ ,وألتصادٌة لسكان المدٌنة

 .(1)وربٌة المدٌمةوحتى فً المدن األ ,ربٌة المدٌمةوالع

 نماط الشوارع فً المدن التً ظهرت خبلل المراحلوٌعد هذا النمط من ألدم أ

سباب وجود هذه الشوارع الضٌمة ولعل من أ ,ً معظم المدن المدٌمةفالمورفولوجٌة األولى 

 والملتوٌة فً تلن المرحــلة هـً : 

التً ال تتطلب شوارع  تو الحٌواناتمـــال فً تلن المدة هً الترجل أنإن وسٌلــة اإل -1

 . (7)واسعــة

المحلة الواحدة أو العابلة ناء بت خصوصٌة إلعطالوظٌفة األجتماعٌة: حٌث أنها أ -7

 .بناء المحلة الواحدةارها تمثل ساحات عامة ٌجتمع بها أعتببإ

المناخٌة التً التكٌؾ للظروؾ  )األزلة( علىالممرات الضٌمة تساعد التكٌؾ للمناخ: حٌث  -3

ذ تتراوح معدالت درجات اخ مدٌنة النجؾ )حار جاؾ صٌفاً( إن منتسود المدٌنة حٌث أ

ن معدالت درجات كما إ  م43 -30فً المدٌنة خبلل فصل الصٌؾ بٌن الحرارة العظمى 

وان الفصل الحار من السنة  ,م28 -16الحرارة الصؽرى فً فصل الصٌؾ تتراوح بٌن 

ن هذه الشوارع ٌتوفر فٌها الظل الكافً . لذا فإ(3)شهر( أ9 -7ٌكون طوٌبلً فٌصل من )

ً  الحرارةنخفاض درجات متع بإوتملل من حركة الرٌاح وتت خبلل ساعات النهار فً  نسبٌا

 .فصل الصٌؾ

وهً تظهر بشكل واضح فً المدٌنة المدٌمة وكما فً  ()وتسمى الممرات الضٌمة هذه بالعكود

 ومن أشهر هذه الممرات )األزلة( ما ٌلـً : (9)والخرٌطة  (10)الشكل 

 .عكد السٌد السٌستانً )محلة البراق( .1

 .عكد بٌت الملن )محلة البراق( .7

 .عكد الٌهودي )المتبمً منه جزء للٌل فً محلة البراق( .3

 .عكد الششترلً )ٌمتد من شارع الطوسً الى فضوة المشراق( .4

 .عكد كاشؾ الؽطاء )العمارة( .5

                                                           
 . 78ص ,مصدر سابك ,خالص حسنً االشعب( 1)

 ,الماهرة ,مطابع التوحٌد الحدٌثة ,الطبعة االولى ,جؽرافٌة المدن االطار النظري وتطبٌمات عربٌة ,فتحً دمحم مصٌلحً( 7)

 .   277ص ,2000

كلٌة  ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,التحلٌل المكانً لمرابب النمل فً محافظة النجؾ ,فارس جواد كاظم الدحٌدحاوي( 3)

 .  51ص ,2009 ,جامعة المادسٌة ,اآلداب

( العكد: هو شبكة الطرق وممرات المشاة التً تنتشر وفك نسك عضوي ملتوي وٌتم على اساسه توزٌع لطع االراضً, ما )

  م.  1-6ٌشكل النسٌج الحضري المابم. وٌتراوح عرض ممرات المشاة ما بٌن 
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 .(1)محلة العمارة( –عكد الخوبً )مجموعة منازل مهدمة للسٌد الخوبً  .6

ٌمة والمبانً زلة والشوارع الضللبٌوت فً تلن األ بداع المعماريوعلى الرؼم من األ 

فً  ال تتبلبم مع متطلبات العصر الحدٌث بعد دخول السٌارة أصبحت نهاالممامة علٌها اال إ

 تٌة : مختلؾ مٌادٌن الحٌاة وذلن لؤلعتبارات األ

 .حٌاء سكنٌة وصعوبة ترلٌمهاٌم المدٌنة الى أصعوبة تمس -1

ٌجعلها ال تتبلبم مع متطلبات  رض داخل الحٌز الحضري بشكللطع األشكال تشوٌه أ -7

  .فً الولت الحاضرستثمار األ

من حٌث أتساع الشارع أو طوله أو  ,لحٌاة الحضرٌة الراهنةال تتبلبم مع متطلبات ا -3

  .تجاهه بالنسبة لخطوط النمل داخل المدٌنةأ

صعوبة  توفٌر الخدمات البلدٌة والصحٌة للوحدات الوظٌفٌة المنزوٌة داخل شبكة شوارع  -4

ً . كونها دروب وأ(7)ا النمطهذ إذ  ,زلة ضٌمة تتسع لمرور المشاة والعربات التً تُدفع ٌدوٌا

تار, وعادة ٌمل عرض الزلاق ٌتفاوت عرض ممرات المشاة بٌن المتر الواحد والستة أم

حٌان الى عض األحٌث ٌصل فً ب ,زداد التمدم الى الداخل )المحلة أو العرصة(كلما أ

وظٌفتً الوصول تلن االزلة عرض ألل من متر منتهٌاً بمدخل صؽٌر لبٌت لدٌم وتؤدي 

 .ةجزاء المحبلت المختلفوالمحبلت التجارٌة والحركة بٌن أ الى المساكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دٌد الحضري لمركز مدٌنة النجؾ مشروع التج ,لسم التخطٌط العمرانً ,وزارة البلدٌات واالشؽال العامة ,جمهورٌة العراق (1)

 . 200ص ,2011 ,الجزء الثانً ,التوثٌك وتثبٌت والع الحال ,االشرؾ )المدٌنة المدٌمة(, تمرٌر المرحلة االولى المعدل

 .  245ص ,1986 ,الموصل ,مطبعة دار الكتاب ,جؽرافٌة الحضر أسس وتطبٌمات ,صبلح حمٌد الجنابً( 7)
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 Radail Patternالنمط الشعاعً   - ب

حٌان تتفرع من مركز المدٌنة والمناطك المرٌبة منها بشوارع ربٌسٌة فً أؼلب األ وٌتمثل

 مستمٌم مشكبلً مع الشارع المحٌط أنماطاً رباعٌة  أونحو الخارج بشكل مابل  وتمتد

 تلتمًوٌظهر نمط الشوارع الشعاعٌة فً المدٌنة المدٌمة لمدٌنة النجؾ الكبرى والتً 

 تحٌطلسبلم" وهً شوارع ربٌسٌة مام علً "علٌه اضرٌح األجمٌعها فً نمطة واحدة أال وهً 

المدٌنة المدٌمة توفر سبل الوصول الى المدٌنة من شارع المحٌط )شارع السور( وهذه 

 الشوارع هـً :

 .شارع الشٌخ الطوسً من الشمال - أ

 .شارع الرسول من الجنوب - ب

 .شارع زٌن العابدٌن وشارع الصادق من الشرق - ج

 .(10)الخرٌطة .مدٌنة الزابرٌنمن الؽرب شارعان اللذان ٌمعان على جانبً  - د

ر وبسبب الوضع وفً الولت الحاض ,(*1)كم 3.280ولد بلؽت أطول هذه الشوارع 

ً األمنً هنان لٌود أ اة نها خصصت لمرور المشبلحظ ألذا نُ  ستثنابٌة فً جمٌع هذه الطرق تمرٌبا

ن وٌمكن أ ,المدٌمةم" فً المدٌنة مام علً "علٌه السبلمن الزابرٌن الوافدٌن الى ضرٌح األ

 رالشرٌؾ وال تمتص الكبٌر كمحور تجاري لماصدي الضرٌحٌضاؾ الى هذه الشوارع السوق 

تصر سٌر المركبات على شارع المحٌط )شارع وأل ,من خبلله على المتسولٌن فمطالحركة 

 اعًللدواسبات الدٌنٌة والزٌارات الخاصة المن بالمدٌنة المدٌمة والذي ٌؽلك فً السور( المحٌط

 .األمنٌة

 

 

                                                           
 . GISباستخدام تمنٌة  ,2009التصمٌم االساس لسنة  خرٌطةاستخرجت اطوال الشوارع من ( *)
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  Grid patternالنمط الشبكً  - ج

ٌتكون هذا النمط من شبكة من الشوارع المتوازٌة والعمودٌة بشكل منتظم وتتماطع مع 

اٌا لابمة تمرٌباً وتكون لرٌبة مع بعضها وبمسافات مناسبة وبعضها ومع الشوارع الربٌسٌة بز

 .(1)ضبلعاً وتتخذ أشكاالً متوازٌة األومتساوٌة تمرٌب

وفً مدٌنة النجؾ األشرؾ ٌوجد هذا النمط من الشوارع والمتمثلة بأربعة شوارع 

عمودٌة تمثل العصب الربٌسً لحركة النمل فٌها, وتربط شمال المدٌنة بجنوبها وهً, شارع 

المناذرة )أبو صخٌر(, شارع الشٌخ  -كرببلء وأمتداداً له بأتجاه الجنوب شارع النجؾ -النجؾ

الجامعة(  -السبلم(, شارع السٌد أحمد الصافً النجفً )شارع السبلم -ؽريكاشؾ الؽطاء )ال

تمطعها شوارع  (11)وأخٌراً الشارع الحولً الوالع الى الشرق فً مدٌنة النجؾ خرٌطة 

شارع دمحم  ,عرضٌة تربط شرق المدٌنة بؽربها وهً شارع السٌد حٌدر الحلً )مكتب الرشٌد(

 –شارع النجؾ  ,شارع العسكري )الحزام األخضر( ,الً(سعٌد الحبوبً )شارع الكراج الشم

  .الزهراء( واخٌراً شارع المطار –شارع دمحم الحمامً )شارع األمٌر  ,الكوفة

وتعمل هذه الشوارع بتماطعها شبكة تظم فً داخلها أحٌاء مدٌنة النجؾ األشرؾ الشمالٌة 

 .والجنوبٌة

  

                                                           
كلٌة  ,اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ,النمل فً مدٌنة كركون "دراسة حضرٌة كارتوكرافٌة " ,زٌن العابدٌن علً صفر( 1)

 . 105ص  ,1996 ,جامعة بؽداد ,اآلداب
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 Circular Patternالنمط الدائري   - د

حلمات أو دوابر تحٌط الواحدة شكل بمثل النمط الدابري فً تخطٌط شوارع المدٌنة تٌ

تظام ه الدابري أو المرٌب منه, حسب أنلتتخذ المدٌنة فً النهاٌة الشكل الدابري أو شب ,خرىباأل

. وٌفضل ولد خططت الكثٌر من المدن المدٌمة على هذا النظام ,وتناسك تلن الدوابر أو الحلمات

ٌحتوٌه األول من عنصر المفاجأة والتشوٌك  المنحنً على الشارع المستمٌم لما الشارع ستعمالإ

ونماط الجذب المتؽٌرة وٌعمل على كشؾ جمالٌات مكوناته بشكل تدرٌجً بتتابع الحركة 

 . (1)ةالتسلسلٌ

 ,الذي ٌدور حول المدٌنة المدٌمة وٌحٌط بها, بشارع المحٌط )شارع السور( ٌتمثل و

مركبتٌن بأتجاه واحد وهو طرٌك مزدوج وٌتسع لمرور  ,كم 3هذا الشارع  وٌبلػ طول

 الى الؽرب من المدٌنة وهووٌمع الشارع الحولً )الدابري(  (. كما ٌتمثل ف12ًالخرٌطة )

وممبرة وادي  وٌلتؾ من خلؾ االحٌاء الشمالٌةتجاه شارع مزدوج بسعة مركبتٌن فً كل إ

السبلم مروراً بمنطمة اسفل صافً الصفا لٌمتد إلى شارع المجزرة ثم ٌتواصل امتداده من 

المناذرة )ابو صخٌر( من خبلل تماطع الحولً  –خلؾ االحٌاء الجنوبٌة لٌتصل بشارع النجؾ 

ن الجنوبً الذي ٌمع على هذا الشارع, ثم ٌكمل اتجاه إلى شمال مدٌنة النجؾ االشرؾ تحده م

ٌكون هذا الشارع شكل حلمة جهة الشرق مدٌنة الكوفة ومن الؽرب مدٌنة النجؾ االشرؾ. 

 .تحٌط بمدٌنة النجؾ

  

                                                           
 . 165ص ,1977بؽداد,  ,مطبعة أسعد ,جؽرافٌة المدن ,عبد الرزاق عباس حسٌن( 1)
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 محرم الشوارع وكثافة المرور فٌها وساس عرض أعلى 3-2-1-2

ً لهم فً تصنٌؾ  ٌتخذ الباحثون من عرض محرم الشوارع وكثافة المرور فٌها اساسا

وٌتباٌن عرض محرم الشوارع  ,علٌه بالتصنٌؾ المورفولوجًٌطلك  شوارع المدٌنة أو ما

تبٌة وكثافة المرور بٌن شارع وآخر من شوارع المدٌنة, وهذا ٌعكس النظام الهرمً لرُ 

المختلفة من الطرق تمابلها فاألنواع  ,(1)( داخل المدٌنة Hierarchy Systemالشوارع )

المحلٌة, فالتنوع فً إستعماالت األرض هً بالطرق الحرة وتنت قوظابؾ مختلفة تبدأ بالطر

للنمل أثراً ممٌزاً فً تحمٌك األرتباط والتفاعل  ماكن المختلفة داخل المدٌنة ٌعطًوخصابص األ

ذ كلما ة وعن طرٌمه تتحمك صفة الحركة, إستعماالت ولطاعات المدٌنة المختلفبٌن هذه اإل

زدادت كفاءة ة النمل, كلما أهولة الحركة وسرعشبكات النمل جٌدة وكفؤة وتحمك س تكون

ً لتنوع إستعماالت ان  ٌمكنلذا فعالٌات واألنشطة داخل المدٌنة, ال تعدد أصناؾ الشوارع تبعا

 . (7)رض الحضرٌة المختلفةوفعالٌات األ

 Express Streetsلشوارع السرٌعــة  أ - أ

وتستعمل بٌن لطاعات  ,تصمم هذه الطرق على وفك مواصفات عالٌة السعة والكفاءة

وتتجنب  ,ذ تصل بالطرق الخارجٌة الدولٌةإ ,وهً طرق معزولة محددة بالتماطعات ,المدٌنة

وتربط أطرافها  ,ذ تدور حولهاإمعظم هذه الطرق المرور فً للب المدٌنة المزدحمة بالسكان 

نسٌاب ول المدٌنة حٌث تعمل على تنظٌم وأبشكل حلمً ح بطرق شعاعٌه من المركز أو

 .(3)الحركة داخل المدٌنة وخارجها

رتفاع نسبة تٌعاب مدٌات كبٌرة لحركة المرور وأسإوتنفرد هذه الطرق بخصابص منها, 

لمختلؾ  .كم/ساعة(40من ) أللمن السٌر بسرعة  المركباتمان والسرعة بحٌث تمنع ألا

. وحٌنما تدخل (4)حجام وتكون مسٌجة لمنع دخول الحٌوانات على طول المسافةألنواع واألا

مل فً الشوارع التً تستع مركز المدٌنة أو تمس أطرافها فأنها التحمل عبلمات الولوؾ الى

 .(5)ةــــنها تخلو من اإلشارات الضوبٌالمدن , كما أ داخل

                                                           
(1) Asshot ,A.," Apolicy on Geometric Design of Highways and Street" , Washington , 

1984 ,p2  

 . 44ص ,مصدر سابك ,عباسفاروق ( 7)

 .85ص ,1976 ,اإلسكندرٌة,منشأة المعارؾ ,النمل دراسة جؽرافٌة ,صبلح الدٌن الشامً( 3)

مركز التخطٌط  ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,دور شبكة الطرق السرٌعة فً التنمٌة االللٌمٌة ,دمحم علً حسن االنباري( 4)

 . 61 -60ص ,1985جامعة بؽداد,  ,الحضري واالللٌمً

 ,2000 ,الطبعة االولى ,دار الفكر للطباعة والنشر ,جؽرافٌة النفل والمواصبلت واالتصاالت والتجارة ,عبد علً الخفاؾ( 5)

 . 121ص
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كم/  80 -60ة عملٌة تتراوح بٌن ـخط وبسرع 8 -4لمرور بٌن وتكون بعدد خطوط ل

بعرض ٌتراوح مابٌن  /ساعة كم 120–80ساعة أما السرعة التصمٌمٌة لها فهً تمع بٌن 

مركبة / 1400–1000متر , وٌتــراوح الحجم المــــروري فٌها 100–70متر أو  70 -50

 . (1)ساعة

ؾ شرنا الٌه سابماً, من الشوارع السرٌعة فً مدٌنة النجشارع الحولً الذي أالوٌعد 

 طرافها وٌتكون من خمسة مماطع :حول المدٌنة من خلؾ أ ٌسٌراألشرؾ وهو طرٌك حدٌث 

حٌث ٌبدأ من الشمال بعد الدخول من طرٌك  ,وٌسمى الحولً الشمالً :الممطع األول -1

من خلؾ األحٌاء الشمالٌة وممبرة وادي السبلم مروراً بمنطمة أسفل  وٌسٌركرببلء  -النجؾ

ثم ٌتواصل  ,المدٌمة لٌمتد الى شارع مكة المكرمة )شارع المجزرة(صافً الصفا فً المدٌنة 

عند تماطع الحولً المناذرة  -أمتداده خلؾ األحٌاء الجنوبٌة لٌنتهً بالطرٌك الخارجً النجؾ

وهو شارع مهم جداً بالنسبة لمدٌنة النجؾ األشرؾ أثناء المناسبات الدٌنٌة واألعٌاد  .الجنوبً

المؤدٌة الى مركز المدٌنة وأعتماده لسٌر المركبات المادمة من  حٌث ٌتم لطع كافة الطرق

ٌعمل هذا الطرٌك على التخفٌؾ من شدة الضؽط الذي إذ   ,المحافظات المجاورة بكثافة عالٌة

ٌحصل على شوارع مدٌنة النجؾ األشرؾ الذي تشهده فً أٌام الزٌارات الموسمٌة لضرٌح 

مركبات الزابرٌن المادمة من المحافظات الشمالٌة والتً تمصد األمام علً )علٌه السبلم( فتتجه 

 .الحولً الشمالً والمحافظات الجنوبٌة التً تمصد الحولً الجنوبً

ات التً تستخدم هذا الطرٌك فً األٌام صناؾ السٌاروتعتبر مركبات الحمل من أكثر أ 

  .نشابٌة هنانالممالع األلوالعة فً بحر النجؾ ورتباطه بمعامل منطمة مظلوم اٌة إلعتٌاداأل

هرباء المناذرة بمحاذاة محطة الك -ٌبدأ مدخله من الطرٌك الخارجً النجؾ :الممطع الثانً -7

 إذوهو طرٌك سرٌع  .مطار النجؾ الدولً الجدٌدةتجاه ساحة الؽازٌة ثم ٌنحنً ٌساراً بأ

 .النجؾ تجاهالمادم من الجنوب بأ تسلكه أؼلب المركبات المادمة من الطرٌك الخارجً

ات مدٌنة الصدر حد مساراته بمجسروٌمتد من مطار النجؾ لٌتصل بأ :الثالممطع الث -3

 .حً الجامعة ,متداده وصوالً الى ساحة مٌسانالطبٌة ثم ٌستمر أ

فاء والٌرمون خلؾ حً الو حً الجامعة وٌلتؾ ,احة مٌسانٌمتد من س :الممطع الرابع -4

ً بأت نجؾ لٌتصل بالحولً الشمالً من جدٌد  –جاه طرٌك كرببلء )العسكري( منعطفا

 .(13)خرٌطة
                                                           

(1) G.R.Wells ,"Traffic Engineering Practice" , London, 1970, p90 .  
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ٌنجذب لها  إذالزخم المروري فً المدٌنة  بالتملٌل منإن المماطع الحولٌة األربعة تسهم 

تكسرات ومكسوة  نسٌابٌة عالٌة وخالٌة من أيلكة بإالكثٌر من سابمً السٌارات لكونها سا

 .(*)الكثٌر من الولتسفلت تختصر على السابك بطبمة جٌدة من األ

 Main Streetsالشوارع الرئٌسٌة   - ب

وتمع بعرض  Prelimnary distributionة ٌوتسمى بطرق وشوارع التوزٌع الربٌس

م( وٌعزل فٌها المرور اآللً عن المرور البشري بوساطة األرصفة والجزرات 60ــ 40)

وتموم بخدمة موالع معٌنة تتألؾ من مجموعة من المناطك البٌبٌة مثل مركز المدٌنة  .الوسطٌة

خترق توزٌع المرور نحو المطاعات دون أن ت وظٌفتها ,أو المناطك السكنٌة الكبٌرة )األحٌاء(

 ً  .(1)الطرق الربٌسة تلن المناطك البٌبٌة كلما كان ذلن ممكنا

كبر من الرحبلت الشوارع لتمدٌم تسهٌبلت كبٌرة ألستٌعاب حجم أ وصممت مثل هذه

بٌن  مركبة/ ساعة ولمسافات طوٌلة وللوصول بسرعة فابمة ما 1200ــ  800الحضرٌة من 

 .(7)كم/ ساعة 80ــ  60

عدادها وأطوال متفاوتة فمد بلؽت أعداد بأ (منطمة الدراسة)ارع الربٌسٌة فً تظهر الشو

ارع المحٌط . وتشمل كل من ش()كم42.06أما اطوالها مجتمعة فمد بلؽت  ()شوارع 8

هم الشوارع لولوع وشارع )نجؾ ـ كوفة( الذي ٌعد من أ ,تجاه واحد)السور( والذي ٌكون بأ

كرببلء الذي  -ؾوشارع نج ,ضافة الى جامعة الكوفةسات الحكومٌة علٌه باإلأؼلب المؤس

( و صخٌر)أب المناذرة -شارع نجؾو ,المحافظات الشمالٌةحٌاء الشمالٌة وٌربط المدٌنة باأل

 .(14, خرٌطة )حٌاء الجنوبٌة والمحافظات الجنوبٌةالذي ٌربط مركز المدٌنة باأل

  

                                                           
 . 2013/8/20بتارٌخ  ,هٌبة االعمار فً مدٌنة النجؾ ,ممابلة شخصٌة مع المهندس حٌدر عبد االمٌر الروازق( *)

 . 35ص ,مصدر سابك ,محمود اسماعٌل دمحم( 1)

 .  57ص ,2004 ,دار الكتب الوطنٌة, بنؽازي ,التخطٌط الحضري )مدخل عام( ,علً صفر زٌن العابدٌن( 7)

 ( ) تم الحصول على االسماء الرسمٌة الشوارع واعدادها خبلل ممابلة المهندس لٌصر عبد الزهرة العبٌدي, مسؤول شعبة

 .2012/12/13الترلٌم فً مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجؾ مدٌنة النجؾ بتارٌخ 

()  باستخدام تمنٌة  2009تم احتساب أطوال الشوارع من خارطة التصمٌم االساس لمدٌنة النجؾ لسنةGIS . 
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مام علً الذي ٌعد مدخل للمدٌنة المدٌمة وشارع دمحم سعٌد الحبوبً )الكراج وشارع األ

)شارع مكتب  ٌدر الحلًالسٌد حخضر( شارع الً(, شارع العسكرٌٌن )الحزام األالشم

 الرشٌد(.

 Secondary Streetsالشوارع الثانوٌـة   –ج 

ها تخدم مسالن تحظى الشوارع الثانوٌة بأهمٌة كبٌرة على نطاق لطاعات المدٌنة لكون

 ,فضبلً عن لٌامها بالعدٌد من الوظابؾ )السكنٌة ,جاه مركز المدٌنةالمرور الربٌسة بأت

ٌسمى هذا النوع كما تعد حدوداً فاصلة بٌن تلن األستخدامات.  .التجارٌة( ,الصناعٌة ,الترفٌهٌة

 لكونها تخدم الشوارع المحلٌة وتجمع  Collector Streetsمن الشوارع بالشوارع المجمعة 

المـرور وتنمله الى الشوارع الربٌسٌة فً المدٌنة أو الى مراكز الجذب المحلٌة كالمراكز 

المصٌرة وتحمك سهولة الوصول الى حضرٌة الرحبلت تخدم ال فهً. (1)التجارٌة وؼٌرها

 ,مركبة/ ساعة 900ــ  600ستٌعابٌة بٌن ة والمناطك المتاخمة لها وبطالة أرجاء المدٌنأ

 .(7)كم/ ساعة50ــ  30وبسرعة عملٌة بٌن 

طوالها مجتمعة شارع ولد بلؽت أ 18عدد الشوارع الثانوٌة  ػوفً منطمة الدراسة بل 

ومن هذه الشوارع شارع السٌد مهدي بحر العلوم )شارع كلٌة  ,(15)خرٌطة ()كم32.669

مؤسسات  علٌهشارع الزعٌم الوطنً سعد صالح جرٌو )شارع المحافظة( والذي تمع  ,اآلداب(

حكومٌة والذي ٌكون خط واصل بٌن الشوارع الربٌسٌة لكل من شارع العسكرٌٌن وشارع 

شارع دمحم مهدي الجواهري  ,خرى شارع المطاراألجؾ كوفة ومن الشوارع الثانوٌة ن

 .سكان وشارع المثنى والمدٌنة(, شارع الخٌمة, شارع الممبرة  شارع األ)الروان

  

                                                           
 . 57ص ,مصدر سابك ,التخطٌط الحضري )مدخل عام( ,زٌن العابدٌن علً صفر( 1)

, 2000 ,عمان ,دار الصفاء للنشر والتوزٌع ,الطبعة االولى ,مبادئ تخطٌط النمل الحضري ,زٌن العابدٌن علً صفر( 7)

  .57ص

 ()  باستخدام تمنٌة  2009لسنة تم الحصول على اطوال الشوارع من خارطة تصمٌم االساس لمدٌنة النجؾGIS 
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 على اساس الوظائف التً تموم بها الشوارع 3-2-1-3

ساسٌة أال وهً حركة وظٌفتها األ فضبلً عنشوارع المدٌنة بوظابؾ متعددة تموم  

ولد  ,ن تكون تجارٌة أو صناعٌة أو ترفٌهٌة أو ؼٌرهاوالمركبات. وهذه الوظابؾ إما أر المرو

ً لهذه الوظٌفة أو أتنشأ تلن الشوارع أس إستعماالت األرض ٌفرض علٌها أن  ن التؽٌٌر فًاسا

 .ستعمال السكنً الى التجاري أو الصناعً أو الترفٌهًتؽٌر وظٌفتها من اإل

ً تصنٌـؾ شــوارع التؽٌر فً الوظابؾ المعٌار األساسً لهم فــلذا ٌتخذ الباحثون هذا 

نٌفات هو تنظٌم العبللة بٌن النمل وإستعماالت ساس من هذه التصأن الهدؾ األ إذالمدٌنـة, 

حٌان فً تلبٌة متطلبات حركة المرور ز شبكات الشوارع فً الكثٌر من األن عجاألرض كما إ

 لد ,(1)زدحام والحوادث المرورٌة والتأخٌرمرورٌة وخاصة األ مشكبلتتسببه من  فٌها وما

( وتصنٌفها بحسب العبللة Hierarchy Systemظهرت الحاجة لتحمٌك نظام تراتبً )

 .(7)الوظٌفٌة لها وهـو الــذي ٌطلــك علٌه  )تصنٌؾ الطرق الوظٌفً(

 صناؾ اآلتٌة :تصنؾ شوارع منطمة الدراسة الى األووفماً لذلن 

 Commercial Streetsرع التجارٌـــة  الشوا - أ

ة فمنها ما ماكن التً تنشأ فٌها والتخصص بوظابؾ معٌنؤلتهدؾ الى تحمٌك الفابدة ل  

لخدمات المختلفة أختٌار مولع صحاب المؤسسات التجارٌة واٌخدم اعماالً تجارٌة إذ ٌفضل أ

وتكون وصول الٌها بمختلؾ وسابط النمل, متداد واجهات الشوارع لسهولة اللمؤسساتهم على أ

ٌمها, لذا فهً من أكثر الشوارع أزدحاماً للة وأهذه الشوارع مراكز جذب لوٌة لسكان المدٌن

مرورٌة كثٌرة فضبلً عن  مشكبلتن تؽٌٌر الشوارع ؼٌر المدروس سوؾ ٌولد بالمرور وأ

مرور بٌن هذه الشوارع وؼٌرها رتكازٌة وعبللتها بالحركة والاألمور الفنٌة الخاصة بالبنى األ

 .من الشوارع ؼٌر التجارٌة

رجاء ن الشوارع التجارٌة المنتشرة فً أوجود العدٌد م األشرؾ وتشهد مدٌنة النجؾ

مام علً )علٌه السبلم( الذي ٌعد منطمة فً المدٌنة المدٌمة إذ وجود ضرٌح األ والسٌماالمدٌنة 

جه والذي ٌولد زخم مروري سواء كان لحركة جذب للسٌاح والزابرٌن من داخل العراق وخار

وبهذا فأن المنطمة المحٌطة به تمثل منطمة التجارة المركزٌة فً مدٌنة  .السٌارات أو السابلة

, الرسول, الطوسً مام زٌن العابدٌن, شارع األمام الصادقوالمتمثلة بشارع األالنجؾ 

 شارع السور الذي  فضبلً عن, (16)خرٌطة ,كم2.796ولد بلؽت أطوالها  والسوق الكبٌر,

                                                           
 . 60., ص 1988 ,بؽداد ,مطبعة فنون ,اسس ومشكبلت التخطٌط الحضري واالللٌمً ,صباح محمود دمحم( 1)

 .  71ص  ,مصدر سابك ,شاهر الراويعبد الناصر صبري ( 7)
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جهزة الكهربابٌة وشارع واق لبٌع الخضروات ومحبلت األتمع فٌه محبلت المواد الؽذابٌة وأس

 .ثاثمدٌنة الذي ٌتخصص ببٌع المواد األنشابٌة واألال

أما الشوارع التجارٌة التً نشأت بعٌداً عن المنطمة التجارٌة المركزٌة فهً الشوارع 

ستعماالت التجارٌة على تتٌح على جوانبها اإلالتملٌدٌة التً تكون المحاور الحضرٌة التً 

, وشارع االشرؾ كوفة الذي ٌعد شارع ربٌسً فً مدٌنة النجؾ -جوانبها ومنها شارع نجؾ

أهم الشوارع التجارٌة فً مدٌنة النجؾ والذي ٌشهد  ٌعد ثانًدمحم مهدي الجواهري والذي 

والمشاة من الساعة السادسة مساءاً وحتى الساعة الثانٌة عشر لٌبلً  من المركباتحركة كثٌفة 

 وشارع السٌد حٌدر الحلً والذي .عٌادلخمٌس والجمع والعطل الرسمٌة واألوخاصة فً أٌام ا

ربابٌة, وشارع المثنى الذي جهزة الكهٌحتوي على محبلت متخصصة لبٌع الخضروات واأل

 المختبرات والصٌدلٌات,العٌادات الطبٌة الخاصة والتجاري أضافة الى ستعمال ٌنتشر فٌه األ

بلت التجارٌة المتناثرة التً تم المح فة الىضاهذا باإل كم,19.79بلؽت أطوالها مجتمعة ولد 

حدابك الدور فً الشوارع السكنٌة وتكون محبلت صؽٌرة التتجاوز مساحتها  فرازها منأ

   .( أو تتحول الدور الى عمارات تجارٌة مخصصة بأنشطة تجارٌة مختلفة7م20)

 

 Residential Streetsالشوارع السكنٌة   –ب 

حٌاء السكنٌة والتً تبلبم طبٌعة الوظٌفة السكنٌة وهً الشوارع المصممة لخدمة األ

تبها وتتكامل معها, لذلن تختلؾ أبعادها من مولع الى آخر وترتبط بالشوارع على مختلؾ ر

ن لسماً من هذه الشوارع لد ٌؤدي وظابؾ أخرى فضبلً عن خدمة المنطمة السكنٌة  كممرات وإ

  .الحركة أو خدمة تجارٌة والمسم اآلخر من هذه الشوارع )األزلة( تؤدي وظٌفة سكنٌة صرفة

حٌاء خاصة التجارٌة والصناعٌة داخل األرض واخل فً إستعماالت األوٌؤدي التد

ستٌعابٌة للشوارع فتحدث العدٌد من ى حصول زخم مروري ٌفوق الطالة األالسكنٌة ال

مرورٌة مثل األزدحام بسبب ولوؾ المركبات على جانبً الطرٌك إضافة الى المشكبلت ال

ؼلب الشوارع وضاء. وهذا ماٌحدث الٌوم فً أالتلوث البٌبً المتمثل بعوادم السٌارات و الض

 ً   .السكنٌة المتحولة الى تجارٌة وهو ما أشرنا الٌه سابما

نشأت على الشوارع التً تخدمها والتً أ رض السكنٌة تنعكسلذا فأن إستعماالت األ

ختبلؾ احتهم والتً ترتبط بالشوارع على ألتبلبم طبٌعة العمارات المبنٌة ومتطلبات السكان ور
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ما داخل م, أ20–15الذي ٌحٌط األحٌاء السكنٌة مابٌنذ ٌتراوح عرض الشارع . إ(1)تبهار

 .م15 -12الوحدات السكنٌة فٌكون عرضه من 

 
 

 Recreational Streetsالشوارع الترفٌهٌة  -ج
 

نهار أو السواحل أو الشوارع التً تخترق المناطك هً الشوارع المطلة على األ

أو التً تكون ذات طابع ترفٌهً كأن تمتد على جانبٌها صاالت األلعاب ودور  ,الخضراء

 .السٌنما والمسرح والمماهً والمطاعم

ذ تنحصر فً شارع الحزام األخضر اسة للة الشوارع الترفٌهٌة فٌها إوتشهد منطمة الدر 

)شارع  كم, وشارع دمحم مهدي الجواهري3.934الذي توجد فٌه مدٌنة األلعاب وٌبلػ طوله 

ً لسكان مدٌنة النجؾ ألنه شارع تجاري كما ذكر سابماً  ً ترفٌهٌا الروان( الذي ٌعد متنفسا

ولى وٌشهد مرور توجد فٌه فنادق ومطاعم الدرجة األوٌتخصص ببٌع المبلبس والتحفٌات و

والذي ٌظهر فٌها التوزٌع  (17)خرٌطةنظر أ ,لزفاؾ فً أٌام الخمٌس والجمعةمواكب ا

ولملة الشوارع الترفٌهٌة فً مدٌنة النجؾ ٌلجأ سكانها الى الذهاب الى  .ه الشوارعالجؽرافً لهذ

  .شارع الكورنٌش فً مدٌنة الكوفة والذي ٌطل على شط الكوفة

  

                                                           
 . 60ص ,مصدر سابك ,مبادئ تخطٌط النمل الحضري ,زٌن العابدٌن علً صفر( 1)
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 Industrial Streetsالشوارع الصناعٌة   –د 

الصناعٌة تتمثل الشوارع الصناعٌة بجمٌع الشوارع التً تنتشر على جانبٌها المؤسسات  

ً والتً تؤدي دوراً  ,نواعهابمختلؾ أ  ومن خبللها ٌتم نملفً تحدٌد الفعالٌات الصناعٌة  هاما

فً نمل فضبلً عن دورها  كن األستفادة منها ولٌة المصنعة ونصؾ المصنعة الى أماالمواد األ

ى ال وتتطلب المناطك الصناعٌة .(1)الى حٌث العمل وبالعكس العاملٌن من مناطك سكناهم

الربٌسٌة لذلن ٌتم توزٌعها على  شوارع ووسابط نمل خاصة وتتطلب ربطها بشوارع المدٌنة

وتتمثل الشوارع الصناعٌة فً مدٌنة النجؾ والتً  .(7)للتملٌل من التلوث البٌبً طراؾ المدنأ

فمط فً شارع دمحم سعٌد الحبوبً )شارع الكراج  (18)خرٌطة ٌوضح توزٌعها فً المدٌنة 

اللذان تنتشر فٌهما ورش تصلٌح  الجدٌدات الربٌسً )شارع حنون(,الشمالً( وشارع 

حٌاء شوارع صناعٌة فرعٌة تمع داخل األ وتوجد ,كم 7.22السٌارات وتبلػ اطوالهما 

محبلت تصلٌح الصناعٌة فً كل من الحً الصناعً والحرفٌٌن حٌث تنتشر على جوانبها 

-وشارع المناذرة .السٌارات وصناعة أبدان السٌارات ومعامل صناعة األثاث والحدادة وؼٌرها

سمنت األشرؾ معامل األ مدخل مدٌنة النجؾ النجؾ الذي تمع على جانبه األٌمن بأتجاه

  .والثرمستون والطابوق الجٌري

  

                                                           
  ,2002 ,3العدد  ,الصناعات الؽذابٌة فً مدٌنة الحلة " دراسة جؽرافٌة ", مجلة البحوث الجؽرافٌة ,حسٌن وحٌد الكعبً( 1)

 .  362ص

 . 50ص ,مصدر سابك ,عادل عبد هللا خطاب( 7)
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  Junctionsالتماطعات 3-3-1

جزاء المهمة فً شبكة شوارع التماء شارعٌن أو أكثر وتعد من األكون التماطعات من تت

عل تجاه سٌر المركبات من شارع آلخر مما ٌجلكونها العنصر المسؤول عن تؽٌٌر أ ,المدٌنة

. (1)عتبارات كالكلفة والكفاءة والسبلمة والسعة  المرورٌةتصمٌمها وأختٌار شكلها ٌتأثر بعدة أ

التً ,(19)خرٌطة  ,تماطع  13المٌدانٌة على تماطعات, بلػ عددهاولد أحتوت منطمة الدراسة 

هنان تماطعات ربٌسٌة مهمة  وكانت ,توضح المولع الجؽرافً لهذه التماطعات فً مدٌنة النجؾ

 وهً كاألتً: .وحٌوٌة

 التماطعات الرئٌسٌة 3-3-1-2

الذي ٌعد أكبر وأهم تماطع موجود فً منطمة الدراسة والذي  ,مٌسان -تماطع ساحة الزهراء .1

ً ذمسار(   12شوارع ربٌسٌة( ٌحتوي على ) 6تلتمً فٌه ) ً واٌابا تلتمً بشكل مباشر  ,هابا

دمحم سعٌد الحبوبً )شارع االكراج وهً شارع  ,عند الدخول والخروج من والى التماطع

ً  الشمالً( ً  -شارع الكوفة  ,ؼربا مالً شرلً, شارع المطار شارع مٌسان ش ,السهلة شرلا

ً وأ متداد شارع المطار الذي ٌربط ساحة الزهراء بالطرٌك الحولً ومنه الى طرٌك جنوبا

وجمٌعها شوارع  , باإلضافة إلى الشارع الخدمً الموازي للشارع المطاركرببلء شماالً 

 .ربٌسٌة

شارع دمحم مهدي الكوفة مع  -تماطع ساحة الصدرٌن الذي ٌربط بٌن شارع النجؾ .7

 الجواهري )الروان( جنوباً وشارع السٌد مهدي بحر العلوم )شارع كلٌة اآلداب( شماالً.

تماطع ساحة الوفاء تمع ؼرب ساحة الزهراء على شارع دمحم سعٌد الحبوبً )شارع الكراج  .3

ً  –الشمالً( التً تربط بٌن شارع الجامعة   العروبة شماالً. -وشارع الوفاء ,السبلم جنوبا

تماطع ساحة مسلم بن عمٌل وهً ساحة صؽٌرة تمع ؼرب ساحة الوفاء لرب المستشفى  .4

الرسالة )الجمعٌة(  -االلمانً على شارع دمحم سعٌد الحبوبً وهً تربط بٌن شارع العروبة

 من جهة الجنوب. الشٌخ  كاشؾ الؽطاء )الؽري السبلم(من جهة الشمال وشارع 

باوي وهو تماطع تنظم المرور لمدٌنة لرب جامع الرحتماطع الرحباوي الذي ٌمع فً شارع ا .5

ضافة الى تواجد رجال المرور وٌجمع بٌن شارع الهاتؾ فٌه أشارة ضوبٌة مرورٌة باأل

 شماالً وشارع حنون جنوباً والشارع المؤدي الى الطرٌك الحولً ؼرباً.

                                                           
 .90ص ,مصدر سابك ,عبد الناصر صبري شاهر الراوي( 1)



 منظومة شبكة النقل احلضري يف مدينة النجف األشرف الثالث.....................................لفصل ا

 

[77] 

طع فٌه كل من شتراكً وٌمع على شارع دمحم مهدي الجواهري )الروان( والذي ٌتماتماطع األ .6

ً و شارع األ شارع الروان شماالً  ً  سكان جنوبا وشارع  والشارع الخلفً للحً الصناعً شرلا

 ً  .الزهراء ؼربا

دٌنة لرب م (خضرالحزام األ) العسكرٌٌن ؽري الذي ٌمع على شارعتماطع السبلم ال .2

 (السبلم –ؽري الشٌخ كاشؾ الؽطاء )ال لعاب فً مدٌنة النجؾ وهو ٌربط بٌن شارعاأل

الكرامة ؼرباً مع شارع العدالة  –الؽدٌر جنوباً وكذلن شارع النفط  -شماالً وشارع االسكان

–  ً ً على إشارة ضوبٌة مرورٌة باألوٌحتوي أ ,الفرات شرلا ضافة الى تواجد رجال ٌضا

  .المرور لتنظٌم السٌر

المناذرة وتربط الشارع شماالً  -حٌث ٌمع على شارع النجؾ بلمتماطع ساحة وادي الس .7

 .تجاهاتبشارع المطار شرلاً وهو ثبلثً األبأتجاه مجسرات ثورة العشرٌن وجنوباً وٌرتبط 

المناذرة وبدوره ٌربط بٌن شارع  –تماطع الحولً الجنوبً الذي ٌمع على شارع النجؾ  .7

 الحولً الجنوبً وحول المطار شرلاً.

ربط بٌن الطرٌك الحولً الشمالً تمع على الطرٌك الحولً وت التًفر ساحة المظ .18

ومن الؽرب الشارع المؤدي الى  إلى حً الشرطة المؤديشارع الوالجنوبً ومن الشرق 

 .الممالع والمرى الوالعة فً بحر النجؾ

 التماطعات الثانوٌة   3-3-1-3

-من الجنوب وساحة الزهراء المناذرة –النجؾ تربط طرٌك المطار بشارع  المطار:ساحة  -1

ومن الشرق والشارع المؤدي إلى معمل  ,من الشمال مٌسان من خبلل الشارع الحولً

  .الكوفة. ومن الؽرب الشارع المؤدي إلى مطار النجؾ الدولً اسمنت

عمال الؽري وهو تماطع فرعً ولكنه أكتسب أهمٌته المرورٌة بسبب األ –تماطع النفط  -7

 .العسكرٌٌنالجارٌة فً نفك 

وٌمع عند نهاٌة شارع السٌد حٌدر  .عمار والترمٌمالعسكري وهو لٌد األ –تماطع الهندٌة  -3

الحلً )مكتب الرشٌد( إذ ٌربط بٌنه وبٌن شارع الحولً الشمالً من جهة الشرق, وبٌن 

الشارع المؤدي إلى حً الوفاء من جهة الجنوب, وبٌن الشارع المؤدي إلى حً العسكري 

 مال.من جهة الش

ع المدٌنة الى حدوث المشكبلت كاألختنالات وتؤدي كثرة التماطعات فً شبكة شوار

 ,المرورٌة الضوبٌةشارات ٌد من التماطعات التً تخلو من األن هنان العدوالسٌما إ ,والحوادث

منطمة الدراسة  فً  وهما تماطع الرحباوي وتماطع السبلم كما مر ذكره ثنٌنسوى تماطعٌن أ

 .شارات ضوبٌةتحتوي على أ فهً ال
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 االرصفـــــة  3-4
 

رٌة المحاذٌة للشارع من جانبٌه والتً تمتد رض الحضهً الفضاءات الواسعة من األ

ً مع أطولٌ اً امتداد اما عرضه فٌتحدد حسب اهمٌة الشارع ووظٌفته, وٌستمد  ,شارعمتداد الا

للسابله فمط. كما ٌوفر  الرصٌؾ اهمٌته من الوظٌفة التً تمارس علٌه كونه مخصص

 .(1)االطمبنان للسابك معطٌاً له فرصه اكبر لبلهتمام بالحركة المرورٌة على الشارع

فالدور المهم الذي تؤدٌه  ,راجبلً ؼراض النمل ض إلرتعد األرصفة أحدى إستعماالت األ

نسبة  وتملٌلهتمام بالحركة المرورٌة مما ٌتٌح للسابك  فرصة األهو توفٌر اآلمان للمشاة 

رصفة  عند تصمٌم لذا ٌجب األهتمام باأل ,وأنسٌابٌة حركة المركباتالحوادث المرورٌة 

عطاء جانب منه لسٌر الدراجات ر المشاة وأبحٌث ٌكون الرصٌؾ مبلبماً لسٌ ,شوارع المدٌنة

الهوابٌة بحٌث الٌتعارض مسٌر المشاة مع مسٌر الدراجات والذي لد ٌسبب حوادث دهس 

الدراجة الهوابٌة أو النارٌة مع المشاة على الرصٌؾ وهذا ماٌحدث فً معظم نتٌجة منافسة 

صحاب ارع ٌضطر أختنالات المرورٌة التً تحدث فً الشووذلن نتٌجة لآلمدن العراق 

تهتم ن معظم مدن العالم وأرصفة ومضاٌمة المشاة ت الهوابٌة والنارٌة الى صعود األالدراجا

  .عد السٌر على جانبً الشارع ممارسة دابمة لمعظم المشاةذ ٌإ ,بالرصٌؾ وتجعله طرٌك آمن

حٌث الرصؾ  هتمام وعناٌة كبٌرة منأرصفة المشاة تتطلب أساس فان وعلى هذا األ

 .ذ تعٌك حركة المارة على جانبً الشارعالجٌد وعدم زراعة األشجار فً وسط الرصٌؾ إ

النجؾ ــ الكوفة ٌمتد ففً شارع  األشرؾ ذات أرصفة شوارع مدٌنة النجؾوإن أؼلب 

مرصوؾ بطرٌمة جٌدة فً بعض متداد الشارع وهو مع أم 3والذي بلػ عرضه الرصٌؾ 

جسر ٌمع عند جامعة الكوفة وآخر ٌمع عند  وهً ,ود بثبلث جسور لعبور المشاةومز جهاته

ا الجزرة مّ أ ,محافظة النجؾ أما الجسر الثالث فأنه ٌمع عند مستشفى الحكٌممدٌرٌة تربٌة 

المشاة   عبورنها مرصوفة ومشجرة بأشجار نظامٌة ومسٌجة بأسٌجة عازلة تمنع وسطٌة فأال

لها على الرؼم من طلبة جامعة الكوفة بالعبور من خآلولكن توجد فتحات عبر هذا السٌاج ٌموم 

ٌمافها من لبل ا ٌؤدي الى عرللة سٌر المركبات وأوجود جسر مشاة لرٌب من الجامعة مم

 .ماح للطلبة والمراجعٌن بالعبوررجال المرور للس

 

                                                           
رسالة ماجستٌر )ؼٌر  ,أثر النمل الحضري فً البناء الوظٌفً والتوسع العمرانً لمدٌنة الدٌوانٌة ,رافد موسى العامري (1)

 .87ص ,2007 ,كلٌة اآلداب جامعة المادسٌة ,منشورة(
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أمـّــا المنطمة الوالعة بالمرب من مجسر ثورة العشرٌن فإن الرصٌؾ فً أؼلب جهاته 

لى الرؼم من وجود شارع مستؽل من لبل أصحاب المحبلت التجارٌة لعرض بضاعتهم وع

مواطن نه مستؽل كموالؾ للسٌارات مما ٌؤثر على حركة ومسٌر المشاة وٌعرض الخدمً إال أ

م والذي ٌكون فً 3وٌبلػ عرضه أٌضاً  المناذرة -وٌوجد رصٌؾ لشارع النجؾ .الى الحوادث

وٌمع على الشارع جسرٌن لعبور  ,المرٌبة من مركز المدٌنة إال أنه ٌتبلشى كلما ابتعدنا بداٌته

المشاة ٌمع األول لرب المرآب الجنوبً أّما اآلخر فإنه بالمرب من الكلٌة التمنٌة والمعهد التمنً 

والشارع ٌحتوي على جزرة وسطٌة مرصوفة ومشجرة حتى منطمة الرضوٌة فً الطرؾ 

  .الجنوبً لمدٌنة النجؾ األشرؾ

للمركبات المادمة المدٌنة الذي ٌعد مدخل  مالً(الشكراج )ال دمحم سعٌد الحبوبً شارعو

لمركبات المادمة من مدٌنة الكوفة الى وا ,الكفل -ك الحلةمن المحافظات الشمالٌة عن طرٌ

على جانبً  مدٌنة النجؾ فٌكون الرصٌؾ مشؽول من لبل المحبلت التجارٌة والمطاعم الوالعة

بلً لولوؾ السٌارات العاطلة لؽرض الطرٌك وكذلن محبلت تصلٌح السٌارات حٌث ٌكون مستؽ

 .وؼٌر مرصوؾترابٌاً  تصلٌحها أي إنه أشبه بمنطمة صناعٌة مصؽرة وٌكون

الوسطٌة فإنها ؼٌر مرصوفة بالشكل الذي ٌتناسب ومكانة المدٌنة كما أنها أما الجزرة 

  .مالًجسر واحد لعبور المشاة ٌمع بالمرب من المرآب الشللٌلة التشجٌر كما ٌمع على الشارع 

فأن األرصفة فٌه مهملة  همٌتهٌحٌط بالمدٌنة المدٌمة فهو على أ ا شارع المحٌط الذيـــأمّ 

ام التً تشهدها المدٌنة سواء فً األٌعلى الرؼم من كثرة الزابرٌن وؼٌر مبلبمة لسٌر المشاة 

فٌه سٌر المركبات فً المناسبات الدٌنٌة  تمنع الشارع هذان ألعتٌادٌة أو المناسبات الدٌنٌة وأا

وٌبلػ عرض الرصٌؾ فً هذا الشارع  .مما ٌتٌح المجال للمشاة للسٌر فً محرم الشارع

 .م1.5

ً تكون االرصفة  فً شارع السٌد حٌدر الحلً متكسرة م 2.5والتً ٌبلػ عرضها تمرٌبا

للسٌارات وكذلن  ومشؽولة من لبل بابعً الخضروات والبعض االخر منها مستؽل كموالؾ

االرصفة فً شارع المثنى والتً تكون مستؽله من لبل اصحاب المحال التجارٌة لعرض 

 .(1)بضاعتهم

  

                                                           
 .7813الدراسة المٌدانٌة للباحثة,  (1)
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 المجســرات 3-5

حاالت التماطعات واالختنالات لتخطً  والناجحة العملٌةالوسٌلة  المجسراتٌمثل بناء  

المسافة وأختصارها للولت  سهامها فً تملٌلوذلن من خبلل ربطها للمناطك وأ .المرورٌة

 .والجهد والنفمات

 ًن هنان أربع مجسرات فمط تظهر ف, بأ(20)والخرٌطة(12) وٌتضح من الجدول 

 -وفة ك –مناذرة  –مع عند تماطع كرببلء تتمثل بمجسر ثورة العشرٌن الذي ٌ ,مدٌنة النجؾ

 وهو ٌتكون مــن : ,2011نجازه سنة ولد تم أ ,المدٌنة المدٌمة

ً 870المتجه من لضاء المناذرة الى محافظة كرببلء وٌبلػ طوله  األعلىالجزء  - أ  .م ذهابا

 .م480المتجه من محافظة كرببلء الى لضاء المناذرة والذي ٌبلػ طوله  العلويالجزء  - ب
 

تجاه المدٌنة المدٌمة للنجؾ األول ٌتجه بأ .جاهات مختلفةإضافة الى ثبلث تفرعات أخرى بإت

الثالث  ا م أمّ 200ٌتفرع الى مدٌنة الكوفة وٌكون طوله  والثانً ,م420والذي ٌبلػ طوله 

الى لضاء المناذرة وٌكون طوله  والمتجهالمدٌنة المدٌمة فً النجؾ  الصاعد منخٌر فهو واأل

 .وبمسارٌن لكل من المجسرات وتفرعاتهام 150

ٌمر فوق شارع  والذيوٌمع عند مستشفى الصدر  ()مٌراأل ا المجسر الثانً فهو مجسرأمّ 

هذا المجسر وبشكل  وٌعبر لذهاب واألٌابلوهو بمسارٌن م 325الكوفة وٌبلػ طوله  -النجؾ

وٌرتبط الطرٌك  ,المطار –عمودي الطرٌك الحولً الذي ٌربط حً مٌسان فً مدٌنة الكوفة 

ٌمكن  ة والالحولً بالمجسر بمنفذ من الجسر الى الطرٌك الحولً وبالعكس من الجهة الممابل

  .تجاه المادم من المطارالصعود الى المجسر باأل

الشارع  ومن فوقٌضاً الكوفة أ –شارع نجؾ  عبرا جسر المرتضى فهو جسر ٌمر ـأمّ 

ً األ –المادم من حً الؽدٌر  ً وإٌابا ٌمع لرب مستشفى الحكٌم وٌتكون الجسر من و ,سكان ذهابا

  .لئلٌاب ومثلهاذهاب للممرٌن 

كرببلء  –ؾ ـمتداد لشارع النجمجسر التماطع الشمالً والذي هو أ ضافة الىهذا باإل

 .وٌمر من تحته شارع الكراج الشمالً المرتبط بشارع الخٌمة وٌتسع كل ممر لثبلث مسارات

 .() 2013نجازه سنةم ولد تم أ28م وبعرض 420وٌبلػ طوله 

                                                           

 () 78/7/7813, الدراسة المٌدانٌة للباحثة.  

 () بتارٌخ  ,هٌبة االعمار فً محافظة النجؾ االشرؾ ,ممابلة شخصٌة اجرٌت مع المهندس حٌدر عبد االمٌر الروازق

.2013/8/20 
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 (12جدول ) 

 2013 لسنةشرف فً مدٌنة النجف األ عداد المجسراتأ

 تارٌخ االنجاز عدد المسارات العرض/ م الطول/ م أســـم المجســـــــر

 ثورة العشرٌن
 ذهابا   870
 اٌابا   480

7,5 
7,5 

2 
2 

2011 

 2011 2 7 420 مجسر المرتضى

 2012 2 6 325 مجسر األمٌر

 2013 3 28 420 مجسر التماطع الشمالً
 

 المصدر : 

 .2013 ,(بٌانات غٌر منشورة) ,لسم المشارٌع ,مدٌرٌة بلدٌة النجف ,وزارة البلدٌات واالشغال العامة ,جمهورٌة العراق -1

 .2013 ,(بٌانات غٌر منشورة) ,لسم المشارٌع ,هٌئة االعمار فً محافظة النجف -2

 

تمدٌم خدمة وظٌفة مهمة ساهمت فً  األشرؾ فً مدٌنة النجؾ للمجسرات فأنومما تمدم 

فً تجاوز األختنالات المرورٌة خبلل دورها الواضح  مننشأت فٌها التً أ مرورٌة للمناطك

على مدار عداد كبٌرة من الزابرٌن لمدٌنة ٌؤمها أن احركة النمل على الطرٌك السٌما وأ نفتاحوأ

 ً  .السنة تمرٌبا

 

 Car Parkingموالف المركبات 3-6

فمد وضع فً مدٌنة روما تشرٌعاً  ,فكرة المولؾ لدٌمة سبمت تارٌخ صناعة المركبة نّ أ

ذي ال ٌؤثر ٌوجب تخصٌص فضاءات خاصة تمؾ فٌها العربات المادمة الى المدٌنة وبالشكل ال

 .(1)نسٌابٌة حركة المرور فٌها ضمن الشوارععلى أ

أو ٌتولؾ فٌه سابك المركبة بمصد تفرٌػ أو تحمٌل  ٌتم فٌه األنتظاروتتمثل بالمكان الذي 

التً ٌتم فٌها ولوؾ المركبة  المدة. وتعتمد (7)صعود الركاب )المسافرٌن(ل أو لنزوالبضابع أو 

فً المولؾ على الؽرض الذي ٌستلزمه صاحب المركبة ألنجاز أعماله سواء مراجعة الدوابر 

 لد تطول أو تمصر. المدةالرسمٌة أو التسوق أو العٌادات الخارجٌة وهذه 

 
 

 

                                                           
, 16المجلد  ,مجلة الهندسة والتكنولوجٌا ,الطلب على موالؾ السٌارات فً مركز مدٌنة كرببلء التجاري ,أحمد خلؾ حسن( 1)

 .   67ص 1997, 2العدد 

 ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,الطلب على موالؾ السٌارات فً مدٌنة النجؾ االشرؾ ,عبد الكرٌم عبد المجٌد الخواجة( 7)

 . 17ص  ,1985 ,جامعة بؽداد ,مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً
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عداد مركبات بسبب الزٌادة الكبٌرة فً أموالؾ ال الىت الحاجة وفً مدن العراق زاد

ً وٌمكن تصنٌؾ  ,2003السٌارات التً دخلت وخاصة بعد عام  والتً سنتطرق الٌها الحما

 موالؾ المركبات الى :

 Terminal Stations .مجمعات النمل )المرابب( .1

 Car Parks .نتظار المركباتموالؾ أ .7

 

 Terminal Stationsمجمعات النمل )المرائب( 3-6-1

واسعة مخصصة لولوؾ المركبات وهً ساحات نظامٌة   ٌتوجه  ماكنتمثل المرابب أ

الٌها السكان ألنها تمثل بداٌة ونهاٌة الرحلة فً تنمبلتهم سواء داخل المدٌنة أو من والى 

المحافظات األخرى وٌتم ولوؾ السٌارات فٌها بنظام الدور لكل خط من خطوط النمل والذي 

كن من خبلله ٌمكن للمركبات الولوؾ لفترات طوٌلة و تتوفر فً هذه المرابب بعض ٌم

وتكون هذه المرابب محاطة بأسٌجة خارجٌة وأبواب ربٌسة لدخول وخروج  .الخدمات البسٌطة

( أو نهاٌات طرفٌة أو مراكز تجمع لكن المهم فٌها هو التنسٌك Nodesالمركبات وتعد عمد )

صراً فاعبلً فً أدارتها حٌث ٌتم تبادل المعلومات عن المركبات المتبادل الذي أصبح عن

 ,المنطلمة من خبلل حاسبة فً كل مرآب مسجل فٌها كافة المعلومات عن المركبة وسابمها

 وتصنؾ هذه المرابب الى نوعٌن :

من خطوط النمل التً تربط أحٌاء المدٌنة بعضها  ابب النمل الداخلً : وتضم مجموعةمر - أ

 .خربالبعض اآل

التماء بٌن النمل الداخلً والخارجً وعادة ما تنطلك منها  مرابب النمل الخارجً : هً نماط - ب

طراؾ المدن ولرب مركبات نمل المسافرٌن الى المحافظات األخرى وعادة تكون فً أ

الطرق الربٌسة المهمة الخارجة من المدٌنة والداخلة الٌها والتً تتمتع بمواصفات وسعات 

 .الحال تبعاً لخصوصٌة مركبات النمل الخارجً مختلفة بطبٌعة

لخدمة النمل الذي ٌربط المدٌنة مرابب ربٌسة  ثبلث األشرؾ ولمد ضمت مدٌنة النجؾ

 ـً :وهذه المرابب هــ ,ات األخرىحٌاء ومدن محافظة النجؾ وكذلن المحافظبأ

 .المرآب الشمالً .1

 .المرآب الجنوبً .7

 .مرآب النجؾ الداخلً .3
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 الشمالــــً :المرآب  -1
 

فً الشمال  األشرؾ فً شمال مدٌنة النجؾ 7م14000على مساحة  1996نشا عام أ

لؤلرض حٌث تمع الى شماله محبلت ستعماالت مختلفة تحٌط بالمولع إ ,الؽربً من حً السبلم

خدمٌة لصٌانة المركبات و تبدٌل الزٌوت أّما من جهة الجنوب فهنان علوة الفواكه والخضر و 

من الشرق فتوجد عمارات سكنٌة ومن الؽرب توجد محطة تعببة الولود ولسكنٌة الدور ا

 كرببلء(. -باإلضافة الى الشارع الربٌس )النجؾ

عاملة ن الخطوط الأهم خطوط النمل الخارجً فً المرآب حٌث أ (13)وٌوضح الجدول  

-كاظمٌة  -بؽداد( والذي ٌتفرع الى )نجؾ  –وهً خط ) نجؾ فمط هً ثبلثة خطوط فمط 

 –النجؾ  كرببلء و –لنجؾ وخطوط ا ,مشتل( –مدٌنة الصدر والبٌاع والنجؾ  –عبلوي 

 .بابل

من أهم مرابب المحافظة وأكثرها كثافة فً عدد المركبات وعدد الرحبلت  وٌُعَد المرآب

العمل ٌه وتملص معها معدل ٌة العاملة فعداد الخطوط النملوبعدها تملصت أ ,2003لبل عام 

الموصل(  –مثل خــط ) النجؾ  ,الشمالٌة المحافظات خطوطب فمد تولؾ العمل ,فً المرآب

 .التً ٌعانً منها البلدوذلن بسبب الظروؾ األمنٌة  .كركون( –وخط )النجؾ 

مام علً )علٌه السبلم( عام بعد أفتتاح جسر األ السٌماع المرآب الحالً مناسب مول عدٌُ 

ً بأتجاه  كرببلءافظة بابل األول بأتجاه )نحو مح أصبح طرٌمان إذ ,2008 ثم ٌنعطؾ ٌمٌنا

  .طرافها الشمالٌةبابل( بإتجاه الكوفة عبر أ –لنجؾ بابل( والثانً ) ا –الكفل 
 

 (13)جدول 

 2013لسنة تارٌخ أنشاء ومساحات وأنواع الخطوط العاملة فً مرائب مدٌنة النجف األشرف 

 2المساحة/ م تارٌخ األنشاء المــــرآب ت
 الخطوطانواع 

 المجموع الكلً
 للخطوط النملٌة

 خارجً داخلً

 7 7 *ــــ 14000 1996 المرآب الشمالً 1

 18 12 5 16000 1996 المرآب الجنوبً 2

3 
مرآب النمل 
 الداخلً

 *ــــ 26 30000 2006
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 * ال توجد خطوط نمل.
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 -على طرٌك )الكوفة ختنالات المرورٌة التً تحدثوهذا ساعد كثٌراً فً تخفٌؾ األ

ذ ٌتم الوصول الى الممبرة عبر هذا الطرٌك واألعٌاد, أٌام المناسبات الدٌنٌة النجؾ( خاصة أ

ٌسهل الوصول الى األماكن الممصودة بولت مما  ,دون المرور بمركز مدٌنتً الكوفة والنجؾ

 .(21)خرٌطة  .لصٌر

وأن هذه المرابب خالٌة من أماكن جلوس المسافرٌن عند األنتظار كما أنها ؼٌر مسمفة 

رٌاح العالٌة فً فصل مطار والالمسافرٌن من أشعة الشمس فً فصل الصٌؾ واأل لحماٌة

أما أرضٌة المرآب فهً ؼٌر  ,النفاٌاتموجودة فتكون ملٌبة ب هذه المسمفات ن كانتوأ ,الشتاء

جٌدة كما أن األرصفة متبلشٌة أضافة الى أن الشارع المؤدي الى المرآب المتفرع من الشارع 

 .مبلط الربٌسً ترابً ؼٌر

 المرآب الجنوبـــــً : -2
 

 -شرؾ على طرٌك النجؾ الجزء الجنوبً من مدٌنة النجؾ األب الجنوبً فً ٌمع المرآ

لفنً ومركز تدرٌب النجؾ المدٌم وأحٌاء المناذرة تحدٌداً عند المنطمة المحصورة بٌن المعهد ا

كما تحٌط بالمولع المناطك السكنٌة من الشمال  ,صار والمدس الممابلة له من جهته الشرلٌةاألن

و تمع بالمرب منه محبلت بٌع  .شرؾوالذي ٌخدم سكان محافظة النجؾ األوالجنوب والؽرب 

  .المواد الؽذابٌة بالجملة

ا عدد خطوطه النملٌة مّ أ ,7م16000وتبلػ مساحته  ,1996عام  المرآبتتح هذا فُ أ

 ,وتوزعت على الخطوط ) المناذرة (13)جدول  ,خطوط نمل داخلٌة 5الداخلٌة فهً 

ا الخطوط الخارجٌة ــأمّ  ,ب النمل الداخلً(المرأب الشمالً مرآ ,ٌة المادسٌةناح ,المشخاب

 ,الناصرٌة ,العمارة ,تٌــة ) البصرةن جهات أنطبللها الى المناطك األكوخط فت 12والتً هً 

 .ؼماس ( ,الشامٌة ,الشنافٌة ,زةالحم ,الدٌوانٌة ,الكوت, مهران ,الشطرة ,السماوة

أن الطرٌك المتفرع من الشارع الربٌسً والمؤدي  إذوالمرآب لٌس بأفضل من سابمه 

الٌه ترابً و ؼٌر مبلط و كذلن طرٌك الخروج أضافة الى الزخم المروري الذي ٌعانً منه 

ً وحتى الساعة الواحدة  الطرٌك فً أٌام الجمع خاصة وبالتحدٌد من الساعة السابعة صباحا

ٌشهد فً هذه  إذلمدس الثانً ٌمع فً حً ا إذظهراً لوجود سوق الجمعة وهو سوق شعبً 

ً لدخول والتً تأخذ من الطرٌك المؤدي الى المراألولات حركة كبٌرة للمتبضعٌن  آب طرٌما

 .ربان فً حركة السٌر وٌؤخر خروج المركبات الخارجة من الكراجالسوق مما ٌُسبب أ
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 ب الداخلـً : المرآ -3

وٌمع شمال شرق المدٌنة المدٌمة وبالتحدٌد بجوار مجسرات ساحة ثورة العشرٌن 

والتً تعتبر مركز مدٌنة النجؾ األشرؾ حٌث تنطلك منه خطوط النمل الى أحٌاء مدٌنة 

النجؾ وبالعكس أضافة الى مدٌنة الكوفة ولد أنُشأ هذا المرآب بدٌبلً للمولع السابك الذي 

بٌن شارع األمام علً )علٌه  الوالعةالوالع فً المنطمة كان ٌسمى )مرآب المٌدان( 

 .(21)خرٌطة  ,السبلم( وشارع الهاتؾ الذي أصبح الحماً ساحة لولوؾ السٌارات

ومن الؽرب  ,كرببلء –من الجهة الشرلٌة طرٌك النجؾ  الجدٌد وٌحٌط بالمرآب

مام علً )علٌه وشارع اال ,ومن الجنوب سوق النجؾ الشعبً ,والشمال ممبرة وادي السبلم

شجعت الجهات المسؤولة الى وهذه المسافة  ,م1000السبلم ( وٌبعد عن المدٌنة المدٌمة مسافة 

راكب المعروفة بأسم  28تعمل علٌه مركبات سعة  ,ستحداث خط جدٌد نحو المدٌنة المدٌمةإ

 .المدٌنة المدٌمة السٌارات على نمل الركاب من والى تعمل هذه إذ ,()البادٌة

و من خارجها من الزابرٌن المادمٌن الى الركاب من أنحاء محافظة النجؾ أ فضبلً عن

خطوط  هو نمطة البداٌة والنهاٌة لمختلؾب وإن هذا المرآ  .) علٌه السبلم (مام علً ضرٌح األ

له دور حٌوي فً  نأي إِ  ,الحركة والرحبلت المعمولة إلؼراض العمل والتسوق والزٌارة

 المختلفة. مركز المدٌنة ألداء األنشطةالى محبلت سكناهم نتمال بسهولة من حركة السكان واأل

كبر بٌن وهً المساحة األ 7م30000وتبلػ مساحته  2006فتتاح هذا المرآب عام م أتَ 

ه عداد المركبات المسجلة فٌوعلى الرؼم من كبر مساحته إال إِن تزاٌد أ ,مرابب منطمة الدراسة

 .طٌلة ساعات النهار من المساحة مكتظة بالمركبات والركابوكثافة خطوط النمل جعلت 

ركاب والسٌارات الوالفة فً صؾ تً تكون لللوٌتمتع المرآب بوجود عدد من المسمفات ا

وأن أبواب دخول السٌارات هً ذاتها التً تؽطً المرآب بأجمعه,  نتظار ولكنها الاأل

 .هنان أبواب خاصة بهم ٌستخدمها السكان )الركاب( للدخول والخروج دون وجود
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 Car Parksنتظار المركبات موالف أ3-6-2
 

 

أو خارج   On streetوهً الفضاءات التً تخصص لولوؾ المركبات ضمن الشارع 

 ,الؾ متعددة الطوابكرض )ساحة( أو على شكل موــا على لطعة من األالشارع وهذه تكون أمّ 

وكذلن تتمثل بالمكان  ,صحابهاالمركبات من دون أالتً تركن فٌها رضٌة وتعرؾ على أنها األ

الذي ٌنتظر به أو ٌتولؾ فٌه سابك المركبة بمصد تفرٌػ أو تحمٌل البضابع أو نزول أو صعود 

ومع التمدم  أستعماالت األرض الحضرٌة الربٌسة.حدى . وتعتبر موالؾ المركبات أ(1)الركاب

ها أصبحت المدن تعانً من المشكبلت رتفاع معدل ملكٌتصناعة المركبات وأالذي حصل فً 

 ,نسٌابٌة الحركة فً الشوارعاتجة عن عدم توفٌر فضاءات الٌوابها بحٌث الٌؤثر ذلن على أالن

نتظار المركبات المدٌنة وشوارعها المدٌمة الضٌمة. وتصنؾ موالؾ أوتتأزم المشكلة فً مركز 

 :(7)حسب مولعها فً الشارع الى

: والذي ٌتمثل بولوؾ المركبات بجانب رصٌؾ  Kerb parkingمولؾ حافة الرصٌؾ  - أ

  .الشارع لجهة واحدة منه

ًّ   Bilateral parkingمولؾ ذو جانبٌن  - ب  : والذي ٌتمثل بولوؾ المركبات بجانب رصٌف

 .الشارع أي من جهتً الشارع

: وهو ولوؾ المركبة على رصٌؾ  Paramount parkingمولؾ على الرصٌؾ  - ج

 .ارع فً المكان المخصص لسٌر السابلة(الشارع )على جانب الش

: وهً موالؾ تجهز على جهة من الشارع وتتسع  Lane by parkingموالؾ جانبٌة  - د

طوالها تكون سٌابٌة حركة المرور على الطرٌك وأنلوؾ عدة مركبات بحٌث التؤثر على ألو

 ً  .لصٌرة نسبٌا

: وهً الموالؾ التً تجهز على جهة من   Lane parkingولؾ الممرات الضٌمة م -هــ 

 الشارع وتمتاز بكونها طوٌلة وضٌمة.

وتتمثل هذه الموالؾ بالممر المحاذي للرصٌؾ كممر ولوؾ, وٌنتشر هذا النوع فً 

وٌعمل على توفٌر المرونة للسٌارات الصؽٌرة والسٌما تلن التً  ,العدٌد من شوارع المدٌنة

 ولد تكون ٌماؾ المركبات بأشكال متعددةوٌكون أ .لسرٌعات لصٌرة للتبضع اتحتاج الى تولف

                                                           
 ,التجدٌد المكانً لموالؾ المركبات خارج الطرٌك فً جانب الرصافة لمركز مدٌنة بؽداد ,فراس ثامر حمودي الراوي( 1)

 . 5-6ص ,2006 ,جامعة بؽداد ,معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا ,اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة(

(2) Parking- Park and Ride in London, www.4ni . co.uk\sendnews. asp   

http://www.4ni/
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لؾ المسموح اولد ٌكون هذا الصنؾ من المو ,أو عمودي أو مابل على الرصٌؾ بشكل مواز  

مر خطورة عندما , وٌزداد األ(11)ة والتصمٌمٌة للشارع شكل بها ضمن المعاٌٌر التخطٌطٌ

ً أو ماببلً تكون هنان حاجة لولوؾ المركبة عمودٌ هذا النوع من  نإ .دون السماح بذلنا

الموالؾ ٌؤثر على حركة السٌر وأنسٌابٌة المرور بسبب ألتطاعه كجزء من الشارع فتمل 

 .(1)ستٌعابٌةطالته األ

أو أبنٌة تحت  Lotsراضً ( : وهً لطع أoff street parksموالؾ خارج الشارع ) - و

 Multi storey parksأو متعددة الطوابك  Underground parksرض األ

  -نواعها :ومن أهم أ .لدٌة أو المطاع الخاصمن لبل الب وتدارعام أو خاص  والولوؾ فٌها

فً المناطك التً تمل فٌها ( : تستخدم surface car parksموالؾ الساحات العامة ) .1

رض أو بالمرب من المؤسسات الممتدة على مساحة واسعة كالجامعات كثافة إستعماالت األ

 والمجمعات الصناعٌة. 

ذات المساحة المبلبمة نسبٌاً سطح المبانً : تستؽل أ (roof parksموالؾ السطوح ) .7

بنٌة م كموالؾ لسٌارات مستخدمً هذه األرتفاعات الملٌلة ثبلثة طوابك أو ألل وتستخدواأل

 .وهً ؼٌر موجودة فً مدٌنة النجؾ األشرؾ .متسع فٌها وؼٌرهم اذا كان هنان

ك ذات األبراج أو ( : تستخدم فً المناطUnderground parksنفاق )موالؾ األ .3

لؾ للمركبات تحت الساحات العامة أو لذا ٌلجأ المخططون الى بناء موا ,بنٌة العالٌةاأل

ً وه .و المبانً العامةالحدابك الصؽٌرة أو ساحات األستدارة أ  .ً ؼٌر موجودة أٌضا

( : وهـً عمارة مخصصة كلٌاً Multistorey parksبنٌة المتعددة الطوابك )موالؾ األ .4

 .رض الممامة علٌهابٌاً لهذا األستخدام ألستؽـبلل مساحة األجز وأ

ً فً منطمة مركز المدٌنة التً تكون فٌها (7)بعـــدد الطوابك .5 . وتستعمل هذه األنواع دابما

مرتفعة جداً, وحجم الطلب على الولوؾ مرتفع, باألضافة الى أرتفاع أسعار األراضً 

المٌمة العمارٌة لؤلرض بشكل ٌدفع الى التفكٌر بأستؽبللها بأي طرٌمة. وهً موجودة فً 

 المدٌنة المدٌمة حٌث وجود بناٌة لولوؾ السٌارات مؤلفة من ثبلثة طوابك.

 راً تستخدمنتشا: وهً أندر األنواع وأللها أ Mechanical parksالموالؾ المٌكانٌكٌة  .6

  

                                                           
(1) G.R. Welles, op. Cit  ,p49. 

 .7فراس ثامر حمودي, مصدر سابك, ص   (7)
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 (11شكل )

 االشكال المختلفة للولوف فً الشارع
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وانما ٌة, ضطرار إذ الٌسمح بإنشاء ممرات صعود ونزول جانبفً مساحات ألل عند األ

مل هذه التمنٌة اآلن فً موالؾ وتستع ,ٌتم ركن المركبة بواسطة مصاعد وأذرع مٌكانٌكٌة

وهً ؼٌر موجودة فً مدٌنة النجؾ  .(1)ستثمار ممرات الحركة بشكل مثالًاألنفاق إل

 .األشرؾ

الحاجة  المبٌت والمساكن ألنه ٌمللفً  أستخدامه( وٌتم House parkالمنزلً ) المولؾ  .2

وتحول الموالؾ المنزلٌة فً الولت الحاضر الى تحت  ,لولوؾ المركبةالى الطرٌك 

   .من الحٌز الذي ٌشؽلهفادة ( لؤلunder groundالمنزل )

 شرف والف السٌارات فً مدٌنة النجف األم 3-6-3

لؾ السٌارات فً مدٌنة النجؾ وتحلٌلها من خبلل كفاءتها امولن نموم بدراسة ٌمكن لنا أ

همٌتها الدٌنٌة ألن مدٌنة النجؾ المدٌمة فأننا نجد إِ  ,على شبكة الشوارع فً المدٌنةوتأثٌرها 

ً  الدٌنٌةوالتارٌخٌة والتً تؤدي الوظٌفة  تحتوي على عدد ؼٌر للٌل من  إذ ,والتجارٌة معا

ساحات ولوؾ السٌارات ورؼم ذلن فأنها التتناسب مع أعداد المركبات الكبٌر خبلل ساعات 

ً إن هذه الموالؾ تؽلك فً الزٌارات الخاصة بسبب ؼل ك المدٌنة النهار لؤلٌام األعتٌادٌة علما

إضافة الى أن هذه الموالؾ ؼٌر  .المدٌمة أبتداءاً من المنطمة المرٌبة من الجامعة األسبلمٌة

ا مدٌنة النجؾ بصورة عامة فتظهر فٌها محدودٌة ــمّ أ.مبلطة وؼٌر نظامٌة فً ولوؾ المركبات

ات الموالؾ خارج الشارع إذ ٌمتصر توفرها على بعض الموالؾ الخاصة بالشركات والمؤسس

فضبلً عن بعض الساحات التً تتجمع فٌها  ,الحكومٌة وفً المناطك الصناعٌة والتجارٌة

ولوؾ ا ــأمّ .7م(316431ولد لدرت مساحة هذه الموالؾ بـ) ,الشاحنات والمعدات الثمٌلة

الشارع فهً السابدة فً المدٌنة وخاصة على الشوارع الثانوٌة وٌكون  المركبات على جانبً

 ً ٌمن للشارع لوؾ صفٌن متوازٌٌن على الجانب األوبدون تخطٌط فمد ٌكون الو الولوؾ عشوابٌا

كما فً شارع المثنى الذي تنتشر فٌه العٌادات الطبٌة الخاصة وشارع دمحم مهدي الجواهري 

صحاب المحبلت على جانبً الشارع سواء لمركبات أ )الروان( الذي ٌكون فٌه الولوؾ

)مكتب الرشٌد( الذي ٌجمع  سوق وشارع السٌد حٌدر الحلًألؼراض الت المادمٌنالتجارٌة أو 

موالؾ السٌارات تفتمر هذه الشوارع الى  إذ الطبٌة والتجارٌة على الجانبٌن ستعماالتبٌن األ

                                                           
دراسة تأثٌر استعماالت االرض على تصمٌم شبكة الطرق باعداد التصمٌم االساس للمدٌنة "  ,حٌدر عبد الهادي عبد الواحد( 1)

معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا,  ,رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ,منطمة الدراسة مدٌنة كرببلء "

 .  16ص , 2001جامعة بؽداد, 
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 المخصصة لولوؾ المركبات.وعدم التزام المواطنٌن بوضع سٌاراتهم فً داخل الموالؾ 

ختنالات مرورٌة تعانً المركبات مما ٌخلك ألى عرللة سٌر وٌسبب الولوؾ بهذه الطرٌمة ا

منها هذه الشوارع وخاصة فً ساعات الذروة المسابٌة والتً تنحصر من الساعة الرابعة 

 .هذه الشوارع عصراً وحتى الساعة الثامنة مساء

انبً الشارع ٌماؾ المركبات على جـا شوارع المنطمة المركزٌة فأنه الٌسمح فٌها بأأمّ 

ً من ح ختنالات مرورٌة وخاصة فً ساحة ثورة العشرٌن والتً تشهد التماء دوث أوذلن منعا

 فضبلً عن .كرببلء( -المناذرة والنجؾ -النجؾ ,كوفة -ثبلثة طرق ربٌسٌة هً طرٌك )النجؾ

فً شوارع وكذلن عدم السماح لولوؾ المركبات  ,كونها أحد المداخل الى المدٌنة المدٌمة

مام علً )علٌه ة مستمرة للسكان سواء لزٌارة ضرٌح األنها تشهد حركالمدٌنة المدٌمة إل

ً هذا مما ٌخلك زخالمراكز التجارٌة الموجودة هنان السبلم( أو للتسوق من  ً مرورٌا فضبلً ما

شؽال ولد حددت وزارة البلدٌات واأل ,تً تتطلب حماٌة المدٌنة المدٌمةمنٌة والالنواحً األ عن

فضاءات  عتمدت كأساس لتحدٌد. معاٌٌر محلٌة أ(1)1984العامة )وزارة الحكم المحلً( سنة 

  .(14)جدول  ,رض فً المدٌنةموالؾ السٌارات ولمختلؾ أستعماالت األ

على الشوارع للمركبات ذ ٌسود الولوؾ ؼٌر المنتظم ولم ٌتم تطبٌك هذه المعاٌٌر, إ

ة الى ذلن فإنه الٌتم , وال تتم محاسبة السابك المخالؾ من لبل أدارة المرور. باإلضافالثانوٌة

نشابها بتخصٌص ساحات للولوؾ سواء كان ذلن ضمن المبنى التزام أصحاب العمارات عند أ

وعلى الرؼم من وجود فضاءات وساحات لولوؾ  ,أو كساحات خلفٌة أو أمامٌة خارج المبنى

لؾ ؼٌر نظامٌة فهً عبارة عن ساحات السٌارات ومسجلة فً بلدٌة مدٌنة النجؾ إال انها موا

ا ــإمّ  هذه الساحاتو .(1)صورةمسمفة طة ومسٌجة بسٌاج حدٌدي بسٌط وؼٌر ؼٌر مبل

أو تعود ملكٌتها الى المطاع  األشرؾ النجؾ مدٌرٌة بلدٌات محافظةمؤجرة من لبل 

 .الخاص

 

  

                                                           
معاٌٌر تخطٌطٌة لموالؾ  ,لسم التخطٌط العمرانً ,مدٌرٌة البلدٌات و االشؽال العامة ,جمهورٌة العراق وزارة الحكم المحلً( 1)

 . 31, ص1984 ,السٌارات
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 (14)جدول 

رض فضاءات موالف السٌارات ولمختلف إستعماالت األ المعاٌٌر التخطٌطٌة كأساس لتحدٌد

 فً المدٌنة

/وحدة 2م25مساحة موالف السٌارات ) نمط إستعمال األرض ت
 )فسحة الولوف((

 -منطمة مركز المدٌنة: 
 دوابر حكومٌة, أبنٌة عامة -
 االسواق والدكاكٌن -
 المكاتب والعٌادات الطبٌة -
حرؾ ٌدوٌة وصناعات خفٌفة )نجارة,  -

ورش تصلٌح, محبلت بٌع المواد  حدادة,
 نشابٌة(حتٌاطٌة والمواد األاأل

 العمارات السكنٌة -
 دور السٌنما -
 المسارح -
 المطاعم والكازٌنوهات -
 الفنادق من الدرجة الممتازة  -
 الفنادق من الدرجة االولى -
 الفنادق من بمٌة الدرجات -

 المستشفٌات

 من مجموع مساحة البناء 7م70
 من مجوع مساحة البناء 7م60 
 من مجموع مساحة البناء 7م60
 من مجموع مساحة البناء 7م60
 
 

 
 شمتٌن سكنٌتٌن

 ممعــــــــد 30
 ممعــــــــد 20
 ممعــــــــد 15
 أســـــــــرة 4
 أســـــــــرة 6

 ــرــسرٌــ 12
 أســـــــــرة 3

 -المناطك الصناعٌـة : 
 الصناعات الخفٌفة الثمٌلة والتخزٌن  -

 
 من مجوع مساحة البناء 7م250 

 -المراكز المطاعٌة : 
 دوابر حكومٌة  ,أبنٌة عامة -
 المستشفٌات -
 ..الخ.أسواق تجارٌة ربٌسٌة وخدمات عامة -

 
 من مجموع مساحة البناء 7م100
 أســــــرة 10

 من مجموع مساحة البناء 7م100
 

 -المراكز المحلٌـة : 
أبنٌة عامة, دوابر حكومٌة وأسواق وخدمات  -

 .. الخ .عامة

 
 من مجموع مساحة البناء 7م100

 
 

 -محبلت العبادة خارج مراكز المدن : 
 الجامــــــــــع  -
 الكنٌســــــــة -

 

 
 مصلــــــً 15
 ممعــــــــد 10

 من مساحة المطعة المخصصة 7م250 المبلعب الرٌاضٌـة 

مدٌرٌة البلدٌات العامة, لسم هندسة المرور, معاٌٌر تخطٌطٌة  ,البلدٌات واالشغال العامة )الحكم المحلً(وزارة  المصــدر:

 .5-4-3, ص1984لموالف السٌارات )بحث غٌر منشور(,
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 (1)صورة

 شرفالنجف األموالف السٌارات فً مدٌنة 

 
 .فً شارع المثنى 2013/5/12 فً ٌوم االحد, بتارٌخالتمطت هذه الصورة 

 

 الطالة اإلستٌعابٌة للموالف 3-6-4

علٌه نة النجؾ وبفضاءاتها المستملة الٌمكن التعرؾ كفاءة موالؾ المركبات فً مدٌ إنّ 

رض فً ابٌة وأرتباطاتها بإستعماالت األستٌعاحة لتحدٌد الطالة اإلبعٌداً عن المساحة المت

 .المدٌنة

فً الؽالب موالؾ تابعة نها خارج الشارع فً منطمة الدراسة بإ تتصؾ الموالؾ

فضاءات التً تنشأ على للمؤسسات الحكومٌة وبعض الفنادق والمطاعم الى جانب بعض ال

 بمجرد الحاجة الٌهاللولوؾ المؤلت إذ لد ٌتم الؽابها وتستخدم  ,رض الخالٌةلطعة من األ

متعدد مولؾ األمٌر أّمــا بالً الموالؾ فأنها ؼٌر منتظمة بأستثناء ,إللامة مشروع معٌن

خرٌطة وٌكون الولوؾ فٌها بشكل منظم, وتوضح  (2)صورةالطوابك فً المدٌنة المدٌمة 

 . (منطمة الدراسة)موالع هذه الموالؾ فً  (22)
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 (2)صورة 

 المولف المتعدد الطوابك فً المدٌنة المدٌمة

 

 .فً المدٌنة المدٌمة2013/9/8 فً ٌوم االحد, بتارٌخالتمطت هذه الصورة 

 

 

 -طرٌمتٌن :لطالة اإلستٌعابٌة لهذه الموالؾ من خبلل ا ابستحإ تملمد 
 

إذ حددت اللجنة االلتصادٌة األوربٌة المتفرعة من هٌبة األمم  ,طرٌمة المماٌٌس العالمٌة -1

على  ,7م25المتحدة إن ألصى مساحة تحتاجها المركبة من مساحة المولؾ تمدر بحوالً 

ومجال للمناورة  ,م4.5لصى طول هو م وأ2.5أعتبار إن ألصى عرض للمركبة هو 

 .(1)كما تشمل هذه المساحة الخدمات المطلوب توفرها ضمن المولؾ ,م2.5

صالون تشؽل ال اتمركب بعضإذ وجد أن  ,المٌاسات التً أجرٌت أثناء الدراسة المٌدانٌة -7

  .تمرٌباً من مساحة المولؾ 7م3.40×  4.50
 

  

                                                           
 . 103ص ,مصدر سابك ,حسن الفمٌهنجاة حسن ( 1)
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 (15)جــــــدول 

لسام ألوحسب ا االشرف ستٌعابٌة فً مدٌنة النجفإلومساحتها وطالتها الف اأعداد المو

 2013البلدٌة لسنة 

 2مساحتها م أعداد الموالف االلسام البلدٌة
الطالة االستٌعابٌة حسب 

 / مركبة2م25
الطالة االستٌعابٌة 

 / مركبة7م15حسب 

1 22 51620 2064 3441 
2 11 35815 1332 2387 
3 49 122009 4880 8133 
4 17 43114 1724 2874 
5 20 29610 1184 1974 
6 12 34263 1371 2284 

 2013 ,الدراسة المٌدانٌةالمصدر: 

 2013 ,(بٌانات غٌر منشورة) ,لسم الواردات ,مدٌرٌة بلدٌات محافظة النجف

 
 

على أكبر عدد من  ستحوذَ إّن المسم البلدي الثالث لد أ(15)ولد تبٌن من مبلحظة الجدول 

ولد تركزت  7(م122009جمالٌة بلؽت )مولؾ من مساحة إ 49الموالؾ إذ وصل عددها الى 

حٌاء الصناعٌة والحً الصناعً وحً عدن وهً من األأؼلب هذه الموالؾ فً حً الحرفٌٌن  

 .األشرؾ فً مدٌنة النجؾ

وهو ول المسم البلدي األؾ فكانت من نصٌب ة الثانٌة من حٌث عدد الموالأّمـــا المرتب

 7(م51620مولؾ بمساحة لدرها ) 22ربعة حٌث بلػ عددها المدٌنة المدٌمة بمحبلتها األ

ؾ والتً باتت موزعة خارج شارع السور وشارع الرابطة وداخل ممبرة وادي السبلم مثل مول

ون ولكن هذه الموالؾ تك ,العتبة العلوٌة المطهرة بٌر علٌوي الذي ٌكون مخصص لزابري

منٌة لت الزٌارات الموسمٌة للنواحً األعدٌمة الفابدة فً حالة ؼلك منافذ المدٌنة المدٌمة فً و

مؽلمة تماماً وبعضها اآلخر ٌكون بعض الموالؾ فتكون  حٌث الٌمكن وصول المركبات الٌها,

شبه فارغ ماخبل مركبات العتبة العلوٌة أو المركبات التً تحمل بطالة دخول سواء كان من 

 ة أو سكان المدٌنة المدٌمة خاصة.نتسبً العتبة العلوٌم

جمالٌة بلؽت مولؾ بمساحة أ  20ا المسم البلدي الخامس فمد بلػ عدد الموالؾ فٌهــأمّ 

مولؾ  17الذي ٌحتوي على لمسم البلدي الرابع المساحة اإلجمالٌة لوهً ألل من  7م29610

لدي الرابع ٌحتوي على ألن المسم الب ذلنَ عزى سبب وٌُ  7م43114أجمالٌة ولدرها وبمساحة 

باإلضافة الى أنتشار المؤسسات الحكومٌة والكلٌات ممارنة بالمسم البلدي  أكثر أحٌاء سكنٌة

 الخامس.
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 منظومة شبكة النقل احلضري يف مدينة النجف األشرف الثالث.....................................لفصل ا

 

[171] 

 محطات تعبئة الولود 3-7

ً من إستعماالت األمحطات تع إنّ  بما ٌخدم النمل رض ببة الولود تشؽل حٌزاً مهما

ً من  الحضري كونها مصدر تشؽٌل و ً مهما تحرٌن المركبات بأنواعها المختلفة, وتعد مرفما

حٌث توزٌعها  خرى منأعتبارات مكانٌة لذا فأن أهمٌتها تنطلك من إ ,المرافك الخدمٌة

 وٌماس .الحضري نها ضمن شبكة النملومن حٌث المسالن المؤدٌة لها او الخارجة م ,المولعً

وممدار التأخٌر الذي  تعببةتسهٌل عملٌة ال ضالؽر العاملة فٌه حجم المحطة بعدد المضخات

 . (1)ٌنجم عنه

من مراعاة وعادة ماتمع محطات تعببة الولود على الشوارع الربٌسٌة فً المدٌنة لذا البد  

مثل منها التوزٌع المكانً المبلبم ألنشابها لتمدٌم خدماتها على الوجه االعدٌد من الجوانب فً أ

ها دخولوسهولة وصول المركبات و ,ممكن من المركبات كبر لدرأبحٌث تؽطً خدماتها 

الواجب حتٌاطات أو األحترازات واألختٌار المولع ها مع مراعاة متطلبات األمان عند أخروجو

 .توفرها فً المحطة كونها تتعامل بمواد سرٌعة األشتعال مخزنة ٌتم توزٌعها

نطمة موزعة على م محطة لتعببة الولوداثنى عشر  األشرؾ توجد فً مدٌنة النجؾ

وهً للدولة ثبلث من هذه المحطات تعود ملكٌتها  (23) رٌطةالخ ,الدراسة بشكل متباٌن

البالٌة محطات الكرار الجدٌدة والمدٌمة ومحطة ولود النجؾ الجدٌدة. أّمــا المحطات التسعة 

نها على أربع م محطات للمسم البلدي الثالث تمع ستفتعود الى المطاع الخاص وتوزعت بوالع 

ا ــمّ ( إأطراؾ النجؾارض السبلم,  انوار الحوراء, وهً )در النجؾ,  المناذرة -شارع النجؾ

( , الؽري)الحرفٌٌن ًتوالحً الصناعً وهً محطفتمع فً حً الحرفٌٌن و السادسة الخامسة 

. أما المسم البلدي الخامس فمد ضم محطتٌن للولود وهما تدار من لبل  المطاع الخاص وكلها

حٌاء العروبة والوفاء على ومحطة أضواء الوفاء األهلٌة( فً كل من أالؽزالً األهلٌة حطة )م

 التوالً.

والوالعة فً حً الجدٌدة الثالثة فً المسم  (النجؾ الجدٌدة)ولد خصصت محطة ولود 

 جرة  الصؽٌرة )التاكسً( فمط لؽرضأللسٌارات ا المناذرة, -البلدي الثانً على طرٌك النجؾ

فً محافظة النجؾ وتزاٌد الطلب علٌها ألن مدٌنة  جرةتنظٌمً بسبب كثرة عدد سٌارات  األ

ة, والذي تطلب معه األمر النجؾ تشهد حركة مستمرة من الزابرٌن للعتبات الممدسة فً المدٌن

 .ت بالولودالتزوٌد هذه السٌار أن تخصص محطة ولود

                                                           
 ,1997 ,جامعة الموصل ,كلٌة التربٌة ,اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ,النمل فً مدٌنة الموصل ,داود سلٌم عجاج( 1)

 . 53ص
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على والتً تمع  ,والمدٌمة الحكومٌة( الجدٌدةوضم المسم البلدي السادس محطتً )الكرار 

من مجسر ثورة العشرٌن وهً  كرببلء بالمرب -أطراؾ ممبرة وادي السبلم على شارع النجؾ

 .وتمع محطة )أطراؾ المدٌنة األهلٌة( على الشارع الحولً .فمط لبنزٌن مخصصة ل

بلػ مجموع المضخات فً  تمتاز كافة محطات التعببة بأن مضخاتها ثنابٌة التجهٌز ولد

لزٌت الؽاز, ولد  مضخة 41مضخة منها للبنزٌن و 144 ,مضخة 184محطات تعببة الولود 

أكبر محطة ولود  عتبرالكرار الجدٌدة والتً تتعببة بلػ أكبر عدد لمضخات البنزٌن فً محطة 

دٌدة تلتها فً ذلن محطة ولود النجؾ الج ,مضخة ولود 36بوالع األشرؾ فً مدٌنة النجؾ 

 .مضخات 4-6مابٌن مضخاتها تراوحت  فمدهلٌة ــا المحطات األأمّ مضخة ولود.  24بوالع 

 لتر زٌت الؽاز468000  ,لتر بنزٌن 936000د للمحطات وبلػ معدل كمٌة الولود المزو

 .فً الٌوم الواحد

ً حتى الساعة  7وتفتح محطات تعببة الولود أبوابها فً الساعة  مساءاً أي  9صباحا

ً  14بمعدل  عدا محطة تعببة ولود الكرار الجدٌدة فٌستمر العمل فٌها لؽاٌة الساعة  ,ساعة ٌومٌا

هلٌة فً حالة ساعة ٌومٌاً وفً بعض األحٌان تؽلك أبواب المحطات األ 17لٌبلً أي بمعدل  12

ة النجؾ وهذا مما ٌؤدي الى خلك أزمة تؤثر فً الحٌاة األلتصادٌة فً مدٌنالبنزٌن تجهٌز عدم 

و أستمرت لمدة  2013/5/23وبابل و كرببلء ٌوم  شهدته محافظات النجؾ األشرؾ ما

 .(*)أٌام5

 المكانٌة للمحطاتكفاءة ال3-7-1

ً ساعة ٌومٌ  14ٌبلػ معدل إشتؽال المحطات  ً صباح 7من الساعة  ا   9حتى الساعة  ا

لٌبلً وبلػ  12عدا محطة تعببة ولود الكرار الجدٌدة حٌث ٌستمر العمل فٌها لؽاٌة الساعة  مساءاً 

وٌعادل ذلن  (16)ساعة / ٌوم  جدول  171مجموع ساعات العمل فً جمٌع  المحطات

دلٌمة عمل للمحطة الواحدة. وفً ضوء عدد المركبات  855دلٌمة عمل أي بمعدل  10260

مركبة مختلفة األنواع  فأن حاجة المركبة  138927لػ عددها المتوفرة فً المدٌنة والبا

  5دلابك لزٌت الؽاز مع  7 دلابك للبنزٌن و  5 الواحدة من الولت لملا خزان الولود هو 

دلٌمة عمل  1470882إّن المدٌنة بحاجة الى  أي .لكبل النوعٌن لؤلنتظار دلابك أضافٌة

 وأفً حٌن بلػ الولت المتوفر  ,فً المدٌنة جودةالموالمركبات  لتزوٌدلمحطات تعببة الولود 

والذي ٌظهر  (16)والذي ٌوضحه الجدول دلٌمة 1887840المتاح من خبلل عمل المحطات 
                                                           

 .2013الدراسة المٌدانٌة لسنة  (*)



 منظومة شبكة النقل احلضري يف مدينة النجف األشرف الثالث.....................................لفصل ا

 

[174] 

دلٌمة أي ما 416958  من خبلله وجود فابض فً ولت عمل محطات تعببة الولود بمدار

 .عمل ساعة 25 ٌمارب من
 

 (16)ول جد

 2013شرف لسنة تعبئة الولود فً مدٌنة النجف األ محطات آلٌة عمل
 

عدد 
المحطات 
 المتوفرة

 عدد المضخات
مدة عمل 
المحطات 
 بالساعات

مدة عمل 
 المحطات
 بالدلائك

عدد xعدد المضخات 
 الدلائك بالٌوم

 ملكٌة المركبات
حاجة المركبات من 

ملكٌة xالولت
 المركبات

12 
 للبنزٌن 144

 لزٌت الغاز 40
171 
 

10260 

1477.440 
 للبنزٌن
لزٌت 410.400 
 الغاز

98121 
 للبنزٌن

لزٌت  40806
 الغاز

981210 
 للبنزٌن

489672 
 لزٌت الغاز

12 162 171 10260 1.887.840 138927 1.470.882 

 .2013المصدر : عمل الباحثة اعتمادا  على الدراسة المٌدانٌة لسنة 

 
 

 

 street furniture   تأثٌث الشوارع 3-8

بنسٌج )حٌاناً ٌها أثاث الشارع عنصراً ربٌساً من الشارع وٌطلك علمجموعة مكونات أعد تُ 

أو المرصوفة أو  منها المعبدة وارع إنشاء الجزرات الوسطٌة سواءوٌشمل تأثٌث الش (الشارع

حسب المولع والمساحة المتوفرة واإلمكانات المتاحة بؽٌة  ,المزروعة بمختلؾ أنواع النباتات

وحاجز نسبً ألضوٌة المركبات  ,ولابً ٌمنع تجاوز المركبات الى المسار الثانًتوفٌر حاجز 

فً حالة توفٌر أسٌجة عازلة فٌما تساعد على منع عبور المشاة ً اإلتجاه المعاكس السابرة ف

 .نسٌابٌة عالٌة فً المرورلٌوفر ذلن أ ,طك العبورؼٌر منا من

 أشاراتوموالع  ,مسارات السرعة ٌشمل نهر الطرٌك من أشرطة فاصلة بٌنكذلن ما  

رصفها المستخدمة فً  موادالرصفة من حٌث واأل وفتحات تصرٌؾ المٌاه ,الضوبٌة المرور

, ومساند العبلمات المرورٌة ورموزها المثبتة فٌهاالصدمات,  ومخفؾها الولابٌة, وأسٌجت

مصاطب  ,لظلٌةاومكوناتها  ,رشادٌة لمستخدمً الطرٌكوأعمدة األضاءة وعبلمات الخدمة األ

وحاوٌات النفاٌات  الى ؼٌر ذلن من مكونات  ,وصنادٌك البرٌد ,نتظارالجلوس ومسمفات األ

      .(1)التأثٌث

                                                           
, 2العدد  ,الجامعة المستنصرٌة ,مجلة كلٌة التربٌة ,تمٌٌم جؽرافً –تأثٌث شوارع المدٌنة  ,سعد عبٌد جودة الربٌعً( 1)

 . 291ص  ,2005
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سس تصمٌمٌة وتخطٌطٌة صحٌحة ٌكون مبلبماً وفك أ نأختٌار هذه المفردات ٌجب أ نّ وإ

ً مع المحٌط الذي تكون  ً ومتكاملة عملٌا ً وبصرٌا ووجودها  فٌهبحٌث تكون متجانسة حسٌا

 فهً تعكس م التسهٌبلت الممكنة لهم وكذلن ٌللحفاظ على حٌاة المواطنٌن وتمدضروري 

ولٌس لؽرض تمدٌم التسهٌبلت  .وجه المدٌنة المشرق والمتجددٌظهر ممومات التطور الذي 

 .فمط دون النظر الى الشكل الجمالً للمدٌنة

 وتتمثل هذه المكونات بما ٌأتـً :

 الظلٌــــة المكونات  3-8-1

لظل المكونات الظلٌة هً كل ماله عبللة بفضاء الشارع والذي ٌوفر وفك تصمٌمه ا 

ً ومن األمطار شتاءاً وتتمثل باألشجار على شعة لكً تمً المشاة من أ ,الكافً الشمس صٌفا

والمسمفات المنفصلة عن  رصفة وكذلن حاجبات الشمس المستخدمة فً واجهات المبانًاأل

نها توفر ا فهً تعد أهم المكونات الظلٌة ألشجار لما لها من ممٌزات تتمتع بهوأن األ .المبانً

الظل الكافً سواء لؤلرصفة أو الشوارع وتعمل على تلطٌؾ الجو وتخفٌؾ أثر العواصؾ 

ز ثانً أوكسٌد الكاربون نها تستهلن ؼاألكما تعمل على تملٌل نسبة التلوث الجوي  ,الترابٌة

ضافة لما تضفٌه من جمالٌة على الشوارع بصورة خاصة وعلى المدٌنة أ ,وتنتج األوكسجٌن

  .بصورة عامة
 

 

 ً ً بتشجٌر أرصفتها بأشجار وتشهد المدٌنة حالٌا ً واسعا اآلس والصفصاؾ التً أهتماما

هو الحال فً شــارع النجؾ ـ الكوفة الجزرات الوسطٌة وكذلن أشجار الفكس كما  تزرع فً

شجار تعمل كمصدات تشجٌر شارع الحزام األخضر كون هذه األمام علً وكذلن وشارع األ

 .لؤلتربة والرٌاح

هذه األشجار فإنها تحجب الرؤٌا عن السابك فً حالة العبور المفاجا مساوئ  أّمــا

هو أحد العام مما ٌؤدي الى خلك عنصر المفاجبة للسابك وللحٌوانات من بٌنها الى الطرٌك 

ات الجزرة الوسطٌة التً تحٌط كما تؤدي مشجر ,رتبان السابمٌنالمرورٌة وأأسباب الحوادث 

المادم لبل ستدارة لٌرى السٌر بك أن ٌخرج بثلثً مركبته فً األضطرار الساباألستدارات الى أ

 .(*)ن ٌدخل مسار الطرٌكأ

 

                                                           
 3\12\2012بتارٌخ  ,مدٌرٌة مرور محافظة النجؾ االشرؾ ,لسم االعبلم ,ممابلة شخصٌة مع السٌد أحمد شاكر حسن( *)
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 شارات الضوئٌـــةاأل 3-8-2
 

شتؽالها حسب المختلفة فً الوانها  أو طرٌمة أ شارات التً تستخدم المصابٌحوهً األ

 Traffic)أو )أشارات المرور الضوبٌة(  أضوٌة المرور الطرٌمة التً تؤدٌها وبضمنها

light)() جراءات التنظٌمٌة المستخدمة فً السٌطرة على حركة السٌر فً ن األوالتً تعد م

 .(1)التماطعات والساحات

أشارات المرور الضوبٌة فً شوارعها إذ  أستخدام للة األشرؾ مدٌنة النجؾ وٌبُلحظ فً

باإلضافة الى  .تماطع الجمعٌة وتماطع ساحة العروبة ( ,على )تماطع ساحة الؽريتمتصر 

بً المتكرر أو وجود خلل فنً نمطاع التٌار الكهرباعطل بعض األشارات المرورٌة بسبب أ

 .لذا أصبح العبء الكبٌر على رجل المرور فً تنظٌم حركة سٌر المركبات فً المدٌنة ,فٌها

 العالمات المرورٌة  3-8-3

لها دور مهم فً توضٌح خصابص الشوارع وارشاد هً وسابل لتنظٌم حركة المرور و

رموز أو  ,كلمات ,أشكال ,ماكن الممصودة فهً تتألؾ من خطوطسابمً المركبات الى األ

ً لى سطح الشارع أو الى جواره فهً أمرسومة عألوان  تم  ,شكال توضٌحٌة موحدة عالمٌا

ى  فهً لؽة مرورٌة عالمٌة واحدة خرالنمل بالمركبات من دولة الى أاالتفاق علٌها بعد تزاٌد 

 وتشمل :
 

 عالمات المرور األرضٌة - أ

رصفة تتمثل بالخطوط الملونة وحافات األنواع تتكون العبلمات األرضٌة من عدة أ

المركبات لشوارع وعلى جوانبها لتنظٌم حركة سٌر وأسهم تخطط فً اأو خطوط  ,الملونة

تجاهات المعاكسة للطرق ضمن الشارع الواحد ولفصل حركة المرور فً األ .تجاهاتهاوتحدٌد أ

  .المفردة

                                                           

( )  وألٌمت هذه االشارة  ,1868كانت أول اشارة مرورٌة ضوبٌة فً العالم فً لندن تم تركٌبها فً شهر كانون االول  عام

وكان ٌتم تؽٌر الضوء بواسطة  ,على عمود حدٌد مرتفع عن سطح االرض وتتكون من فانوس دوار ذي لونٌن احمر واخضر

 عتلة ٌدوٌة من لبل شرطً مختص لذلن وكانت هذه االشارة تعمل بواسطة الؽاز . 

حٌث وضع  1914الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وذلن عام  بٌنما اول اشارة فً العالم تم تشؽٌلها كانت فً مدٌنة كٌؾ الند فً

اول جهاز الكترونً لتنظٌم المرور باستخدام الضوء االخضر واالحمر مع اداة طنٌن تعطً صوتاً خاصاً عند تبدل الضوء 

 مولع االنترنت للمزٌد من المعلومات ٌنظر: األتً: ووضعت فً أحد شوارع هذه المدٌنة .

(http://egabat.google.com). 

 .47ص ,مصدر سابك ,مبادئ تخطٌط النمل الحضري ,زٌن العابدٌن علً صفر( 1)

http://egabat.google.com/
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العامة الربٌسٌة فً مدٌنة النجؾ رضٌة على الطرق رسم العبلمات المرورٌة األ ولد تمَ 

النجؾ ـ كرببلء وطرٌك وطرٌك  المناذرة طرٌك النجؾ ـ الكوفة وطرٌك النجؾ ـ   مثل

نة  ومكانتها خاصة وإن هذه نها لٌست كافٌة بالشكل الذي ٌتبلبم مع أهمٌة المدٌالمطار إال أ

تربط بٌن مدٌنة النجؾ والمحافظات الشمالٌة والجنوبٌة وكذلن طرٌك المطار الذي  الطرق

تفتمد معظم من الببلد العربٌة واألجنبٌة فهً تمثل واجهة المدٌنة. ولسٌاح ٌسلكه الزابرٌن وا

لذا البد من  ,فً المدٌنة لخطوط عبور المشاة وخطوط األجتٌاز أو عدم األجتٌاز الشوارع

 .هتمام بتحسٌن هذه العبلمات وجعلها بأرلى المستوٌاتاأل
 

 عالمات الداللــة - ب

مستخدمً  تجاه الذي ٌمصدهلتوجٌه مستخدمً الطرٌك الى اإل ستخدم هذه العبلماتتُ 

م( 75مسافات مناسبة كل )جانب الشارع تفصل بٌنها  وتوضع هذه العبلمات على ,المركبة

وتكون هذه العبلمات على أشكال مستطٌلة أو م( من مفترق الشوارع 450وعلى بعد حوالً)

بعض األشارات المرورٌة التً توضح  زرق ٌشكل أرضٌةوبألوان معٌنة, واللون األمربعة 

بعد  أو مثبلً  تجاهات السٌر فً الطرق السرٌعة , وتحتوي هذه اللوحات على أسم المدٌنةأ

 .(1)المدٌنة بالكٌلو متر أو أسهم تشٌر الى األتجاهات التً توجه مستخدم الطرٌك
 

نجاز بعض الشوارع وتأثٌثها بالعبلمات األشرؾ تأهٌل وأ دت مدٌنة النجؾهِ ولد شَ 

الداللة التً تسهم فً رفع الوعً المروري وتعكس الواجهة وارشادات األرشادٌة المرورٌة 

  .الحضارٌة للمدٌنة

 -ٌلـً : ما الشوارعومن أهم 

 الكوفة –النجؾ  شارع. 

 (أبو صخٌرالمناذرة ) –النجؾ  شارع. 

 كرببلء –النجؾ  شارع. 

 المطار شارع. 

 المثنى شارع. 

 ور( الذي ٌحٌط بالمدٌنة المدٌمةشارع المحٌط )الس. 

 

 

                                                           
 . 47, صمصدر سابك ,مبادئ تخطٌط النمل الحضري ,زٌن العابدٌن علً صفر( 1)
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 تمهٌد 4-1
 

( الى الممصد Orginتعرف الرحالت بؤنها األنتمال بؤتجاه واحد من مكان المنشؤ )

(Distinationبإحدى وسائط النمل لغرض معٌن ).  لذا تهتم دراسات النمل الحضري بمعرفة

 ,الرحالت التً ٌموم بها السكان من مكان الى آخر داخل المدٌنة أو من المدٌنة الى أللٌمها

 .للتعرف على حجم المرور على شبكة النمل فٌها

ولد تَم دراسة والع الرحالت فً مدٌنة النجف األشرف إعتماداً على نتائج الدراسة 

والتً تَم من خاللها التعرف على خصائص األسر  اإلستبانةل أستمار  المٌدانٌة من خال

المشمولة بالدراسة والمتمثلة بحجم األسر  وخصائصها من حٌث عدد األفراد العاملٌن وعدد 

من هم فً سن التعلٌم والدخل الشهري ومهنة رب األسر  ونوع الوحد  السكنٌة وملكٌة األسر 

ل تكرار الرحالت التً تموم بها األسر وأنعكاس ذلن على حركة للمركبة لدورها المهم فً معد

 .النمل فً شوارع وتماطعات المدٌنة

فضالً عن دراسة خصائص الرحالت ذاتها من حٌث أولات الرحالت الٌومٌة والغرض 

منها وواسطة النمل المستخدمة فً الرحلة والمسافة والولت المستغرق فً الرحلة التً تعد 

باإلضافة الى أماكن ولوف السٌارات   ,الدراسات الخاصة بالنمل داخل المدٌنة محور أهتمامات

عند بداٌة ونهاٌة الرحالت لما لها من أثر فً خلك األختنالات المرورٌة إذ من خالل الدراسة 

 .ٌمكن وضع الحلول الالزمة لمشكالت النمل فً المدٌنة

 

 العوامل المؤثرة على تولد الرحالت 4-2

تإثر بعض العوامل على تولد الرحالت السكانٌة بسبب إستعماالت األرض الحضرٌة 

من  باإلضافة الى خصائص األسر المستعملة للطرٌك ,بمختلف أنواعها وتوزٌعها على المدٌنة

حٌث عددها وعدد العاملٌن والدخل الشهري وملكٌة األسر  للسٌار  التً تعد من أهم العوامل 

 .لرحالت السكانٌةالتً تإثر فً خلك ا

كما إّن الغرض من الرحلة وواسطة النمل المستخدمة فً الرحلة والولت المستغرق فً 

أهتمام هذه الدراسة بالنمل الحضري وحركة المرور فً  ٌعكس ,الرحلة والمسافة الممطوعة

 شوارع المدٌنة ومن هذه العوامل :
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 حجم األسرة وخصائصها4-2-1

األسر  وبٌن عدد الرحالت التً تموم بها, إذ ٌعد النمل دالة هنان عاللة لوٌة بٌن حجم 

وٌُعد حجم األسر  أحد الخصائص المهمة والمإثر  فً تباٌن أعداد  ,(8)لفعالٌات األفراد

 السٌما عدد العاملٌن وعدد من هم فً سن التعلٌم. .الرحالت التً ٌموم بها األفراد داخل المدٌنة

األسر  فً كل لسم من ألسام مدٌنة النجف الستة وكذلن عدد أفراد (17)وٌبٌن الجدول  

عدد األفراد العاملٌن فً كل أسر  وعدد أفراد األسر  فً سن التعلٌم حسب المرحلة الدراسٌة 

وعند ممارنة عدد أفراد األسر  بعدد العاملٌن ومن هم فً سن التعلٌم ٌظهر إّن عدد العاملٌن 

أن عدد األفراد فً سن التعلٌم للمدٌنة ككل ٌصل عامل و2613المدٌنة ٌصل الى  فً لألسر

فرد, وأن عدد العاملٌن فً األسر  للمسم البلدي الخامس كان األعلى لٌمة ولد بلغ  2871الى 

% وأن عدد األفراد فً سن 30.8والنسبة المئوٌة لعدد األسر لد بلغت  2.02وبمعدل  995

ٌاء الشعبٌة ذات الكثافة السكانٌة العالٌة وذلن راجع الى وجود األح1.93, وبمعدل 947التعلٌم 

 . (24)مثل أحٌاء الشهٌد الصدر والعسكري خرٌطة 

والنسبة 1.35وبمعدل  296 إّمــا عدد العاملٌن فً األسر فً المسم البلدي الثالث فمد بلغ 

مما ٌدل 1.7بمعدل 372% وإَن عدد األفراد فً سن التعلٌم 14.67المئوٌة لعدد األسر بلغت

ن األفراد العاملٌن ومن هم فً سن التعلٌم ٌإثرون على زٌاد  معدالت الرحالت فً على أ

المدٌنة وذلن بسبب خروجهم للعمل والتعلٌم فً ساعات الذرو  الصباحٌة والمسائٌة أي عند 

 .بدء وأنتهاء أولات الدوام الرسمٌة

 

  

                                                           
 ,مطبعة مإسسة المعاهد الفنٌة ,ترجمة عماد أكرم الهاشمً ورمزي حمدي صدر الدٌن ,تخطٌط النمل ,ماٌكل جً بروتن( 8)

 . 96ص ,1987 ,بغداد
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 (17)جدول 

سن التعلٌم حسب األلسام البلدٌة لمدٌنة  توزٌع أفراد األسرة واألفراد العاملٌن واألفراد فً

 النجف األشرف

 
 

معدل 
االفراد 
فً سن 
 التعلٌم

دراسات 
 علٌا

 ابتدائٌة متوسطة ثانوٌة معهد كلٌة

عدد 
االفراد فً 

سن 
 التعلٌم

معدل 
عدد 

االفراد 
 العاملٌن

عدد 
االفراد 
 العاملٌن

النسبة 
 المئوٌة

عدد 
االسر 
فً كل 
 لطاع

 االلسام البلدٌة

1.77 18 35 27 17 49 45 191 1.74 188 7.2 108 
المسم البلدي 

 االول

2.07 12 59 21 72 66 143 370 1.83 327 11.93 179 
المسم البلدي 

 الثانـــً

1.7 13 56 26 51 98 130 372 1.35 296 14.67 220 
المسم البلدي 

 الثالـث

1.97 9 120 70 108 139 283 731 1.60 597 24.73 371 
البلدي  المسم

 الرابــع

1.93 30 142 74 128 186 387 947 2.02 995 30.8 492 
المسم البلدي 

 الخامــس

2 4 46 22 32 58 99 260 1.62 210 8.67 130 
المسم البلدي 

 السـادس

 المجموع 1500 100 2613 1.74 2871 1087 596 408 240 458 86 1.91
 

 .االستبانةمن عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة المصدر: 
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ألجل التعرف على طبٌعة عاللات األرتباط بٌن عدد الرحالت لألسر  وكل من عدد 

 العاملٌن فً األسر  وعدد األفراد فً سن التعلٌم, تَم حساب معامالت أرتباط الرتب لسبٌرمان

 .(18)لفحص وجود العاللة, كما فً الجدول 

 (18)جدول 

لٌم معامالت أرتباط سبٌرمان بٌن عدد الرحالت لألسرة وكل من أفراد األسرة والعاملٌن فً 

 األسرة واألفراد فً سن التعلٌم

 العبارات او المتغٌرات
 عدد 

 الرحالت الٌومٌة
 عدد

 فً االسرة العاملٌن 
 عدد االفراد 
 فً سن التعلٌم

 (**)0.67 (**)0.81 1 عدد الرحالت الٌومٌة

 (**) 0.70 1 - عدد العاملٌن فً االسرة

 1 - - عدد االفراد فً سن التعلٌم
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
 (*)

والتً  ((2-tailed). (Sig) (Significance)او  p-valueان الطرٌمة المستخدمة فً االختبارات تعتمد على المٌمة 

تحتاج الستخدام جداول توزٌعات لرفض او لبول الفرضٌة, وٌتم احتسابها مباشرة من لبل البرنامج االحصائً  تتمٌز بكونها ال

spss  وٌمكن تعرٌفp-value  او(Sig.(2-tailed))   بأنها الل لٌمة احتمالٌة لـα  ,التً ترفض عندها فرضٌة العدم

التحلٌل  ,.نمالً عن سعد بشٌر زغلولαالل من  p-valueنرفض فرضٌة العدم ونمبل الفرضٌة البدٌلة اذا كانت  حٌث

 .105ص  ,2003بغداد, ,, المعهد العربً للتدرٌب والبحوث االحصائٌةspss versionاالحصائً بأستخدام 

 اٌنما وجد فً هذه الدراسة., α=0.01مستوى معنوٌة  ٌدل على معنوٌة عاللة االرتباط عند( **)مالحظة: الرمز 

 

بٌن 0.01وجود عاللات أرتباط لوٌة موجبة عند مستوى معنوٌة   (18)ٌوضح الجدول  

عدد الرحالت لألسر  وكل من عدد العاملٌن فً األسر  وعدد األفراد فً سن التعلٌم, وألوى 

املٌن فً األسر  حٌث بلغت لٌمة عاللة أرتباط كانت بٌن عدد الرحالت الٌومٌة وعدد الع

وهً عاللة أرتباط لوٌة طردٌة, وهذا ٌدل على  0.81 (2ملحك ) معامل األرتباط لسبٌرمان

إنه كلما زادَ عدد العاملٌن فً األسر  زادَ عدد الرحالت الٌومٌة والعكس صحٌح تلٌها عاللة 

بٌن عدد العاملٌن فً األسر  وعدد األفراد فً سن التعلٌم حٌث بلغت لٌمة معامل  األرتباط

وهً عاللة أرتباط لوٌة معنوٌة طردٌة وهذا ٌدل على إنه كلما زادَ 0.70 األرتباط لسبٌرمان 

إّمــا عاللة األرتباط  عدد العاملٌن فً األسر  زادَ عدد األفراد فً سن التعلٌم والعكس صحٌح

الرحالت الٌومٌة وعدد األفراد فً سن التعلٌم فمد بلغت لٌمة معامل األرتباط بٌن عدد 

وهً عاللة أرتباط متوسطة معنوٌة طردٌة وهذا ٌدل على أنه كلما زادَ عدد 0.67لسبٌرمان 

أي توجد عاللة أرتبــاط  لوٌة  األفراد فً سن التعلٌم زادت الرحالت الٌومٌة والعكس صحٌح

ٌن عدد الرحالت لألسر  وكل من عدد العاملٌن فً األسر  وعدد األفراد ذات داللة أحصائٌة ب

 فً سن التعلٌم.
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ألختبار صحة الفرضٌة فٌما اذا كان هنان تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لعدد العاملٌن 

فً األسر  وعدد األفراد فً سن التعلٌم على عدد الرحالت لألسر  أم ال, فمد تم أستعمال 

 األتً : (19)وكانت النتائج مبٌنة كما فً الجـدول  (Chi - Square)اي أختبار مربع ك

 (19)جدول 

 أختبار مربع كاي لمعنوٌة العاللة بٌن عدد الرحالت

 لالسر وكل من أفراد األسرة العاملٌن واألفراد فً سن التعلٌم 

Chi-square D.F Sig. (2 - tailed) 

21.997 2 0.0001 
 

 .االحصائً المصدر: نتائج التحلٌل

 

وهً 21.997ولد بلغت ( 2ملحك ) (Chi-Square)ٌبٌن الجدول لٌمة مربع كاي 

أي ٌوجد تؤثٌر معنوي ذو داللة  ,0.05ألل من  مستوى معنوٌة ذات داللة معنوٌة عند

بٌن عدد العاملٌن فً األسر وعدد األفراد فً سن التعلٌم وعــدد الرحـــالت  أحصائٌة للعاللة

 الٌومٌة.

 مهنة رب األســــــرة 4-2-2
 

توزٌع األسر فً مدٌنة النجف األشرف حسب مهنة رب األسر   (20)ٌبٌن الجدول 

 .1.82ٌمتلن أربابها مهنة كان األعلى وبلغَ  وٌتضح أن معدل عدد الرحالت لألسر التً ال

 (20)جدول 
 عدد األسر فً مدٌنة النجف من حٌث مهنة رب األسرة وتولد الرحالت

 المجموع
 طالب موظف عسكري اعمال حرة بدون عمل

 مهنة رب االسرة
 ت % ت % ت % ت % ت %

 عدد االسر 20 1.3 928 61.9 62 4.1 380 25.3 110 7.3 1500

 عدد الرحالت 36 1.46 1463 59.42 105 4.27 658 26.73 200 8.12 2462

 اسر  المعدل رحلة / 1.80 - 1.58 - 1.69 - 1.73 - 1.82 - 1.64
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 

, ٌلٌه معدل عدد 1.80بلغ  إذٌلٌه معدل عدد الرحالت لألسر التً مهنة أربابها طالب 

,  ٌلٌهما معدل عدد األسر التً 1.73الرحالت لألسر التً مهنة أربابها أعمال حر  حٌث بلغ 

إّمـا معدل عدد األسر التً هً من أصحاب الدخل المحدود 1.69أربابها عسكري وبلغ  مهنة

أٌضاً إن غالبٌة  األسر هم من الموظفٌن حٌث  . وٌتضح من الجدول1.58)موظف( فمد بلغ 

%, وإن مهنة أرباب األسر من الطالب 61.9مبحوثاً وبنسبة مئوٌة بلغت  928بلغ تكرارهم 

% من مجموع 1.3مبحوث ومبحوثة وبنسبة مئوٌة بلغت  20لغ هم األلل تكراراً حٌث ب
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ٌوضح توزٌع الرحالت لألسر  (12)%, والشكل 100آسر  وبنسبة مئوٌة أجمالٌة  1500

 المبحوثة حسب مهنة رب األسر .

 (12)شكل 

 توزٌع الرحالت لألسر حسب مهنة رب األسرة

 

 

 

 .(20)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على جدول 

 

وألجل التعرف على طبٌعة عاللة األرتباط بٌن مهنة رب األسر  وعدد الرحالت الٌومٌة 

أرتباط الرتب لسبٌرمان لفحص وجود العاللة ومعنوٌتها , كما فً  لألسر  , تم حساب معامل

 .(21)الجدول

 (21)جدول

 لٌم معامالت أرتباط سبٌرمان بٌن عدد الرحالت ومهنة رب األسرة

 مهنة رب االسرة عدد الرحالت الٌومٌة المتغٌراتالعبارات او 

 (**)0.84 1 عدد الرحالت الٌومٌة

 1 - مهنة رب االسرة
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
 

 .α=0.01ٌدل على معنوٌة عاللة االرتباط عند مستوى معنوٌة ( **)

بٌن  0.01أرتباط لوٌة موجبة عند مستوى معنوٌة   ٌوضح الجدول أعاله وجود عاللة

 ,0.84عدد الرحالت لألسر  ومهنة رب األسر , حٌث بلغت لٌمة معامل األرتباط لسبٌرمان 

 أي توجد عاللة أرتبــاط  لوٌة وطردٌة بٌن عدد الرحالت لألسر  ومهنة رب االسر .
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 (Chi - Square)مربع كاي  وألختبار معنوٌة العاللة أعاله فمد تم أستعمال أختبار

وهً ذات داللة معنوٌة عند  45.259لٌمة أختبار مربع كاي  إذ كانت.(22)كما فً الجـدول 

, أي ٌوجد تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لمهنة رب األســــر  0.05مستوى معنوٌة ألل من 

 .علــى عــدد الرحـــالت أسرته

 (22)جدول 

 اللة بٌن عدد الرحالت لألسرة ومهنة رب األسرة أختبار مربع كاي لمعنوٌة الع

Chi-square D.F Sig. (2 - tailed) 

45.259 1 0.0001 

 .المصدر: نتائج التحلٌل االحصائً    

 

 ملكٌـة المركبـــــات  4-2-3
 

تتؤثر الحركة المرورٌة الى حد كبٌر بوسائط النمل وتعد المركبة الخاصة من أكثر هذه 

أزدادت فً اآلونة األخٌر   فً حجم المرور وزٌاد  الحركة المرورٌة إذ الوسائط تؤثٌراً 

معدالت أمتالن المركبات من لبل األفراد بشكل كبٌر, ولد ساعد على ذلن التطور الكبٌر الذي 

حصل فً صناعة المركبات ممابل تدنً مستوى الخدمات للنمل العام وتحسن المستوى 

سٌار  الخاصة امراً سهالً والسٌما بعد دخول أعداد كبٌر  المعاشً إذ أصبحت عملٌة ألتناء ال

.ولهذا فؤن تؤثٌر أستخدام المركبة الخاصة على حجم 2003من السٌارات الى البالد بعد عام 

 المرور فً شوارع المدٌنة أكبر بكثٌر من تؤثٌر وسائل النمل العام.

الذي ٌوضح أن زٌاد   (23)ولمعرفة أثر ملكٌة المركبة فً تولد الرحالت وضع الجدول 

 .ملكٌة األسر  للمركبة تزداد معها الرحالت المتولد  من لبل هذه األسر

 (23)جدول 

 عدد األسر فً مدٌنة النجف األشرف من حٌث ملكٌتها للمركبة وتولد الرحالت

 المجموع
 اخــــرى

اسر تمتلن 
  كبٌر حافلة

اسر تمتلن 
  صغٌر حافلة

اسر تمتلن 
 أجرةمركبة 

تمتلن اسر 
 مركبة خاصة

اسر  التمتلن 
 ملكٌة المركبات مركبة

 ت % ت % ت % ت % ت % ت %

 عدد االســـــر 216 14.4 949 63.3 204 13.6 73 4.9 38 2.5 20 1.3 1500

 عدد الرحالت 289 11.74 1680 68.2 283 11.5 109 4.43 64 2.6 37 1.5 2462

1.64 - 1.85 - 1.68 - 1.49 - 1.39 - 1.77 - 1.34 
المعدل رحلة / 

 اسر 
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
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تمتلن مركبة كان معدل الرحالت لكل اسر   إن األسر التً ال إذ ٌتضح من الجدول أعاله

واألسر التً تمتلن مركبة أجره  1.77بٌنما األسر التً تمتلن مركبة خاصة بلغ المعدل 1.34

أما األسر التً تمتلن باص صغٌر فمد بلغ معدل الرحالت لكل  ,1.39)تكسً( بلغ المعدل 

,أما 1.68إما األسر التً تمتلن باص كبٌر فمد بلغ معدل الرحالت لكل أسر   ,1.49أسر  

ت الحمل البٌن آب فٌما ٌخــص األسر التً تمتلن مركبات أخـــرى كالدراجات النارٌة وسٌارا

أسر  1500من مجموع أفراد العٌنة والبالغ 1.85فمد بلغ معدل الرحالت لكل أسر   والشاحنة

ٌوضح توزٌع الرحالت لألسر حسب  (13)رحلة, والشكل  2462وبعدد رحالت أجمالً بلغ 

 ملكٌة المركبات.

 (13)شكل

 الرحالت لألسر حسب ملكٌة المركبات

      

 .(23)المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألجل التعرف على طبٌعة عاللة األرتباط بٌن عدد الرحالت لألسر  وملكٌة المركبات, 

 .(24)أرتباط الرتب لسبٌرمان لفحص وجود العاللة, كما فً الجدول  تم حساب معامل

 (24)جدول 

 بٌن عدد الرحالت لألسرة وملكٌة المركبات لٌم معامالت أرتباط سبٌرمان

 ملكٌــة المركبــات عدد الرحالت الٌومٌة العبارات او المتغٌرات

 (*)0.59 1 عدد الرحالت الٌومٌة

 1 - ملكٌــة المركبــات
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 .α=0.05ٌدل على معنوٌة عاللة االرتبــاط عند مستوى معنوٌة  (*) 
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 0.05 أرتباط متوسطة موجبة عند مستوى معنوٌة   ٌوضح الجدول أعاله وجود عاللة

بٌن عدد الرحالت لألسر  وملكٌة المركبات, حٌث بلغت لٌمة معامل األرتباط لسبٌرمان 

تؤثٌر طردي فً زٌاد  عدد الرحالت   , وهذا ٌدل على أنه لملكٌة المركبات لألسر 0.59

 أي توجد عاللة أرتبــاط بٌن عدد الرحالت لألسر  وملكٌة المركبات. الٌومٌة لألسر ,

هنان تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لملكٌــــة  وألختبار صحة الفرضٌة فٌما أذا كان

 (Chi - Square)المركبات على عدد الرحالت لألسر , فمد تم أستعمال أختبار مربع كاي 

 .(25)وكانت النتائج مبٌنة كما فً الجـدول 

 (25)جدول 

 أختبار مربع كاي لمعنوٌة العاللة بٌن عدد الرحالت لألسرة وملكٌة المركبات

Chi-square D.F Sig. (2 - tailed) 

18.73 1 0.001 
 

 .المصدر: نتائج التحلٌل االحصائً

 
 

وهً ذات  18.73ولد بلغت  (Chi-Square)ٌبٌن الجدول أعاله لٌمة مربع كاي 

,أي ٌوجد تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة 0.05داللة معنوٌة عند مستوى معنوٌة ألل من 

 .لملكٌة المركبات على عــدد الرحـــالت لألســر

 الدخــــل الشهــــري 4-2-4

سر  وخاصة ٌعد الدخل الشهري عامالً مإثراً فً أرتفاع وأنخفاض المستوى المعٌشً لأل

من الناحٌتٌن األلتصادٌة واألجتماعٌة, أذ تزداد حاجة األفراد الى أشباع رغباتهم فً التسوق 

والترفٌه وتوسٌع دائر  العاللات األجتماعٌة لهم األمر الذي ٌستدعً تولد المزٌد من الرحالت 

منخفضاً حٌث بٌنما ٌحدث العكس اذا كان دخل األسره  ,لتحمٌك ذلن عند أرتفاع الدخل الشهري

 (26)وٌبٌن الجدول  ,ٌتم األستغناء عن كثٌر من الرغبات وبالتالً تمل عدد الرحالت المتولد 

توزٌع األسر فً مدٌنة النجف األشرف حسب مستوى الدخل الى ثالث فئات, مثلت فئة الدخل 

% من أجمالً األسر, تلٌها فئة الدخل 54.5المتوسط أعلى عدد من األسر بنسبة مئوٌة بلغت 

% بٌنما كان عدد األسر فً الفئة األولى والتً تمثل االسر 23.2العالً بنسبة مئوٌة بلغت 

 .%22.3ذات الدخل المنخفض ألل عدداً من أجمالً العٌنة وبنسبة مئوٌة بلغت 
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 (26)جدول 
 الرحالت عدد األسر فً مدٌنة النجف األشرف من حٌث مستوى الدخل وتولد

 المجموع

دٌنار  1000000
 فأكثر )دخل عالً(

دٌنار  1000000 – 500000
 )دخل متوسط(

 دٌنار500000  ألل من 
 مستوى الدخل )دخل منخفض(

 ت % ت % ت %

 عدد االســـــر 335 22.3 817 54.5 348 23.2 1500

 عدد الرحالت 535 21.73 1314 53.37 613 24.9 2462

 المعدل رحلة / اسرة 1.59 - 1.61 - 1.76 - 1.64

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
  

 

خالل الجدول نفسه وبممارنة مستوٌات الدخل بعدد الرحالت ٌتضح أن زٌاد  معدل  ومن

الدخل ٌإدي الى زٌاد  عدد الرحالت المتولد  من األسر  حٌث بلغ معدل الرحالت لألسر ذات 

لألسر ذات الدخل المتوسط ثم أرتفع أكثر  1.61بٌنما أرتفع للٌالً الى  1.59الدخل المنخفض 

ٌوضح توزٌع الرحالت لألسر حسب  (14)ذات الدخل العالً, والشكل  لألسر 1.76لٌبلغ 

 .مستوى الدخل

 (14)شكل 

 الرحالت لألسر حسب مستوى الدخل

 
 (26)المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على جدول 
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ألجل التعرف على طبٌعة عاللة األرتباط بٌن عدد الرحالت والدخل الشهري لألسر , تم 

 (27)الرتب لسبٌرمان لفحص وجود العاللة, كما فً الجدول  ألرتباط حساب معام

 (27)جدول رلم 

 لٌم معامالت أرتباط سبٌرمان بٌن عدد الرحالت والدخل الشهري لألسرة

 الدخل الشهـــري عدد الرحالت الٌومٌة العبارات او المتغٌرات

 (**)0.86 1 عدد الرحالت الٌومٌة

 1 - ملكٌة المركبات
 عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.من المصدر: 

 .α=0.01ٌدل على معنوٌة عاللة االرتباط عند مستوى معنوٌة ( **)
 

 

بٌن عدد  0.01أرتباط موجبة عند مستوى معنوٌة   ٌوضح الجدول وجود عاللة

 0.86لسبٌرمان الرحالت لألسر  والدخل الشهري لألسر , حٌث بلغت لٌمة معامل األرتباط 

وهً عاللة أرتباط لوٌة جداً وطردٌة, وهذا ٌدل على إنه كلما زادَ الدخل الشهري  زادَ عدد 

أي توجد عاللة أرتبــاط  بٌن عدد الرحالت  الرحالت الٌومٌة لألسر  والعكس صحٌح, وهذا,

 .والدخل الشهري لألسر 

داللة أحصائٌة للدخل ألختبار صحة الفرضٌة فٌما أذا كان هنان تؤثٌر معنوي ذو 

 (Chi - Square)الشهري على عدد الرحالت لألسر , فمد تم أستعمال أختبار مربع كاي 

 .(28)وكانت النتائج مبٌنة كما فً الجـدول 

 (28)جدول 

 أختبار مربع كاي لمعنوٌة العاللة بٌن عدد الرحالت والدخل الشهري لألسرة 

Chi-square D.F Sig. (2 - tailed) 

21.464 1 0.0001 
 

 .المصدر: نتائج التحلٌل االحصائً

 
 

وهً ذات  21.464ولد بلغت  (Chi-Square)ٌبٌن الجدول أعاله لٌمة مربع كاي 

,أي ٌوجد تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة 0.05داللة معنوٌة عند مستوى معنوٌة ألل من 

 للدخل الشهري على عــدد الرحـــالت لألســر .

 الوحـدة السكنٌـة ملكٌة 4-2-5
 

 

ملكٌة الوحد  السكنٌة لألسر فً مدٌنة النجف األشرف حسب عائدٌة (29)ٌبٌن الجدول 

الوحد  السكنٌة وتولد الرحالت وٌتضح من الجدول إن غالبٌة أسر العٌنة المبحوثة والبالغ 

أسر  وبنسبة مئوٌة  1138ٌمطنون فً وحدات سكنٌة ملن لهم حٌث بلغ عددها 1500عددها 
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%, وإن معدل عدد 77.98رحلة وبنسبة مئوٌة  1920%وبلغ عدد الرحالت 75.9بلغت 

 .1.69الرحالت كان 

 (29)جدول 
 عدد األسر فً مدٌنة النجف األشرف من حٌث نوع الوحدة السكنٌة وتولد الرحالت

 المجموع
 ملـــــن مؤجـــــرة

 الوحدة السكنٌة
 ت % ت %

 االســـــرعدد  1138 75.9 362 24.1 1500

 عدد الرحالت 1920 77.98 542 22.01 2462

 المعدل رحلة / اسر  1.69 - 1.50 - 1.64

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 
 

أسر  وبنسبة مئوٌة  362أّمــا عدد األسر التً تمطن فً وحدات سكنٌة مإجر  فمد بلغ 

%, وأن معدل عدد 22.01رحلة وبنسبة مئوٌة بلغت  542%وبلغ عدد الرحالت 24.1

وبمعدل  2462أسر  وعدد رحالت أجمالً بلغ  1500من مجموع 1.50الرحالت لهم بلغ 

ٌوضح توزٌع الرحالت لألسر حسب (15)والشكل  ,%100وبنسبة مئوٌة أجمالٌة  1.64

 نوع الوحد  السكنٌة.

 (15)شكــل

 الرحالت لألسر حسب عائدٌة الوحدة السكنٌة

 

 .(29)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على الجدول 
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ألجل التعرف على طبٌعة عاللة األرتباط بٌن عدد الرحالت ونوع الوحد  السكنٌة, تم  

 .(30)أرتباط الرتب لسبٌرمان لفحص وجود العاللة, كما فً الجدول  حساب معامل

 (30)جدول 

 أرتباط سبٌرمان بٌن عدد الرحالت وعائدٌة الوحدة السكنٌة لٌم معامل

 نوع الوحدة السكنٌة عدد الرحالت الٌومٌة العبارات او المتغٌرات

 0.26 1 عدد الرحالت الٌومٌة

 1 - نوع الوحدة السكنٌة
 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 

بٌن عدد  0.05أرتباط ضعٌفة موجبة عند مستوى معنوٌة   ٌوضح الجدول وجود عاللة

 0.26الرحالت لألسر وعائدٌة الوحد  السكنٌة, حٌث بلغت لٌمة معامل األرتباط لسبٌرمان 

وهً عاللة أرتباط ضعٌفة, وهذا ٌدل على وجود تؤثٌر ضعٌف لعائدٌة الوحد  السكنٌة على 

توجد عاللة أرتبــاط  بٌن عدد الرحالت وعائدٌة  ومٌة لألسر , أي الزٌاد  عدد الرحالت الٌ

 الوحد  السكنٌة.

ألختبار صحة الفرضٌة فٌما أذا كان هنان تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لعائدٌــة 

 (Chi - Square)الوحد  السكنٌة على عدد الرحالت لألسر , فمد تم أستعمال مربع كاي 

 .(31)ما فً الجـدول وكانت النتائج مبٌنة ك

 (31)جدول 

 أختبار مربع كاي لمعنوٌة العاللة بٌن عدد الرحالت وعائدٌة الوحدة السكنٌة

Chi-square D.F Sig. (2 - tailed) 

2.571 1 0.0781 
 

 .المصدر: نتائج التحلٌل االحصائً

 
 

وهً غٌر دالة 2.571ولد بلغت  (Chi-Square)مربع كاي  ٌبٌن الجدول أعاله لٌمة

ٌوجد تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لعائدٌة الوحد  السكنٌة  أي ال ,0.05عند مستوى معنوٌة 

 على عــدد الرحـــالت لألســر .
 

 أولـات الرحـالت الٌومٌـة 4-2-6 

ً من  إِّن معرفة أولات الرحالت التً ٌموم بها السكان لمختلف األغراض ٌؤخذ جانبا

األهمٌة فً الكثٌر من الدراسات واألبحاث وذلن للتعرف على حجم المرور على شبكات النمل 

والسٌما أولات  ,الحضري ومدى أستٌعاب الشوارع والتماطعات خالل ساعات الٌوم المختلفة

فٌها حركة النمل الحضري وماٌنجم عنها من مشاكل متمثلة باإلختنالات الذرو  التً تزداد 
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وذلن إلتخاذ األجراءات والتدابٌر  .وحوادث السٌارات فضالً عن التلوث البٌئً ,المرورٌة

 .المناسبة ووضع الحلول الالزمة لها

توزٌع األسر فً مدٌنة النجف األشرف حسب أولات الرحالت  (32)ٌبٌن الجدول 

الٌومٌة لألسر وٌتضح من الجدول أن غالبٌة أفراد العٌنة المبحوثة تكون أولات رحالتهم 

 ً ً  .الٌومٌة صباحا أسر  وبنسبة 910حٌث بلَغ عدد األسر التً تكون أولات رحالتها صباحا

وأن  .%66.16رحلة وبنسبة مئوٌة  1629% وبلغ عدد الرحالت لها 60.67مئوٌة بلغت 

وتمثل رحالت العمل والتعلٌم والمراجعة  .1.79معدل عدد الرحالت الصباحٌة لألسر بلغ 

  .للدوائر الحكومٌة لغرض أنجاز المعامالت أو للمستشفٌات لغرض العالج

 (32)جدول 

ً  االشرف عدد األسر فً مدٌنة النجف  حسب أولات الرحالت التً تموم بها ٌومٌا

 المجموع
 صباحاً  عصراً  مساءاً 

 اولات الرحالت
 ت % ت % ت %

 عدد االســـــر 910 60.67 327 21.8 263 17.53 1500

 عدد الرحالت 1629 66.16 531 21.57 302 12.27 2462

 المعدل رحلة / اسرة 1.79 - 1.62 - 1.15 - 1.64
 

 عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.من المصدر: 

 
 

 

أسر  327أّمـا عدد األسر المبحوثة التً تكون أولات رحالتهم الٌومٌة عصراً فمد بلغَ 

 .%21.57رحلة وبنسبة مئوٌة 531% وبلَغ عدد الرحالت لها 21.8وبنسبة مئوٌة بلغت 

تكون  أما عدد األسر المبحوثة التً ,1.62وإن معدل عدد الرحالت العصرٌة لألسر بلغ 

% وبلغ عدد 17.53أسر  وبنسبة مئوٌة بلغت  263أولات رحالتهم الٌومٌة مساءاً فمد بلغ 

%, وأن معدل عدد الرحالت المسائٌة لألسر 12.27رحلة وبنسبة مئوٌة 302الرحالت لها 

ل عدد رحالت ومعد 2462أسر  وبعدد رحالت أجمالً بلغَ 1500, من مجموع 1.15بلغ 

%, وذلن ألن المٌام بالرحالت عصراً ومساءاً 100وبنسبة مئوٌة أجمالٌة  1.64أجمالً بلغ 

لمراجعة , الترفٌه, زٌارات اجتماعٌة أو عالجٌة نة غالباً ما ٌكون ألغراض التسوقلسكان المدٌ

 ت.ٌوضح توزٌع الرحالت لألسر حسب أولات الرحال (16)العٌادات الطبٌة الخاصة والشكل 
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 (16)شكل 

 توزٌع الرحالت لألسر حسب أولات الرحالت

 
 

 

 .(32)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على الجدول 

 

 الغـــرض من الرحلـــة 4-2-7

وتعد من العوامل المإثر  فً تولد الرحالت والتً من خاللها ٌمكن التعرف على دوافع 

المٌام بالرحالت وأنواعها, إذ أن حركة النمل الحضري داخل المدٌنة تتم من خالل حركة 

. (8)وسائط النمل والسكان وتنملهم من منطمة الى أخرى بتؤثٌر دوافع فردٌة ألتصادٌة وأجتماعٌة

حركة أسهمت بشكل كبٌر فً تنمٌة المجتمعات ونمطت أحتٌاجاتها على مختلف وأن هذه ال

األصعد  سواء كانت األلتصادٌة أو األجتماعٌة أو الثمافٌة أو العلمٌة وهذه الحركة تإدي الى 

. اال (2)تغٌٌر أتجاهات األنسان لبحثه عما هو أفضل ألشباع حاجاته الملموسة وغٌر الملموسة

ً ألختالف حجم المدٌنة ودرجة إن دوافع وأنواع ا لرحالت تتباٌن من مدٌنة الى أخرى تبعا

 تطورها والعادات والتمالٌد السائد  فٌها.

خمسة أنواع من الرحالت  James E. Vanceفعلى سبٌل المثال فمد حدد الجغرافً 

 التزاور األجتماعً والتسلٌة والترفٌه., لتسوق واألغراض التجارٌة والتعلٌم, هً العمل 

فمد وجدا إن الرحالت فً مدٌنة شٌكاغو تتوزع بنسب  Berry و Houston إّمـا

% 20% من أجمال الرحالت ورحلة العمل 43.5مختلفة, فرحلة العود  الى البٌت تمثل 

                                                           
 . 818- 718,ص 1990الموصل,  ,التخطٌط الحضري والمشكالت االنسانٌة ,دمحم جاسم العبٌدي ,مالن ابراهٌم صالح( 8)

 .. 213ص ,1985 ,الطبعة االولى, مطبعة المادسٌة, بغداد ,ادار  منشآت النمل واالتصاالت ,ثامر ٌاسر البكري( 2)
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أضافة الى دوافع أخرى  .%  فمط10% أمـا الرحالت الفردٌة فتمثل 10والتسلٌة األجتماعٌة 

 .(8)%13.5والتنزه ولخدمات المسافرٌن هذه جمٌعها تمثلكالتسوق والرحلة الى المدارس 

ولد ذكر عبد الرحمن جري فً دراسته لمدٌنة الحلة أن الرحالت الٌومٌة فمد توزعت 

% أما رحلة التسوق فكانت 26.5% ورحلة التعلٌم 31.7حسب أغراضها الى رحلة العمل 

 .(2)%8.4%, الرحالت األخرى مثلت 15.7% واألجتماعٌة والترفٌهٌة الى17.7

ٌتضح مما سبك تباٌن سكان المدن فٌما بٌنها من حٌث أنواع الرحالت وماٌمثله كل نوع 

من أجمالً الرحالت وذلن بسبب أختالف الغرض والدافع لدى األفراد ولد ظهر ذلن واضحاً 

 .(33)الجدول  ,لدرجة ما على والع الرحالت فً مدٌنة النجف األشرف

 (33) جدول

 التوزٌع المكانً للرحالت حسب الغرض منها على األلسام البلدٌة لمدٌنة النجف األشرف

 المجموع
 الرحلة الغرض من العمل التعلٌم التسوق الترفٌة اخرى

 المسم
 ت % ت % ت % ت % ت % 

 المســــم االول 234 13.74 45 14.90 29 14.5 27 13.04 6 12 341

 المسم الثانـــً 397 23.31 66 21.85 47 23.5 51 24.64 10 20 571

 المسم الثالـــث 327 19.20 53 17.55 36 18 56 27.05 14 28 652

 المسم الرابـــع 193 11.33 32 10.60 20 10 24 11.59 7 14 276

 المسم الخامس 454 26.66 77 25.50 51 25.5 34 16.43 9 18 459

 المسم السادس 98 5.75 29 9.60 17 8.5 15 7.245 4 8 163

 عدد الرحــالت 1703 69.17 302 12.27 200 8.12 207 8.4 50 2.03 2462

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
 

إّن الرحالت فً مدٌنة النجف توزعت حسب أغراضها الى رحلة  ,إذ ٌتضح من الجدول

% من أجمالً الرحالت وهً تمثل أعلى نسبة تلتها رحالت التعلٌم بنسبة 69.17العمل بنسبة 

أما ألل الرحالت فكانت الرحالت التً كانت تتم ألغراض  ,% من أجمالً الرحالت12.27

ٌوضح عدد الرحالت لألسر  (17)من مجموع الرحالت والشكل  2.03%شخصٌة بنسبة 

 حسب الغرض من الرحلة.

  

                                                           
 . 205ص ,2008 ,عمان ,دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ,التخطٌط الحضري صبري فارس الهٌتً,( 8)

  .161ص ,مصدر سابك ,عبد الرحمن جري مردان الحوٌدر(2)
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 (17)شكل 

 الرحالت حسب الغرض منها فً األلسام البلدٌة لمدٌنة النجف األشرفأعداد 

 
 

 .(33)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على جدول 

 

ألجل التعرف على وجود فروق معنوٌة بٌن الرحالت من لسم بلدي الى آخر تم أستخدام 

وكما موضح فً الجدول ( 2ملحك ), (One Way ANOVA)تحلٌل التباٌن األحادي 

(34). 

 (34)جدول 

 تحلٌل التباٌن األحادي للرحالت فً األلسام البلدٌة لمدٌنة النجف األشرف 

 .F Sig متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 001. 20.886 77686.383 4 310745.533 بٌن المجموعـــات

   3719.613 25 92990.333 داخل المجموعات

    29 403735.867 المجمــــــــوع
 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 

 ولد بلــغ مستــوى داللتهـــا 20.886المحتسبة حٌث بلغت  Fٌبٌن الجدول أعاله لٌمة 

(*)(Sig.)   صغٌر  جداً وهً ذات داللة معنوٌة عند مستوى معنوٌة ألل من  0.001بلغ

, أي توجد فروق معنوٌة ذات داللة أحصائٌة بٌن الرحالت من لسم بلدي الى آخر. أذ 0.05

وتُعد أهم الرحالت  ,التعلٌم والتسوق ,أستحوذ المسم البلدي الثانً والخامس على رحالت العمل

وعلى الرغم من سٌطر  هذٌن  .مباشر فً الحركة المرورٌة التً ٌموم بها األفراد ولها تؤثٌر

المسمٌن على أعلى النسب عن بمٌة الرحالت أال أن األلسام األخرى لد توزعت فٌها الرحالت 

 .بنسب متماربة



 املؤثرة على الرحالت يف مدينة النجف االشرفالعوامل  الرابع...........................................لفصل ا

 

[846] 

توزٌع الرحالت حسب الغرض منها على وسائط النمل فً مدٌنة النجف  4-2-8

 األشرف
 

شبكات النمل العام فً مدٌنة النجف األشرف أدى الى أستحواذ سٌارات النمل الخاص  أنعدام إنّ 

  .بكل أنواعه على تمدٌم الخدمات الى السكان دون منافس من حٌث األمان واألجر 

وتتباٌن الرحالت فٌما بٌنها من حٌث واسطة النمل المستخدمة فً الرحلة داخل المدن أو  

 :(8)العوامل والتً تتمثل بما ٌلـًتبعاً لمجموعة من  ,خارجها

فكلما كانت المسافة أبعد  ,إذ إن أختٌار واسطة النمل ٌعتمد على طول الرحلة ,طول الرحلة -أ

تحتاج الى واسطة نمل متٌنة وسرٌعة ومرٌحة ولذا تختلف السٌارات التً تستخدم داخل 

 .ة وكلفتهاالمدن عن التً تنمل المسافرٌن بٌن مدٌنة وأخرى فضالً عن زمن الرحل

 .خواص المستفٌدٌن من الرحلة, من حٌث مستوى الدخل وملكٌة السٌار  وغٌرها -ب

 كمستوى خدمات النمل الموجود  فً المدٌنة.  ,خواص نظام النمل -ج
 

أن غالبٌة أفراد العٌنة الخارجٌن الى العمـــل والتعلٌـــم  أضافة الى  (35)ٌبٌن الجدول 

رحالتهم اوالً على المركبات الخاصة والدراجات  رحالت التسوق والترفٌه ٌعتمدون فً

 28ثم مركبات االجره, ثم الباص الكبٌر سعة  ,راكب 11 -14فالباص الصغٌر سعة  ,النارٌة

 راكب, وأخٌراً الســٌر على األلدام.

 (35)جدول 

 توزٌع الرحالت حسب الغرض منها وعلى وسائط النمل المستخدمة فً الرحلة

 المجموع
سٌراً الرحالت 

 على االلدام

 الرحالت بوسائط النمل

 الغرض من الرحلة
 دراجة نارٌة

 حافلة
 ةكبٌر

 خاصة االجرة ةصغٌر حافلة

 العمــل 646 216 338 179 47 35 1461

 التعلٌم 178 57 51 27 20 21 354

 التسوق 107 43 41 32 23 36 282

 الترفٌة 76 45 34 22 11 13 201

 اخرى 29 36 43 17 15 24 164

 المجموع 1036 397 507 277 116 129 2462

 النسبة المئوٌة % 42.08 16.13 20.59 11.25 4.71 5.24 100
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

                                                           
حنان عبد الكرٌم عمران الدلٌمً, التباٌن المكانً الستعماالت االرض الزراعٌة فً ناحٌتً النٌل والشوملً فً محافظة ( 8)

 . 464, ص2009رسالة ماجستٌر )غٌر منشور (, كلٌة التربٌة, جامعة بابل,  ,بابل
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رحلة  1036إّن اإلعتماد على المركبات الخاصة كان فً جمٌع الرحالت والبالغ عددها 

وجاء بعدها بالمرتبة اإلعتماد على  ,من مجموع الرحالت 42.08%وبنسبة مئوٌة بلغت 

,والذٌن 20.59%رحلة وبنسبة بلغت  507فً الرحالت والبالغ عددها   الصغٌر الحافلة

اإلعتماد على  وجاء فً المرتبة الثالثة ,ٌعتمدون علٌها هم طالب الكلٌات والمعاهد والكسبة

من مجموع  16.13%رحلة وبنسبة مئوٌة بلغت  397حٌث بلَغ عددها  مركبات األجر 

أّما الرحالت التً تتم بواسطة الدراجات النارٌة فمد بلغت ألل مرتبة وهً  .الرحالت الكلً

من مجموع الرحالت ألنها تمتصر فمط على الذٌن ٌملكون  4.71%رحلة بنسبة 116

 .(18)كلكما فً الش الدرجات النارٌة من مجموع العٌنة.

 (18)الشكل

 توزٌع الرحالت لألسر حسب الغرض منها على وسائط النمل المستخدمة فً الرحلة

 

 .(35)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على جدول 

 
 

وللتعرف على طبٌعة عاللة األرتباط بٌن عدد الرحالت ووسائط النمل المستخدمة فً 

 .(36)كما فً الجدول  لفحص وجود العاللة أرتباط الرتب لسبٌرمان الرحلة, تم حساب معامل

إن غالبٌة أفراد أسر العٌنة الخارجٌن الى العمـــل ٌعتمدون فً رحالتهم  حٌُث ٌتضح

, ثم  الكبٌر الحافلة, أو مركبات األجره, ثم  الصغٌر الحافلةأوالً على المركبات الخاصة, أو 

, 0.76, 0.87الدراجات النارٌة, وأخٌراً الســٌر على األلدام, إذ كان معامالت األرتباط 

 .وعلى التوالً وجمٌع عاللات األرتباط موجبة0.501, 0.581 , 0.69, 0.70
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 (36)جدول 

 أرتباط سبٌرمان بٌن عدد الرحالت ووسائط النمل المستخدمة فً الرحلةل معاملٌم 

واسطة الرحالت / 
 النمل

سٌارة 
 خاصة

اجرة 
 صالون

 دراجة نارٌة باص صغٌر باص كبٌر
سٌرا على 

 االلدام

 *0.501 *0.581 *0.76 **0.69 **0.70 **0.87 رحلة عمــل

 *0.50 0.475 **0.69 *0.51 *0.52 *0.85 رحلة تعلٌــم

 *0.503 *0.48 **0.67 *0.53 **0.69 **0.77 رحلة تسوق

 **0.47 *0.45 *0.71 *0.48 *0.77 **0.82 رحلة ترفٌـه

 *0.551 *0.497 **0.83 *0.527 *0.642 *0.60 رحالت اخرى

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 .α=0.05ٌدل على معنوٌة عاللة االرتبــاط عند مستوى معنوٌة  (*)
 .α=0.01مستوى معنوٌة  ٌدل على معنوٌة عاللة االرتباط عند( **)

 

 فالحافلة الٌها على المركبات الخاصة اوالً  مرتادوهاوتؤتً رحـــالت التعلٌـــم لٌعتمد 

, ثم الدراجات النارٌــة, واخٌراً السٌر على  الكبٌر الحافلة, فمركبات األجره, ثم  الصغٌر

وعلى  0.50, 0.475, 0.51, 0.52, 0.69, 0.85األلدام, إذ كان معامل األرتباط 

التوالً وجمٌع عاللات األرتباط موجبة عدا العاللة بٌن رحلة التعلٌم بإستخدام الدراجات 

 النارٌة فكانت عاللة غٌر معنوٌة.

فً رحالتهم على المركبات الخاصة اوالً,  مرتادوهاأّمــا رحالت التسوق حٌث ٌعتمد 

, ثم السٌر على األلدام واخٌراً  الكبٌر الحافلة, ثم  الصغٌر الحافلةفمركبات األجره, ثم 

, 0.503 , 0.53, 0.67, 0.69, 0.77الدراجات النارٌــة, إذ كان معامالت األرتباط 

  .على التوالً وجمٌع عاللات األرتباط كانت موجبة0.48

وتؤتً رحـــالت الترفٌه لٌعتمد المائمون بها على المركبات الخاصة أوالً فمركبات 

, ثم الباص الصغٌر, ثم الباص الكبٌر, ثم السٌر على األلدام, واخٌراً الدراجات األجره

وعلى  0.45, 0.47, 0.48, 0.71 ,0.77, 0.82النارٌــة, إذ كان معامالت األرتباط 

 .التوالً وجمٌع عاللات األرتباط كانت موجبة

, فمركبات األجره, اوالً   الصغٌر الحافلةأّمـا الرحالت األخرى فٌعتمد المائمون بها على 

, واخٌراً الدراجات النارٌة, إذ  الكبٌر الحافلةثم المركبات الخاصة, ثم السٌر على األلدام, ثم 

وعلى التوالً  0.497, 0.527, 0.551, 0.60, 0.642, 0.83كان معامالت األرتباط 

أحصائٌة بٌن أي توجد عاللة أرتبــاط  ذات داللة  .وجمٌع عاللات األرتباط كانت موجبة

 الرحالت ووسائـــط النمــــل المستخدمـــة فـــً الرحلـــة.
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ألختبار صحة الفرضٌة فٌما إذا كان هنان تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لواسطة النمل 

 (Chi - Square)مربع كاي  أستعمال المستعملة فً الرحلة على عدد الرحالت لألسر, تم

 .(37)لجـدول وكانت النتائج مبٌنة كما فً ا
 

 (37)جدول 

 أختبار مربع كاي لمعنوٌة العاللة بٌن الرحالت ووسائط النمل المستخدمة فً الرحلة

Chi-square D.F Sig. (2 - tailed) 

33.61 1 0.0001 
 .المصدر: نتائج التحلٌل االحصائً    

 
 

 

وهً ذات داللة معنوٌة عند  33.61لد بلغت (Chi-Square) لٌمة مربع كاي  إنّ 

,أي ٌوجد تؤثٌر معنوي ذو داللة أحصائٌة لواسطة النمل 0.05مستوى معنوٌة ألل من 

 المستعملة فً الرحلة على عدد الرحالت لألسر .

 

 المسافــة الممطوعــة فً الرحلــة  4-2-9

مطوعة توزٌع أسر العٌنة فً مدٌنة النجف األشرف حسب المسافة الم (38)ٌبٌن الجدول

حٌث ٌتضح إن غالبٌة أفراد األسر تكون المسافة الممطوعة فً  .فً الرحلة وتولد الرحالت

وبلغ  48%أسر  وبنسبة مئوٌة بلغت  720فؤكثر والتً بلغ عددها  كم3 رحالتهم والتً هً

 .رحلة/ أسر  1.79وبمعدل بلغ   52.52%رحلة وبنسبة مئوٌة  1293عدد الرحالت 

أسر  وبنسبة  417كم حٌث بلغ عدد األسر 1األسر التً تمطع فً رحالتها ألل من  ٌلٌها

 1.42أي بمعدل  24.13%رحلة أي بنسبة بلغت  594وبلغ عدد الرحالت  27.8%مئوٌة 

 .رحلة/ أسر 

 (38)جدول   

 عدد األسر فً مدٌنة النجف األشرف من حٌث المسافة الممطوعة فً الرحلة

 المجموع
 الل من كم كم3 –كم  فأكثر -كم 3

 المسافة الممطوعة للرحلة
 ت % ت % ت %

 عدد االســـــر 417 27.8 363 24.2 720 48 1500

 عدد الرحالت 594 24.13 575 23.35 1293 52.52 2462

 المعدل رحلة / اسرة 1.42 - 1.58 - 1.79 - 1.64

 االستبانة. من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارةالمصدر: 
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أسر  وبنسبة  363كم فمد بلَغ عددها 3 –كم 1إّمـا األسر التً تمطع مسافة تتراوح بٌن 

 1.58أي بمعدل  23.35%رحلة وبنسبة مئوٌة كانت  575وعدد رحالتها  24.2%مئوٌة 

 .(19)الشكل ,رحلة/ أسر  ولد كانت بالمركز الثالث

 

 (19)شكل 

 المسافة الممطوعة فً الرحلة الرحالت لألسر حسب

 
 .(38)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على جدول 

 

 

فمد تبٌن إن أفراد األسر  اإلستبانةومن خالل الدراسة المٌدانٌة ومطابمتها مع أستمار  

فً المركز المدنً )تجمع  كم ٌمع مكان ومحالت أشتغالهم3التً تمطع فً رحلتها أكثر من 

ومراجعً  الكوفة وهم الموظفٌن -الدوائر والمإسسات الحكومٌة( والوالع على شارع النجف

فً حٌن كانت جامعة الكوفة فً نهاٌة الطرٌك الشرلً للمدٌنة  .الدوائر الحكومٌة والمستشفٌات

 .والتً تمثل نهاٌة الطرٌك الغربً لمدٌنة الكوفة
 

 

 مستغرق فً الرحلــةالولــت ال 4-2-11 

ٌعتمد الولت المصروف للرحلة داخل المدٌنة على مساحة المدٌنة والمسافة الممطوعة فً 

ً ما ٌزداد الولت  فضالً عن ولت المٌام بها ,الرحلة ونوع واسطة النمل المستخدمة وغالبا

وتماطعات  المستغرق فً الرحلة أثناء أولات الذرو  والتً تزداد فٌها كثافة المرور فً شوارع

 .(8)المدٌنة

                                                           
 . 168ص  ,مصدر سابك ,جري مردان الحوٌدر عبد الرحمن( 8)
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توزٌع األسر فً مدٌنة النجف األشرف حسب الولت  (20)والشكل   (39)ٌبٌن الجدول

حٌث إن غالبٌة أفراد أسر العٌنة المبحوثة تستغرق  ,المستغرق فً الرحلة وتولد الرحالت

 644رحلتهم ساعة أو أكثر أستناداً الى المسافة الممطوعة فً الرحلة حٌث بلغ عدد األسر 

 .أسر 

  (39)جدول

 عدد األسر فً مدٌنة النجف األشرف من حٌث الولت المستغرق فً الرحلة وتولد الرحالت 

 المجموع
 الل من نصف ساعة الل من ساعة ساعة او اكثر

 الولت المستغرق للرحلة
 ت % ت % ت %

 عدد االســـــر 496 33.1 360 24 644 42.9 1500

 عدد الرحالت 842 34.20 638 25.91 982 93.89 2462

 المعدل رحلة / اسرة 1.70 - 1.77 - 1.52 - 1.64

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
 

وأن  39.89%رحلة وبنسبة مئوٌة  982وعدد رحالتها  42.9وبنسبة مئوٌة بلغت 

 .1.52معدل عدد الرحالت بلغ 

أسر  بنسبة  496حٌن بلَغ عدد األسر التً تستغرق رحالتها نصف ساعة فؤلل  فً

وبمعدل رحلة بلغت  34.20%رحلة بنسبة  842وبعدد رحالت  33.1 %مئوٌة بلغت 

وهم المعلمٌن وطلبة المدارس وموظفً الصحة والبلدٌة وأصحاب المحالت التجارٌة  .1.70

 .و األحٌاء المجاور الوالعة فً نفس الحً السكنً الذي ٌمطنه أ

 
 

 (20)شكل 

 الرحالت لألسر حسب الولت المستغرق للرحلة

 

 (39)المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على جدول 
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 أستخدام المركبة الخاصة أو وسائط النمل البدٌلة4-2-11

مركباتها الخاصة عند المٌام  أجابات أفراد أسر العٌنة والتً تستخدام(40) ٌبٌن الجدول  

بالرحلة فً أستمار  األستبٌان والتً أجابت بنعم ألستخدام مركباتها الخاصة عند المٌام بالرحلة  

كما  215أما عدد األسر التً أشارت الى األجابة بــال فمد بلــغ  ,أسر 1069والتً بلغ عددها

 ً بالنسبة لألسر موضوع الدراسة التً  ٌبٌن الجدول أن واسطة النمل البدٌلة األكثر استخداما

أسر ,  وذلن بسبب األنخفاض النسبً  347أجابت بنعــم إلستخدام سٌارات األجره وبلغت 

أضافة الى العادات  ,ألجور النمل بسٌارات األجر  )التاكسً( فً مدٌنة النجف األشرف

حابهم لعوائلهم فً حالة والتمالٌد التً تتمتع بها المدٌنة حٌث تستخدم سٌارات األجر  عند أصط

 .عدم أستخدام سٌاراتهم الخاصة

أسر , تلتهما األسر التً تستخدم الدراجات  305 الحافالتاألسر التً تستخدم  تتلوها

أسر ,  تلتها 115على األلدام لتلبٌة أحتٌاجاتها فمد بلغ أم األسر التً تسٌر أسر , 117النارٌة 

واخٌراً عدد  أسر  97سوق والتنزه فبلغ عددهااألسر التً ٌصطحبها األصدلاء لغرض الت

  .أسر  88األسر التً تستخدم سٌارات الدوائر الحكومٌة واألهلٌة وبلغ 

ً بالنسبة لألسر موضوع الدراسة التً أجابت  أّمـا واسطة النمل البدٌلة األكثر استخداما

التً تستخدم سٌارات بــال أي إنها التستخدم مركباتها عند المٌام بالرحلة فمد كانت األسر 

أسر ,  51أسر , تلتها األسر التً تستخدم الباصات وبلغ عددها 118األجره أوالً وبلغ عددها 

أسر , فاألسر 29تلتهما األسر التً تستخدم سٌارات الدوائر الحكومٌة واألهلٌة وبلغ عددها 

دم الدراجات أسر فمط, ثم األسر التً تستخ8 التً تستخدم سٌارات األصدلاء وبلغ عددها 

أسر , واخٌراً األسر التً تسٌر على األلدام عند المٌام برحالتها وبلغ  5النارٌة وبلغ عددها 

وهذا ٌدل على وجود عاللة لوٌة  .0.91أسر فمط, ولد تم حساب معامل التوافك وبلغ 4عددها 

 السٌار  الخاصة أو وسائط النمل البدٌلة عند المٌام بالرحلة وبٌن تولد الرحالت.  بٌن أستخدام
 

  (40)جدول
 أستخدام السٌارة الخاصة أو وسائط النمل البدٌلة عند المٌام بالرحلة

 المجموع
سٌر على 

 االلدام
دراجة 
 نارٌة

 حافلة
 

سٌارة 
 صدٌك

 
سٌارة 
 اجرة

 
 سٌارة
 الدائرة
 

 واسطة تستخدمها فما هيلم

 لنقل البديلة
 

 هل تستخدم سيارتك عند

 القيام بالرحلة

 نعم 88 347 97 305 117 115 1069

 ال 29 118 8 51 5 4 215

 المجموع 117 465 105 356 122 119 1284

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
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 أنتهـــاء الرحلــةولوف المركبة عند  4-2-12

مكان ولوف المركبات فً مدٌنة النجف األشرف والذي ٌمثل أنتهاء (41)ٌوضح الجدول 

الرحلة فً  انتهاءمركباتهم عند  ٌولفونوبداٌة الرحلة. وٌتضح أن غالبٌة أفراد العٌنة المبحوثة 

% وبلغ 27.88أسر  وبنسبة مئوٌة بلغت  358حٌث بلغ عدد األسر  ساحات الولوف االهلٌة

%, وإن معدل عدد الرحالت لألسر بلغ 29.73رحلة وبنسبة مئوٌة  646عدد الرحالت 

ان المدٌنة المدٌمة بمحالتها االربعة, حٌث ال تتسع الشوارع فٌها الٌماف كوهم س 1.80

السٌارات النها كما ذكرنا سابماً عبار  عن ازلة وشوارع ملتوٌة وضٌمة باالضافة إلى صغر 

  لسكنٌة هنان. لهذا ٌلجؤ اصحاب المركبات إلى اٌمافها فً الساحات االهلٌةا الدورمساحة 

ً وال ٌمتصر  هذا على سكان المدٌنة الموجود  هنان وتكون أجر  الولوف ممطوعة شهرٌا

 وموظفً العتبة العلوٌة المدٌمة فمط, بل وحتى اصحاب المحال التجارٌة الموجود  هنان

 331والتً بلغت  حكومٌةتبمً مركباتها فً ساحات ولوف  تتلوها عدد األسر التًالمطهر . 

رحلة وبنسبة مئوٌة  569% وبلغ عدد الرحالت لها 25.8بلغت اسر  وبنسبة مئوٌة 

وهم شرٌحة الموظفٌن فً الدوائر  ,1.72%, وإن معدل عدد الرحالت لألسر بلغ 26.18

  .الحكومٌة والتدرٌسٌٌن وطالب الجامعات

 (41)جدول 

 ولوف المركبات عند أنتهاء الرحلة وتولد الرحالت

 المجموع
 فً الشارع على الرصٌف اماكن اخرى

ساحة ولوف 
 حكومٌة

ساحة ولوف 
 اهلٌة

ع ـــاٌــن تض
سٌارتن عند 
 ت % ت % ت % ت % ت % انتهاء الرحلة

 عدد االســـــر 358 27.88 331 25.8 280 21.81 197 15.34 118 9.19 1284

 عدد الرحالت 646 29.73 569 26.18 493 22.69 332 15.28 133 6.12 2173

1.69 - 1.13 - 1.69 - 1.76 - 1.72 - 1.80 
المعدل رحلة / 

 اسرة
 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 

 

 280ولد بلغت  الشارعتلٌهما عدد األسر التً تبمً مركباتها عند أنتهاء رحالتها فً 

رحلة وبنسبة مئوٌة  493% وبلغ عدد الرحالت لها 21.81أسر  وبنسبة مئوٌة بلغت 

, أما عدد األسر التً تبمً مركباتها 1.76%, وإن معدل عدد الرحالت لألسر بلغ 22.69

وذلن عند المٌام بالمراجعات الرسمٌة وعند التسوق أو  على الرصٌفعند أنتهاء رحالتها 

ادات الطبٌة لملة وجود موالف سٌارات فً الشوارع التجارٌة والمجمعات الطبٌة مراجعة العٌ

رحلة وبنسبة  332% وبلغ عدد الرحالت لها 15.34أسر  وبنسبة مئوٌة بلغت  197فمد بلغ 

وكان عدد االسر التً تبمً , 1.69%, وإن معدل عدد الرحالت لألسر بلغ 15.28مئوٌة 
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فمد رع الفرعٌة داخل االحٌاء السكنٌة او الساحات الفارغة. مركباتها فً اماكن اخرى كالشوا

رحلة وبنسبة  133% وبلغ عدد الرحالت لها 9.19أسر  وبنسبة مئوٌة  118بلغ عددهم 

من مجموع أفراد العٌنة الكلً  ,1.13%, وإن معدل عدد الرحالت لألسر بلغ 6.12مئوٌة 

عدل عدد رحالت أجمالً بلغ وم 2462أسر  وعدد رحالت أجمالً بلغ  1500والبالغ 

 .(21)% الشكل 100وبنسبة مئوٌة أجمالٌة 1.64
 

 (21)شكل 
 ولوف المركبات عند أنتهاء وتولد الرحلة

 
 

 (41)المصدر : عمل الباحثة اعتماداً على جدول 

 
 

 

 ج

 مناطك األزدحام الصباحً والولت المستغرق فٌها 4-3

توزٌع مناطك األزدحام الصباحً من حٌث   (25)والخرٌطة (42)ٌوضح الجدول  

الولت المستغرق فٌها وٌتضح أن أفراد أسر العٌنة لٌد الدراسة الذٌن أشاروا الى إن الولت 

دلٌمة هم األعلى نسبة حٌث بلغت  11 -20المستغرق فً األزدحام الصباحً ٌتراوح بٌن 

لمستغرق فً األزدحام الصباحً %, تلتها نسبة أفراد العٌنة الذٌن أشاروا الى أن الولت ا40.9

%, أما نسبة أفراد العٌنة الذٌن أشاروا الى أن الولت 36.7دلائك حٌث بلغت  10هو ألل من 

%, ونسبة أفراد 17.9دلٌمة فمد بلغت  21 -30المستغرق فً األزدحام الصباحً ٌتراوح بٌن 

الصباحً وهو ولت بدء الرحلة  العٌنة الذٌن أشاروا الى أن الولت المستغرق فً األزدحام

%, ونسبة أفراد العٌنة الذٌن أشاروا الى أن الولت 2.93دلٌمة بلغت  31 -40ٌتراوح بٌن

% وهً تمثل النسبة  1.53دلٌمة فمد بلغت  41المستغرق فً األزدحام الصباحً هو أكثر من 

 .األلل فً الجدول
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 (42)جدول 

ً (*)ةاحٌالصبالمروري للذروة توزٌع مناطك األزدحام   المستغرق فٌها للولت وفما

 
 

 المجموع

  الولت المستغرق فً االزدحام الصباحً )دلٌمة(
 

 اسم الشارع/التماطع
 -  41 40-31 30 – 21 20 – 11 10 - 

 **ت % ت % ت % ت % ت %

 الكوفة -شارع النجف 102 33.8 127 42.5 63 20.8 5 1.6 5 1.6 302

 مدخل المدٌنـــة 92 35.4 115 44.2 44 16.9 9 3.5 ***- - 260

 مٌسان -تماطع ساحة الزهراء 105 32.7 101 31.5 94 29.3 12 3.7 9 2.8 321

 ساحة الصدرٌن تماطع  129 36.5 184 52.1 40 11.3 - - - - 353

 دمحم مهدي الجواهري )الروان(شارع  12 48.0 13 52.0 - - - - - - 25

 الســـالم -الغري تماطع 86 57.3 58 38.7 4 2.7 2 1.3 - - 150

 تماطع االشتراكً 14 40.0 8 22.9 6 17.1 3 8.6 4 11.4 35

 شارع دمحم سعٌد الحبوبً )كراج بغداد( 11 20.4 7 12.9 18 33.3 13 24.1 5 9.3 54

 المجمـــــــــوع 551 36.7 613 40.9 269 17.9 44 2.93 23 1.53 1500
 باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.من عمل الباحثة المصدر: 

 )**( التكرارات.

 )***( ال ٌوجد ازدحام مروري.
 

إما أكثر المناطك ازدحاماً فً ولت الصباح فؤن تماطع ساحة الصدرٌن ٌؤتً فً المركز 

تماطع رئٌسً وحٌوي وٌربط  وذلن إلنه ,شخص من أفراد العٌنة 353األول حٌث أشار الٌها 

الكوفة بؤتجاه الشمال والجنوب وشارع دمحم  -بٌن شوارع مهمة ورئٌسٌة أال وهً شارع النجف

 .مهدي الجواهري من جهة الجنوب وشارع السٌد مهدي بحر العلوم من جهة الشمال

شخص من أفراد  321مٌسان حٌث أشار الى ذلن  -ٌلٌها فً ذلن تماطع ساحة الزهراء  

شوارع مابٌن  6عٌنة وهو تماطع ٌشهد حركة كثٌفة فً ساعات الذرو  الصباحٌة وذلن لوجودال

 ً الكوفة  -ٌلً ذلن شارع النجف .رئٌسٌة وثانوٌة وخدمٌة تصب فٌه وهذا ما سٌتم ذكره الحما

أحتل المرتبة الثالثة شخص من أفراد العٌنة موضوع الدراسة الى ذلن ولد  302حٌث أشار 

المروري الصباحً لكونه من الشوارع المهمة الذي تتوزع على جانبٌه من حٌث الزخم 

المإسسات والدوائر الحكومٌة وجامعة الكوفة والكلٌات األخرى الوالعة على الشارع. أضافةً 

الى سلون مركبات الزائرٌن العرب واألجانب لهذا الطرٌك عند توجههم الى مدٌنة الكوفة 

  فً مدٌنة الكوفة مما ٌسبب زخم مروري فً ساعات لزٌار  العتبات الممدسة الموجود

 الصباح.

وتشهد تماطعات الشوارع األخرى ازدحاماً فً ساعات الصباح األولى كما أشار الى ذلن عدداً 

فرداً  وأن ألل المناطك ازدحاماً  25 -54للٌالً من أفراد العٌنة موضوع الدراسة ٌتراوح بٌن 

شخص  25حٌث بلغ عدد األفراد الذٌن أشاروا الى ذلن  فً الصباح هً منطمة شارع الروان

 أسر .  1500من مجموع 

                                                           
 صباحاً.7-8ولت الذرو  الصباحٌة من الساعة (*) 
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 مناطك األزدحام المسائً والولت المستغرق فٌها 4-4

توزٌع مناطك األزدحام المسائً من حٌث الولت  (26)والخرٌطة  (43)ٌبٌن الجدول 

الى أن الولت المستغرق فً  المستغرق فٌها وٌتضح أن أفراد أسر العٌنة المبحوثة الذٌن اشاروا

%, 45.9دلٌمة هم األعلى نسبة حٌث بلغت نسبتهم  11-20األزدحام المسائً ٌتراوح بٌن 

تلتها نسبة أفراد العٌنة الذٌن اشاروا الى أن الولت المستغرق فً األزدحام المسائً هو ألل من 

لى أن الولت المستغرق %, أمــا نسبة أفراد العٌنة الذٌن أشاروا ا36.6دلائك حٌث بلغت  10

%, ونسبة أفراد العٌنة الذٌن 12.8دلٌمة فمد بلغت  21 -30فً األزدحام المسائً ٌتراوح بٌن 

دلٌمة بلغت  31 -40اشاروا الى أن الولت المستغرق فً األزدحام المسائً ٌتراوح بٌن 

%وهً تمثل ألل نسبة فً الجدول, أمــا نسبة أفراد العٌنة الذٌن اشاروا الى أن الولت 0.31

أما أكثر المناطك  ,%4.35دلٌمة فمد بلغت  41المستغرق فً األزدحام المسائً هو أكثر من 

ً فً ولت المساء فهً مدخل مدٌنة النجف المدٌمة التً تؤتً فً المركز األول حٌث  ازدحاما

حٌث ٌمصد المدٌنة المدٌمة الزائرٌن  ,شخص من العٌنة موضوع الدراسة402أشار الٌها 

لضرٌح األمام علً )علٌه السالم( بالدرجة األولى والذٌن هم من سكان مدٌنة النجف والمناطك 

المجاور  لها والمحٌطة بها, أضافة الى أفواج السائحٌن العرب واألجانب باإلضافة الى حركة 

شهدها المدٌنة لوجود األسواق الشعبٌة وأسواق الجملة فٌها, ٌلٌها شارع التسوق الكبٌر  التً ت

شخص من أسر العٌنة وٌؤتً فً المرتبة الثالثة من  277الكوفة حٌث أشار الى ذلن  -النجف

فرد من أسر العٌنة الى ذلن, 158حٌث مناطك األزدحام المسائً شارع الروان حٌث أشار 

وتؤتً  .ه السكان لغرض التبضع والترفٌه فً نفس الولتوذلن ألنه شارع تجاري ٌتوجه الٌ

 .شخص من أفراد العٌنة 135 بعده ساحة الصدرٌن  الذي اشار الٌه 

إّمــا عدد أفراد العٌنة موضوع الدراسة  الذٌن أشاروا الى عدم وجود أزدحامات مسائٌة 
 1500لغ % من مجموع األسر الكلً والبا12.6شخص بنسبة مئوٌة بلغت  189فمد بلغ 

   .أسر 
 (43)جدول 

ً (*)المروري للذروة المسائٌةتوزٌع مناطك األزدحام   المستغرق فٌها للولت وفما

 المجموع

 الولت المستغرق فً االزدحام المسائً )دلٌمة(
 

 - 10 11-20 21-30 31-40 41  - اسم الشارع/التماطع
 **ت % ت % ت % ت % ت %

 الكوفة -شارع النجف 130 46.9 111 40.0 23 8.3 4 1.4 9 3.2 277
 مدخل المدٌنة 162 40.3 126 31.3 72 17.9 ***- - 42 10.4 402

 مٌسـان -الزهراء تماطع  26 21.3 92 75.4 4 3.2 - - - - 122

 (الروان) دمحم مهدي الجواهري شارع 47 29.7 95 60.1 11 7.0 - - 5 3.2 158
 (كراج بغـداد) دمحم سعٌد الحبوبً شارع 30 60.0 9 18.0 11 22.0 - - - - 50
 تماطع االشتراكً 27 47.4 28 49.1 1 1.8 - - 1 1.8 57

 السالم -تماطع الغري 33 30 63 57.3 14 12.7 - - - - 110

 تماطع ساحة الصدرٌن 25 18.5 78 57.8 32 23.7 - - - - 135

 المجموع 480 36.6 602 45.9 168 12.8 4 0.31 57 4.35 1311
 

 من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج تحلٌل استمارة االستبانة.المصدر: 
 )**( التكرارات.

 )***( ال ٌوجد ازدحام مروري.

                                                           
 صباحاً.7-8من الساعة  المسائٌةالذرو  (*) 
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 تمهٌد 5-9

ٌتناول هذا الفصل دراسة حركة النمل ووالع الحركة المرورٌة فً مدٌنة النجف األشرف ، 

وذلن من خالل الرصد المٌدانً لتلن الحركة فً الشوارع والتماطعات وتشخٌص مناطك 

 األزدحامات فً المدٌنة ومسبباتها.

بأنواعها  ولد تَم األحصاء المٌدانً لعدد المركبات المارة فً شوارع منطمة الدراسة

وأحجامها المختلفة ، وتحوٌل المركبات الى مركبات لٌاسٌة )مك( بأستعمال معامالت خاصة 

لها، إذ تختلف المركبات فٌما بٌنها من حٌث مطابمتها بالوحدات المكافأة للمركبات المٌاسٌة 

 وذلن تبعاً لسعة المركبات من الركاب أو حمولتها أو أطوالها . (44)جدول 

مولع رصد فً مدٌنة النجف األشرف لتحدٌد حركة المركبات والذي شمل  15تحدٌد  تمَ 

ورصدت حركة  (27) خرٌطةالشوارع والتماطعات الربٌسٌة والثانوٌة، وجمٌع مداخل المدٌنة 

شوارع 3شوارع فً المطاع الشمالً و 5شوارع من شوارع المدٌنة ، بوالع  10السٌارات فً 

الكوفة واألمام علً الفاصلة بٌن المطاع الشمالً  –لنجف فً المطاع الجنوبً منها وشارع ا

 -والجنوبً للمدٌنة ولد تمثلت بما ٌلــــــً :

 (44)جـدول 

 للمركبات القٌاسٌة (*)المعامل المكافئ

 انمعامم انمكافـــئ سعـــت انمركبـــــت ث

 1 راكــــــب 5 1

 1,25 راكــــــب 14-5 2

 1,75 راكـــــب 28-21 3

 2,5 راكــــــب 45 4

 3 حمـــــــل 5

 0,33 دراجة بخارٌـــــة 6

 0,2 دراجة هوابٌـــة 7
ٌحمله كل نوع من  هو احتساب عدد السٌارات كل حسب وزنه وما -المكافئ : (*)

( والذي بموجبه تساوي كل P.C.U) Pacanger Car unite أرقام قٌاسٌة ثابتة
للمزٌد من المعلومات ٌنظر  الخاصة الصغٌرة.  ٌعادلها من السٌارات سٌارة كبٌرة ما

 األتً:
زٌن العابدٌن علً صفر ،مبادئ تخطٌط النمل ، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر  (1)

 . 68، ص2000والتوزٌع، عمان ،
، حسن البٌاتً، النمل فً محافظة واسط وأثره فً التنمٌة االللٌمٌةمهشام صالح  (2)

، 2002رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة(، كلٌة التربٌة، الجامعة المستنصرٌة، 
 .169ص
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 (27خرٌطة )

 2013توزٌع نقاط المسح المروري فً مدٌنة النجف االشرف لسنة 
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 أصناف المركبات فً مدٌنة النجف األشرف  5-2

بسهولة نسبٌة وبزمن المناطك مساعدة األنسان لألنتمال الى شتى  للسٌارة دور كبٌر فً إنّ 

، وٌمطع مسافات بعٌدة وبسرعة أعلى ومن هنا جاءت أولى النواحً اإلٌجابٌة للمركبات ألصر

 من حٌث أختزال الزمن ، ولطع المسافات الطوٌلة بزمن ألصر وجهد ألل .

الهامة عند دراسة النمل فً المدن إذ من خالله  الموضوعاتوإّن تصنٌف وسابط النمل من 

على أنواع الوسابط السابدة ومساهماتها فً نمل حركة األفراد والبضابع خالل  ٌتم التعرف

رحالتهم ومن خالل ذلن تتم دراسة والع الحركة النملٌة والمرورٌة وحجم األفراد المنمولٌن 

 وأتجاهاتهم وبالتالً تحدٌد األختنالات المرورٌة فً المدٌنة .

لة واألساسٌة فً شبكة النمل الحضري والتً وتُعد وسابط النمل واحدة من العناصر الفاع 

لها تأثٌر مباشر وغٌر مباشر على التغٌٌر فً إستعماالت األرض وسعة المدٌنة ، ولمد أوضح 

( فً دراسته عن تغٌٌر إستعماالت األرض الحضرٌة فً مدٌنة شٌكاغو Yeatesالباحث )

 .(1)ر فً وسابط النملصل بسبب التطو% من مجموع التغٌٌر لد ح75وجدَ إن  إذ 1965عام 

وتحتوي مدٌنة النجف األشرف مختلف وسابط النمل المستخدمة منها المركبات الخاصة 

بالمواطنٌن والمركبات الخاصة بالمؤسسات الحكومٌة والرسمٌة فضالً عن مركبات النمل العام 

 فضالً عنبأنواعها سواء الصالون أو الباصات الصغٌرة والمتوسطة التً تستخدم للنمل العام ، 

لشاحنات التجارٌة المستخدمة لنمل البضابع والسلع فضالً عن الدراجات النارٌة المركبات وا

 .(45)جدول 

 (45)جدول 
 2012 لسنة االشرف أصناف مركبات النقل فً مدٌنة النجف

 نواع انمركباث
 

 

 -4انمركبــاث انخاصت  

 راكب 8

 مركبــاث اننقـــم انخاص
مركباث نقم 

 انبضائـــع
 االجماني

 االجــــــــــرة

 55913 13061 20252 22600 انعـــــــــــذد

 100% 23,4 36,2 40,4 % من انعذد انكهي
بة االحصاء، بٌانات)غٌر ، باالعتماد على بٌانات مدٌرٌة المرور العامة فً محافظة النجف، شعمن عمل الباحثةالمصدر: 

 . 2012، منشورة(

 -وأعدادها  فً منطمة الدراسة وهً كاآلتــــــــً:وفً ما ٌأتً توضٌح لوسابط النمل 

                                                           
(1) Richard. G. Chorley and Petr Hagget, "Socio Economic Models in Geography" London 

, 1976, p.351- 352 . 
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 -المركبات الخاصة : .9

مركبة وتمثل حوالً  22600وتشمل المركبات التً تعود ملكٌتها لألفراد وٌبلغ عددها 

مركبة وهً ذات أشكال  55913% من إجمالً المركبات المسجلة بالمدٌنة والبالغة 40.4

وهذا النوع من  أفراد، 6ـ 4 متعددة وتراوح سعة السٌارة مابٌن وأحجام ومودٌالت ومناشا

 ً أزداد عدد  2003بسابمها فمط وفً الولت الحاضر وبعد سنة  رما تسٌالمركبات غالبا

المركبات بشكل كبٌر والذي لم ٌراَع فٌه المشكالت التً لد تنجم عن هذه الزٌادة والتً تشكل 

ً على شبكة الطرق فً المدٌنة وا لتً ٌنجم عنها مشكالت النمل الحضرٌة المتمثلة فً عببا

األزدحامات واألختنالات والحوادث المرورٌة ، هذا فضالً عن المشاكل البٌبٌة المتمثلة بتأثٌر 

 الهواء الملوث على الطرٌك والسكان بصورة مباشرة.

 ()مركبات النقل الخاص -2

، تمثل نسبتها *مركبة 2025ٌزٌد عدد هذا النوع من المركبات العاملة فً المدٌنة على 

 -وتمسم الى األنواع التالٌة : (45)جدول  2012% من أجمالً المركبات المسجلة لعام 36.2

 TAXIاألجرة الصالون  مركبات - أ

وملكٌتها تعود راكب 4 -1وهً ذات أحجام وأشكال ومودٌالت مختلفة، سعتها تتراوح من 

( أي التوجد مكاتب أو شركات خاصة تنظم عمل هذه السٌارات بحٌث 3لألفراد ، صورة )

ً عن راكب . وإن أجرة  ً بحثا تكون حركتها حسب الطلب ، وأنما تجوب الشوارع عشوابٌا

دٌنار حسب لرب أو بعد المكان المراد الذهاب  4000 -2000سٌارات األجرة تتراوح مابٌن 

جة ألستمرار حركة هذه السٌارت فأنها تكون أحد مسببات زٌادة األختنالات المرورٌة الٌه ونتٌ

 خصوصاً فً تماطعات شوارع المدٌنة السٌما الربٌسٌة منها  .

  

                                                           

()  راكب ،  11-14 ةالصغٌر الحافلةراكب ،   1-4)االجرة )الصالون(  بالمركباتالنمل الخاص الكلً والمتمثلة  مركباتعدد

 كل على حدة . المركباتراكب( وذلن لعدم توفر اعداد هذه  44راكب ، الكبٌر  22-28المتوسط 
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 (3صورة )

 األجرة الصالون السائدة فً مدٌنة النجف األشرف مركبات

 

 12/3/2013بتارٌخ فً ٌوم الثالثاء، التقطت هذه الصورة 

 الصغٌرة  الحافالت - ب

راكب وتعمل هذه المركبات على خطوط  14-11التً تتراوح سعتها مابٌن  الحافالتهً 

محددة لها من لبل الهٌبة العامة ألدارة النمل الخاص وتكون األجرة محددة رسمٌاً حسب نوع 

الخط والمسافة التً تمطعها السٌارة لهذا فهً تكون مفضلة للسكان وخاصة أصحاب الدخل 

المحدود ، وعلى الرغم من المٌزات التً تتمتع بها هذه السٌارات إال أنها تسبب الكثٌر من 

األربان والعرللة لحركة المرور متمثلة بعدم وجود موالف خاصة لصعود ونزول الركاب 

ً وحسب طلب الراكب األمر الذي ٌسبب أربان فً السٌر وزٌادة  وأنما ٌكون ولوفها عشوابٌا

 رور نتٌجة التولف المفاجا والعودة الى السٌر مرة آخرى .عرللة حركة الم

 المتوسطـة  الحافالت -ج

والتً ٌطلك علٌها تسمٌة  أ،ب( -4راكب ، صورة ) 24 -22سعة  الحافالتوٌُمصد بها 

هذا النوع من المركبات داخل حدود المدٌنة المدٌمة فمط حٌث تعمل  ، وٌكثر أستخدامالبادٌة

على نمل الركاب من سكنة المدٌنة المدٌمة وكذلن الزابرٌن لضرٌح األمام علً )علٌه السالم( 

والممامات المجاورة له باألضافة الى ممبرة وادي السالم وكذلن تموم بنمل طالب المدارس 

والى المدٌنة المدٌمة والٌسبب هذا النوع من المركبات فً حدوث  الدٌنٌة الذٌن ٌكون نملهم من

األختنالات المرورٌة ألن خط سٌره ٌكون فً شارع المحٌط )السور( الذي ٌحٌط بالمدٌنة 

 المدٌمة .
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 أ( -4صورة )
 المتوسطة فً مدٌنة النجف األشرف الحافالت

 

 12/3/2013بتارٌخ فً ٌوم الثالثاء، التقطت هذه الصورة  

 

 ب( -4صورة )

 

 12/3/2013بتارٌخ فً ٌوم الثالثاء، التقطت هذه الصورة 
 

 الكبٌـــرة الحافالت -د

فأنها متخصصة بنمل الزابرٌن األجانب  (5، صورة )راكب 44الكبٌرة سعة  الحافالتأّمـا 

زٌارة ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( فً المدٌنة المدٌمة  والعرب الذٌن ٌفدّون الى

ً ما تكون هذه  والمزارات األخرى المتمثلة بمسجد الكوفة فً مدٌنة الكوفة وغٌرها وغالبا
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السٌارات مؤجرة من لبل شركات السٌاحة الدٌنٌة فً العراق أّمـا موعد دخولها وخروجها فأنه 

 .(*)غٌر محدد بولت معٌن

 (5صورة )
 فً مدٌنة النجف األشرف الكبٌرة لحافالتا

 

 12/3/2013بتارٌخ فً ٌوم الثالثاء، التقطت هذه الصورة 

 مركبات نقل البضائع  -هـ 

وتشمل المركبات المتوسطة )البٌن آب( وسٌارة )الكٌا حمل( التً تستخدم لنمل البضابع 

% من أجمالً 23مركبة وتمثل نسبة  13061من مكان الى آخر داخل المدٌنة وٌبلغ عددها 

 .(45)، جدول المركبات فً المدٌنة

فً أولات الذروة  كونها تمف أّمـا  السٌماوهً تتسبب فً عرللة السٌر داخل المدٌنة 

 المحال التجارٌة لتفرٌغ حمولتها فٌكون ولوفها على أحد جانبً الشارع.

التً  (6صورة ) شابٌة والزراعٌةفضالً عما ذكر هنان أعداد كبٌرة من المركبات األن 

مركبة  4012تدخل مدٌنة النجف لغرض أنجاز أعمال معٌنة فً المدٌنة والبالغ عددها 

دراجة فً مدٌنة النجف والتً تسبب أكثر  6237باألضافة الى الدراجات النارٌة وعددها 

جات النارٌة الحوادث المرورٌة فً المدٌنة من دهس وأصطدام وذلن لعدم التزام لابدي الدرا

 عموماً بالموانٌن والمواعد المرورٌة عند السٌر فً شواع المدٌنة .

                                                           
 2013الدراسة المٌدانٌة ،( *)
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وبَلغ عدد مركبات الفحص المؤلت
مركبة ٌشمل  72765فً مدٌنة النجف األشرف  (**)

 كافة أنواع المركبات .  

 (6صورة )
 مركبات نقل البضائع فً مدٌنة النجف االشرف

 

 12/3/2013بتارٌخ فً ٌوم الثالثاء، التقطت هذه الصورة 

 

 فً شوارع مدٌنة النجف األشرف المركباتحركة مرور   5-1

 الكوفة –شارع النجف  -9

وهو من الشوارع الربٌسٌة المهمة والحٌوٌة فهو مدخل مدٌنة النجف األشرف من الشرق 

معنى األمتداد باإلضافة الى إنه ٌربط مدٌنة النجف بمدٌنة الكوفة التً أصبحت مدٌنة واحدة ب

الحضري وتأتً أهمٌة موضع النجف وموضع الكوفة فً هذه المدٌنة الكبرى فً إن كالهما 

من المدن العرٌمة من لبل وحتى االزل حٌث تضم األولى ضرٌح أمٌر المؤمنٌن )علٌه السالم( 

 ( .وممبرة وادي السالم والثانٌة تضم مسجد الكوفة وضرٌح السٌد مسلم بن عمٌل )علٌه السالم

وتنُتظم على جانبً وبالمرب منه العدٌد من المؤسسات الحكومٌة المهمة مثل بناٌة 

المحافظة ومجلس محافظة النجف، مدٌرٌة التربٌة ومدٌرٌة ماء محافظة النجف ومدٌرٌة 

المجاري وغرفة تجارة النجف ومدٌرٌة التسجٌل العماري لألحٌاء الشمالٌة والولف الشٌعً ، 

                                                           
 لوحات النهابٌة لتثبٌت ارلامها .وهً التً التحمل ارلام نهابٌة أو ثابتة فهً تنتظر االرلام أو ال( *)*
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التعلٌمٌة المتمثلة بجامعة الكوفة، كلٌة التربٌة والتربٌة األساسٌة، مدرسة وكذلن المؤسسات 

الصدر الدٌنٌة ومعهد العلمٌن للدراسات العلٌا الذي هو لٌد األنشاء والمؤسسات الصحٌة 

المتمثلة بمستشفى الحكٌم ومدٌنة الصدر الطبٌة ومركز النجف للغدد الصم والسكري الوالعتٌن 

 لكوفة .داخل بناٌة جامعة ا

ت ، العماراحٌاء السكنٌة وهً )الحنانة، الصحةوٌَمر هذا الشارع بمجموعة من األ

ً تتوزع على جانبٌه الفنادق األمٌر، السكنً ً تجارٌا ، األسكان والسعد(. أضافة لكونه شارعا

بدرجاتها المختلفة والمطاعم باإلضافة الى محالت بٌع األثاث والمفروشات ومحالت بٌع المواد 

 ذابٌة وغٌرها . الغ

ٌبدأ الشارع من دابرة البرٌد لرب مجسرات ثورة العشرٌن وٌنتهً عند تماطع أبن بالل 

نسبة الى مستشفى أبن بالل األهلً الذي ٌعد نهاٌة الحدود البلدٌة لمدٌنة النجف وٌمتد الى مدٌنة 

ع كلٌة اآلداب( الكوفة وترتبط به شوارع ثانوٌة مهمة منها شارع السٌد مهدي بحر العلوم )شار

وشارع الزعٌم الوطنً سعد صالح جرٌو )شارع المحافظة( من الجهة الشمالٌة للشارع 

وشارع دمحم مهدي الجواهري )شارع الروان( من جهته الجنوبٌة. ٌبلغ طول الشارع من بداٌته 

والذي ٌمثل منطمة الدراسة  الكوفة لرب مجسرات ثورة العشرٌن وحتى الحدود البلدٌة لمدٌنة

 -1800مابٌن ) (*)م(، وتتراوح طالته التصمٌمٌة60كم(، وبعرض ٌبلغ )7.600المٌدانٌة )

 ( مركبة لٌاسٌة/ ساعة  2400

، أرتفاع حجم (28)والخرٌطة  (46)ولد أظهرت الدراسة المٌدانٌة من خالل الجدول 

ألول بوالع المرور فً الشارع خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة مسجالً بذلن المركز ا

مركبة لٌاسٌة/ ساعة بما ٌفوق الطالة التصمٌمٌة  4981مركبة / ساعة ، تعادل بذلن  4760

، ولد سجلت المركبات الداخلة الى مدٌنة مركبة لٌاسٌة/ ساعة 2581-3181للشارع بممدار 

مدٌنة  ، فٌما سجلت المركبات الخارجة بأتجاهمركبة لٌاسٌة/ ساعة  2347النجف األشرف

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، وذلن لألهمٌة الكبٌرة التً ٌحتلها الشارع بأعتباره أهم  2634الكوفة 

ً فً ساعات الصباح خصوصاً  ً مرورٌا شوارع مدٌنة النجف األشرف وٌشهد الشارع زخما

الطلبة  نزولمنطمة جامعة الكوفة بسبب الولوف غٌر النظامً لسٌارات النمل الخاص عند 

                                                           
 -300تحدد الطالة التصمٌمٌة لشوارع المدٌنة وفماً لعدد مساراتها والطالة التصمٌمٌة لتلن المسارات والتً  تتراوح مابٌن )( *)

 ( مركبة لٌاسٌة/ ساعة للمسار الواحد )مدٌرٌة بلدٌة النجف ، لسم هندسة المرور( .400
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لجامعة أضافة الى عبور المشاة غٌر النظامً بالرغم من وجود جسر لعبور المشاة ومنتسبً ا

 ٌبعد للٌالً عن مكان ولوف المركبات .

 (46)جدول 

 الكوفة -معدل حجم المرور فً شارع النجف

 انمجمـــوع *معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 (*)االعتٌادٌة

 2347 الداخلة
4981 

 2634 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 (**)االعتٌادٌة

 1836 الداخلــة
4333 

 2497 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 879 الداخلة
1662 

 783 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 905 الداخلة

1813 
 908 الخارجة

 . 2013الدراسة المٌدانٌة لشهر آذار  -المصدر :

 )*( مق: مركبة قٌاسٌة.

 

 4192وجاءت الذروة المسابٌة لألٌام األعتٌادٌة بالمركز الثانً إذ بلَغ معدل حجم المرور 

-2513مركبة لٌاسٌة/ ساعة أي بعجز ٌتراوح بٌن  4333، وبما ٌعادل/ ساعة مركبة

التصمٌمٌة للشارع للمركبات الداخلة والخارجة على مركبة لٌاسٌة /ساعة عن الطالة 1933

 التوالً .

 1360مركبة/ ساعة للذروة الصباحٌة و  1232إّمـا أٌام العطل فكان معدل حجم المرور 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة للذروة المسابٌة للمركبات  1813و 1662مركبة/ ساعة وبما ٌعادل 

ً لملة حركة المرور التً ٌشهدها الداخلة والخارجة للمدٌنة وهو بذلن الٌشكل عج زاً مرورٌا

 الشارع فً أٌام العطل . 

                                                           
 صباحا  7-8من الساعة  -الذروة الصباحٌة :( *)

 مساءا  2-3من الساعة  -بٌة :الذروة المسا( *)*
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[961] 
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 كربالء -شارع النجف -2

كربالء أحد الشوارع الربٌسٌة والمهمة فً منطمة الدراسة وٌبدأ  –ٌُعَد شارع النجف

 الشارع من تماطع ساحة ثورة العشرٌن وٌتجه شماالً بأتجاه لضاء الحٌدرٌة ومنها ٌستمر الى

محافظة كربالء وتمع على جانبه األٌمن محالت تجارٌة وخدمٌة ومطاعم وفنادق ولغاٌة نفك 

العسكرٌٌن ، أّمـا فً جهته الٌسرى ٌمع المرآب الداخلً ومحطة ولود الكرار ومستودع للولود 

 9أضافة لوجود جامع فاطمة الزهراء)علٌها السالم( وٌستمر الشارع شماالً لتمع على جانبه 

، ، حً أبوطالبسالة، الشهٌد الصدر، الرهً كل من )الحنانة، الحسٌن، العلماء، النفطأحٌاء 

 حً الماسم وحً الجهاد( 

الشمالً ونفك العسكرٌٌن اللذان تم أفتتاحهما فً  المرآبوانشا فوق هذا الشارع مجسر 

على التوالً وأثناء الدراسة المٌدانٌة لمنطمة الدراسة،  15/10/2013و 15/7/2013 ًٌوم

أعتباره األكثر األمر الذي شجع سكنة مناطك األحٌاء الشمالٌة الى أستخدام هذا الشارع ب

، مما أدى الى حدوث أختنالات مرورٌة عند مركز ثورة العشرٌن بسبب ضٌك أنسٌابٌة لحداثته

العشرٌن ومرآب النمل الداخلً أضافة لولوف الشارع فً هذه المنطمة لوجود مجسر ثورة 

سٌارات النمل الخاص على جانب الطرٌك ألنزال الركاب عند الباب األمامً للمرآب لعدم 

 دخولهم الٌه فً ساعات الصباح األولى . 

كربالء رصٌف غٌر سالن لمرور المشاة لوجود معولات على الرصٌف  -لشارع النجف

نهر الشارع وخاصة فً الجزء المرٌب منه الى مركز تضطر األشخاص الى النزول الى 

المدٌنة وذلن لوجود المحالت التجارٌة والفنادق والمطاعم التً تأخذ حٌزاً كبٌراً من مساحة 

 الرصٌف .

 -1800م وبطالة تصمٌمٌة تتراوح 60كم وعرضه 11.200ٌبَلغ طول هذا الشارع 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 2400

كربالء لادمة من األحٌاء  -نارٌة ذات الحمل فً شارع نجفتكثر مرور الدراجات ال

الشمالٌة ذات الحالة المعٌشٌة المتوسطة والفمٌرة التً ٌلجأ أغلب سكانها الى أمتالن هذه 

 الدراجات التً تتناسب مع حالتهم المادٌة البسٌطة .

 والخرٌطة (47)تبٌن من الرصد المٌدانً لحركة المركبات فً هذا الشارع جدول 

أرتفاع معدل حجم المرور للمركبات خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة مسجالً (29)
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ً ، تُعادل بذلن  4592بوالع  ،بذلن المركز األول ً وأٌابا مركبة  4880مركبة/ ساعة ذهابا

، 3080 -2480، أي  أّن هنان عجز عن الطالة التصمٌمٌة للشارع بممدار لٌاسٌة/ ساعة

مركبة لٌاسٌة/ ساعة بإتجاه مركز المدٌنة وشارع  2632حٌث بلغ معدل المركبات الداخلة 

مركبة  2248المناذرة ، فٌما بلَغ معدل المركبات الخارجة  -الكوفة أو شارع النجف -النجف

 لٌاسٌة/ ساعة .

ركبة/ م 3472أّمـا الذروة المسابٌة لألٌام األعتٌادٌة فمد جاءت بالمركز الثانً بوالع 

 -1445/ ساعة بعجز عن الطالة التصمٌمٌة له بممدار  مركبة لٌاسٌة 3845، بما ٌعادل ساعة

( للمركبات الداخلة والخارجة على 2009و 1836، بوالع )مركبة لٌاسٌة/ ساعة 2045

 التوالً .

  2563وكان معدل حجم المرور للمركبات فً هذا الشارع للذروة الصباحٌة ألٌام العطل 

مركبة لٌاسٌة / ساعة وسجل بذلن عجز عن الطالة  2783، اي بما ٌعادل / ساعةمركبة 

مركبة لٌاسٌة / ساعة وكان معدل السٌارات الداخلة  383-983التصمٌمٌة وصل الى 

 على التوالً . 1555-1228والخارجة من مركز المدٌنة 

 (47)جدول 
 كربالء -معدل حجم المرور فً شارع النجف

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

 الذروة الصباحٌة لألٌام االعتٌادٌة 1
 2632 الداخلة

4880 
 2248 الخارجة

 الذروة المسابٌة لألٌام االعتٌادٌة 2
 1836 الداخلــة

3845 
 2009 الخارجة

 الذروة الصباحٌة ألٌام العطل 3
 1555 الداخلة

2783 
 1228 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 943 الداخلة

1863 
 920 الخارجة

 2013الدراسة المٌدانٌة لشهر آذار  -المصدر :

 

ً فمد شهدت حركة للٌلة، خرٌطة  وصل  إذ  (29)أّمـا الذروة المسابٌة ألٌام العطل أٌضا

، ساعة مركبة لٌاسٌة / 1863مركبة / ساعة ، وٌعادل بذلن  1652معدل حجم المرور فٌها 

وهو بذلن ال ٌسجل عجز مروري وذلن ألن أغلب الزابرٌن ٌكون خروجهم عن طرٌك الحولً 

، فتمتصر الحركة على سكان مدٌنة المدٌنة كربالء دون المرور بمركز –ثم الى طرٌك النجف 

 النجف والمدن المحٌطة بها .
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 المناذرة )أبو صخٌر( -شارع النجف -1

أبو صخٌر هو أحد الشوارع المهمة والربٌسٌة فً مدٌنة النجف والذي  -إّن شارع النجف

ً للتنمل الى المناطك الجنوبٌة  -ٌمثل امتداداً لشارع النجف كربالء حٌث ٌعد محوراً أساسا

بوصفه الطرٌك الربٌسً الوحٌد فً المدٌنة الذي ٌتجه الى جنوب العراق ، حٌث أنه ٌصل بٌن 

ومدٌنة المناذرة الوالعة الى الجنوب من منطمة الدراسة أضافة الى إنه ٌربط  مدٌنة النجف

 محافظة المادسٌة مع محافظة النجف ، ومنها الى المحافظات الجنوبٌة .

ٌبدأ هذا الشارع من مركز مدٌنة النجف بالمرب من مجسرات ثورة العشرٌن وٌنتهً عند 

لجانب األٌمن للشارع المتجه جنوباً، شارع المدٌنة نهاٌة الحدود البلدٌة الجنوبٌة ، ٌتفرع من ا

الذي ٌعد شارع تجاري مهم وٌؤدي الى منطمة خان المخضر ومنه الى المدٌنة المدٌمة . وهو 

، أّما من جهة الٌسار فٌتفرع منه المناذرة والحولً الجنوبً -النجفشارع ٌربط بٌن طرٌك 

ت الطبٌة الخاصة وٌؤدي الى حً األسكان شارع المثنى وهو شارع تجاري وتكثر فٌه العٌادا

وتمع على جانبً هذا الشارع األحٌاء السكنٌة فً المسمٌن البلدي الثانً والثالث ، إذ تمع على 

ٌمٌنه أحٌاء الجدٌدات والمدس الثانً ومنطمة الرضوٌة، أّما على ٌساره فتمع أحٌاء األمام 

 اً .المهدي وحً األنصار وحً المدس األول والرضوٌة أٌض

المناذرة مطاعم وفنادق ومكاتب عامة للتجارة والنمل ،  -تنتظم على جانبً شارع النجف 

ومؤسسات حكومٌة متمثلة بمحطة كهرباء النجف الثانوٌة، وكلما أتجهنا جنوباً نجد معامل تمع 

على الجانب األٌسر للشارع متمثلة بمعمل الخشب معمل الطابوق الجٌري والثرمستون ومعمل 

ما م وبطالة تصمٌمٌة تتراوح  60كم وعرض 7.760 الجنوب . ٌبلغ طول الشارع  أسمنت

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  2400 -1800 نبٌ

الصباحٌة  ةفترة الذروٌشهد هذا الشارع أرتفاع معدل حجم المرور للمركبات خصوصاً  

مركبة 3634مركبة/ ساعة وتعادل بذلن  3056والتً أحتلت المركز األول والتً بلغت 

 1834 -1234عن الطالة التصمٌمٌة للشارع بممدار  لٌاسٌة/ ساعة . أي أن هنان عجز

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ،ولد بلَغ معدل السٌارات المادمة من الجنوب الداخلة بأتجاه مدٌنة النجف 

 1569، فٌما بلَغ معدل السٌارات الخارجة بأتجاه الجنوبمركبة لٌاسٌة/ساعة 2065األشرف 

حٌث تسلن هذا الشارع العدٌد من  (30)، خرٌطة (48)/ ساعة جدول  لٌاسٌةمركبة 
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المركبات المتجهة الى مناطك المناذرة والمشخاب وناحٌة المادسٌة الوالعة جنوب مدٌنة النجف 

 األشرف ومنها الى المحافظات الجنوبٌة . 

 (48)جدول 

 )ابوصخٌر( المناذرة – معدل حجم المرور فً شارع النجف

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 2065 الداخلة
3634 

 1569 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1058 الداخلــة
2631 

 1573 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 1651 الداخلة
2707 

 1056 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 1562 الداخلة

2666 
 1104 الخارجة

 2013الدراسة المٌدانٌة لشهر آذار  -المصدر :

 

وجاَء ترتٌب الشارع بالمرتبة الثانٌة خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطل حٌث بلَغ معدل 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، مسجالً  2707مركبة/ ساعة ، تعادل بذلن  2292حجم المرور فٌه 

. ولد بلغت مركبة لٌاسٌة/ ساعة 907 -307بذلن عجز عن الطالة التصمٌمٌة للشارع بممدار 

الداخلة ألٌام  المركباتمركبة لٌاسٌة/ ساعة ، حٌث تكثر أعداد  1651المركبات الداخلة 

ممبرة وادي السالم . فً العطل وخاصة أٌام الجمع لزٌارة ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( و

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة. 1056حٌن بلَغ معدل المركبات الخارجة 

 شارع األمام علً )علٌه السالم(  -1

ٌُعَد شارع األمام علً مدخالً لمدٌنة النجف المدٌمة وهو من الشوارع الربٌسٌة والمهمة 

انبه األٌسر مؤسسات وٌعد حلمة وصل بٌن مركز المدٌنة ومدٌنة النجف المدٌمة، تنتظم على ج

ذات نشاطات متنوعة مثل مركز الدفاع المدنً ونادي رٌاضً ومحالت تجارٌة ذات نشاطات 

 متنوعة ومساجد وحسٌنٌات مثل الحسٌنٌة الفاطمٌة الكبرى والجامعة االسالمٌة .

ثورة العشرٌن وحتى بداٌة شارع المحٌط )السور( الذي  ٌبدأ أمتداد الشارع  من مجسرات 

م ، 60كم وبعرض 1.88ٌلف حول المدٌنة المدٌمة وبأتجاه واحد . ٌبلغ طول هذا الشارع 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 2400 -1800وتتراوح الطالة التصمٌمٌة له مابٌن 
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وٌعانً هذا الشارع فً أٌام المناسبات الدٌنٌة وكذلن للحاالت األمنٌة من غلك تام للشارع 

الٌه والتً تنفذ من خالله الى المدٌنة المدٌمة ، وٌمتصر مرور السٌارات  المركباتومنع دخول 

 لمنتسبً العتبة العلوٌة ولسكان المدٌنة المدٌمة الذٌن ٌحملون بطالات خاصة للدخول فمط .

لٌالً وحتى  11ّمـا مركبات الحمل فان ولت دخولها الى المدٌنة ٌكون من الساعة أ

ً لمنع حدوث زخم مروري من جهة باإلضافة الى النواحً األمنٌة من جهة  6الساعة  صباحا

أخرى . إّمـا دخولها نهاراً فأنه ٌكون محدود جداً وٌكون ذلن بعد أخذ المعلومات الكافٌة عن 

الصالون  مركباتوأسباب الدخول كأن تكون أعمال أنشاءات أو غٌرها . أّمـا السابك والمركبة 

األجرة فأنه ٌمنع دخولها بأتجاه األٌسر للشارع فً حالة حدوث زخم مروري والذي ٌحدث 

 .(*)عادةً عند بناٌة مصرف الرافدٌن فً المدٌنة المدٌمة كذلن فً أولات الذروة المسابٌة

، (49)جدول  ،الل الذروة المسابٌة ألٌام العطلالشارع خبلغت أعلى حركة مرورٌة فً 

مركبة لٌاسٌة/ 4201 مركبة/ ساعة ، أي بما ٌعادل  3848إذ بلغ معدل الحركة (31)خرٌطة 

مركبة  2401 -1801ساعة ، بما ٌزٌد عن الطالة التصمٌمٌة له بممدار ٌتراوح ما بٌن 

كبة لٌاسٌة/ ساعة وذلن ألن هذا مر 2244لٌاسٌة/ ساعة ، سجلت المركبات الداخلة له 

الشارع ٌعد المنفذ المهم والحٌوي للمدٌنة المدٌمة والذي تركز علٌه حركة الزابرٌن المادمٌن من 

ف وحركة الزابرٌن العرب مدٌنة الكوفة واألحٌاء الجنوبٌة والشمالٌة لمدٌنة النجف األشر

وجود األسواق والمحالت ، فضالً عن دخول المدٌنة المدٌمة لغرض التسوق، لواألجانب

التجارٌة المنتشرة على جوانب شارعً الرسول والطوسً وسوق النجف الكبٌر وأسواق 

الجملة واألسواق الشعبٌة األخرى التً تكون مناطك جذب سواء لسكان المدٌنة نفسها أو 

ٌة/ مركبة لٌاس 1957الزابرٌن والسٌاح لهذه المدٌنة . فً حٌن بلَغ معدل المركبات الخارجة 

 ساعة .

  

                                                           
ممابلة شخصٌة مع النمٌب حٌدر دمحم الضابط المسؤول عن سٌطرة شارع االمام علً )علٌه السالم ( فً ٌوم االحد المصادف ( *)

2013/4/7 . 
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 (49)جدول 

 معدل حجم المرور فً شارع األمام علً )علٌه السالم(

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1475 الداخلة
2679 

 1204 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1813 الداخلــة
3176 

 1363 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 2264 الداخلة
3939 

 1675 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 2244 الداخلة

42011 
 1957 الخارجة

 .2013الدراسة المٌدانٌة لشهر آذار  -المصدر :

 

وجاء تسلسل الشارع بالمركز الثانً خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطل إذ بلغ معدل حجم 

/ ساعة بما ٌزٌد عن الطالة  مركبة لٌاسٌة 3939، بما ٌعادل مركبة / ساعة 3424المرور 

، حٌث تصدرت / ساعة مركبة لٌاسٌة 2139 -1539التصمٌمٌة له بممدار ٌتراوح ما بٌن 

، حٌن بلغ معدل المركبات مركبة لٌاسٌة 2264لى الشارع بحجم مرور بلغ المركبات الداخلة ا

 / ساعة . مركبة لٌاسٌة 1675الخارجة 

 شارع  السٌد حٌدر الحلً )شارع مكتب الرشٌد( -5

ٌمع هذا الشارع شمال مدٌنة النجف األشرف ضمن المسم البلدي الخامس ٌمتد بٌن األحٌاء 

ه تمع حً الشهٌد الصدر الرسالة )الجمعٌة( وعلى ٌسارالشمالٌة إذ تمع على ٌمٌنه حً 

، وهو شارع تجاري تمع على جانبٌه أسواق شعبٌة ومحالت تجارٌة لبٌع المواد )المكرمة(

، ومستودعات لبٌع المواد األنشابٌة وبعض من هذه ٌة والكهربابٌة والمواد المنزلٌةاألنشاب

لشارع باإلضافة الى العٌادات الطبٌة الخاصة المحالت التجارٌة تابع الى الدور السكنٌة فً ا

والصٌدلٌات والمختبرات األهلٌة مما ٌجعله منطمة جذب للسكان وخاصة فً ساعات المساء 

العسكري  -، وٌمتد الشارع من تماطع الهندٌةسوق أو مراجعة األطباء فً الشارعلغرض الت

ً الى شارع النجف ً ٌبلغ طول الشارع  -شرلا م وبطالة 20كم وبعرض  2.819كربالء غربا

 مركبة لٌاسٌة/ ساعــة . 800 -600تصمٌمٌة تتراوح مابٌن 
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[911] 
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ً أكثر من  ٌعانً شارع السٌد حٌدر الحلً من تخسفات كثٌرة وهو ألرب أن ٌكون ترابٌا

تكسر الرصٌف على جانبٌه . وٌعانً أٌضاً من تجاوز أصحاب  كونه مرصوفاً ، باإلضافة الى

أكشان بٌع الخضروات على الرصٌف ولجانبً الشارع لعرض سلعهم مما ٌعٌك حركة المرور 

فً الشارع باإلضافة الى ولوف السٌارات على جانبً الرصٌف لغرض التسوق أو مراجعة 

 السٌر فً الشارع . الطبٌب مما ٌأخذ مساحة من نهر الطرٌك وٌبطا من حركة

َشِهدَ شارع السٌد حٌدر الحلً ومن خالل الرصد المٌدانً لحركة المركبات فً الشارع  

أرتفاع معدل حجم المرور خالل الذروة الصباحٌة لألٌام  (32)، خرٌطة (50)جدول 

عة مركبة لٌاسٌة/ سا2863 / ساعة بما ٌعادل  مركبة لٌاسٌة 2688األعتٌادٌة حٌث بلغَ 

مركبة  2263 -2063، بعجز عن الطالة التصمٌمٌة له بممدار بذلن المركز األولمسجالً 

كربالء  -لٌاسٌة/ ساعة .حٌث تصدرت المركبات الخارجة من الشارع بإتجاه شارع النجف

/ ساعة وذلن لتوجه سكان األحٌاء الوالعة على جانبً  مركبة لٌاسٌة 1579بحجم مروري بلغ 

جاورة لها الى أماكن العمل والدراسة سواء أكان ذلن للدوابر الشارع واألحٌاء األخرى الم

ف وعلى الحكومٌة أو المؤسسات التعلٌمٌة أو االسواق الوالعة فً مركز مدٌنة النجف األشر

ً  -جانبً شارع النجف . فً حٌن بلغ معدل حجم المرور للمركبات الكوفة، كما ذكر ذلن سابما

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 1284الداخلة 

 (50)دول ج

 معدل حجم المرور فً شارع السٌد حٌدر الحلً )شارع مكتب الرشٌد(

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1284 الداخلة
2863 

 1579 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1144 الداخلــة
2182 

 1038 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 241 الداخلة
1424 

 183 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 173 الداخلة

785 
 612 الخارجة

 

 . 2013الدراسة المٌدانٌة لشهر نٌسان  -المصدر :
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فمد نالت المرتبة الثانٌة من حٌث معدل حجم المرور  االعتٌادٌةأّمـا الذروة المسابٌة لألٌام  

، فمد بلغ / ساعة مركبة لٌاسٌة 2182/ ساعة ، بما ٌعادل  مركبة لٌاسٌة 2064والذي بلغ 

/ ساعة بسبب دخول السكان  مركبة لٌاسٌة 1144معدل حجم المرور للمركبات الداخلة 

ً . أّمـا معدل المركبات الخارجة  لغرض مراجعة األطباء ولغرض التسوق كما ذكر ذلن سابما

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة.    1038فمد بلغ 

 شارع دمحم سعٌد الحبوبً )شارع الكراج الشمالً( -6

ٌنة من جهة ٌعد مدخالً للمدوهو من الشوارع المهمة والفعالة فً مدٌنة النجف ، لكونه 

، إذ ٌستمبل هذا الشارع المركبات  المادمة من مٌسان -الشرق، عند تماطع ساحة الزهراء

المحافظات الوالعة شمال محافظة النجف ، وكذلن المركبات المادمة من مدٌنة الكوفة من جهة 

 حً مٌسان . 

السكنً والتجاري والصناعً مثل  نما بٌوتتنوع أستعماالت اإلرض على هذا الشارع 

وجود المحالت التجارٌة ومطاعم للوجبات السرٌعة ومحالت تصلٌح السٌارات وبعض 

مثل المساكن المنتشرة على جانبً الشارع ، أّمـا المؤسسات الحكومٌة فتمع على جهته الٌسرى 

ة الرابع األلسام البلدٌ، وتنتظم على جانبٌه األحٌاء السكنٌة فً شركة توزٌع المنتجات النفطٌة

، العروبة ر، الغري من جهة الٌسار للشارع وأحٌاء الجزابوالخامس وهً حً الجامعة، السالم

 والرسالة من جهة الٌمٌن . 

تمع على هذا الشارع ثالثة تماطعات مهمة وحٌوٌة بالنسبة لمدٌنة النجف بصورة عامة 

مٌسان وساحة الوفاء وساحة  -ءولهذا الشارع بصورة خاصة وهً تماطعات ساحة الزهرا

، العروبة( -بلً )وهو شارع الرسالةمسلم أبن عمٌل . وترتبط به شوارع ثانوٌة مثل شارع الوا

السالم من  -السالم وشارع الجامعة -الوفاء من جهة الشمال ، وشارع الغري -شارع العروبة

مصدها مركبات النمل السالم علوة الخضروات التً ت -جهة الجنوب ، وتوجد فً شارع الغري

الكبٌرة والتً تنمل الخضروات الى هذا السوق ومركبات حمل صغٌرة ودرجات نارٌة ذات 

الحمل تنمل الخضروات من السوق الى المستهلن وهً بهذا تستخدم شارع الكراج الشمالً 

 للدخول والخروج الى هذا الشارع .
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النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[912] 

 -مٌسان وحتى شارع النجف -زهراءٌَمتد شارع دمحم سعٌد الحبوبً من تماطع ساحة ال

كربالء ، بالمرب من مرآب النمل الشمالً والذي أخذ الشارع أسمه المحلً منه ، وٌبلغ طول 

مركبة لٌاسٌة/ 2400 -1800م وطالة أستٌعابٌة تتراوح مابٌن 60كم وبعرض 3.53الشارع 

 ساعة . 

ً الشارع خالل أن معدل حجم المرور ف (33)، خرٌطة (51)تبٌَن من خالل الجدول 

 2264الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة تصدرت المركز األول بمعدل حجم مرور بلغ 

ً عن الطالة  3206مركبة/ ساعة ، وٌعادل بذلن  مركبة لٌاسٌة/ ساعة مسجالً عجزاً مرورٌا

مركبة لٌاسٌة / ساعة ، حٌث بلَغ معدل  1406 -806التصمٌمٌة له بممدار ٌتراوح ما بٌن 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، وذلن بسبب زٌادة حركة  1871المرور للمركبات الداخلة حجم 

المركبات المادمة من محافظة بابل عن طرٌك الكفل والوحدات األدارٌة كمدٌنة المزوٌنٌة 

وكذلن المركبات المادمة من مدٌنة الكوفة وحً مٌسان . أّما المركبات الخارجة فبلغ معدل 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 1335ارع حجم المرور لها فً الش

 (51)جدول 

 معدل حجم المرور فً شارع دمحم سعٌد الحبوبً )شارع الكراج الشمالً(

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1871 الداخلة
3206 

 1335 الخارجة

2 
لألٌام الذروة المسابٌة 
 االعتٌادٌة

 1231 الداخلــة
2324 

 1193 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 1487 الداخلة
2563 

 1076 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 1424 الداخلة

2543 
 1117 الخارجة

 .2013الدراسة المٌدانٌة لشهر نٌسان  -المصدر :

 

 2096   ، إذ  بلغَ احٌة ألٌام العطل بالمركز الثانًوجاء معدل حجم المرور للذروة الصب  

، بعجز مروري عن الطالة األستٌعابٌة ساعة/  مركبة لٌاسٌة 2563/ ساعة ، وٌعادل  مركبة

. وكان حجم مرور السٌارات الداخلة / ساعة مركبة لٌاسٌة 763 -163تتراوح بممدار 

، وذلن ألن هذا الشارع ٌعد منفذاً الى مدٌنة النجف األشرف منذ / ساعة مركبة لٌاسٌة 1487
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مٌسان حٌث تكثر فٌه حركة المركبات التً تمصد زٌارة  -بداٌته عند تماطع ساحة الزهراء

ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( المادمة من محافظة بغداد أو بابل ، حٌث تعد نهاٌته منفذاً الى 

والذي من خالله ٌمكن الوصول الى ضرٌح األمام أو ممبرة وادي  كربالء  -طرٌك النجف

السالم هذا فضالً عن ولوع المرآب الشمالً فً نهاٌة شارع دمحم سعٌد الحبوبً والمخصص 

ألستمبال المركبات المادمة منشمال محافظة النجف فمط ، وكان معدل حجم المرور للمركبات 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  1076أٌضاً الخارجة للذروة الصباحٌة ألٌام العطل 

 شارع دمحم مهدي الجواهري )شارع الروان( -1

وهو شارع تجاري مهم وحٌوي لمدٌنة النجف وٌعد مركز تجاري وترفٌهً فً آن واحد 

والتحفٌات والمصوغات  لسكان المدٌنة لما تتوزع على جوانبه من محالت تجارٌة لبٌع اآللبسة

الفنادق والمطاعم من الدرجة األولى ومنها مطعم الروان الذي ٌُعَد من  الذهبٌة ، أضافة الى

المعالم الربٌسٌة فً الشارع ، والذي أخذ الشارع تسمٌته المحلٌة منه ، وٌتمتع الشارع بأنارة 

 جٌدة وأرضٌة ممرنصة تمٌزه عن بمٌة شوارع مدٌنة النجف .

 -ٌمتد شارع دمحم مهدي الجواهري من تماطع ساحة الصدرٌن الوالعة على شارع النجف

ً لٌبدأ بعد التماطع شارع الزهراء ٌمر بٌن أحٌاء  الكوفة شماالً وحتى تماطع األشتراكً جنوبا

المسم البلدي الثالث وهً حً األمٌر من جهة الٌسار وحً األسكان والزهور والحوراء زٌنب 

 م ، وطالته التصمٌمٌة تتراوح ما22كم وبعرض 1.360ن ، ٌبلغ طول الشارع من جهة الٌمٌ

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  900-600بٌن 

ومن خالل الدراسة المٌدانٌةة للشةارع وجةد إّن  (34)، خرٌطة  (52)من مالحظة الجدول 

ن أعلى معدل حجةم مةرور للشةارع خةالل الةذروة المسةابٌة ألٌةام العطةل و التةً تراوحةت مةا بةٌ

، مركبة لٌاسٌة/ ساعة 1248مركبة/ ساعة ، بما ٌعادل  1096مساءا والذي بلغ 8-9 الساعة 

 648 -348وبذلن ٌسجل عجز مةروري دون الطالةة التصةمٌمٌة للشةارع بممةدار ٌتةراوح بةٌن 

مركبةة لٌاسةٌة/ سةاعة  966مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، وبلَغ معدل حجم المرور للمركبةات الداخلةة 

ان سواء فةً مدٌنةة النجةف األشةرف أو المةدن المجةاورة لهةا، وتةرددهم علةى بسبب حركة السك

 الشارع لغرض التسوق والترفٌه حٌث ٌكثر فٌه مرور مواكب الزفاف كما ذكر ذلن مسبماً، 

 

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[911] 

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[915] 

أضافة الى ما ٌتمتع به الشارع من ممٌزات أخرى ذكرت أعاله . أّمـا المركبات الخارجة 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 282 فكان معدل حجم المرور لها هو

 (52)جدول 

 معدل حجم المرور فً شارع دمحم مهدي الجواهري )شارع الروان(

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 456 الداخلة
957 

 5011 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 675 الداخلــة
1230 

 555 الخارجة

 الذروة الصباحٌة ألٌام العطل 3
 765 الداخلة

1090 
 325 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 966 الداخلة

1248 
 282 الخارجة

 .2013الدراسة المٌدانٌة لشهر نٌسان ، آٌار  -المصدر :

 

أّمـا المركز الثانً لمعدل حجم المرور فمد أستأثرت به الذروة المسابٌة لألٌام األعتٌادٌة 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة وٌسجل بذلن عجز  1230مركبة/ ساعة ، بما ٌعادل  1008حٌث بلَغ 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة . وتصدرت  63033عن الطالة التصمٌمٌة له بممدار ٌتراوح بٌن 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بسبب حركة سكان  675عدل حجم مرور بلغ المركبات الداخلة م

األحٌاء المجاورة للشارع  مثل حً األمٌر وحً األسكان والزهور وما ٌجاورها لشراء 

 أحتٌاجاتهم من الشارع أو التردد على المطاعم الموجودة فً الشارع أو لغرض النزهة 

 .فحسب

 .مركبة لٌاسٌة/ ساعة555من الشارع فمد كان أّمـا معدل حجم مرور المركبات الخارجة  

 شارع المثنى -1

ٌُعد شارع المثنى من الشوارع المهمة فً مدٌنة النجف وذلن ألنه شارع تجاري تنتشر فٌه 

العٌادات والمجمعات الطبٌة والمختبرات والصٌدلٌات التً تمٌزه  المحالت التجارٌة أضافة الى

عن غٌره من شوارع المدٌنة ، وهو ٌتصل بشارع األسكان من جهة الجنوب الشرلً الذي ٌعد 

العٌادات الطبٌة الخاصة إضافة الى  مكمالً له فً النشاط الطبً حٌث تنتشر على جانبٌه

 ومستشفى الزهراء االهلً . مستشفى األمٌر االهلً



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[916] 

 
 (     52بٌانات جدول ) -2

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[911] 

ٌمطع األحٌاء السكنٌة فً المطاع الجنوبً فً المسم البلدي الثالث حٌث ٌمع حً المثنى 

 -ٌمٌن الشارع  وحً السعد الى ٌسار الشارع وٌستمر الشارع فً أمتداده لٌتصل بشارع النجف

م ، تتراوح 20كم وعرض 1.700الشارع  المناذرة من جهة الجنوب الغربً ،ٌبلغ طول

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  800 -600الطالة التصمٌمٌة له مابٌن 

أظهرت الدراسة المٌدانٌة لحركة المركبات الداخلة والخارجة لهذا الشارع أن أعلى مرتبة 

 3296من حٌث معدل حجم المرور من نصٌب الذروة المسابٌة لألٌام األعتٌادٌة حٌث بلَغ 

وبعجز عن (35)، خرٌطة  (53)مركبة لٌاسٌة/ ساعة جدول  3421ة/ ساعة بما ٌعادل مركب

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  2821 -2621الطالة التصمٌمٌة تتراوح ما بٌن 

وتصدرت المركبات الداخلة الى الشارع من حٌث الحجم المروري األكبر حٌث بلغ 

وذلن بسبب كثرة العٌادات الطبٌة الخاصة والمختبرات األهلٌة والصٌدلٌات التً تشهد  1930

زخم من المراجعٌن علٌها والٌمتصر ذلن على سكان مدٌنة النجف األشرف والمناطك المحٌطة 

بها والمجاورة لها بل ٌتعدى ذلن الى سكان محافظة الدٌوانٌة الذٌن ٌمصدون مدٌنة النجف 

 العالجٌة فٌها .لتلمً الخدمات 

مركبة لٌاسٌة/  1491إّمـا معدل حجم المرور للمركبات الخارجة من الشارع فمد بلغ    

 ساعة .

 (53)جدول 

 معدل حجم المرور فً شارع المثنـــــى

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1594 الداخلة
2597 

 1003 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1930 الداخلــة
3421 

 1491 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 106 الداخلة
234 

 128 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 334 الداخلة

754 
 420 الخارجة

 .2013الدراسة المٌدانٌة لشهر ماٌس -المصدر :

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[911] 

وٌعانً الشارع وخالل الذروة المسابٌة خاصة من ولوف سٌارات مراجعً العٌادات 

الطبٌة بشكل صفٌن مما ٌعٌك ولوف سٌارات األجرة التً ٌضطر سابمٌها الى الولوف صفاً 

 نه زخماً مرورٌاً.ثالثاً عند أنزال أو أركاب األشخاص فً الشارع األمر الذي ٌنتج ع

وأستأثرت الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة بالمرتبة الثانٌة من حٌث معدل حجم المرور 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة . حٌث بلغ عدد المركبات  2597مركبة / ساعة وٌعادل  2496والبالغ 

ذرة والذي المنا -مركبة لٌاسٌة/ ساعة وذلن ألن الشارع ٌعد منفذاً لشارع نجف 1594الداخلة 

ً . أّمـا معدل حجم المرور للمركبات  ٌعد من الشوارع الربٌسٌة والمهمة كما ذكر ذلن مسبما

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  1003الخارجة فمد كان 

 السالم( –شارع الشٌخ كاشف الغطاء ) الغري -1

وهو شارع حٌوي ومهم فً مدٌنة النجف كونه شارع تجاري تمع على جانبٌه محالت 

ضافة لكونه ٌمثل حلمة الوصل بٌن شارعٌن ربٌسٌٌن هما شارع دمحم سعٌد الحبوبً تجارٌة أ

)الكراج الشمالً( من جهة الشمال وشارع العسكرٌٌن )الحزام األخضر( من جهة الجنوب 

وتسلكه المركبات المادمة من األحٌاء الشمالٌة فً المدٌنة الى األحٌاء الجنوبٌة والمدٌنة المدٌمة 

السالم الذي تمع عنده مدٌنة العاب النجف  -نة الكوفة وبالعكس عبر تماطع الغريأضافة الى مدٌ

 الذي سٌتم تناوله بالتفصٌل الحماً .

وٌعانً الشارع من وجود تخسفات فً نهر الطرٌك ووجود أشارة ضوبٌة مرورٌة ٌؤثران 

حدوث زخم مروري خاصة فً أثناء الذروة  فً سٌر المركبات بصورة بطٌبة تؤدي الى

 الصباحٌة . 

السالم الذي أخذ تسمٌته منها وٌكون أتجاهه من الشمال  -ٌفصل الشارع بٌن أحٌاء الغري 

الى الجنوب للمركبات الداخلة فٌه ومن الجنوب الى الشمال للمركبات الخارجة منه . ٌبلغ طول 

 800 -600ستٌعابٌة من المركبات م وتتراوح طالته األ20كم وعرض 2.160الشارع 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 

 

 

 

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[911] 

 
 (     53بٌانات جدول ) -2

 

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[911] 

 (54جدول )

 السالم( -معدل حجم المرور فً شارع الشٌخ كاشف الغطاء )الغري

 انمجمـــــوع معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

 الذروة الصباحٌة لألٌام االعتٌادٌة 1
 723 الداخلة

1306 
 553 الخارجة

 الذروة المسابٌة لألٌام االعتٌادٌة 2
 663 الداخلــة

1276 
 643 الخارجة

 الذروة الصباحٌة ألٌام العطل 3
 504 الداخلة

993 
 489 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 431 الداخلة

769 
 338 الخارجة

 .2013الدراسة المٌدانٌة لشهر ماٌس  -المصدر :

مركبة /  1092أعاله ، أن معدل حجم المرور لد بلغ  (54)أظهر المسح المٌدانً جدول 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة محتالً  1306، بما ٌعادل ساعة

 706 -506رع بممدار ٌتراوح بٌن بذلن المركز األول ، بعجز عن الطالة التصمٌمٌة للشا

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة . 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ألنه ٌتحكم بسٌر المركبات  723ولد بلَغ معدل المركبات الداخلة 

، أّما المركبات الخارجة فمد بلغ معدل حجم المرور ة من جهة شارع دمحم سعٌد الحبوبًالداخل

 . (36)مركبة لٌاسٌة/ ساعة . خرٌطة  553فٌها 

وجاءت الذروة المسابٌة لألٌام األعتٌادٌة بالمرتبة الثانٌة من حٌث معدل حجم المرور 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة مسجالً عجز عن الطالة  1276مركبة / ساعة بما ٌعادل  728البالغ 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة. 676 -476التصمٌمٌة له بممدار ٌتراوح ما بٌن 

 ع كلٌة االدارة واالقتصاد( شارع السٌد مهدي بحر العلوم )شار -91

تكمن أهمٌة هذا الشارع من خالل الدوابر الحكومٌة الوالعة على جانبٌه األٌمن والتً هً 

الكوفة أضافة الى دابرة سٌاحة النجف -أمتداد للدوابر والمؤسسات الوالعة على شارع النجف

وااللتصاد التابعة لجامعة الكوفة ومدٌرٌة التخطٌط العمرانً  ومعهد السٌاحة وكلٌة األدارة

وغٌرها من المؤسسات التً تمع ضمن مجمع المركز المدنً. أضافة الى المحالت التجارٌة 

الكوفة  -ومطاعم الدرجة األولى كما تبرز أهمٌته كونه الشارع الذي ٌصل بٌن شارع النجف

سكرٌٌن )الحزام األخضر( شماالً . ٌبلغ طول هذا جنوباً عند تماطع الصدرٌن وبٌن شارع الع

مركبة لٌاسٌة/ 900 -600بٌن  م وطالة أستٌعابٌة تتراوح ما20كم وبعرض 1.583الشارع 

 ساعـة .



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[919] 

 
 (     54بٌانات جدول ) -2

 

 



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[912] 

 (55)جدول 

 معدل حجم المرور فً شارع السٌد مهدي بحر العلوم )شارع كلٌة االدارة واالقتصاد(

 ـــــوعانمجم معذل حجم انمرور )مق( االتجـــــاه انمـــــذة ث

1 
الذروة الصباحٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 1013 الداخلة
1757 

 744 الخارجة

2 
الذروة المسابٌة لألٌام 

 االعتٌادٌة

 542 الداخلــة
1199 

 657 الخارجة

3 
الذروة الصباحٌة ألٌام 

 العطل

 396 الداخلة
815 

 419 الخارجة

 الذروة المسابٌة ألٌام العطل 4
 277 الداخلة

464 
 187 الخارجة

 .2013الدراسة المٌدانٌة لشهر ماٌس  -المصدر :

 

وجد من خالل الرصد المٌدانً لحركة المركبات فً الشارع أن الذروة الصباحٌة لألٌام 

 1568أعاله ، والبالغ (55)األعتٌادٌة نالت المركز األول من حٌث معدل حجم المرور جدول

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بعجز عن الطالة التصمٌمٌة  له بلغت  1757، بما ٌعادل مركبة/ ساعة

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، وكان معدل حجم مرور المركبات الداخلة الى الشارع  1157 -857

 . (37)مركبة لٌاسٌة/ ساعة ،خرٌطة  1013هو 

لحركة السكان المراجعٌن والطلبة حٌث بلغ معدل حجم مرور المركبات الخارجة  وذلن

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة .  744

وحظٌت الذروة المسابٌة لألٌام األعتٌادٌة المركز الثانً ، إذ سجل الشارع حجماً مرورٌاً 

دون مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، مسجالً عجزاً مرورٌاً  1199مركبة/ ساعة ، ٌعادل  1024بلغ 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة . سجلت المركبات  599 -299الطالة التصمٌمٌة له بممدار تراوح بٌن 

أما المركبات  657الخارجة من الشارع أعلى معدل حجم مرور بالنسبة للذروة المسابٌة بلغ 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة  . 542الداخلة فكانت 

لمسابٌة ألٌام العطل فمد سجل أّمـا معدل حجم مرور المركبات للذروتٌن الصباحٌة وا

على التوالً مما ٌدل على أنسٌابٌة المرور فً أٌام  464و  815معدالت للٌلة وصلت الى 

 العطل بالنسبة للشارع .



النجف األشرف  سدينة يف شوارع املركبماتالتحليل املكماني حلركة سرور  اخلماس ......لفصل ا

 الرئيسة 

 

[911] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالفصــل ال

 التحليل املكاني حلركة املرور عند 

  األشرفتقاطعات مدينة النجف 

 

 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[491] 

  تمهٌد 6-4

األرض ألغراض النمل  تتخذ التماطعات تصامٌم مختلفة وتشغل حٌزاً مهماً من إستعماالت

 ، التً ٌجب أن ٌراعى فٌها توفر الكفاءة والسالمة والكلفة المالٌة .الحضري

فً مدٌنة النجف األشرف من خالل  بالمركباتسٌتم فً هذا الفصل تناول حركة النمل 

ً التماطعات الرئٌسٌة والثانوٌة التً تشهد  ً  ازدحاما أولات الذروة الصباحٌة فً  السٌمامرورٌا

مٌسان، تماطع  -راءالزهساحة ( تماطعات تمثلت بكل من تماطع 5. وذلن بوالع )والمسائٌة

والتً ، تماطع ساحة وادي السالم السالم، تماطع الرحباوي -ساحة الصدرٌن، تماطع الغري

 سٌتم تناولها كماٌلً : 

 مٌسان  -تقاطع ساحة الزهراء  -4

دخل الرئٌسً ٌُعد هذا التماطع من أهم وأكبر التماطعات فً مدٌنة النجف األشرف فهو الم

بالنسبة للمركبات المادمة من المحافظات الشمالٌة لمحافظة النجف عن طرٌك محافظة بابل 

وناحٌة الكفل عبر جسر األمام علً )علٌه السالم( باإلضافة الى كونه مدخالً للمركبات المادمة 

ة شوارع مع بعضها منها رئٌسٌ 6مٌسان  -، ٌربط تماطع ساحة الزهراءمدٌنة الكوفة من

ً . وهً متمثلة بكل من )شارع دمحم سعٌد الحبوبً "وهو  وأخرى ثانوٌة كما ذكر ذلن سابما

السهلة، شارع المطار، وأمتداد شارع المطار الذي  -الشمالً" ، شارع الكوفة المرآبشارع 

ٌرتبط عن طرٌك ساحة الزهراء بالطرٌك الحولً الشمالً ومنه الى طرٌك كربالء( والشوارع 

الوفاء الخدمً وشارع حً مٌسان الخدمً( ،  -الفرعٌة المتمثلة بـ)شارع حً الجامعةالثانوٌة و

 .(19)خرٌطة 

ذروة الصباحٌة المٌدانً فً التماطع أرتفاع معدل حجم المرور خالل ال حأظهر المس 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة بمعدل  13786، تمثل مركبة/ ساعة 11730، الى لألٌام األعتٌادٌة

أي تكون الحركة فٌه  Fوبذلن ٌكون التماطع ضمن مستوى  223.29لغ لحركة المرور ب

 . (56). جدول  سرعات للٌلة جداً تمترب من الصفرمضطربة وال

 

  



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[491] 

 (56)جدول 

 على معدل حجم المرور باالعتماد )*(مستوٌات كفاءة التقاطعات

 مستوى

 الكفبءة

 معدل حجم

 المرور

 

 خصبئص المرور

A  حجم مرور للٌل للغاٌة ، سرعات عالٌة جداً انسٌاب حر ،  0.4أقل من 

B 0.59 – 04 انسٌاب مستمر ، سرعات عالٌة 

C 0.79 – 0.6  ً  انسٌاب مستمر ، سرعات عالٌة نسبٌا

D 0.89 – 0.8  ً  انسٌاب ٌمترب من عدم االستمرار ، سرعات الزالت مرتفعة نسبٌا

E 1 – 0.9 انسٌاب غٌر مستمر ، نماط اختناق ، سرعات للٌلة 

F  انسٌاب مضطرب ، سرعات للٌلة جداً تمترب من الصفر 1أكثر من 

المصدر : صالح مهدي عرٌبً الزٌادي ، استعماالت االرض ألغراض النقل فً مدٌنة العمارة دراسة فً جغرافٌة المدن ، اطروحة 
 . 151، ص  2009دكتوراه ، كلٌة التربٌة ، جامعة البصرة ، 

 . 151ٌستخرج مستوى كفاءة التقاطعات نقالً عن  ، صالح مهدي عرٌبً الزٌادي ، المصدر نفسه ،ص ( *)

معدل حجم المرور

عدد المسالك    مق
 مستوى كفاءة التقاطعات 

 

الشمالً( المرتبة األولى من حٌث حجم  المرآبولد كان لشارع دمحم سعٌد الحبوبً )شارع 

 % من المعدل الكل25.8ًمركبة لٌاسٌة/ ساعة ، التً تمثل  3558مرور المركبات إذ بلغ 

. ألنهّ من الشوارع المهمة والحٌوٌة فً المدٌنة والذي  (57)لحجم المرور فً التماطع، جدول 

ٌمع علٌه المرآب الشمالً الخارجً فً نهاٌة الشارع وولوع سوق الخضروات الرئٌسً لمدٌنة 

النجف األشرف عند شارع الغري المتفرع منه ، وتمع على شارع دمحم سعٌد الحبوبً شركة 

إضافة لوجود بعض محالت تصلٌح  توزٌع المنتجات النفطٌة عند مدخل شارع الغري

وبإعتباره  كربالء المهم والرئٌسً فً المدٌنة. -وٌرتبط الشارع مع شارع النجف المركبات

النجف للمركبات المادمة من شارع  مٌسان الذي ٌمثل أعلى حجم مروري ٌغذي  مدخل مدٌنة

مادمة من لضاء شارع دمحم سعٌد الحبوبً ألنه المدخل لمدٌنة النجف األشرف للمركبات ال

. إضافة الى إنهّ النجفالكوفة والوحدات األدارٌة والمرى الوالعة خارج الحدود البلدٌة لمدٌنة 

 .(22)لشكل ا، داد وبابلمدخالً للمركبات المادمة من المحافظات الشمالٌة المتمثلة بمحافظتً بغ
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 (57)جدول 

 مٌسان خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة -معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الزهراء

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 
 

 

 

أّمـا شارع مٌسان فمد أحتل المرتبة الثانٌة من حٌث حجم مرور المركبات خالل الذروة 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  3003الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة، بمعدل حجم مروري بلغ 

 لحجم المرور فً التماطع . % من المعدل الكل21.8ً

 (22شكل )

 مٌسان خالل الذروة الصباحٌة لالٌام االعتٌادٌة -الزهراءمعدل حجم المرور فً تقاطع ساحة 

 

 (57المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 25.8 3558 غربً شارع دمحم سعٌد الحبوبً 1

 20.4 2810 شرلً السهلة -شارع الكوفة 2

 13.9 1922 شمالً شارع الحولً الشمالً 3

 4.7 649 جنوبً شارع المطار 4

 13.4 1844 جنوبً الشارع الخدمً 5

 21.8 3003 شمالً شرلً شارع مٌسان 6

 100% 13786 ---- المجمــــــــــــــوع
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وتمثل المركبات المادمة من شارع دمحم سعٌد الحبوبً النسبة األعلى من المركبات الداخلة  

، لكوفة )السهلة(رع الخدمً  شارع افً شارع مٌسان . تلٌها المركبات المادمة من كل من الشا

ألنه الشارع المؤدي الى الوحدات األدارٌة  الحولً الشمالً وشارع المطار على الترتٌب

الوالعة خارج حدود مدٌنة النجف األشرف إضافة الى إنه ٌؤدي الى مدٌنة المزوٌنٌة التً تمع 

 فٌها كلٌة العلوم التابعة لجامعة الكوفة.

مركبة/  8573وفً الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة بَلغ معدل حجم المرور فً التماطع 

وبذلن ٌكون 1.71مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، وبمعدل حركة مرور بَلغ  10274ساعة ، بما ٌعادل 

وٌأتً شارع دمحم سعٌد الحبوبً اٌضاً بالمركز األول  (56)، جدول  Fالتماطع ضمن المستوى 

، شكل (58)% من معدل حجم المرور الجدول 24.8مركبة لٌاسٌة/ ساعة تمثل  2555بمعدل 

( .إن المركبات المادمة من شارع الكوفة )السهلة( بإتجاه شارع دمحم سعٌد الحبوبً لد (23

ً بما سجلته المركبات المادمة من شوارع مٌسان ،  سجلت أكبر حركة مرور للمركبات لٌاسا

ر  والشارع الخدمً والمتجهة الى شارع دمحم سعٌد الحبوبً الحولً الشمالً وشارع المطا

 وعلى التوالً .

أّمــا شارع مٌسان فمد كان بالمركز الثانً خالل الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة وبوالع 

 لحجم المرور فً التماطع. من المعدل الكلً 24.4مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  2502

 (58)جدول 

 مٌسان خالل الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة -ر فً تقاطع ساحة الزهراءمعدل حجم المرو

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 24.8 2555 غربً شارع دمحم سعٌد الحبوبً 1

 19.9 2046 شرلً السهلة -شارع الكوفة 2

 14.5 1486 شمالً شارع الحولً الشمالً 3

 4.5 459 جنوبً شارع المطار 4

 11.9 1226 جنوبً الشارع الخدمً 5

 24.4 2502 شمالً شرلً شارع مٌسان 6

 100% 10274 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 
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وحظً شارع الكوفة )السهلة( بالمركز الثالث من حٌث الحجم المروري فً التماطع ، إذ 

 % من معدل حجم المرور الكلً .19.9مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بنسبة  2046بلّغ 

 (23شكل )

 مٌسان خالل الذروة المسائٌة لالٌام االعتٌادٌة –معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الزهراء 

 

 (58عمل الباحثة باالعتماد على جدول )المصدر: من 

 

مركبة لٌاسٌة/  6215مركبة/ ساعة ، بما ٌعادل  5511سجل التماطع حجماً مرورٌاً بَلغ 

بمعدل حركة المرور  (24) والشكل (59)ساعة خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطل الجدول 

، ولد سجل شارع دمحم سعٌد  (59)الجدول Fوبذلن ٌكون التماطع ضمن المستوى  1.03بلغ 

%  39مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بنسبة  2430الحبوبً من جهة الغرب أكبر حجم مروري بَلغ 

 ولد كان من معدل حجم المرور الكلً فً التماطع . لكونه مدخل مدٌنة النجف األشرف،

الجمع منها لشارع مٌسان وذلن بسبب أزدٌاد أعداد الزائرٌن الوافدٌن أٌام العطل وخاصة أٌام 

 لزٌارة ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( وزٌارة ممبرة وادي السالم .
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 (59)جدول 

 مٌسان خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطل -معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الزهراء

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 39 2430 غربً شارع دمحم سعٌد الحبوبً 1

 16.8 1047 شرلً السهلة -شارع الكوفة 2

 12 746 شمالً شارع الحولً الشمالً 3

 6.2 387 جنوبً شارع المطار 4

 11.4 709 جنوبً الشارع الخدمً 5

 14.4 896 شمالً شرلً شارع مٌسان 6

 100% 6215 ---- المجمــــــــــــــوع

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

 

وَحظً شارع الكوفة )السهلة( بأتجاه الشرق بالمركز الثانً من حٌث معدل حجم المرور 

% من المعدل الكلً لحجم المرور 16.8مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  1047والذي بلَغ 

 فً التماطع .

 (24شكل )

 فً الٌام العطل الصباحٌةمٌسان خالل الذروة  –معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الزهراء 

 

 (58المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )
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بأن معدل  (25)والشكل  (60)وأتَضح من المسح المٌدانً ومن خالل معطٌات الجدول 

مركبة/  4369مٌسان وللذروة المسائٌة ألٌام العطل  -حجم المرور فً تماطع ساحة الزهراء

فٌكون  0.85مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بمعدل حركة المرور بلَغ  5117ساعة ، بما ٌعادل 

حٌث ٌشهد حركة تمترب من عدم األستمرار سرعات الزالت  Dالتماطع ضمن المستوى 

 خالف ساعات الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة .مرتفعة للمركبات 

 

 (60)جدول 

 مٌسان خالل الذروة المسائٌة ألٌام العطل –معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الزهراء 

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

 

مركبة لٌاسٌة/  1590وَشهد شارع الحبوبً أكبر معدل مروري للسٌارات وصل الى 

مركبة  1417% تاله فً ذلن شارع مٌسان حٌث وصل معدل حجم المرور 31.1ساعة بنسبة 

 % . 27.7لٌاسٌة/ ساعة بنسبة 

  

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( أتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 31.1 1590 غربً شارع دمحم سعٌد الحبوبً 1

 15 770 شرلً السهلة -شارع الكوفة 2

 9.8 501 شمالً شارع الحولً الشمالً 3

 6 308 جنوبً شارع المطار 4

 10.4 531 جنوبً الشارع الخدمً 5

 27.7 1417 شمالً شرلً شارع مٌسان 6

 100% 5117 ---- المجمــــــــــــــوع
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 (25شكل )

 الٌام العطلمٌسان خالل الذروة المسائٌة  –معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الزهراء 

 
 (60المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 

 تقاطع ساحة الصدرٌن -0

ٌُعد تماطع الصدرٌن من التماطعات المهمة فً منطمة الدراسة وذلن لتحكمه بحركة 

الكوفة ذهاباً واٌاباً ، إضافة شارعً دمحم مهدي الجواهري )شارع  -المرور على شارع النجف

الروان( وشارع السٌد مهدي بحر العلوم )شارع كلٌة اآلداب( مع بعضهما وهً شوارع مهمة 

هم المؤسسات الحكومٌة مثل مجلس محافظة النجف األشرف ومدٌرٌة وحٌوٌة تمع علٌها أ

التخطٌط العمرانً إضافة الى نشاط هذه الشوارع التجاري، وٌمع التماطع بعد مجسر المرتضى 

 .(19)الكوفة أنظر الخرٌطة  -الوالع على شارع النجف

مسائٌة خالل وٌمتاز التماطع بأرتفاع معدل حجم المرور الكلً للذروتٌن الصباحٌة وال

ً فً أولات الذروتٌن الصباحٌة والمسائٌة لألٌام  األٌام األعتٌادٌة وأٌام العطل خصوصا

األعتٌادٌة وذلن بسبب رحالت العمل والدراسة التً ٌموم بها السكان فضالً عن حركة 
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الزائرٌن وخاصة العرب واألجانب الذٌن ٌنتملون ما بٌن مدٌنة النجف األشرف ومدٌنة الكوفة 

 ٌارة العتبات الممدسة هنان. لز

راكب التً تمر  44الكبٌرة سعة  الحافالتإذ لوحظ من خالل المسح المٌدانً كثرة أعداد 

من خالل التماطع والتً تحمل الزائرٌن وخاصة فً ساعات الذروة الصباحٌة وتكون متجهة 

 نحو مدٌنة الكوفة .

بإن معدل حجم المرور فً تماطع ساحة  (26)والشكل  (61)وٌتضح من خالل الجدول 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة وذلن خالل الذروة  8561مركبة/ ساعة وبما ٌعادل  6549الصدرٌن بلغ 

الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة . وبذلن فان للتماطع ٌتمتع بمستوى كفاءة غٌر جٌد وٌمع ضمن 

 .(56)، الجدول  2.14وبمعدل بلغ  Fالمستوى 

 (61)جدول 

 جم المرور فً تقاطع ساحة الصدرٌن خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌةمعدل ح

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث 

 34.8 2981 شرلً النجف -شارع الكوفة 1

 38 3247 غربً الكوفة -شارع النجف 2

3 
شارع دمحم مهدي 

 الجواهري
 5.6 482 جنوبً

4 
شارع السٌد مهدي 

 بحر العلوم
 21.6 1851 شمالً

 100% 8561 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

 

 

 

ً بلغ  -ولد استأثر شارع النجف ً مرورٌا  3247الكوفة بالمركز األول ، ومسجالً حجما

من أهم  % من حجم المرور الكلً فً التماطع وذلن ألنهّ 38مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة 

ٌتحكم بحركة المرور المتجه نحو مستشفى الحكٌم العام  الشوارع فً مدٌنة النجف وإنهّ 

والدوائر الحكومٌة الوالعة على جانبٌه أو فً األحٌاء المرٌبة منه مثل دائرة بلدٌات محافظة 

رف الوالعة ما بٌن حً الحسٌن وحً العلماء ، فضالً عن ذلن وهو األكثر أهمٌة النجف األش

هو حركة المرور المتجه نحو مدٌنة النجف المدٌمة بما تحوٌه من ضرٌح األمام علً )علٌه 

السالم( وحركة الزائرٌن والعاملٌن فً الضرٌح الشرٌف إضافة الى أصحاب المحال التجارٌة 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[022] 

كذلن حركة الطالب المتجهة نحو الجامعة األسالمٌة الموجودة فً الموجودة فً المدٌنة و

 منطمة المٌدان ضمن المدٌنة المدٌمة . 

 2981أّمـا شارع الكوفة فمد حظً بالمركز الثانً من حٌث معدل حجم المرور بوالع  

% من المعدل الكلً فً التماطع وٌرجع السبب الى حركة 34.8مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة 

ب الكثٌفة المتجهة نحو جامعة الكوفة وكلٌة التربٌة والتربٌة األساسٌة الوالعة فً حً الطال

 -العدالة وحركة العمل سواء المتجه نحو المؤسسات الحكومٌة  الوالعة على شارع الكوفة

النجف أو الوالعة فً مدٌنة الكوفة نفسها ، وحركة المركبات المتجهة نحو الحً الصناعً 

 س الشارع لغرض تصلٌح السٌارات أو شراء األدوات األحتٌاطٌة . الوالع على نف

أّمـا المركز الثالث فمد حظً به شارع السٌد مهدي بحر العلوم )شارع كلٌة األدارة  

% من معدل 21.6مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بنسبة  1851والذي بلغ (61)وااللتصاد( جدول 

ً وذلن لولوع دائرة التخطٌط حجم المرور الكلً فً التماطع وخالل الذروة ال صباحٌة أٌضا

العمرانً فٌه وٌعد ذلن منفذاً الى المؤسسات الحكومٌة الوالعة فً المركز المدنً لمدٌنة النجف 

األشرف هذا باإلضافة الى وجود كلٌة األدارة وااللتصاد فً هذا الشارع فضالً عن المطاعم 

البعض من المراجعٌن لهذه الدوائر كمولف والمحال التجارٌة الموجودة على جانبٌه وٌستخدمه 

 لسٌاراتهم على الرغم من منع الولوف فٌه .

  



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[021] 

 (26شكل )

 لالٌام االعتٌادٌة الصباحٌةخالل الذروة  الصدرٌنمعدل حجم المرور فً تقاطع ساحة 

 

أرتفاع معدل حجم المرور فً تماطع ساحة الصدرٌن  (27)والشكل  (62)وٌبٌن الجدول 

مركبة  6412مركبة/ ساعة وبما ٌعادل  5067للذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة إذ بلغ المعدل 

 .(56)، الجدول  1.60بمعدل بلَغ  Fلٌاسٌة/ ساعة وهو بذلن ٌمع ضمن المستوى 

 (62)جدول 

 الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة الصدرٌن خالل

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 30.2 1936 شرلً النجف -شارع الكوفة 1

 35.3 2266 غربً الكوفة -شارع النجف 2

 20.4 1308 جنوبً شارع دمحم مهدي الجواهري 3

 14.1 902 شمالً شارع السٌد مهدي بحر العلوم 4

 100% 6412 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[021] 

ً بمعدل بلَغ  -ولد تمٌز شارع النجف مركبة لٌاسٌة/  2266الكوفة بالمركز األول أٌضا

% من حجم المرور الكلً فً التماطع وذلن ألنه ٌتحكم  بمرور المركبات 35.3ساعة ، بنسبة 

المتجهة الى األحٌاء الجنوبٌة والشمالٌة فً مدٌنة النجف عن طرٌك ساحة ثورة العشرٌن التً 

المناذرة أّمـا طرٌك الكوفة فمد بلَغ معدل حجم المرور  -كربالء والنجف -ترتبط بشارع النجف

% من المعدل الكلً لحجم المرور وهو 30.2ة/ ساعة وبنسبة بلغت مركبة لٌاسٌ 1936فٌه 

وذلن إلتجاه المركبات الى مدٌنة  (62)بهذا ٌحتل المركز الثانً وللذروة المسائٌة أٌضاً جدول 

 الكوفة والمدن والمرى المجاورة لها.

 (27شكل )

 خالل الذروة المسائٌة لالٌام االعتٌادٌة الصدرٌنمعدل حجم المرور فً تقاطع ساحة 

 

 

أن معدل حجم المرور فً تماطع ساحة الصدرٌن  (28)والشكل  (63)وٌتضح من الجدول 

مركبة  3386مركبة/ ساعة وٌعادل بذلن 2511وألولات الذروة الصباحٌة ألٌام العطل فمد بلغ 

، وهو بذلن ٌتمتع (56)الجدول  0.84بمعدل بلغ Dلٌاسٌة/ ساعة وٌمع ضمن المستوى 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[021] 

بمستوى كفاءة متوسطة وخاصة فً أٌام العطل إذ تعتمد حركة السٌر على حركة المركبات 

المتجهة نحو مدٌنة النجف األشرف لزٌارة ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( وممبرة وادي 

السالم حٌث ٌالحظ كثرة سٌارات األجرة )الصالون( ، وكذلن شارع الكوفة حٌث ٌتجه 

زائرون الى مدٌنة الكوفة لزٌارة العتبات الممدسة هنان أو ألداء صالة الجمعة وذلن فً أٌام ال

% 44.7مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  1218، 1515الجمع حٌث بلغ معدل حجم المرور 

 النجف على التوالً . –الكوفة والكوفة  -% لكل من شارع النجف37.8و

 (63)جدول 

 ساحة الصدرٌن خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطل معدل حجم المرور فً تقاطع

 اسم الشبرع ث 
اتجبه 

 الشبرع

معدل حجم المرور 

 )مق(
 النسبت  المئويت %

 37.8 1281 شرلً النجف -شارع الكوفة 1

 44.7 1515 غربً الكوفة -شارع النجف 2

 6.7 225 جنوبً شارع دمحم مهدي الجواهري 3

 10.8 365 شمالً العلومشارع السٌد مهدي بحر  4

 100% 3386 ---- المجمــــــــــــــوع

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

 

أّمـا شارع دمحم مهدي الجواهري وشارع السٌد مهدي بحر العلوم فنجد للة أعداد المركبات 

الصباحٌة ألٌام العطل وأن الدخول الى هذه الشوارع الداخلة إلٌها وخاصة فً ساعات الذروة 

والخروج منها هو لغرض الوصول الى الشوارع الرئٌسٌة فً المدٌنة أو لغرض تسوق 

 الحاجات المنزلٌة الضرورٌة فمط .

  



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[021] 

 (28شكل )

 الٌام العطل الصباحٌةخالل الذروة  الصدرٌنمعدل حجم المرور فً تقاطع ساحة 

 

 

ٌظهر أن معدل حجم المرور فً التماطع ذاته  (29)والشكل  (64)ومن مالحظة الجدول  

ولساعات الذروة المسائٌة ألٌام العطل كان أكبر من ساعات الذروة الصباحٌة ألٌام العطل 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة  4000مركبة/ ساعة وبما ٌعادل  3033حٌث بلَغ معدل حجم المرور 

، حٌث ٌعانً من األختنالات واألنسٌاب غٌر  1، بمعدل بلغ  Eوهو بهذا ٌمع عند المستوى 

 .(56)المستمر الجدول 

ً بلَغ  –حٌث تصدر شارع النجف  ً مرورٌا  1537الكوفة المركز األول فمد سجل حجما

وذلن إلتجاه سكان مدٌنة % من حجم المرور الكلً للتماطع 38.4مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة 

النجف والمدن المحٌطة بها الى المدٌنة المدٌمة لغرض الزٌارة أو التسوق لوجود سوق النجف 

الكبٌر هنان باإلضافة الى أسواق الجملة واألسواق الشعبٌة لبٌع الخضروات والدواجن 

 واألسمان كما ذكر ذلن سابماً . 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[021] 

 (64)جدول 

 الصدرٌن خالل الذروة المسائٌة ألٌام العطلمعدل حجم المرور فً تقاطع ساحة 

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 22 884 شرلً الكوفة -شارع النجف 1

 38.4 1537 غربً الكوفة -شارع النجف 2

 33 1319 جنوبً شارع دمحم مهدي الجواهري 3

 6.5 260 شمالً شارع السٌد مهدي بحر العلوم 4

 100% 4000 ---- المجمــــــــــــــوع

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 
 

 

 

بالمركز الثانً من حٌث معدل حجم  أّمـا شارع دمحم مهدي الجواهري )الروان( فمد كان

% من المعدل الكلً ، 33مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة مئوٌة بلغت  1319المرور والبالغ 

حٌث ٌمصده الكثٌر من سكان مدٌنة النجف األشرف وخاصة األحٌاء الجنوبٌة ألرتفاع 

 . ً المستوى المعاشً لهم ، لغرض التسوق لكونه شارع تجاري أوالً وللترفٌه والتسلٌة ثانٌا

 كرت سابماً . أضافة الى ممٌزات الشارع األخرى التً ذ

 (29شكل )

 الٌام العطلخالل الذروة المسائٌة  الصدرٌنمعدل حجم المرور فً تقاطع ساحة 

 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[029] 

 السالم -تقاطع الغري -2

وهو تماطع مهم له دوره الحٌوي فً مدٌنة النجف األشرف ٌتمتع بأرضٌة ممرنصة تضفً 

مدٌنة األلعاب فً مدٌنة جمالٌة للتماطع وٌمع هذا التماطع فً شارع الحزام األخضر بالمرب من 

الغدٌر من  -السالم من جهة الشمال واألسكان -النجف إذ ٌربط هذا التماطع بٌن شارع الغري

الكرامة الذي ٌفصل بٌنهما هذا  -جهة الجنوب أّمـا من جهة الغرب فهو ٌربط شارع النفط

حٌاء التً تمر العدالة حٌث أخذت هذه الشوارع تسمٌتها من األ -الشارع وشرلاً شارع الفرات

 .(19)بها ، خرٌطة

 -أرتفاع معدل حجم المرور فً تماطع الغري (30)والشكل  (65)ٌتضح من الجدول 

 8307مركبة/ ساعة بما ٌعادل  6686السالم وللذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة ، فمد بلغ 

جدول  Fى وهو بذلن ٌمع ضمن المستو 2.07مركبة لٌاسٌة/ ساعة ومعدل لحركة المرور بلغ 

ولد سجل شارع العسكرٌٌن )الحزام األخضر( والذي ٌتجه الى غرب مدٌنة النجف  (56)

% من معدل حجم 29.1مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  2417األشرف حجماً مرورٌاً بلغ 

المرور الكلً للتماطع وذلن لكونه ٌعد منفذاً للمركبات المادمة من مركز المدٌنة أو االحٌاء 

السالم بشارع دمحم  –ٌة وبأتجاه األحٌاء الشمالٌة ، إذ ٌرتبط عن طرٌك شارع الغري الجنوب

العدالة  -سعٌد الحبوبً )شارع الكراج الشمالً( . وٌماطعه من جهة الشرق شارع الفرات

 . % من معدل حجم المرور الكل27.7ًمركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  2302وبحجم مروري بلَغ

 (65)جدول 

 السالم خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة -المرور فً تقاطع الغريمعدل حجم 

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 20 1663 شمالً شارع الشٌخ كاشف الغطاء 1

 23.2 1925 جنوبً الغدٌر  -شارع االسكان 2

 29.1 2417 غربً شارع العسكرٌٌن 3

 27.7 2302 شرلً العدالة –شارع الفرات  4

 100% 8307 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[042] 

الغدٌر والذي ٌتجه الى جنوب المدٌنة بالمركز الثالث من حٌث  –ولد جاَء شارع األسكان 

%  وعلى الرغم من أن 23.2مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  1925معدل حجم المرور وبوالع 

ً فً التماطع  حٌث بلَغ  -شارع الشٌخ كاشف الغطاء )الغري ً مرورٌا السالم( وهو ألل زخما

مركبة لٌاسٌة/ ساعة إال أن حجم مرور المركبات ٌزداد عند  1663معدل حجم المرور فٌه

المركبات المادمة من جهتً الجنوب والشرق ، وٌلٌه  (30)دخوله شارع العسكرٌٌن، الشكل 

العدالة على التوالً ، وذلن ألن شارع الشٌخ  -الغدٌر ، الفرات -لكل من شارعً األسكان

كاشف الغطاء هو منفذ األحٌاء الشمالٌة السكنٌة المحٌطة به الى مركز المدٌنة أو جنوبها 

ة التً تحصل فً تماطع ساحة وشرلها ، حٌث تسلكه المركبات لتالفً األختنالات المرورٌ

 الصدرٌن وخاصة خالل ساعات الذروة الصباحٌة . 

 (30شكل )

 السالم خالل الذروة الصباحٌة لالٌام االعتٌادٌة –معدل حجم المرور فً تقاطع الغري 

 

السالم  -أن معدل حجم المرور فً تماطع الغري (31)والشكل  (66)وتوضح معطٌات الجدول 

مركبة  5576مركبة/ ساعة وبما ٌعادل  4225وخالل الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[044] 

 لشارع ، ولد كان(56)الجدول 1.39وبمعدل بلَغ  E، وهو ٌمع ضمن المستوى لٌاسٌة/ ساعة

مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  1685، إذ سجل حجم مروري بلَغ العدالة المرتبة األولى -الفرات

% وذلن لمروره خالل األحٌاء السكنٌة مثل حً الفرات والعدالة ومنها الى مدٌنة الكوفة  30.2

 (66)جدول 

 السالم خالل الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة -معدل حجم المرور فً تقاطع الغري

 بت  المئويت %النس معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 18.1 1009 شمالً شارع الشٌخ كاشف الغطاء 1

 22.3 1244 جنوبً الغدٌر  -شارع االسكان 2

 29.4 1638 غربً شارع العسكرٌٌن 3

 30.2 1685 شرلً العدالة –شارع الفرات  4

 100% 5576 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

 

وٌأتً فً المركز الثانً وللذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة أٌضاً شارع العسكرٌٌن )الحزام 

% من حجم 29.3مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  1638األخضر( وبمعدل حجم مروري بلغ 

ة للمركبات المادمة من شارع الشٌخ كاشف الغطاء بأتجاه شارع المرور الكلً فً التماطع ،نتٌج

 العسكرٌٌن . 

مركبة  1244الغدٌر وبمعدل حجم مرور بلَغ  -أّمـا المركز الثالث فكان لشارع األسكان 

%  من معدل الحجم الكلً فً التماطع، أّمـا شارع الشٌخ كاشف 22.3لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ،  1009الغطاء فمد كان األلل من حٌث معدل حجم المرور والبالغ 

إن مرور المركبات الداخلة فٌه كان أكبر من المركبات الخارجة منه  (31)وٌتبٌن من الشكل 

ً  وهذا ما نالحظه  لشارع العسكرٌٌن. أٌضا
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[040] 

 (31شكل )

 لالٌام االعتٌادٌة المسائٌةالسالم خالل الذروة  –معدل حجم المرور فً تقاطع الغري 

 

  

 3649السالم  -وبلَغ معدل حجم المرور للذروة الصباحٌة ألٌام العطل فً تماطع الغري

، وهو بهذا  (32)والشكل  (67)مركبة لٌاسٌة/ ساعة الجدول  4828مركبة/ ساعة وبما ٌعادل 

لشارع العسكرٌٌن أعلى  ، ولد كان (56)الجدول 1.20وبمعدل بلغ  Eٌمع ضمن المستوى 

% من 30.1مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  1454معدل حجم مرور للمركبات والذي بَلغ 

حجم المرور الكلً للتماطع ، وذلن لكونه شارع مهم وحٌوي ٌعد منفذاً الى مركز المدٌنة عبر 

ع العسكرٌٌن ومنه الى الشرق ممثالً بمضاء الكوفة والى الغرب بأتجاه المدٌنة المدٌمة . تماط

ولد كان للمركبات المادمة من شارع الشٌخ كاشف الغطاء الحجم المروري األكبر ٌلٌه شارعً 

 الغدٌر . -العدالة واألسكان–الفرات
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[042] 

 (67)جدول 

 الذروة الصباحٌة ألٌام العطلالسالم خالل  -معدل حجم المرور فً تقاطع الغري

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 23.2 1118 شمالً شارع الشٌخ كاشف الغطاء 1

 17.7 856 جنوبً الغدٌر  -شارع االسكان 2

 30.1 1454 غربً شارع العسكرٌٌن 3

 28 1400 شرلً العدالة –شارع الفرات  4

 100% 4828 ---- المجمــــــــــــــوع

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 

ً فكان لشارع الفرات العدالة  -أّمــا المركز الثانً وللذروة الصباحٌة ألٌام العطل أٌضا

%من حجم 29مركبة لٌاسٌة/ ساعة بنسبة مئوٌة بلغت  1400وذلن بمعدل حجم مرور بلغ 

 المرور الكلً.

 (32شكل )

 الٌام العطلالسالم خالل الذروة الصباحٌة  –معدل حجم المرور فً تقاطع الغري 
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[041] 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة  1118أّمـا شارع الشٌخ كاشف الغطاء فكان معدل حجم المرور فٌه 

أعاله. وبهذا أحتل المركز الثالث فً حركة المرور  (67)الجدول %، 23.2بنسبة مئوٌة بلغت 

وكان  أكبر حجم مروري للمركبات فً هذا الشارع هً المادمة من شارع العسكرٌٌن ،الشكل 

 أعاله ،لكونه من الشوارع التجارٌة فً المدٌنة وٌعد منفذاً الى شارع دمحم سعٌد الحبوبً .  (31)

السالم فً أولات الذروة المسائٌة ألٌام العطل  -غريومن خالل المسح المٌدانً لتماطع ال

وكان معدل حجم  (56)الجدول  0.72بمعدل بلَغ   Bوجد أن التماطع ٌمع ضمن المستوى 

، الشكل  (68)مركبة لٌاسٌة/ ساعة جدول  2886مركبة/ ساعة وبما ٌعادل  2203المرور فٌه 

صول أختنالات مرورٌة للذروة وهو بذلن ٌتمتع بأنسٌابٌة حركة المركبات وعدم ح (33)

 المسائٌة ألٌام العطل خاصة .

 (68)جدول

 السالم خالل الذروة المسائٌة ألٌام العطل -معدل حجم المرور فً تقاطع الغري

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 16.2 469 شمالً شارع الشٌخ كاشف الغطاء 1

 22 629 جنوبً الغدٌر  -االسكانشارع  2

 28.8 834 غربً شارع العسكرٌٌن 3

 33 954 شرلً العدالة –شارع الفرات  4

 100% 2886 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر حزٌران المصدر: 
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[041] 

 (33شكل )

 الٌام العطل المسائٌةالسالم خالل الذروة  –معدل حجم المرور فً تقاطع الغري 

 

 

 تقاطع الرحباوي -1

ٌمع هذا التماطع فً منطمة الجدٌدات على شارع المدٌنة وهو شارع تجاري حٌوي ، حٌث 

ً وطرٌك  ٌربط هذا التماطع بٌن شارع المدٌنة الحولً ومنه الى منطمة بحر النجف غربا

 .(19)الحولً شرلاً ، الخرٌطة  -المناذرة جنوباً وشارع المدٌنة

هاتف بأتجاه الشمال الذي تكون نهاٌته وكذلن ٌجمع بٌن شارعٌن ثانوٌٌن هما شارع ال

 مغلمة للنواحً األمنٌة ألنه ٌعد منفذ للمدٌنة المدٌمة ، وشارع حنون بأتجاه الجنوب.  

ولد أظهر المسح المٌدانً فً التماطع أرتفاع معدل حجم المرور خالل الذروة الصباحٌة 

 (69)مركبة لٌاسٌة/ ساعة جدول  3976مركبة/ ساعة ، تمثل  3458ولألٌام األعتٌادٌة الى 

، حٌث E، وبذلن ٌكون التماطع ضمن المستوى 0.99بمعدل حركة المرور بلغت (34)والشكل 

 . (56)الحركة غٌر مستمرة وتكون السرعة للٌلة مما ٌشكل مناطك أختناق جدول 
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[041] 

 (69)جدول 

 ٌادٌةمعدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعت

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث 

 28.5 1133 غربً شارع المدٌنة 1

 40.6 1613 شرلً شارع المدٌنة 2

 25.5 1016 جنوبً شارع حنون 3

 5.4 214 شمالً شارع الهاتف 4

 100% 3976 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013 اٌلول عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر المصدر: 

 

مركبة لٌاسٌة/  1613ولد حظً شارع المدٌنة بأتجاه الشرق بأكبر حجم مروري بلغ 

 -المنفذ الى شارع النجف % من معدل حجم المرور الكلً . وذلن لكونه40.6ساعة وبنسبة 

المناذرة وشارع الحولً  -بٌن شارع النجف المناذرة وهو حلمة وصل بنفس الولت ٌربط

الى كونه شارع تجاري ٌتركز نشاطه  ببٌع   وكذلن شارع الهاتف وشارع حنون ، باألضافة

 المواد األنشائٌة .

مركبة  1133الحولً ، وبحجم مرور بلغ  -لشارع المدٌنة أّمـا المركز الثانً فمد كان

رور الكلً فً التماطع ، وساهم شارع % من معدل حجم الم28.5لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة 

المدٌنة الشرلً بأكبر حجم مروري. وكان شارع حنون بالمركز الثالث من حٌث الحجم 

% من المعدل الكلً وتكون 25.5مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  1016المروري والبالغ 

لى األحٌاء الحركة فً هذا الشارع محدودة وبسٌطة وذلن بسبب كونه شارع تجاري ٌؤدي ا

 (69)السكنٌة الجنوبٌة وإن ألل حجم للمرور فً هذا التماطع هو فً شارع الهاتف جدول 

% وذلن لكونه شارع ذو 5.4مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  214، والذي ٌبلغ  (34)والشكل 

 نهاٌة مغلمة عند المدٌنة المدٌمة للنواحً األمنٌة ،وال ٌسلكه إال سكنة هذا الشارع  .
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[041] 

 (34) شكل

 معدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة الصباحٌة لالٌام االعتٌادٌة

 

مركبة /  2177إّمــا الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة فمد بلغ معدل حجم المرور فٌه  

وتمع بذلن ضمن   0.63مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبمعدل لحركة المرور بلغ  2522، وٌمثل ساعة

 حٌث ٌتمتع بحركة مركبات مستمرة وسرعات عالٌة نسبٌاً .  Cالمستوى 

 (70)جدول 

 معدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 31.9 804 غربً شارع المدٌنة 1

 47.3 1194 شرلً شارع المدٌنة 2

 14.2 357 جنوبً شارع حنون 3

 6.6 167 شمالً شارع الهاتف 4

 100% 2522 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013 اٌلولعمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر المصدر: 
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[041] 

مركبة  1194لشارع المدٌنة بإتجاه الشرق أكبر معدل للحجم المروري والذي بلغ  كما كان

% أّمـا أللها من حٌث الحجم المروري فمد كان شارع 47.3لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت 

% من معدل حجم 6.6مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  167الهاتف بمعدل حجم مرور بلغ 

 .(35)اعاله  والشكل  (70)المرور الكلً ، جدول 

 (35شكل )

 لالٌام االعتٌادٌة المسائٌةمعدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة 

 

بأن معدل حجم المرور للذروة الصباحٌة ألٌام  (36)والشكل  (71)وتبٌن من الجدول 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ومعدل حركة مرور  1278مركبة/ ساعة ، بما ٌعادل  1091العطل بلغ 

. حٌث بلغ أعلى معدل لمرور المركبات فٌه فً  Aوٌكون بذلن ضمن المستوى  0.21بلغ 

 ً % من معدل حجم المرور الكلً 40.2مركبة لٌاسٌة/ ساعة بنسبة  515شارع المدٌنة شرلا

الحولً من حٌث معدل حجم المرور البالغ  -فً التماطع وٌأتً بعده فً المرتبة شارع المدٌنة

، وذلن ألن شارع المدٌنة وأمتداده الى الشارع %27.2بة مركبة لٌاسٌة/ ساعة بنس 347

 الحولً هو شارع مهم وحٌوي فً منطمة الجدٌدات 
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[049] 

 (71)جدول 

 معدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطل

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 27.2 347 غربً شارع المدٌنة 1

 40.3 515 شرلً شارع المدٌنة 2

 20.8 266 جنوبً شارع حنون 3

 11.7 150 شمالً شارع الهاتف 4

 100% 1278 ---- المجمــــــــــــــوع

 .2013 اٌلولعمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر المصدر: 

النجف األشرف ، وإن أنخفاض حجم المرور فً بأعتبارها من األحٌاء المدٌمة فً مدٌنة 

التماطع أٌام العطل للذروة الصباحٌة ٌعود الى أنخفاض مستوى الحركة فً هذه الشوارع ألنها 

 أحٌاء سكنٌة وتجارٌة ٌغلب علٌها األستعمال التجاري .

 (36شكل )

 الٌام العطلمعدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة الصباحٌة 
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[002] 

 1205،  (37)والشكل (72)وبلَغ معدل حجم المرور للذروة المسائٌة ألٌام العطل الجدول 

وهو بذلن  0.34مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، بمعدل مرور بلَغ  1371مركبة/ ساعة ، وٌعادل بذلن 

مركبة  492أٌضاً. وسجل شارع المدٌنة أعلى معدل مرور فٌه بلغ  Aٌمع ضمن المستوى 

% من معدل حجم المرور الكلً فً التماطع . وأسهم شارع 35.9لٌاسٌة/ ساعة بنسبة بلغت 

 المدٌنة الغربً بأكبر حجم مروري . ٌلٌه شارعً حنون والهاتف. 

 (72)جدول 

 معدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة المسائٌة ألٌام العطل

 النسبت  المئويت % المرور )مق( معدل حجم اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 30 412 غربً شارع المدٌنة 1

 35.9 492 شرلً شارع المدٌنة 2

 23.3 319 جنوبً شارع حنون 3

 10.8 148 شمالً شارع الهاتف 4

 100% 1371 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013 اٌلولعمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر المصدر: 

 (37شكل )

 الٌام العطل المسائٌةمعدل حجم المرور فً تقاطع الرحباوي خالل الذروة 
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[004] 

 تقاطع ساحة وادي السالم )ساحة االنصار(  -1

ٌمع هذا التماطع فً جنوب مدٌنة النجف األشرف وٌتكون من التماء ثالثة شوارع رئٌسٌبة 

والجنوبً وشارع المطار بإتجاه الشرق ،  المناذرة بأتجاهٌه الشمالً -وهً شارع النجف

 . (19)الخرٌطة 

ولد تبٌن من خالل المسح المٌدانً لحركة المركبات فً هذا التماطع وخالل الذروة 

مركبة/ ساعة بما ٌعادل  3555الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة ، أرتفاع معدل حجم المرور الى 

وذلن  F، وهو ٌمع ضمن المستوى  (38)الشكل  (73)مركبة لٌاسٌة/ ساعة جدول  4268

المناذرة  الشمالً المركز األول  من  -. ولد أحتل شارع النجف (56)، الجدول  1.42بمعدل 

% من المجموع 41.9مركبة لٌاسٌة/ ساعة بنسبة  1789حٌث معدل حجم المرور والبالغ 

اء الجنوبٌة الوالعة الكلً لمعدل حجم المرور وذلن بسبب حركة العمل الٌومٌة المادمة من األحٌ

فً المسم البلدي الثانً أو المادمة من األلضٌة المجاورة لمدٌنة النجف األشرف مثل لضاء 

المناذرة والمشخاب وناحٌة المادسٌة حٌث ٌمصد سكانها المدٌنة لغرض العمل أو المراجعة 

ى حركة لغرض أنجاز معامالتهم فً المؤسسات الحكومٌة الموجودة فٌها. هذا باألضافة ال

الطالب الماصدٌن جامعة الكوفة والكلٌات التابعة لها فضالً عن الجامعات اإلسالمٌة والدٌنٌة 

 سواء كانت داخل المدٌنة المدٌمة أو خارجها .

 (73)جدول 

 معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة وادي السالم خالل الذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث 

 41.8 1789 شمالً المناذرة -شارع النجف 1

 39.7 1697 جنوبً النجف -شارع المناذرة 2

 18.3 782 شرلً شارع المطار 3

 100% 4268 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باألعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر اٌلول المصدر: 

 1697المناذرة الجنوبً المركز الثانً بمعدل حجم مرور بلَغ  –وأحتل شارع النجف 

% من مجموع معدل حجم المرور للتماطع ، 39.8مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة مئوٌة بلغت 

وذلن ألهمٌة هذا الشارع حٌث تتركز علٌه معامل األسمنت والطابوق الجٌري وغٌرها من 
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[000] 

فضالً عن دائرة مرور محافظة النجف األشرف المتخصصة بتسجٌل  المعامل األنشائٌة ،

 المركبات لهذا ٌتجه السكان الى تسجٌل لوحات مركباتهم فً هذه الدائرة .

 (38شكل )

 ساحة وادي السالم خالل الذروة الصباحٌة لالٌام االعتٌادٌةمعدل حجم المرور فً تقاطع 

 

 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة بنسبة  782إّمـا شارع المطار فنالحظ إن معدل حجم المرور فٌه بلغ 

ً وذلن لملة المركبات التً تسلن الشارع وأن مرورها 18.3 % وللذروة الصباحٌة أٌضا

ممتصراً لغرض الوصول الى مدٌنة الكوفة أو األحٌاء الجنوبٌة الوالعة فً مدٌنة النجف 

 ن والمسافة لمروره بأطراف المدٌنة من جهة الجنوب الشرلً .األشرف ألختصار الزم

 وبلغ معدل حجم المرور لتماطع ساحة وادي السالم وللذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة

 (39)والشكل  (74)مركبة لٌاسٌة/ ساعة الجدول  2621مركبة/ ساعة وٌعادل  1942

 والذي تمترب فٌه الحركة من عدم األستمرار . Dوهو بذلن ٌمع ضمن المستوى 0.87 وبمعدل 
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 (74)جدول 

 معدل حجم المرور فً تقاطع ساحة وادي السالم خالل الذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 39.7 1040 شمالً المناذرة -شارع النجف 1

 45.4 1191 جنوبً النجف -المناذرةشارع  2

 14.9 390 شرلً شارع المطار 3

 100% 2621 ---- المجمــــــــــــــوع

 .2013عمل الباحثة باألعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر اٌلول المصدر: 

 

مركبة  1191المناذرة فٌه بالمركز األول بمعدل حجم مرور بلغ -ولد حظً شارع النجف 

% من المجموع الكلً لمعدل حجم المرور فً التماطع ، ولد 45.4لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت 

 .فٌه المناذرة  الشمالً أكبر حجم مروري  -سجلت المركبات المادمة من شارع  النجف

والمتجه الى مركز مدٌنة النجف األشرف فمد بلغ  النجف الجنوبً -إّمـا شارع المناذرة 

% من المعدل الكلً 39.7مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  1040معدل حجم المرور فٌه  

 لحجم المرور فً التماطع.
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 (39شكل )

 لالٌام االعتٌادٌة المسائٌةساحة وادي السالم خالل الذروة معدل حجم المرور فً تقاطع 

 

 

وتبٌن من الرصد المٌدانً لحركة المرور فً تماطع ساحة وادي السالم وللذروة الصباحٌة 

مركبة لٌاسٌة/ ساعة ، وبمعدل  3835مركبة / ساعة وٌعادل  32.8ألٌام العطل إن المعدل بلغ 

المناذرة الشمالً  -فمد شهد شارع النجف(56)، جدول Fوهو ٌمع ضمن المستوى 1.27بلغ 

% من المجموع الكلً 45.9مركبة لٌاسٌة/ ساعة بنسبة  1759حركة مرور عالٌة بلغت 

لمعدل حجم المرور فً التماطع وهو بذلن ٌحتل المركز األول وذلن بسبب كثرة دخول 

وممبرة وادي  األمام علً )علٌه السالم( الزائرٌن المادمٌن من المحافظات الجنوبٌة لضرٌح

 السالم  إضافة الى العتبات والممامات المنتشرة فً مدٌنة النجف األشرف ومدٌنة الكوفة .

 1329النجف الجنوبً المركز الثانً لمعدل حجم مرور الذي بلغ  -ونال شارع المناذرة

 .(40)، الشكل  (75)% ، جدول 34.7وبنسبة بلغت 
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[001] 

 (75)جدول 

 ساحة وادي السالم خالل الذروة الصباحٌة ألٌام العطلمعدل حجم المرور فً تقاطع 

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 45.9 1759 شمالً المناذرة -شارع النجف 1

 34.7 1329 جنوبً النجف -شارع المناذرة 2

 19.4 747 شرلً شارع المطار 3

 100% 3835 ---- المجمــــــــــــــوع
 .2013عمل الباحثة باإلعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر اٌلول المصدر: 

 

ونال شارع المطار المركز األخٌر من حٌث معدل حجم المرور فً هذا التماطع والبالغ 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة وذلن لملة حركة المرور فٌه .  747

 (40شكل )

 السالم خالل الذروة الصباحٌة الٌام العطلساحة وادي معدل حجم المرور فً تقاطع 
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 Cإّمـا الذروة المسائٌة ألٌام العطل لتماطع ساحة وادي السالم فمد ولع ضمن المستوى 

وكان حجم المرور فٌه مستمر والتحدث  أختنالات مرورٌة فً  (56)الجدول 0.68وبمعدل بلغ 

مركبة لٌاسٌة/  2042مركبة/ ساعة وبما ٌعادل  1475الشارع ، وبلغ معدل حجم المرور فٌه 

المناذرة بالمركز األول من حٌث معدل حجم المرور  -ساعة ، وحظً فٌها شارع النجف

% من المجموع الكلً لمعدل حجم 45.7مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة بلغت  933والبالغ 

 . (41)، الشكل  (76)المرور فً التماطع ، الجدول 

 (76)جدول 

 حجم المرور فً تقاطع ساحة وادي السالم خالل الذروة المسائٌة ألٌام العطلمعدل 

 .2013عمل الباحثة باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة خالل شهر اٌلول المصدر: 

 

النجف فمد حظً بالمركز الثانً من حٌث معدل حجم المرور  -وإّمـا شارع المناذرة

من المجموع الكلً وذلن بسبب كون هذا  40.5مركبة لٌاسٌة/ ساعة وبنسبة  826والبالغ 

الشارع من الشوارع الرئٌسٌة والحٌوٌة فً المدٌنة وأستمرارٌة الحركة فٌه للذهاب واإلٌاب 

 معاً بأعتباره ٌربط مركز المدٌنة مع األحٌاء السكنٌة واأللضٌة الجنوبٌة. 

 

 

 

  

 النسبت  المئويت % معدل حجم المرور )مق( اتجبه الشبرع اسم الشبرع ث

 45.7 933 شمالً المناذرة -شارع النجف -1

 40.5 826 جنوبً المناذرة -شارع النجف -2

 13.8 283 شرلً شارع المطار -3

 100% 2042 ---- المجمــــــــــــــوع
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 (41شكل )

 الذروة المسائٌة الٌام العطلساحة وادي السالم خالل معدل حجم المرور فً تقاطع 

 
 

  

 كثافة حركة النقل عند مداخل مدٌنة النجف االشرف  1-0

تتمٌز مدٌنة النجف األشرف عن بالً المحافظات بأهمٌة دٌنٌة ألحتضانها ضرٌح األمام 

علً )علٌه السالم( األمر الذي جعلها محط رحال الزائرٌن من مشارق األرض ومغاربها 

والشعائر الدٌنٌة . أضافة لوجود ممبرة وادي السالم التً تعد ألدم ممبرة فً لممارسة الطموس 

 العراق .

وتررررتبط مدٌنرررة النجرررف األشررررف مرررع الوحررردات األدارٌرررة المتمثلرررة باأللضرررٌة والنرررواحً 

فررررً محافظررررة النجررررف والمحافظررررات األخرررررى المجرررراور لهررررا مررررن خررررالل عرررردد مررررن الطرررررق 

  -للمدٌنة وهً كما ٌلـــً :الرئٌسٌة التً تعد المداخل والمخارج 

 كربالء . –مدخل طرٌك النجف  -1

 الكوفة )حً مٌسان( . –مدخل طرٌك النجف  -2
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 مدخل طرٌك النجف الكوفة عند تماطع أبن بالل . -3

 المناذرة )أبو صخٌر( .–مدخل طرٌك النجف  -4

 الشبكة. –مدخل طرٌك النجف  -5

 

 كربالء  –مدخل طرٌق النجف  -4

والحٌوٌة إلنه ٌربط بٌن مدٌنتٌن ممدستٌن هما النجف وكربالء هو أحد المداخل الرئٌسٌة 

المختلفة مما ٌزٌد  ولد ساعد هذا الطرٌك على تحمٌك سهولة األتصال بٌن المراكز الحضرٌة

من التفاعل األلتصادي واألجتماعً بٌن مختلف المستمرات الحضرٌة والمستمرات الرٌفٌة 

فاعل ألنه ساعد على سهولة وصول الزائرٌن من وذلن ألن الطرٌك ٌوفر فرصة للتمابل والت

حٌث ٌشهد حركة ٌومٌة ومستمرة  ضرٌح األمام الحسٌن وأخٌه العباس )علٌهما السالم(،

للزائرٌن الوافدٌن من محافظات المطر أو الوافدٌن من الدول العربٌة أو األجنبٌة، هذا باإلضافة 

ال السلع والبضائع من والى المحافظة. كما رحالت العمل والتعلٌم الٌومٌة إضافة الى أنتم الى

إنه ٌربط ناحٌة الحٌدرٌة التابعة لمحافظة النجف مع )منطمة الخٌرات ومنطمة كرٌط وطوٌرٌج 

 التابعة لمحافظة كربالء( .

وللذروة الصباحٌة لألٌام  بلَغ عدد المركبات الداخلة الى المدٌنة عبر هذا الطرٌك 

مركبة لٌاسٌة / ساعة، جدول            2419مركبة / ساعة مما ٌعادل   1920األعتٌادٌة

وهو بذلن ٌحتل المركز الثانً من حٌث عدد المركبات الداخلة بنسبة  (38)الخرٌطة  (77)

كربالء الرئٌسً والذي ٌصل مباشرة الى  –وٌكون الدخول أّمـا على شارع النجف  %26.4

شرٌن( أو من خالل الشارع الحولً الشمالً الذي ٌبدأ مركز المدٌنة )تماطع ساحة ثورة الع

بالمرب من الملعب الجدٌد والذي ٌكون أمتداده حول مدٌنة النجف ومنه ٌتفرع الى منطمة بحر 

النجف أو ٌكمل طرٌمة بأتجاه الجنوب لٌرتبط بالحولً الجنوبً وتسلن هذا الطرٌك بشكل عام 

لع الموجودة فً بحر النجف ومعامل الطابوق مركبات الحمل الكبٌرة التً تتجه الى المما

المناذرة  –المنتشرة هنان أو معمل األسمنت والطابوق الجٌري الوالعة على شارع النجف 

 وغٌرها  .
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 (77)جدول 

 معدل حجم حركة المرور للمركبات على مداخل مدٌنة النجف األشرف ولألٌام األعتٌادٌة

 

 أسم الطرٌق ت
 المرورٌة للذروةمعدل حجم الحركة 

 صباحاً  7-8الصباحٌة

 معدل حجم الحركة المرورٌة للذروة

 ظهراً  2- 3المسائٌة

 % االٌاب % الذهاب % االٌاب % الذهاب  

-مدخل طرٌك النجف 1

 كربالء
2419 26.4 2132 32.4 1228 23.5 1787 25.1 

-مدخل طرٌك النجف 2

 الكوفة )حً مٌسان(
2987 32.7 1686 25.6 1245 23.8 2651 37.3 

-مدخل طرٌك النجف 3

 الكوفة )تماطع ابن بالل(
2375 26 1516 23 1525 29.2 1365 19.2 

-مدخل طرٌك النجف 4

 المناذرة
1365 14.9 1253 19 1229 23.5 1308 18.4 

 %100 7111 %100 5227 %100 6587 %100 9146 المجموع

 . 2013الدراسة المٌدانٌة لشهر اٌلول  -من عمل الباحثة اعتمادا على :المصدر: 

 

كربالء وللذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة  -عن طرٌك النجف أّمـا عدد المركبات المغادرة

 .(39)الخرٌطة  (77)الجدول  مركبة لٌاسٌة/ ساعة، 1228مركبة/ ساعة بما ٌعادل  973

ذا الطرٌك أن معدل حجم المرور للمركبات الداخلة وسجلت نمطة المسح المروري له

مركبة لٌاسٌة/ ساعة  2982مركبة /ساعة وبما ٌعادل  2724وللذروة الصباحٌة وألٌام العطل 

 (78)مــن المجموع الكلــً لمداخل مدٌنة النجف األشــرف جــدول  33.5%وبنسبة بلغت 

لداخلة الى المدٌنة عبر مداخلها وهً تمثل أعلى نسبة من نسب المركبات ا(40)والخرٌطة 

لوفود الزائرٌن الى ضرٌح األمام علً )علٌه السالم ( وخاصة  األربعة ولنفس الساعة ، وذلن

 ، لادمٌن من كربالء .*فً أٌام الجمع

 

                                                           
وٌمصد بها زٌارة االمام الحسٌن )علٌه السالم( واخٌه ابً الفضل العباس )علٌه السالم( فً مدٌنة كربالء حٌث تكون الزٌارة *

التوجه ٌوم الجمع الى مدٌنة النجف لغرض الزٌارة ، وتشمل الزائرٌن لهما ٌوم الخمٌس فٌلجأ اغلب الزائرون الى 

 العرالٌٌن والعرب واالجانب .
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[022] 
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 كربالء -وهو طرٌك النجف 9أّمـا المركبات المغادرة من مدٌنة النجف وعن طرٌك رلم 

مركبة لٌاسٌة /   1328مركبة / ساعة بما ٌعادل  117حجم المرورفكان معدل  ألٌام العطل

، فً حٌن شهد الطرٌك فً أولات الذروة المسائٌة ألٌام العطل للة حجم المركبات ساعة

مركبة لٌاسٌة / ساعة   920مركبة / ساعة وٌمثل   788الخارجة من المدٌنة حٌث بلغت 

، أّمـا المركبات الخارجة فكان معدل حجم  (41)، والخرٌطة (78)% الجدول 25.2وبنسبة 

 مركبة لٌاسٌة/ ساعة.  792مركبة/ ساعة وٌعادل بذلن 627المرور لها 

 

 (78)جدول 

 معدل حجم حركة المرور للمركبات على مداخل مدٌنة النجف األشرف ألٌام العطل

 أسم الطرٌق ت
معدل حجم الحركة المرورٌة للذروة 

ً  7-8الصباحٌة  صباحا

حجم الحركة المرورٌة للذروة معدل 

 ظهراً  2- 3المسائٌة

 % االٌاب % الذهاب % االٌاب % الذهاب  

1 
مدخل طرٌك 

 كربالء-النجف
2982 33.5 1328 29.12 920 25.2 792 18.9 

2 

مدخل طرٌك 

الكوفة )حً -النجف

 مٌسان(

2525 28.4 1217 26.7 817 22.3 1141 27.3 

3 

مدخل طرٌك 

)تماطع الكوفة -النجف

 ابن بالل(

783 8.8 879 19.3 905 24.7 702 16.8 

4 
مدخل طرٌك 

 المناذرة-النجف
2613 29.3 1130 24.8 1015 27.8 1550 37 

 %100 4185 %100 3657 %100 4554 %100 8903 المجموع

 -المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على :

 2013الدراسة المٌدانٌة لشهر اٌلول 

 

 

 

 

 



 التحليل املكاني حلركة املرور عند تقاطعات مدينة النجف األشرف  السادس..............لفصل ا

 

[020] 
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 الكوفة )حً مٌسان( –مدخل طرٌق النجف  -0

للمركبات المادمة من  سواء وٌمثل المدخل والمخرج لمدٌنة النجف من الجهة الشرلٌة

المحافظات الشمالٌة الشرلٌة للمدٌنة ومنها بابل وبغداد وغٌرها والتً ٌكون دخولها عبر جسر 

مٌسان  -طع ساحة الزهراءاألمام علً ، وٌكون مرورها عبر شارع حً مٌسان وصوالً الى تما

 الى والذي من خالله ٌمكن الدخول الى شارع دمحم سعٌد الحبوبً ، حٌث تتجه المركبات

كربالء واألتجاه الى شارع الممبرة  –المرآب الشمالً للمدٌنة أو الدخول الى شارع النجف 

طرق فعالٌة المرٌب من المدٌنة المدٌمة وضرٌح األمام علً )علٌه السالم ( وهو من أكثر ال

شمال محافظة  حٌث ٌستعمله أغلب الركاب الذٌن ٌرغبون  الذهاب الى المحافظات الوالعة

النجف األشرف . أّمـا طرٌك الدخول الى حً مٌسان فهو ترابً تكثر فٌه المطبات والتخسفات 

ً ولم  وٌكون مرور السٌارات فٌه ببطء كبٌر وذلن ألن حً مٌسان من األحٌاء المنشأة حدٌثا

ً بنفك مٌسان الذي انشئ ت رصف شوارعها لحد االن باألضافة الى األعمال التً تجري حالٌا

لغرض تخفٌف الزخم الحاصل عند مدخل الحً والذي هو لٌد األنشاء ، )ولت الدراسة 

/ مركبة  2622المٌدانٌة( . ولد بلغ معدل المركبات الداخلة فً ٌوم أعتٌادي وللذروة الصباحٌة 

% من مجموع المركبات الداخلة 32.7مركبة لٌاسٌة / ساعة وبنسبة  2987ل ساعة وبما ٌعاد

 (.38، الخرٌطة )(77)الى مدٌنة النجف الجدول 

ولد أحتل المرتبة األولى من حٌث عدد السٌارات الداخلة وذلن ألنه كما ذكر سابماً مدخل  

للمركبات المادمة من محافظات بغداد وبابل والمادمة من الوحدات األدارٌة والمرى الوالعة 

خارج حدود المدٌنة والتً ٌمصد سكانها المدٌنة كونهامركز المؤسسات والدوائر الحكومٌة 

ٌة والصحٌة التً تشهد حركة ٌومٌة ومستمرة لغرض العمل أو أنجاز المعامالت أو والتعلٌم

العالج أضافة الى إن مدٌنة النجف األشرف تتوفر فٌها فرص عمل كبٌرة نتٌجة لما تشهده من 

 حركة الزائرٌن الدائمة فهً تكون بذلن منطمة جذب للعمالة .

مركبة / ساعة بما ٌعادل  1513ر لها هو إّمـا المركبات المغادرة فكان معدل حجم المرو 

% من مجموع المركبات الخارجة من المدٌنة 25,6مركبة لٌاسٌة / ساعة وبنسبة   1686

حٌث تمع كلٌة العلوم التابعة لجامعة الكوفة خارج حدود مدٌنة النجف األشرف  (77)جدول 

ى الرحالت المتجهة الى الكفل باألضافة ال –عند مدٌنة المزوٌنٌة الوالعة على طرٌك النجف 

 محافظة بغداد أو محافظة بابل . 
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مركبة/ ساعة   1053وبَلغ معدل حجم المرور لساعات الذروة المسائٌة ولألٌام األعتٌادٌة،

% وهً 23.8مركبة لٌاسٌة/ساعة للمركبات الداخلة الى المدٌنة وبنسبة   1245وٌعادل بذلن 

مركبة/ ساعة  1962ادي إّمـا الخارجة منها فسجلت أعلى نسبة فً المركبات الداخلة لٌوم أعتٌ

% من مجموع المركبات المغادرة للذروة 37.2مركبة لٌاسٌة /ساعة وبنسبة   2651ما ٌعادل

 .(39)والخرٌطة (77)المسائٌة لٌوم أعتٌادي الجدول 

( خرٌطة 78وسجلت الدراسة المٌدانٌة للطرٌك وفً أٌام العطل للذروة الصباحٌة  جدول )

مركبة لٌاسٌة / ساعة  2525مركبة / ساعة وٌمثل  1920أن معدل حجم المرور بلغ (40)

 وذلن بسبب وفود الزائرٌن الى مدٌنة النجف األشرف.

الكوفة )حً مٌسان( فمد بَلغ معدل حجم المرور فٌه ولنفس الولت  –إّمـا مخرج النجف 

 مركبة لٌاسٌة / ساعة . 1217مركبة / ساعة وٌعادل  977

  712معدل حجم المرور وللذروة المسائٌة ألٌام العطل فمد بلغ للمركبات الداخلة إّمـا 

مركبة لٌاسٌة / ساعة وكان معدل حجم مرور المركبات  817مركبة / ساعة وٌمثل بذلن 

مركبة  1141مركبة / ساعة وبما ٌعادل  960الخارجة ألٌام العطل وللذروة المسائٌة فمد بلغ 

% من مجموع المركبات الخارجة من النجف وألٌام العطل 27.3لٌاسٌة / ساعة وبنسبة 

 (78)ولكنها تأتً بالمرتبة الثانٌة بعد المركبات المغادرة من مدخل المناذرة كما فً الجدول 

 والذي سٌتم تناوله الحماً . (41)والخرٌطة 
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 الكوفة )تقاطع ابن بالل( –مدخل طرٌق النجف  -2

ً وفعاالً وهو ٌستمبل   ً والذي ٌعد مدخالً حٌوٌا وهو من طرق مدٌنة النجف األشرف أٌضا

ة والحرٌة أضافة الى المركبات الوافدة الى مدٌنة النجف من مدٌنة الكوفة وناحٌة العباسٌ

، وتمع عند هذا المدخل مستشفى أبن بالل األهلً والذي ٌمثل الحدود األدارٌة محافظة بابل

بٌن مدٌنة النجف ولضاء الكوفة فً تماطع ٌسمى أبن بالل نسبة الى المستشفى الفاصلة 

 المذكور  .

وسجلت نمطة مسح المرور عند التماطع أن المدخل شهد دخول مركبات بَلغ معدل حجم  

مركبة  2375مركبة /ساعة بما ٌعادل  1320المرور له وللذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة 

% وذلن بسبب حركة العمالة الصباحٌة باالضافة الى  26بة مئوٌة بلغت لٌاسٌة / ساعة ونس

مركبة / ساعة وٌعادل بذلن  1184حركة الطالب أما المركبات الخارجة ولنفس الساعة بلغت 

 . (38)والخرٌطة  (77)% الجدول23مركبة لٌاسٌة /ساعة وبنسبة  1516

ً فبلغ معدل حجم المرور أّمــا حركة المدخل عند الذروة المسائٌة ولألٌام األ عتٌادٌة أٌضا

مركبة لٌاسٌة/ ساعة وكان عدد المركبات الخارجة منه  1525مركبة/ ساعة وٌمثل  1224لها

مركبة لٌاسٌة/ساعة حٌث عـــودة أصحاب األعمال  1365مركبة/ساعة وٌعادل  1066

 أخرى . والطالب من سكنة الكوفة والمناطك المجاورة لها أو نتٌجة أغراض أجتماعٌة

الكوفة )أبن بالل( وللذروة الصباحٌة  -وبلَغ معدل حجم حركة المرور فً تماطع النجف 

مركبة لٌاسٌة /ساعة إّمـا المركبات  783مركبة /ساعة وٌعادل بذلن   560لٌوم العطلة

مركبة لٌاسٌة / ساعة ، وذلن لملة أعداد  879مركبة / ساعة وٌعادل  672الخارجة فكان 

% 8.8) اخلة عبر هذا المنفذ فكان نسبة المركبات الداخلة والخارجة من المنفذالمركبات الد

%( من مجموع المركبات الداخلة الى مدٌنة النجف األشرف خاصة ، جدول 19.3و

. وكانت المركبات الداخلة الى مدٌنة الكوفة أكبر من المركبات الوافدة (40)والخرٌطة (78)

صد مسجد الكوفة المعظم لغرض الزٌارة  والوصول الى الى مدٌنة النجف األشرف والتً تم

 نواحً النجف األخرى .
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إّمـا الذروة المسائٌة ألٌام العطل فمد كان معدل حجم المرور للمركبات الخارجة من  

مركبة لٌاسٌة/ ساعة أّمـا معدل حجم  905مركبة/ ساعة وٌعادل  708المدٌنة منخفضا بلغ 

مركبة لٌاسٌة / ساعة   702مركبة/ ساعة وبما ٌعادل 652المرور للمركبات الداخلة فمد بلغ 

وذلن أللتصار الحركة على سكان مدٌنة النجف التً تكون لغرض الزٌارات األجتماعٌة أو 

 الترفٌه .

 المناذرة )أبو صخٌر(  -مدخل طرٌق النجف -1

المدخل الى مدٌنة النجف األشرف من جهة الجنوب عند معمل أسمنت الكوفة ،  وٌمثل

المناذرة . ٌربط هذا الطرٌك مدٌنة النجف بالنواحً الوالعة الى –بالمرب من سٌطرة النجف 

جنوب المدٌنة مثل ناحٌة المناذرة والمشخاب وناحٌة المادسٌة باألضافة الى المحافظات 

ي وفعال وٌعد محوراً اساساً للتنمل الى المناطك الجنوبٌة بأعتباره الجنوبٌة لذا فهو مدخل حٌو

 المنفذ الوحٌد لمدٌنة النجف الى المحافظات الجنوبٌة  .

وسجلت نمطة الرصد للمسح المٌدانً وفً األٌام األعتٌادٌة للذروة الصباحٌة معدل حركة 

مركبة / ساعة وٌمثل  936مرور وللمركبات الداخلة الى مدٌنة النجف األشرف لدرت بلغت

ولوحظ دخول أعداد كبٌرة من (77)% الجدول 14.9مركبة لٌاسٌة /ساعة و نسبة  1365

سٌارات الحمل من مدخل المناذرة بأتجاه ممالع الحصى والحجر ومعامل الطابوق .إّمـا 

 1253مركبة/ ساعة وٌعادل 1076المركبات المغادرة ولنفس الولت فبلغ معدل حجم المرور 

 . (38)، خرٌطة  19%لٌاسٌة / ساعة  ونسبة مئوٌة بلغت مركبة 

وكان معدل حجم المرور لدخول وخروج المركبات وللذروة المسائٌة لألٌام األعتٌادٌة 

مركبة لٌاسٌة /ساعة  على التوالً 1229 – 1308مركبة /ساعة وٌعادل بذلن 879 – 843

كونه ٌوم أعتٌادي ونهاٌة ٌوم عمل ونالحظ أرتفاع حجم المركبات الخارجة عن الداخلة وذلن ل

 فتكثر رحالت العودة الى المنزل سواء أن كانوا عاملٌن فً المدٌنة أو زائرٌن أو غٌر ذلن .

المناذرة ٌوم العطلة وللذروة الصباحٌة أن معدل  -وتبٌن من المسح المٌدانً لمدخل النجف 

مركبة لٌاسٌة / ساعة وكان  2613مركبة / ساعة وٌعادل بذلن  2013حجم المرور بلغ 

 (78)كربالء الجدول  –بالمرتبة الثانٌة من حٌث معدل حجم المرور بعد مدخل النجف 

% من معدل حجم مرور المركبات الداخلة ولنفس 29.3ولد بلغت النسبة  (40)والخرٌطة 

حٌث  الولت وذلن لتوافد سكان المحافظات الجنوبٌة خاصة لزٌارة األمام علً )علٌه السالم(
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تكون أٌام الجمع أكثر خصوصٌة وكذلن زٌارة ممبرة وادي السالم حٌث ٌكون التوافد الٌها 

 كبٌراً فً أٌام الجمع خاصة .

وكان معدل حجم المرور للذروة المسائٌة ألٌام العطل وللمركبات الداخلة الى المدٌنة  

ركبات الخارجة فكان مركبة لٌاسٌة/ ساعة، إّمـا الم 1015مركبة/ ساعة وٌعادل بذلن  895

 ً مركبة لٌاسٌة  1550مركبة /ساعة وٌمثل  1196معدل حجم المرور لها وللذروة المسائٌة أٌضا

% من معدل حجم المرور الخارج لمنافذ  37وبنسبة  (41)خرٌطة  (78)/ ساعة جدول 

ة المدٌنة كافة وذلن لتوجهها الى النواحً الجنوبٌة فً محافظة النجف والمحافظات الجنوبٌ

أومركبات الحمل الكبٌرة عائدة الى  سواء كانت مركبات تمل الزائرٌن العائدٌن الى مساكنهم

 أماكن أنطاللها محملة بالمواد األنشائٌة مثل مادة الجص.
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 الشبكة  –مدخل طرٌق النجف  -1

المناذرة -ٌُعَد المدخل الى المدٌنة من جهة الجنوب الغربً وٌتفرع من طرٌك النجف 

وهو عبارة عن شارع ترابً غٌر مبلط وال ٌوجد رصٌف كما  (38)وبإتجاه الغرب ، خرٌطة 

إنه طرٌك غٌر مستمٌم ٌمتد بإتجاه الحدود المملكة السعودٌة تسلكه مركبات الحمل الكبٌرة 

حجر والحصى والرمال كما تسلكه مركبات نمل األشخاص بأعداد للٌلة الى ممالع ال متجهة

 (5)تمصد مركز ناحٌة الشبكة ، لذا فهو مدخل ٌكاد ٌكون خال من الحركة المرورٌة صورة 

 

 (7)صورة 

 الشبكة -طرٌق النجف

 

 .23\9\2013بتارٌخ فً ٌوم االثنٌن، التقطت هذه الصورة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل السابع

 مشكالت حركة النقل احلضري 

 يف مدينة النجف األشرف

  



  يف مدينة النجف االشرفمشكالت النقل احلضري ..... .......................................الفصل السابع....

 

[132] 
 

  تمهٌد 7-2

على الرغم من التطور الكبٌر الذي ٌشهده لطاع النمل الحضري فً المدن وآثاره الذي  

أحدثها فً تطور الهٌكل األلتصادي والعمرانً فٌها. إال أنه ظهرت معه العدٌد من التحدٌات 

 إذوالمشكالت المرورٌة والبٌئٌة الناتجة عن كثرة أستخدام وسائط النمل السٌما المركبات منها. 

ت هذه المشكالت بالمدن ومجتمعاتها وأثرت علٌها تؤثٌراً كبٌراً، إذ لم ٌصبح هدف أرتبط

السكان هو سهولة الوصول الى مختلف الفعالٌات فً المدٌنة بل رافمه أٌضاً تجنب األختنالات 

والحوادث المرورٌة واألبتعاد لدر األمكان عن مسببات التلوث وأٌجاد البدائل والحلول 

حدٌات والتملٌل لدر األمكان من آثارها السٌئة على المجتمع الحضري.هذا لمواجهة هذه الت

باإلضافة الى ماتعانٌه المدٌنة من تعدد المخططات األساسٌة أدت الى زٌادة فً مشكالت النمل 

 الحضري .

 الحوادث المرورٌـــة7-1

ت التً تُعَد الحوادث المرورٌة من أخطر اآلثار السلبٌة ، وتصنف واحداً من المسببا

وتؤتً فً المرتبة الثالثة فً تصنٌف أسباب  تمضً على حٌاة العدٌد من األشخاص  كل عام،

الوفاة بعد كل من مرض السرطان ومرض الذبحة الصدرٌة .ونتٌجة لكثرة الحوادث أصبحت 

 .(1)عبئاً ألتصادٌاً ٌثمل كاهل األلتصاد الوطنً فً الدول التً ترتفع نسبتها فٌها 

المروري بؤنه كل حادث من حوادث الطرٌك ٌنشؤ نتٌجة خلل ما ٌكون  وٌعرف الحادث

سببه إّمـا األنسان )لائد المركبة( أو المركبة نفسها أو ظرف ٌتعلك بالطرٌك أو بحالة الطمس. 

وهً حوادث غٌر متولعة ومؤساوٌة تإدي الى خسائر بشرٌة ومادٌة . أو هو حدث أعتراضً 

ٌارة واحدة أو أكثر مع سٌارة آخرى أو مشاة أو حٌوانات ٌحدث بدون تخطٌط مسبك من لبل س

أو أجسام على الطرٌك، وعادة ماٌنتج عن الحادث المروري أضرار تتفاوت من طفٌفة 

 .(2)بالممتلكات أو المركبات الى جسٌمة تإدي الى الوفاة أو اإلعالة المستدٌمة 

لحوادث المرورٌة على وتعانً مدٌنة النجف األشرف كبالً المدن األخرى من مشكلة ا

الرغم من الجهود الحثٌثة للجهات المسإولة للحد منها وتفادٌها لدر األمكان ، فمد اشارت 

حادث وبنسبة  1243، بلغ  2012الى أن عدد الحوادث عام  (79)األحصائٌات فً جدول 

                                                           
 .  82،ص 1995فضل ابراهٌم االجود ، المدخل الى جغرافٌة النمل ، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ، بنغازي (1) 

لسم علم االجتماع ، كلٌة  اسماء فرج الشرٌف ، حوادث المرور بمدٌنة بنغازي اسبابها وطرق عالجها والولاٌة منها ،( (2

  . 3، ص2010، جامعة بنغازي ، االداب
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حادثة  1250إذ بلغ  2010% وهً مماربة الى عدد الحوادث فً عام  17.3 مئوٌة بلغت

فمد كان عدد الحوادث  2011% إّمـا فً السنة التً تتوسطهما وهً سنة  17.4وبنسبة بلغت 

% من المجموع الكلً للحوادث، وهذا ٌدل 16.4حادث وبنسبة مئوٌة بلغت  1177المرورٌة 

 إذ 2004و   2003على إن حوادث المرور فً أزدٌاد ممارنة بالسنوات السابمة المتمثلة لسنة 

( من 1.4%و %3.1( حادثة وبنسبة مئوٌة بلغت )104-221د الحوادث المرورٌة )كان عد

 مجموع الحوادث ولكال السنتٌن على التوالً .

 (79)جدول 

 2012-2003عدد الحوادث المرورٌة فً مدٌنة النجف األشرف للمدة من 

 النسبة المئوٌة% مجموع الحوادث السنوات

2003 104 1.4 

2004 221 3.1 

2005 458 6.4 

2006 682 9.5 

2007 512 7.1 

2008 560 7.8 

2009 972 13.5 

2010 1250 17.4 

2011 1177 16.4 

2012 1243 17.3 

 %100 7179 المجموع

مدٌرٌة مرور محافظة النجف ، شعبة االحصاء ،  من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر :

 .2012، (بٌانات غٌر منشورة)

 

أن الحوادث المرورٌة ٌمكن أن تمع فً أي جزء من مدٌنة النجف وعلى الرغم من 

 األشرف اال أننا وجدنا إن الحوادث تتكرر فً أماكن معٌنة من المدٌنة.

بلغ عدد  إذكربالء  -هو شارع النجف 2013وكان أعلى عدد من حٌث التكرار ولسنة 

الحوادث فً المدٌنة  % من مجموع27حادثة وبنسبة مئوٌة بلغت  36الحوادث المرورٌة فٌه 

بٌن حوادث دهس أو أنمالب أو تصادم وهو شارع  حادث مروري ، توزع ما 133البالغة 

رئٌسً مهم ٌربط بٌن األحٌاء الشمالٌة ومركز المدٌنة وكذلن لضاء الحٌدرٌة ومحافظة 
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تسلن الشارع سٌارات الحمل الكبٌرة والسٌارات ذات الحجم الصغٌر وسٌارات  إذكربالء. 

لون والدراجات النارٌة ذات الحمل، ونتٌجة السرعة المتهورة وعدم األنتباه واألجتٌاز الصا

واالستدارات الخاطئة لسائمً مركبات الحمل الكبٌر الخاطئ وعدم األلتزام بالسٌر الصحٌح 

مما ٌإدي الى ولوع كربالء عند توجههم إلى شارع الحولً الشمالً بها  -على شارع النجف 

 مثل تلن الحوادث . 

حادثة ونسبة  25الكوفة بالمركز الثانً بعدد الحوادث حٌث بلَغ  -وجاء شارع النجف

حوادث لكونه  7توزعت عند تماطع ساحة الصدرٌن وبلغ عدد الحوادث فٌه  إذ% 18.8

  5شرٌن تماطع رئٌسً مهم ٌشهد زخم مروري ، وعند جسر المرتضى بؤتجاه ساحة ثورة الع

حادث عند مجسر األمٌر لرب مستشفى الصدر وسبب ولوع هذه الحوادث هو  10حادث و

نتٌجة عدم وجود رصٌف على المجسر ٌفصل بٌن المسارٌن باألضافة الى عدم وضع سٌاج 

ٌإدي الى حدوث أجتٌازات خاطئة من لبل لادة المركبات  معدنً لوي على جانبً المجسر مما

 ممٌتة .وبالتالً حصول حوادث 

حادث  21المناذرة فمد بلغت عدد الحوادث المرورٌة الوالعة علٌه  –إّمـا شارع النجف 

وتتركز اغلب هذه الحوادث عند % من مجموع الحوادث فً المدٌنة. 15.8وبنسبة بلغت 

المناذرة وكالهما شوارع رئٌسٌة سرٌعة  –تماطع شارع الحولً الجنوبً مع الشارع النجف 

دم وجود اشارة ضوئٌة وال ٌوجد تحدٌد للسرعة الممررة للسٌر فً هذا باإلضافة إلى ع

 .الشارع

% 10.5حادث وبنسبة  14إّمـا ممبرة وادي السالم فمد كان عدد الحوادث المرورٌة فٌها 

من مجموع الحوادث المتوزعة فً المدٌنة، وذلن إلن الممبرة تشهد زخم مروري كبٌر فً 

ارع الممبرة وتماطع شارع الممبرة وخاصة فً أٌام الجمع شوارعها ومنها شارع الخٌمة وش

والعطل حٌث تكثر حركة الزائرٌن سواء من داخل العراق أو خارجه ومن داخل محافظة 

 .حركة الجنائز الٌومٌة فضالً عنالنجف نفسها لزٌارة العتبات الممدسة هنان وزٌارة الممبرة 

حادث ، كان أللها  4-9إّمـا بمٌة الشوارع األخرى فنجد أن الحوادث فٌها تراوحت ما بٌن 

عدداً هو شارع دمحم مهدي الجواهري وشارع المدٌنة وهً شوارع تجارٌة تشهد حركة سٌر 

، ٌنظر ركة المتسولٌن فً هذٌن الشارعٌنبطٌئة فً أغلب األحٌان نتٌجة الزخم الذي تسببه ح

   (.42والخرٌطة )( 80الجدول )
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 (80)جدول 

 2013المرورٌة فً مدٌنة النجف األشرف لسنة  الحوادث

 النسبة المئوٌة% العدد مكان وقوع الحادث ت

 18.8 25 الكوفة -شارع النجف 1

 27.1 36 كربالء-شارع النجف 2

 15.8 21 المناذرة )أبوصخٌر(-شارع النجف 3

 4.5 6 شارع األسكان 4

 3 4 مهدي الجواهري شارع دمحم 5

 4.5 6 شارع العسكرٌٌن )الحزام األخضر( 6

 6.8 9 شارع الحولً الشمالً 7

 6 8 شارع المطار 8

 3 4 شارع المدٌنة 9

 10.5 14 ممبرة وادي السالم 10

 %100 133 المجموع

مدٌرٌة مرور محافظة النجف االشرف ، شعبة األحصاء ، بٌانات غٌر من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر : 

 2013منشورة ، 
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 مشكلـة التلــوث البٌئً 7-2

ٌعد التلوث البٌئً أحد مشكالت العصر الحدٌث ولد تفالمت مشكالت التلوث فً ولتنا 

المواد السامة التً ( فؤننا عادة مانشٌر الى وجود Pollutionالحاضر، فعندما نذكر التلوث )

ٌكون لألنسان دور على أنتشارها فً الطبٌعة من خالل التطور التكنولوجً والذي ٌنعكس 

تؤثٌره السلبً على األنسان ذاته. وبذلن ٌمكن المول بؤن التلوث هو عبارة عن تغٌٌر فً 

لى خصائص أوساط البٌئة والذي ٌنشؤ باألساس من النشاط البشري الذي ٌإثر بشكل أساسً ع

. وهو كل تغٌٌر كمً أو  (1)المٌاه السطحٌة والجوفٌة والتربة والهواء وٌخل بالتوازن البٌئً

كٌفً بالزٌادة أو النمصان فً مكونات البٌئة وهذا ٌعنً كل تغٌٌر ٌزٌد عن طالة الغالف 

. (2)الحٌوي على األستٌعاب وٌنتج عنه أضرار بحٌاة المكونات الحٌة من أنسان وحٌوان ونبات 

إذ  لما كانت الدراسة حول النمل الحضري فسٌتم تناول تؤثٌر وسائط النمل فً التلوث البٌئً.و

 -ٌمكن تمسٌم التلوث الناجم عن وسائط النمل الى لسمٌن هما :

 

 تلوث الهواء .2

 التلوث الضوضائً .1

 تلوث الهواء -2

ولذلن تمتاز مدٌنة النجف األشرف بخصوصٌة دٌنٌة أضافة لكونها مركز محافظة النجف 

والتً أدت الى أزدحام الشوارع التً لم ٌسبك التخطٌط  تشهد حركة مرور كبٌرة للمركبات

سٌرها ودراسة اآلثار المترتبة علٌها. مما تسبب عنها تلوث بٌئً وخصوصاً  إلستٌعابها وتنظٌم

تلوث الهواء لما تظهره عوادم السٌارات من غازات نتٌجة لألحتراق الداخلً فً محركاتها 

ء البنزٌن منها أو زٌت الغاز. وبجانب ما تنفثه المركبات من عوادم فإنها تكون السبب فً سوا

أنبعاث ملوثات أخرى بطرٌمة غٌر مباشرة أهمها أتربة الطرق وحبٌبات األسفلت، وكذا نواتج 

 .(3)أحتكان العجالت بالشارع المتمثلة فً بعض األمالح والكادٌوم

                                                           
،  32احمد حنون جاسم ، التلوث الناتج من عوادم السٌارات فً مدٌنة البصرة ، مجلة ابحاث البصرة )العلمٌات( ، العدد (1) 

 . 38، ص 2006الجزء االول ، 

تلوث البٌئة االشعاعً ، مجلة البحوث الجغرافٌة ، جامعة  عبد الصاحب ناجً البغدادي ، عبد الحسن مدفون ابو رحٌل ،(2)

 .   239، ص 2002،  4الكوفة ، العدد 

 . 40، ص  1991احمد عبد الوهاب عبد الجواد ، تلوث الهواء ، دائرة المعارف البٌئٌة ، الماهرة ، ( (3
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 لى جو مدٌنة النجف األشرف حساب كمٌة الملوثات المنطلقة ا

تم دراسة تلوث الهواء بعوادم المركبات لثالث لطاعات لمدٌنة النجف األشرف لكونها 

تماطعات رئٌسة تمع فً مناطك متفرلة من منطمة الدراسة ولد تم أعتماد ولت الذروة الصباحٌة 

 مٌسان، –صباحاَ لألٌام األعتٌادٌة. ولكل من تماطعات ساحة الزهراء  (7-8)من الساعة  للمدة

تماطع ساحة الصدرٌن وتماطع الرحباوي. ولد تم أعتماد الطرق والمعادالت الرٌاضٌة ألٌجاد 

كمٌة الملوثات المطروحة الى الجو فً المدٌنة لعدم وجود أجهزة لٌاس تمٌس تراكٌز الغازات 

 بٌئة محافظة النجف . المسببة للتلوث فً مدٌرٌة

ولحساب كمٌة الملوثات المنطلمة الى جو مدٌنة النجف األشرف فمد تم األعتماد على 

الدراسة المٌدانٌة والمتمثلة بعملٌة المسح المروري للمركبات لبعض تماطعات المدٌنة. ومعرفة 

ب الولت معدل سرعة السٌارة المارة فً التماطع. ومعدل أستهالن الولود فً الساعة وحسا

ٌجً حتى تتمكن الألزم الذي تجتاز فٌه المركبة التماطع حٌث تموم بخفض سرعتها وبشكل تدر

م وبؤستعمال 50، بؤفتراض أن المسافة لبل الوصول الى التماطع تبلغ من أجتٌاز التماطع

 -الصٌغة التالٌة :

 

الزمن =
 المسافة

   معدل السرعة
      =

    
 

  
السرعةمعدل

 

 

 .(1)عدد السٌارات المارة بالساعة الواحدة   السٌارة الواحدة  الذي تستغرله

وبذلن ٌتم الحصول على الولت الذي تستغرله جمٌع السٌارات المارة من التماطع أثناء تلن 

 المدة الزمنٌة .

المركبات من الولود لكً تعبر التماطع خالل ساعة واحدة البد  هما تستهلكولمعرفة ممدار 

فؤذا كان الولود المستخدم هو  الولود بالساعة للسٌارة الواحدة. استهالنمن معرفة معدل 

 البنزٌن ، نموم بتطبٌك المعادلة االتٌة :

 كمٌة الولود الكلً المستهلن من البنزٌن )لتر( = 

 الزمن الكلً للسٌارة الواحدة.   ساعة واحدة  /ممدار ماٌستهلكه المحرن 

 الزمن الكلً للسٌارة .  )لتر(   2.2758=
                                                           

مدٌنة بغداد بسبب عوادم المركبات ،أطروحة دكتوراه حالة الدراسة تلوث هواء  –دمحم علً حمٌد، ألتصادٌات التلوث البٌئً (1) 

 .193، ص 2008)غٌر منشورة( ،المعهد العالً للتخطٌط الحضري واالللٌمً ، جامعة بغداد ،
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 فتعتمد الصٌغة التالٌة: )كاز( أّمــا المركبات التً ٌكون ولودها زٌت الغاز

 . (1)الزمن الكلً للسٌارة الثمٌلة   لتر  4كمٌة الولود المستهلن)لتر زٌت الغاز( = 

على كل من التماطعات أعاله  (3)وبتطبٌك المعادلة الخاصة بؤحتراق البنزٌن، ملحك 

 . (81)الذروة الصباحٌة . ظهرت النتائج التالٌة وكما فً الجدول  ولمدة

 

 (81)جدول 

 كمٌة الملوثات الناتجة عن أحتراق وقود البنزٌن لبعض تقاطعات مدٌنة النجف األشرف

 مٌسان -تقاطع ساحة الزهراء

الفترة 

 الزمنٌة

معدل 

 السرعة

hur/km 

الزمن 

للسٌارة 

 2 الواحدة 

العدد 

الكلً 

 للسٌارات

الزمن 

الكلً 

 للسٌارات

كمٌة الولود 

الكلً المستهلن 

 )لتر(

استهالن 

 O2غاز 

انتاج غاز 

CO2 

انتاج غاز 

CO 

انتاج 

 H2Oبخار

8-7 10 0.01 9267 92.67 210.898 2230.2 1191.5 495.6 1581.7 

 تقاطع ساحة الصدرٌن

الفترة 

 الزمنٌة

معدل 

 السرعة

hur/km 

الزمن 

للسٌارة 

 2 الواحدة 

العدد 

الكلً 

 للسٌارات

الزمن 

الكلً 

 للسٌارات

كمٌة الولود 

الكلً المستهلن 

 )لتر(

استهالن 

 O2غاز 

انتاج غاز 

CO2 

انتاج غاز 

CO 

انتاج 

 H2Oبخار

8-7 12 0.0083 5876 48.77 110.99 1173.71 627.09 260.82 832.42 

 تقاطع الرحباوي

الفترة 

 الزمنٌة

معدل 

 السرعة

hur/km 

الزمن 

للسٌارة 

 2 الواحدة 

العدد 

الكلً 

 للسٌارات

الزمن 

الكلً 

 للسٌارات

كمٌة الولود 

الكلً المستهلن 

 )لتر(

استهالن 

 O2غاز 

انتاج غاز 

CO2 

انتاج غاز 

CO 

انتاج 

 H2Oبخار

8-7 12 0.0083 2498 20.73 47.17 498.82 266.51 110.84 353.77 

 .2013باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة، المصدر : من عمل الباحثة 

 

إذ ٌبٌن أن أعلى أستهالن لغاز األوكسجٌن عند أحتراق ولود البنزٌن كان فً تماطع ساحة 

لتر من ثانً أوكسٌد  1191.5لتر. ونتج عنه  2230.2مٌسان والذي بلغ  –الزهراء 

لتر من أول أوكسٌد الكاربون أما بخار الماء والذي ٌمثل الشوائب التً  495.6الكاربون و

 –لتر. وبذلن أحتل تماطع الزهراء  1581.7ٌحتوٌها الولود وٌطرحها عند أحتراله فمد بلغ 

مٌسان المرتبة األولى بكمٌة الملوثات المنبعثة الى الجو وذلن بسبب الزخم المروري الذي 

 ات الذروة الصباحٌة .ٌشهده هذا التماطع فً أول

                                                           
 .193المصدر نفسه ،ص  دمحم علً حمٌد، (1)
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أّمــا المرتبة الثانٌة من حٌث الملوثات المطروحة الى الجو فمد أحتلها تماطع ساحة  

. أذ بلغت كمٌة األوكسجٌن المستهلكة نتٌجة أحتراق ولود البنزٌن  فً  (81)الصدرٌن، جدول 

لتر  260.82لتر من ثانً أوكسٌد الكاربون و  627.09لتر، ونتج عنه  1173.71التماطع 

، أّمــا بخار الماء فمد بلغت الكمٌة المنتجة نتٌجة أحتراق الولود فمد من اول أوكسٌد الكاربون

 لتر . 832.42بلغت 

 ،منتجة الى جو مدٌنة النجف األشرفوأحتل المرتبة الثالثة من حٌث كمٌة الملوثات ال

ساعة الذروة الصباحٌة تماطع الرحباوي، حٌث بلغت كمٌة األوكسجٌن المستهلكة فً التماطع ول

لتر من غاز ثانً  266.51لتر، وبالتالً نتج عنه  498.82ونتٌجة أحتراق ولود البنزٌن 

لتر من غاز أول أوكسٌد الكاربون، أّمــا بخار الماء فكانت كمٌته  110.84أوكسٌد الكاربون و

لٌلة ممارنة لتر وذلن بسبب أن هذا التماطع ٌشهد حركة مرور ل 353.77المطروحة الى الجو 

 مٌسان وساحة الصدرٌن ولفترة الذروة الصباحٌة  –مع كل من تماطعً ساحة الزهراء 

ولمعرفة كمٌة الملوثات التً تطرحها المركبات التً تعتمد على زٌت الغاز كولود لها . 

، حٌث ٌمكن مالحظة الجدول (3)فمد تم تطبٌك معادلة األحتراق لولود زٌت الغاز ملحك 

لكمٌة الملوثات المطروحة الى الجو والناتجة عن أحتراق ولود زٌت الغاز ولنفس  (82)

التماطعات المذكورة أعاله. حٌث وجدّ أن أعلى كمٌة لألوكسجٌن المستهلن كانت فً تماطع 

لتر نتٌجة أحتراق ولود زٌت الغاز للمركبات المارة فً  1844.2مٌسان والبالغة  –الزهراء 

باحٌة. ونتج عنه أرتفاع كمٌة غاز ثانً أوكسٌد الكاربون والبالغة التماطع للذروة الص

لتر. ممارنة مع تماطع الرحباوي الذي  409.8لتر وأول أوكسٌد الكاربون البالغة  1028.5

أحتل المرتبة الثانٌة فً كمٌة الغازات الملوثة بجو مدٌنة النجف األشرف والناجمة عن أحتراق 

لتر، وبكمٌة ثانً أوكسٌد  596.04مٌة األوكسجٌن المستهلن ولود زٌت الغاز، فمد بلغت ك

لتر. وذلن نتٌجة  132.45لتر وأول أوكسٌد كاربون بلغ  332.40الكاربون منتجة بلغت 

لكثرة أعداد المركبات المعتمدة على زٌت الغاز كولود لها والداخلة فً التماطع فً ولت الذروة 

محالت تجارٌة تتخصص ببٌع المواد األنشائٌة  مركبة بسبب وجود960 الصباحٌة والبالغة 

 واألثاث المنزلٌة .

  



  يف مدينة النجف االشرفمشكالت النقل احلضري ..... .......................................الفصل السابع....

 

[142] 
 

 (82)جدول 

 كمٌة الملوثات الناتجة عن أحتراق وقود زٌت الغاز لبعض تقاطعات مدٌنة النجف األشرف

 مٌسان -تقاطع الزهراء

الفترة 

 الزمنٌة

معدل 

 السرعة

hur/km 

الزمن للسٌارة 

 2 الواحدة 

العدد الكلً 

 للسٌارات

الزمن الكلً 

 للسٌارات

كمٌة الولود 

الكلً 

المستهلن 

 )لتر(

استهالن 

 O2غاز 

انتاج غاز 

CO2 

انتاج غاز 

CO 

انتاج بخار 

H2O 

8-7 10 0.01 2463 24.63 98.52 1844.2 1028.5 409.8 1221.6 

 تقاطع ساحة الصدرٌن

الفترة 

 الزمنٌة

معدل 

 السرعة

hur/km 

الزمن للسٌارة 

 2 الواحدة 

الكلً العدد 

 للسٌارات

الزمن الكلً 

 للسٌارات

كمٌة الولود 

الكلً 

المستهلن 

 )لتر(

استهالن 

 O2غاز 

انتاج غاز 

CO2 

انتاج غاز 

CO 

انتاج 

بخار

H2O 

8-7 12 0.0083 672 5.57 22.28 417.08 232.60 92.68 276.27 

 تقاطع الرحباوي

الفترة 

 الزمنٌة

معدل 

 السرعة

hur/km 

الزمن للسٌارة 

 2 الواحدة 

العدد الكلً 

 للسٌارات

الزمن الكلً 

 للسٌارات

كمٌة الولود 

الكلً 

المستهلن 

 )لتر(

استهالن 

 O2غاز 

انتاج غاز 

CO2 

انتاج غاز 

CO 

انتاج 

بخار

H2O 

8-7 12 0.0083 960 7.96 31.84 596.04 332.40 132.45 394.01 

  .2013باالعتماد على الدراسة المٌدانٌة، المصدر : من عمل الباحثة 

 

أّمــا تماطع ساحة الصدرٌن فمد نال المرتبة األخٌرة من التماطعات أعاله فً كمٌة  

الملوثات المنتجة نتٌجة مرور المركبات ذات ولود زٌت الغاز فً التماطع والتً أمتازت بملة 

 417.08عددها ممارنة بالتماطعٌن أعاله. فمد كانت كمٌة األوكسجٌن المستهلكة فً التماطع 

لتر ، أّمــا كمٌة ثانً أوكسٌد الكاربون وأول أوكسٌد الكاربون المطروحة الى الجو بسبب 

 لتر . 92.68)،  (232.60 عملٌة أحتراق الولود فمد بلغت

ومما تمدم تبٌن أرتفاع كمٌة غاز أول أوكسٌد الكاربون المطروحة الى جو مدٌنة النجف 

فهذا ٌدل داللة واضحة وصرٌحة على أرتفاع كمٌات الملوثات األخرى فً الجو المتمثلة بثنائً 

حٌث تكون كمٌاتها مماربة كمٌات أكاسٌد  SOوأكاسٌد الكبرٌت  NO2أكاسٌد النتروجٌن 

 تً تكون ملوثة للبٌئة ومضرة بصحة األنسان.وال (*)الكاربون

                                                           
والضوضاء ، وزارة البٌئة  ممابلة شخصٌة مع السٌد سامً رجب رسول ، رئٌس فٌزٌاوٌٌن ألدم فً لسم مرالبة نوعٌة الهواء( *)

 .2013/12/16،بتارٌخ 
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 التلوث الضوضائــً -1

شهد العالم تطوراً تكنولوجٌاً متسارعاً فً كافة المٌادٌن لخدمة األنسان ولكن ذلن أدى فً 

الولت ذاته الى خلك مشكالت جدٌدة تمثلت بالتلوث الضوضائً الذي ٌعد من أكبرعوامل 

تولده وسائط النمل الحدٌثة بمختلف أنواعها من ضجٌج التلوث شدة وخاصة فً المدن وذلن لما 

مع ماٌصاحبه من أصوات الناس والرادٌو والتلفاز فً المحالت العامة. هذا باإلضافة مع 

مطارق آالت الحفر التً التهدأ ابداً فً شك الطرق ومد أنابٌب الصرف الصحً وأساسات 

 . (1) المشارٌع العمرانٌة وغٌرها

وضائً: الضوضاء التً زادت حدتها وخرجت عن المؤلوف وٌُعرف التلوث الض

حٌوان والنبات وكل مكونات والطبٌعً الى الحد الذي ٌسبب األذى والضرر لألنسان وال

ً منها (2)البٌئة . وتعرف الضوضاء باألصوات التً الٌرتاح لسماعها األنسان، أذ ٌنفر تلمائٌا

عنى لها، فضالً عن أنها ذات تردد عالً وتإدي تمبله لها. فهً أصوات خشنة غٌر منتظمة الم

 .(3)الى أهتزاز طبلة األذن بشدة

إّمـا على صعٌد المرور فمد أكدت الدراسات العلمٌة المستفٌضة مخاطر ضجٌج المرور 

على صحة األنسان ومن أهمها زٌادة نسبة مرض أرتفاع ضغط الدم، وأرتفاع نسبة السكر، 

 .(4) على الجهاز العصبً والسمعً لألنسان باألضافة الى التؤثٌر المباشر

وٌبدأ هذا الممٌاس  Decibelوتماس شدة الضوضاء بوحدة لٌاس تعرف بؤسم الدٌسبل* 

دٌسبل إذ تكون األصوات مسببة  130من الصفر حٌث تكون األصوات شدٌدة الخفوت الى 

لأللم ، ٌستخدم مصطلح )دٌسبل( كوحدة لمٌاس شدة الصوت. ولد حددت وزارة البٌئة ضمن 

لانون السٌطرة على الضوضاء فً المدن، الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء فً المناطك 

 .(83)المختلفة ، كما فً الجدول 

                                                           
، ص  2012علً سالم أحمٌدان الشواورة ، جغرافٌة النمل وتطورها، الطبعة االولى ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ، عمان ، (1) 

379 . 

، ص  2003سامح الغرابٌة و ٌحٌى الفرحان ، المدخل الى العلوم البٌئٌة، الطبعة الرابعة ، دار الشروق للنشر والتوزٌع ، ((2

384  . 

 // :http، بحث منشور على المولع االلكترونً ،  241الٌاس مٌشال  الشوٌري ، التلوث الضوضائً ، مجلة الجٌش ،العدد((3

www. Gosi .com 

4Jean-P.Rodringue,Claude. C,and Brian. S, "The Geography of Transport systems" 

Routledge, London, 2006, p 211 
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 (83)جدول 

 Dbضاء خارج األبنٌة مقاسة بوحدات الدٌسبل المحددات الوطنٌة لمناسٌب الضو

 الموقــــــــع ت
مستوى الضوضاء 

 لٌلا 
مستوى الضوضاء 

 بهاراا 

 50 40 المستشفٌات واالماكن المخصصة للراحة 1

 60 50 المناطك السكنٌة داخل المدٌنة 2

 55 45 المناطك السكنٌة خارج المدٌنة 3

 55 50 الفنـــادق 4

 55 45 االطفال والجامعات والمعاهدالمدارس ورٌاض  5

 70 65 المناطك الصناعٌة واألبنٌة العامة 6

 65 60 المناطك الخدمٌة والتجارٌة 7

8 

 المناطك الخاصــــة
 المطارات -أ

 محطات المطار -ب
 الموانــــئ -ج

60 70 

 60 50 المناطك الثمافٌة والحضرٌة المحمٌة 9

 60 50 مناطك االستجمــام 10

11 
المناطك السكنٌة الداخلة ضمن المناطك 

 الصناعٌة وبالعكس
45 60 

  . 2013، (بٌانات غٌر منشورة)اء، ، قسم مراقبة نوعٌة الهواء والضوضالمصدر: جمهورٌة العراق، وزارة البٌئة

 

ولد لدرت الدراسات التً لامت بها وحدة الضوضاء فً شعبة البٌئة الحضرٌة فً مدٌرٌة بٌئة 

األشرف ، وبالتعاون مع لسم مرالبة وتمٌٌم الهواء والضوضاء فً وزارة البٌئة ، إن النجف 

بٌن  مستوٌات الضوضاء فً شوارع مدٌنة النجف وإلولات الذروة الصباحٌة والمسائٌة تمع ما

. وهً نسبة مرتفعة ممارنة بالنسب األعتٌادٌة المسموح بها (84)دٌسبل جدول   78.8–70

 للمدن .
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 (84)جدول 

 معدل مستوٌات الضوضاء فً مدٌنة النجف األشرف

 

 ت
 صنف الشارع الموقــع أسم الشارع

معدل قٌاس الضوضاء 

 مقاسة بالدٌسبل

 8,.78 رئٌسً لرب محطة الكرار الجدٌد النجف -شارع كربالء 1

 77.2 رئٌسً لرب المعهد الفنً المناذرة -شارع النجف 2

 75.9 رئٌسً ابن باللتماطع مسنشفى  الكوفة -شارع النجف 3

 74.0 ثانـــوي لرب صٌدلٌة االمراء شارع المثنى 4

 71.1 رئٌسً تماطع وادي السالم شارع المطار 5

6 
 شارع الغدٌر 

 )السٌد مهدي بحر العلوم(
 77.0 ثانــــوي لرب لاعة طنجرة

 73.4 رئٌسً لرب مدٌرٌة مرور النجف شارع االسكان 7

8 
 شارع الروان

 )دمحم مهدي الجواهري( 
 76.7 ثانــوي لرب صٌدلٌة االمٌر

 72.8 ثانــــوي لرب مستشفى الزهراء شارع االمٌر 9

 72.2 ثانــوي لرب لسم الرعاٌة الفرات -شارع المحافظة 10

 74.1 ثانــــوي لرب مدٌنة االلعاب السالم -تماطع الغري  11

 74.8 ثانـــوي لرب نهاٌة الشارع جمعٌة -شارع السالم 12

 78.2 رئٌسً لرب حولً الممبرة شارع الحولً 13

 75.8 رئٌسً تماطع الرحباوي شارع المدٌنة 14

 70 رئٌسً لرب السٌطرة شارع األمام علً 15

 73.2 رئٌسً لرب ممام زٌن العابدٌن شارع السور 16

 73.9 رئٌسً لرب مرلد السٌد الصدر شارع الممبرة 17

 77.6 ثانــوي الحمام الشعبً لرب شارع حنون 18

 . 2013،  (بٌانات غٌر منشورة)، الضوضاء فً شعبة البٌئة الحضرٌة المصدر : جمهورٌة العراق، وزارة البٌئة، مدٌرٌة بٌئة النجف االشرف ، وحدة
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دٌسبل  78.8أعلى معدل من التلوث الضوضائً الذي بلغ كربالء  –شارع النجف ونال 

أّمـا ألل معدل  دٌسبل 78.2حٌث بلغ  الحولًشارع التاله فً ذلن  الجدٌدةعند محطة الكرار 

نالحظ  (84)دٌسبل ومن خالل الجدول  70للضوضاء فكان عند شارع األمام علً والذي بلغ 

أرتفاع مستوٌات الضوضاء فً مدٌنة النجف األشرف بشكل عام بحٌث ٌفوق المحددات 

  . (83)الوطنٌة لمناسٌب الضوضاء والتً حددت من لبل وزارة البٌئة ، جدول 

 تعدد المخططات االساسٌة فً مدٌنة النجف االشرف مشكلت 7-3

تمٌزت مدٌنة النجف المدٌمة بؤحتوائها ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( والذي ٌمثل 

مصدر  ٌُعدالعنصر الروحً األهم للمسلمٌن والذي ساهم فً نشوء المدٌنة ودٌمومتها. فهو 

لهوٌة المدٌنة الدٌنٌة والحضرٌة كما إن لمبة الضرٌح والمآذن الذهبٌة أثر فً تمٌز المدٌنة 

د المكتبات العامة والمتخصصة والتً ٌحتوي البعض منها على مخطوطات وجو فضالً عن

ً ووجود  أثرٌة نفٌسة ال ً وتراثٌا تمدر بثمن. ووجود بعض المساجد التؤرٌخٌة المهمة عمرانٌا

 المدارس الدٌنٌة وبعض ممابر العلماء.

وكانت  المرن العشرٌن كانت األسوار تحٌط بالمدٌنة وتحتوٌها بالكامل ، وفً عشرٌنٌات

النجف تابعة لمدٌنة الكوفة الوالعة على نهر الفرات وفً آواخر الثالثٌنٌات وتحدٌداً فً عام 

لٌحل محله شارع ٌحٌط بالمدٌنة عرف بشارع السور هدم السور األخٌر بؤكمله  1938

أول التغٌٌرات الكبٌرة على النسٌج وكان ذلن )المحٌط( على خط مسار المدٌنة المدٌمة 

  مدٌنة.الحضري لل

طرق رئٌسٌة  مدالخمسٌنٌات وذلن عبر  مدةوتم فصل محالت المدٌنة المدٌمة األربعة فً 

بشارع السور لاطعة أزلة  العتبة العلوٌةم لكل منها لتربط منطمة 20 إلى هاعرضٌصل 

وممرات المدٌنة المدٌمة المعروفة بطابعها التملٌدي والتارٌخً وسمٌت األحٌاء الجدٌدة بالعمارة 

ٌتكون المحور الرابط بٌن شرق المدٌنة وغربها من شارعٌن ووالمشراق والبراق والحوٌش، 

)ع( وشارع األمام م، هما شارع األمام زٌن العابدٌن 130متوازٌٌن ٌفصل بٌنهما حوالً 

الصادق )ع( أّمـا المحور الذي ٌربط الشمال بالجنوب فٌتكون من شارع واحد فً الشمال هو 

سٌر المركبات فً بمرور ٌسمح  ، وال(1)شارع الطوسً وشارع الرسول )ص( فً الجنوب

 هذه الشوارع حالٌاً. 

                                                           

جمهورٌة العراق، وزارة البلدٌات واالشغال العامة، لسم التخطٌط العمرانً، مشروع التجدٌد الحضري  (1)

 .218ى المعدل، مصدر سابك، ص لمركز مدٌنة النجف االشرف )المدٌنة المدٌمة(، تمرٌر المرحلة االول
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 1958ت عام ولد أتصف النمو العمرانً فً مدٌنة النجف األشرف للمرحلة التً سبم

بؤفتماره الى التخطٌط والدراسة المسبمة التً تحدد أتجاهات ومحاور النمو والتوزٌع المكانً 

علٌها  ٌستندمحاوالت لوضع أسس وضوابط تخطٌطٌة وعمرانٌة  لألنشطة المختلفة. إذ لم تجرِ 

بل كانت العملٌات تجري بشكل غٌر مخطط ضمن  للمدٌنةفً أجراء عملٌات الحفاظ والتطوٌر 

 سٌاسة آنٌه ولرارات أنفرادٌة اتت معظمها تلبٌة للمإثرات ولوى السوق .

، اال )الفصل الثانً( ولد أعدت لمدٌنة النجف األشرف خمسة مخططات أساسٌة تم ذكرها

ألشرف  وتطورها. أنها لم تراعِ الجوانب العمرانٌه المتمٌزة لمدٌنة عرٌمة مثل مدٌنة النجف ا

والذي كان أولى  1958فؤن النتائج التً خرجت بها دراسة مإسسة دوكسٌادس لعام 

المحاوالت التخطٌطٌة والذي وضع تصوراً مفاده إن المدٌنة المدٌمة هً النهاٌة الغربٌة لمحور 

همٌة لوي ٌربط المدٌنة المدٌمة بمدٌنة  الكوفة. إال إن هذه الدراسة التوصً بؤدران حمٌمً أل

المدٌنة العمرانٌة والتؤرٌخٌة. ولم ٌنفذ هذا المخطط  لعدم تمبل الممترحات الواردة فٌه لتجاهله 

خصائص المدٌنة الدٌنٌة والتؤرٌخٌة وحاجات السكان ومتطلباتهم ولضعف الخبرة الفنٌة المحلٌة 

 . (1)والمادٌة أنذان من جهة آخرى

النجف األشرف عموماً  والمدٌنة المدٌمة كما أن المخططات الالحمة التً صممت لمدٌنة 

خصوصاً لم تراعِ الحفاظ على المركز التارٌخً للمدٌنة أو حتى الحفاظ على األبنٌة التؤرٌخٌة 

تتعرض المدٌنة الى تمزق فً النسٌج الحضري التملٌدي والذي  إذوالتراثٌة المنفردة المهمة. 

لمعماري وبشكل سرٌع. أذ تعانً المدٌنة ٌجعلها تفتمد وبشكل مستمر الى موروثها الحضري وا

لد االمر الذي لمبانً المدٌمة ذات المٌمة التؤرٌخٌة اوعدم صٌانة  االهتمامنمص المدٌمة من 

إدي الى زوالها وتداعً حالة لطاعات كبٌرة ضمن النسٌج الحضري وتمزٌك هذا النسٌج ٌ

التتالئم مع الموروث المعماري  والتً التملٌدي من خالل ألامة المبانً الحدٌثة متعددة الطوابك

فٌه ضوابط أعادة التؤهٌل الحضري ألبنٌة المدٌنة حفاظاً  الذي تتمٌز به مدٌنة النجف ولم تراعِ 

على سالمة المدٌنة من التلوث البصري مثل الفنادق الضخمة ، وخاصة فً محلة العمارة التً 

الذي ٌضر بتماسن وتكامل النسٌج  العلوٌةالعتبة للمشارٌع غرب  المتسارعتشهد حالٌاً التوسع 

المدٌنة المدٌمة التً هً مدٌنة مجوفة لائمة على السرادٌب خصوصٌة الحضري وعدم مراعاة 

ً أرتفاع  التً تمٌزها فً عمارتها عن غٌرها من المدن التملٌدٌة المدٌمة . والتً تشهد حالٌا

هرأ شبكاتها وعدم صٌانتها األمر مناسٌب المٌاه الجوفٌة وطفح مٌاه الصرف الصحً نتٌجة ت

 على الحٌاة األلتصادٌة فٌها . اً سلب ٌإثرالذي ٌإدي الى تلوث بٌئً خطٌر 

                                                           

عبد الصاحب ناجً رشٌد البغدادي، المالئمة المكانٌة الستعماالت االرض السكنٌة فً مدٌنة النجف،  (1)
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الشوارع المستمٌمة والعرٌضة فً للب المدٌنة الذي أدى بدوره الى زٌادة األعتماد  مدتولد 

ل والجنوب. على المركبات فً عملٌة التنمل وخاصة بعد توسع المدٌنة بؤتجاه الشرق والشما

 الحركة وهً : مشكالت ظهرتومن هنا 
 

التداخل الكبٌر بٌن حركة السابلة وحركات المركبات السٌما فً نماط التماطع لمحاور   -1

 الحركة الرئٌسٌة كساحة األمام علً )علٌه السالم( ودورة الصحن .

األختنالات المرورٌة الكبٌرة الناتجة عن عجز شبكة الطرق الممتدة داخل المدٌنة المدٌمة   -2

 إلستٌعاب الضغط المتزاٌد علٌها السٌما أٌام الزٌارات السنوٌة الخاصة . 

وجود عجز كبٌر فً موالف السٌارات المطلوبة ، كما إن ولوف السٌارات ضمن الشوارع   -3

)المحٌط( بشكل غٌر نظامً ٌإدي الى أعالة أنسٌاٌبة حركة الرئٌسٌة والشارع الحلمً 

 .(1)المرور

 

ً على سهولة  وبهذا فإن هذه المشكالت والتنالضات بٌن أنماط الحركة المختلفة تإثر سلبا

تؤثٌرها على خصوصٌة  فضالً عنوصول الزائرٌن وسكان المدٌنة المدٌمة على حد سواء 

 المدٌنة وبنٌتها الحضرٌة .

أغالق كل من شارع الرسول والصادق وزٌن فً زٌادة المشكالت والتنالضات  ولد ساهم

 سكنةالعابدٌن وشارع الطوسً وشارع الهاتف ومنع دخول المركبات الٌها وجعلها للسابلة من 

المدٌنة أو من الزائرٌن وذلن لألسباب األمنٌة ولد ألتصر سٌر المركبات على شارع المحٌط 

من شارع األمام علً أّمـا مواكب الجنائز فٌكون دخولها من  خولهاد)السور( حٌث ٌكون منفذ 

عند عبور  والسٌماشارع الممبرة . وتختلط حركة المشاة مع حركة السٌارات فً شارع السور 

جهة  وكذلنساحة التودٌع  لربةالمشاة حٌث ٌكون العبور غٌر نظامً من جهة شارع الطوسً 

 . السٌارات والمشاةفوضى بٌن حركة الشارع الرسول حٌث 

أما مدٌنة النجف األشرف فً الولت الحالً وخارج نطاق المدٌنة المدٌمة فهً تشهد حركة 

توسع بإتجاه الشمال من جهة محافظة كربالء خاصة وذلن نتٌجة لتزاٌد أعداد السكان الذي 

التً الثانوٌة  المزٌد من الشوارع مدأدى الى بناء أحٌاء سكنٌة جدٌدة وبالتالً فؤنها تحتاج الى 

. الء الذي ٌشهد حركة مرورٌة عالٌةكرب -بالشارع الرئٌس للمدٌنة وهو شارع النجفترتبط 

                                                           
 . 15-16حٌدر عبد الرزاق كمونة ، مصدر سابك ، ص  (1)
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تخفٌف الزخم  ساهما فً فمد تم أنشاء مجسر التماطع الشمالً ونفك العسكرٌٌن اللذان ولذلن

الشارع رغم إن النفك لد ولد زخم مروري عند ملتمى الشارع مع مجسر ثورة  فًالحاصل 

ولذلن فان إلامة هذه المجسرات واألنفاق ما هً اال حلول لالختنالات المرورٌة  العشرٌن .

 التً تعانً منها مدٌنة النجف األشرف ولٌست من ضمن مخطط التصمٌم االساس للمدٌنة.

الكوفة عند مدٌنة الصدر الطبٌة لغرض  -إّمـا مجسر األمٌر فمد أنشئ على شارع النجف

 -النجف -المزمع أنشائها من تحته والتً ٌكون طرٌك سٌرها )كربالءمرور سكة الحدٌد 

ٌكون خط سٌرها موازي للطرٌك  إذبمضاء الحٌدرٌة وتدخل مدٌنة النجف  السماوة( مروراً 

(. إال أنها بهذا المسار المخطط لها تعمل على 43الحولً من جهة مدٌنة الكوفة ، خرٌطة )

ف والكوفة وفً الولت الحاضر فؤن جسر األمٌر لعبور لطع الشوارع الواصلة بٌن مدٌنة النج

 المركبات فمط وهو غٌر فعال وال ٌعمل على حل أي مشكلة للزخم المروري .

شهدت أنشاء الطرٌك الحولً وشارع المطار اللذان لاما بتخفٌف الزخم على شوارعها و

رع رئٌسٌة تعتبر الرئٌسٌة والثانوٌة وخاصة أن مدٌنة النجف األشرف تعتمد على أربع شوا

العمود الفمري للمدٌنة إال وهً شارع الحولً من جهة مدٌنة الكوفة وشارع السٌد احمد 

السالم(   -الجامعة( وشارع الشٌخ كاشف الغطاء )الغري  -الصافً النجفً )شارع السالم 

 -والذي ٌكمله شارع النجف كربالء والتً تصل شمال المدٌنة بجنوبها  -وشارع النجف

 .ذرةالمنا

 التصامٌم األساسٌة لمدٌنة النجف االشرف غٌر مكملة لبعضها البعض.ومما تمدم ٌتبٌن ان 

وبذلن فان خمسة تصامٌم ال ٌمت احدها بصلة الى االخر جعل مدٌنة النجف االشرف 

 اسٌرة تجاذبات المنجز والمتولف من اعمال الجهات المائمة بالتصمٌم.

 والخروج بتصمٌم نهائٌا ةالتصامٌم االساسٌة الموضوعوفً هذا الصدد ٌتوجب دراسة 

     مع التطوٌر المتسارع فً المدٌنة. واحد ٌتناسب
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 األستنتاجـــــات

 

أستهدفت الدراسة فهم وتحلٌل والع شبكة النمل الحضري وتوزٌعها فً مدٌنة النجف 

الحركة المرورٌة فً المدٌنة.  األشرف ، وتحدٌد المشكالت الناتجة عنها ومدى كفاءة وأنسٌابٌة

 -ولد تم التوصل الى األستنتاجات األتٌـــة :
 

من المركز الى األطراف بإمتداد طولً نحو الشمال  بإتجاههااألرض  تإستعماال تتمٌز -

كربالء وتمثل ذلن باألحٌاء السكنٌة والعمارات السكنٌة وذلن  -وعلى جانبً طرٌك النجف

منخفض  إذاألرض وعدم وجود حواجز طبٌعٌة عكس األتجاه الشمالً الغربً  إلنبساط

ً حال دون توسع المدٌنة  بحر النجف وممبرة وادي السالم اللتان تمثالن حاجزاً طبٌعٌا

 بأتجاهها.  

أّمـا من جهة الشرق فمد تولف توسع المدٌنة وذلن إللتماء األحٌاء السكنٌة فً المدٌنة مع 

لمضاء الكوفة حٌث أصبحت وكأنها مدٌنة واحدة ولد أعتبر مستشفى أبن  األحٌاء السكنٌة

 بالل الحد الفاصل بٌن المدٌنتٌن .

أنحسار دور الحزام األخضر فً التملٌل من تأثٌر العواصف الترابٌة التً تهب على  -

 المدٌنة وذلن نتٌجة لتجاوز إستعماالت األرض السكنٌة .

المرتبة الثانٌة بعد األستعمال السكنً           أحتل إستعمال األرض ألغراض النمل  -

% من مجموع مساحة المدٌنة 17.4هكتار وبنسبة مئوٌة بلغت  1250وبمساحة لدرها 

 580كانت المساحة المخصصة للنمل  إذ 1973هكتار ممارنة مع سنة  8250والبالغة 

هكتار 961.83ل فمد بلغ مساحة النم 1997، أّمــا فً سنة  27.35هكتار وبنسبة مئوٌة 

 هكتار. 4771.93من مساحة المدٌنة الكلً والبالغة 20.15%وبنسبة 

تطور فً إستعماالت األرض  2009شِهدَ التصمٌم األساس لمدٌنة النجف األشرف لسنة  -

شهدت المدٌنة أفتتاح الشارع الحولً  إذالمختلفة والمنتشر فً المدٌنة ومنها لطاع النمل 

 .الطوابك فً مدٌنة النجف المدٌمة رات المتعددوشارع المطار ومولف السٌا
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 لمدٌنة النجف األشرف ثالثة أنماط رئٌسٌة من الشوارع هً : -

 النمط العضوي و الذي أرتبط بالنشأة األولى للمدٌنة . -1

شارع المحٌط  النمط الشعاعً حٌث تمتد من ضرٌح األمام علً )علٌه السالم( بأتجاه -2

 )الذي ٌحٌط بالمدٌنة المدٌمة ( .

المناذرة ، شارع –كربالء وأمتداده شارع النجف–النمط الشبكً المتمثل بشارع النجف  -3

شارع السٌد أحمد الصافً النجفً والشارع الحولً الوالع الى شرق  الشٌخ كاشف الغطاء،

شارع دمحم سعٌد  حلً،مدٌنة النجف ، تمطعها شوارع عرضٌة وهً شارع السٌد حٌدر ال

 شارع دمحم الحمامً وشارع المطار . الكوفة،–شارع العسكرٌٌن وشارع النجف  الحبوبً،

 النمط الدائري المتمثل بشارع المحٌط والشارع الحولً  -4

أنتشار ورش ومحالت تصلٌح السٌارات على شارع دمحم سعٌد الحبوبً مما الٌتالئم  -

مدٌنة من جهة الشرق حٌث دخول المركبات المادمة من وأهمٌة المدٌنة لكونه ٌعد مدخالً لل

 المحافظات الشمالٌة للمدٌنة والمتمثلة ببغداد والحلة .

تنوع إستعماالت األرض على شارع السٌد حٌدر الحلً ) مكتب الرشٌد ( مثل أستعماالت  -

صحٌة وتجارٌة وصناعٌة مما جعله شارع مزدحم ٌعانً األختنالات المرورٌة باألضافة 

 ٌعانٌه من تكسرات وتخسفات زادت من مشكلة األختنالات . الى ما

السالم( من تخسفات وتكسرات ،تؤدي الى بطء -ٌعانً شارع الشٌخ كاشف الغطاء )الغري -

 -حركة المركبات فٌه باألضافة الى وجود األشارة الضوئٌة المرورٌة عند تماطع الغري

 اصة ساعات الذروة الصباحٌة .السالم مما ٌؤدي الى حدوث أختنالات مرورٌة وخ

عدم األهتمام باألرصفة فً شوارع مدٌنة النجف األشرف فتكون فً بعض الشوارع  -

متكسرة غٌر مرصوفة باألضافة الى أستغاللها من لبل أصحاب المحالت التجارٌة لعرض 

 بضاعتهم أو أستغاللها كموالف للسٌارات مما ٌجعلها عدٌمة الفائدة .

كربالء  –المشاة على الشوارع الرئٌسٌة للمدٌنة مثل شارع النجف  للة عدد جسور عبور -

الكوفة . أضافة لعدم وجود أماكن مخصصة  –المناذرة، وشارع النجف  –وشارع النجف 

لعبور المشاة فً الشوارع وخاصة عند التماطعات لٌلتزم بها السائك والمواطن على حد 

 سواء .

خالل عدم العبور على جسور المشاة  ضعف الوعً المروري لدى البعض وذلن من -

 وخاصة طالب ومنتسبً جامعة الكوفة بأعتبارهم الشرٌحة المثمفة فً المجتمع .
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 للة العالمات المرورٌة االرشادٌة وعالمات الداللة المرورٌة فً شوارع فً مدٌنة النجف -

 األشرف.

ضٌة المرآب ضعف األهتمام بمرائب النمل الداخلً والخارجً فً المدٌنة من حٌث أر -

وأنعدام المسمفات وابواب الدخول والخروج والشوارع المؤدٌة الٌها باألضافة الى نمص 

 الخدمات التً تمدم للراكب والسائك على حد سواء .

أفتمار شارع المثنى وشارع دمحم مهدي الجواهري وشارع مكتب الرشٌد الى موالف  -

كة مرورٌة عالٌة فً أولات الذروة السٌارات على الرغم من أنها شوارع تجارٌة تشهد حر

المسائٌة مما ٌضطر أصحاب السٌارات الى الولوف بشكل صفٌن بالتالً ٌلجأ سائمً 

ً عند أنزال أو أركاب األشخاص األمر الذي ٌنتج  ً ثالثا سٌارات األجرة الى الولوف صفا

 عنه زخماً مرورٌاً فً الشارع .

مة من األهمال وللة األهتمام من لبل الجهات تعانً موالف السٌارات فً مدٌنة النجف المدٌ -

المختصة باألضافة الى أنها تكون عدٌمة الفائدة فً حال غلك منافذ المدٌنة المدٌمة فً 

 الزٌارات الموسمٌة وللنواحً األمنٌة .

 416.958وجود ولت فائض فً عمل محطات تعبئة الولود فً مدٌنة النجف ممداره  -

ٌوحً الى عدم وجود مشكلة فً محطات التعبئة فً  مل مماساعة ع 25دلٌمة وبما ٌعادل 

المدٌنة. وٌساعد هذا الولت فً تالفً أي أختنالات على محطات تعبئة الولود وخصوصاً 

 فً أولات الزٌارات الرسمٌة .

سوء التوزٌع الجغرافً لمحطات تعبئة الولود فً مدٌنة النجف األشرف والمتمثل بوجود  -

النجف والتً تمع على نفس الجهة من -محطات تعبئة على الطرٌك المادم من المناذرة 4

 الطرٌك وتتراوح المسافة بٌن كل منهما كٌلومتر واحد أو ألل .

 أفتمار مدٌنة النجف عموماً الى شبكة نمل عام .   -

ت أظهر التحلٌل األحصائً للبٌانات وجود عاللة أرتباط لوٌة )طردٌة( بٌن عدد الرحال -

المتولدة وكل من زٌادة عدد العاملٌن فً األسر وزٌادة عدد األفراد فً سن التعلٌم وكذلن 

أرتفع معدل الرحالت لألسر ذات  إذمهنة رب األسرة ومستوى الدخل الشهري لألسرة ، 

 أسرة .  /رحلة  1.76الدخل العالً )ملٌون فأكثر( لٌصل الى 

فً العٌنة كانت أولات رحالتهم الٌومٌة بٌن أظهرت الدراسة المٌدانٌة أن أغلب األسر  -

ً والمتمثلة برحالت العمل والتعلٌم.  7-8الساعة  أسرة وبنسبة  910بلغ عددها  إذصباحا
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% من 66.17رحلة وبنسبة مئوٌة  1629% إّمـا عدد رحالتها فبلغ 60.67مئوٌة بلغت 

 أسرة . /رحلــــة  1.79مجموع الرحالت لألسر، وكان معدل رحالتها 

 69.17%أّن الرحالت فً مدٌنة النجف توزعت حسب أغراضها الى رحلة العمل بنسبة  -

من  12.27%من أجمالً الرحالت وهً تمثل أعلى نسبة ، تلتها رحالت التعلٌم بنسبة 

أجمالً الرحالت ، أّمــا ألل الرحالت فكانت الرحالت التً تتم ألغراض شخصٌة بنسبة 

الرغم من أختالف هذه النسب على األلسام البلدٌة من مجموع الرحالت. وعلى  %2.03

إال أن المسم البلدي الثانً والخامس ناال أعلى التكرارات بالنسبة لرحالت العمل والتعلٌم 

 والتسوق.

كم ،  3تبٌن من خالل الدراسة المٌدانٌة أن أفراد األسر التً تمطع فً رحالتها أكثر من  -

م الذٌن ٌمع مكان ومحالت أشتغالهم فً المركز وتستغرق ساعة أو أكثر فً رحلتها ، ه

الكوفة ، فً  –المدنً )تجمع الدوائر والمؤسسات الحكومٌة( والوالع على شارع النجف 

حٌن كانت جامعة الكوفة فً نهاٌة الطرٌك الشرلً لمدٌنة النجف والتً تمثل نهاٌة الحدود 

 األدارٌة لمدٌنة النجف األشرف.

عدم لدرة شبكة الشوارع فً مدٌنة النجف األشرف على أستٌعاب الزخم المروري الكبٌر  -

الناتج عن أرتفاع أعداد السٌارات فٌها. فمد تبٌن من الدراسة المٌدانٌة أرتفاع حجم المرور 

فٌها بما ٌزٌد عن الطالة التصمٌمٌة لها وتزداد المشكلة خالل الذروة الصباحٌة لألٌام 

 األعتٌادٌة .

تكون الذروة المسائٌة لكل من شارعً األمام علً )علٌه السالم( وشارع دمحم مهدي  -

مساءاً لألٌام األعتٌادٌة وألٌام العطل خاصة وذلن لتوجه  6-9بٌن الساعة  ماالجواهري 

السكان والزائرٌن الى المدٌنة المدٌمة لغرض الزٌارة أو التسوق أّمـا شارع الجواهري 

 التسوق أو الترفٌه .فٌمصده السكان لغرض 

عدم كفاءة بعض تماطعات شوارع المدٌنة بسبب زٌادة معدل حجم المرور فٌها . ولد سجل  -

مٌسان خالل الذروة الصباحٌة لألٌام  –أكبر حجم مروري فً تماطع ساحة الزهراء 

ساعة بمعدل  /مركبة لٌاسٌة  13786ساعة، تمثل  /مركبة  11730بلغ  إذاألعتٌادٌة 

، أي تكون الحركة مضطربة  والسرعات للٌلة جداً تمترب من الصفر  2.29مروري بلغ 

 فً التماطع .
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الكوفة )حً  –شهدت مداخل مدٌنة النجف األشرف أعلى حجم مروري لمدخل النجف  -

ساعة ، بما ٌعادل  /مركبة  2622مٌسان( للذروة الصباحٌة لألٌام األعتٌادٌة والبالغة 

 مداخل المدٌنة . من مجموع 32.6%نسبة ساعة ب /مركبة لٌاسٌة  2987

 2724كربالء والذي بلغ  –أّما أعلى حجم مروري كان فً أٌام العطل ولمدخل النجف 

% من 33.4مركبة لٌاسٌة/ساعة . وبنسبة مئوٌة بلغت  2982ساعة وٌعادل  /مركبة 

 المجموع الكلً لمداخل مدٌنة النجف األشرف .

( حادث بنسبة 1243) 2012نة النجف لسنة بلغ عدد الحوادث المرورٌة فً مدٌ -

 2012والى سنة  2003% من مجموع الحوادث فً المدٌنة وللمدة من سنة 17.3

  حادث مروري. 7179والبالغة 

أكبر تكرار للحوادث المرورٌة والبالغة  2013كربالء عام  –سجل شارع النجف  ولد -

من مجموع الحوادث المرورٌة فً المدٌنة  27%حادث ، أي بنسبة مؤٌة بلغت  36

حادث، وذلن لتنوع وسائط النمل المستخدمة لهذا الشارع من مركبات حمل  133والبالغة 

وسٌارات صالون والدراجات النارٌة ذات الثالث عجالت وعدم األلتزام بجانب السٌر 

 ٌاز الخاطئ .لمركبات الحمل خاصة أضافة الى السرعة المتهورة وعدم األنتباه واألجت

ٌعانً مجسر المرتضى ومجسر األمٌر من عدم وجود حاجز وسطً بٌن مساري    -

أن هذه العٌوب تعمل على  إذالصدمة  موهنالذهاب واإلٌاب مع عدم وجود سٌاج معدنً 

 أزدٌاد الحوادث المرورٌة على هذا المجسر والتً تكون فً بعض األحٌان حوادث ممٌتة.

ٌجة أحتراق الولود المستخدم فً المركبات بنوعٌه )البنزٌن وزٌت أرتفاع كمٌة الملوثات نت -

 –الغاز( بشكل غٌر مثالً بسبب األختناق المروري الذي تشهده تماطعات )الزهراء 

مٌسان ، ساحة الصدرٌن وتماطع الرحباوي(. وذلن بسبب أستهالن األوكسجٌن وأنتاج 

 .تشكل أثار صحٌة سٌئة على السكان غازّي أول وثانً أوكسٌد الكاربون وبخار الماء التً

أرتفاع معدالت الضوضاء فً شوارع وتماطعات مدٌنة النجف الى مستوٌات تتراوح  -

دٌسبل وهً معدالت مرتفعة ممارنة بمناسٌب الضوضاء المحددة وطنٌاً  70-79.4مابٌن 

 ومن لبل وزارة البٌئة فً جمهورٌة العراق .
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ً لم إن المخططات التً صممت لمدٌنة النجف  - ً والمدٌنة المدٌمة خصوصا األشرف عموما

تراعِ الحفاظ على المركز التأرٌخً للمدٌنة أو حتى الحفاظ على األبنٌة التأرٌخٌة المهمة 

حٌث تتعرض المدٌنة الى تمزق فً النسٌج الحضري التملٌدي والذي ٌجعلها تفتمد وبشكل 

 مستمر الى موروثها الحضري والمعماري بشكل سرٌع . 
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 التوصيــــــات

العواصف الترابٌة التً تهب العمل على ألامة حزام أخضر جدٌد للمدٌنة للتملٌل من تأثٌر  -

 .علٌها

األهتمام بالشارع الحولً والعمل على تخصٌص ساحات كبٌرة لولوف السٌارات تخفف  -

ات من الزخم المروري فً المدٌنة المدٌمة فً األٌام األعتٌادٌة أو عند غلمها فً الزٌار

 الدٌنٌة األسبوعٌة والموسمٌة .

تحسٌن كفاءة شبكة الشوارع وذلن بتوسعتها لزٌادة طالتها األستٌعابٌة واألهتمام باألرصفة  -

وتشجٌرها بالنباتات المالئمة لتضفً جمالٌة على الشارع وبما الٌعٌك الرؤٌا بالنسبة 

 للسائك عند األستدارة أو للمشاة عند محاولة العبور.

ء شارع الشٌخ كاشف الغطاء وشارع السٌد حٌدر الحلً لما لهما من أهمٌة أعادة أكسا -

 األحٌاء السكنٌة وأنسٌابٌة مرور المركبات وتالفً حدوث أختنالات مرورٌة.

األهتمام بأرصفة الشوارع وخاصة الرئٌسٌة منها وتخطٌط مناطك للمشاة بحٌث الٌتعدى  -

 علٌها سائمً الدراجات النارٌة والهوائٌة .

وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة  ٌر أرصفة المدٌنة باألشجار التً تماوم الجفافتشج -

ً وبما ٌتالئم مع ظروف الطمس لهذه المدٌنة وتعكس الوجه الجمالً للمدٌنة وجعلها  صٌفا

 ترلى الى المستوى الذي ٌتالئم مع مكانتها الدٌنٌة .

ط الشارع لتوضٌح مكان العبور أٌجاد أماكن مخصصة لعبور المشاة وٌتم ذلن أّمــا بتخطٌ -

أو برصف طرٌك العبور بالطابوق الممرنص وعلى أرتفاع بسٌط لٌمٌز مكان العبور 

 للمشاة وللتخفٌف من سرعة السٌارة لتملٌل نسب الحوادث .

زٌادة عدد أعمدة األنارة فً المدٌنة وتحسٌنها والمحافظة على أستمرارٌة وصول التٌار  -

 الكهربائً لها . 

تصمٌم التماطعات على شكل مستوٌات متباٌنة األرتفاعات مثل أنفاق ومجسرات أعادة  -

مٌسان لتنظٌم حركة السٌر فٌه وزٌادة سرعة المركبات وتملٌل  –وبخاصة تماطع الزهراء 

األختنالات المرورٌة وخاصة أولات الذروة الصباحٌة والمسائٌة ولجعل المركبات تسٌر 

و تولف ومن ثم تملل من أنبعاثات الملوثات للهواء بالسرعة األعتٌادٌة دون أبطاء أ

المحٌط. وتطوٌر هذه التماطعات بالشكل الذي ٌتالئم واألهمٌة الدٌنٌة والسٌاحٌة لمدٌنة 

 النجف األشرف .
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تنظٌم أثاث الشارع وذلن بوضع نافورات المٌاه بصورة تتالئم مع حركة الهواء ومنع  -

 لل من تركز الغازات الملوثة فٌها.حدوث حالة السكون فً التماطعات مما ٌم

ضرورة أنشاء وتكوٌن شبكة للنمل العام فً مدٌنة النجف األشرف وضواحٌها تنافس  -

سٌارات النمل الخاص وتملل األعتماد علٌها، وبما ٌؤدي الى تشغٌل عدد من األٌدي العاملة 

ل العام ، فً المدٌنة ، وأنشاء موالف أنتظار على األرصفة تخصص لولوف سٌارات النم

 بحٌث الٌكون الولوف عشوائٌاً وغٌر منظم . 

وجوب ربط مدٌنة النجف األشرف بمحافظات المطر بشبكة نمل من الحافالت السرٌعة   -

والمكٌفة من خالل أستخدام أسطول للمنشأة العامة لنمل المسافرٌن وتخصٌص أماكن 

 ولوف لها فً كل من المرآب الشمالً والجنوبً فً المدٌنة .

عمل على تطوٌر مرائب النمل الخاص فً المدٌنة وذلن من خالل تبلٌط أرضٌتها وبناء ال -

 المسمفات وتوفٌر أماكن كافٌه ومسمفة لجلوس الركاب عند أنتظارهم للمركبات . 

تطوٌر الطرق المؤدٌة الى المرائب والخارجة منها ورصفها وتبلٌطها ووضع لوحات بأسم  -

المرائب وتزوٌدها بعمال النظافة ، وتوفٌر الخدمات المرآب ، والمحافظة على نظافة 

المختلفة فٌها والتً ٌحتاجها المسافر والسائك بنفس الولت مثل الكافترٌات ، ودورات 

 المٌاه . وتجهٌز المرائب بمعدات السالمة مثل مطافئ الحرٌك .

ٌن وضع لوحات داللة عن مولع كل خط نملً فً المرآب سواء كان داخلً أو خارجً تب -

أسم الخط وأجرته بدالً من تعالً أصوات أصحاب المركبات عند مناداتهم على الركاب 

 لغرض جذبهم فً الصعود الى المركبة وخاصة فً مرآبً النمل الشمالً والجنوبً .

بتبلٌط موالف السٌارات الحالٌة الموجودة فً المدٌنة المدٌمة وتخطٌطها  ضرورة األهتمام -

ً وبما ٌتٌح لسائك المركبة من النزول والصعود الى سٌارته دون  لٌكون الولوف نظامٌا

 مضاٌمة والعمل على تسمٌفها . 

تطوٌر وتثبٌت العالمات المرورٌة الدالة على أنواع موالف المركبات المختلفة وتثبٌت  -

تفاصٌل التً تهم سائك المركبة والتً تجٌب عن أستفساراته اآلنٌة مثل أمكانٌة أٌجاد ال

فضاءات شاغرة ونوع المولف وتعرٌفة الولوف للولوف لصٌر االمد ام طوٌل االمد وبما 

 ٌسهل عملٌة أنسٌابٌة توزٌع المركبات على الموالف فً المنطمة .
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لمتعددة فً كل من شارع دمحم مهدي تشجٌع ألامة موالف سٌارات ذات الطوابك ا -

الجواهري ألستٌعاب أكبر عدد ممكن من السٌارات وهً تشغل أراضً للٌلة وأن تتوفر 

فٌها بعض الخدمات البسٌطة . ووضع خطة ألدارتها بشكل جٌد وكذلن فً  شارع المثنى 

وشارع السٌد حٌدر الحلً لمنع ولوف السٌارات على جانبً الطرٌك الذي ٌسبب زخم 

 وعرللة المرور.

عدم السماح بولوف السٌارات على جوانب الشوارع نهائٌاً لمنع الزخم المروري من جهة  -

 وللنواحً األمنٌة من جهة أخرى . 

 لٌام البلدٌة بألزام أصحاب العمارات التجارٌة بتخصٌص موالف خاصة بالسٌارات . -

ولوف لصٌر األمد ، عن تخصٌص الطوابك السفلٌة للموالف المشٌدة فً منطمة الدراسة لل -

 طرٌك أستخدام نظام عداد الولوف أونظام بطالات الولوف .

 تحدٌد موالف لصٌرة األمد للولوف فً المناطك ذات الكثافة العالٌة فً الطلب .  -

تخصٌص مساحات من األراضً جعلها موالف خاصة لمركبات سكنة المدٌنة المدٌمة  -

فٌة خاصة ألصحاب المركبات الساكنٌن فً وبأجور رمزٌة وعمل بطالات أو هوٌات تعرٌ

المدٌنة المدٌمة تسهل وتسمح لهم الدخول والخروج الى مساكنهم فً أٌام الزٌارات وعند 

 غلك المدٌنة المدٌمة .

العمل على أنشاء شبكة المترو وبناء محطات لها فً المدٌنة و ذلن لغرض الربط بٌن  -

المدٌنة مع األلضٌة والنواحً فً األحٌاء السكنٌة مع بعضها البعض وربط مركز 

 المحافظة ، خصوصاً وأن المحافظة تشهد نهضة عمرانٌة واسعة  .

تفعٌل لوانٌن المرور فً مدٌنة النجف األشرف وبما ٌعكس التطور الحاصل فً كل  -

 المٌادٌن .

ضرورة لٌام مدٌرٌة المرور فً محافظة النجف األشرف بوضع األشارات المرورٌة  -

ب الكامٌرات لغرض السٌطرة على حركة المركبات ٌنصتتماطعات مع الضوئٌة فً ال

 اولاتوتشخٌص مناطك الزخم المروري والسٌطرة على المخالفات المرورٌة وخاصة فً 

 المساء عند أنتهاء عمل رجال المرور.

جٌل المستمبل المتعلم  ٌُعدونطلبة الكلٌات الذٌن  والسٌمانشر الوعً المروري بٌن السكان  -

طالبً  والسٌماالى ألامة دورات تثمٌفٌة لمائدي المركبات لشرح لوانٌن المرور  أضافة

 أجازات السوق أو تجدٌدها .
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أنشاء محطات تعبئة جدٌدة عند الشارع الحولً لغرض تنشٌط حركة السٌارات على هذا  -

محطات  ولألفادة منها ولت الزٌارات الموسمٌة أو فً المناطك التً تفتمر الى الشارع

 ولود وذلن نتٌجة للتطور الحضري الذي تشهده مدٌنة النجف األشرف .

لغرض الحفاظ على البنٌة األساسٌه لمدٌنة النجف المدٌمة ولدسٌتها ونسٌجها الحضري  -

ً أمام حركة السٌارات ومنع دخولها أبتداًء من مولع  ٌتطلب غلك المدٌنة المدٌمة نهائٌا

ٌعاب أعداد الزائرٌن المادمٌن الى المدٌنة وأستخدام الجامعة األسالمٌة ، وذلن ألست

السٌارات الكهربائٌة الخاصه بالعتبة العلوٌة والتً التسبب أي تلوث بٌئً باإلضافة الى 

 أستخدام الباصات الخاصة المكٌفة لتسهٌل حركة الزائرٌن .

من  اماالربط بٌن شارع السور وشارع الحولً لكً ٌسهل حركة الزائرٌن وٌكون الربط   -

خالل الساللم العادٌة والكهربائٌة أو أستعمال خطوط التلفرن بحٌث تكون محطة أنطاللها 

من الشارع الحولً وتنتهً فً الساحة المجاورة لمجمع زمزم السٌاحً والتً هً حالٌاً 

مولف للسٌارات ، األمر الذي ٌخفف من زخم المرور فً المدٌنة المدٌمة وتحوٌل حركة 

 الشارع الحولًالسٌارات الى 

تحسٌن شبكات النمل وتطوٌرها من خالل ربط مطار النجف الدولً بالمدٌنة المدٌمة  -

 مباشرة عبر شبكة المترو والذي سٌرفع من طالة المدٌنة األستٌعابٌة للزائرٌن .

أستغالل المنطمة الغربٌة والمطلة على بحر النجف ألنها توفر فرصة كبٌرة للتطور من  -

للسٌارات ومحطات للولود وأسواق تجارٌة كبٌرة باإلضافة الى أنشاء حٌث إنشاء موالف 

المساحات الخضراء وجعلها محمٌات طبٌعٌة تمثل  حزام أخضر للمدٌنة من جهة بحر 

 النجف .

الحفاظ على الهوٌة المعمارٌة للمدٌنة المدٌمة وذلن بترمٌم المبانً المدٌمة وفً حالة أنشاء  -

فٌها الطراز المعماري للمبانً المدٌمة من حٌث التصمٌم مبانً حدٌثة فٌجب أن ٌراعى 

 والشكل الخارجً .

 

 



 

 

 

 
 املصادر
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  العربية اوالً : الكـتب

، كاٌد عثمان ، جؽرافٌة المدن ، الطبعة االولى ، دار وائل للطباعة و النشر ، ابو صبحة -1

 .2003عمان 

الحلول"، دار المرٌخ  –المشكالت  –سعد الدٌن عشماوي، تنظٌم وإدارة النمل "االسس  -2

 .320، ص 2005للنشر، الرٌاض، 

، بنؽازي التوزٌع، الدار العربٌة للنشر وجؽرافٌة النمل ، المدخل الىاالجود، فضل ابراهٌم -3

،1995. 

، بؽداد، معهد البحوث والدراسات العربٌة ، المدٌنة العربٌة،االشعب، خالص حسنً -4

1982. 

، منشورات لمدن، ترجمة بهٌج شعبان، الطبعة الثالثةتخطٌط ا ، مناوزٌل ، روبٌر -5

 .1989عوٌدات ، بٌروت ،

، ماٌكل جً ، تخطٌط النمل ، ترجمة عماد اكرم الهاشمً ورمزي حمدي صدر بروتن -6

 .1987الدٌن ، مطبعة مإسسة المعاهد الفنٌة ، بؽداد ،

مطبعة المادسٌة ، ، ادارة منشآت النمل و االتصاالت، الطبعة االولى ،البكري، ثامر ٌاسر -7

 .1985بؽداد، 

، بؽداد التصاالت، دار المادسٌة للطباعة، ادارة منشآت النمل واالبكري، ثامر ٌاسر -8

1985. 

، تخطٌط النمل والمواصالت للمدى الطوٌل فً العراق ، ترجمة عبد النافع بودسكً، جان -9

 .1970عبد الموجود و اثٌر اٌوب ، وزارة التخطٌط ،

، الموصل د، جؽرافٌة الحضر اسس و تطبٌمات، مطبعة دار الكتاب، صالح حمٌالجنابً -11

1986. 

الحداد ، عوض ٌوسؾ ، الطرق الفردٌة و شبكات النمل "دراسة كمٌة تطبٌمٌة فً جؽرافٌة  -11

 .1997النمل" الطبعة االولى ، الدار الدولٌة للنشر و التوزٌع ، الماهرة ،

 .1992، مطابع لطر الوطنٌة ،"، تخطٌط المدن "اسلوب و مراحل  ، عاطؾ حمزةحسن -12

 .1977حسٌن ، عبد الرزاق عباس ، جؽرافٌة المدن ، مطبعة اسعد ، بؽداد ،  -13

 .1972، الماهرة ،طبعة الثانٌة ، مطبعة عالم الكتب، جؽرافٌة المدن ، الحمدان، جمال -14
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 ، الجنادرٌة للنشر و التوزٌع ،فٌة النمل بٌن النظرٌة و التطبٌك، نصري ذٌاب، جؽراخاطر -15

 .2010عمان ، 

لمدٌنة  الخطٌب ، ماجد مطر عبد الكرٌم ، العوامل المإثرة فً تؽٌر النسٌج الحضري -16

 .2010، عمان النجؾ االشرؾ ، دار دجلة

، دار الفكر للطباعة والتجارة ، جؽرافٌة النمل والمواصالت واالتصاالتالخفاؾ، عبد علً -17

 .2000والنشر ، الطبعة االولى ، 

علً ، التخطٌط الحضري اسس و مفاهٌم ، الطبعة االولى ، الدار  الدلٌمً ، خلؾ حسٌن -18

 .2002العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ، عمان ،

 .1988الزوكة ، دمحم خمٌس ، جؽرافٌة النمل ، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة ، -19

، ٌازورديلمنهجٌة والتطبٌك، دار ال، جؽرافٌة النمل بٌن االسمان، دمحم ازهر سعٌد وآخرون -21

 .2011العلمٌة للنشر و التوزٌع ، عمان ،

اتها، دار ، اسس جؽرافٌة الصناعة و تطبٌمالسمان، دمحم ازهر سعٌد، عباس علً التمٌمً -21

 .1987، جامعة الموصل ، الكتب للطباعة و النشر

 .1976، االسكندرٌة ل دراسة جؽرافٌة ، منشؤة المعارؾ، صالح الدٌن ، النمالشامً -22

، دار صفاء للنشر احمٌدان، جؽرافٌة النمل و تطورها، الطبعة االولى، علً سالم الشواوره -23

 .2012و التوزٌع ، عمان ، 

صالح ، مالن ابراهٌم ، دمحم جاسم العبٌدي ، التخطٌط الحضري و المشكالت االنسانٌة ،  -24

 .1990الموصل ، 

وطنٌة ، بنؽازي صفر، زٌن العابدٌن علً، التخطٌط الحضري )مدخل عام ( دار الكتب ال -25

 ،2004. 

، دار الصفاء ٌط النمل الحضري ، الطبعة االولىصفر، زٌن العابدٌن علً، مبادئ تخط -26

 .2000للنشر و التوزٌع ، عمان ، 

 .1994، فاروق، الطرق و التخطٌط الحضري ، منشؤة المعارؾ ، االسكندرٌة ،عباس -27

 .1991عارؾ البٌئٌة، الماهرة ، عبد الجواد ، احمد عبد الوهاب ، تلوث الهواء ، دائرة الم -28

فً الجؽرافٌة ، ، االحصاء والنمذجة أٌاد عاشور الطائً، عباس عزٌز سامً ،العتبً -29

 .2012بؽداد،   ،مكتب ومطبعة أكرم
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، منهج البحث العلمً " المفهوم واالسالٌب العتبً، سامً عزٌز، دمحم ٌوسؾ حاجم الهٌتً -31

 .  2011والتحلٌل والكتابة " ، بؽداد ، 

، مكتبة االنجلو المصرٌة ، ل ، جؽرافٌة النمل اسس و تطبٌمات، فاروق كامعز الدٌن -31

 .1981الماهرة ،

 .1991، مكتبة االنجلو المصرٌة ، الماهرة ، عالم، احمد خالد ، تخطٌط المدن -32

، جامعة ة و النشر، مدٌرٌة دار الكتب للطباعالتجارة، جؽرافٌة النمل وؼالب، سعدي علً -33

 .1987الموصل ، 

، دار العلوم البٌئٌة ، الطبعة الرابعةالؽراٌبة ، سامح و ٌحٌى الفرحان ، المدخل الى  -34

 .2003الشروق للنشر و التوزٌع ،

، تخطٌط استخدام االرض الرٌفً و الحضري )اطار جؽرافً عام ( ؼنٌم، عثمان دمحم -35

 .2001، عمان ، لى ، دار الصفاء للنشر و التوزٌعالطبعة االو

 .1980مبادئ تنظٌم المدٌنة ، معهد االنواء العربً ، بٌروت ،، مصطفى ،  فوا -36

المرٌشً ، دمحم صالح تركً ، احمد حسٌن الهٌتً ، ممدمة فً التصاد النمل ، دار الكتب  -37

 .1992للطباعة و النشر ، جامعة الموصل ،

، صباح محمود ، اسس و مشكالت التخطٌط الحضري و االللٌمً ، مطبعة فنون ، دمحم -38

 .1988بؽداد ، 

و تطبٌمات عربٌة، الطبعة  لٌحً ، فتحً دمحم ، جؽرافٌة المدن االطار النظريٌمص -39

 .2000، مطابع التوحٌد الحدٌثة، الماهرة، االولى

، دراسة فً نشؤتها وعاللاتها عبد الصاحب ، مدٌنة النجؾ الكبرى، محسن المظفر -41

 .1982االللٌمٌة ، دار الرشٌد للنشر ، بؽداد ، 

، الطبعة جؾ عبمرٌة المعانً ولدسٌة المكانعبد الصاحب ، مدٌنة الن، محسن المظفر -41

 .2011االولى دار الشإون الثمافٌة العامة ، بؽداد، 

، محسن عبد الصاحب ، ٌوسؾ عمر الهاشمً ، جؽرافٌة المدن اسس و مناهج و المظفر -42

 .2010نظرٌات و تحلٌالت مكانٌة ، دار الصفاء للنشر و التوزٌع ، عمان ،

، كلٌة  دمحم زٌاد ، تارٌخ و نظرٌات تخطٌط المدن ، منشورات جامعة دمشك مال ، -43

 .2007، الهندسة
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، دار الٌازوردي العلمٌة للنشر والتوزٌع ، يالهٌتً ، صبري فارس ، التخطٌط الحضر -44

 .2008عمان ،

 

 االطاريح و الرسائل الجامعية  -ثانياً :

تفاعل الوظٌفً بٌن استخدامات االرض ابراهٌم ، مصطفى عبد الجلٌل ، دراسة و تحلٌل ال -1

الحضرٌة "دراسة تحلٌلٌة ممارنة بٌن مدٌنتً النجؾ االشرؾ و كربالء الممدسة بؤستخدام 

نظم المعلومات الجؽرافٌة " اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ، مركز التخطٌط الحضري 

 . 2004و االللٌمً للدراسات العلٌا ، جامعة بؽداد ، 

علً حسن ، دور شبكة الطرق السرٌعة فً التنمٌة االللٌمٌة ، رسالة االنباري ، دمحم  -2

 .1985ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ، مركز التخطٌط الحضري و االللٌمً ، جامعة بؽداد ،

البؽدادي ، عبد الصاحب ناجً رشٌد ، المالئمة المكانٌة الستعماالت االرض السكنٌة فً  -3

ة( ، مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً مدٌنة النجؾ ، اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشور

 . 1999للدراسات العلٌا ، جامعة بؽداد،

فً محافظة واسط واثره فً التنمٌة بالسٌارات ، النمل محسنالبٌاتً، هشام صالح  -4

 . 2002االللٌمٌة ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( كلٌة التربٌة، الجامعة المستنصرٌة،

جابر ، صالح ، تموٌم شبكة النمل فً مدٌنة العزٌزٌة ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة (  -5

 .2008معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا ، جامعة بؽداد ، 

، تحلٌل العاللة بٌن استعماالت االرض و منظومة النمل الحضري جاسم ، احسان عباس -6

ؼٌر منشورة ( معهد التخطٌط الحضري واالللٌمً ، رسالة ماجستٌر )GISبؤعتماد تمنٌة 

 . 2007للدراسات العلٌا ، جامعة بؽداد ، 

، رسالة ة نمل االشخاص تجاه المدن الكبرى، وسام ، سهولة وانسٌابٌة حركجورج -7

ماجستٌر )ؼٌر منشورة( المعهد العالً للتخطٌط الحضري واالللٌمً، جامعة بؽداد، 

2003. 

وتمٌٌم الطرق فً المناطك السكنٌة لمدٌنة بؽداد ، رسالة  حسن ، ٌاسر كامل ، دراسة -8

 .1989المسم المعماري ، الجامعة التكنولوجٌة  –ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( كلٌة الهندسة 
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الحسٌنً ، بٌداء عبد الحسٌن بدٌوي ، التحلٌل المكانً لمنظومة النمل الحضري فً مدٌنة  -9

هد التخطٌط الحضري و االللٌمً للدراسات الدٌوانٌة ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( مع

 . 2012العلٌا ، جامعة بؽداد ،

حالة الدراسة تلوث هواء مدٌنة بؽداد بسبب  –حمٌد ،دمحم علً، ألتصادٌات التلوث البٌئً  -11

عوادم المركبات ،أطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة(، المعهد العالً للتخطٌط الحضري 

 .2008واالللٌمً ، جامعة بؽداد ،

حوٌدر ، عبد الرحمن جري مروان ، تحلٌل جؽرافً للنمل بالسٌارات فً مدٌنة الحلة ، ال -11

 . 2011اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ، كلٌة التربٌة ، جامعة البصرة ،

الخالدي ، هدى عبد المادر ، تمٌٌم كفاءة شبكة النمل فً منطمة المحمودٌة ، رسالة  -12

الحضري و االللٌمً للدراسات العلٌا ، جامعة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ، معهد التخطٌط 

 .2005بؽداد ،

، الطلب على موالؾ السٌارات فً مدٌنة النجؾ ، رسالة الخواجة، عبد الكرٌم عبد المجٌد -13

 .1985ماجستٌر ) ؼٌر منشورة ( مركز التخطٌط الحضري و االللٌمً ، جامعة بؽداد،

رائب النمل فً محافظة النجؾ ، فارس جواد كاظم ، التحلٌل المكانً لمالدحٌدحاوي -14

 .2009، جامعة المادسٌة ،اجستٌر )ؼٌر منشورة( كلٌة االداباالشرؾ رسالة م

، حنان عبد الكرٌم عمران ، التباٌن المكانً الستعماالت االرض الزراعٌة فً الدلٌمً -15

ناحٌتً النٌل و الشوملً فً محافظة بابل ، رسالة ماجستٌر ) ؼٌر منشورة( كلٌة التربٌة 

 .2009امعة بابل ،ج

، دور النمل فً البناء الوظٌفً والعمرانً لمدن الراوي ، عبد الناصر صبري شاهر -16

، جامعة ( كلٌة االداب، اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورةالفلوجة، الحبانٌة (، الرمادي)

 .1995بؽداد، 

)ممارنة ، فراس ثامر حمودي، اثر انظمة الطرق على النسٌج الحضري فً المدٌنة الراوي -17

 ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة((بٌن جزء تملٌدي وجزء معاصر فً مدٌنة الكاظمٌة

 . 2001، مركز التخطٌط الحضري و االللٌمً، جامعة بؽداد

، التحدٌد المكانً لموالؾ المركبات خارج الطرٌك فً جانب الراوي، فراس ثامر حمودي -18

، اطروحة GISالمعلومات الجؽرافٌة  الرصافة لمركز مدٌنة بؽداد بؤستخدام تمنٌات ونظم



 ...................................................................................................................املصادر

 

[972] 

، جامعة بؽداد، االللٌمً للدراسات العلٌادكتوراه )ؼٌر منشورة( معهد التخطٌط الحضري و

2006. 

و الحضري لمدٌنة راوة م، اثر تطور شبكات الطرق فً النالراوي، مهٌب كامل فلٌح -19

ات العلٌا ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراس

 .2002جامعة بؽداد ،

الزاملً، عاٌد جاسم ، تحلٌل جؽرافً لتباٌن اشكال سطح االرض فً محافظة النجؾ  -21

 .2001رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( كلٌة االداب ، جامعة الكوفة ،

( رة ، اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورةالسكٌنً ، حمٌد ؼالب عجٌل ، النمل فً مدٌنة البص -21

 .1999كلٌة االداب ، جامعة البصرة 

السنٌد ، عماد حسون ، موالؾ المركبات متعددة الطوابك فً مركز بؽداد ، رسالة  -22

 .1985ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( مركز التخطٌط الحضري و االللٌمً ، جامعة بؽداد، 

نة النجؾ الشبلً ، زٌن العابدٌن عزٌز فرٌد ، التحلٌل المكانً للخدمات التعلٌمٌة فً مدٌ -23

االشرؾ بؤستخدام تمنٌة نظم المعلومات الجؽرافٌة ، رسالة ماجستٌر ) ؼٌر منشورة( لكلٌة 

 .2012االداب ، جامعة الكوفة 

، رسالة ماجستٌر رض الؼراض النمل فً مدٌنة النجؾ، استعماالت االالشهابً، دمحم حمٌد -24

 .2002)ؼٌر منشورة( كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة ،

دراسة حضرٌة كارتوكرافٌه ،  –، زٌن العابدٌن علً ، النمل فً مدٌنة كركون صفر  -25

 .1996اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ، كلٌة االداب، جامعة بؽداد ، 

، اثر النمل فً البناء الوظٌفً و التوسع العمرانً لمدٌنة الدٌوانٌة ري، رافد موسىالعام -26

 .2007رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( ، كلٌة االداب ، جامعة المادسٌة ، 

، رسالة جتماعٌة فً عملٌة التوسع الحضري، دور العوامل االالعباس، خضٌر عبد -27

، جامعة بؽداد ، الللٌمًللتخطٌط الحضري و اماجستٌر )ؼٌر منشورة( المعهد العالً 

1984. 

عبد الواحد ، حٌدر عبد الهادي ، دراسة تؤثٌر استعماالت االرض على تصمٌم شبكة  -28

الطرق بؤعداد التصمٌم االساس للمدٌنة ، منطمة الدراسة مدٌنة كربالء الممدسة ، رسالة 

جامعة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ، معهد التخطٌط الحضري و االللٌمً للدراسات العلٌا ، 

 .2001بؽداد ، 



 ...................................................................................................................املصادر

 

[972] 

عثمان ، ارٌج خٌري، اٌجاد نظام لتصنٌؾ شبكة الطرق بؤستخدام نظم المعلومات  -29

الجؽرافٌة اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة ( ، المعهد العالً للتخطٌط الحضري و 

 .2011االللٌمً ، جامعة بؽداد، 

منشورة ( ، كلٌة عجاج ، داود سلٌم ، النمل فً مدٌنة الموصل ، اطروحة دكتوراه )ؼٌر  -31

 .1997االداب ، جامعة الموصل ،

التحلٌل المكانً الستعماالت االرض الؼراض النمل "دراسة ، دمحم صالح ربٌع ، العجٌلً -31

، ٌة التربٌة، الجامعة المستنصرٌةاطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( كلفً جؽرافٌة المدن"، 

1995. 

عراق، رسالة ماجستٌر )ؼٌر العزاوي، فالح جمال معروؾ، بؽداد رئٌسة مدن ال  -32

 . 1976منشورة(، كلٌة االداب، جامعة بؽداد، 

عناد ، منتهى طعٌمة ، التوزٌع المكانً لمحطات الولود فً مدٌنة بؽداد ، رسالة ماجستٌر  -33

 .2003)ؼٌر منشورة( ، كلٌة التربٌة للبنات ، جامعة بؽداد ، 

لحضري فً مدٌنة صنعاء اطروحة ، نجاة حسن حسن ، الدور الوظٌفً لشبكة النمل االفمٌه -34

 .1999دكتوراه )ؼٌر منشورة( ، كلٌة التربٌة ابن رشد ، جامعة بؽداد ، 

الكنانً ، صباح خلؾ جبٌر ، استعماالت االرض الدٌنٌة واثرها فً تطور االستعماالت  -35

الحضرٌة لمدٌنة النجؾ االشرؾ ، اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة ( كلٌة التربٌة )ابن 

 .2007امعة بؽداد ، رشد( ، ج

محسن ، دمحم سٌد ، اثر المرور النافذ فً المدٌنة ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ، معهد  -36

 .2003التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا ، جامعة بؽداد، 

دمحم ، محمود اسماعٌل ، السمات التخطٌطٌة لمنظومة النمل الحضرٌة فً مدٌنة الفلوجة و  -37

فاءة المنظومة ، اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة( ، المعهد العالً للتخطٌط اختبار فً ك

 .2011الحضري و االللٌمً للدراسات العلٌا ، جامعة بؽداد ، 

، فإاد عبد هللا ، تحلٌل جؽرافٌة للتؽٌرات الوظٌفٌة ضمن البنٌة العمرانٌة لمدٌنة النجؾ دمحم -38

ورة( كلٌة االداب ، جامعة الكوفة ، اطروحة دكتوراه )ؼٌر منش1990االشرؾ بعد عام 

،2011. 

، رسالة ماجستٌر )ؼٌر الدمحمي، زٌنة عبد العزٌز، النمل الحضري فً مدٌنة الفلوجة -39

 .2009، بٌة، جامعة االنبارمنشورة( كلٌة التر
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محمود ، نارٌن عمر ، نسبة مساحة االراضً الالزمة للطرق و التماطعات فً التصمٌم  -41

المسم المدنً ، جامعة  –االساسً للمدٌنة ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة( ، كلٌة الهندسة 

 .1992صالح الدٌن ، 

مهدي ، عادل مرزة ، متطلبات تخطٌط النمل ضمن التصمٌم االساسً لمدٌنة الحلة ،  -41

ة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( مركز التخطٌط الحضري و االللٌمً ، جامعة بؽداد، رسال

1982. 

النعٌمً ، سٌناء عبد هللا ، التباٌن المكانً لكفاءة شارعً الكفاح و فلسطٌن على استٌعاب  -42

تربٌة ) ابن رشد ( ، جامعة ، كلٌة الور ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة(حركة المر

 .2009، بؽداد

 

 والبحوث الدوريات -:ثالثاً 

عن جٌولوجٌه لوحة النجؾ )ؼٌر  ، وعزٌز صلٌده ، تمرٌربراوري، انور مصطفى -1

 .1995 ، المنشؤة العامة للمسج الجٌولوجً والتعدٌن ،علً ؼالب منشورة ( ترجمة ازهار

البؽدادي ، عبد الصاحب ناجً ، سهٌر عبد الرحٌم ، تؤثٌر النشاطات البشرٌة فً نوعٌة  -2

 .1هواء مدٌنة النجؾ االشرؾ ، مجلة الكوفة للعلوم االنسانٌة ، جامعة الكوفة ، العدد 

، النمو المورفولوجً لمدٌنة النجؾ ب ناجً وكرٌم دراغ دمحم العوابدالبؽدادي ، عبد الصاح -3

، 57، جامعة بؽداد ، العدد، مجلة كلٌة االداب2000ؤتها و حتى عام االشرؾ منذ نش

2001. 

حالة مدٌنة المسٌلة، بودلة ، فوزي  –بوجمعة، خلؾ هللا، المدٌنة و تسٌٌر النمل الحضري  -4

، منظومة النمل الحضري و التنمٌة العمرانٌة المستدامة بمدٌنة الجزائر ، كلٌة علوم 

المطرٌة ، جامعة هواري بومدٌن للعلوم و التكنولوجٌا،  االرض و الجؽرافٌة و التهٌئة

 االلكترونً الجزائر، المولع

جعاز ، حسٌن ناصر ، خصائص السكان فً محافظة النجؾ ، مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة  -5

 .2002،  5العرالٌة العدد ، 

، كربالء التجاري حسن ، احمد خلؾ ، الطلب على موالؾ السٌارات فً مركز مدٌنة -6

 .1997،  2، العدد  16الهندسة و التكنولوجٌا ، المجلد مجلة 



 ...................................................................................................................املصادر

 

[977] 

، المجلد مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة العرالٌة، حركة النمل داخل المدن ، حسن ، صالح فلٌح -7

12  ،1981. 

، امانة العاصمة مدٌنة بؽداد ، مدٌرٌة دار البحوثحسٌن ، اٌاد محسن ، تنظٌم المرور فً  -8

 .1985،  1، دار الثمافة العامة ، العدد 

9-  " ً الحكٌم ، حسن عٌسى ، تخطٌط المدٌنة العربٌة االسالمٌة " النجؾ و الكوفة نموذجا

 .2008، 1مجلة كلٌة االداب ، جامعة الكوفة ، العدد 

، مل فً مدٌنة بؽدادخطاب ، عادل عبد هللا ، اثر استعماالت االرض على الحركة و الن -11

 .1988،  22مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة العرالٌة ، العدد 

داي ، جمعة علً ، مشكالت النمل و المرور فً مدٌنة بؽداد ، مجلة كلٌة االداب ، جامعة  -11

 .2009،  90 بؽداد ، الجزء الثانً ) االنسانٌات ( العدد 

، سعد عبٌد جودة ، تؤثٌث شوارع المدٌنة ..تمٌم جؽرافً ، مجلة كلٌة التربٌة ، الربٌعً -12

 .2005 ،2الجامعة المستنصرٌة ، العدد 

 .  241، مجلة الجٌش، العدد الشوٌري، الٌاس مٌشال، التلوث الضوضائً -13

، مدٌنة بؽداد ، مجلة كلٌة التربٌة، كفاءة اداء خدمات النمل فً العجٌلً ، دمحم صالح ربٌع -14

 .1995، 2الجامعة المستنصرٌة ، العدد 

لنمل الحضري فً ً ، عجٌل تركً الظاهر ، التحلٌل المكانً لشبكة امعزٌز ، دمحم الخزا -15

 .2002مدٌنة الكوت ، مجلة جامعة دمشك لالداب و العلوم االنسانٌة ، بدون عدد ، 

، مجلة فً مدٌنة الحلة "دراسة جؽرافٌة "، الصناعات الؽذائٌة الكعبً، حسٌن وحٌد -16

 .2002، 3البحوث الجؽرافٌة ، جامعة الكوفة ، العدد 

كمونة ، حٌدر عبد الرزاق ، دراسة تحلٌلٌة تخطٌطٌة للمحافظة على المركز التارٌخً و  -17

الحضاري لمدٌنة النجؾ االشرؾ ، مإتمر النجؾ عاصمة الثمافة االسالمٌة و كنز 

 .2010المعارؾ و العلوم ، مركز دراسات الكوفة ، الجزء الثانً ، 

لحضري ، مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة دمحم ، صباح محمود ، الحاسبات و تخطٌط النمل ا -18

 . 1995، بؽداد  29العرالٌة ، العدد 

دمحم ، صباح محمود ، مشكلة النمل داخل المدن "مع اشارة خاصة الى مدٌنة بؽداد "  -22

 .1982،  32مجلة كلٌة االداب ، جامعة بؽداد ، العدد 
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كلٌة التربٌة ، ، النمل الحضري "دراسة فً استعماالت االرض" مجلة دمحم ، صباح محمود -21

 .1999،  1الجامعة المستنصرٌة ، العدد 

-9الهٌتً ، طه ثابت ، الطرق و االزلة فً المدن التراثٌة ، مجلة آفاق عربٌة ، العددان  -21

10 ،1999. 

، وهاب فهد ، التؽٌٌرات السكانٌة و اثرها على توسع االستعمال السكنً فً مدٌنة الٌاسري -22

 . 2009،  11ة البحوث الجؽرافٌة ، العدد ، مجل 2008،  1977النجؾ من سنة 

ددة لها ، ، اتجاهات التوسع العمرانً لمدٌنة النجؾ و العوامل المحالٌاسري، وهاب فهد -23

 .2009، 11، العدد مجلة البحوث الجؽرافٌة

 

  منشورات المؤسسات الحكومية -رابعاً :

جمهورٌة العراق ، مدٌرٌة مرور محافظة النجؾ االشرؾ، شعبة االحصاء ، بٌانات ؼٌر  -1

 .2012منشورة ، 

جمهورٌة العراق ، وزارة البلدٌات واالشؽال العامة ، لسم التخطٌط العمرانً مشروع  -2

التجدٌد الحضري لمركز مدٌنة النجؾ االشرؾ )المدٌنة المدٌمة ( ، تمرٌر المرحلة االولى 

 .2011، التوثٌك و تثبٌت والع الحال ، الجزء الثانً ،  المعدل

ي لالحصاء و تكنولوجٌا ، الجهاز المركز، وزارة التخطٌطٌةجمهورٌة العرالال -3

 1977, 2012,2007,1997,1987، المجموعة االحصائٌة السنوٌة،المعلومات

,1965 ,1957 ,1947 . 

العامة لالنواء الجوٌة و الرصد  جمهورٌة العراق ، وزارة النمل و المواصالت ، الهٌئة -4

 .2011الزلزالً فً العراق ، لسم المناخ ، بٌانات ؼٌر منشورة ، 

، تحدٌث التصمٌم االساس لمدٌنة وزارة البلدٌات و االشؽال العامة، جمهورٌة العراق -5

 . 2006النجؾ االشرؾ ، التمرٌر الثانً ، 

مٌم االساسً مشروع تحدٌث التص، وزارة البلدٌات واالشؽال العامة ، جمهورٌة العراق -6

التمرٌر االولً المعدل حول اعمال المسح وجمع –2، التمرٌرلمدٌنة النجؾ االشرؾ

البٌانات ، للوٌلٌن دٌفٌس ٌانػ لالستشارات الهندسٌة ، والمصمم المعماري لالستشارات 

 . 2006الهندسٌة ، 
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ضوضاء ، بٌانات ؼٌر ، لسم مرالبة نوعٌة الهواء والجمهورٌة العراق، وزارة البٌئة -7

 . 2013منشورة ، 

، وحدة الضوضاء فً شعبة جمهورٌة العراق، وزارة البٌئة، مدٌرٌة بٌئة النجؾ االشرؾ -8

 . 2013البٌئة الحضرٌة ، بٌانات ؼٌر منشورة 

ل العامة ، لسم ، وزارة الحكم المحلً ، مدٌرٌة البلدٌات واالشؽاٌةجمهورٌة العرالال -9

 .1984ر تخطٌطٌة لموالؾ السٌارات ،  ، معاٌٌالتخطٌط العمرانً

، مدٌرٌة التخطٌط و الهندسة العامة ، التصمٌم الجمهورٌة العرالٌة، وزارة البلدٌات -11

 .1973االساسً لمدٌنة النجؾ االشرؾ ، 

، مدٌرٌة احصاء النجؾ االشرؾ ، زارة التخطٌط و التعاون االنمائً، وجمهوٌة العراق -11

 .2012بٌانات ؼٌر منشورة ، 

ئة العامة الدارة النمل الخاص فً محافظة النجؾ االشرؾ ، بٌانات ؼٌر منشورة ، الهٌ -12

2013 . 

، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجٌا المعلومات ، زارة التخطٌط و التعاون االنمائًو -13

 .2009لسم احصاء السكان ، بٌانات ؼٌر منشورة  ،

 المصادر باللغة االنكليزية  -خامساً :
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4- G.R. wells , "Traffic Engineering Practice" , London , 1970. 
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Development", the brooking in instiution, Woshington, 1965, 
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6- Jean Rodrigues. p, Claude . C. and Brian .S, "The Geography 

of Transport systems "Romt ledge , London , 2006.  

7- Jon L. Taylor, David G. Williams, "Urban Planning Practice in 
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 المقابالت الشخصية  -سادساً :

ممابلة شخصٌة مع السٌد احمد شاكر حسن ، لسم االعالم ، مدٌرٌة مرور محافظة النجؾ  -1

 . 3/12/2012االشرؾ ، بتارٌخ 

ممابلة شخصٌة مع المهندس لٌصر عبد الزهره العبٌدي ، مسإول شعبة الترلٌم فً مدٌرٌة  -2

 .2012/12/13بلدٌات محافظة النجؾ االشرؾ ، بتارٌخ 

ممابلة شخصٌة مع السٌد فاضل كاظم ، مدٌر لسم تنظٌم المدن فً بلدٌات محافظة النجؾ  -3

 . 2013/1/20االشرؾ ، بتارٌخ 

ممابلة شخصٌة مع النمٌب حٌدر دمحم الضابط المسإول عن سٌطرة شارع االمام علً ،  -4

  .4/7 /2013بتارٌخ 

ممابلة شخصٌة مع المهندس حٌدر عبد االمٌر الروازق ، هٌئة االعمار فً مدٌنة النجؾ  -5

 2013/8/20 االشرؾ ، بتارٌخ

فً لسم مرالبة ممابلة شخصٌة مع السٌد سامً رجب رسول ، رئٌس فٌزٌاوٌٌن ألدم  -6

 .2013/12/16نوعٌة الهواء والضوضاء ، وزارة البٌئة ،بتارٌخ 
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 (1ملحق )

 وزارة التعليم العالّي والبحث العلميّ 

 جامعـــــــة بغــداد

 للعلوم اإلنسانية  / ابن رشد كلية التربية

 قسم الجغرافية

 الدراسات العليا

 استمـــارة استبانـــــــه

ًّ فمط ، وهً من متطلبات أخً  المواطن الكرٌم هذه االستمارة لغرض البحث العلم

أطروحة الدكتوراه فً الجغرافٌة ، التً تتعلك بموضوع النمل والمرور فً مدٌنة النجف 

 األشرف ..

 ٌرجى تعاونكم فً ملئ  االستمارة .

 00وشكراً على اهتمامكم  00

 

 االعتيادية دون العطل والمناسبات المقصود باالسئلة هي االيام -مالحظــــــة:

 مكان السكن  ....................... -1

 عدد العاملٌن فً العائلة ...................... -2

......... ابتدائٌة........... متوسطة .......... ثانوٌة........... -عدد افراد العائلة فً سن التعلٌم : -3

 لٌا...........معهد........ كلٌــة ........... دراسات ع

 طالب......موظف......عسكري.... اعمال حرة.......... بدون عمل......... -مهنة رب االسرة : -4

خاصة.......اجرة )تكسً(....... باص صغٌر........ باص كبٌر.......  -هل تمتلن العائلة سٌارة: -5

 اخرى تذكر ............

ملٌون دٌنار..........  –الف  500........... الف دٌنار  500ألل من  -الدخل الشهري لالسرة : -6

 ملٌون فأكثر.........

 ملن........ مؤجرة.......... -هل ان الوحدة السكنٌة : -7

 صباحاً..........عصراً......... مساءاً......... -عدد الرحالت التً تموم بها ٌومٌاً: -8

 ... الترفٌه....... أخرى......العمل...... التعلٌم ...... التسوق..... -الغرض من الرحلة : -9

سٌارة خاصة.........اجرة صالون........اجرة باص  -واسطة النمل المستعملة فً الرحلة : -10

 صغٌر.........اجرة باص كبٌر........... دراجة نارٌة...........مشٌاً على االلدام......... 
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 كم فأكثر ..........  3كم........3 –ألل من كم........ كم  -المسافة الممطوعة للرحلة : -11

 ألل من نصف ساعة.......ألل من ساعة.......ساعة أو أكثر.........  -للرحلة: المستغرقالولت  -12

 من أٌن تبدأ الرحلة ؟ -13

 اٌن تنتهً الرحلة ؟ -14

أو التً تمتلكها عند المٌام بالرحلة...........وان لم تستخدمها فما  هل تستخدم سٌارتن الخاصة -15

 هً واسطة النمل االخرى...............

فً الشارع.......... على الرصٌف......... ساحة ولوف  -أٌن تضع سٌارتن عند انتهاء الرحلة: -16

 ..........اماكن اخرىأهلٌة.......... ساحة حكومٌة......... 

 ماهً مناطك االزدحام الصباحً التً تواجهها ............ وكم تستغرق.............. -17

 ماهً مناطك االزدحام المسائً التً تواجهها............... وكم تستغرق.............. -18
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 (2ملحق )

 (1)العينية العشوائية البسيطة

  
  

  
 
 
  

 

 إذ أن:

 = حجم العٌنة المطلوبة.  

 الجدولة التً تمابل الخطأ المسموح به.  = لٌمة   

 = احتمال الخطأ.  

 = عدد وحدات المجتمع اإلحصائً.  

 

     
 ∑   

  
   

 (    )
 

 إذ ان:

 = تمثل عدد ازواج الرتب.  

 (.Xالمتغٌر الثانً )( ورتب مستوٌات Yمستوٌات المتغٌر األول ) تمثل الفرق بٌن رتب=    

   . nتمثل ثوابت مبرهنة بصرف النظر عن  6,1

 

 Chi - Square)  )(2)مربع كاي 

   
  

 (   )
∑  

 

   

( ̅  
   

 
)
 

 

 

  

                                                           
، 2011سامً عزٌز العتبً، دمحم ٌوسف حاجم الهٌتً، منهج البحث العلمً "المفهوم واالسالٌب والتحلٌل والكتابة"، بغداد، ( 1)

 .85ص

(2) Siegel, Sidney "Non parametric statistics for the behavioral sciences", New York, 

McGraw-hill, 1956, PP.83-91.  
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 One Way Anova(1))) تحليل التباين االحادي االتجاه

  

    
   
    
   

 
    

    
 
   

   
 (       ) 

 

( ومستوى h-1,n-hالجدولٌة عند درجتً حرٌة ) Fنتها بـالمستخرجة وممار Fوعلى ضوء لٌمة 

 بنفس االجراء. Hoٌتم لبول أو رفض  معنوٌة 

ٌفضل استخدام الصٌغ التالٌة المشتمة  T.SS. SS.W. SS.Bوالجل السهولة فً حساب لٌمة 

 أصالً من الصٌغ السابمة.

     ∑∑   
 

 

   

 

   

 
  

 
      

 

 
∑  

 

 

   

 
  

 
 

              

 

  

                                                           
 .499، ص 1989بٌت الحكمة، جامعة بغداد، ، امٌر حنا هرمز، اإلحصاء، محمود حسن المشهدانً( 1)
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 معادالت األحتراق لوقود البنزين  -1

وعن طرٌك المعادلة الخاصة بأحتراق البنزٌن تكون عملٌة الحساب لكمٌات عناصر الهواء المستهلكة 

 أو المنتجة على وفك الصٌغة التالٌة :

 . 10.575   المستهلن )لتر(كمٌة األوكسجٌن المستهلن )لتر(=كمٌة الولود  -

  .5.65   كمٌة ثنائً أوكسٌد الكاربون المنتج )لتر(= كمٌة الولود المستهلن )لتر( -

 .  2.35 كمٌة أول أوكسٌد الكاربون المنتج )لتر(=كمٌة الولود المستهلن )لتر( -

 .7.5   كمٌة بخار الماء المنتج )لتر(= كمٌة الولود المستهلن )لتر( -

 

لتر   (10.575)معادلة أحتراق البنزٌن نالحظ أن أحتراق لتر بنزٌن ٌستهلن  وبالرجوع الى

وكذلن ماحجمه  CO2لتر الى الجو من  (5.65)من الجو ، فً حٌن ٌطرح ماحجمه O2أوكسجٌن 

 كبخار الماء . H2Oلتر من  (7.5) و  COلتر من   (2.35)

 

 معادالت األحتراق لوقود زيت الغاز )الكاز(  -2

 حتراق لولود زٌت الغاز )كاز( ، تكون بالصٌغة التالٌة:معادالت األ 

  .18.72  كمٌة األوكسجٌن المستهلن )لتر(=كمٌة الولود المستهلن )لتر(  -

 .  10.44كمٌة ثنائً أوكسٌد الكاربون المنتج )لتر(= كمٌة الولود المستهلن )لتر(  -

  .  4.16 )لتر(كمٌة أول أوكسٌد الكاربون المنتج )لتر(=كمٌة الولود المستهلن  -

  (1).12.4   كمٌة بخار الماء المنتج )لتر(= كمٌة الولود المستهلن )لتر( -

 

 

                                                           
حالة الدراسة تلوث هواء مدٌنة بغداد بسبب عوادم المركبات ،أطروحة دكتوراه  –دمحم علً حمٌد ، ألتصادٌات التلوث البٌئً  (1)

 . 194-195 ، ص2008)غٌر منشورة(، المعهد العالً للتخطٌط الحضري واالللٌمً ، جامعة بغداد ،



A 

Abstract 

The system of urban transport network represents, at our present 

time, an important part of the land uses of the city and its vital 

accessories. The transport network system represents the arteries that 

feed it with life, and the different patterns and shapes of these streets will 

provide giving a morphological shape and identity to the city. 

The importance of the functional system of the urban transport in 

the city due to its basic role in alternating and reactions between 

different parts of the city and with its outside environment and that lead 

to job integration to all different activities that can be represented by the 

daily movement of the people across axes association and the movement 

and streets network and its effect on accessibility of arrival and upon 

environmental pollution of the city. 

The study aims, first, for understanding and analyzing the reality of 

urban transport network in the city of Najaf, represented by the streets 

and intersections, transportation and generating-traffic utilities for the 

network, including gas stations, parking spaces and garages. 

The study aims also to analyze scientifically the results of field 

survey done by the researcher to the present residential areas that 

generating the different types of trips. The study aims to determine the 

rate of the volume of traffic and bottlenecks areas created in the streets 

and intersections and the resulting problems represent by the difficulty to 

access the various activities and the length of the spent trip-time due to 

bottlenecks, in addition to what ails the city due to increasing traffic 

accidents and noise-pollution.  

 



B 

The researcher will discussed problems that face different types of 

plans to redesign the city (especially city center) which does not observe 

the preservation of the historic center of the city, or even maintain sole 

historical buildings which represent the heritage of the city.   

The study reached several results and recommendations that may 

contribute in solving the crisis of transport in the city of Najaf: 

The study reached several results, most important are: 

- The presence of variety of patterns  of streets in the city of Najaf. 

Organic pattern is associated with the city genesis, with radial pattern 

is associated with the growth of the old city, while ring and circular 

patterns are associated with the modern city.  

- Parking spaces, the most important utilities in urban transport network 

is suffering from neglect and lack of attention by the authorities, 

especially in the old city. They are being useless due to their closure 

during seasonal visits for security reasons. 

- The lack of parking spaces in most of commercial streets which lead 

cars to park in two rows, forcing  taxies to stop in a third row in order 

to drop off passengers or to get them which creates a complex traffic 

jam especially during peak evenings hours. 

-The petrol filling stations in the city have surplus time reached 416.958 

minutes (25 working hours). 

- The statistics analysis of the data correlation showed strong positive 

correlation between the number of generated trips, increase in the 

numbers of workers among families, increase in the numbers of 

educated persons among families), type of the career of the head of 

the family and the level of monthly income of the family. 



C 

- The statistics analysis showed an increase in the average generated 

trips of high income families (above one million Iraqi dinars/month) 

is 1.76 trips.family
-1

. 

- The inability of the street network in Najaf to absorb the traffic 

momentum produced from the increase in car numbers inside the 

city. The field study found that the high traffic volume in the streets 

is above the design capacity of these streets especially during 

morning peak hours in ordinary days. 

- The inefficiency of some intersections is due to the increased rate of 

traffic. The highest traffic size was recorded in Zahra-Missan 

intersection during morning peak hours in ordinary days reaching  

11730 vehicle.h
-1

 This represents 13786 average vehicle.h
-1

at a 

traffic rate amounted 2.29 which means the movements are trublent 

and velocities near zero.  

- The main entrance of Kufa-Najaf showed the highest traffic volume 

during morning peak hours in ordinary days reaching 2622 

vehicle.h
1
. This represents 2987 average vehicle.h

-1
 with 32.6% of 

the total entrances to the city.  

- The main entrance of Kerbala-Najaf showed the highest traffic volume 

during morning peak hours in public holiday reaching 2724 

vehicle.h
-1

. This represents 2982 average vehicle.h
-1

 with 33.4% of 

the total entrances to the city.  

The study is concluded with a set of recommendations that may 

contribute in solving the crisis of transport in the city of Najaf. 
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