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 البحث ستخلصم
حيث تتمتع بعدة امتيازات منها ارتباطها من جميع  تعد منطقة العالوي قلب جانب الكرخ النابض في مدينة بغداد،

حكومية مهمة، كمبنى المتحف العراقي ومحطة القطار ومباني  مؤسسات إلىجهاتها بمحاور الحركة التي تؤدي 
المحافظات  إلىحكومية وغيرها. ومن هذه المنطقة تخرج مركبات النقل الداخلي لمدينة بغداد، والنقل الخارجي 

محاطة بمجمعات سكنية حيوية وشركات السياحة التي  أنهاالشمالية والجنوبية والى ضواحي مدينة بغداد، كما 
جانب الرصافة، فضال  إلىقبل العديد من المسافرين من خارج العراق، ولها دور مهم في تسهيل انتقال السكان تست
التراثية والتاريخية. تعاني هذه المنطقة حاليا من اختناقات مرورية عالية وتقاطع حركة ما بين السابلة  أهميتهاعن 

في العراق بشكل عام وفي بغداد بشكل خاص لسياسات  "حاجة نظام النقل بـ وتحددت مشكلة البحث والمركبات.
ضرورة وضع سياسات "ـ وتحدد هدف البحث ب هدفها حل هذه المشاكل وخاصة في منطقة العالوي"،، تطوير
نظام النقل  التي يعاني منها نظام النقل في العراق بشكل عام وفي بغداد بشكل خاص هدفها حل المشاكل لتطوير

محاور، حيث ناقش  أربعةتدرجت ضمن  إجراءاتهدف تم اعتماد عدة هذا الولتحقيق  وي"،وخاصة في منطقة العال
وطرح  المشاكل التي تعاني منها منطقة الدراسة، بينما تم تحليل منطقة الدراسة في المحور الثاني، األولالمحور 
الدراسة العملية التي تضمنت  رابعوتناول المحور ال ،ت رئيسة وثانويةمفردا الثالث اإلطار النظري متضمنا  المحور 
النتائج النهائية وصوال لطرح االستنتاجات التي تؤكد ضرورة  إلىاستبيان لرواد تلك المنطقة، وتم التوصل  إجراء

الفصل بين حركة السابلة والمركبات ووضع الحلول الممكنة والمقترحة كوضع تقاطع مجسر للسيارات، وجسور 
وتسيير قطارات كهربائية، وفتح شوارع إضافية ترتبط بالشوارع الرئيسية، وتفعيل دور للمشاة والمركبات،  وأنفاق

 .الضوئية، فضال عن دراسة األبعاد االقتصادية واالجتماعية اإلشارات
 نظام النقل. ،حركة المركبات ،حركة الناس ،منطقة العالوي، مدينة بغداد الكلمات المفتاحية:
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- Alawi Region in Baghdad City- 

 

 

 

Abstract 
Al-Alawi region is the most important transportation center of Al- Karkh district in the 

city of Baghdad, its importance to this district the same as the beating heart for the 

human body, where it has a number of privileges including association of all axes 

destinations movement that lead to important government institutions, such as building 

of the Iraqi Museum, the train station, government buildings and others. Many inside 

transportation vehicles move out and back to this center as well the external 

transportation vehicles do, either to the northern, southern, eastern and western sides of 

Iraq, or to the outskirts of the city of Baghdad. It is also surrounded by housing 

complexes vitality and tourism companies that deal with many kinds of travelers inside 

or outside Iraq, in addition of all that, it plays a great role in facilitating the movement 

of population to Rusafa, beside of its heritage and historical importance.  Unfortunately, 

this region is currently experiencing high traffic jams and cross circulation between the 

movement of people and vehicles. From this point, we come to the definition of the 

research aim, which is that the importance developing policies and strategies to solve 

the problem of traffic congestion, and the intersection of movement between people and 

vehicles, and between vehicles themselves. To achieve the goal of this research we 

adopted several strategies that came in four axes, the first one discussed the problems of 

the study area, while the second one shows its analysis, secondly, then differentiation 

the theoretical framework, thirdly, at last concluding the applying operations are 

submitted which represented by electing four main items of detailed theoretical field, 

studies the process of  questionnaire to the pioneers of that region, to reached the final 

results and come out with the conclusions that stresses on the need for separation 

between movement of people and vehicles and to develop the possible solutions such as 

placing the bridges and tunnels for pedestrians and vehicles, and electric trains, , and 

open additional streets, and activating the role of traffic signals, as well as the study of 

economic and social dimensions and services. 

Keywords: Baghdad City, Al- Alawi Region, Movement of People, Movement of 

Vehicles, Transportation System. 
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 تمهيد:
يلعب قطاع النقل في العراق دورا بارزا في دفع عجلة 
االقتصاد لما له من تأثير مباشر في تحقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية فهو يشكل حلقة ربط بين 

فضال عن دوره  مراكز اإلنتاج ومراكز االستهالك،
الفاعل في تنشيط التجارة. لذلك البد من إدارة وتنظيم 

له محليا المرموقة النقل لتحقيق المكانة  وتعزيز قطاع
قليما ولتطوير إمكانيات  .وبما يخدم العاملين فيه ،وا 

التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة وربط 
مختلف المناطق ببعضها. ولذلك تعكـف الدول على 
تنفيذ عدة مشاريع كبرى ذات أهمية اقتصادية 

 مراكزمدنها واجتماعية وفق برنامج متكامل لجعل 
 قديما   والدول المجتمعات وقد اهتمت إقليمية للنقل،

 المشاكل هذه حل على ودأبت النقل بمشاكل وحديثا  
 التي االنحرافات لهذه بالتخطيط خالل االهتمام من

النقل  تخطيط بدراسة بدأت حيث النقل في حدثت
 استخدام خالل من المشكلة هذه محاكاة ومحاولة
 تشملالتي  النقل مشاكل حلل الخاصة الطرق أحسن
السابلة والمركبات من نقطة انطالق الرحلة إلى  نقل

تقاطعات للحركة مما  بأقل هدف أو نهاية الرحلة
 ومن ممكن زمن وبأقليؤدي إلى سهولة الوصول 

 بمشكلة المتمثلةالبحثية  على المشكلة الوقوف خالل
 والحركة التي تواجهها كراجات النقل والمناطق النقل

المحيطة بها بشكل عام، ومنطقة العالوي في مدينة 
بغداد بشكل خاص باعتبارها مصدر ومستقبل 

واثر ذلك على مسار الحركة في المدينة  ،للرحالت
ككل، وتحدد هدف البحث بوضع سياسات 
واستراتيجيات لتطوير المنطقة قيد الدراسة لحل هذه 

 طةكراجات النقل والمناطق المحي المشكلة. إذ تعاني
 كثرة من األخيرة ةوناآل في بغداد مدينةفي  بها

 على االزدحام وقد اثر هذا ،المرورية االختناقات
حركة السابلة والمركبات من والى كراجات النقل 
والمناطق المحيطة بها، وتعد منطقة العالوي قلب 

 حيث تتمتع  جانب الكرخ النابض في مدينة بغداد،

 
من جميع جهاتها  بعدة امتيازات منها ارتباطها

بمحاور الحركة التي تؤدي إلى مؤسسات حكومية 
مهمة، كمبنى المتحف العراقي ومحطة القطار 
ومباني حكومية وغيرها. ومن هذه المنطقة تخرج 
مركبات النقل الداخلي لمدينة بغداد، والنقل الخارجي 
إلى المحافظات الشمالية والجنوبية والى ضواحي 

محاطة بمجمعات سكنية  مدينة بغداد، كما أنها
حيوية وشركات السياحة التي تستقبل العديد من 
المسافرين من خارج العراق، ولها دور مهم في 
تسهيل انتقال السكان إلى جانب الرصافة، فضال عن 

 أهميتها التراثية والتاريخية. 
 مشكلة البحث:

 كراجات النقل والمناطق المحيطة في مدينة تعاني
طقة العالوي حاليا من اختناقات وبالذات من بغداد

مرورية عالية وتقاطع حركة ما بين السابلة 
 والمركبات، وبين المركبات فيما بينها والتي أثرت

مدينة بغداد وعالقتها باألقاليم  تنفس سلبيا  على
"حاجة نظام بـ تحددت مشكلة البحث لذا  األخرى،

النقل في العراق بشكل عام وفي بغداد بشكل خاص 
سات تطوير هدفها حل هذه المشاكل وخاصة في لسيا

 منطقة العالوي". 
 هدف البحث:

"ضرورة وضع سياسات  تحدد هدف البحث بـ     
لتطوير نظام النقل في العراق بشكل عام وفي بغداد 
بشكل خاص هدفها حل المشاكل التي يعاني منها 

أي حل  ،نظام النقل وخاصة في منطقة العالوي"
لمروري، وتقاطع الحركة بين مشكلة االختناق ا

السابلة والمركبات، وبين المركبات فيما 
ووضع استراتيجيات لتحسين مستوى  بينها...وغيرها،

وواقع مرائب النقل العام الموجودة في بغداد والنهوض 
بها لتوفر أفضل الخدمات للمواطنين وتضفي على 

 المدينة مظهرا جماليا وحضاريا. 
 

العدد ٢٧ لسنة ٢٠١٣  المجلة العراقیة لھندسة العمارة



 إجراءات البحث:
تحقيق هدف البحث تم اعتماد عدة إجراءات ل     

محاور، حيث ناقش المحور  اربعتدرجت ضمن 
األول المشاكل التي تعاني منها منطقة الدراسة، بينما 
تم تحليل منطقة الدراسة في المحور الثاني، وطرح 
المحور الثالث اإلطار النظري متضمنا  مفردات 

اسة العملية رئيسة وثانوية، وتناول المحور الرابع الدر 
التي تضمنت إجراء استبيان لرواد تلك المنطقة، وتم 
التوصل إلى النتائج النهائية وصوال لطرح 

 االستنتاجات .
 

: تطوير نظام النقل والمناطق األولالمحور . 1
 المحيطة بها )االرتباطات النظرية(:

العراق بموقعه الجغرافي كأقصر معبر جوي يمتاز 
وبين الكثير من دول آسيا وبري يربط بين أوروبا 

التي لها تعامالت ونشاطات اقتصادية مع دول 
وهذا يعطي أهمية كبيرة  أوروبا والبحر المتوسط،

لقطاع النقل والمواصالت في العراق إذا ما تم 
استغالل هذا الموقع الجغرافي من خالل تطوير 
وسائل النقل والسكك الحديد والمطارات ليتسنى للدول 

ويعد قطاع  ور عبر األراضي العراقية،المعنية العب
النقل من القطاعات االقتصادية الرائدة لما له من 

عامة  ومهم في دعم اقتصاديات الدول أساسدور 
والدول المتطلعة نحو التقدم والرقي الحضاري 
خاصة، لذا فان دعم هذا القطاع وتطويره ليس غاية 

نمابحد ذاتها  ة وهي زياد أسمىهو وسيلة لغاية  وا 
رفع  أنما أدركنا  إذافاعليته في التنمية االقتصادية 
غالبا بإصالح  يبدأمستويات المعيشة في العراق 

ا  في يقطاع النقل وتطويره كونه يمثل ركنا اساس
عادة تأهيل  البني التحتية لالقتصاد. ن تطوير وا  وا 

شبكة السكك الحديدية والطرق الداخلية والخارجية 
وية ورفع طاقتها االستيعابية والمواني البحرية والج

التشغيلية لها وتحسين  السرعةوزيادة  كفاءتهاورفع 
مواصفاتها ودرجة االمان فيها ونوعية الخدمات التي 

تقدمها سوف يعزز موقع العراق الجغرافي باعتبارها 
قناة جافة في مجال نقل البضائع وتجارة الترانزيت 

يث انه وكل من اوربا وتركيا وسوريا، ح آسيابين 
المستثمرين لالستثمار سوف يزيد من فرص جذب 

في هذا المجال، فضال عن خطوط شبكة السكك 
التي ترتبط مع المدن الدينية وتعزز السياحة الدينية 
في البلد، والطلب العالي والمستمر لنقل المسافرين 

رفع االستثمارات وتطوير القطاع  أيضامن شأنه 
مة نقل متكاملة في لذا فان بناء منظو  االقتصادي،

العراق ستعود بمنافع كثيرة على العراق ألنها ستدر 
إيرادات ضخمة على خزينة الدولة تتمثل بعوائد 
وأجور تستحصلها الموانئ وتكاليف شحن وتفريغ 
البواخر تجنيها الشركات األهلية المحلية المختصة 
بهذا العمل ورسوم جمركية وأجور نقل البضائع للنقل 

 عن تشغيل األيدي العاملة العراقية، البري، فضال
 تطوير نظام مجال في كبيرا تطورا العالم شهد ولقد
 الحضري وذلك النقل الخصوص وجه وعلى النقل
، جهة من النقل ونظم وسائل بتطوير يتعلق فيما

 من بها والمرافق المرتبطة والشوارع الطرقوتطوير 
 هذا جاء وقد. أخرى جهة من الخ  ..وأنفاق جسور

 وما الحضرية التطورات لمواجهة المتزايد االهتمام
 شوارع من في الكثير النقل مشكالت من يرافقها
 وما المرورية والحوادث المروري كاالزدحام المدن
 وضياع للوقت صعوبة الوصول من ذلك يسببه

، التنير ، )القاضي المجتمعات في العامة والسالمة
1999). 

 :ناطق المحيطة بهاكراجات النقل والم تخطيط 1.1
كراجات النقل  تخطيط عملية مفهوم 1.1.1

 :بهاوالمناطق المحيطة 
 متعددة قضية الحضري النقل تخطيط عملية إن

وضع  منها والهدف ،المراحل ومتعددة الجوانب
 النقل لنظم الدائم االستقرار لضمان الالزمة القواعد
 وفقا لبرامج المستمر الحضري التطور عملية لتالئم

 المستخدم رغبات اإلمكان قدر تلبي محددة أهدافو 
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 وبمستوى خدمة وأمان ويسر بسهولة التنقل في
 أنه ذلك. مناسب وضمان سالسة وانسيابية الحركة

 متطلبات وتعدد المدن داخل السكان أعداد ازدياد مع
وزيادة عدد الرحالت خالل اليوم  الحضرية الحياة

د المركبات الواحد أو األسبوع بأكمله وزيادة عد
 تدريجيا النقل المتوفرة نظم المستخدمة للطريق تصبح

 نقللل مناسب خدمة مستوى تحقيق على قادرة غير
 الطرق شبكات على أعداد المركبات تزايد خالل من
في  الحوادث وزيادة المرورية االختناقات يسبب مما

تنظيم التوزيع  إن (.2006)سالم،  تقاطعات الطرق
النقل هو عملية تعاونية تهدف الوظيفي لكراجات 

خدمة المستخدمين لنظام النقل بما فيهم الطلبة 
 األعمال والموظفين والتجار والمسافرين ورجال

 في المشاركة العامة خالل من وذلك النقل، وشركات
 المدن تخطيط هيئات بها تقوم التي االستبيان عملية
 يومتعهد النقل القومية، وزارات مع والتنسيق الكبرى
 (. 7002كالركسن،  العابر ) النقل
 

كراجات  االعتبارات التي تؤخذ في تخطيط 1.1.1
 النقل والمناطق المحيطة بها:

 نذكر منها: اعتبارات   عدة هناك
 حركة أثر لتقييم المرورية التأثيرات دراسات 

التخفيف من الزخم على  واستراتيجيات المرور،
 . )ساعات الذروة( لمدة معينة الشوارع

   االستخدامات المتعددة لشوارع المنطقة وفقا
النواع النقل المستخدمة )حركة السابلة، حركة 
المركبات العامة والخاصة داخل المدينة 

 .وخارجها(
   االستخدامات المتعددة لشوارع المنطقة وفقا

 )سكنية، تجارية، حكومية(. األرضالستعماالت 
 خطط النقل: أنواع  1.1.1

 تطوير بخطط يعنى الذي: حليالم النقل تخطيط 
 .قطاعات المدينة المختلفة ضمن المحلي النقل

 تخطيط وهوواإلقليم:  الحضري النقل تخطيط 
 النقل على خطط بوضع يهتم أعلى بمستوى
قليمي حضري نطاق  .الكبرى للمدن متكامل وا 

 النقل خطط بوضع ويهتم :القومي النقل تخطيط 
 يتعين التي المقاطعات، من عدد أو كبيرة لوالية
 .القومية النقل وكالة قبل من تنفيذها

 النقل:  وسائل لتطوير االستراتيجي التخطيط
 .سنة( 00-70)بين  األجل الطويلة الخطط

 القصيرة  الخطط :النقل وسائط تحسين خطط
 .)على مدى بضع سنوات( األجل

 أو معين مسار بإنشاء الخاصة النقل خطط 
 على ممرات تنفذس التي والبرامج المشاريع تحديد

 الخاصة، السريعة الطرق احد طول مثل محددة،
تقاطع مجسر، جسر مشاة، انفاق للسابلة 

 (.7007والمركبات)صالح، 
 : الحضري النقل تخطيط ومبادئ أسس 1.1.1

 منها وخطوات لمراحل وفقا النقل تخطيط يتم
ضمن  البعيد المدى على ومنها المدى قصيرة خطط
 يكون وبالتالي اإلقليم أو للدولة ةالشامل التنمية عملية
 من لما يستجد وفقا والتعديل والتطوير المراجعة دائم

 عند ويجب . اإلقليم أو المدينة ضمن حضري تطور
 بعين األخذ الحضري النقل تخطيط بعملية القيام

 والتي الهامة األسس والمبادئ من مجموعة االعتبار
 : التالية الخطوات على تشتمل

 ا.مهوتقيي النقل لقطاع القائمة اعاألوض رصد 
 في والمتوقعة الحالية النقل مشاكل تحديد 

 لها. الالزمة االحتياجات وتحليل المستقبل
 النقل وسائل ومختلف التفصيلي التخطيط ةدراس 

 .لذلك الالزمة االستراتيجيات وتحسين
 بما العمالة، وحجم للسكان المستقبلية التوقعات 

 في األراضي المقترحة استعماالت تقييم ذلك في
 . الرئيسية النمو محاور وتحديد المنطقة
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 طويلة وخطط لبرامج البدائل من عدد اقتراح 
المال  رأس وتحسين المدى وقصيرة المدى

 . والبضائع الناس لنقل التنفيذية واالستراتيجيات
 إدخال جراء من المترتبة البيئية اآلثار تقدير 

 بما فيها النقل نظام على المستقبلية التحسينات
 . الهواء جودة

 النفقات من يكفي ما لتأمين مالية خطة وضع 
تنفيذ االستراتيجيات  تكاليف لتغطية الالزمة
  .(7007( ،)صالح، 7002)خليل، 

 :  الحضرية الطرق تصنيف 1.1.1
تعد انظمة الحركة والنقل العنصر االساسي 
في تحديد الشكل الحضري، فانظمة الحركة الحضرية 

ء كانت للمشاة او المركبات تتكون من نوعين من سوا
( Net workاالشكال الهندسية هما: الشكل الشبكي )

 عجز إن .(0121)سعيد، ( Treeوالشكل الشجري )
 تلبية عن المدن من الكثير في الشوارع شبكات

 وكثرة لقلة استيعابها فيها المرور حركة متطلبات
 السيارات فمواق وقلة فيها المرغوب غير التقاطعات
 إلى تؤدي التي األمور من واألنفاق، وغيرها والجسور
 ظهرتحيث  .والحوادث المروري االزدحام مشاكل
 وتصنيفها المدينة لشوارع للتدرج الهرمي الحاجة
 تنظيم اجل من وذلك لها، الوظيفية األهمية حسب

 األراضي استعماالت بين التوازن العالقة وتحقيق
هذه  تخدم التي الشوارع في رالمرو  وحركة المختلفة

 داخل الطرق شبكات تصنيف ويتم. االستعماالت
 : يلي كما والسعة المرتبة لمعياري وفقا المدينة

 الطرق هذه وتصمم: Free Ways طرق حرة (0
 استيعابية  وبطاقة عالية وسرعات كبيرة بسعات
 خطوط وبعدد ساعة/ مركبة 2000 إلى تصل عالية
 كم/ ساعة. 070 وسرعة تصل الى 2 -4 بين

 واألقاليم المدن بين للربط الطرق هذه وتستخدم
 . طويلة الحضرية لمسافات والمناطق

 طرق وهي Express Ways:طرق سريعة  (7
 المناطق اإلقليمية بين للرحالت تصمم سريعة

 1400 إلى تصل استيعابية وبطاقة والحضرية
 وبسرعة خط  4-8خطوط  وبعدد ساعة/ مركبة
  . ساعة / كم 80 عملية

 Major Arterialطرق شريانية رئيسية  (3
Roadsمن حجمالستيعاب  الطرق هذه :  وتصمم 

 مركبة 1200- 800 بين ما الرحالت الحضرية
 بين كم/ساعة وتربط60 إلى تصل وبسرعة ساعة/

 .وضواحيها المدينة
 Minor Arterialطرق شريانية ثانوية  (0

Roadsالمتولد عن المرور حركة نقل : ومهمتها 
  . فيها المرور دون الحضرية المناطق ضمن مناطق

 : وظيفتهاCollector Roadsطرق تجميعية  (5
 من عن منطقة المتولدة المرورية الحركة تجميع
 داخل وغيرها والتجارية السكنية التجمعات مناطق
 استيعابية بالطرق الشريانية وبطاقة وربطها المدينة

 40 عملية وبسرعة ساعة/ مركبة 800-600 من
 . ساعة/ كم
 الطرق : وهيLocal Roadsطرق محلية  (6

 الطرق المرورية  بين  الحركة تنسق التي القصيرة
 استيعابية وبطاقة، مباشرة السكنية واألبنية التجميعية

 -20 من وبسرعة ساعة /مركبة 500-600 بين 
 المحلية الطرق تصنيف يأتي و ، الساعة /كم 30
 تحتل أنها إال بةمرت أدنى في الهرمية الناحية من

ومجموع  العدد لمعيار بالنسبة األولى المرتبة
( ،)صالح، 7002المدينة )خليل،  داخل األطوال
7007).  

 

 االختناقات المرورية واالزدحام: 1.1.1
 النقل مشكالت أكثر من االزدحام يعد
عامة وفي مدينة  العربية المدن في انتشارا الحضري

 جراء اإلهمالت من عان أنهابغداد خاصة، السيما 
العراق. وتحدث التي مر بها  الظروف السياسية

 من أوقات الذروة في خاصة االختناقات المرورية 
 الموظفون فيها يسعى التي وهي األوقات اليوم
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 انتهاء في وقت أو عملهم، إلى للوصول والعمال
 االزدحام سبب يكون األحيان معظم وفي الدوام
 كفاءة وعدم شبكة الطرقل االستيعابية الطاقة ضعف
 بالنسبة المطلوبة االحتياجات تلبية في النقل نظام
 ضياع إلى المدن، وهذا يؤدي ضمن المرور لحجم
 في االزدحام يؤثر و والطاقة، الوقت من الكثير
 أداء انخفاض إلى تؤدي بدورها التي النفسية الحالة

 النفسي اإلجهاد نتيجة البيت أو العمل في اإلنسان
الطريق )صالح،  على طول له تعرض الذي

7007). 
 دور النقل خالصة المحور األول: إن لتخطيط

 النقل لنظام المستقبلية الرؤية تحقيق في أساسي
 شاملة دراسة الذي يتضمن والمجتمع الدولة في

 مختلف وتقييم الممكنة للسياسات واالستراتيجيات
 بين المشاركة التعاونية عن النظر الناتجة وجهات

 ذات والمنظمات الوكاالت وبين النقل تخطيط يئاته
أخرى،  جهة من والمشاركة العامة جهة من الصلة

اخذين بعين االعتبار أهمية منطقة العالوي كونها 
منطقة مركزية تخدم النقل على مستوى مدينة بغداد 
وعلى مستوى العراق ككل فضال  عن النقل البري 

 الدولي.
 

 ات السابقة:المحور الثاني: الدراس .1
تناولت عدد من الدراسات التخطيطية 
والحضرية مفهوم النقل ومشاكله ومن عدة جوانب 

 نذكر منها:
  دراسةDaniels & Warners 1980  تناولت :

التطور التكنولوجي على النقل،  تأثيرهذه الدراسة  
الثورة التكنولوجية في مجال النقل  أنحيث ذكرت 

الى توسع  أدتر الحضري منذ القرن التاسع عش
المدينة نحو الخارج بسبب تولد الحاجة الى انشاء 
مؤسسات ووحدات انتاج واعمال اكبر من تلك 
المنتشرة في االزقة، وبالتالي الفصل ما بين مناطق 
العمل والدراسة ومناطق السكن على ان ال يفسد 

النه عمل على  ،ذلك التوسع كفاءة المدينة ككل
ة ككل بصورة افضل، حيث الربط بين اجزاء المدين

يرى الباحثان بان التغير في الهيكل الحضري ادى 
 Daniels)  الى االحتياج لتطوير تكنولوجيا النقل

& Warners, 1980). 
  بروتن : نقدت هذه الدراسة  0122 دراسة

الحلول التي قدمتها الدراسات االمريكية والبريطانية 
ي الشوارع لمشاكل االزدحام واالختناقات المرورية ف

الهمالها الجانب االنساني المتمثل بالعناية بمشاكل 
حركة المشاة، سواء كانت في مراكز المدن او في 
المناطق السكنية والمراكز القطاعية، وتركيزها على 
المشاكل الخاصة بطرق المرور وطاقتها االستيعابية 
لحركة المرور فقط، وبالتالي جاءت دراسة بروتن 

ائمة  على تقدير حجم النمو لتطرح حلوال  ق
المستقبلي بطرق استقرائية بواسطة معدالت النمو 
وبذلك اعتبرت هذه الدراسة من االتجاهات الجديدة 

 .(0122) بروتن، التي رسخت عملية النقل 
 0120 دراسة  Pushkarev & Zupan :

كان الهدف من هذه الدراسة معرفة تاثير التوزيع 
ليد الرحالت واستخدم الجغرافي للفعاليات على تو 

فيها طريقة تحليل االنحدار لتطوير وبناء نموذج 
المشاة اللحظية على  أعداديمثل العالقة بين 

كمكاتب  األرضنوع استعماالت  تأثيرالشوارع وبين 
التجارية والمطاعم )كمتغيرات  واألسواق األعمال

اقرب  إلىالبعد  تأثيرمستقلة( فضال عن دراسة 
 & Pushkarev  0120)اصاتمحطة انتظار الب

Zupan.) 
خالصةةةةةة المحةةةةةور الثةةةةةاني: تةةةةةم اسةةةةةتعرا  ونقةةةةةد  

مجموعةةةةة مةةةةن الدراسةةةةات المعماريةةةةة التةةةةي تناولةةةةت 
وعةةر  جوانبةة   سياسةةات تطةةوير نظةةام النقةةل مفهةةوم

بصورة علنية  مرة وضمنية مرة أخرى وهذه الطريقة 
في التناول قادت تلك الدراسات إلى عدم القدرة علةى 

ب  المتعددة ،إال ان  تم استثمار مةا ورد توضيح جوان
فيهةةا مةةن جوانةةر فةةي طةةرل ااجابةةة علةةى التسةةاؤل 
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المعرفي للبحث وبشكل تفصيلي بوضةع قيةاس دقيةق 
  في المحور الثالث.

 

)مفردات ااطار  ااطار النظري المحور الثالث: .1
أبرزت  (:سياسات تطوير نظام النقل النظري لمفهوم

بسياسات ب مختلفة مرتبطة الدراسات السابقة جوان
، تم فرزها وقد تمحورت هذه تطوير نظام النقل

 :الجوانب حول أربع مفردات رئيسية وكاالتي
مةةةةةةدى فاعليةةةةةةة : المفةةةةةةردة الرئيسةةةةةةة األولةةةةةةى 1.1

لقـد تضـمنت هـذه المفـردة : السياسات واالسةتراتيجيات
 ،ة)وضــــع جســــور للســــابلة فــــي المنطقــــ القــــيم التاليــــة:

إنشـــاء أنفـــاق  فـــي المنطقـــة، إنشـــاء مجســـر للمركبـــات
للســابلة والمركبــات فــي المنطقــة، عــزل حركــة الســابلة 
عـــــــــن المركبـــــــــات، إنشـــــــــاء منظومـــــــــة نقـــــــــل متطـــــــــورة 
تكنولوجيا)مترو،ترام،..(، شق شوارع إضافية مسـاعدة 

ــــــي المنطقــــــة، وضــــــع منظومــــــة  للشــــــوارع الموجــــــودة ف
متطــورة لاشــارات الضــوئية وتفعيــل دورهــا فضــال عــن 

 (،....وأخرىســاعدة للكــراج األصــليإنشــاء كراجــات م
   ( يوضح القيم الممكنة لهذه المفردة.0والجدول)

 

القيم الممكنة للمفردة الرئيسة األولى  (:1جدول)
)مدى فاعلية السياسات واالستراتيجيات( 

 ()المصدر:الباحثون
المفردة 
الرئيسة 
 األولى

 القيم الممكنة

 

 

 

 

 

 

 

مدى . 1

فاعلية 

السياسات 

يجواالسترات

 يات

 

 وضع جسور للسابلة في المنطقة 1.1

 إنشاء مجسر للمركبات في المنطقة 7.1

إنشاء أنفاق للسابلة والمركبات في  1.1

 المنطقة

 عزل حركة السابلة عن المركبات1.1

إنشاء منظومة نقل متطورة  1.1

 تكنولوجيا)مترو،ترام،..(

شق شوارع إضافية مساعدة  1.1

 في المنطقة للشوارع الموجودة

وضع منظومة متطورة لإلشارات  2.1

 الضوئية وتفعيل دورها

إنشاء كراجات مساعدة للكراج  1.1

 األصلي

 أخرى 1.1

مدى تأثير اسةتعماالت المفردة الرئيسة الثانية:  7.1
األر  على تفةاقم مشةكلة االختناقةات المروريةة فةي 

، ) الـــدور الســـكنية:وهـــذه االســـتعماالت هـــي: المنطقةةةة
ــــة، ــــة الحكومي ــــة،  األبني ــــة التراثي ــــة، األبني ــــة الديني األبني

الشـــــــــــــــــركات  محطـــــــــــــــــات النقـــــــــــــــــل فضـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــن
( يوضـــــــح القـــــــيم 7والجـــــــدول) الســـــــياحية....وأخرى (،
   الممكنة لهذه المفردة.

 

(: القيم الممكنة للمفردة الرئيسة الثانية 7الجدول)

 )مدى تأثير استعماالت األرض على تفاقم مشكلة

 مرورية(االختناقات ال
 القيم الممكنة المفردة الرئيسة الثانية

 الدور السكنية 1.7 استعماالت األرض.7

 األبنية الحكومية 7.7

 األبنية الدينية 1.7

 األبنية التراثية 1.7

 محطات النقل 1.7

 الشركات السياحية 1.7

 أخرى 2.7
 

دور مؤسسات الدولة المفردة الرئيسة الثالثة:  1-1
 عنيةةةةةةة بالموضةةةةةةوع لحةةةةةةل مشةةةةةةكلة االختناقةةةةةةاتالم

ـــــةتو : المروريةةةةةة ـــــيم اآلتي ـــــي :تضـــــمن الق )المســـــاعدة ف
المســـاعدة فـــي تقـــديم التصـــاميم، المســـاعدة  التخطـــيط،

فــــي التنفيــــذ، المســــاعدة فــــي التمويــــل، تحديــــد الحلــــول 
والمعـــايير والكلـــف فضـــال عـــن وضـــع تشـــريعات وســـن 

 (،.........وأخرىقـــــــوانين تحـــــــد مـــــــن هـــــــذه المشـــــــاكل
 ( يوضح القيم الممكنة لهذه المفردة.3جدول)وال

 

)دور  القيم الممكنة للمفردة الرئيسة الثالثة :(1الجدول)

مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة 

 )المصدر:الباحثون( االختناقات(

المفردة 
الرئيسة 
 الثالثة

 القيم الممكنة

 

دور .1

مؤسسات 

الدولة 

المعنية 

 بالموضوع

 في التخطيط  المساعدة 1.1

 المساعدة في تقديم التصاميم 7.1

 المساعدة في التنفيذ 1.1

 المساعدة في التمويل 1.1

 تحديد الحلول والمعايير والكلف 1.1

وضع تشريعات وسن قوانين  1.1

 تحد من هذه المشاكل

 أخرى 2.1
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إلةةى المؤديةةة  األسةةبارلرابعة:المفةةردة الرئيسةةة ا 1-1
:) تركـز وقد تمثلت بالقيم اآلتية: روريةالختناقات الما

الفعاليات االقتصادية، تركز الفعاليات االدارية، تـردي 
أســـــباب  الوضـــــع األمنـــــي، ضـــــعف األجهـــــزة الرقابيـــــة،

تنظيمية فضال عن عدم االلتـزام بالتشـريعات والقـوانين 
( 0(، والجـــــــدول)........وأخرىالمـــــــواطنين مـــــــن قبـــــــل

   .يوضح القيم الممكنة لهذه المفردة
 

 القيم الممكنة للمفردة الرئيسة :1الجدول)

الختناقات إلى الرابعة:األسباب المؤدية ا

 )المصدر:الباحثون(المرورية

المفردة 

الرئيسة 

 الرابعة

 القيم الممكنة

 .األسباب1

المؤدية 

إلى 

االختناقات 

 المرورية

 تركز الفعاليات االقتصادية  1.1

 تركز الفعاليات االدارية 7.1

 تردي الوضع األمني 1.1

 ضعف األجهزة الرقابية 1.1

 أسباب تنظيمية 1.1
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 :الدراسة العملية :رابعالمحور ال .1

إلطـــــار النظـــــري، تـــــم إجـــــراء طبيـــــق الغـــــرض ت
اســـتند  ا  منهجـــث الدراســـة التطبيقيـــة، حيـــث اعتمـــد البحـــ

لقيـــاس العالقـــة بـــين المتغيـــرات  ا  ى المالحظـــة أساســـإلـــ
لموضـوع حتمـاالت باستخدام استمارة اسـتبيان لتقيـيم اال

النتــائج المستحصــلة مــن لــى واســتند البحــث ع الدراســة،
 هذه االستمارة على شريحة من :

 شخص.( 000)رواد منطقة العالوي بواقع -0
ــــــــــــــــع -7 ( 000)المتخصصــــــــــــــــين األكــــــــــــــــاديميين بواق

ســتعانة بأشــكال توضــيحية معبــرة عــن )باال متخصــص
 .   المنطقة(

 فهي كاالتي: مراحل الدراسة العملية اما
استبيان وفق قيم ومتغيرات بناء استمارة  أوال : 

موضوع البحث، والتي اشتملت المفردات الرئيسة ل
على عدد من المتغيرات المستقلة لكل مفردة، ومثل 

ضح في السؤال الرئيسي متغيرا  معتمدا  كما مو 
  .(0استمارة االستبيان الملحق ) يأنموذج
استنادا  لنتائج االستبيان االستطالعية  ثانيا :

ومالحظات الباحثين وبعد العودة إلى مجموعة من 
الدراسات السابقة تم تصميم أداة البحث الرئيسية 

 أسئلة( 0والمتمثلة باستمارة استبيان تشتمل على )
حة، و استمارة المفتو  األسئلةة وعدد من رئيس

( و 0( بنموذجيها )0االستبيان موضحة في الملحق )
(. وتم استحصال البيانات المطلوبة والتي مثلت 7)

 النسب المئوية.
عرضت النتائج ضمن اداة في صورتها األولية ثالثا : 

على عدد من المحكمين للتأكد من الصدق الظاهري 
تم  لها، وجرى تعديلها في ضوء آراء المحكمين. حيث

استخدام معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات األداة ، 
( لألداة 0.215أظهرت النتيجة درجة ثبات مقدارها )

وهي عالية جدا  تؤكد ثبات األداة. وعند توزيع 
االستبيان استخدمت درجات المقياس الخماسي، وهي 

محايد، غير موافق، غير  : موافق بشدة، موافق،
يل تم ضمها إلى ثالث موافق بشدة. وعند التحل

درجات، وهي : موافق، محايد، غير موافق، كما 
استخدمت النسب المئوية لتعرف وجهة نظر أفراد 
العينتين حول تقييم مدى فاعلية السياسات 

المقترحة من قبل الباحثين لتطوير  واالستراتيجيات
منطقة العالوي والمناطق المحيطة بها في مدينة 

تبار )ت( لتعرف الفروق بغداد. وتم استخدام اخ
الواقعة بين إجابات أفراد العينة وفقا  للنوع ،ثم استخدم 

 One-Way Analysis ofتحليل التباين األحادي 

Variance (Anova) الفروق الواقعة على تعرف لل
بين إجابات أفراد العينة وفقا  للمعلومات العامة 
الموجودة في انموذجي استمارة االستبيان كل على 

 ة. حد
إن أهــم النتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســة تظهــر      

، (6( و)5وفـــي الجـــدولين رقـــم ) (7الملحـــق)جليـــا فـــي 
والذي يوفر قاعدة لبيان االختالفـات فـي القـيم وتأثيرهـا 
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وبعد تقييمهـا ومعرفـة قيمهـا  احتماالت الموضوع،على 
تـــــم معرفـــــة  نطقـــــةالمـــــؤثرة التـــــي امتـــــازت بهـــــا هـــــذه الم

، حيث مثلت القيم الموجـودة كثر فاعليةاالحتماالت األ
منطقـــة فـــي النســـب المئويـــة لتحقـــق القـــيم المقاســـة فـــي 

   والمناطق المحيطة بها. العالوي
 االستنتاجات: 1.1

مما سبق أن قطاع النقل في العراق يتضح 
يلعب دورا بارزا في دفع عجلة االقتصاد لما له من 

مية االقتصادية تأثير مباشر في تحقيق التن
واالجتماعية فهو يشكل حلقة ربط بين مراكز اإلنتاج 
ومراكز االستهالك ، فضال عن دوره الفاعل في 

إذ أن إدارة وتنظيم هذا القطاع يحقق  تنشيط التجارة،
قليميا وبما يخدم  ويعزز مكانة هذا القطاع محليا وا 
العاملين فيه ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع 

ول العربية المجاورة وربط مختلف المناطق الد
ان اهم االستنتاجات التي توصل اليها  ببعضها.

 البحث هي :
السياسات واإلستراتيجيات التي تم  أهم إن .0

التوصل اليها هي إنشاء منظومة نقل متطورة 
إنشاء  ، ثماألساستكنولوجيا)مترو،ترام،..( بالدرجة 

ركة السابلة عزل ح، فمجسر للمركبات في المنطقة
، عن المركبات، ثم وضع جسور للسابلة في المنطقة

وضع منظومة متطورة لاشارات الضوئية وتفعيل ف
، ثم إنشاء كراجات مساعدة للكراج األصلي ، ثمدورها

إنشاء أنفاق للسابلة والمركبات في المنطقة، ثم شق 
شوارع إضافية مساعدة للشوارع الموجودة في المنطقة 

السياسات واإلستراتيجيات حسب ذه وجاء ترتيب ه
 على التوالي ولعينتي البحث.اهميتها و 

ان تأثير استعماالت األرض على تفاقم مشكلة  .7
االختناقات المرورية في المنطقة شملت كل من 
محطات النقل بالدرجة االساس، ثم الدور السكنية، 
فالشركات السياحية، ثم األبنية الحكومية، فاالبنية 

، ثم االبنية الدينية وجاء ترتيب هذا التاثير التراثية

على التوالي حسب اهميتها و الستعماالت االرض 
 ولعينتي البحث.

بالنسبة لدور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع  .3
لحل مشكلة االختناقات فقد شمل كل من وضع 
تشريعات وسن قوانين تحد من هذه المشاكل بالدرجة 

تقديم التصاميم، فالمساعدة ، ثم المساعدة في األساس
في التخطيط، ثم تحديد الحلول والمعايير والكلف، 
فالمساعدة في التنفيذ، ثم المساعدة في التمويل وجاء 

السياسات واإلستراتيجيات حسب اهميتها ترتيب هذه 
 على التوالي ولعينتي البحث.و 
لالسباب المؤدية لالختناقات المرورية فقد  بالنسبة .0

سباب تنظيمية ضعف األجهزة الرقابية، ثم أ أنلوحظ 
عدم االلتزام بالتشريعات والقوانين من قبل المواطنين، 
فتردي الوضع األمني، فضال  عن تركز الفعاليات 

وجاء ترتيب  ، وتركز الفعاليات االقتصاديةاإلدارية
على و  أهميتهاالسياسات واإلستراتيجيات حسب هذه 

 التوالي ولعينتي البحث.
 

 الستنتاج العام:ا 1.1
 من والسلع األشخاص إن سهولة وصول

 لرفاهية المجتمعات، االجتماعية واالقتصادية األهمية
 ذلك، لتحقيق األساسية الوسائل من النقل ويعتبر
 والخدمات والسلع وصول األشخاص يكون أن ويجب

 خيارات تنويع خالل من ذلك ويتم بأقل مدة زمنية،
عطاء النقل،  لتلبية الخيارات من مزيدا الناس وا 

 عنصرا النقل نظم تعتبر حيث . النقل احتياجاتهم من
 مباشرة وتساهم القومي، االقتصاد عناصر من هاما
 وبالتالي الحياة، نوعية وتحسين بناء المجتمع في

العدالة  تحقق التي النقل نظم توفير الدول على يجب
 وتوفير واألقاليم، األجيال بين واإلنصاف االجتماعية
 تلبي احتياجات التي للنقل األساسية االحتياجات

 خاصة االجتماعية طبقاتهم بكافة السكان جميع
 على الحضرية والريفية المناطق ولكافة الفقراء،
 النقل نظم نفقات تكون أن يجب وبالتالي. السواء
 النقل قرار صناع التكلفة، وعلى حيث من الفعالة
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ة الوصول، وسهولزمن الرحالت  حساب نظام إيجاد
 في والعدالة المساواة معيار تحقيق من أجل وذلك
 يجب كما .النقل وسائل مستخدمي قبل من الدفع
 والمنافع العمل وفرص االقتصادية اآلثار في النظر
 . النقل نظم إعادة تشكيل من تتولد أن يمكن التي

وضرورة الفصل بين حركة السابلة والمركبات ووضع 
رحة كوضع تقاطع مجسر الحلول الممكنة والمقت

للسيارات، وجسور وانفاق للمشاة والمركبات، وتسيير 
قطارات كهربائية، وفتح شوارع إضافية ترتبط 

 الضوئية، اإلشاراتبالشوارع الرئيسية، وتفعيل دور 
فضال عن دراسة األبعاد االقتصادية واالجتماعية 

  وتعثر تقديم الخدمات.
 

 : التوصيات 1.1
مار ما تم التوصل اليه في متن يوصي البحث باستث

 البحث بادراج هذه التوصيات:
ضــرورة تعزيـــز الخــدمات المقدمـــة للمــواطنين فـــي  (0

قطــاع النقــل البــري وتهيئــة كافــة وســائل الراحــة لهــم بمــا 
يعكـــس صـــورة حضـــارية للبلـــد وتضـــمين بـــرامج التنميـــة 
لسياسـات واسـتراتيجيات تطـوير منـاطق النقـل وعالقتهــا 

بهــــا وتقــــاس علــــى أثرهــــا نظريــــات بالمنــــاطق المحيطــــة 
المخططين والمصممين الحضريين والمعمـاريين، ويقـيم 

 عن طريقها مدى تطبيق المدينة لهذه السياسات.
نشـاء  (7 أهمية تطـوير مرائـب نقـل الركـاب القديمـة وا 

أخــرى جديــدة، إذ أن غالبيــة المرائــب الحاليــة فــي بغــداد 
رن تعــــود فتــــرة إنشــــائها إلــــى ســــبعينيات وثمانينيــــات القــــ

الماضـــــي وبالتـــــالي هـــــي اآلن بحاجـــــة إلعـــــادة إعمـــــار 
نشـاءاتها لكـي تكـون  وتوسيع في تصاميمها األساسية وا 
قـــــادرة علـــــى تحمـــــل تزايـــــد أعـــــداد الركـــــاب والمركبـــــات، 
نشــاء مرائــب جديــدة بمواصــفات فنيــة متطــورة وبكفــاءة  وا 
نهـاء  خدمية عالية لتخفيف العبء على القديمـة منهـا وا 

ت غيـــــــر النظاميــــــة وتحقيـــــــق ظــــــاهرة انتشـــــــار الكراجــــــا
اســــتيعاب أمثــــل للنمــــو الســــكاني ولحركــــة النقــــل بشــــقيه 

 .الداخلي والخارجي

اعتماد سياسـات واسـتراتيجيات التطـوير والتـي تـم  (3
اعتمادهـــا مـــن قبـــل العديـــد مـــن المصـــممين الحضـــريين 
والمعماريين في مدن العالم والتي أثبتت تفوقهـا وحققـت 

ـــــــة كتحـــــــديث اإلنشـــــــا ءات األساســـــــية أهـــــــدافها اإليجابي
نارتهـــــــا وتشـــــــجير  عـــــــادة تبلـــــــيط ممراتهـــــــا وا  للمرائـــــــب وا 
المســاحات الفارغــة وبنــاء ملحقــات خدميــة أخــرى لغســل 
وتشــحيم المركبــات العامــة العاملــة ضــمن خطــوط النقــل 
وتشـــييد مظـــالت ومواقـــف نموذجيـــة الســـتراحة وانتظـــار 

 .المسافرين ومطاعم ومحالت تجارية
ــــــل وتطــــــوير (0 ــــــرى لتأهي ــــــة كب ــــــذ حمل ــــــب  تنفي المرائ

المخصصـــــة للنقـــــل العـــــام فـــــي بغـــــداد كمرائـــــب النقـــــل 
الخــارجي بــين المحافظــات كمــرآب العــالوي وغيــره فــي 

علــى أن تكــون عمليــة تطــوير المرائــب متكاملــة  بغــداد،
ـــــة الخـــــدمات وتكـــــون ذات طـــــابع  ـــــة مـــــن ناحي ونموذجي
 حضاري مميز كما هي اآلن عليه في الدول المتقدمـة،

منــاطق النقــل تعيــد  وتشــكيل لجــان متخصصــة بتطــوير
ة بغـــداد والمـــدن العراقيـــة لخصـــائص المرائـــب فـــي مدينـــ

 األخرى معماريا وحضريا خصوصيتها وتميزها .
ـــــى إســـــناد ودعـــــم مؤسســـــاتي للخـــــروج  (5 الحاجـــــة إل

بسياســـــات واســـــتراتيجيات لتطـــــوير منـــــاطق النقـــــل فـــــي 
المدينــة وتزويــد المرائــب بتقنيــة البوابــات الذكيــة التــي ال 

للمركبـــــات المســـــجلة إلكترونيـــــا تســـــمح بالـــــدخول ســـــوى 
ضــــمن قاعــــدة البيانــــات الخاصــــة بكــــل مــــرآب لضــــمان 
األمــــن فيــــه والســــيطرة علــــى عمليــــة المــــرور وتنظيمهــــا 
ــــب  ــــالوقود فــــي المرائ ــــزود ب ــــاء محطــــات صــــغيرة للت وبن
بأســعار مدعومــة وباالتفـــاق مــع وزارة الـــنفط فمــن شـــأن 
ذلـــــك تقليــــــل زخــــــم المركبــــــات علــــــى محطــــــات التعبئــــــة 

خـــل مراكـــز المــــدن والمســـاهمة فـــي خفــــض الرئيســـية دا
وانين أجور النقل والسفر على الركاب فضال عن سن ق

وتشــريعات العتمادهــا كــأن تكــون مواقــع إنشــاء المرائــب 
الجديدة للنقل الخارجي خارج مركـز مدينـة بغـداد تالفيـا 
لمـــا قـــد يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن اختناقـــات مروريـــة ، وفـــتح 

 رائب.باب االستثمار في إنشاء وتأهيل الم
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تطــــــوير قطــــــاع النقــــــل بإكســــــاء الطــــــرق بالمــــــادة  (6
االســفلتية بشــكل دوري كــي تتســاوي الطــرق مــن خــالل 
عمــل المناقصــات بشــكل دوري وقيــام الرقــابيين بمتابعــة 

قامــة طــرق جديــدة ممتــدة مــن  األعمــال بشــكل مــنظم، وا 
مشـرق الـبالد إلـي مغربهـا توصــل بـين وسـط آسـيا والــي 

الدولـة العراقيـة قنـاة  البحر المتوسـط وتعمـل مـن خاللهـا
ال تقــــل قيمــــة عــــن قنــــاة الســــويس او )توصــــيل تجاريــــة 

ومـنح  لموقع االسـتراتيجي الرائـع للعـراق،عبر ا (،غيرها
المـــــواطن الفرصـــــة فـــــي شـــــراء ســـــيارة جديـــــدة ال تـــــؤذي 
اآلخــــرين وال تــــؤذي البيئــــة أيضــــا، واالســــتعانة بلوحــــات 
اإلرشــــادات علــــي جــــانبي الطريــــق نظــــرا ألهميتهــــا فــــي 

الطرق للتقليل من حدة الحوادث والكوارث فضال  جميع
عن تطوير اإلنارة على الطرق كي تساعد علـي كشـف 
الطريـــق وجانبيـــه لـــيال فـــي مدينـــة بغـــداد وعمـــل صـــيانة 

 دورية علي جانبي الطريق. 
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 . 2007 
 والتخطيط التصميم ،" أحمد ابو ،احمد خليل . د -5
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 (:1الملحق)

 )المصدر:الباحثون( (1انموذج استمارة االستبيان رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الهندسة المعمارية
 )خاصة برواد منطقة العالوي( م/استمارة استبيان

 -منطقة العالوي في مدينة بغداد أنموذجا   -: سياسات تطوير نظام النقل في العراقبحثعنوان ال
منطقة العالوي القلر الناب  لمدينة بغداد، وتعاني هذه المنطقة من االختناقات المرورية، مما انعكس سلبا تعد 

 الى المنطقة.وحركة السابلة والمركبات من و  سير على على واقع حال المدينة ككل وأثر بالتالي
إن هدف هذا البحث هو وضع مقترحات تعتمد مراعاة جملة من العوامل المؤثرة على تطبيق سياسات 
واستراتيجيات تطوير منطقة العالوي في مدينة بغداد. إن لرأيكم دور مهم في النتائج ، شاكرين تعاونكم 

 .........مع التقدير.
 :أوال: معلومات عامة

 ذكر             الجنس:  أنثى       -1
أكبر     12-12       12-12        12-12         12-12سنة         12العمر:  أقل من -1
 سنة  12من
 المهنة:  موظف              كاسر                طالر              متقاعد           أخرى)تذكر رجاءا(  -1
محافظة شمال بغداد         محافظة جنور بغداد      خارج  منطقة السكن:  داخل مدينة بغداد          -1

 القطر      
موقع العمل:   داخل مدينة بغداد           محافظة شمال بغداد         محافظة جنور بغداد      خارج  -1

 القطر         
-ثالث ساعات   ثالث ساعات   -ساعتين       ساعتين-طول الرحلة:  أقل من ساعة            ساعة-1

 أربع ساعات
 خمس ساعات              أكثر من خمس ساعات       –أربع ساعات                   

أسبار الرحلة:  دراسة   عالج    مراجعة دوائر الدولة      تجارة      سياحة      زيارة أقارر      -7
 أخرى)تذكر رجاءا(    

 صرا      مساءا    ليال     )مع تحديد ساعة الرحلة رجاءا(    زمن الرحلة: صباحا    ظهرا     ع -8 
 ايجابيات الرحلة: )الرجاء ذكر جميع االيجابيات للرحلة(      -9

 سلبيات الرحلة: )الرجاء ذكر جميع االيجابيات للرحلة( -12
 سياسات واستراتيجيات تطوير منطقة العالوي في مدينة بغداد ثانيا:
 فاعلية السياسات واالستراتيجيات اآلتية:اكتر نعم أو كال في كل مربع رجاءا:/ماهو رأيك بمدى 1س
 
 
 

العدد ٢٧ لسنة ٢٠١٣  المجلة العراقیة لھندسة العمارة



 
موافق  السياسات واالستراتيجيات ت

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      وضع جسور للسابلة في المنطقة 1
      إنشاء مجسر للمركبات في المنطقة 1
      ت في المنطقةإنشاء أنفاق للسابلة والمركبا 1
      عزل حركة السابلة عن المركبات 1
      إنشاء منظومة نقل متطورة تكنولوجيا)مترو،ترام،..( 1
شق شوارع إضافية مساعد للشوارع الموجودة في  1

 المنطقة
     

      وضع منظومة متطورة لإلشارات الضوئية وتفعيل دورها 7
      ألصليإنشاء كراجات مساعدة للكراج ا 8
      أخرى 9

 ، يرجى ذكر هذه السياسات واالستراتيجيات المقترحة:9في حالة الموافقة على الحقل 
1-.....................1-..................................1-........................... 

 
 ية في المنطقة:/مامدى تأثير استعماالت األر  على تفاقم مشكلة االختناقات المرور 1س
موافق  استعماالت األر  ت

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      الدور السكنية 1
      األبنية الحكومية 1
      األبنية الدينية 1
      األبنية التراثية 1
      محطات النقل 1
      الشركات السياحية 1
      أخرى 7

 ، يرجى ذكر هذه االستعماالت:7الحقل  في حالة الموافقة على
1-...............................1-.............................1-...................... 
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 /ماهو برأيك دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة االختناقات:1س
موافق  دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ت

 بشدة
غير  يدمحا موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      المساعدة في التخطيط  1
      المساعدة في تقديم التصاميم 1
      المساعدة في التنفيذ 1
      المساعدة في التمويل 1
      تحديد الحلول والمعايير والكلف 1
      وضع تشريعات وسن قوانين تحد من هذه المشاكل 1
      أخرى 7

، يرجى ذكر األدوار األخرى لمؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة 7ة الموافقة على الحقل في حال
 االختناقات:

1-...............................1-.............................1-...................... 
 
 /ما هو برأيك السبر الحقيقي لالختناقات المرورية من وجهة نظرك:1س
موافق  السبر الحقيقي لالختناقات المرورية من وجهة نظرك ت

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      تركز الفعاليات االقتصادية  1
      تركز الفعاليات االدارية 1
      تردي الوضع األمني 1
      ضعف األجهزة الرقابية 1
      أسبار تنظيمية 1
      بالتشريعات والقوانين من قبل المواطنينعدم االلتزام  1
      أخرى 7

 ، يرجى ذكر هذه األسبار:7في حالة الموافقة على الحقل 
1-...............................1-.............................1-...................... 

 أي مالحظات لديك حول االستبيان ،أكتبها رجاءأ:
1-.........................1-.........................1-......................... 

 ................................................مع جزيل شكرنا وامتناننا لتعاونكم معنا
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 )المصدر:الباحثون( (1انموذج استمارة االستبيان رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قسم الهندسة المعماريةجامعة الموصل/كلية الهندسة/
 )خاصة بالمختصين( م/استمارة استبيان

 -منطقة العالوي في مدينة بغداد أنموذجا   -عنوان البحث: سياسات تطوير نظام النقل في العراق
منطقة العالوي القلر الناب  لمدينة بغداد، وتعاني هذه المنطقة من االختناقات المرورية، مما تعد 

 وحركة السابلة والمركبات من والى المنطقة. سير على حال المدينة ككل وأثر بالتاليانعكس سلبا على واقع 
إن هدف هذا البحث هو وضع مقترحات تعتمد مراعاة جملة من العوامل المؤثرة على تطبيق سياسات 

كم واستراتيجيات تطوير منطقة العالوي في مدينة بغداد. إن لرأيكم دور مهم في النتائج ، شاكرين تعاون
 .........مع التقدير.
 أوال: معلومات عامة:

 الجنس:  أنثى                ذكر  -1
 سنة 12أكبر من    سنة       12-12سنة        12-12سنة         12-12سنة    12-12العمر:  -1
 رجاءا( أكاديمي   أعمال حرة     أخرى)تذكردولة(    مصمم حضري    مخطط    المهنة:  مهندس)دوائر ال-1
     إحصاء      هندسة مدنية    تكنولوجيا   بيئة    تخطيط حضري   عمارية  االختصاص: هندسة م-1

 )تذكر رجاءا( أخرى
 مابعد الدكتوراه       أخرى)تذكر رجاءا(  وراه   دكت  الشهادة: بكالوريوس   دبلوم عال    ماجستير   -1 
 محافظة جنور بغداد      خارج القطر   افظة شمال بغداد      غداد    محمنطقة السكن:  داخل مدينة ب -1
 موقع العمل:   داخل مدينة بغداد       محافظة شمال بغداد         محافظة جنور بغداد      خارج القطر  -7

 سياسات واستراتيجيات تطوير منطقة العالوي في مدينة بغداد ثانيا:       
 ياسات واالستراتيجيات اآلتية:اكتر نعم أو كال في كل مربع رجاءا:/ماهو رأيك بمدى فاعلية الس1س

موافق  السياسات واالستراتيجيات ت
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      وضع جسور للسابلة في المنطقة 1
      إنشاء مجسر للمركبات في المنطقة 1
      إنشاء أنفاق للسابلة والمركبات في المنطقة 1
      عزل حركة السابلة عن المركبات 1
      إنشاء منظومة نقل متطورة تكنولوجيا)مترو،ترام،..( 1
شق شوارع إضافية مساعد للشوارع الموجودة في  1

 المنطقة
     

      وضع منظومة متطورة لإلشارات الضوئية وتفعيل دورها 7
      إنشاء كراجات مساعدة للكراج األصلي 8
      أخرى 9
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 ، يرجى ذكر هذه السياسات واالستراتيجيات المقترحة:9في حالة الموافقة على الحقل 
1-.....................1-..................................1-........................... 

 
 /مامدى تأثير استعماالت األر  على تفاقم مشكلة االختناقات المرورية في المنطقة:1س
موافق  استعماالت األر  ت

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      الدور السكنية 1
      األبنية الحكومية 1
      األبنية الدينية 1
      األبنية التراثية 1
      محطات النقل 1
      الشركات السياحية 1
      أخرى 7

 ذكر هذه االستعماالت: ، يرجى7في حالة الموافقة على الحقل 
1-...............................1-.............................1-...................... 
 /ماهو برأيك دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة االختناقات:1س
موافق  دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ت

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

      المساعدة في التخطيط  1
      المساعدة في تقديم التصاميم 1
      المساعدة في التنفيذ 1
      المساعدة في التمويل 1
      تحديد الحلول والمعايير والكلف 1
      وضع تشريعات وسن قوانين تحد من هذه المشاكل 1
      أخرى 7
 

، يرجى ذكر األدوار األخرى لمؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة 7لحقل في حالة الموافقة على ا
 االختناقات:

1-...............................1-.............................1-...................... 
 /ما هو برأيك السبر الحقيقي لالختناقات المرورية من وجهة نظرك:1س
 

العدد ٢٧ لسنة ٢٠١٣  المجلة العراقیة لھندسة العمارة



الختناقات المرورية من وجهة السبر الحقيقي ل ت
 نظرك

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      تركز الفعاليات االقتصادية  1
      تركز الفعاليات االدارية 1
      تردي الوضع األمني 1
      ضعف األجهزة الرقابية 1
      أسبار تنظيمية 1
انين من قبل عدم االلتزام بالتشريعات والقو  1

 المواطنين
     

      أخرى 7
 ، يرجى ذكر هذه األسبار:7في حالة الموافقة على الحقل 

1-...............................1-.............................1-...................... 
 أي مالحظات لديك حول االستبيان ،أكتبها رجاءأ:

1-.........................1-.........................1-......................... 
 ................................................مع جزيل شكرنا وامتناننا لتعاونكم معنا

 
 (1الملحق)

 )المصدر:الباحثون( نتائج االستبيان حسر العينة األولى)رواد منطقة العالوي( (:1)الجدول 
 عامة:المعلومات لاوال : النسر المئوية ل

 %11ذكر         %11الجنس:  أنثى          -1
     %11  12-12      %19  12-12      %11   12-12    %11سنة     12العمر:  أقل من-1

 %1سنة  12أكبر من   8% 12-12
           %7متقاعد            %18طالر             %12كاسر               %11المهنة:  موظف    -1

 %1أخرى)تذكر رجاءا( 
خارج     %18محافظة جنور بغداد  %19محافظة شمال بغداد  %11منطقة السكن:  داخل مدينة بغداد-1

       %11القطر
خارج    %12محافظة جنور بغداد    %11محافظة شمال بغداد   %17داخل مدينة بغداد موقع العمل:-1

         %11القطر 
أربع -ثالث ساعات %11ثالث ساعات -ساعتين %11ساعتين -ساعة   %12ساعة أقل منطول الرحلة:-1

        %11أكثر من خمس ساعات              %19خمس ساعات–أربع ساعات      %11ساعات
زيارة  %12سياحة %11تجارة   %19مراجعة دوائر الدولة   %11عالج  %11أسبار الرحلة:  دراسة-7

    %1ا( أخرى)تذكر رجاء     %1أقارر
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)مع تحديد     %12ليال     %11مساءا    %11عصرا     %19ظهرا     %17زمن الرحلة:صباحا -8 
 ساعة الرحلة رجاءا(  

   
 سياسات واستراتيجيات تطوير منطقة العالوي في مدينة بغداد ثانيا:

 المقترحة في البحث:مدى فاعلية السياسات واالستراتيجيات النسر المئوية ل -1
 غير موافق محايد موافق سياسات واالستراتيجياتال ت
 %1 %12 %81 وضع جسور للسابلة في المنطقة 1
 %1 %7 %89 إنشاء مجسر للمركبات في المنطقة 1
 %1 %11 %71 إنشاء أنفاق للسابلة والمركبات في المنطقة 1
 %1 %8 %87 عزل حركة السابلة عن المركبات 1
 %1 %1 %92 نولوجيا)مترو،ترام،..(إنشاء منظومة نقل متطورة تك 1
شق شوارع إضافية مساعدة للشوارع الموجودة في  1

 المنطقة
72% 11% 7% 

وضع منظومة متطورة لإلشارات الضوئية وتفعيل  7
 دورها

81% 11% 1% 

 %8 %11 %78 إنشاء كراجات مساعدة للكراج األصلي 8
 

 تفاقم مشكلة االختناقات المرورية في المنطقة: مدى تأثير استعماالت األر  علىالنسر المئوية ل -1
 غير موافق محايد موافق استعماالت األر  ت
 %1 %1 %91 الدور السكنية 1
 %1 %8 %87 األبنية الحكومية 1
 %71 %1 %11 األبنية الدينية 1
 %11 %11 %11 األبنية التراثية 1
 %1 %1 %91 محطات النقل 1
 %1 %7 %89 الشركات السياحية 1

 

 دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة االختناقات:لالنسر المئوية  -1
 غير موافق محايد موافق دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ت
 %1 %11 %81 المساعدة في التخطيط  1
 %1 %11 %87 المساعدة في تقديم التصاميم 1
 %8 %11 %77 المساعدة في التنفيذ 1
 %11 %11 %11 اعدة في التمويلالمس 1
 %1 %19 %78 تحديد الحلول والمعايير والكلف 1
 %1 %12 %81 وضع تشريعات وسن قوانين تحد من هذه المشاكل 1
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 النسر المئوية لالسبار المؤدية لالختناقات المرورية: -1
 غير موافق محايد موافق السبر الحقيقي لالختناقات المرورية  ت
 %11 %12 %11 يات االقتصادية تركز الفعال 1
 %12 %1 %71 تركز الفعاليات االدارية 1
 %1 %8 %87 تردي الوضع األمني 1
 %1 %1 %91 ضعف األجهزة الرقابية 1
 %1 %1 %91 أسبار تنظيمية 1
 %7 %1 %88 عدم االلتزام بالتشريعات والقوانين من قبل المواطنين 1
 

 :)المصدر:الباحثون( العينة الثانية)المختصين(نتائج االستبيان حسر  (:1)الجدول 
 عامة:الاوال : النسر المئوية للمعلومات 

 %71ذكر               %19الجنس:  أنثى    -1
أكبر    %11 12-12      %11 12-12      %11  12-12     %19    12-12العمر:  -1
  %8سنة 12من
أعمال      %11أكاديمي      %11مخطط    %12ضريمصمم ح    %11)دوائر الدولة(مهندسالمهنة:  -1

 %1أخرى)تذكر رجاءا(     %11حرة 
هندسة     %11تكنولوجيا       %7بيئة   %18تخطيط حضري    %19االختصاص:هندسة معمارية -1

 %1أخرى)تذكر رجاءا(      %1إحصاء       %12مدنية 
مابعد الدكتوراه      %17دكتوراه       %18تيرماجس     %9دبلوم عال       %11الشهادة:بكالوريوس-1 
 %1)تذكر رجاءا(أخرى      1%
      %19محافظة جنور بغداد         %11محافظة شمال بغداد     %11منطقة السكن:  داخل مدينة بغداد-1

       %9خارج القطر
      %11افظة جنور بغدادمح       %11محافظة شمال بغداد       %17موقع العمل:   داخل مدينة بغداد-7

  %8خارج القطر 
 سياسات واستراتيجيات تطوير منطقة العالوي في مدينة بغداد ثانيا:       

 النسر المئوية لمدى فاعلية السياسات واالستراتيجيات المقترحة في البحث: -1
 غير موافق محايد موافق السياسات واالستراتيجيات ت
 %1 %8 %88 قةوضع جسور للسابلة في المنط 1
 %1 %1 %91 إنشاء مجسر للمركبات في المنطقة 1
 %1 %11 %71 إنشاء أنفاق للسابلة والمركبات في المنطقة 1
 %1 %8 %87 عزل حركة السابلة عن المركبات 1
 %1 %1 %92 إنشاء منظومة نقل متطورة تكنولوجيا)مترو،ترام،..( 1
 %7 %11 %72ة في شق شوارع إضافية مساعدة للشوارع الموجود 1
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 المنطقة
 %1 %11 %81 وضع منظومة متطورة لإلشارات الضوئية وتفعيل دورها 7
 %9 %17 %71 إنشاء كراجات مساعدة للكراج األصلي 8
 
 النسر المئوية لمدى تأثير استعماالت األر  على تفاقم مشكلة االختناقات المرورية في المنطقة: -1
 غير موافق دمحاي موافق استعماالت األر  ت
 %1 %1 %91 الدور السكنية 1
 %9 %8 %81 األبنية الحكومية 1
 %72 %1 %11 األبنية الدينية 1
 %11 %11 %12 األبنية التراثية 1
 %1 %9 %92 محطات النقل 1
 %8 %1 %81 الشركات السياحية 1
 
 ناقات:لدور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع لحل مشكلة االختالنسر المئوية  -1
 غير موافق محايد موافق دور مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ت
 %1 %11 %81 المساعدة في التخطيط  1
 %1 %11 %81 المساعدة في تقديم التصاميم 1
 %7 %11 %79 المساعدة في التنفيذ 1
 %19 %11 %18 المساعدة في التمويل 1
 %1 %17 %78 تحديد الحلول والمعايير والكلف 1
 %1 %8 %88 وضع تشريعات وسن قوانين تحد من هذه المشاكل 1
 
 النسر المئوية لالسبار المؤدية لالختناقات المرورية: -1
 غير موافق محايد موافق السبر الحقيقي لالختناقات المرورية  ت
 %11 %1 %12 تركز الفعاليات االقتصادية  1
 %11 %7 %71 تركز الفعاليات االدارية 1
 %1 %1 %89 الوضع األمنيتردي  1
 %1 %1 %91 ضعف األجهزة الرقابية 1
 %1 %1 %98 أسبار تنظيمية 1
 %7 %7 %81 عدم االلتزام بالتشريعات والقوانين من قبل المواطنين 1
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 وي.(: خارطة مدينة بغداد، ومقتربات منطقة العال0الشكل )
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