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 صدق هللا العظيم 



 ت   
 

 االهداء
  

 الى
 هاديًا ومبشرًا ونذيرًا محمد ، إلى   من ُأرِسل رحمًة مهداة للعالمين  

 تسليمًا كثيراً 
 الى  

 والدي الغالي سندي وذخري اطال هللا في عمره. 
 إلى  

 والدتي العزيزة اطال هللا في عمرها حبا 
 الى 

 سندي في الحياة اخوتي واخواتي  
 لى  إو 

 كل األصدقاء ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي اثناء دراستي الجامعية 
 لى إو 

 كل من لم يدخر جهدًا في مساعدتي  
 
 

احث    الب 

  



 ث   
 

 شكر وتقدير 

( ويا  آله وصالالالحوم و ن اى ده يةدوم و الالالار الحمد هلل رب العالمين والصالالالوا وال الالالون يا  حمدا  حمد 

 يا  حةجه إل  يون الدين. 

ويزفاحًا    هللا  نتوجه االشالالالالالجز الجعد  اعد  الالالالالجزال و الالالالالعنا ونحا نحةا   اام ىجا الجةد الم وااالالالالال  إال  ن   

،  الز الالم(  ل اضالاه ااش الزاع يا  ىج  مدهللا المداتاصالوا  يمما  يأل ال اي  الاااال  الد  ور  االجمي   

الكزدمم وتشالالالالالالالالالالجدعه الم الالالالالالالالالال مز وميمه الم واصالالالالالالالالالال  و   دومه     هولما نيدا   ن رو  يامدم  خاصالالالالالالالالالالم ولزياي

نياح نا   ،خيز  ز الد لا  ت الموحظات واالق زاحات ال الديدا فا      زحام  ن  زاح  إيدام الدرا الم، فكاح

فاه  نا نج  آوات ال  ديز ون الالالالالالالالالالالالالم  آوات  ،كميزًا فا تجاوز  ميز  ن يقوات الوحث ال ا تعزاالالالالالالالالالالالالالت لةا

 ز المديد والصحم الدائمم.     االح زان، ونتمن  له العم

يماما  ادم ال ز دم والعاون اشح الالالالالالالالالالالاحدم الم ممام اعميدىا   نت دن اجعد  الشالالالالالالالالالالالجز وال  ديز إل  ودطيب لا    

  جمد  ن الالالالاتجا ق الالالالف الجيزالدم فا  ادم ال ز دمو عاوحه العاما األ الالالال اي الد  ور  رداد يمدهللا احمد( وال  

فجعاىف هللا خيز    الماج الالالالالال يزالجين حةات  ن يامةف اليعدز خول  زحام  ،تكزدت   لاعاون اشح الالالالالالاحدمة جا عم

 الجعاء.

اائق الشالالالالالجز وال  ديز لجمد  األخوا واألصالالالالالدقاء والع وء لحز    ااع ةف لمشالالالالالوار   ن  نت دن ا  ن الوفاءو 

 نو   الالالالالالالالالالايدا فا توفيز المصالالالالالالالالالالامر  ،نو حصالالالالالالالالالالدحم  ،نو وجةم حظز  ،وإل      ن ن الالالالالالالالالالةف يزن  الوحث،فا 

 ، وإل      ن فاتنا ي زىف، فجعاىف هللا ينا خيز الجعاء.حات والمدا

  (ياا لطدف  حموم الجمور   اد  ور كما ال واوتنا فا حةاوم ىجا الم ان إْ  نقدن يظدف  الالالالالالجز  وت ديز  ل

واأل الالالال اي إيزا دف   األ الالالال اي  نيز يعد  واأل الالالال اي صالالالالو  يمدهللا واأل الالالال اي يمدهللا مخي وال  اخوتا وز وئا  

 ز وئا فا  زحام الماج  يزال   افم و فديف 



 ج    
 

آ اين ن  وجو  قد  الم وااالالالالالالالالالالالالالال ،شتمان ىجا الوحث    ا ا يو الالالالالالالالالالالالالالع  ت  و جل الكمال،ميا  نال   احأوفا الخ ان ف

 لده و ن هللا ال وفيق.  ت  جاه احمنن  وف  الةدع الج   ن 

احث    الب 

  



 ح    
 

 المستخلص 

العوا الال  ال ا تيم  ال  زدالالاما االرتوالالاف وال االالايالال    نحالالد تعالالد خالالد الالات الن الال  الالالداخاا فا المالالدينالالم  
واحد  الخد ات ال ا تح   حيعًا  جاحدًا ماخ  المدينم  وىا  نالوظداا يين اال اكن يا   الالالالالالالالالالالط  االرد، 

تز ط ا الالال عماالت   ، وتمم  خد ات الن    الالالزايين الحز م والمواصالالالوت ال االمن  االرتكازدم اال الالالا الالالدم فيةا
شما م صام ال ااي  لدما يينةا وال ا ال ومجن ا  تيم  مورىا اشج   اوء  ن مو  حز م االرد يوعضةا  

 و ن ىنا تمزز اىمدم الن   والمزور ومورىا الحيو  فا حداا المدينمالناس والوضالالالالالالائ  يين ارجائةا المخ اام  
 . وتطورىا الحالا والم   ماا

وقداس    وتوزدعةا ونحماففم واق   الالالالالالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالالالالالالا زاء  تةدع الدرا الالالالالالالالم ال   عز 
كااءتةا وفق المي الالالالالالالزات المجاحدم والوظدمدم والميداحدم و ي الالالالالالالز  الالالالالالالةولم الوصالالالالالالالول و ده  ااءتةا االن الالالالالالوم  
لا الالالالالجا  والم الالالالالاحم والمز وات، وقد تف اي مام المنةل الوصالالالالالاا ال حاياا المديون ااأل الالالالالاليب اشحصالالالالالائدم  

الدرا الالالالالالالم وتممي  ح ائل  ( ل ح يق ىدع ARCGIS V10.3وت ندات ال حاي  المجاحا االالالالالالالمن ييمم يزحا ل  
 تاك المي زات خزائطدًا وتحاياةا  جاحدًا. 

اي تناول الاصال  األول االاار النظز  والخصالائا الجيزالدم  وقد تضالمنت الدرا الم خم الم فصالول 
الميثزا فا  الالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالا زاء، ا ا الاصالال  الماحا فخصالالا لدرا الالم توزد   الالوجم الن   

ماالت األرد فا المدينم، و زس الاصالالالال  المالث ل حاي   ي الالالالزات الكمدم والوظدمدم  الداخاا واحماف ا الالالال ع
و ي الالالز  الالالةولم الوصالالالول لشالالالوجم الن   الداخاا فا المدينم، فا حين ا الالال م  الاصالالال  الزاا  يا  تصالالالندف  

، لدما تعزد 2020الزحوت وتحاي  حز م المزور يا   الالالالالالالالالالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالالالالالالالالالالا زاء لعان  
،  2020ا س ل حاي  المشالالالالالالالالجوت ال ائمم والمعالجات الم  زحم لان   فا  دينم  الالالالالالالالا زاء لعان  الاصالالالالالالالال  الخ

 . ااال  ن اجات وال وصدات فضًو ين قائمم المصامر والموحقالدرا م  ت وخ م ل ح يق الةدع  نةا

اع  ح وم اححز  وقد يينت الن ائل وفق تحاي  المي زات الكمدم ومرجم تزااط  وجم الطزق الزئد م ا 
 ما اظةزت ح ائل  ي الالالزات يي ا الاا و ،  ين القدمم الممالدم%(  5.1 ياغ    ي الالالز احعطاع الطزق الزئد الالالم

وتح اج   إل  حد الشالالالالالالوجم الكا امتزااطةا  لف وصالالالالالال     جا ا واي ا ومرجم ال زااط و ز عدم الشالالالالالالوجم( فا المدينم
غيز  ن شالزا اشالج  جيد  ما ا   الوجم الطزق الزئد الم إل  مرجم ال زااط ال ان    لاوصالول عددًا  ن الوصالوت 

نازاع الشالوجم االفدام جدًا و عظف الشالوجم ومرجم ال زااط يين  فا الحيع الحضالز  وىنا  ت ارب يين الع د 



 خ    
 

ال ت صالالال  اتصالالالااًل  وا الالالزًا اجمد  الع د وا  يدم الوصالالالوت الحالدم اق  اجميز ين اقصالالال  يدم  مجن  ن  
 .ي دا  ز عدم ت ازع  نةا  عظف وصوت الشوجمفضو ين يدن وجوم صوت  الو 

 جلك نظةزت ح ائل تحاي  المي الالالزات الوظدمدم   ي الالالز ايدام الشالالالوارع االن الالالوم لا  ااعات و مافم  
(  ين تواين  ااءتةا  ن  2و مافم الطزق االن الالالوم لا الالالجا  والم الالالاحم  ف  2لام الالالاحم  ف  مال  ااعات االن الالالو
 الكمدم  وجم الن   الداخاا ااءا نماء  يوجوم تدحا فا  تاك المي زات اجما ةا    ت وتاخص،  حا  جنا آلخز

األماء يا   ااءا ىجا الواق   ، واحعجاس  آلخزكااءا  ن حا  الالالالجنا  تاك اللعمون المدينم وتواين    والوظدمدم(
ا الالةولم ود الالز،   وصالالول ال الالاكن الحضالالز  ال   ز ع المدينم وتواين  الالةولمشالالوجم الن   المجاحا والوظداا ل

 (.Network analysis كما نظةزته ح ائل تحاي  

و توصالالات الدرا الالم نوضالالًا  ن خول الزصالالد الميداحا ال  ا   الطاقم ال صالالمدمم لشالالوجم الشالالوارع ال 
 الالالالالم فا المدحدم وقعت ت نا الالالالالب ايدام المز وات المارا فوقةا، فضالالالالالًو ين يلك، ن   جمد  ال  ااعات المدرو 

( والج  يدل يا  اح الالالالالالالالداب  1( الج  وجو  لده  عدل حجف المزور نكمز  ن  Fاالالالالالالالالمن   الالالالالالالال وه الكااءا  
 المزور المضطزب     زيات قايام جدًا ت  زب  ن الصاز.
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 المقدمة:
وعد الن   فا غاوم األىمدم  نج يدء حداا االح الالالالالالا  يا   الالالالالالط  االراد ف د  ا   زاف ا ل ح الالالالالالا  فا      

جمد  المزاح  ال ا  زت يةا الحداا اشح الالالالالالالالالالالاحدم ودعد ايزز العوا   ال ا  الالالالالالالالالالالايدت يا  تطور االح الالالالالالالالالالالا   
ال طايات االق صاموم  وازمىار حضارته، ا ا فا الوقت الحااز فأ  نىمدم الن   ت جا  فا  وحه احد اىف  

ال ا تيثز فا جمد  ال طايات اشالالالالالالالالالج  وااالالالالالالالالال  فا  خ ام المج معات الم  د م والنا دم و وحه واحد  ن  
األحشالالالالالالالالطم الوشالالالالالالالالزدم الةا م والمزتوطم ارتوااا وثد ا االمجا ، وت كو  المنظو م الن ادم  ن يناصالالالالالالالالز ايززىا  

 ا تخد ةا وا  ىج  الشالالالالالالوجات ال ت   نىمي ةا   الالالالالالوجات الن   اي تعم  ىج  الشالالالالالالوجات يا  تزااط المنط م ال
 الواء فا ر ط المنط م    المنااق األخزه او ر ط المنط م    اعظةا اشالوجم  ن الطزق الداخادم وت الم   

العوا   ال ا تيم  ال  زداما االرتواف وال ااي  الوظداا    نحد ىج  الشالالالالالوجم اشالالالالالوجم الن   الداخاا  ال ا تعد  
ويلك لدورىا فا   د، وىا  ن الخد ات ال ا تح   حيعًا  جاحدًا ماخ  المدينميين اال اكن يا   الط  االر 

واىمي ةا فا ججب اال ال دطا  ايا تكو  العوقم تاايادم يين الم ال وانات الوشالزدم وازق  ،ال و ال  الجيزافا
     الن   اي تنججب الم الالالالالالال  زات الوشالالالالالالالزدم وت وزع    ا  دام ازق الن   وا  توزد  الخد ات غالوا  ا وجو 

ا  دام الطزق ل  الالالةي  يمادم الوصالالالول اليةا  ما تنججب الطزق ال  الم الالال وانات لومجزم حشالالالوء   الالال وانم  
حديمم  ا تامث ا  تم د اليةا ازق الن   ف صالو  العوقم يين الطزق والم ال وانات يوقم تاايادم    ييثز  

دط  الالالالالالالالالالالالالالوجالم الن ال  وتوزد   االاألخز يالدرجالم  الا،  لالجا فمن نولودالات المخططين ينالد احشالالالالالالالالالالالالالالاء المالد  ىا تخط
وتمم  خد ات  الخد ات االشالج  الج  يوفز  الوله وصالول لكافم  الجا  المنط م و عدالم فا ز ن الوصالول 

الن    الالالالالالالزايين الحز م والمواصالالالالالالالوت ال ا تز ط ا الالالالالالال عماالت االرد يوعضالالالالالالالةا و ن ىنا تمزز اىمدم الن   
 الالالالالالم يوجوم  الالالالالالوجم ح   ماخاا يات نصالالالالالالناع  وت ميع  نط م الدرا ومورىا الحيو  فا حداا المدينم.والمزور 

نثز الن    ازق   واينم فا الصالالالالالالالالالالالاات والكااءا لجا ف د تف تناولةا االدرا الالالالالالالالالالالم الماصالالالالالالالالالالالام  ن حيث مرا الالالالالالالالالالالم
ااي وارىا     الالالالالالالالالا زاء دينم   وا الالالالالالالالال عماالت األرد فا المنط م  ما تف تناول اثز الن   فا حداا ال الالالالالالالالالجا  فا

  وال ا ت م   يم    ميز  ن حجف ال الالالالالالالجا  صالالالالالالالو  الدينظم  واحدا  ن المزاكع الحضالالالالالالالزدم الكميزا فا  حاف
فا الحز م و ال الا زداما فا حشالالالالااات اشح الالالالا    جاح ةا الديندم وتنوع ا الالالال عماالت األرد ااشاالالالالافم ال  

وقد تف مرا الالالالالالم  واصالالالالالالاات  الالالالالالوجم الن   يا  اخ وع نحوايةا ونحجا ةا،    ال الالالالالالدارات الن   ا  ال الالالالالالدماوال ن    
ليزد قدالاس  االاءا خالد الات الن ال  فيةالا والوقوع يا  اىف المعوقالات ال ا تعيق     الالالالالالالالالالالالالالا زاءالالداخاا لمالدينالم  

 الالالالاط الضالالالالوء  ل الدرا الالالالم ت جاءيا  ىجا األ الالالالاس  و حز م الن   و حاولم ت دوف الحاول ل جاوز ىج  العوائق 
  .2020 دينم  ا زاء لعان الن   الداخاا فا   ااءا  وجم تحاي  يا 
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 أوال: مشكلة البحث:

ــامراء من تباين في كفاءتها وفقًا ألنماطها  تعاني ا ــالت في مدينة ســـــ ــبكة الداخلية للنقل والمواصـــــ لشـــــ
 واستخداماتها، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة باألسئلة االتية:

 ؟لمدينم  ا زاء الداخاا وجم الن     ااءافا مورًا  اخصائا الجيزالدمى  ن   ل -1
وتصالالالالالنداةا واحمااةا وا الالالالال عماالت األرد و ا حجف العوقات توزد   الالالالالوجم الن   الداخاا    ا واق -2

  ؟يينةما
 ا  ااءا  ي الالالالزات  الالالالوجم الن   الداخاا الكمدم والوظدام و ي الالالالز  الالالالةولم الوصالالالالول يا    الالالال وه   -3

  ؟االحداء ال جندم
 ؟ حجف حز م المزور يا   وجم الن   الداخاا ويند  داخ  المدينم الزئد م وتواينةا ون وايةا   اىو -4

 :البحث ةثانيا: فرضي

 تم تحديد فرضيات الدراسة على النحو االتي:

 الالالالالوجم الن   الحضالالالالالز  ماخ    مور  ةف فا توجده وتشالالالالالجي  نحماف الموقفدم  لاخصالالالالالائا الجيزالدم -1
 لكو  المدينم حا م وص  يين  مال المحافظم وجنو ةا.، المدينم

يا  ا الالالالالالالالالالالالالال عمالاالت األرد ت والاين  الالالالالالالالالالالالالالوجالم ازق الن ال  الداخاا فا توزدعةالا واصالالالالالالالالالالالالالالناةالا واحمالااةالا   -2
ا  الوحث ين العناصالالالالز ال ا تشالالالالج  حظان  و   الحضالالالالزدم  ن خول تيييز حمط اال الالالال عمال ال الالالالائد.

فا تح يق  ااءا ح ادم تح ق  الالالةولم الوصالالالول لا الالالدارات وال الالالايام وت اي   ن    ت الالالاىفالن   الداخاا 
 الوقت والجةد والكاام.

ا   ي الالالالالالزات الكمدم والوظدمدم و ي الالالالالالزات  الالالالالالةولم الوصالالالالالالول تعمز ين تواين  ااءا خد ات الن    -3
 الن   الداخاا.و ااي ةا  ن حا آلخز ي أثيز  وجم 

 مداتةا    ت واينخطوف الن   الزئد دم ال ا و اكةا ال جا  لمخ ام األغزاد او النشااات و   ت واين -4
 ح ب نحداء المدينم.

 :  البحث  فثالثا: هد
ال  ال عمق فا  جال الوحث ال طمد ا والكشالالالم ين فز  تح الالالين خد ات الن    تةدع الدرا الالالم -1

ااايادم ،    تععدع خمزات الن   لاز اب فا المد  الم و طم الحجف  ن خول نحداث تيييز فا 
 حظان الن   الحالا.

مرا الالالالم وتحاي  نثز الن   الحضالالالالز  فا المدينم  ن خول مرا الالالالم الخصالالالالائا الموقفدم الجيزالدم   -2
ايزاز تطور واق   الوجم الشالوارع ونثزىا يا  المزور  رىا الميثز فا يناء وتوجده  الوجم الشالوارعومو 

 .والحز م
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الكشالالالالالم ين   الالالالال وه  ااءا ا الالالالال عماالت األرد ألغزاد الن   والمزور وتوزدعةا يا  صالالالالالاحم   -3
 الحيع الحضز .

وتوزدعةا واح الالالالالالالدايدم  تحاي  يناصالالالالالالالز الن   الداخاا  ن خول تحاي   الالالالالالالوجات الشالالالالالالالوارع ونحمااةا   -4
 حز م المزور و   اع ات الن   األخزه.

يدا  نثز ا الالالالالالالالالالال عماالت األرد يا   ااءا الن   و دا  ر دم جيزالدم فا  جال ال خطدط لمزور   -5
 .وتشخدا المعوقات والمشاك  و م  تجاوزىا وال اياموحز م وح   نفض  لا دارات 

 . جمم ين الحز م المزوردم ماخ  المدينمالم اىمم فا وا  الحاول ال طمدقدم لامشاك  النا -6

 :البحثمبررات رابعًا: 

الن      لمشالالالالالجوت واحدا  ن المد  ال ا تا  ز إل  مرا الالالالالات جيزالدم تحايادم    الالالالالا زاءتعد  دينم   
والمزور ماخ  المدينم ، اي ومم  الن   نىمدم  جاحدم االنظز لما وشالالالالالالالالالالالالياه  ن   الالالالالالالالالالالالاحم  ةمم  ن نرد 
المدينم  ن خول المزائب و واقم ال دارات و حطات تعممم الوقوم والشوارع وتوزدعةا وال ا تيثز اشج   

 اام ، فضالالالو ين  الالالوء  يندم المدينم ، وىو حا م وصالالال  رااطم يين ا الالال عماالت األرد المخ  فا وا الالالز 
ال نظدف لاشالوارع والمشالجوت المزوردم الم ااقمم وقام  ااءا الن   ال ا تيم  ال  صالعو م الوصالول وزداما  

 نجور الن   فضو ين الخ ارا فا الجةد والوقت وتاوث الميمم .
 : البحثخامسًا: منهجية 

 المنةجين خطوات   ن  عدجاً  الدرا الم و الوع ت و إ  ن  مرا الم اليد ن  ت و   نةجًا يامدًا وااالحًا 

 فضالالالالالًو ين ، كااءا الن   الداخاا فا المدينم واق  يا  ال عزع يلك فا تطاب  كاما واال الالالالال  زائا الوصالالالالالاا

 الدرا الم فزاالدات  وتا اليز ت و  ( فاGISالجيزالدم  المعاو ات  حظف ييمم فا ال حاي  المجاحا و الائ  ا ال خدان

    ال عا    زوحم ين ًً فضالالالالالالو ، المجاحدم المداحات  تحاي   جال فا جيدا واموات  ا جاحدات  لما تم اكه  ن  

 اش جا  قدر ححاول  الالالالالالوع  االحصالالالالالالائا، وال حاي  العزد الكارتو زافا وا الالالالالالاليب  ، وامارتةا المداحات  قوايد 

 االىداع تح يق اغدم  جاحدم امنةجدم الدرا الالالالالم   ييزات  وتحاي  وتا الالالالاليز يزد  فا اال جاحدات  ىج  توظدف

  . لاوحث  الزئد دم
 :والمعلومات البيانات سادسًا: مصادر

 :و نةا الدرا م، يايةا  وع تع مد  ال ا والمعاو ات  المداحات   صامر وتنويت  تعدمت  

الم عا م االمواالالوع اشالالج   وا الالز  الجا فدم والز الالائ  والمزاج  الك ب  وتشالالم  المكتبية: المصـادر   -1
 او غيز  وا ز

 احق   2012 خزدطم ال صالمدف اال الاس لامدينم المعدلم لعانوتشالم  الخزائط    :الرـسمية المصـادر   -2
والمداحات، واشحصالالالالالالالاءات الم وفزا فا ال الالالالالالالجوت والنشالالالالالالالزات الحجو دم الصالالالالالالالامرا ين الدوائز ( 1 

 الز مدم فا  نط م الدرا م او المحافظم.
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 و شالالالالج  االي مام  فضالالالالًو ين الشالالالالخصالالالالدم والم ايوت  الموحظم تشالالالالم   الالالالوعالميدانية:   الدراســـة -3

(  GPSوتحديد  واقعةا الزصالد اجةاز  الشالوارعلشالوجم   الشالا   الميداحا الم ال  ا الاوب  يا  رئد الا
تح و   ت ضالالمن  جمويم ن الالمام (  2 احق ا الال مارا ا الال مدا   وتوزد    يا    الال وه االحداء ال الالجندم،

يا   وااالد   خ اام ىامفم ليزد الحصالول يا   عاو ات لف ي ف الحصالول يايةا  ن المصالامرا 
 األخزه وال ا تمجننا  ن ال وص  إل  ح ائل يامدم ين ازدق تحاياةا وتا يزىا.

 سابعًا: حدود منطقة الدراسة: 
  2012لمدينم  الالالا زاء المعدلم فا العان   ت حدم  نط م الدرا الالالم  جاحدًا اخزدطم ال صالالالمدف األ الالالا الالالا

( وتماغ  1 ( وممال  المنط الم الصالالالالالالالالالالالالالالنالا دالم الخزدطالم 1(  نةالا نحدالاء  الالالالالالالالالالالالالالجندالم و 27( حدالًا  28والمجوحالم  ن  
ن  2020( ح الالالالالالالمم لعان 161207ىج ار ود الالالالالالالجن المدينم حوالا  (  1 (46.00  الالالالالالالاحم المدينم  ا و ارب  

 (.1 الجدول
 ن. 2020الدرا م ز احدًا  نم  الحدوم الع احدم: حدمت 

 ( 1)جدول 
 2020 لعام سامراءفي مدينة ومساحة االحياء السكنية اعداد السكان  

 الواحث ااالي مام يا :  -المصدر: 
حمائا، الجةاز المز ع  ل حصاء، مائزا احصاء  حافظم صو  الدين، ت ديزات  جا  وزارا ال خطدط وال عاو  اش -1

 (.  2020 دينم  ا زاء لعان  

 

 .( ARC GIS 10.3يوا طم يزحا ل   المدينما  خزاج   احم  (1)

 عدد السكان  اسم الحي  ت عدد السكان  اسم الحي  ت
 8596 الهادي  14 6934 االمام  1
 1061 الكفاءات  15 8299 حي المعمل  2
 7192 الجبيرية الثانية 16 10239 الضباط  3
 2284 الشرطة  17 4543 البورحمن 4
 2495 االفراز  18 6852 القاطول  5
 7334 الخضراء 19 9632 البونيسان  6
 4770 الجبيرية الثالثة  20 5874 القادسية  7
 4981 المثنى 21 9122 الجبيرية االولى 8
 2829 صالح الدين 22 2512 المعلمين 9
 7744 الشهداء 23 12016 السكك 10
 5777 العرموشية  24 6766 الزراعة  11
 6762 القلعة  25 5461 المستشفى 12
 161207 المجموع 11132 المعتصم 13
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خريطة)
1

(  توزيع احياء مدينة سامراء لعام 
2020

 

صدر: 
الم

- 
صمدف األ ا ا لمدينم  ا زاء لعان 

الواحث اي ماما  يا ،خزدطم ال 
                               

               ً             
2012

 احق 
1)

، المزئدم 
ضائدم ، يزحا ل  

الا
ARC GIS V10.3
. 
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 :البحثهيكلية    ًا:ثامن

الخاتمم ال ا تضالالالالالالالمنت اىف اال الالالالالالال ن اجات  فضالالالالالالالًو ين  فصالالالالالالالول ،  خم الالالالالالالمق الالالالالالالمت الدرا الالالالالالالم إل   
ــل األول  ، إي تناول  ، اح الالالالالالب  ا اق ضالالالالالال ه الدرا الالالالالالم ل ح يق الةدعوال وصالالالالالالدات  اشاار النظز     نةاالفصــ

ــل الثاني، ن ا   الجيزالدم الميثزا يا   الالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالالا زاءوالخصالالالالائا  لادرا الالالالم   الفصـ
  الفصـل الثالث ، و زس ماف ا ال عماالت األرد فا المدينمتوزد   الوجم الن   الداخاا واحفخصالا لدرا الم 

فا حين  ،  الكمدم والوظدمدم و ي الالالالز  الالالالةولم الوصالالالالول لشالالالالوجم الن   الداخاا فا المدينممي الالالالزات ال  ل حاي 
ــل الرابع  ن الالالالال م   الالالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  يا   تصالالالالالندف الزحوت وتحاي  حز م المزور   يا الفصـ

ــل الخامسلدما تعزد   ،2020 الالالالا زاء لعان   ال ائمم والمعالجات الم  زحم لان    جوت المشالالالالل حاي     الفصـ
ااال الالالالال ن اجات وال وصالالالالالدات فضالالالالالًو ين قائمم المصالالالالالامر الدرا الالالالالم    ت ، وخ م2020لعان    دينم  الالالالالا زاءفا 

 .والموحق

 ًا: الدراسات السابقة:تاسع

اى مت ىج  الدرا الالالالالالالالالالم يا  االحماف المجاحدم ال الالالالالالالالالال عماالت االرد   (1995 العجيااالواحث   مرا الالالالالالالالالالم -1
الغزاد الن   فا  دينم ايدام و نظو م  الواريةا وتصالنداةا، وا ال عمات الدرا الم  نةل ال حاي  الكما 
فا امدعم توزد  الزحوت والو الائ  الم ال عمام فضالًو ين مرا الم المشالجوت المزتوطم اال وزد  المجاحا  

 .(1 اثز ىج  االحماف يا  ال اوث الميما الناتل ينةاال  عماالت الن   و 
( تناولت ىج  الدرا الم احماف الن   فا  دينم  ز و  وىا مرا الم حضالزدم  1996 صالازالواحث   مرا الم  -2

، وا الالالالالالال عمات الدرا الالالالالالالم العم  الميداحا  ع مدا يا  ال صالالالالالالالمدف اال الالالالالالالا الالالالالالالا لامدينم واحماف كارتوغزالدم
 .(2  واريةا ووظائاةا، فضًو ين احماف توزد  الزحوت ماخ  المدينم

تناولت ىج  الدرا الالالالالم الخصالالالالالائا الجيزالدم لمدينم الموصالالالالال  وتطور    (1997 يجاجالواحث   مرا الالالالالم  -3
والمشالالالاك  الناجمم ينةا، و  الالال  م    حظان ح اةا واحمااه واثز يلك يا  ا الالال عماالت االرد الحضالالالزدم،

 .(3 2005الطاب يا  الن   لياوم يان 

 

الن   فا  دينم ايدام  مرا الالالم فا جيزالدم   ألغزاد حمد صالالالال  ر د  العجياا، ال حاي  المجاحا ال الالال عماالت االرد ( 1 
  .1995،المد ، اازوحم م  ورا  غيز  نشورا، الجا عم الم  نصزدم،  ادم ال ز دم

م  ورا  غيز  نشالالالورا، جا عم  زدن العايدين ياا صالالالاز، الن   فا  دينم  ز و ، مرا الالالم حضالالالزدم  ارتوغزالدم، اازوحم( 2 
 .1996، اآلمابايدام،  ادم 

، جا عم  ( ماوم  الالالالالالالالالالالادف يجاج، الن   فا  دينم الموصالالالالالالالالالالال ، مرا الالالالالالالالالالالم فا جيزالدم المد ، اازوحم م  ورا  غيز  نشالالالالالالالالالالالورا3 
 .1997الموص ،  ادم ال ز دم،
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ثز ا الالالالال عماالت االرد الحضالالالالالزدم وتصالالالالالندف  الالالالالوارع نكدت يا   ن  (2005 المحمد  الواحث  مرا الالالالالم -4
 الدينالم الز الام  وال حايال  المجالاحا والكما لحز الم الن ال  والمزور فا المالدينالم وال وق  احجف الطاالب يا   

 .(1 الن      عمًو الو ائ  الكمدم  م  ازد م  عدالت االححدار الخطا
داس  ااءا  الالالالوجم الشالالالالوارع ح الالالالب ( تناولت ىج  الدرا الالالالم  ي الالالالزات ق2009 المدراحا  الواحث  مرا الالالالم  -5

 .(2 تصا دمةا الم واينم وتحاي  ىج  الشوجم يا     وه االحداء ال جندم
حيث اى مت الدرا الالالالالالالالالالم اشالالالالالالالالالالوجم الن   الحضالالالالالالالالالالز  فا مولم الكودت   (2007 الخعا االواحث   مرا الالالالالالالالالالم -6

واوجام العوقم   (GISاحد اىف المظاىز الحضالالزدم، واجزاء ال حاي  المجاحا االلا اا الال خدان    ااي وارىا
المجاحدم يين ا  دام خطوف الشالالالوجم و ين  نااق الججب ال الالالجاحا واجزاء ال حاي  الكما لدرجم ال زااط  

  .(3 رتواف (و ا ا والاا وقزدنم اال  يي ا  فا  وجم الن   ااالي مام يا   ي زات ال حاي  الخطا 
( وتناولت  زاح  تطور  الالوجم الن   فا  دينم ار ي  واحمااةا وتصالالاحداةا  2010 جمي الواحث  مرا الالم -7

 .(4 المي زات االحصائدماا  عمال وتحاي  المزافق الخد دم  جاحدًا وقداس  ااءا الشوجم 
لقداس مرجم ال زااط ل واالالد   تطميق المي الالزات الكمدم تناولت الدرا الالم   (2011 ار الالد  الواحث  مرا الالم -8

ين ازدق الوصالالالالالالالالالوت الموجوما فا النظان الطمولوجا، ااالي مام   العوقم الم واملم يين ي د الشالالالالالالالالالوجم
 . (5 يا  المي زات الكمدم والدرا م الميداحدم

تةدع الدرا الالالالالالالالم ال  تحاي  يناصالالالالالالالالز الن   الداخاا  ن خول تحاي     (2013  نة  الواحث   مرا الالالالالالالالم -9
 . (6 ونحمااةا وتوزدعةا واح دايدم حز م المزور و   اع ات الن   األخزه  وجات الشوارع 

 

لطدف ح الالالالن يمدهللا المحمد ، ال حاي  المجاحا ال الالالال عماالت االرد الغزاد الن   فا  ز ع  دينم الز ام ، ر الالالالالم  ( 1 
 . 2005 اج  يز غيز  نشورا، جا عم االحوار،  ادم ال ز دم، 

غيز  يوء احمد  الالالالادما  المدراحا، تحاي   الالالالوجم  الالالالوارع  دينم الموصالالالال ، مرا الالالالم فا جيزالدم المد ، ر الالالالالم  اج الالالال يز( 2 
 .2009 نشورا، جا عم الموص ،  ادم ال ز دم، 

 .2007 حمد الخعا ا يعدع، مرا ات تطمدقدم فا حظف المعاو ات الجيزالدم، مار العاف، الطوعم االول ، ( 3 

 الالالالالالالالميز  حو جمي ، المواء م يين خطم  دينم ار ي  و ااءا  الالالالالالالالوجم  الالالالالالالالواريةا، اازوحم م  ورا  غيز  نشالالالالالالالالورا، جا عم ( 4 
 .2010ادم ال ز دم، الموص ،  

حظف  اا الالالالال خدانالخزائطا لشالالالالالوجم الن   الداخاا لمدينم  ز و  وقداس  ااءتةا   ( ار الالالالالد  مال الدين يمد الصالالالالالمد، ال ممي5 
 .2012،  ادم ال ز دم، تكزدتر الم  اج  يز غيز  نشورا، جا عم  ،(GISالجيزالدم  المعاو ات  

 نة  يمدهللا حمام  اعمم الجمور  ، حظان الن   الحضالالز  فا  دينم تكزدت ، اازوحم م  ورا  غيز  نشالالورا ، جا عم ( 6 
 .2013الموص ،  ادم ال ز دم،
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واوجام  (GISال حاي  المجاحا االلا اا الالالالالالال خدان    ىدفت الدرا الالالالالالالم ال  اجزاء  (2013خام  مرا الالالالالالالم  -10
  العوقالم المجالاحدالم يين ا  الدام خطوف الشالالالالالالالالالالالالالالوجالم واجزاء ال حايال  الكما لالدرجالم ال زااط فا  الالالالالالالالالالالالالالوجالم الن ال 

 . (1 و م ايدس ر ف  خ اام
حز م الن   والزحوت اليو دم فا  دينم  تةدع الدرا الالالالالالالالم ال  تحاي     (2018 روددا الواحث  مرا الالالالالالالالم -11

   ي الالالالالالزات  الالالالالالوجم الشالالالالالالوارع الكمدم والوظدمدم ن خول تحاي   الوصالالالالالالزا يا    الالالالالال وه االحداء ال الالالالالالجندم  
 . (2 واح دايدم حز م المزور و   اع ات الن   األخزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

،   2010حمججم ال عمدف الخزائطا الزقما لشالالالالالوجم  الالالالالوارع  دينم جمجمال، ل الالالالالنم    الجمور ،  ( خام ح الالالالالن  حمد صالالالالالال 1 
 .2013،لاعون االح احدم ،  ادم ال ز دمتكزدتجا عم ،   ر الم  اج  يز غيز  نشورا

رودد   صالالالطا   نصالالالور ال نا ، ال حاي  المجاحا لحز م الن   والزحوت اليو دم فا  دينم الوصالالالزا، ر الالالالم  اج الالال يز ( 2 
 .97ن،  2018 غيز  نشضورا(، ق ف الجيزالدم،  ادم ال ز دم لاعاون اشح احدم، جا عم الوصزا، 
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 المبحث الثاني 

 مدينة سامراء في  شبكة النقل الداخلي الخصائص الجغرافية المؤثرة على

لالالالالالالال  جنالالالالالالالب فالالالالالالالا ال الالالالالالالأثيز إ تشالالالالالالال ز  يناصالالالالالالالز الميمالالالالالالالم الطمدفدالالالالالالالم  الالالالالالال  العناصالالالالالالالز الوشالالالالالالالزدم جنوالالالالالالالاً 
وتشالالالالج  الطالالالالزق ال الالالالا تالالالالز ط اجالالالالعاء المدينالالالالم امىا وتوزدعةالالالالا وتشالالالالجياةا وحداتةالالالالا، وا  الالالالد الطالالالالزق  حشالالالالأا ياالالالال 

اأقالدمةالالالالالالا والالالالالالالج  يالالالالالالنعجس اشالالالالالالج   وا الالالالالالز او  اعضالالالالالالةا االالالالالالالوعر و الالالالالالجلك االالالالالالالطزق ال الالالالالالا تالالالالالالز ط المدينالالالالالالم
ولدمالالالالالالا والالالالالالأتا مرا الالالالالالم اىالالالالالالف  (1 والصالالالالالالداحم وال شالالالالالاليي  وتكالالالالالالالدف االحشالالالالالالاءغيالالالالالالز  وا الالالالالالز  الالالالالالن حيالالالالالالث الالالالالالالع ن 

ليالالالالزد  الموجالالالالوما فالالالالا  دينالالالاله  الالالالا زاء الشالالالالوارعال الالالالا تالالالاليثز ياالالالال   الالالالوجه  والوشالالالالزدم الخصالالالالائا الطمدفدالالالالم
 الطمدفدالالالالالالم والوشالالالالالالزدم( وياالالالالالال  النحالالالالالالو  ت الالالالالالةي  يمادالالالالالالم ال ا الالالالالاليز وال مميالالالالالال  لاظالالالالالالواىز الجيزالدالالالالالالم المدرو الالالالالالم

 -االتا:

 الخصائص الطبيعية:: 1-2-1

االتصالالالالالال     ا وعطا الموق  الجيزافا نىمدم  ميزا  ن حيث  الالالالالةولم  الموقع الجغرافي :  - 1-2-1-1
وجاور المدينم  الالالالالالالالواء  ن  د  نو نقالدف  ناخدم لةا فالموق  الجيزافا الم ميع لامدينم و الالالالالالالالةول االتصالالالالالالالالال  
خصالالالالالوصالالالالالًا إيا توافزت  الالالالالوجم  ن الطزق وو الالالالالائ  الن   الجيدا و الالالالالايد المدينم فا تطورىا وت د ةا يجس  

  .(2 المواق  المنععلم ال ا تشج  يائ ًا ن ان تطورىا

(  °34-   13و   °34-   10 - يزد يين مائزتا  ، فا العزود  الالالالوه المداردمت    دينم  الالالالا زاء  
 وصالالالالالال (   –يا  الطزدق الزئدس  ايدام  ،    الالالالالالزقاً  (  °43  -   57و    °43  -   52 الالالالالالماال و ين خطا اول 

(  120االالمن قضالالاء  الالا زاء فا الجعء األو الالط  ن  حافظم صالالو  الدين  الالمال العاصالالمم ايدام ام الالافم  
، وتطودز  الالالالالالالالوجم ازق الن   فيةا (  ف ين  دينم الموصالالالالالالالال   ما زام  ن  عاوا  وقعةا270كف و م الالالالالالالالافم  

(  ف 50ام الالالافم  (  ف و دينم تكزدت  20وحدىا  ن الشالالالمال حاحدم مجام ال ااعم ل ضالالالاء  الالالا زاء ام الالالافم  
(  ف و ن 20(  ف و ن الجنوب حاحدم اش الالالالالالحاقا ال ااعم ل ضالالالالالالاء ياد ام الالالالالالافم 30و دينم الدور ام الالالالالالافم 

(  ف و نط م الجون ال ااعم ل ضالاء الدور ن ا  ن حاحدم اليزب ف حدىا  20الشالزق حاحدم المع صالف ام الافم  

 

 . وزارا المادوات،  حافظم صو  الدين،  ديزدم يادوات صو  الدين (1 
 

 . 167،  2010 صز،  طوعم  حمد يمد الكزدف ح ا ، جيزالدم الن    يعاىا و ز اىا،  عيدا يمد ، (1 
 .2020(  ديزدم يادوم  ا زاء، يداحات غيز  نشورا، 2 
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 (1 اً  الالجندحدًا    (27 نةا   ( حا82حم  ن  المجو ن و 2020لعان    الالا زاء  تماغ   الالاحم  دينم،  نط م الجعدزا  
و الالالط    ميعاً  اً و تح   المدينم  ز ع  (2الخزدطم   (2 ىج ار(  0046. وواحد ومم  المنط م الصالالالنا دم حوالا

وارتواف  االنواحا المحدطم يةا اشالوجه  ن الطزق الجيدا   توااةاوار  خصالواً   زرا داً  ال ضالاء و تو الطةا  الةوً 
األخيزا االالطزق الزئد الالالالالالالالالالالالالالم ال ا تز طةالا االأجعاء  حالافظالم صالالالالالالالالالالالالالالو  الالدين جعال   نةالا ي الدا ح ادالم يين  زاكع 
االقضالالالالالالدم الزئد الالالالالالم  الالالالالالمال وجنوب المحافظم و عر المحافظات المجاورا واحعجاس يلك يا   ااءا الن   

 .و خارجةاالداخاا يند  داخ  المدينم 

 

 

 

 

 
 

 ( ARC GIS V10.3األ اس لامدينم و زحا ل  تف ا  خزاج   احم المدينم  ن خول خزدطم ال صمدف  (1 
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 ،(1 جاةا المدينمنحه وحدم الوظدام ال ا قا ت  ن  نىمدم المواالالال  فا  ن ت جا    :الموضــع-1-2-1-2
وىجا المجا  الج   ،الضالالالام الد الالالزه  ن حةز مجام االالالمن  نط م ال الالالة  الز الالالو ا   يا   ت    دينم  الالالا زاء

و   ىج  الصاات والخصائا تيثز    رم  ائا(و امدفدم تضاردس و ناخ وتز م و ويطده المدينم له صااته  
 واحعجاس يلك يا   الالالالالوجات ازق الن    المدينم وا  دامىا و الالالالالع ةا ووظائاةا وا الالالالال عماالتةا فولوجده ور  فا
لجا فا  اخ دار المواال  الممالا االمن الخصالائا المجاحدم وعد  ن العوا   الميثزا فا حمو    و ااءتةا  فيةا

 لمدينم  الالالالالالا زاء م  ، و الن الالالالالالوالمدينم وتطورىا ل ح يق مومو م المدينم ونماء خد اتةا المخ اام اشالالالالالالج  فعال، 
نةز مجام ثف نخجت االنمو  ل  الضالالام الد الالزه فةا تم از ااح ولةا  واالالعا  الالةادًا  الالوه  نو الالط إي ينيت يا   

الظواىز الطمدفدم لزقعم األرد    ح الالالالال عزد ن، لجا اات  ن الضالالالالالزور   وال و الالالالال    خجا  الالالالالجاةا الحالا،
  -ال ا ت ون يايةا المدينم و ده تأثيزىا يا  الخد ات و ما ياا:

 :  (التضاريس)السطح   -1

ت حجف ال ضالاردس   جوال ، وموا  ،  الةول ، ىضالاب( وامدعم اححدارىا فا  وااال  المد  إي تواال   
امدعم ال ضاردس  ج  المناء وامدفدم  ال و    نفقدا او يموموًا( و يزتوط يجلك  دمدم توزد  اال  عماالت  

فيةا   ال ا  ما ا  المد  ،(2 الن   ماخ  المد واألحشالالالالالالالالالالالالطم يا  ارد المدينم   جلك  دمدم  د  الالالالالالالالالالالالوجات  
اراالده صالاوه تزتا  فيةا تكالدف  الق الطزق اال احةا ال تح اج ال  يمادات صالداحه اشالج    ال مز  تكودنات  
تكو  فيةا يمادات  د الطزق  الةاه و ي كالدف    ال كودن  ر الو ده حديمه ال ا ت الوم فيةا ال كودنات  ا ا المد 

ومم  المداوم الشالمالدم و نه  نط م الدرا الم و الط  قضالاء  الا زاء   (3 قاياه و لكن حح اج ال  صالداحه   ال مزا
لمنط م ال الالالة  الز الالالو ا الج  ي ميع غالوًا ااالحو الالالاف    اححدار تدردجا  ن الشالالالمال إل  الجنوب، و جلك 

اء  وارا ين  نط م  الالالالالة  وخ زقةا حةز مجام  ن الشالالالالالمال إل  الجنوب ومجن وصالالالالالم  الالالالالط   دينم  الالالالالا ز 
االالاليةا  ن الشالالالمال الشالالالزقا ححو حةز مجام، ت خااةا اعر االرتاايات الطموغزالدم غيز الميثزا اوتنحدر نر 

، (3الخزدطم   فوق   ال وه  الط  الوحز اً ن(   ز 54ن(، ونوامةا حوالا    82يماغ  داىا  ا يين نيا  ح طم 
وم تز الالالالالالواته إل  يصالالالالالالز  ليز ا يند حدوم حةز مجام ، ود ميع ىجا الجعء احداثم تكودندم قد تعفا الطزع ا

 

 . 38  ، 1977 ،ايدام  ، طوعم ا عد  ،جيزالدم المد   ،الززاق  واس ح ين يمد (1) 
 

 .95،   2002خام ح ين ياا الدلدما، ال خطدط الحضز  ن س و اا دف،مار الم افم لانشز، يما ، (2 

 .29   ،1988مار المعزفم جا عه ,اال جندردم  ، حمد خمدس العور م, جيزالدم الن  (3)
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العمزاحا ي   شالالج  لعمادات ال و الال     اً  جاحد  اً  الالط  المدينم لف وشالالج  يائ     ن،  ما وعنا  (1   المو الالي و الالين
اق ،  ما ا ن  الةولم وتواين  خ ام األحشالطم الوشالزدم والخد دم و ناء  الوجات الطزق و  كالدف اق صالاموم  

إل   الجا  المدينم ، فضالًو إ  ال ال واء  الط   المدينم  خد ات المن  ال ح دم و نةا  الوجات الطزق إوصالال  
 لألحداء واحو الالالالالالالااه قد و الالالالالالالة  لامخطط إ جاحدم ال حجف اشالالالالالالالج  المدينم   الالالالالالال  مًو واخ دار المواق  الموئمم  

 وىجا  ما ت ميع اه  دينم  ا زاء. ال جندم الحديمم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صالالالالالالالوا   حموم غاار ،  تحاي  الم و ات الجيزالدم الطمدفدم واثزىا فا اح اج  حاصالالالالالالالي  الحموب فا قضالالالالالالالاء  الالالالالالالا زاء   (  1 
 .129،   2007المجاد المالث ، العدم ال اا  ،  جا عم  ا زاء ،  ادم ال ز دم ، ، جام  ز  ن رنه ،
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 المناخ:-1-2-1-3

ما ما دام  الالواريةا وات الالايةا وارتااع المواحا وحوع الا لامناخ تأثيز وااالال  فا ر الالف  الالج  المدينم و 
ثزًا وااالالالالالالالالالالالالالالحالًا فا امدعالم  نود ز  المنالاخ    ،  نالاخ المنط المالم الالالالالالالالالالالالالال خالد الم فا المنالاء ال ا ت وافق    امدعالم 

المناخ  وعد و جلك  ،(1 اال الالالالال ممارات الحضالالالالالزدم ال  ن الناحدم المعماردم فح الالالالالب ي  فا  ورفولوجدم المدينم
 ميز فا يناء الطزق  ور م لةا درجات الحزارا واال طار ل   إي إ  ن العوا   المةمم فا يماده احشالالاء الطزق 

ي مين   ن مرا الالالالالم   ،(2 اياقه ال الالالالاليز يا  الطزق  العناصالالالالالز االخزه  م  المال والضالالالالالواب مورىا فاكما ا   
وتحاي  الخصالالائا المناخدم لمنط م الدرا الالم ال ا تعد جعءاً  ن المنط م الو الالط  ، اأحه لف تطزن ياده ن   

ا ىجا وياده ي صم  تييزات ججردم ونحما الج  حدث ىو ت اوات وتجيجاات الزالت تحدث اا  مزار ح   يو ن
المناخ ي  الالالالالاقط األ طار اجمدات   ااوته خول فصالالالالالاا الشالالالالال اء والز د     صالالالالالدف حار جاع و جلك فةو 

، ا  ىج  ال الالمات والصالالاات ال ا تميعت يةا  نط م الدرا الالم   ناخ  الالوه  دار  قار   ن حوع المناخ الجاع
حداا اشح الالالالا  وحشالالالالااه وحمط  فدشالالالال ه  نثزت اشالالالالج   ميز فا الاعالدات الوشالالالالزدم فا المدينم ، إي نثزت فا 

لشالالالالوجات   فا المدينم حا دك ين مورىا ال خطدطا ا الالالال عماالت االرد و  الالالالجنه، وحجد تأثيزىا وااالالالالحا فا 
 -، ولدما ياا يزد الىف يناصز المناخ يات العوقم امواوع الدرا م: الطزق 

  -: الحرارة:  1

  فضالالالالالالالًو ين ن غيزىا  ن العناصالالالالالالالز االخزه ،  كمز العناصالالالالالالالز المناخدم تأثيزاً نتعد مرجات الحزارا 
تمدن مرجات الحزاا ااالرتااع ال دردجا    يداوم ا الالالالةز   إي تأثيزىا الموا الالالالز يا  حشالالالالاف االح الالالالا  وفعالداته،  

   ب ل  ايا  مرجم حزارا يظم  فا  ةز آإيار ول ص   آ ن  ةز   اي داءً ( 1( الشج  2الصدف الجدول 
 ما يدل يا  ن  المدينم   ن  (ْ 23.3و معدل يان ياغ ْ( ن    27,3 صالالالالالاليزه فا  الالالالالالةز تموز   والْ( ن    43,7

ت   االالالمن المنط م الحزاردم  الالالوه المداردم وىجا الموق  اك الالالمةا ارتااع مرجات الحزارا اصالالالام يا م، اال ز 
  الالالالوجات الشالالالالوارعو د  والخد دم الج  احعجس يدور  تخطدطدًا فا  عظف يمادات ا الالالال خدان األرد ال الالالالجندم

خول اخ دار حو دم الموام الم الالالالالالالالالالالالال خد م االمناء واتجاىات األيندم و ورفولوجي ةا واحماف  ،  ن  ىاواحشالالالالالالالالالالالالالاء
ود ضالالالالالال   ن خول يلك ا  ارتااع   ، الالالالالالواريةا ورصالالالالالالةا االموام ال ا تكو   وئمم لدرجات الحزارا ال الالالالالالائدا

 

 .178،   1965مار المعارع،  صز ،  ،جيزالدم العمزا  ، مرا م  واو دم تطمدقدم،يطدات يمد ال امر حمد   (1 
لم  العوقم المجاحدم يين  الوجم الطزق المزدم وتوزد  الم ال وانات فا قضالاء  الا زاء، ر الا,   يمد الحميد الدور   رغد  العيد  (2 

 .37، 2006 اج  يز غيز  نشورا،  ادم ال ز دم، جا عم تكزدت، 
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مرجات الحزارا  اال الالالالالاات ويلك لم او ه ارتااع   مرجات الحزارا ييم  ال  اخ دار او ات رصالالالالالم  عينه  ن
اآلالت والمعدات  وتشالالالالالاليياةا  ن حيث   الالالالالال وه اماء العا اين و  ااء  و جلك تيثز يا  يماده يناء الطزق 

يا  إاارات ال الالالالالالالالالالالدارات حظزا  ما تيثز مرجات الحزارا اجةام  حز  ال الالالالالالالالالالالدارا وتعطيام و و  (1 الم الالالالالالالالالالال خد م
الح كاكةا ا الالط  الطزدق المزتا  الحزارا ف صالالو  اح ماالت احاجارىا يالدم نو تاحق االالزرًا ااشاار حا الاله  

  ود زتب يا  يلك زداما ايدام الحوامث والج  ينعجس يدور  يا  حز م الن   االمدينم . 

 (2)الجدول 
 ( 2020- 1990)ة سامراء للمد محطةفي  الحرارة  لمنطقة الدراسة درجات معدل 

 درجات الحرارة معدل الحرارة الصغرى  درجة الحرارة العظمى  درجة االشهر
 9.4 4 14.3 كانون الثاني 

 11.5 5.9 15.6 شباط 

 16 9.4 21.3 آذار

 22.7 14 26.9 نيسان 

 28.5 20.4 34.5 أيار 

 32.7 24.9 40.2 حزيران

 36.1 27.3 43.5 تموز

 37 26.5 43.7 آب

 31.7 23.2 37.8 ايلول 

 26.4 17.7 32.3 تشرين االول

 16.7 10.7 22.4 تشرين الثاني

 10.9 5.8 16.1 كانون االول 

 23.3 15.8 29.5 المعدل

ناخ،  حطم  الالالالالالالا زاء ، ايدام ، وزارا الن  ، الةيمم العا م لألحواء الجودم والزصالالالالالالالد العلعالا العزاقدم ، ق الالالالالالالف الم -المصالالالالالالالدر:  
 يداحات غيز  نشورا.

 
 
 

  

 

،ر الالالالم  اج الالال يز  جيد  او  ال الالالا زائا , مار ازق الن   المز  فا الم الالال وانات الوشالالالزدم فا  حافظم صالالالو  الدين  (  1 
 .32، 1990غيز  نشورا،  ادم ال ز دم اين ر د لاعاون اشح احدم ،جا عم، ايدام،
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 (1الشكل)
 ( 2020-1990للمدة)معدالت درجات الحرارة في مدينة سامراء  

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.2الواحث ااالي مام يا  الجدول  -المصدر:

 -: االمطار: 2

ال و   مور ينصز المطز تأثيزًا ين الحزارا فا تأثيزىا فا يمادات ال خطدط العمزاحا  ن خول  
ا   الال وف ،  تخطدط الشالالوارع و الالوجات الصالالزع الصالالحا وإقا م المزافق الخد دم وتحديد حمط ينائةا وحويي ه

الطزق والشالالالالالالالالوارع المزصالالالالالالالالوفم أل  تجم  اش طار يايةا وت الالالالالالالالز ةا إل  الطو م  األ طار ييم  إل  تشالالالالالالالال ق  
األ الالالالا الالالالدم و الالالالايد يا  يم  حاز فا الشالالالالارع خاصالالالالم إيا  ا  ىنا  يدن واى مان االمواصالالالالاات القدا الالالالدم  

وىجا  ا حشةد  اليون فا  وارينا و شج    ن يدن وجوم  وجات ل صزدف المدا    العالمدم فا إحشاء الطزق 
، ودعوم ال الالالالالالالالمب الزئد الالالالالالالالا ل الالالالالالالال وف اال طار فا المدينم ال  ج  ييثز  الالالالالالالالامدًا يا  حز م الن     احوظ وال

المنخاضالالالات الجودم ال ام م  ن الوحز الم و الالالط وال ا يمدن تأثيزىا فا  ن صالالالم تشالالالزدن الماحا ح   اواخز 
 اف( وتنعدن خول ا الالالالالالالالالالالالالةز 58.8 اف( ايا   مدم لةا فا  الالالالالالالالالالالالالةز آيار 16.8 الالالالالالالالالالالالالةز ايار  و معدل يان 

 ن خول  مدات  ( ود ضال  تأثيز اال طار فا المدينم2( الشالج  3( الجدول ب آ ،تموز    ،حعدزا الصالدف 
إياقم لحز م   و ات الالالموه  ن  الالال واةا و عدالتةا االالالمن ا الالالةز ال الالالنم الم واينم فا فصالالال  الصالالالدف والشالالال اء

 ما يدف  ال الالالالالالدارات إل  تيييز  لعدن وجوم تصالالالالالالزدف فا اغامةا  ما ي زحًا، المز وات يا  الشالالالالالالوارع ، حظزًا  
  الالالالالالالارىا إل   الالالالالالالوارع نخزه فز دم  ما ييم  إل  زداما الم الالالالالالالافم الم طويم  ن  نط م ألخزه األ ز الج   

 األ خا  ين نماء  ةاتةف اليو دم.ي زتب ياده تأخيز 
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 (3)الجدول 
 (2020-1990سامراء للمد) محطةفي االمطار ملم  

 االمطار االشهر
 29.8 كانون الثاني 

 23.2 شباط 
 58.8 آذار

 18.2 نيسان 
 7.8 أيار 

 0 حزيران
 0 تموز
 0 آب

 0.75 ايلول 
 8.9 تشرين االول
 25.5 تشرين الثاني
 28.3 كانون االول 

 16.8 المعدل الشهري 
ناخ،  حطم  ا زاء ، الةيمم العا م لألحواء الجودم والزصد العلعالا العزاقدم ، ق ف الم وزارا الن   والمواصوت ،  -المصدر:  

 ايدام ، يداحات غيز  نشورا.

 ( 2020-1990للمدة)االمطار في مدينة سامراء  (2الشكل)
 

 

 

 

 

 

 

 (.3الواحث ااالي مام يا  الجدول  -المصدر:
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  -: الرياح: 3

المناخدم المةمم ال ا تزتوط االعديد  ن النشالالالالالالالااات الوشالالالالالالالزدم، ولةا تأثيزات  حد العناصالالالالالالالز  نالزدا  
وىجا   وا زا فا تاطدف مرجات الحزارا او فا اثارا االتز م والغوار ويزقام حز م ال يز فا اعر الحاالت 

  ، ولدرا الالالالالم  الالالالالزي ةا و عزفم اتجاىةا نىمدم فا تخطدط المد  وتكمن ىج  ا تشالالالالالةد   نط م الدرا الالالالالم احداحاً 
األىمدالم  ن وراء المنالاف  ال ا تخا  جالاالت تخطدط المنالااق الصالالالالالالالالالالالالالالنالا دالم و نالاء ال جمعالات ال الالالالالالالالالالالالالالجندالم  

الشمالدم اليز دم   الةااه يا   دينم  ا زاء ىا الزدا  الزدا  اغاب      إوالخد دم وتوزد  المنااق الخضزاء، 
وتم از اجوحةا راوم    الشزقا(  وطاق يايةا  حادًا يالالالالالالالالالالالالال    اءً  وضًا ردا  جنو دم  زقدمنتةب يا  المدينم  و 

صالالالالداًا فا ت ز ع نيا   عدالتةا  ،  (1  طار  ت الالالالمب ظةور الييون و الالالال وف األنومافمم ح الالالالمدًا و ن المح م  
فا حين ياغ    ( نةثا1.6  الةز  احو  األول  اي ياغ اقاةا فا  ال اءً  الزي ةا  ت زاج   و ،  ( نةثا3.4تموز  الةز 

 (.3( والشج  4ا الجدول ( نةث2.3 المعدل العان لةا  
 (  2020- 1990الرياح في مدينة سامراء للمد) معدل سرعة( 4)الجدول 

 الرياح االشهر
 1.8 كانون الثاني 

 2.4 شباط 
 2.6 آذار

 2.9 نيسان 
 2.9 أيار 

 3.4 حزيران
 3.4 تموز
 3.1 آب

 2.5 ايلول 
 2.3 تشرين االول
 1.9 تشرين الثاني
 1.6 كانون االول 

 2.31 المعدل الشهري 
ناخ ، حطم  ا زاء، ايدام ، يداحات وزارا الن  ، الةيمم العا م لألحواء الجودم والزصد العلعالا العزاقدم ، ق ف الم  -المصدر:  

 غيز  نشورا.

 

 . 23،   1988( ياا  اش ،  ناخ العزاق ، تزجمم  اجد ال يد ولا ويمد االله ارزوقا  ز   ، جا عم الوصزا ، 1(
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 (3الشكل)
 (2020-1990للمدة)معدالت درجات الحرارة واالمطار والرياح في مدينة سامراء  

 

 

 

 

 

 

 
 (.4الواحث ااالي مام يا  الجدول  -المصدر:

  الضباب: -4

يرات  الالائدالالم  خ ااالالم الكمالالافالالم ينالالد مرجالاله النالالده ت كو  قطزات  الالائدالالم او ياورات    والالار  ين تكالالاتم
ود كو  الضالالالالالالالالالالالالواب فا  ،(1 الةواء  ما ييم  ال  ت اي   ده الز دمصالالالالالالالالالالالالييز  الحجف تو   يال م فا  جايدوه
ا الالالالالالالمب   ول و احو  الماحا  الالالالالالالمب زدام  راو م ال ز م والةواء احو  األ   فا  الالالالالالالةز و نط م الدر الالالالالالالم العزاق 

وحدث الضالالالالالواب ،(2 ك   ىوائدم اارم  و اال الا احخااد مرجات الحزارا فضالالالالالًو ين تأثيز الالالالال وف اال طار  
فا ا الةز الصالدف و ييم  الضالواب ال    ودنعدنو   وخصالوصالا ا الةز الشال اء  فا ال الايات الصالوا  االول 

وا الالالالالالعه الن     ما ييم  ال  احخااد  الالالالالالزيه احعدان الز دم او ت اي   ده الز دم قد تصالالالالالال  ال  يد  ا  ار
وردالم والالج  ييم  يالدور  ال  المز   ت االزمحالا الا وزدالام  الحوامث المزوردالم واغوق الطزق فضالالالالالالالالالالالالالالو ين زدالام 

تكو   ده الز دم  الج  و الالالالالو ةا  الالالالالائق ال الالالالالدارا والمواان و  ن احواع الضالالالالالواب الكمدف اااله ز ن الزحام
وا  النوع الكمدف ييم  ال  اياقه   يد  ا  ار الضالالالالالالالالالالالالالواب الخمدف ايا يعمام  ده الز دم ال   ياو  ز واحد 

 حز ه الن   المز .

 

 .124 ، 2005 ج وم المج م  العز ا لانشز وال وزد  ,يمال , 1صال   صطا   د   , الجيزالدم المناخدم ,ف (1 

، ايدام، م العزاقدم , المجام ال ا ال   دالعزاقا , جام الجمف ناخ ال طز   فااال  ااقز ح الن اال الاليب الحديمم فا تصالندف  (2 
1976،   70-73 . 
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 التربة:  -1-2-1-4

حشالالالالالالالالالالالالالالطم    األإو  ،يزز العوا ال  الطمدفدالم يات ال الأثيز الموالا الالالالالالالالالالالالالالز يا  حدالاا االح الالالالالالالالالالالالالالا   ن الم  ن تعالد ال ز  
ت وزع فا  واالالال   دينم   ،(1 يا  اتصالالالال  وا الالالز اال ز م وخصالالالائصالالالةا  االح الالالا  ق صالالالاموم ال ا ومار الالالةااش

وااوال  الالالالوجم  الالالالا زاء ثوثم نحواع  ن ال زب   واينم  ن حيث الخصالالالالائا وح الالالالوم الم الالالالاحم ال ا تيطيةا  
 -:يا  النحو اآلتا( 4 الطزق الواقعم امنةا الخزدطم

ت وزع ىج  ال ز م فا و الالالالالالط و الالالالالالمال وجنوب وجنوب  الالالالالالزق المدينم   -  التربة الحصــــوية الجبســــية: -1
و جلك و   االالمن ىجا    ن   الالاحم المدينم  (%57 شالالج  ايا  ح الالوم تصالال  ال االدرجم األ الالاس و ت

%(  ن  جموع  74،20(  ف  ن ااوال  وجم الطزق و ن وم  327.79النوع  ن ال زب  ا و ارب  
 .2020(  ف لعان 441.73ااوالةا الكاا فا  دينم  ا زاء والوالغ 

ينحصالالالالالالز تواجد ىجا النوع  ن ال زب فا الشالالالالالالزق والشالالالالالالمال الشالالالالالالزقا  ن المدينم    -تربة المنحدرات:  -2
 ىجا  االالالالمن  و   و جلك  (%25 وتأتا االمزتوم الماحدم  ن حيث ح الالالالوم الم الالالالاحم ال ا تشالالالالياةا الواليم

   جموع  ن%(  2.62   و ن الالالالالالالالوم الطزق    الالالالالالالالوجم  ااوال   ن  ف(  15.47   و ارب   ا ال زب   ن  النوع
 .2020 لعان  ف( 441.73 والوالغ  ا زاء  دينم فا  الكاا ااوالةا

ي ز ع وجوم ىج  ال ز م غزب و المال وجنوب غزب المدينم  ن دجم لمزور   -تربة السـهل الفيضـي:  -3
 ىجا  االمن  و  %  18حةز مجام وتأتا االمزتوم المالمم  ن حيث ح الوم الم الاحم ال ا تشالياةا الواليم 

  و ن الالالالالالالالالالالالالالوالالالم  ازق الن الالال  الالالالداخاا   الالالالالالالالالالالالالالوجالالالم  ااوال   ن   ف(  102.41   و الالالارب    الالالا  ال زب    ن  النوع
 .2020 لعان  ف( 441.73 والوالغ  ا زاء  دينم فا الكاا ااوالةا  جموع  ن%( 23،18 

ويا  الزغف  ن تواين تزب المدينم و ن حيث الخصالالالالالائا وح الالالالالب الم الالالالالاحم ال ا تيطيةا اال احةا تزب 
فضالًو ين نىمي ةا االق صالاموم وخصالوصالًا    د  الوجات الطزق و  زرا دم و وئمم لا و ال  العمزاحا والخد ا

 ةمًا فا يمادم المناء    موراً   نمت ا  ال  (اح اج  اما   الجا  ال ز م الحصالالالالالالالالودم الجو الالالالالالالالدم ال الالالالالالالال خدا ةا فا
 لمعدد  ن  الالالالالالالالالالوجات الطزق ماخ  المدينم اال ز الج   الالالالالالالالالالايد زداما الزقعم الجيزالدم لامدينم وزداما حاج ةا  

ل ا ين  ةولم الوصول    لعمادات االت اع الحضز  وال جاحا لامدينمو ن جمم  تكو   وئمم  ن ْ ال ا وجب 
 .   وتيطدم اكمز قدر  ن الم احم

 

 .154  ، 1999 ، جا عم تكزدت، ملي  الدرا م الميداحدم فا الجيزالدم  ، ضز خاي  العمز(1) 
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  :ةرد المائياالمو  -1-2-1-5
المدا   ن اىف الموارم الطمدفدم ال ا تيثز و شالالالالج   وا الالالالز يا   خ ام نوجه ال نمدم االق صالالالالاموم   تعد      

واالج مالا دالم والعمزاحدالم لمالا تافواله  ن مور  ميز فا تطور وت الدن المج معالات وا الالالالالالالالالالالالالال  زارىالا فا ا  اقادف او 
دة ف  و ،  (1 والخد ات وق صالام تعد الموارم المائدم يصالب الحداا والمحز  األ الاس ل   دينم او ا  وحدا امردم

ىف العوا   ال ا تيخج ن ي وعد توفزىا فا  واالالال  المدينم  ن  إيدرا الالالم  صالالالامر المدا ,   والن   جيزافيو المد 
  يدام ال الالالجا إ فالمدا  الم الالال ةاكم تع مد يا    ،    حمو المد   زتوط ي وفز  صالالالامر المدا ي وار, ألينظز اش

   دينم  ني الت ال طد   إ, فكاما زام يدم ال الجا  زامت الكمدم الم ال ةاكم  ن المدا  وحوع النشالاف اشق صالام   
فضالالالالالالالالو ين تأثيزىا يا  حز م الن     ما ي طاب احشالالالالالالالالاء    تنمو وت طور يدو  توفز  وارم المدا  الدائممن

ي إدعد حةز مجام المصالالدر المائا الزئد الالا لمدينم  الالا زاء, و ، (2 الج الالور والمج الالزات ل  الالةي  حز م المزور
مورا  ةما فا حشالالالالالالالالالالالالأا المدينم  ن خول   امت قد  و .  (  اف6وجز  النةز االالالالالالالالالالالالمن حدوم المدينم لم الالالالالالالالالالالالافم  

ا الالال خدا ه فا  جال الن   وال جارا لدما  ضالالال  يوا الالالطم  االكو ( ف د ا الالال اامت  دينم  الالالا زاء  ن واجةم 
 ز الج   غزب المدينم امنط م ال اعم, األ  حشالالالاء  الالالجم الحديد إول  وخاصالالالم اعد ألالنةز فا  زاح  تكودنةا ا

ور طةا اعدم  ن الج ور الم مم  ا دا  ا زاء والج ز الكوحكزد ا    ل  تكودن حواا جديدا ىا  ال اعم(إمه  ن
ولكن   (،4جنوب المدينم و الالالالالالالالدا حاظف المزثار والج الالالالالالالالور الم ا م يا   شالالالالالالالالزورع ر  اال الالالالالالالالحاقا الخزدطم 

صالوحت  ن المحدمات لا و العات الم ال  مادم  نروائدم ال ا  شازيا   ا احح الزت ىج  النواا ا المب المشالارد    ال
ثاردم  الالالالالالمال وجنوب  ا المدينم حا الالالالالالةا ف د تو الالالالالالعت ااتجا  الشالالالالالالزق ا الالالالالالمب المحدمات اآلنفا ىج  الجةم. 

 المدينم  م عدا ين الواجةم النةزدم.
  

 

 .42  صدر  ايق،  ، جيزالدم المد ،( يمد الززاق  واس1 
,  جام الجمفدم الجيزالدم العزاقدم,     ازدق ال يز ال  ااي  مرا م فا الجيزالدم ال اردخدم   صال  ح ن فاد  الةي ا,    (2 

 . 20,   1989(,  23العدم  
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 :البشريةالخصائص  : 1-2-2

فا ينالالاء  الالالالالالالالالالالالالالوجالاله الطزق والن الال  وا  الالدامىالالا ماخالال     اً  ةمالال  اً االالارز   اً مور   ا  لاخصالالالالالالالالالالالالالالالائا الوشالالالالالالالالالالالالالالزدالالم
  الالالالالوجم الطزق فا ر الالالالالف    ، و الالالالالاىف الجاحب الوشالالالالالز  ال الالالالالجاحاةا لما له اىمده فا يمادات الن  وخارج المد 

يد الم الالالالالالالالاحات المطاو م ال الالالالالالالال خدا ات  تحد حجف ال الالالالالالالالجا  ىو الج  و زر  لجلك زداما وتوزدعةا واح شالالالالالالالالارىا  
و ماف ةف  ا  تطور ال الالالالالالالجا  وزدام  ايدامىا    األخزه،لنشالالالالالالالااات  او اوالن   االرااالالالالالالالا لألغزاد ال الالالالالالالجندم  

و نةا   ل ح دم لامدينمالمنده ا يا   له احعجا الالالهفا  دينه  الالالا زاء وحشالالالااةف االق صالالالام  و ز ع ث   توزدعةف  
درا الالالالالالالم الكمافم ال الالالالالالالجاحدم تواالالالالالالال  العوقات يين احجان ال الالالالالالالجا  والم الالالالالالالاحم العمزاحدم ال ا  الالالالالالالوجم الطزق ف
ماخ  الحيع الحضالالالالز  لامدينم اا الالالال خدان االرااالالالالا و ده  ثز ىجا ال وزد  اشالالالالج  وااالالالال و الالالال خد وحةا وت أ

واحعجاس يلك يا   ااءا الن   الداخاا توفيز الخد ات وتواين خططةا و ازق ت يدف ارااالالالالاليةا و الالالالالواريةا  
  ن اكمز العناصالالالالالالز الوشالالالالالالزدم تاثيزًا ىو حجف ال الالالالالالجا  و ماف ةف وحشالالالالالالااةف ، فالعوقم  و الالالالالالوجم  الطزق فيةا

ازموم يين حجف ال الالالجا  و الالالوجات الطزق  ا الالال جاام حضالالالاردم اليد  نةا ،  ما تمم  اوضالالالًا احعجا الالالًا لمده 
   االتا: وو ماف ةف فا  ةفتوزدعو  ال جا  وحم  دحدم المج م ، وفا  ا وأتا تحاي 

  نمو السكان:: 1-2-2-1

ال الالجا  الموجب وال الالالب  صالالدر  ثوثم  ( وحمو  Growthوطاق يا  العداما فا يدم ال الالجا  ا الالف النمو   
وتعدي  الحدوم اشماردم ، فو ي  زر حمو ال الالالالالالالالالالجا  اعا   واحد وإحما  يوا   ىا العداما الطمدفدم والةجزا ،

اجمد  تاالالالك العوا الالال  ،وقالالالد ي ييز ال واز  يين ىالالالج  العوا الالال   ن وقالالالت ألخز، إال ن   االتجالالالا  العالالالالما فا 
يا  الخصالالالالائا ال الالالالجاحدم فا المااالالالالا والحااالالالالز و   ا  ال عزع، (1 ما العصالالالالور الحديمم ومي  ححو العدا

اي ا  ال نمي اعدم ال الالالالالجا  ىو الج   ةا الم الالالالال  مادم ىا  ن اىف اال ور الضالالالالالزوردم فا مرا الالالالالم المد اتتوقع
واحعجا الةا يا     والخد ات العا م و االج ما دمال الجندم  خد ات  الدم المطاو م  ن  ماو زر الم الاحات الم ال  

    تطور ال الالجا  فا  دينم  الالا زاء له احعجا الالاته المجاحدم يا  المندمإو ،(2  الالوجم الطزق فا المدينم  تطودز  
 الالالالجا    ( ن   يدم 4والشالالالالج    (5وتمين  ن الجدول  ،  واحعجاس يلك يا   الالالالوجم الطزق وتطورىا  الحضالالالالزدم
 ل صالال   (  1957   االيدام ل الالنمزامت     نثف  ا لممت   (1947فا يان    ح الالمم (  7490  ياغ زاء  ا دينم  الال

 

،  جام الوحوث الجيزالدم، جا عم فااالالال  ال الالالعد ، حمو ال الالالجا  فا ليمدا إل  نين ي جه و ا ىا يوا    جوحاته واس (  1 
 . 38،  2002، 3العدمالكوفم، 

 .99 , 2002مار الصاا , يما  االرم ,  ،1الزداا والحضز  ,ف ديمما   حمد غندف , تحطدط ا  عماالت االر (2 
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 ن دجم لاعداما الطمدفدم والةجزا ال ا حصالات اعد إحشالاء  الدا %(  8.2( ين الوم حمو   دارىا  16524ل   إ
 ما نمه إل  ا الالالالالالالالالالالال  طاب العديد  ن األيد  العا ام  ن المد  وال زه المجاورا    1953 الالالالالالالالالالالالا زاء فا العان 

، ن ا فا الا زا المم دا يين يا ا   و الالالالالالال  زار فا المدينملامدينم ال ا تطامت الكميز  ن ال الالالالالالالجا  الوافدين ل
  %(5.3إل  ( ح الالالالالالالالمم و معدل حمو وصالالالالالالالال   25058ل   إارتا  يدم ال الالالالالالالالجا  لدصالالالالالالالال     (1957-1965 

كن دجم لا طور االق صالالالالالالالام  الج   الالالالالالالةدته المدينم فا المزحام ال الالالالالالالاا م و جاح ةا اشماردم والديندم االالالالالالالمن  
( ح الالمم و معدل حمو وصالال  37234ل   إارتا  يدم ال الالجا  لدصالال   (  1977-1965إقادمةا، وفا المدا  

دم  الالالالالا زاء  ارتااع   الالالالال ودات المفدشالالالالالم و جلك الم الالالالال وه الصالالالالالحا   ممو اا    عم  امو %( ح دجم  5  ال 
، يينما  الةدت المدا    و  ال شالا   الا زاء العان( واف  ا  اعر المشالارد  ال نمودم  محطم ال وليد الكةزو ائدم

(  55011و اغ يدم ال جا   %(  3.9(  احخااد ا دط فا  عدل النمو ال جاحا إي ياغ  1977-1987 
وحداتةا اشماردم وح   ن(  وتشالالالالالالالالجي   1976 ن دجم ال الالالالالالالال حداث  حافظم صالالالالالالالالو  الدين فا العان  ح الالالالالالالالمم  

فضالالالالالالالالًو ين قدان الحزب العزاقدم اشيزاحدم    المز ع اشمار   ن  دينم  الالالالالالالالا زاء إل   دينم تكزدت  ن جاحب،
المم دا   المداوخول ، آحجا  يا  الزغف  ن  الالالالالالالالالالالالدا الالالالالالالالالالالالم الدولم المشالالالالالالالالالالالالجعم يا  اشحجاب  ن جاحب آخز

لاحز م   %(4.5 عدل النمو ال الالالالالجاحا ليماغ  ( ح الالالالالمم وارتا  85539ياغ يدم ال الالالالالجا  (  1987-1997 
إل  االق صالالاموم وال نمودم ال ا  الالدتةا المدينم و الالدا الالم الدولم المشالالجعم يا  االحجاب فا المزاح  ال الالاا م  

ال ا ال ت اظولةا    جاحب توزد  قط  نرااالالالا  الالالجندم لاموظاين الع الالالجزدين والمدحيين حةاوم ي د المماحينات 
( احخار  عدل النمو ال الالالالالالالالالجاحا  2017-1997   المدا، وفا لنمو ال الالالالالالالالالجاحا فا ىج  المزحاميا  زداما ا

%( و   ىجا االحخااد إال ن  المدينم ا الالالالالالالالالالالالال مزت فا ججيةا لا الالالالالالالالالالالالالجا  ألىمدم المدينم الديندم  3.2ليماغ  
نم وا الالالالالالالالال مزار تدار الةجزا ححو المدي ال الالالالالالالالالجا  ححو الوظائم اشماردم  جعء  ميز  ن توجه  وواالق صالالالالالالالالالاموم  

، و جلك فا ظ  الظزوع الزاىنم  ا الالالالالمب ا الالالالال مزار يوا   الججب الحضالالالالالزدم و حشالالالالالاف يوا   الطزم الزدمدم
  1947( فا يان  7490  ارتا   نا  االتجا  العان لعدم  الالالالالالالالالالالالالجا   دينه  الالالالالالالالالالالالالا زاء يمز المزاح  الع ندم ف

يي د ا   ح الالمم وىجا (  153717ام دار زدام  يايت    2017( ح الالمه ح الالب ت ديزات يان  161207  ال 
 ن تطور المشارد  وتوفيز خد اتةا   ارحه االزدف الج    الخد دم   ةا وا  دازاتةاحالمدينم جاياه لا جا  لمجا

،    جم لاةجزا ال ا وفدت اليةا ثاحداً وحدط يةا  ما امه ال  ارتااع  عدالت العداما الطمدفدم لا جا  اوال وح د
،  ن حيث يدم  الالالالجاحةا  األول يا  المزتوم   الالالالا زاءن ح ائل النمو ال الالالالجاحا الكميز لامدينم اح ات  دينم   

نصالالالالالالالالالالالالالالوحالت  ن المالد  يات الطو الم الحجمدالم   ،الزئد الالالالالالالالالالالالالالم فا المحالافظالم  ينالمجعاةالا تحمال  صالالالالالالالالالالالالالالاالم المالد    مالا
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لامدا  آلخز عدالت النمو ال الالجاحا لمنط م الدرا الالم  ن تعدام   تواين، ا   (1 ( ح الالمه100000-250000 
ا لاظزوع االق  (1947-2020  قد واكب العداما فا نيدام  جا    صاموم واالج ما دم فا    ف زا ،، توعالالالالالً
زداما  ماثام فا حجف الحز م وتعدم نحوايةا ي عدم نغزااالالالالالالالالالالةا األ ز الج  نكد خول  دا الدرا الالالالالالالالالالم مدينم  ال

ف فا حز م الن   ورف   ااءا   الداخاا لاز اب امنط م الدرا الم الحاجم لمعدد  ن و الائ  الن   الم طورا ل  الة 
  الن  .

 (  5جدول)
 ن 2020-1947سكان مدينة سامراء للمدة اعداد تطور 

، ر الالالالالالم   1987  -1947تييز  الالالالالجا  قضالالالالالاء  الالالالالا زاء   حمد الدور  ،نحجف يمد هللا    -1:المصالالالالالدر: الواحث ااالي مام يا 
 .12  1989 اج  يز   د م إل   ادم ال ز دم ، جا عم ايدام ، 

ح ائل ال عدام العان   مائزا إحصالالالالاء  حافظم صالالالالو  الدين،  ، الجةاز المز ع  ل حصالالالالاء،ط وال عاو  االحمائاوزارا ال خطد-2
 (.2020ت ديزات   –( 1997 لعان لا جا ، يداحات  نشورا  

 
 
 
 
 

 
 

( وزارا ال خطدط وال عاو  اشحمائا، الجةاز المز ع  ل حصالالالالالالالالالالالالاء، مائزا إحصالالالالالالالالالالالالاء  حافظم صالالالالالالالالالالالالو  الدين ت ديزات لعان 1 
  يداحات غيز  نشورا(.2020

 %  سكان المحافظة  معدل النمو  الزيادة  سكان المدينة  السنة 
1947 7490 - - 134057 5.5 

1957 16524 9034 8.2 196017 8.4 

1965 25058 8534 5.3 244540 10.2 

1977 37234 12176 5.0 378371 9.8 

1987 55011 17777 3.9 587025 9.3 

1997 85539 30528 4.5 859592 9.9 

2020 161207 64096 3.2 1579662 9.4 
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 (4)الشكل 

 ( 2020- 1947معدالت نمو سكان مدينة سامراء للمدة ) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 .(5الواحث ااالي مام يا  الجدول  -المصدر: 

 :توزيع السكان -1-2-2-2

المد    تخطدطل  حمط  إال الالالالالالالالالجا  ماخ  الحيع الحضالالالالالالالالالز  ي وزع اشالالالالالالالالالج  غيز   جاحس ودعوم يلك   إ   
رد و الال  طب  حداء ح الالب الوظائم ال ا تمار الالةا ، و ال الا فا     حمط ال الال عماالت األنل  إوت  الالدمةا  

ثز  ت واين الكمافات يين  نرد ال ا وشالالالالالالياةا ويا  يدما  ن ال الالالالالالجا  فا االالالالالالوء خصالالالالالالائصالالالالالاله الوظدمدم واأل
ودععه    ،يوقم وثد م يين توزد  ال الالالالالالالجا  ، و مافم  الالالالالالالوجات الن   المخ اام  ىنا    إ   ي إ، (1 داء المدينم حن

يلك االرتواف الوثيق يينةما إل  وجوم حشالاف اق صالام   ميز ، نوجد الحاجم إل  ال وامل ال جار  والحز م ، 
 الالالجا  لياغ المجموع الكاا  (2 يا   الالالوجات الطزق  اي ماما او خد ات    الالالواء فا  الالالج   الالالا  ، نن ن الالالخا  

  اً ( حد 27( حا  الالالالالالالالجنا  ن اصالالالالالالالال   25 وزيين يا     2020لعان   ( ح الالالالالالالالمه161207   دينه  الالالالالالالالا زاء
( 5والشالالج   (  6 ما يمينه الجدول    خططم حديمًا وخالدم  ن ال الالجا ( ًا لكو  حا ال الالون واليز و  الالجند

 : و االتا (4 خزدطموال

  
 

 .223،   2010،  ، ايدامصال  ر د  العجياا ، جيزالدم المد  ، الجا عم الم  نصزدم ،   طوعم ايدام  حمد (1)
 .189،  2010ال اىزا،   عيد يمدا، جيزالدم الن    يعاىا و ز اىا،  ج وم االحجاو  صزدم،  صز، (2 

 )  وجم الشوارع ماخ  الحيع الحضز ، ياما احةما غيز   جوحا  اح  ابتف إاافم حا اليز و  وال ون ليزد  
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 (  6جدول)
 2020لعام  على مستوى االحياء السكنية  توزيع سكان مدينة سامراء

حمالالالالالالالالائا، الجةالالالالالالالالاز المز الالالالالالالالع  ل حصالالالالالالالالاء، مائالالالالالالالالزا احصالالالالالالالالاء  حافظالالالالالالالالم صالالالالالالالالو  وزارا ال خطالالالالالالالالدط وال عالالالالالالالالاو  اش -المصـــــــدر: 
 . يداحات غيز  نشورا (2020لعان   يا     وه االحداء ال جندم الدين، ت ديزات  جا   دينم  ا زاء

 % السكان عدد  اسم الحي  ت
 4.30 6934 االمام  1
 5.15 8299 حي المعمل  2
 6.35 10239 الضباط   3
 2.82 4543 البورحمن 4
 4.25 6852 القاطول  5
 5.97 9632 البونيسان  6
 3.64 5874 القادسية  7
 5.66 9122 الجبيرية االولى 8
 1.56 2512 المعلمين 9
 7.45 12016 السكك 10
 4.20 6766 الزراعة  11
 3.39 5461 المستشفى 12
 6.91 11132 المعتصم 13
 5.33 8596 الهادي  14
 0.66 1061 الكفاءات  15
 4.46 7192 الجبيرية الثانية 16
 1.42 2284 الشرطة  17
 1.55 2495 االفراز  18
 4.55 7334 الخضراء 19
 2.96 4770 الجبيرية الثالثة  20
 3.09 4981 المثنى 21
 1.75 2829 الدينصالح  22
 4.80 7744 الشهداء 23
 3.58 5777 العرموشية  24
 4.19 6762 القلعة  25
 100 161207 المجموع 
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 الالالالالالمات ، %(  ن المجموع الكاا ل الالالالالالجا  المدينم32.34 مح الالالالالالو  اود ز ع فا ىج  الامم   :-لفئة األولىا-ن
  يدم ال الالجا  فيةا  زاو ود الضالالواف ، الموحد الالا ، الجميزدم األول (   خم الالم نحداء  الالجندم  ال الالجك، المع صالالف،

   .ح مه( 12016-8597  ن 
%(  ن المجموع الكاا ل الالالالالجا  المدينم  الالالالالمات ت الالالالالعم  41.23ح الالالالالوم   ةا  اود ز ع في  -الفئة الثانية: -ب

 الان، ال الااول، العرايالم، الجميزدالم المالاحدالم، الشالالالالالالالالالالالالالالةالداء،  نحدالاء  الالالالالالالالالالالالالالجندالم وىا  ال   ن   المعمال ، الةالام ، اش
    ح مه(. 8596 -5875 ن  ا  فيةا ود زاو  يدم ال جالخضزاء، ال اعم( 

 المات ، %(  ن المجموع الكاا ل الجا  المدينم 19.48ود ز ع فا ىج  الامم  ا ح الوم  -الفئة الثالثة: -ت
 الالالت نحداء  الالالجندم وىا     ن  الممن ، الجميزدم المالمم، ال ام الالالدم، العز و الالالدم، الم الالال شالالالا ، المورحمن ( 

 ح مه(. 5874-2830ن  يدم ال جا  فيةا ود زاو  يدم ال جا  
،  مالدينالم% (  ن المجموع  الكاا ل الالالالالالالالالالالالالالجالا  ال6.93ود ز ع فا ىالج  الامالم  الا ح الالالالالالالالالالالالالالوالم    -الفـئة الرابـعة:-ث
، الكااءات، الشالزام، المعامين، اليز و ،  المات  الوعم  نحداء  الجندم وىا     ن  صالو  الدين، األفزازو 

  .ح مه( 2829-0 ن يدم ال جا  فيةا ود زاو  يدم ال جا  ال ون ( 
و نالحاجم ال  المعدد  ن الخد ات  الالالالالواء ال عادمدم  االالالالالمن الامات ايو  يولد ال واين فا توزد  ال الالالالالجا    إ   

الطزق فا نحداء مو  نخزه و ال الا    ودعدد  ن حز م ال الجا  االمن  الوجم  وو الائاهو ازق الن    نالصالحدم  
 .ال اثيز يا   ااءا  وجم الن   الداخاا  ن  نط م ألخزه 

 2020( التوزيع النسبي لسكان مدينة سامراء لعام 5الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. 6المصدر: الواحث ااالي مام يا  الجدول  
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 الكثافة السكانية:-1-2-2-3

ا لاعوقم يين ال الالالجا  واألرد ، و ال الا لمده ال ز ع نو ال خاخ  فا توزد    تعد  مافم ال الالالجا   قدا الالالً
 ن العوا   ال ا تيثز فا الحز م المزوردم وخاصالالالالالالم فا توزدعةا وتحديد اتجاىاتةا وحجف  وىا  ال الالالالالالجا  ، 

و ا يزتوط يةا  ن تواينات  تداراتةا ، ل جلك ياعن ال عزع يا  خصالالالالالالائا الصالالالالالالورا ال وزدفدم لكمافم ال الالالالالالجا   
، وإيا  ا  تحاي  صالالالالالالالورا ال وزد  ال الالالالالالالجاحا لامدينم قد نواالالالالالالالحت تااوت توزد  ال الالالالالالالجا  يين  ز ندم و جاحدم

تعد الكمافم  قداس لدرجه نحداء المدينم الم واينم فإ  مرا الالالالالالالالالالم الكمافم تعطا احطوايًا نكمز ين ىجا ال وزد   
 الالالجا  المدينم   فتة  مو تخطدطد  مواق صالالالامو  ماعام اج ما دنعجس  دو  المجا   ال الالالجا  فا     ت ال ز ع او تشالالال

 عدل ( إ  7 ن خول تحاي  الجدول   ي مين،  (1 و ااءا  الوجم الن   ضالزدم والخد دمحالعديد  ن النواحا ال
، ود وزع ىجا المعدل يا   2020ح الالالمم ةىج ار( لعان    100.63ل الالالجا   دينم  الالالا زاء ياغ    الكمافم العا م

أل الالالالالواب  الالالالالجاحدم تخطدطدم خد دم تاردخدم ال      الالالالال وه االحداء ال الالالالالجندم اجمافات   ااوتم و امات   واينم
 -يا  النحو اآلتا:( 6  خزدطم ما تمينةا ال( 6جاحب تواين   احم االحداء الشج  

ح الالالالالالالالالالالمم ةىج ار( وت مم  فا   514,39- 208,24وتنحصالالالالالالالالالالالز فا ىج  الامم   -لمرتفعة جدًا:الكثافة ا -أ
، ال الالااول  309.11، الموحد الالالالالالالالالالالالالالالالا   277.64، الةالالام   277.01المورحمن  نر عالالم احدالالاء  الالالالالالالالالالالالالالجندالالم  

وتشالالالالالالالالالالالالالاليال  ىالج  الامالم  الا ح الالالالالالالالالالالالالالم ه   لكوحةالا  ن االحدالاء ال الدومالم( ح الالالالالالالالالالالالالالمالمةىج الار ويا  ال والا 574.35
 األحداء ال جندم. %(  ن إجمالا   احم4.97 

ح مهةىج ار( وت مم  فا  ثماحدم    208.23- 126.46وتنحصز ىج  الامم  يين    -الكثافة المرتفعة : -ب 
، المع صالالالالالالالالالالالالالالف  164.54، العرايالم  151.03، الضالالالالالالالالالالالالالالوالاف  146.80احدالاء  الالالالالالالالالالالالالالجندالم  الجميزدالم المالاحدالم  

(  ن %16.16( وتمم  ىج  الامم  ا ح الالالالالالالم ه  173.39، اال ان    173.20، الم الالالالالالال شالالالالالالالا  172.10
   احم األحداء ال جندم. 

 

 

 

 

 

 .322  1982احمد ياا ا مايي  , مرا م فا جيزالدم المد  , الطوعم الماحدم,  ج وم  عد رافت, ال اىزا (1 
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 م 2020لعام  على مستوى االحياء السكنية ( كثافة سكان مدينة سامراء7الجدول)

ــدر:  حمالالالالالالالالائا، الجةالالالالالالالالاز المز الالالالالالالالع  ل حصالالالالالالالالاء، مائالالالالالالالالزا ااالي مالالالالالالالالام ياالالالالالالالال : وزارا ال خطالالالالالالالالدط وال عالالالالالالالالاو  اشالواحالالالالالالالالث -المصــــــ
 (. 2020احصاء  حافظم صو  الدين، ت ديزات  جا   دينم  ا زاء لعان  

 .(ARC GIS 10.3ال جندم يوا طم يزحا ل   األحداءا  خزاج   احم -2

 

 مساحة عدد السكان  اسم الحي  ت
 الحي هكتار 

 الكثافة العامة
 نسمه/هكتار

 173.39 39.99 6934 االمام  1
 127.36 65.16 8299 حي المعمل  2
 151.03 67.79 10239 الضباط   3
 277.01 16.40 4543 البورحمن 4
 574.35 11.93 6852 القاطول  5
 309.11 31.16 9632 البونيسان  6
 112.33 52.29 5874 القادسية  7
 95.66 95.53 9122 الجبيرية االولى 8
 114.86 21.87 2512 المعلمين 9
 134.12 89.59 12016 السكك 10
 164.18 41.21 6766 الزراعة  11
 173.20 31.53 5461 المستشفى 12
 172.10 64.68 11132 المعتصم 13
 277.64 30.96 8596 الهادي  14
 15.17 69.92 1061 الكفاءات  15
 146.80 48.99 7192 الجبيرية الثانية 16
 51.37 43.76 2284 الشرطة  17
 49.32 50.58 2495 االفراز  18
 111.03 66.05 7334 الخضراء 19
 41.37 115.29 4770 الجبيرية الثالثة  20
 26.20 190.09 4981 المثنى 21
 22.56 125.36 2829 صالح الدين 22
 127.59 60.69 7744 الشهداء 23
 128.95 44.80 5777 العرموشية  24
 19.64 344.18 6762 القلعة  25
 88.58 1819.8 161207 المجموع 
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ح الالالممةىج ار(  وت مم  فا  الالالوعم احداء   126.45-46.51تنحصالالالز وال ا   -الكثافة المتوســطة: - ت
،  114.86، المعامين 112.33، ال ام الالالدم  111.03، الخضالالالزاء 95.66الجميزدم األول   الالالجندم 
وتشي  ىج  الامم    (134.12، ال جك 128.75،العز و دم  127.59، الشةداء 126.36المعم  

 .%(  ن   احم األحداء ال جندم24.78 ا ح م ه  
ح الالالالالالممةىج ار( وت مم  فا ثماحدم احداء   46.50-0.00وال ا تنحصالالالالالالز   -كثافة المنخفضــــة:  ال - ث

، الممن   22.65، صالالالالالالالالالالالالالالو  الالالدين  19.64،ال اعالاله  15.17، الكاالالاءات  0، اليز و   0ل الالالالالالالالالالالالالالون   
%(  54.09تشي   ا ح م ه (  51.37، الشزام49.32، األفزاز  41.37، الجميزدم المالمم  26.20

 .األحداء ال جندم ن إجمالا   احم 
تكو  األق الالان األكمز  مافم ىا    إي  الالا زاء  الكمافم العا م فا  دينم   ًا فات واينح الال ن ل  ما  الالمق ا  ىنا    

األكمز فايادالم فا توليالد الحز م المزوردم يا   الالالالالالالالالالالالالالوارع المالدينالم وتحالديد نحجالا ةالا وتدالاراتةالا وحويي ةالا ، يينما  
 .ألق   مافم ىا األق  فايادماتكو  

 (6الشكل)
 2020هكتار لعام /توزيع مساحة االحياء السكنية 
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خريطة
 (

6 )
توزيع كثافة السكان على مستوى االحياء السكنية
 

في مدينة سامراء لعام 
2020

 

صدر : الواحث ااالي مام يا  الجدول 
الم

7).
 

 



 مدينة سامراءفي  النقل الداخليفية المؤثرة على شبكة ا االطار النظري والخصائص الجغر                  الفصل االول: 

36 
 

  -: التركيب االقتصادي -1-2-2-4

أل    , وعد ال ز يب االق صالالالالالالالالالام  لا الالالالالالالالالجا  يا  قدر  ميز  ن األىمدم و ن نىف العوا   الوشالالالالالالالالالزدم
النشالالالاف االق صالالالام  وعد حاتجًا لظزوع الميمم الحضالالالزدم  ن حاحدم و يا ًو رئد الالالدًا فا حمو المد  و تطور  

  امالا وخالدن يمادالم ال خطدط وال نمدالم  ،(1) ن النالاحدالم األخزه واحعجالاس يلالك يا   الالالالالالالالالالالالالالوجالم الن ال  فيةالا  رقع ةالا  
األرد الخد دم اشالالالالج     ت حز م ال الالالالجا  ويا  ا الالالال عماال  يا يا  الخد ات واحعجاس يلك  وزداما الطاب 

 يان و وجم الطزق اشج  خا  و ال الا تيثز فا تواين  ااءتةا.

( ن   ىنا  تواين فا ال وزد  العدم  والن الالالالالما لا الالالالالجا   7 ( والشالالالالالج   8 ي مين  ن تحاي  الجدول   
 ن  و  حاي   ن ىف فا  الالالالن العم   الااياين والنشالالالالطين اق صالالالالاموًا والعاااين ين العم  فا  دينم  الالالالا زاء 

(  ن  جموع ال الجا  الكاا ، 26.44  ا ح الوم  ( ح المم،  الجاوا 42624 الوالغ    2020لعان   الجا  المدينم 
صالالاموم الزئد الالدم ين الالب   ااوتم إي يايت نيوىا ح الالوم لعدم العا اين فا قطاع   وزيين يا  األحشالالطم االق 

%(  ن  جموع ال الالالالالالالالجا   ن ىف فا  الالالالالالالالن العم  لواق  المدينم الج  وياب ياده  46.07 ين الالالالالالالالومالخد ات  
%( لاواق   15.59يينمالا يايالت ح الالالالالالالالالالالالالالوالم العالا اين ا طالاع الصالالالالالالالالالالالالالالنالايالم وال عالدين  الطالاا  ال جالار  والخالد ا  

م الم مم  امعم  نمودم  الالالالالالالالالالالا زاء و  ال  الز   و عا   الجا والصالالالالالالالالالالالنايات الحجو دم الصالالالالالالالالالالالنايا لامدين
%(  ن  جموع ال الالالجا   3.10ح الالالوم  جموع العا اين فا قطاع العرايم   والمحادم األخزه، فا حين يايت 

قا م  مدينم نوضالًا اإا، ود مم  العا   االق صالام  لل و الط المدينم اقادما زرا دًا خصالواً   ن ىف فا  الن العم 
العديد  ن المشالالالالالارد  ال جاردم والصالالالالالنا دم يات الطاا  الخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ال ا لةا مور  ميز فا تشالالالالاليي  األيد  

 ولةا يوقم يعداما الطاب يا  الخد ات  ل الالالالجا  المدينم  اً اق صالالالالامو  اً لةج  األحشالالالالطم  زموم     إ, و ةاالعا ام في
  .وزداما الحز م يا   وجم الن    واء  ا  الن   نلدًا نو اشزداً 

 

  

 

 . 78، 1987(  ف حا  حمد نيو الفداحم, ال جا  و العمزا  الحضز , مار المعزفم الجا فدم, 1 
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 ( 8جدول)

 2020التركيب االقتصادي لسكان مدينة سامراء لعام  

ت ديزات مائزا إحصالالالالاء  حافظم صالالالالو  الدين،  ، الجةاز المز ع  ل حصالالالالاء،وال عاو  االحمائا ال خطدط  وزارا  -المصالالالالدر:  
2020.) 

 (7الشكل)

 2020% من مجموع السكان من هم في سن العمل لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8المصدر الباحث باالعتماد على الجدول)

 

 األنشطة االقتصادية  
% من مجموع السكان من هم في   العدد  2020الرئيسة في المدينة لعام 

 2020سن العمل لعام 
 3.10 1321 العرايم 

 15.59 6645 الصنايم وال عدين 
 46.07 19637 ال جارا والخد ات 

 35.24 15021 العاااين 
 100 42624 المجموع
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 مركز الثقل السكاني : -1-2-2-5

ىا الن طم ال ا وجام ن  ي وزع ال الجا  حولةا توزدعًا ياماًل فا    اتجا  فا   ز ع الم   ال الجاحا
وع مز  ز ع قطب الج   المدينم  ما و الالالالالالالايد فا تاخدا الكميز  ن خصالالالالالالالائا اتجا  ال وزد  ال الالالالالالالجاحا ، 

إ    عزفم ال ييز فا ، (1 واحعجاس يلك يا   ااءا  وجم الطزق   وججب لك  الاعالدات والنشااات الحضزدم
اكع الججب ماخ  المد   ن األ ور المةمم وال ا تعطا صالالالالالالالالالالالورا حقدقدم لامخطط الحضالالالالالالالالالالالز   ن اج   ز 

اعد تطميق  ، تطودز الخد ات األ الالالالالا الالالالالدم االالالالالمن  نط م الججب اما ي وافق    تدفق ال الالالالالجا  لةج  الن طم  
ال دومم  عاملم الججب ال الالالالالالالجاحا تمين ن   نط م الججب ال الالالالالالالجاحا قد اح  ات ق الالالالالالالزدا  ن المنط م المز عدم 

إل    1983الم ممام اضالالالالالالزد  األ ا يين ، وال ا اي مدت  ن قم   ي الالالالالال الالالالالالم وايدله يو  فا تصالالالالالالمدف يان  
 أل واب اآلتدم :( ل7الخزدطم  ()الززاق يا  الزغف  ن قام حجف الكمافم ال جاحدم جا    نط م ت اا 

ال شالالال ت الم الالال مز لا الالالجا  ال  الشالالالزق ح دجم العداما ال الالالجاحدم و ااع  وجوم المحدمات األثزدم  الالالمال   -1
 وجنوب المدينم .

اح  ال ال الالالالالالالالالالالالالالجا   ن المز ع ال دوف إل  المز ع الجديد ح دجم الظزوع األ ندم ال ا لح ت االمدينم    إ     -2
م المز عدم ال دومم   ممام امزقد األ ا يين  يايةما  واشجزاءات األ ندم ال ا نغا ت ال  الالالالالف الكميز  ن لمنط 

 ال ون(.
قدان  ي الالال الالالات تجاردم االالالمن المنط م   ممام اشالالالارع الززاق الج  وعد  ز عا لاخد ات ال جاردم فضالالالو   -3

 ين قدان المي  ات الطمدم الخاصم .
دينالالم االالال زب  ن حةز اح  الالال  زاكع الخالالد الالات الحجو دالالم  ن  ز عىالالا ال الالدوف الواق  ال  اليزب  ن المالال  -4

 .  ما ولد يلك ار اكًا فا  ااءا الن   الداخاامجام ال   نط م حا المعامين 
 

 

(، احث  1997 واس فااالالال  ال الالالعد ،  ز ع ال واز  المجاحا وال الالالجاحا فا  حافظات نىوار جنوب  الالالزق العزاق يان    (1 
 .985،   2011، يما ، 3، العدم38جاد   نشور فا  جام مرا ات العاون اشح احدم واالج ما دم، الجا عم االرمحدم، الم

   ن الصالالالديم الم الالالاحدملمدينم  الالالا زاء ( ال الالال خزاج  ز ع ث   ال الالالجا  تف تحود  او م األحداء ال الالالجندم  (polygon)    إل
االالالالمن   Data management tool اا الالالال خدان  احق األماا ال ا تمم   زاكع األحداء ال الالالالجندم  (point) الصالالالالديم الن طدم

(، ثف ا الالالالالالالالالالالال دياء او م الن اف ال ا تمم   ز ع    حا  الالالالالالالالالالالالجنا فا المدينم االالالالالالالالالالالالمن اماا ARC GIS 10.3ييمم يزحا ل  
 Mean Center2020لعان   ( ال ا تعنا  ز ع الم      نخج ينظز االي وار وز     ح طم  يدم ال الالالالالالالالالالالالجا  فا    حا  

  (.ARC GIS 10.3امن ييمم  وتطميق ىج  الخطوات ( (6الجدول 
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خريطة
 (

7 )
مركز ثقل السكان 

في مدينة سامراء لعام 
2020

 

صدر: الواحث ااالي مام يا  الجدول 
الم

6)
صمدف األ ا ا،

، خزدطم ال 
 

و زحا ل 
ARC GIS V10.3
) 

 



 

 

 

 

 الثاني  الفصل

  استعماالت وانماط  الداخلي النقل طرق  شبكة  توزيع
 2020 لعام  سامراء مدينة في االرض

 

 

 المبحث األول:

 توزيع شبكة الطرق وتصنيفها في منطقة الدراسة 
 

 المبحث الثاني: 

 أنماط استعماالت األرض الحضرية وشبكة الطرق في المدينة  
  



 2020في مدينة سامراء لعام استعماالت االرض  وانماطالنقل الداخلي  توزيع شبكة طرق                    :صل الثانيالف
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 الفصل الثاني  

 2020في مدينة سامراء لعام ض ر وانماط استعماالت اال  النقل الداخلي توزيع شبكة طرق 

 المبحث األول: توزيع شبكة الطرق وتصنيفها في منطقة الدراسة 

  ي جا  لدما ن نىف األحشالطم الوشالزدم الةا م المزتوطم ارتوااا وثد م االمجا ، وىجا   اً وعد الن   واحد 
  واملم،     جاحدم  قات وتعنده يناصالالالالالالالالالالز الن   االن الالالالالالالالالالوم لاجيزافا، فالحز م فا  اةون الجيزافا ىا ح اج ي

لدم الميثزا االجيز   والعوا    قم، وىو وثيق االرتواف اعناصالالالالالالز المجا  فا تشالالالالالالجيامووالطزدق و الالالالالاليام ىج  الع
  األ الالاس خد ات المندم ال ح دم ال ا تة ف يةا الدول اشالالج   ميز، فةا العا     ن الالوجات الطزق   ، تعد لده

قوا اق صالالالالالالالالالالالالالالاموالم   فا تطور الالدول وتوفيز األ ن وال وا لةالا، فالالالدولالم يات الطزق الجيالدا والمخططالم وعطيةالا
ا اليو دم، لجا تعد  الالالالالالالالالوجات الطزق  جزدات حداتن وقد نصالالالالالالالالالوحت حز م االتصالالالالالالالالالال وال زحال  ن ،وتجاردم  

حيالث ال االايال  ال الالالالالالالالالالالالالالجالاحا واالرتوالااالات اشقادمدالم ال ا   إقادف ونخز،  يين فدالارا لقدالاس العوقالات واالرتوالااالات 
فا  االخ وفات المجاحدم فا  الالالالالالوجم الطزق ال تمزز يدو    ، و ال الاجيزالدالاتع مز  ن األ ور األ الالالالالالا الالالالالالدم  

 .(1 اب الحدااوشزايين ال ا تيج  اشقادف اأ ال امماام م، فشوجات الطزق تعد  حز 

   :وكثافتها الكارتوكرافية ومتوسط ثقلها واتجاهها  توزيع شبكة الطرق :  2-2-1

 توزيع شبكة الطرق : -2-2-1-1

احالالد العوا الال  ال ا تيم  ال  زدالالاما االرتوالالاف وال االالايال   تعالالد  الن الال  الالالداخاا فا المالالدينالالم  ن   توزد   الالالالالالالالالالالالالالوجالالم   
اال الاكن يا   الالالالالالالالالالالالالالط  االرد، و ىا  ن الخالد الات ال ا تح ال  حيعًا  جالاحدالًا ماخال  المالدينالم،  الوظداا يين 

وتمم  خد ات الن    الالالالزايين الحز م والمواصالالالالوت ال ا تز ط ا الالالال عماالت االرد يوعضالالالالةا و ن ىنا تمزز  
   الالالالالالالالالالالالةولم يوفز الن ،  (2 واحدائةا ال الالالالالالالالالالالالجندم ووظائاةا  اىمدم الن   والمزور ومورىا الحيو  فا حداا المدينم

لةا فا اتجا   ز ع فا الضالالالواحا المجاورا  فا نحداء المدينم ال الالالجندم نو  الحز م واح  ال ال الالالجا  ال اانين  

 

(  الالالالالالالالالالالالالالالا ز النواو الالالالالالالالالالالالالالاله واخزو ، تحايالال  يندالالم  الالالالالالالالالالالالالالوجالالم الطزق فا  حالالافظالالم الكز  جنو ا األرم ،  جاالالم جالالا عالالم النجالالا  1 
 .1684،  2016  الخاي ، ف طين، ،8، العدم 30لاوحوث العاون االح احدم(،المجاد 

 الالالالالالالالم تطمدقدم فا حظف احمد  حمد جةام الكمد الالالالالالالالا تصالالالالالالالالمدف وتحاي  خزائط  الالالالالالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم الااوجم مرا  (2 
 .225،  2013، 12، جام  ادم ال ز دم األ ا دم جا عم ااي ، العدم GISالمعاو ات الجيزالدم 
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اشالالوجم ح    ميزا و  شالالفوم احجف  ز عىا الحضالالز  والحجف ال الالجاحا الج    الالا زاء  ت م    دينم   ،(1 المدينم
اجمالا ااوال  الوجم ازق الن   الداخاا    ، ياغ2020  الم ح المم ح الب ت ديزات يان  161207ياغ قزاام  

( تواالالالالالالال  ا  ىنا  تواينًا فا توزد  ااوال 9( و 8( والخزدطم  9 ف ، الجدول   (2 (441.73فا المدينم  
يا     وه االحداء ال جندم فا المدينم ح دجم لعوا   تخطدطدم  جاحدم اق صاموم تاردخدم    ( الطزق  وجم  

  يمزاحدم االدرجم األ اس ويا  النحو اآلتا:

 الممن ، الجميزدم المالمم، الجميزدم األول ، ال اعم( الالالالالالالالالالالال احداءحداء   ممام ين: و مات نر عم الفئة األولى -1
 .(  ف20.10- 37.79 ااوال  وجم الطزق فيةا  ن وت زوا 

حداء ت مم  يالالالالالالالالالال المع صف، ال جك، الضواف، الشةداء، الخضزاء، صو  نو مات  وعم  الفئة الثانية:   -2
 (  ف.20.09 -13.79الدين، المعم ( وت زوا  ااوال  وجم الطزق فيةا  ن  

 الالالالا ، العرايم، الشالالالالزام، العز و الالالالدم، حداء اال ان، الم الالالال شالالالالا ، الموحدنو الالالالمات ت الالالالعم  :  الفئة الثالثة -3
  -  6.49الجميزدم الماحدم، االفزاز، ال ام الالالالالالالالالالالالدم، الصالالالالالالالالالالالالنايا( وت زاو  ااوال  الالالالالالالالالالالالوجم الطزق فيةا  ن  

 (  ف.13.78
المعامين،     المورحمن، ال الالااول، الةالالام ،  مماالالم اجالال   ن  و الالالالالالالالالالالالالالماالالت  الالالالالالالالالالالالالالوعالالم احدالالاء  الفئـة الرابعـة:   -4

 . ف( 0 -6.48   ن فيةا الطزق   وجم اوالن الكااءات، ال ون، اليز و ( وت زاو 

 
 
 
 
 
 

 

 

 الوارع تخدن ا ال عمال االرد، ن  تخدن ا ال عماالت  -1: ا   الوارع المدينم اثناء اماء خد  ةا ت ون يوظدا ين ن الا الي ين(  1 
  وارع تخدن المز وات، ن  ت  عم  الغزاد المزور و أحجان  ميزا. -2 االرد المحدطم يةا.

 .511،  1983المصدر: احمد خالد يون، تخطدط المد ،  ج وم االحجاو المصزدم، ال اىزا، 
 الالالالالالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالالالالالالا زاء، ألاوال  ( Open Attribute Tableا الالالالالالالال خزج ىجا الزقف  ن قايدا يداحات  (  2 

 (.ARC GIS V10.3امن ييمم  
 )  تف تحديد الامات ااالي مام يا  يزحا ل ARC GIS V10.3)  . 
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 م2020توزيع اطوال شبكة الطرق كم في مدينة سامراء  (9)جدول 

 ARC زحا ل  ( و 2019خزدطم ال صالالالالالمدف األ الالالالالاس ،  زئدم الاضالالالالالائدم كودك ييزم لعان المصالالالالالدر: الواحث ااالي مام يا   
GIS V10.3)  8فا ا  خزاج ااوال الطزق والخزدطم رقف).  

 
 

 %  اطوال الطرق كم  اسم الحي  ت
 %2.3 9.96 االمام  1
 %4.3 18.79 حي المعمل  2
 %4.4 19.28 الضباط  3
 %0.9 3.97 البورحمن  4
 %0.7 3.04 القاطول  5
 %1.7 7.56 البونيسان  6
 %3.1 13.78 القادسية  7
 %5.8 25.51 الجبيرية االولى  8
 %1.2 5.15 المعلمين  9
 %4.5 20.09 السكك  10
 %2.4 10.69 الزراعة  11
 %1.6 7.12 المستشفى  12
 %3.6 15.86 المعتصم  13
 %1.5 6.48 الهادي  14
 %1.2 5.19 الكفاءات  15
 %3.1 13.61 الثانية  الجبيرية 16
 %2.9 12.7 الشرطة  17
 %2.8 12.28 االفراز  18
 %3.6 15.98 الخضراء  19
 %6.7 29.65 الجبيرية الثالثة  20
 %6.2 27.2 المثنى  21
 %4.1 18.01 صالح الدين  22
 %3.5 15.49 الشهداء  23
 %2.8 12.3 العرموشية  24
 %8.6 37.79 القلعة  25
 %0.3 1.47 السالم  26
 %0.1 0.51 اليرموك  27
 %1.9 8.33 الصناعي  28
 %14.5 63.94 اخرى  29
 100 441.73 المجموع  
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خريطة
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8 )
شبكة الطرق 
 

في مدينة سامراء لعام 
2020

 

صدر: 
الم

ضائدم  ودك ييزم لعان 
صمدف األ ا ا، المزئدم الا

خزدطم ال 
2020
، 

و زحا ل 
ARC GIS V10.3
) 
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 متوسط اطوال شبكة الطرق:-2-2-1-2

خريطة
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2020
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الم

 
خزدطم 

9
(،الجدول 

9،)
 

و زحا ل 
ARC GIS V10.3
) 
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مم   الالوجم الطزق  الالزايين الحداا فا ج الالد المدينم و ن المحاور األ الالا الالدم ل حديد  و   تخطدط  ت
ت حجف و شالالالالالالالالالالج   ميز فا توزد  وتحديد الم الالالالالالالالالالافات المخ اام ال الالالالالالالالالال عماالت األرد، وتح      نحةاإي    المد 

الخد ات  وقعةا الم ميع يا   الالالالالالالوجم الطزق االمدينم وتزتوط ارتوااًا وثد ًا يةا وت ز ع فا حطاقات  خ اام  
و الالالالال خدن ىجا و ال الا ي  الالالالالن  لنا الحجف يا  اتجا  توزدعةا و  و الالالالالط ث اةا، و    ح الالالالالب نحوايةا و  الالالالال وداتةا

( إي  واالوع الدرا الم ال حاي  لاحصالول يا  االتجا  العان لا وزد  المجاحا لظاىزا خطدم   م   الوجم الطزق 
 .(1 ومجن تحديد   و ط ناوال  عالف الظاىزا واالتجا  المجاحا العان ل وزدعةا يا  األرد 

  و الالالط اتجا  خطوف  الالالوجم الطزق      ( ن10ح الالال ن ل  ن تحاي  الخزدطم   و  طميق ىجا ال حاي    
لموق  ىجا الحا الج  تحدط اه األحداء ال دومم والحديمم لامدينم وىو    (الضالالالالالالالالالالالالواف  فا المدينم و   فا حا

 واق  الم   اشمار  والخد ا، ود مين  فا حا المعامين و جلك    ال الالالالالالالالالالالالالالجا  الواق و  زب جدا   ن  واق  ث    
أخج اتجا   جاحا  المالا  الزقا اقدمم مورا   وتوزد   الوجم الطزق     و الط اتجا اوضالًا ا   حاي   الح ائل     ن

و اححزاع ححو المحور الجنوب اليز ا حواا حشالالالالالالالالالالأا المدينم  ن المحور الشالالالالالالالالالالمالا  (2 مرجم(  80.23يايت 
و الالالالالالالالمب يلك ح دجم ل وفز نرد   الالالالالالالال ودم خالدم  ن العوائق الطمدفدم و المحدمات الوشالالالالالالالالزدم واشثاردم يةجا 

توجه توزد   الالالوجم الطزق ااتجا  األحداء الحديمم النشالالالأا ال ا تم د فا ىجا االتجا     فضالالالًو ين يلكاالتجا   
ا الالالال دا م  الالالالةولم الوصالالالالول إليةا   الالالال  مًو نو ل طودز ال ائف  نةا ل ح يق    لو الالالال  زار ال الالالالجاحاوىا  شالالالالجعم  

االحداء الحديمم وفضالالالالالاءات ال و الالالالال  الم الالالالال  ماا وال ا احاجم ل طودز  الالالالالوجم    وتنمدم ىجا الجعء  ن المدينم
 .الطزق فيةا 

 

  

 

ياا يمد الصالالالالالالالالمد خضالالالالالالالاليز، خدوجم يمد العىزا ح الالالالالالالالين، األاز النظزدم والمناىل العامدم ال  ندم لعاف الجيو عاو اتدم،   (1 
 . 19-18،  ، ايدام 2016الماحا،المجام العزاقدم ل كنولوجدا المعاو ات، المجاد ال اا ، العدم 

 Linear   ح الالالائل تحايالالال الم الالالالالالالالالالالالالال خاا  ن    (Open Attribute Table ا الالالالالالالالالالالالالال خزج ىالالالجا الزقف  ن قالالالايالالالدا يدالالالاحالالالات  (2 
Directional Mean  يا   الالالالالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالالالالا زاء، المطمق ، ( لم و الالالالالالط ث   واتجا  توزد   الالالالالالوجم الطزق

 (.ARC GIS V10.3امن ييمم  
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  كثافة شبكة الطرق الكارتوكرافية:-2-2-1-3

،    الالالالالالالوجم الطزق(تحاي  الكمافم يواالالالالالالال  اصالالالالالالالورا خزائطدم  ده ال ييز فا  مافم توزد  الظاىزاإ   
امعن  ن  حالاتل ىالجا ال حايال  لن وجو  رقمالًا واحالدًا وعمز ين  مالافالم الظالاىزا يا   الا ال  ا  الدامىالا الجيزافا 
إحمالا وممال  ال ييز فا  مالافالات الظالاىزا  ن  جالا  آلخز فا  نط الم الالدرا الالالالالالالالالالالالالالم، ود د  تحايال   مالافالم الظالاىزات  

فا  مافم توزد     ( تمين  ده ال ييز(Surface mapر الالالالالالالالالالالالف خزدطم  الالالالالالالالالالالالطو    Lina Density) الخطدم
 .(1  الظاىزا يا  ا  دام  نط م الدرا م

فا   ت   و الالالالالالالالالالالط المدينم  الالالالالالالالالالالوجم الطزق  وزد   الكارتو زالدم لوقد نظةزت الن ائل ن  نيا  قدمم لكمافم تز ع 
 االحداء الحديمم  نةا، وال  الالالالالالالالالالالف االخز االالالالالالالالالالالمن المنط م ال دومم ال ا تعد امماام حواا توزد   الالالالالالالالالالالوجم الطزق 

االالالالمن نجعاء  حدما مو    الشالالالالوجمىج  توزد   ودعجس اتصالالالالال خووا الكمافات ال زب الجيزافا لكمافم ت ديز  
 (.   11تمينةا الخزدطم  والعجس صحد   ما نخزه أل واب تاردخدم يمزاحدم  جاحدم وتخطدطدم 

الجوز  ، فا حين يدل الاو  لشالالالالالوجم الطزق وت ارب ال وزد  يا   مافم تز ع يالدم جداً  الداكنوددل الاو  
لدشالاليز إل  ح الالوم   و الالطم  ن الكمافم ال وزدفدم،    األخضالالز الاات يا   مافم تز ع يالدم، ن ا الاو    الاات 

توايد توزد   الالالالالالوجم   نخاضالالالالالالم فا ىج  المنااق  ما وعجس فا حين يدل الاو  األصالالالالالالاز يا   مافم تز ع 
إل   مافم تز ع  نخاضالالالالالالالالم جدًا تمماةا  نااق نازاع المدينم   المدر فيةا، يينما و الالالالالالالال دل  ن الاو   الطزق 

 ما   ويدن يدالم توزدعةا المجاحا  الالوجم الطزق ااتجاىاتةا المخ اام، وىجا واق  وشالاليز ال  يدن تماث  توزد   
 ما و نااق ت م   ا الالالالالالالةولم وصالالالالالالالول  نخاضالالالالالالالم   اق ت م   ا الالالالالالالةولم وصالالالالالالالول يالدم  وجع  يلك وجوم  نا

ال خطدط وال صالالالالالالالالالندف الم واز  الج  يي ن  توزدعةا وفق  عاييز   ن خول   يلك و الالالالالالالالال ديا إياما النظز فا
 .     ةولم وصول ال اكن الحضز  ال  ااعد ح طم و جااءا يالدم

 
 
 
 

 

،  جالم المجز الم، المماكالم العز دالم 1ف جمعالم  حمالد ماوم، ن الالالالالالالالالالالالالالس ال حايال  المجالاحا فا إاالار حظف المعاو الات الجيزالدالم،( 1 
 .54 صدر  ايق،   .2011ال عوموم، 
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 توزيع اعداد الشوارع:-2-2-1-4
(  الالالالالالالارع و اغ  جموع ايدامىا 5431    الالالالالالالا زاء  ياغ  جموع ايدام  الالالالالالالوارع الن   الداخاا فا  دينم

%(  ن  جموع ايدامىا الكاا 94.31 الالالالارع تمم   ا ح الالالالم ه    (1 (5122ء ال الالالالجندم  يا    الالالال وه االحدا
، وت واين فا ال وزد   ن حا  الالالجنا ألخز أل الالالواب يمزاحدم و  الالالاحم  (8الشالالالج  ( 10الجدول فا المدينم  

( ح الالالالالال ن ل الامات 12االخز  نةا و ن تحاي  الخزدطم  الحا ال الالالالالالجنا وقدن اعر االحداء وحداثم ال  الالالالالالف  
 االتدم:

ين الالالالالالالالالالالالالوم  ( احداء  الالالالالالالالالالالالالالجندم  5 الالالالالالالالالالالالالالارع واالالالالالالالالالالالالالالمت ىج  الامم    (431-288 ن    :العالية جداً   الفئة األولى
 ال اعالم، المعمال ، الضالالالالالالالالالالالالالالوالاف، الجميزدالم األول ، االأحدالاء  مماالم  %(  ن اجمالالا االحدالاء ال الالالالالالالالالالالالالالجندالم  18.51 

 .الجميزدم الماحدم(
%(  40.74ين الالالالوم    حا  الالالالجنا(  11 الالالالارع واالالالالمت ىج  الامم    (287-152 ن  :  العالية  الفئة الثانية

المع صالف، ال الجك، الجميزدم الماحا، الشالةداء، الممن ، الخضالزاء، صالو  الدين، االفزاز، ال ام الدم،   ممام  
 .(العز و دم، الشزام

%(  14.81ين الالوم    ( حا  الالجنا4مم  (  الالارع واالالمت ىج  الا151-71 ن  : لثة المتوســطة  الفئة الثا
 (.المو حد ا ، العرايم، اال ان ، الم  شا  يال  ممام 
%(  25.92ين الالالالوم    ( حا  الالالالجنا7(  الالالالارع واالالالالمت ىج  الامم  70  – 8 ن  :  الرابعة المنخفضـــةالفئة 

  (.ال ااول، المورحمن، الةام ، المعامين، الكااءات، اليز و ، ال ون اأحداء   ممام 
  

 

 Network ح الالائل تحايالال الم الالالالالالالالالالالالالال خاا  ن    (Open Attribute Table   ا الالالالالالالالالالالالالال خزج ىالالجا الزقف  ن قالالايالالدا يدالالاحالالات(1 
analysis) ، الن   الداخاا فا  دينم  ا زاء، امن ييمم  يا   وجم المطمقARC GIS V10.3.) 
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 2020يبين اطوال الطرق واعدادها في مدينة سامراء لعام ( 8شكل)

 

 

 
 

 

 
 

 (.ARC GIS V10.3( وبرنامج)9المصدر: الباحث باالعتماد على خريطة )
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 2020مدينة سامراء لعام  توزيع اعدد الشوارع على مستوى االحياء السكنية في (10جدول)

 ARCيا   الالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالا زاء، االالالمن ييمم  المطمق ،  (Network analysis تحاي  ح ائل  المصــدر:

GIS V10.3.) 

 % عدد الشوارع اسم الحي  ت
 % 2.4 121 االمام  1
 % 6.0 306 المعمل حي  2
 % 6.6 339 الضباط  3
 % 1.1 57 البورحمن 4
 % 0.9 47 القاطول  5
 % 2.0 105 البونيسان  6
 % 4.6 236 القادسية  7
 % 8.4 431 الجبيرية االولى 8
 % 1.2 64 المعلمين 9
 % 5.4 275 السكك 10
 % 2.9 151 الزراعة  11
 % 1.9 95 المستشفى 12
 % 3.9 198 المعتصم 13
 % 1.4 70 الهادي  14
 % 0.4 19 الكفاءات  15
 % 4.5 232 الجبيرية الثانية 16
 % 4.6 236 الشرطة  17
 % 3.6 185 االفراز  18
 % 5.2 264 الخضراء 19
 % 6.5 333 الجبيرية الثالثة  20
 % 5.6 287 المثنى 21
 % 4.6 234 صالح الدين 22
 % 5.0 258 الشهداء 23
 % 3.8 194 العرموشية  24
 % 7.0 360 القلعة  25
 % 0.3 17 السالم 26
 % 0.2 8 اليرموك 27

 المجموع
 % 100.0 5122 اجمالي االحياء السكنية

 % 94.31 5431 المدينة ككل + االحياء السكنية 
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خريطة
 (

12
) 

توزيع اعداد الشوارع
 

على مستوى االحياء السكنية 
في مدينة سامراء لعام 

2020
 

المصدر: الباحث باالعتماد على الجدول)
10

( وبرنامج)
ARC GIS V10.3

.)
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 توزيع اعداد التقاطعات: -2-2-1-5

و اغ  جموع    ت اا (  3871    الالالالالا زاء  الداخاا فا  دينم الالالالالوارع الن   ت ااعات  ياغ  جموع ايدام 
%(  ن  جموع ايدامىا 05.87تمم   ا ح م ه    ت اا   (1 (  3369ال جندم    ءايدامىا يا     وه االحدا

( ، وت واين فا ال وزد   ن حا  الالالجنا ألخز أل الالالواب ت عاق اأيدام الشالالالوارع 11الجدول الكاا فا المدينم  
وا الالالالالال عماالت األرد وقدن اعر االحداء وحداثم ال  الالالالالالف االخز  نةا و  الالالالالالاحم الحا و ن تحاي   وااوالةا  
 ( ح  ن ل الامات االتدم:13الخزدطم  

( احداء 5واالالالالالالالالالالالالالمت ىج  الامم    ت ااعاً   (268-193 ن  ىج  الامم  االالالالالالالالالالالالالمت و   :العالية جداً   الفئة األولى
 ال اعم، المعم ، الضالواف، الجميزدم  اأحداء    ممام  %(  ن اجمالا االحداء ال الجندم  18.51ين الوم   الجندم  

 .األول ، الجميزدم الماحدم(

  حدًا  الالالالالالالالالجنداً (  11واالالالالالالالالالمت ىج  الامم    ت ااعاً   (287-152 ن  وتضالالالالالالالالالف ىج  الامم  :  العالية  الفئة الثانية
المع صالالالالف، ال الالالالجك، الجميزدم الماحا، الشالالالالةداء،    ممام   ن اجمالا االحداء ال الالالالجندم  %(  40.74ين الالالالوم  

 .(الممن ، الخضزاء، صو  الدين، االفزاز، ال ام دم، العز و دم، الشزام

  م الالالالجند   اءحدن( 4واالالالالمت ىج  الامم    ت ااعاً (  151-71 ن  وتضالالالالف ىج  الامم  :  لثة المتوســـطةالفئة الثا
المو حد الالالالالالالالالا ، العرايم، اال ان ،  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال احداء    ممام    لا االحداء ال الالالالالالالالالجندم ن اجما  %(14.81ين الالالالالالالالالوم  
 (.الم  شا 

ــةالفئة    م الالالالالجند   اءحدن( 7واالالالالالمت ىج  الامم    ت ااعاً (  70 –  8 ن  وتضالالالالالف ىج  الامم :  الرابعة المنخفضـ
المعامين، ال ااول، المورحمن، الةام ،  اأحداء    ممام   ن اجمالا االحداء ال الالالالالالجندم  %(  25.92ين الالالالالالوم  

  (.الكااءات، اليز و ، ال ون

 

 

 
 

 Network( الم الالالالالالالالالالالالالال خاا  ن ح الالائل تحايالال  Open Attribute Tableا الالالالالالالالالالالالالال خزج ىالالجا الزقف  ن قالالايالالدا يدالالاحالالات    (1 
analysis)  المطمق يا   وجم الن   الداخاا فا  دينم  ا زاء، امن ييمم ،ARC GIS V10.3.) 
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 2020مدينة سامراء لعام  توزيع اعدد التقاطعات على مستوى االحياء السكنية في (11جدول)

 ARCيا   الالالوجم الن   الداخاا فا  دينم  الالالا زاء، االالالمن ييمم  المطمق ، (Network analysis تحاي  ح ائل المصالالالدر:  

GIS V10.3.) 

 % التقاطعات عدد  اسم الحي  ت
 % 2.3 78 االمام  1
 % 5.7 192 حي المعمل  2
 % 6.1 206 الضباط  3
 % 1.0 33 البورحمن 4
 % 0.6 20 القاطول  5
 % 1.9 64 البونيسان  6
 % 4.1 139 القادسية  7
 % 7.9 267 الجبيرية االولى 8
 % 1.1 38 المعلمين 9
 % 5.1 173 السكك 10
 % 2.7 91 الزراعة  11
 % 1.8 62 المستشفى 12
 % 3.5 118 المعتصم 13
 % 1.2 41 الهادي  14
 % 0.6 21 الكفاءات  15
 % 4.1 138 الجبيرية الثانية 16
 % 4.1 137 الشرطة  17
 % 3.6 121 االفراز  18
 % 4.8 162 الخضراء 19
 % 7.8 264 الجبيرية الثالثة  20
 % 8.0 268 المثنى 21
 % 5.5 185 صالح الدين 22
 % 4.8 161 الشهداء 23
 % 3.4 115 العرموشية  24
 % 7.8 262 القلعة  25
 % 0.2 7 السالم 26
 % 0.2 6 اليرموك 27

 المجموع
 % 100.0 3369 السكنيةاجمالي االحياء 

 % 87.05 3871 المدينة ككل + االحياء السكنية 
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المصدر: الباحث باالعتماد على الجدول)
11

( وبرنامج)
ARC GIS V10.3

.) 

 



 2020في مدينة سامراء لعام استعماالت االرض  وانماطالنقل الداخلي  توزيع شبكة طرق                    :صل الثانيالف

 

57 
 

   : أنماط شبكة الطرق:-2-1-2
تخ ام احماف  الالوجات الشالالوارع فا المد  وحمايجةا توعًا لحجف المدينم ووظدا ةا وحمط تطورىا،  ما مف     

ن اىف   و ،  (1 االمخططين والواحمين ال  وا  تصاحدف لشوجات  وارع المدينم اغدم تنظدف الميمم الحضزدم
( 12الشالالوجا( الجدول -والنمط الز ايا   الالا زاء النمط العضالالو ، والنمط الشالالعايا،  االحماف لشالالوارع  دينم  

 -( و االتا:14( والخزدطم 9والشج  

يزتوط ىجا   ، اي (2 و النمط غيز المن ظف او الشالالوارع العشالالوائدمنود الالم  االنمط الما و   النمط العضـوي:-1
ي و  حمطًا   وال.(3 ومور  المةف فا يناء الدور ال ا لف تخضال   طا ا لا خطدط ال الادف  النمط االعا   ال أردخا

ا  دينم  الالالالالا زاء ال دومم و نة عينًا، ا  تخطدط  عظف المد  ال دومم  العز دم خاصالالالالالًم(  شالالالالالااه لةجا النمط، 
%(  ن  جموع  3.1ين الالالالالالالالالالالالالالوالم (  ف  13.91( ودماغ اول ىالجا النمط  المورحمن،  االاال الان  الم مماالم االأحدالاء  

 ااوال  وجم الطزق فا المدينم.

ــعاعي:  -2 اي تمم    ، خ اام ااتجاىات  نازافةا ححو  ز ع  ن الشالالالالالالوارع النمط ىجا فا ت ازع النمط الشــ
 اول اثز ت اي  يا  ت الايد  فز دم اشالوارع اعضالةا    ،ىج  الشالوارع تزتوط لانمو خطدا حمطاً  الشالوارع ىج 

المدينم ، وم از ىجا النظان ا الالزيم ال الاليز و زوحم   ز ع و ين الحعن حةاوم فا األحداء الواقعم يين الم الالافم
ىجا النمط ااوال ودماغ  جموع ،  (4 و قامةا ال جار  و نط م األازاع الحضالالالالزدمنالحز م يين  ز ع المدينم  

 .جمالا ااوال الشوجم فا المدينمإ%(  ن 8.1 ف ين وم  (35.58 

ــبكي الرباعي:   -3 ي كو  ىجا النمط  ن  الالالالالالالالوجم  ن الشالالالالالالالالوارع الزئد الالالالالالالالم ال ا ت وزع يا  ىيمم  النمط الشـــ
ودم از  ،   ز عات نو   الالال طيوت وت  اا     اعضالالالةا يعاودم قائمم ت زدوا ويا    الالالافات    الالالاودم و نا الالالوم

والخد ات األ الالا الالدم  ىجا النمط ا الالةولم المزور والحز م حظزا ش الال  ا م الشالالوارع ،  ما و الالة  إقا م األيندم  

 

ز احظمم الطزق يا  الن الالالدل الحضالالالز  لامدينم، ر الالالالم  اج الالال يز غيز  نشالالالورا،  عةد ال خطدط ( فزاس ثا ز حموم ، اث1 
 .69،   2001الحضز  واالقادما، ايدام، 

، جا عم 2، ف( صالمز  فارس الةي ا، وصالال  فاد  ح الن، جيزالدم المد ، اىمي ةا، مرا ال ةا، اىدافةا، وازق الوحث فيةا2 
 .168،  2000ايدام، ، 

 .71،  1988صوا   حموم  حمد ، ن س و شجوت ال خطدط الحضز  واشقادما ،  طوعم الانو  ، ايدام ، ( 3 
 

،     2000صالالالالالالالالالاز ،  وامل تخطدط الن   الحضالالالالالالالالالز ، مار صالالالالالالالالالااء لانشالالالالالالالالالز وال وزد  ، يما  ،   ( زدن العايدين ياا4 
57_101. 
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واكمالت ا  الدام الطزق   إي ،  فا المالدينالم. وظةز ىالجا النمط فا غالالمدالم األحدالاء الحالديمالم (1 وفق حمط ىنالد الالالالالالالالالالالالالالا
(  ف  ماالالت  الالا 392.24األحدالالاء و اغ  جموع ااوال ىالالجا النمط ال صالالالالالالالالالالالالالالمدف الةنالالد الالالالالالالالالالالالالالا لةالالج     واتجالالاىةالالا

 (  ف.441,73الوالغ %(  ن  جموع ااوال  وجم الطزاق 88.8ح م ه 

 (  12جدول )
 2020ونسبها في المدينة لسنة  كم انماط الشوارع  اطوال

 النسبة % طول/ كم أنماط شبكة الطرق 

 3.1 13.91 النمط العضوي 

 8.1 35.58 النمط الشعاعي

 88.8 392.24 النمط الشبكي

 % 100 441.73 المجموع
 (ARC GISV10.3التصميم األساسي لمدينة سامراء، وبرنامج ) خريطة( و 14)خريطةالمصدر الباحث باالعتماد على 

 ( 9الشكل)

 2020لسنة  التوزيع النسبي النماط شبكة الطرق كم في مدينة سامراء

 

 

 

 

 

 
 

 (.12المصدر: الباحث باالعتماد على الجدول)

 

 .27،  1983 طوعم جا عم ايدام ، ايدام ، خالا ح نا اال عب، صوا   حموم  حمد ،  ورفولوجدم المدينم ، (  1 
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 تصنيف شبكة الطرق: -2-1-3

  يناًء يا   عاييز  حدما ح الالالالالالب ظزوع وامدعم وجيزالدم  وتوزدعةا  جاحداً  ي ف تصالالالالالالندف الشالالالالالالوارع
المدينم وحمط تخطدطةا واكمز المعاييز ال الالالالالائدا  ىا تصالالالالالندف الشالالالالالوارع ح الالالالالب خصالالالالالائصالالالالالةا الطمدفدم او 
ح الالالالالالالب الوظدمدم ال ا تيميةا او ح الالالالالالالب نىمي ةا المزوردم، واليزد  ن اجزاء ىج  ال صالالالالالالالاحدف ىو تنظدف  

وع مد يا   الالعم الشالالوارع  مد ماخ  المدينم ، فمن الناحدم المورفولوجدالعوقم يين الن   وا الال عماالت األر 
و ن الناحدم الوظدمدم تصالالنم     ن حيث  وحةا  الالوارع  الالزدعم و الالوارع رئد الالم و الالوارع ثاحودم و الالوارع  حادم

الةدع الزئدس  ن ىج  ال صالالاحدف ىو ال وصالال      إ ،(1 ال   الالوارع  الالجندم وتجاردم وتزفيةدم وخد دم ...ال 
ويا  االالالالالوء يلك  ،(2 ظان  الالالالالوجا وعم  يا  اح الالالالالدايدم حز م المزور واالح  ال اأق   دا ز ندم  مجنمال  ح

 :لشوجم الطزق فا  دينم  ا زاء و االتاال صندف المورفولوجا والوظداا  ن ناول  ز  

 تصنيف شبكة الطرق المورفولوجي: -2-1-3-1

الم ال وه الدولا فةو وع مد يا  المواصالاات الةند الدم وعد ىجا ال صالندف  ن ال صالنداات المةمم يا   
 ال الزيم ال صالمدمدم وال شالييادم، يدم الممزات واال ال  ا م،  العم الطزدق ،يدم الم ممام يالالالالالالالالالالالالالالالال والاندم لاشالوارع

، ودمجن  (3 والن الالالالالالدل( الشالالالالالالواخا والعو ات المزودم، حوع خاطم اال الالالالالالاات،  ازد م الزصالالالالالالم، ال الالالالالالدارات،
 ( ال   اوأتا:15( الخزدطم 10( والشج  13ىجا ال صندف الجدول  تصندف  وارع المدينم وفق

 ن   اً تز ط ىج  الشالالوارع قطايات المدينم اشالالوجم الطزق الخارجدم واحداحًا تكو  جعء الشــوارع الســريعة:-1
ن وت  الالالالالالالف يا  اتجاىين لاجىاب   (60تكو   الالالالالالالوارع  الالالالالالالزدعم امحز ات    الالالالالالالوجم الطزق الخارجدم وغالوًا  ا

وصالالالالالممت ىج  الشالالالالالوارع ل  الالالالالدطز يا  احماف المزور المخ اام، ن   وت ميع ا الالالالالزيم المز وات فيةاواشواب  
  الطزق  ن وتماغ ال درا اال الالالالالالالال دعايدم لةج   الخارج والداخ ، احةا  جةعا ي  الالالالالالالالةيوت ال الالالالالالالالدطزا يا  المزور

 

 جام  الالالالز   الالالالوجم الن   الحضالالالالز  ماخ   دينم يدجا،  ألحماف من  ماوم  الالالالاما  العميد ، وآخزو ، ال صالالالالندف المجاحا   (1 
 .361-360،  2016،  ا زاء، 46، العدم13 ن رنه، المجاد

 ايدام،  ،1االرد،  جام  ادم ال ز دم، جا عم ايدام، العدمصوا   حموم  حمد، الن   الحضز ، مرا م فا ا  عماالت  (  2 
1991  ،7. 

  (  حمد ازىز  العيد ال الما  واخزو ، جيزالدم الن   يين المنةجدم وال طميق، مار الدازور  العامدم لانشالز وال وزد ،يما ،3 
 .169، 2011األرم ، 
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ال اعم – موصالال ال –ع  ايدام ر اشالالافا  نط م الدرا الالم ، وت مم  ىج  الشالالوارع  (1  الالداراةاليون  1500-2000
  - الدا  الا زاء   –ال اعم –الموصال    – ايدام  او ازدق   (ازدق ايدام الموصال    -الحودش  - الدا  الا زاء  –

 (  ف ومم   ا3.65   االالالالالالمن حدوم المدينمودماغ اول ىجا الشالالالالالالارع  االالالالالالمن حا ال اعم،  (    تكزدت  -الدور
وىو  ن اىف  حاور الحز م يند    (  ف441.73م الطزق الواليم  ج%(  ن اجمالا ااوال  الالالو0.8ح الالالم ه  

 .(10( والشج  13  داخ  المدينم الزئد م وله مور  ةف فا تطودز  وجم ازق الن   فيةا الجدول 

 م 2020( اطوال شبكة الطرق حسب اصنافها في مدينة سامراء لعام 13)جدول 
 %  طول الطريق/ كم  صنف الطريق 
 0.8 3.65 شوارع سريعة 
 10.0 44.05 شوارع رئيسة 

 13.8 61.0.6 شوارع ثانوية  
 75.4 332.97 شوارع محلية 

 100 441.73 المجموع 
 .(15الخزدطم  المصدر: الواحث ااالي مام يا  

 ( 10الشكل)
 2020لسنة  في مدينة سامراء حسب التصنيف المورفولوجي التوزيع النسبي النماط شبكة الطرق كم

 

 

 

 
 

 

 

 (.13المصدر: الباحث باالعتماد على الجدول)
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تعد ىج  الشالالالالالالوارع  ن الشالالالالالالوارع المةمه فا المدينم، الحةا تكو    الالالالالاليولم ين ر ط  الشــــوارع الرئيســــة:-2
قطايات المدينم    اعضالالالالالالالالالةا الوعر و   الشالالالالالالالالالوارع ال الالالالالالالالالزدعه، وت كو  ىج  الشالالالالالالالالالوارع ياما  ن اتجاىين  

رع ا الالزيم المز وات يايةا تكو  اق    ارحم االشالالوارع ال الالزدعم، و ممزدن لاجىاب واشواب وت ميع ىج  الشالالوا
وتعالالد  جالالاحالالًا  ةمالالًا لاوظداالالم ال جالالاردالالم والاعالالالدالالات االج مالالا دالالم والخالالد الالات العالالا الالم، و ن ثف فةا تعالالد جعءًا 

ا  اول ىج  الشالالالالالالوارع  فا  (10( والشالالالالالالج  13 الجدول ، ود ضالالالالالال   ن (1  ةماً وحيودًا فا ح الالالالالالدل المدينم
%(  ن اجمالا ااوال الشالالوارع فا المدينم وىجا الشالالوارع 10.0(  ف و ن الالوم  43.05 نط م الدرا الالم ياغ  

تمم   الالالالالالالالالزدا  الحز م و حور حمو ال الالالالالالالالالجا  وتوزد  الخد ات فا المداوات األول  لنشالالالالالالالالالأا المدينم وتطورىا  
 الوحق.  

 الحز م  ن الشالالوارع المحادم وتدف  يةا ال  الشالالوارع الزئد الالم  ت الال  طب ىج  الشالالوارعالشــوارع الثانوية:   -3
لجلك ت الم  االشالوارع ال جمدفدم ،  ما توصالم االشالوارع ال وزدفدم اوضالًا ، ألحةا تحول المزور  ن الشالوارع 
الزئد الالالالالالالالم ال  المحادم لجا فةا  ةمم يا  حطاق ال طايات ، ألحةا ت ون يز طةا االشالالالالالالالالوارع الزئد الالالالالالالالم، وتعد 

اق االيمال المز عدم والمنااق الصالالنا دم وال زفيةدم وال الالجندم وتجمد  الحز م المزوردم الم ولدا  ةمم لمنا
ينةا ور طةا االشالالالوارع الزئد الالالم وتشالالالج  ىج  الشالالالوارع فا اعر األحدا  حدومًا لألحداء ال الالالجندم وال الالالدطزا  

، وحظزًا ألىمدالم ىالج  (2 يا  الالدخول والخزوج  نةالا وحزدالم الحز الم فيةالا تكو  اقال   ن الشالالالالالالالالالالالالالالوارع الزئد الالالالالالالالالالالالالالم
%( وحظزًا الىمي ةا  13.8   ه(  ف تمم   ا ح الالالالالالالالالالالالالم 61.06الشالالالالالالالالالالالالالوارع فا المدينم ف د ياغ اجمالا ناوالةا  

 . (10( والشج  13 الجدول و جلك تح   المزتوم الماحدم يا     وه اجمالا ااوال  وارع المدينم 

ت ميع ىج  الشالوارع ااخ وع  مافم المزور فيةا وتنوع اتجاىات ال اليز يايةا، وتكو     الشـوارع المحلية:-4
يات ناول   نويم، وىا حةاوات لشالالالالوجم الطزق فا المدينم يوصالالالالاةا الشالالالالوجم ال وزدفدم لاطزق الماحودم فا 
  المدينم ، وتكو  اق  ات الالالالالالالالالالالالاع وحز م المز وات اق   الالالالالالالالالالالالزيم وتز ط المنااق ال الالالالالالالالالالالالجندم امنااق الخد ات

ا  يزد ىج  الشالالالوارع وخ ام  ن  نط م   ووالشالالالوارع الماحودم وال ا تصالالالب يدورىا فا الشالالالوارع الزئد الالالم،  
(  ف 7332.9، وفا  نط م الدرا الالالم ياغ  جموع ااوالةا  (3 ال  نخزه ح الالالب امدعم ا الالال خدا ات األرد 

 

، ر الالم 2010حمججم ال عمدف الخزائطا الزقما لشالوجم  الوارع  دينم جمجمال ل النم   خام  حمد ح الن صالال  الجمور ،  (1 
 .55-54،  2013ون اشح احدم جا عم تكزدت، ا اج  يز غيز  نشورا،  ادم ال ز دم لاع

 .56،  حا همصدر ال( 2 
، 2004، مار الك ب الواندم، ينياز ،1الحضالالالالالالز  ن الالالالالالس و اا دف  دخ  يان، فزدن العايدين ياا صالالالالالالاز، ال خطدط (  3 

 284. 
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، وىا (10والشالج  (  13 الجدول   %(   ن اجمالا ااوال  الوجم الطزق فا المدينم75.4   ه تمم   ا ح الم
يجلك ت الالالالالالالالال حوي يا  اكمز  ن حصالالالالالالالالالم ااوال  الالالالالالالالالوجم الطزق فا المدينم لكوحةا المناج الج  يز ط االحداء  

       ال جندم االشوارع الماحودم والزئد م.
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 الوظيفي لشبكة الشوارع: التصنيف-2-1-3-2

ت درج الشوارع فا الحيع الحضز  لامدينم اح ب الوظائم ال ا تخد ةا ىج  الشوارع  واء  احت          
وظائم تجاردم ،  الجندم ، صالنا دم ، تزفيةدم ..ال  ولجلك ف د تطاق ال  المدم يا  الشالارع اح الب الوظدام  

وع النشالالالاف ال الالالائد فا تحديد ال الالالائدا فا يلك الشالالالارع ، وتزتوط     ن خطوف الن   وال دف ات المزوردم وح
الصالالالام المجاحدم الوارزا لنوع النشالالالاف الوظداا فا الحيع المجاحا لامدينم . وتمزز نىمدم الشالالالوارع  وحةا نحد 
نصناع ا  عماالت األرد ماخ  المدينم فةا فضو ين ا  خدا ةا لامزور ت ون يا  جواحمةا وا  داماتةا 

و جلك وعد ال صالالالالندف الوظداا لشالالالالوجم الشالالالالوارع احد األ الالالالس الةا م ال ا  . (1  خ ام الاعالدات الحضالالالالزدم
وع مد يايةا فا حظزدات تخطدط المد  واالحداء ال الالالالالالالالالجندم يا  اي وار ا  ىج  الشالالالالالالالالالوارع تمم  الشالالالالالالالالالزايين  
الزئد الالالم لاحز م و ال الا اليد  ن تنا الالالمةا االدرجم اما وح ق االح ااع األ م  يةا و ما وح ق اوضالالالًا  الالالةولم 

  وظدمدا،  (1 وزد   الالالالالواء فا الخد ات والمناف  العا م او فا ال الالالالالجا   ًو ح الالالالالب مرجم مور  فا المج م ال 
ما  الالوارع المدينم و ن ال ا تشالالي  جاح  األرد ا الال عماالت   فا االالوء   الالا زاءم  نيتصالالنم الشالالوارع ماخ   د 

 :األتا  وظدمدا مجن تصندف الشوارع( و16  خزدطمالو  (11( والشج   14جدول الخول  وحظم 

فا   تخدن المحوت ال الجندم   اشالوارع الال  وت ون فكزا تصالندف الشالوارع ال الجندم يا  الشـوارع السـكنية:-1
 األرد   الالالالالالاحم فا جمد  المد    ارحم    ا الالالالالال عماالت    نو الالالالالال اال الالالالالال عمال ال الالالالالالجنا وح     اي ا   المدينم

ا   ،لو الالال عمال ال الالالجنا فا الحيع الحضالالالز  األخزه اا الالال مناء اال الالال عمال ال جار  الج  وعد  ناف الالالا قودا  
توزد  ا ال عماالت االرد ال الجندم اأ الجالةا واحجا ةا المخ اام يا  اجعاء االرد الحضالزدم تنعجس يا   

 ممزات قد ت الالال خدن   الشالالالوارع ال الالالجندم فأ  ال الالالجندم المنط م خد مفضالالالًو ين  ، و   (2  الشالالالوارع ال ا تخد ةا

وحظزًا ألىمي ةا ف د اح ات  توفز إ جاحدم الوصالالالالول ال  الوحدا ال الالالالجندم ،م او  تجارد خد م ل  دوف او احز مل
%(  ن  79.2و ن الالالوم  ف  (  350.02 فا المدينم   ياغ  جموع ناوال الشالالالوارع ال الالالجندمالمزتوم االول ، اي  

 

جيزالدم المد  ،  وامل وا الالالالالس و نةل وحظزدات وتحايوت   ح الالالالالن يمد الصالالالالالاحب المظاز، ويمز الةا الالالالالما يو الالالالالم،  (1 
 .  198.،  2010،  االرم ، مار الصاا لانشز ، يما  ، 1، ف جاحدم

 دينم الزداد،  ادم  اأحداءيدف النمط ال خطدطا الشالالالالالالالوجا لمخططات ت  الالالالالالالدف األرااالالالالالالالا  يصالالالالالالالان الدين  حمد ياا، ت   (2 
 .9،  2009الزداد،  العمارا وال خطدط، جا عم الماك  عوم،

،   1987  الموصالالالالالالالالالالالال ، طوعم جا عم   المد ،جيزالدم  صالالالالالالالالالالالالمز  فارس الةي ا، صالالالالالالالالالالالالال  فاد  ح الالالالالالالالالالالالن، جيزالدم المد ،  (  3 
 193-194. 
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( والشالالج  14(  ف و مين فا جدول 441.732الوالغ  جموع ااوال  الالوارع ال صالالندف الوظداا اشجمالا  
 .(13  مداحاال

 ( 14جدول)
 2020التصنيف الوظيفي لشوارع المدينة بحسب اطوالها ونسبتها المئوية لعام 

 %  كم /طول صنف الشارع ت
 % 79.2 350.01 م  جند وارع  1
 % 5.7 25.03 م تجارد وارع  2
 % 2.2 9.73 م صنا د  وارع  3
 % 3.4 14.93 م تزفيةد وارع  4
 % 5.3 23.21 م تعادمد وارع   5
 % 0.3 1.51 م صحد وارع  6
 % 2.7 12.09 ميندم  وارع   7
 % 1.2 5.22 إماردم وارع  8

 % 100.0 441.73 المجموع
 (.ARC GIS V10.3( يزحا ل 16   خزدطمال صمدف األ اس لامدينم، ال خزدطمالمصدر: الواحث ااالي مام يا  الدرا م الميداحدم، 

 (11الشكل)
 2020المدينة كم حسب التصنيف الوظيفي لعام التويع النسبي ألطوال شوارع 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (. 14المصدر: الواحث ااالي مام يا  الجدول  
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  وعد النشاف ال جار   ن األحشطم الزئد م فا المدينم ال ا يوفز ل ح ا  اح داجاته، الـشوارع التجارية:-2
يا  واجةاتةا المحوت ال جاردم وت واجد ىج   ب ودطاق ا الالالالالالالالالالف الشالالالالالالالالالالوارع ال جاردم يا  الشالالالالالالالالالالوارع ال ا تيا

 مز  عالشالالالوارع ياما فا األ اكن المز عدم ال ا ت ميع ي ح يق  الالالةولم الوصالالالول وخاصالالالم الشالالالوارع الزئد الالالم وت
ىج  الشالالالالالالالوارع  زاكع ججب قودم ل الالالالالالالجا  المدينم واقادمةا، ولةجا ال الالالالالالالمب فا  ىج  الشالالالالالالالوارع تكو   ن اكمز 

لوتصالالال الموا الالز لامحوت ال جاردم االشالالارع    ل د  ا ،  (1 المزور االلا والوشالالز  الشالالوارع ازمحا ًا واخ ناقًا ا
ثز فا حز م الن   ، خاصالم    اح شالار الوايم الم جولين وا ال خدان األرصالام لعزد الوضالائ  األ ز الج   ن

و ن نىف الشالالالالالالوارع ال ا ،   إياقم حز م المز وات   هيدف  المشالالالالالالاا إل  ا الالالالالال خدان حةز الشالالالالالالارع  ما ي زتب ياد
  الارع الززاق،  الارع الاااما,  الارع الجميزدم األول ,  الارع   وياب يايةا ااا  اال ال خدان ال جار  االمدينم

ل د ا الال أثزت الشالالوارع ال جاردم فا   ،  وغيزىاالشالالزام,  الالارع ال ام الالدم,  الالارع العز و الالدم,  الالارع الخضالالزاء(  
و ن الالالالالوم    ف  (25.03ع ناوال الشالالالالالوارع االالالالالمن ال صالالالالالندف الوظداا يا  حوالا   ن  جمو    الالالالالا زاء دينم  

رقف   خزدطم( و 12  ( والشج 14جدول    كف(441.73الوالغ   ن اجمالا ااوال الشوارع الكاا  %(  5.7 
اأحةا ال ت دن الخد م ل الالالالالالالالالجا    المدينماه الشالالالالالالالالالوارع ال جاردم فا    ا تم ازفضالالالالالالالالالو ين يلك فأ  نىف    ،(16 

 ما ولد اخ ناقات وازمحا ات المدينم ف ط ولكن ي عده يلك ال   جا  المنااق الزدمدم ال ا تحدط االمدينم  
 . زودم و شزدم يند  داخ  ىج  الشوارع

وم از ىجا الصالالالالنم  ن الشالالالالوارع ي خصالالالالصالالالالةا لو الالالال عمال الصالالالالنايا ف ط، ال    الشــوارع الصــناعية:  -3
م   ن ا الالالالالال عماالتةا ىا ا الالالالالال عماالت صالالالالالالنا دم، ا  ىجا اال الالالالالال عمال ات الالالالالالف ي داخاه    اقدم  الن الالالالالالوم العظ

اال الالالالالالالالالالالالال عماالت الوظدمدم االخزه قم  ظةور ىجا ال خصالالالالالالالالالالالالالا الوظداا فا الوقت الحااالالالالالالالالالالالالالز. فالمنااق  
وا  ىج  الخد م ينويا ا  ت صم اصام اال  مزاردم    الصنا دم فا المدينم تح اج ال  ارتواف مائف االمدينم

الحجو ا   عم  امودم  الالالالالا زاءوتم از يوجوم العد يد  ن المنشالالالالالصت الصالالالالالنا دم نيززىا  ،(2 واال ا  وال الالالالالزيم
و صالالالالالاح  الياز والماو  والكا الالالالالا و  ال  الحصالالالالال  والز   و صالالالالالاح     واألىاا و نشالالالالالصا الطاقم الكةزو ائدم

و تضالالالف الحا الصالالالنايا الج  وجم   عظف األحشالالالطم الصالالالنا دم الصالالالييزا والم و الالالطم فضالالالو ين  الجا 
يلك فأحه تن شالالز يدم  ن األحشالالطم الصالالنا دم الصالالييزا يا  يمون نجعاء المدينم و وشالالج   عظمةا  خالام  

  يا االدرجم األ الالاس  لو الال عماالت الممم م االالمن ال صالالمدف األ الالا الالا ، وت ز ع ىج  األحشالالطم الصالالنا دم  

 

 .364العميد ، وآخزو ، ، صدر  ايق،   من  ماوم  اما   (1 
 .129  مرا م حضزدم  ارتو زالدم،  صدر  ايق، ( زدن العايدين ياا، الن   فا  دينم  ز و 2 
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 دخ  المالدينالم  ن جةالم الجنوب اليز ا   وق  الحا ( الداخاا  الحا الصالالالالالالالالالالالالالالنالايا –  ال اعالم حور ازدق    
ىو حاج ةا   ن جةم الجنوب  ، ا  اليزد  ن توقد  المنااق الصنا دم يا  نازاع المدينم    الصنايا(

زئد الالالالالم  ال   الالالالالوارع وو الالالالالائط ح   خاصالالالالالم فضالالالالالو ين   طاوات ر ط ىج  الشالالالالالوارع الصالالالالالنا دم االشالالالالالوارع ال
الموجوما فا المدينم ،ويمو ا فأ  ىج  الشالالالوارع الصالالالنا دم التشالالالج  يمما يا   نظو م الن   ماخ  المدينم 
  كوحةا اعيدا ين المنااق ال جاردم المعمحمم حيث الكمافم العالدم لامزور اآللا والوشالالالالالالالالالز  فا ىج  المنط م

و اغ  جموع ااوال الشالالالالالوارع الصالالالالالنا دم   وت دن الخد ات الصالالالالالنايا خد م  حادم وإقادمدم فا الوقت ياته ،
( 14ن الجدول 2020%(  ن  جموع ااوال  الالالالالالالالالالالالالالوجم الطزق فا المدينم لعان  2.2(  ف ين الالالالالالالالالالالالالالوم  9.73 

 .(16( والخزدطم 11والشج  

وتن شالالالز يا  واجةات ىج  الشالالالوارع صالالالاالت ال الالالينما والم الالالز  والنوام  والمطايف  الشــوارع الترفيهية:  -4
والم اىا ون اكن الزاحم الم ممام االحدائق وصالالالاالت األلعاب الزدااالالالدم، وتوعًا لجلك فا  الشالالالوارع ال زفيةدم  

كن ال زلده ون اوالمويب الزدااالالالالدم  فا المدينم ت مم  االشالالالالوارع ال ا تخدن الم نعىات والحدائق وال الالالالاحات 
%(  ن 3.3ح الالالالالالالالالالالالالوم   مات  ا(  ف  14.93ياغ  جموع ااوال الشالالالالالالالالالالالالالوارع ال زفيةدم فا المدينم ،  (1)األخزه 

، وىنا  تصالالالاحدف نخزه  ن الشالالالوارع  ن نىمةا  (  ف441.73الوالغ   الكاا  جموع ااوال  الالالوجم الشالالالوارع
%(  ن اجمالا 5.3ين الالالوم   (23.21( اي ياغ  جموع ااوالةا 11( والشالالالج  14الشالالالوارع ال عادمدم الجدول 

ااوال الشالالالوارع الكادم  مات المزتوم المالمم اعد الشالالالوارع ال جاردم وىا  ن اكمز الشالالالوارع حز م يا   الالالوجم 
الن   والشالالالالالالالالالالالوارع  ح دجم ل أثيز  وق  جا عم  الالالالالالالالالالالا زاء والخد ات ال عادمم األخزه اثناء ف زا الدوان والخزوج 

النشالالالالالالالطم حز دًا والدًا   ممام ي أثيز  زقد اال ا ين ياا الةام    نةا، و جلك الشالالالالالالالوارع الديندم  ن الشالالالالالالالوارع
والح الالالالن الع الالالالجز   يايةما ال الالالالون( اول ال الالالالنم واثناء  وا الالالالف العدارات الديندم يا   ااءا الن   الداخاا 

 ف   (12.09وخصالالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالالا  يند  داخ  المدينم  ن الجةم اليز دم وقد ياغ  جموع ااوال ىج  الشالالالالالالالالالالالالوارع 
اجمالالا ااوال  الالالالالالالالالالالالالالوجالم الطزق الكاا، وىنالا  الشالالالالالالالالالالالالالالوارع اشماردالم ال ا ياغ  جموع   ن  (  %2.7 ين الالالالالالالالالالالالالالوالم
(  ف 1.51( ، والشالالالالالالالالالالالالالالوراع الصالالالالالالالالالالالالالالحدالالم ال ا ياغ  جموع ااوالةالالا  %1.2(  ف ين الالالالالالالالالالالالالالوالالم  5.22ااوالةالالا 
(، وتعد الشالالالوارع اشماردم والصالالالحدم  ن الشالالالوارع المةمم نوضالالالا والنشالالالطم حز دًا  اشالالالزدًا والدًا( %0.3ين الالالوم 

م يا  الزغف  ن قام ااوالةا لكوحةا تخد م  ا  المدينم واقادمةا الموا الالالالز وخصالالالالوصالالالالًا   الالالال شالالالالا   فا المدين
( تمين توزد   الالالوجم الطزق  16 الالالا زاء العان و عر الخد ات اشماردم يات الطمدفدم ال ز عدم ، والخزدطم  

 .2020لمجمويم الطو ات ح ب ال صندف الوظداا لعان 
 

اال الالالالالالالالالالدارات فا المناء الوظداا والعمزاحا لمدينم اع و م ، ر الالالالالالالالالالالم  اج الالالالالالالالالال يز غيز   رجاء خاي  احمد الدلدما،نثز الن   (1 
 .64،  2005 نشورا، ،  ادم ال ز دم جا عم موال ، 
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 المبحث الثاني  

 المدينة األرض الحضرية في المدينة شبكة الطرق في أنماط استعماالت 

ومجن ا  تعم   ناصالالالالالالام ين اعضالالالالالالةا الوعر ي  تزتوط   ا  ا الالالالالال عماالت االرد ماخ  المدينم ال
يزوااط ويوقات  جاحدم تعطا المدينم وحدتةا و الالالالالالالخصالالالالالالالي ةا و جاحةا االق صالالالالالالالام  واالج مايا  و الالالالالالالجاةا 

ا  العوقالالم يين ا الالالالالالالالالالالالالال عمالالاالت األرد وحظالالان الن الال  يوقالالم توالالاملدالالم ال الالأثيز وال عالالا الال  ، إي ن    ،(1 الخالالارجا
الن ال  وديثز الن ال  فا  فاا الالالالالالالالالالالالالال عمالاالت األرد والن ال  وجةالا  لعماالم واحالدا . إي ييثز ا الالالالالالالالالالالالالال عمالال االرد 

تشالالالالالالالالال ت  اآلخز، و الالالالالالالالالايد الن   يا    فانحداىما تيثز   فالجا فا  ال زارات ال ا تيثز    ،ا الالالالالالالالال عمال االرد 
االرد   ت األحشالطم االق صالاموم فضالو ين إيطاء المدينم الشالج  النةائا لةا ،ا  قوا العوقم يين ا ال عماال

وا  ن  تييز    ،والن   ت ضالالالالالالال   ن  و  ا الالالالالالال عماالت االرد ىا المولدا لحز م المزور والن   فا المدينم  
د  األحشالالالالالالالالالطم تعطا نحمااا  فا ا الالالالالالالالال عماالت االرد ينعجس يدورا يا  نحماف الحز م يلك ال  نحظمم توق

ينصالالالالالز   خ اام  ن الزحوت و ن ثف حز م لامزور اصالالالالالورا يا م ،و ا  الشالالالالالوارع الزئد الالالالالم  والماحودم تعد  
ا   مافم المزور ت أثز اجمافم اال الال عمال اي يعمام حجف المزور الم ولد ججب لمخ ام ا الال عماالت األرد، 

ا الالالالالالالالالالالالال عماالت االرد فحجف المزور الم ولد فا   يعداما  مافم اال الالالالالالالالالالالالال عمال ودخ ام حجف المزور ااخ وع
وىججا االن الالالالالالالالالالالوم   (2 اال الالالالالالالالالالال عمال ال جار  وخ ام ين حجف المزور الج  ين ل ين اال الالالالالالالالالالال عمال ال الالالالالالالالالالالجنا

 لو  عماالت االخزه.

 : استعماالت األرض الحضرية:2-2-2

اي وار إ  تع مد الدرا الالالالالالالم الجيزالدم يا  ال حاي  المجاحا ال الالالالالالال عماالت األرد الحضالالالالالالالزدم، يا   
الجيزالدم تشالالالج  ال ايدا األ الالالا الالالدم لا خطدط ، ولكوحةا تعن  يدرا الالالم ال زااط يين اشح الالالا  واألرد، وتمزز 

ن   اةون ا  عماالت األرد الحضزدم إل  الكشم ين األحماف المجاحدم ،  العوقات الم واملم وال ا تيم 
جم  يا  إحةا العوقم الم اايام يين اشح الالالالالالالالا   تعدمت اآلراء فأحةا ت ا ن الماا دف الوا الالالالالالالالالعم والمع دا و ةم

واألرد الحضالالزدم وقد يزفت يا  نحةا   ال وزد  المجاحا لوظائم المدينم الم عدما وال ا وشالالم  الوظائم 

 

( ح الالالالالالالن الخداف، ال ز يب الداخاا لامد ، مرا الالالالالالالم فا اعر اال الالالالالالالس الجيزالدم ل خطدط المد ،  جام اال الالالالالالال اي، جا عم 1 
 .69،   1964، 12 جاد ايدام، ايدام،  ادم ال ز دم، 

( نة  يمدهللا حمام  الجمور ، حظان الن   الداخاا فا  دينم تكزدت، نازوحم م  ورا  غيز  نشالالالالالالالالالالورا،  ادم ال ز دم لاعون 2 
 . 87،  2013اشح احدم، جا عم الموص ،
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ويلالك  ن اجال  تنظدف العوقالم وتح يق ال واز  يين   (1 ( والن ال  ال الالالالالالالالالالالالالالجندالم والصالالالالالالالالالالالالالالنالا دالم وال جالاردالم والخالد دالم
 .(2 وحز م المزور فا الشوارع ال ا تخدن ىج  اال  عماالت  ا  عماالت االرد المخ اام

 االستعمال السكني:   -2-2-2-1

 ةما تعدمت   وعد اال الالالالالالالالال عمال ال الالالالالالالالالجنا  ن اال الالالالالالالالال عماالت الزئد الالالالالالالالالم لاكميز  ن المد ، يلك الحه
وتوفز  الالالالالالوجم الطزق وا  دامىا ل  الالالالالالة   الوظائم ال ا ت ون يةا المد  يو   حشالالالالالالوئةا  زتوطًا ي وافز ال الالالالالالجن

. وحجد ا  ىجا اال الال عمال وشالالي  او الال  الم الالاحات االم ارحم    الم الالاحات ال ا تشالالياةا (3   حز م ال الالجا 
اي تشالالالالالالالالالج  اكمز ح الالالالالالالالالوم  ن الزقعم العمزاحدم لجمد   د  العالف، اال ا   ،األخزه اعد الن   اال الالالالالالالالال عماالت  

ز ا الالال جاام  وىا  ن نكمز الوظائم قدرا يا  النمو وال و الالال  وال يي،  (4 ح الالالم ةا تخ ام  ن  دينم ال  اخزه 
، وفا  الدينالم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء  حالدث تطور  (5   لصالالالالالالالالالالالالالالنالا دالم وال جالاردالم واشماردالموا  الالن ال ل طور الوظالائم األخزه  

لو الالال عمال ال الالالجنا ح دجم لعداما ال الالالجا   النمو الطمدعا والةجزا( وتوزد  قط  نرااالالالا  الالالجندم  لاموظاين  
وظائم المدينم االخزه واحعجاس يلك    الع الجزدين والمدحيين( وتو الد  ال صالا دف األ الا الدم لامدينم  وتطور

  زيا  تطور  الالالالالالالالالالوجم الطزق و ااءا الن   فا آ  واحد لوعد ا   احت   الالالالالالالالالالاحم ىجا اال الالالالالالالالالال عمال ال ت جاو 
حوالا   2020يايت   الالالالالالالالالالالالالاحم ىجا اال الالالالالالالالالالالالال عمال  ال الالالالالالالالالالالالالجنا( فا  العان ،  (6 ن  1970( ىج ار يان  425 
( 12( والشالالالالالالالالالج  15  الالالالالالالالالاحم المدينم الجدول %(  ن جمام 33.44( ىج ار  م   ا ح الالالالالالالالالم ه 1539.63 

 :ودمجن تصندف اال  عمال ال جنا فا  نط م الدرا م  االتا

 

، ر الالالم   GISيا الالف  طشالالز ر الاليد ل الجمور ، ال حاي  المجاحا ال الال عماالت األرد الحضالالزدم فا  دينم ياد اا الال خدان (  1 
 .44،  2011 اج  يز غيز  نشورا،  ادم ال ز دم ، جا عم تكزدت، 

 (  حموم حميدا  قديد، تخطدط الن   الحضز ، احث  نشور يا  الزااط ال الا:2 
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=37221 

 .189،  1987( صمز  فارس الةي ا، وصال  فاد  ح ن، جيزالدم المد ،  طوعم جا عم الموص ، 3 
،  1976 طوعم مار ال الالالالالون، ايدام، ،   ،1ف ( صالالالالالال  فاد  ح الالالالالن الةي ا، تطور الوظدام ال الالالالالجندم لمدينم ايدام الكمزه،4 

  93 – 94. 
، مار الك ب لاطوايم والنشالالالالالز ، جا عم الموصالالالالال  ،   2صالالالالالمز  فارس إلةي ا وصالالالالالال  فاد  ح الالالالالن ،جيزالدم المد  ، ف  (5 

2000    ،130-131 . 
رواء خعي   الالالالالالواىا، ال ةز   الحضالالالالالالز  لمدينم  الالالالالالا زاء، نازوحم م  ورا  غيز  نشالالالالالالورا  ادم ال ز دم لاعاون اشح الالالالالالاحدم   (6 

 .50 ، 2017،جا عم تكزدت،
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ــاكن القديمة :  -1 وىا تمم  الم الالالالالالاكن ال دومم فا المزحام األول   ن حداا المدينم ودمجن تمييعىا   المســ
 اً يامالًا ن   جعء  2ن120فا المنط الم ال الدومالم الم مماالم فا  حا األ الان ، المورحمن ( . و عالدل   الالالالالالالالالالالالالالاح ةالا  

صالييز  ن تاك الم الاكن  اآل    الجو  والوعر غيز   الجو  ا المب رماءا الخد ات وق الف  نةا قد تحول 
 خاز  ح دجم قز ةا  ن المنط م المز عدم  ن ا  الواريةا فأ   ق الف  نةا تدخاةا ال الدارات والكميز  نةا ال  إل 

و جلك تولد ازمحا ات اثناء  دا العدارا لمزقد تصالالا  لمزور ال الالدارات لصالاليز حجمةا وال تصالالا  إال لا الالايام 
اا االمن ىجا المحور  ا و الم  االشالارع  اال ا ين يايةما ال الون وقد حمت المدينم ي أثيز  الوجم الن   الداخ

 .الحا ا األول

ــطة النوعية :  -2 ــاكن المتوســـ وىا   الالالالالالالالاكن  الالالالالالالاليدت يا  ازاز   نوع و ن  وام الطايوق ويا   المســـ
لاوحدات ال جندم و خ اام ال صا دف ،  ما تم از اشواريةا العزدضم والحدائق   2(ن  250  احم تعدد ين  

(ح الممة   200  -100ماف ةا ال الجاحدم الم و الطم ال ا ت زاو   ايين  ال ا حات  ح  ال الاحات الو الطدم و ج
تأثيز  وزداما فا الحز م المزودم ودمزز  (اء  المع صالالالف ، الةام  ، الم الالال شالالالا ىج ارًا ودمجن تميعىا فا نحد

ىجا اال الالالالالالال عمال االالالالالالالمن ىجا المحور  اوعزع االشالالالالالالالارع   الالالالالالالوجم الن   الداخاا فا المدينم يا  حمو وتطور  
 حا.الحا ا الما

وىا ال ا تم د ااتجا  الشالالالالالالزق فةا تمم  نحداء  الالالالالالجندم حديمم و شالالالالالاليدا  المســــاكن الحديثة النوعيه :    -3
( و أحماف تصالالالالالالالالمدمدم حديمم ولمعظمةا 2ن  600-300االطايوق والكوحكزدت الم الالالالالالالالا  و  الالالالالالالالاحات  ميزا  

إي ومجن تميع  نااق  الالالالالالجندم حديمم امواق  اعيدا ين     .(1 حدائق ن ا دم نو تحدط اال الالالالالالجن لوعر  نةا  
   وه المفدشم  ن خول ال زود   وارتااع ز ع المدينم أل واب ت عاق ااألرد و دا م اشفزاز وال وزد   

وىج  المنالااق ىا   المعامين ، وتطور  الالالالالالالالالالالالالالوجالم الطزق   األج مالا دالم    الع الاردم وال طورات األق صالالالالالالالالالالالالالالاموم و
واحداء الممن ،االفزاز، صالالو  الدين، ال ام الالدم،   ام الالدم ، الجميزدم ، الخضالالزاء(الضالالواف ، العز و الالدم ، ال 

فضالالالو   إي ت ميع الوحدات ال الالالجندم ا الالالعم األرد و الالاليوع ال صالالالمدف اليز ا يا   واحيةا ال الالالجندم الكااءات(
االمن   تأثيز  الوجم الن   الداخاا فا المدينمين توزد  قط  نرااالا  الجندم االمن احداء ال الون واليز و   

تواالالالالال  توزد  اال الالالالال عمال    (17   خزدطمالحا ا األول والماحا و الالالالالوارع االحداء الحديمم،   ت  حور وا  داما
 .ال جنا     وجم الطزق 

 

 حافظم صالالالالالالالالالالالالالالو  الدين،  ديزدم يادوات صالالالالالالالالالالالالالالو  الدين،  ديزدم يادوم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء، ق الالالالالالالالالالالالالالف تنظدف المد  ، يداحات غيز (  1 
 . 2020 نشورا.
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 2020لعام ( استعماالت األرض الحضرية في مدينة سامراء 15جدول )

 ، 2012خزدطم ال صمدف األ ا ا لمدينم  ا زاء لعان  يادوم  ا زاء ق ف تنظدف المد  -1 -المصدر: 

رواء خعي   الالالالالالواىا، ال ةز   الحضالالالالالالز  لمدينم  الالالالالالا زاء، نازوحم م  ورا  غيز  نشالالالالالالورا  ادم ال ز دم لاعاون اشح الالالالالالاحدم ،جا عم   -2
 .59،  2017تكزدت،

 (12الشكل)
 2020الستعماالت األرض الحضرية لعام التوزيع النسبي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 15المصدر: الواحث ااالي مام يا  الجدول  

  % المساحة/هكتار نوع االستعمال
 33.44 1539.63 سكني
 1.29 59.2 تجاري 

 7.19 331.2 الصناعي 
 9.60 442 طرق 

مي 
خد

ل ال
عما

ست
اال

 

 1.10 50.48 التعليمي
 0.07 3.32 صحية
 1.27 58.63 الديني
 0.15 6.89 االدارية 
 0.60 27.78 ترفيهي

 3.20 147.1 مجموع االستعمال الخدمي  
 45.28 2084.87 وتوسع مستقبلي فضاءات

 100 4604 المجموع

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

سكني تجاري الصناعي طرق التعليمي صحية الديني االدارية ترفيهي فضاءات 
وتوسع 
مستقبلي

33.44

1.29

7.19
9.6

1.1 0.07 1.27 0.15 0.6

45.28

الستعماالت األرض الحضرية % التوزيع النسبي 



 2020في مدينة سامراء لعام استعماالت االرض  وانماطالنقل الداخلي  توزيع شبكة طرق                    :صل الثانيالف

 

73 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خريطة)
17

( توزيع االستعمال السكني مع شبكة الطرق في المدينة لعام 
2020

 

ً يا   صدر:اي مام
الم

خزدطم
 

ضائدم  ودك ييزم ل نم 
صمدف األ اس لمدينم  ا زاء، يادوم  ا زاء، المزئدم الا

ال 
                     

                                                   
   

2020
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  االستعمال التجاري:-2-2-2-2

تعالد الوظداالم ال جالاردالم اير النظز ين حجف المالدينالم نو  وقعةالا ، االالالالالالالالالالالالالالزوردالم جالدًا ل امدالم حالاجالات        
ي وفز   زدك ال الالالجا  ححو المزاكع الحضالالالزدم الالالجاحةا ،  ن ال الالالا  واالالالزورات الحداا األخزه ، ف  الالالةف فا تح

تا  ز ال  ىجا اال الالالال عمال  ، وال ومجننا ا  ح صالالالالور  دينم  ن المد  (1   الالالالوجم الطزق ال ا ت الالالالة  وصالالالالولةف
ال  حجف اال ال عمال ال جار  اليد ا  ي نا الب ازموًا    حجف المدينم ولةجا ي ميع ااح وله افضال  المواق   
ماخ  الحيع الحضالالالالالالالز  ال ا توفز  الالالالالالالوجم الطزق وايا  قدمم يا  الزغف  ن صالالالالالالاليز   الالالالالالالاح ه   ارحم    

فا  ىجا النشالالالالاف له مور  ميز فا   وتوعًا لجلك  ،(2 فضالالالالًو ين تأثيز   يا  حز م الن    اال الالالال عماالت األخزه 
زدالاما الحز الم ماخال  المالدينالم والمنالااق المجالاورا لةالا، فوقوع اال الالالالالالالالالالالالالال عمالال ال جالار  فا  ز ع المالدينالم  الا  لاله 
األثز الكميز فا زداما حز م ال الالجا  فا ال ن    ن  جا  آلخز ألغزاد ال  الالوق والعم ، لجلك تعد خزائط  

 الالالالالالوجم الطزق  ةمم واالالالالالالزوردم  وحةا ت ناول توزد  المي الالالالالال الالالالالالات ال جاردم واحمااةا  اال الالالالالال عمال ال جار  و 
ل د حصالالالالال  تطور فا حجف   ،(33 االنشالالالالالاف ال جار    قالوظدمدم والمجاحدم االالالالالمن  الالالالالوجم الطزق و    ا ي عا

 ، (4 ن  1970( ىج ار يان  16.3   زلوعد ا   احت   الالالالالالالالالالالالاحم ال ت جاو اال الالالالالالالالالالالال عمال ال جار  ماخ  المدينم 

%(  ن جمام   الالالاحم المدينم 1.29 ه( ىج ار  م   ا ح الالالم 59.2حوالا  2020يايت   الالالاحم فا  العان 
ل د حصالالالالالال  لامنط م  ، ال جاردم  فضالالالالالالوً ين ال خصالالالالالالا الج   الالالالالالام المنط م ( ، 12( والشالالالالالالج  15الجدول 

ال جاردم العديد  ن ال ييزات فا الم الاحم وال وزد  وال ز يب , لوعد ن   احت ت ز ع المنط م ال جاردم و الط 
المدينم يا  جاحب الشالارع الميم  إل   زقد األ ا ين نصالوحت تم د  اشالج  تجمعات يا  الشالوارع المةمم 

وح دجم لياق المنط م ال دومم ا ندًا   ارع ال مام ( نةا    الالالارع ال صالالالايين ,  الالالوق  زدف ,  الالالارع الشالالالواع ,  الالال
األ ز الج  نمه  ال اب ال جار  الناار لمدينم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء تعد ال ا    ن2006اعد تاجيز  زقد اال ا ين يان  
واغامةا جاء اشالالالالالالالالالالالالج  غيز  دروس  ما ولد اخ ناقات    ماخ  احداء المدينم   إل  اح شالالالالالالالالالالالالار الوظدام ال جاردم

  ل امدم حاجات ال الالالالالالالالالالجا  اليو دميا  المنااق الحديمم    اال الالالالالالالالالال عمالثف نخج ي وزع ىجا وازمحا ات  زوردم،  
 

( ىا الالالالالالف خضالالالالالاليز الجنايا ،  دينم مىو  مرا الالالالالالم فا جيزالدم المد  ، مار الك ب لاطوايم والنشالالالالالالز ، جا عم الموصالالالالالال  ، 1 
 . 51ن ،  1985

تحاي  جيزافا لمعاييز اال الالالالالالالالالالالال عمال ال جار  الم الالالالالالالالالالالال خد م فا ال صالالالالالالالالالالالالمدف األ الالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالا لمدينم ( ماوم  الالالالالالالالالالالالادف يجاج ، 2 
 .21، 2000 ايدام، (،44(ن،  جام الجمفدم الجيزالدم ، العدم 2000-1975الموص  

فزاس  الالالالالالالا ا يمد الععدع، خزائط المد  ومرا الالالالالالالم تطمدقدم ين  دينم ان قصالالالالالالالز ، الجعء األول، ر الالالالالالالالم  اج الالالالالالال يز غيز   (3 
 .158، 2001،  ادم ال ز دم ، جا عم الوصزا، نشورا

 .50  صدر،  ايق ، رواء خعي   واىا، ال ةز   الحضز  لمدينم  ا زاء،  (4 
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ال جار  إي تف ف   العديد  ن األ الالواق وتجارا المازم والجمام يا  حد   لو الال عمالحدث تو الال    والم عايدا، 
 –الشالالالالالالالةداء  –الضالالالالالالالواف األول  والماحدم    –الحديمم فا     ن  حا الشالالالالالالالزام   الالالالالالالواء خاصالالالالالالالم فا األحداء  

فظةزت األ واق يا   ج  ا زام تجاردم يا  اول ين ( حا المعام  –المعم     –العز و دم   -ال ام دم  
 الارع الاااما,  الارع الززاق، و نةا  (  الارع تجار   19ودماغ يدمىا   نغاب الشالوارع الزئد الدم فا المدينم  

و اغ يدم   لجميزدم األول ,  الالالالارع الشالالالالزام,  الالالالارع ال ام الالالالدم,  الالالالارع العز و الالالالدم,  الالالالارع الخضالالالالزاء( الالالالارع ا
 (18  خزدطموال ،  (1 2018لعان  (  ح  تجار   3356المحوت ال جاردم االالالالالالالمن ىج  االحداء والشالالالالالالالوارع  

 . ن2020توا  توزد  اال  عمال ال جار      وجم الطزق لعان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، ر الالم  يا  الميمم الحضالزدم ةااح شالار الوظدام ال جاردم فا  دينم  الا زاء واحعجا ال،  يةاء الدين  حمد  الةاب ال الا زائا (1)
 66،   2018ال ز دم ، جا عم تكزدت ،  اج  يز  غيز  نشورا (،  ادم 
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خريطة)
18

( توزيع االستعمال التجاري مع شبكة الطرق في المدينة لعام 
2020

 
 

صدر:
الم

 
ً يا   اي مام

خزدطم
 

صمدف األ اس لمدينم  ا زاء، يادوم  ا زاء،
ال 

                                       
   

 
الدرا م الميداحدم،
                  
 

ضائدم  ودك ييزم 
المزئدم الا

                
           

ل نم 
     

2020
. 
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 االستعمال الصناعي: -2-2-2-3

ااى مان الجيزافيين ال الالالالالدما لدما ي عاق ي حاي  المواق  ال ا   اال الالالالال عمال الصالالالالالناياحظيت مرا الالالالالم 
تح اةا الصالالالالالالالنايات لكو  الوظدام الصالالالالالالالنا دم ت الالالالالالالايد يا  حمو المدينم وتطورىا لكوحةا تشالالالالالالالج  ن الالالالالالالا الالالالالالالًا 
اق صالالالاموًا لما تجاوه  ن ن وال ت الالالايد يا  تو الالال  المدينم وتطورىا خاصالالالم لدما ي عاق ي حاي  المواق  ال ا 

األ الالالا الالالدم لنمو الكميز  ن  عتمم  الصالالالنايم نحد الز ائ ، و جلك(1  االالالمن  الالالوجم الطزق   تح اةا الصالالالنايات 
المزاكع الحضزدم وتطورىا  وحةا تيثز فا حز م ال جا  ماخ  الحيع الحضز  وتوزدعةف اح ب   طاواتةا  

،   ن نيد  يا ام و ةارا فندم ، وىا ر ن ن الالالا الالالا فا توفيز فز  العم  ل طاع  ميز  ن  الالالجا  المدينم
فدرا الالالالم الوظدام الصالالالالنا دم فا المدينم وعد  ن و الالالالائ  ال خطدط اشقادما الج  وجشالالالالم ين الوعد المجاحا  

يا     زلاعمادالم ال نمودالم وال خطدطدالم فا المالدينالم ،  مالا ن  الخالد الات ال ا ت الد ةالا ىالج  الوظداالم ال ت  صالالالالالالالالالالالالالال
وزداما حز م   ام  لامدينمميف األ الالالالالالالاس االق صالالالالالالال  خد م المدينم ي  تم د إل  إقادمةا لجا فةا ت الالالالالالالايد يا

لعان ( ىج ار  13.1 قدرىا الالالالالاليات الوظدام الصالالالالالالنا دم   الالالالالالاحم    ، وفا  دينم  الالالالالالا زاء(2 الن   ححو  واقعةا
( ىج ار  331.2  ل صالال  ال   ف د زامت   الالاحم اال الال عمال الصالالنايا، ن ا فا الوقت الحااالالز  (3 ن1970
اال الالالالال عمال الصالالالالالنايا فا  ا ، و ( 12 و الالالالالج   (15   الالالالالاحم المدينم جدولجمام %(  ن  7.19   مو ن الالالالالو

الواقعم جنوب المدينم المدينم نخج  الالالالالالالجاين، األول:  الالالالالالالج  اال الالالالالالال  ولدم وىو  ا تمماه المنط م الصالالالالالالالنا دم  
االالالمن  الالالارع حا المعم    والشالالالج  الماحا: وىو  ا تمماه الصالالالنايات المن شالالالزا فا الشالالالوارع الزئد الالالم لامدينم

  اال الالالالالالالالال عمال   ىجا ال ييز الكميز فا   الالالالالالالالالاحم  ا،    (19   و الالالالالالالالالارع الحا الصالالالالالالالالالنايا خزدطم وحا ال ااول
الصالالالالالنايا وأتا ح دجم لجمام  ن العوا    نةا مخول  عا   صالالالالالنا دم  ميزا  م   عا   الخزاام و عا   

و عا   الكا الالالالالالالالالا والماو  فضالالالالالالالالالوً ين  زائب و حوت تصالالالالالالالالالاد   الحجو دم واألىادم   اليازات الصالالالالالالالالالنا دم  
وقد ياغ  تح اج إل    الالالالالالالاحات وا الالالالالالالعم وال ا امجمويةا  و عم  االمودم الحجو ا واالىاا  ت الم يام  العجو

 

،  ادم ال ز دم ،    31(  صالالالالالطا  يمد هللا ال الالالالالودد  ،  دينم الوجز الصالالالالالنا دم ،  جام الجمفدم الجيزالدم العزاقدم ، العدم  1 
 . 153،    1996جا عم الوصزا ، 

م ، ر الالم  اج ال يز  غيز  نشالور  (  ( رداد  اظف  الاما  الجمياا ، الوظائم األ الا الدم لمدينم الحمعا ويوقاتةا اشقادمد2 
 . 72،    2001،  ادم اآلماب ، جا عم ال ام دم ، 

  .50رواء خعي   واىا، ال ةز   الحضز  لمدينم  ا زاء،  صدر،  ايق ،   (3 



 2020في مدينة سامراء لعام استعماالت االرض  وانماطالنقل الداخلي  توزيع شبكة طرق                    :صل الثانيالف

 

78 
 

واغامةا ي ز ع فا   2018لعان   (1 (  الالالخا 4444   وعم  يةا(  صالالالن   309 جموع األحشالالالطم الصالالالنا دم  
لوعد ن   احت  عظف الصالالالالنايات ىا  المنط م الصالالالالنا دم يند  دخ  المدينم الزئدس  ن جةم حا ال اعم، 

خد دم ا الالدطم وال ا ت دن خد اتةا إل   الالجا  المدينم وتحو  نوضالالًا يدمًا  ن الصالالنايات الصالالييزا الم ممام  
ال الالجنا    اال الال عمالاآلالت الكةز ائدم ( ت داخ       تصالالاد  – الالمجزا وتصالالاد  ال الالدارات    –يالالالالالالالالالالالالالالالال   الحداما  

  الالالموم اشزياج والضالالالجدل وال اوث فضالالالًو ين يلك فأ   مخول الكميز  ن الصالالالنايات الم و الالالطم والمعا   
الصالالالالالالالالالالالنا دم اشح اجدم  اةا  احت  ن العوا   ال ا نمت إل  نخ دار  نط م خد ات صالالالالالالالالالالالنا دم ت   جنوب 

محز م فضالالالالًو ين تاك الصالالالالنايات وجوم  عم  نمودم  الالالالا زاء  الج  و    المدينم االالالالمن المنط م األثزدم ال
والالج  وعالد واحالدًا  ن نىف  ينالد  الدخال  المالدينالم الزئدس  ن جةالم قضالالالالالالالالالالالالالالاء الالدور  إل  الشالالالالالالالالالالالالالالمالال  ن المالدينالم  

المشالالالالالالالالالالالالالالالارد  الصالالالالالالالالالالالالالالنالا دالم فا العزاق وقالد تف اخ دالار  وق  المعمال  ح دجالم جماالم  ن الممزرات  نةالا ال وجاله 
الصالالالالنايم فا ايدام وتوافز  صالالالالامر المدا  والطاقم فضالالالالًو ين يا   الن   و الالالالةولم  الحجو ا اعدن تمز ع

, إال ن   المي الالزات ال خطدطدم ال ا قد  ةا  الالز م وىجا  ات م   اه  دينم  الالا زاء وصالالول المن ل إل  ايدام 
ينم ,  وايدله يو  ( اأ   نخ دار  وق  الخد ات الصالالالالالالالالالالالالنا دم و عم  األمودم ىو يو نثز  الالالالالالالالالالالالاما يا  المد 

حت لدما وخا  نط م الخد ات الصالنا دم ال ا ت   االمن   ز و ناءًا يا  تاك المعطدات فأ   الشالز م قد اق
و وجم    حدوم المنط م األثزدم المحز م جنوب المدينم   وقعًا آخز ين جف    الم طاوات ال خطدطدم لامدينم

 .الطزق الزئد م فيةا

 

 

 

 

 

 

 
 

 نشالالالورا،  يوء  الالالا ا ح الالالو   حمد، ال حاي  المجاحا لاصالالالنايات المدجاحدجدم فا  دينم  الالالا زاء، ر الالالالم  اج الالال يز غيز (1 
 .56،  2018كادم ال ز دم لاعاون اشح احدم، جا عم تكزدت ،
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خريطة
(

19
) 

توزيع 
االستعمال الصناعي مع شبكة الطرق لعام 

2020
 

صدر:
الم

 
ً يا   اي مام

خزدطم
 

صمدف األ اس لمدينم  ا زاء، يادوم  ا زاء،
ال 

                                       
   

 
الدرا م الميداحدم،
                  
 

ضائدم  ودك ييزم 
المزئدم الا

                
           

ل نم 
     

2020
. 
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   االستعمال الخدمي:-2-2-2-4

ت الة   ةمم ن   ز ع حضالز  ل أموم وظائاه  المخ اام اشالج   تعد الخد ات  ن نىف العناصالز ال ا 
ي أثيز    حاج   الالالالالالواء  احت ل الالالالالالجا  المدينم نن المنط م المحدطم يةا وىا  ن الوظائم ال ا ال تنمدم يدوحةا

 ما وجع  المي الال الالات ال ا ت دن ىج  الخد م ،  (1  الالوجم الطزق الميموم ال   واقعةا وت الالةي  الوصالالول اليةا
ا فا تح يق العوقات االج ما دم وتطودزىا، اال ز الج  و ةف فا وجوم ييمم  جندم  ادمم  يات نىمدم  ميز 

الم مم  يالالالالال الخد ات لجا وعد اال  عمال الخد ا ، (2 وزداما حز م ال جا  ححو ن اكن تواجد ىج  المي  ات 
م الرتوااه الموا الز     ن نىف ا ال عماالت األرد الحضالزدال عادمدم والصالحدم وال زفيةدم والديندم واالماردم(

و ده تح يق  الالالالالالالالالالالالالالةولم الوصالالالالالالالالالالالالالالول، وفا  دينم    وحز  ةف اليو دم وتأثيز يلك يا   ااءا الن    حداا الناس
زامت الم الالالالاحم المخصالالالالصالالالالم   ،  (3 1970( ىج ار لعان 14.3 الالالالا زاء يايت   الالالالاحم اال الالالال عمال الخد ا  

 ن جمام   احم المدينم لعان   %(3.20 ه( ىج ار  ش   ا ح م 147.1لو  عمال الخد ا ح   وصات 
( ح دجم ل حديث ال صالالالمدف األ الالالاس والنمو ال الالالجاحا والم الالالاحا و اراف م  12( والشالالالج  15الجدول   2020

 ن تطودز  الالالوجم الطزق والحاجم لمعدد  ن الخد ات ال ا اتخجت افضالالال  المواق  االالالمن  الالالوجم الطزق فا 
  الالالالالاحم  الج  وشالالالالالي ( يين اال الالالالال عمال ال عادما 20 نااق تواجدىا، ي وزع اال الالالالال عمال الخد ا الخزدطم 

( خد م 127 يالالالالالالالالالالالالالالالال   ممًو    (9الجدول     الالاحم المدينم جمام%(  ن  1.10( ىج ار ين الالوم  50.48 يايت 
 دارس  3 در الالالالالالالم ثاحودم،  43 در الالالالالالالم اي دائدم،    74رداد نااال،  5ن(  وزيه يا  2020تعادمدم لعان  

    الالالالالالالالالالالالالاليوع ظالاىزا ازمواجدالم المالدارس فا     ، جالا ع ين جالا عالم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء و ادالم اش الان االيظف(  (4  ةندالم،
 االي دائدم والماحودم(  ا يولد اخ ناقات وازمحا ات يند  داخ  المي الالالالال الالالالالات ال عادمدم اثناء ف زا الدوان المناوم

ين الصواحدم والم ائدم،  والخزوج  نةا فضًو ين تأثيز  وق  جا عم  ا زاء يند ت اا  الززاق فا الضزوت
يي د المة مو  االنواحا االق صالالالالالالاموم واالج ما دم  افم يا  األىمدم  ا ا االن الالالالالالوم لو الالالالالال عمال الصالالالالالالحا  ف

و د و  فا نغاب األحدا  الجاحب الصالالحا يا  الجاحب ال عادما فا  إي الكميزا لام الال وه الصالالحا لا الالجا  

 

لاعاون  ح الالالالالالالن  حمد ح الالالالالالالن، الم داموم وظائاةا ويوقاتةا اشقادمدم ،ر الالالالالالالالم  اج الالالالالالال يز  غيز  نشالالالالالالالور  (،  ادم ال ز دم   (1  
 .   110،  1989، جا عم ايدام ،   اين ر د –اشح احدم  

م ردالاد  الاظف  الالالالالالالالالالالالالالامالا  الجمياا،  االاءا ال وزد  المجالاحا لاخالد الات المج مفدالم  تعادمدالم ، تزفيةدالم، صالالالالالالالالالالالالالالحدالم( فا  الدينال (2 
 .21، 2007كز وء، نازوحم م  ورا  غيز  نشورا، جا عم ايدام ،  ادم ال ز دم اين ر د، 

 .50   ايق،رواء خعي   واىا، ال ةز  الحضز  لمدينم  ا زاء،  صدر،  (3 

 ن. 2020يداحات غيز  نشورا، رئا م جا عم  ا زاء و ادم اال ان األيظف،  ق ف تز دم  ا زاء، (4 
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ف د  (1  وزداما حز  ه  ينعجس يا   ااءا حشالالالالالالالالالالالالاااتهتزتيب األىمدات  وحه  وح ق ال الالالالالالالالالالالالو م لاازم و ال الا  
( خد ات صالالالالالالالالحده  6 وزيم يا   %(  ن   الالالالالالالالاحم المدينم،  0.07( ىج ار ومم   3.32يايت   الالالالالالالالاح ه 

،  ما يي الالز تزاج  الن الالوم (2  زاكع صالالحدم، و داما  الالعمدم واحدا(  4حجو دم    الال شالالا  حجو ا واحدا، و
  لودمزز اثز اال الالال عما   و ده الحاجم إليةا  االخزه العدموم والم الالالاحدم لاخد ات الصالالالحدم   ارحم االخد ات 

الصالالالالحا يا   الالالالوجم الطزق  ن خول ال كدس العدم  لامزاجعين واالما الخد م الصالالالالحدم و ا ين ل ين  
 ج الال الصالالالحا ، و الن الالالوم لو الالال عمال ال زفيةا يلك  ن اخ ناقات ح دجم لا ام العدموم والنو دم لو الالال عم

 وتعد     الالالالالالأحًا ين الاعالدات والخد ات االج ما دم والنشالالالالالالااات االق صالالالالالالاموم األخزه لكوحةا تزتوط يةا  وال
( ىج ار ين الوم  27.78ف د يايت   الاح ه   (3  جمام لةا لما تيموه  ن وظائم حا الدم واج ما دم واق صالاموم

حجو دالالم   مماالالم  االالالحالالدائق والم نعىالالات  ( خالالد الالم تزفيةدالالم  28تمماةالالا    المالالدينالالم،%(  ن   الالالالالالالالالالالالالالالاحالالم  0.63 
والمويب الزدااالالدم و ز ع الشالالواب و ناوم الم حم والمج وم العا م  ن شالالزا      الالارات  الالوجم الطزق وفا 

مو  غيزىالالا ودمزز اثزىالالا  ن خول تحز  ال الالالالالالالالالالالالالالجالالا  ححوىالالا وفا نوقالالات  حالالدما  مالالا يولالالد   (4 احدالالاء  حالالدما
الوارزا ال ا تح اجةا   اال الالال عماالت الخد دمع د  ف اخ ناقات  زوردم و شالالالزدم، ا ا االن الالالوم لو الالال عمال الدينا  

وحدم اليو دم  الكداحات الوشالالالالالزدم المعاصالالالالالزا لكوحةا  ن الخد ات ال ا وح اجةا ال الالالالالجا  لممار الالالالالم ن ورىف الز 
ااخ وع نمواحةف وي ائدىف وت الاىف ىج  المي ال الات فا تز ع ال الجا   ن خول  مار ال ةف لشالعائزىف الديندم  

%(  ن   الاحم المدينم   مم  1.27( ىج ار  م   اح الم ه 58.63ف د يايت   الاح ه    ،(5 اصالورا جما دم
يمزز اثز اال الالالال عمال   ،(6 ، و زقدا ، وخمس   ايز( اً جا ع  95خد م ميندم ( خد م ميندم  102اما و ارب  

الدينا فا حز م ال الالالالالالالالالجا  المزور الوشالالالالالالالالالز  وااللا( اليو ا ولخم الالالالالالالالالم نوقات لاجوا    فضالالالالالالالالالًو ين الوعد 
اشقادما لمزقالالد اال الالا ين فةو و الالالالالالالالالالالالالال  طالالب العوار  ن جمد  اححالالاء العزاق و   اول العالالان  مالالا يولالالد يلالالك 

 

 حمد يو الالم حاجف إلةي ا ،  دينم اع و م مرا الالم ل ز يمةا الداخاا الوظداا ، ر الالالم  اج الال يز  غيز  نشالالورا( ،  ادم    (1 
 . 172،    1989، جا عم ايدام ،  اين ر دال ز دم 

 ن. 2020الدرا م الميداحدم،    شا   ا زاء العان، يداحات غيز  نشورا، (2 
 دينم تكزدت تز يمةا الداخاا ويوقاتةا اشقادمدم ، نازوحم م  ورا   غيز  نشالالالالالالالالالالالورا( ،  ادم (  من  حاظف ماوم العميد  ، 3 

 . 99   ،2008نين ر د ، جا عم ايدام ،  –ال ز دم 
 ن.2020، يادوم  ا زاء، ق ف تنظدف المد ، يداحات غيز  نشورا،  ديزدم يادوات صو  الدين (4 
ر الالالم  اج الال يز غيز  ( ،كزدف  نصالالور الجدام، الخد ات الديندم فا  حافظات غعا  مرا الالم فا جيزالدم الخد اتيمد ال  (5(

 .2  ،2016 نشورا،  ادم اآلماب، ق ف الجيزالدم، الجا عم اش و دم ايعا،
 ن.2020يداحات غيز  نشورا،   ا زاء،  ،الوقم ال نا فا  ا زاءمائزا ميوا  الوقم ال نا، (6 
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ئد الالالالالالالالالالالالالالالم  ن جةالالم حا ال اعالالم واخ وف المزور العالالايز االالالمزور الالالداخالال ، اخ نالالاقالالات ينالالد  الالداخالال  المالالدينالالم الز 
المي الالالالالال الالالالالالات    ن خول الدور الوظداا والخد ا الج  تافوهه  تأتا نىمي اي   لو الالالالالال عمال االمار    مو الن الالالالالالو
فا ت الالدوف خالالد الالاتةالالا المحادالالم واشقادمدالالم والالالدولدالالم لا الالالالالالالالالالالالالالجالالا  يا  اخ وع   الالالالالالالالالالالالالال ودالالاتةف العمزدالالم   اشماردالالم  

مائزا إماردم    قام األيندم المخصالالالالالالصالالالالالالم لةا و ايت (  36ياغ يدمىا  وفا  دينم  الالالالالالا زاء  ،  (1 والحضالالالالالالاردم
اال  عمال  ودعد ،  المدينم%(  ن إجمالا   احم  0.15( ىج ار ين وم  6.89  اال  عمال االمار    احم  

%(  ن  80 ب اشمار   ن اكمز اال الالالال عماالت الخد دم اخ ناقًا  زوردًا وازمحا ًا اشالالالالزدًا ح دجم ل ز ع  ا و ار 
 واق  المي الال الالات االماردم( فا  نط م حا المعامين فضالالًو ين امدعم خد اتةا ال ا ال ت صالالز يا  نيناء  

يا    يوقويهاال الالالالالال عمال الخد ا اىمي ه  تمزز .(2 المدينم ف ط واحما تشالالالالالالم  إقادف المدينم الموا الالالالالالز والوا الالالالالال 
وحز م   الوجم الطزق الح الدايدم الحز م و الةولم الوصالول اليةا فةنا  رحوت يو دم اثناء الموا الف الدرا الدم 

يين المدينم واالالالالالالالالالواحيةا و ين احداء المدينم حا الالالالالالالالالةا    ىجا ييم  االمحصالالالالالالالالالام النةائدم  ال الالالالالالالالالجا  اليو دم  
م  ن الطزق ليزد ت الالالالالالالالالالةي  يمادم ال ن   وال خمدف  ن االخ ناقات  اضالالالالالالالالالالزورا ر ط ىج  الخد ات اشالالالالالالالالالالوج

المزوردم اثناء  الالالايات الجروا الصالالالواحدم ل أ ين وصالالالول الطاوم والكوامر ال درد الالالدم ال   ي الالال الالالاتةف فضالالالًو 
وىججا الحال االن الالوم    ين تأ ين  الالزيم وصالالول الحاالت المزاالالدم ال  المي الال الالات الصالالحدم و شالالج   الالزد 

 .لو  عماالت األخزه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

المي الالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالم الحالديمالم لاك الاب ،  ، 1ف اشالالالالالالالالالالالالالاليز إيزا دف الطدف واخزو ، خالد الات المالد  مرا الالالالالالالالالالالالالالم االالجيزالدالم ال نمودالم،  (1 
 .146 ،  2009ازاياس،لمنا ،

 ن.2020يادوم  ا زاء، ق ف تنظدف المد ، يداحات غيز  نشورا،  ديزدم يادوات صو  الدين،  (2 
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 األرض ألغراض النقل:استعماالت  -2-2-2-5

تعد  نظو م الن    ن نىف  جوحات المد ، إي ت الالالالالالالالةف  الالالالالالالالوجم الن   فا تععدع  ااوم ونماء المدينم  
وتز ط يين المدينم وإقادمةا واألقالدف األخزه فضالالالالالًو ين يلك   لوظائاةا، وتي ن  الالالالالةولم الحز م واح الالالالالدايي ةا

خريطة
(

20
) 

توزيع االستعمال الخدمي مع شبكة الطرق لعام 
2020

 
 

صدر:
الم

 
ً يا   اي مام

خزدطم
 

صمدف األ اس لمدينم  ا زاء، يادوم  ا زاء،
ال 

                                       
   

 
الدرا م الميداحدم،
                  
 

ضائدم  ودك ييزم 
المزئدم الا

                
           

ل نم 
     

2020
. 

 



 2020في مدينة سامراء لعام استعماالت االرض  وانماطالنقل الداخلي  توزيع شبكة طرق                    :صل الثانيالف

 

84 
 

حد العناصالالالز المةمم فا نتمم  نحد يناصالالالز الز ط يين الم الالال  زات و نظو م ال اايوت األخزه ،كما احةا  
وتزتوط ا ال عماالت األرد ألغزاد الن   ارتوااًا وثد ًا ااال ال عماالت األخزه  ، تشالجي   ورفولوجدم المدينم

نم  ن حيث نثزىا فا تمميت األحشالالطم الزئد الالم االق صالالاموم واالج ما دم  ن جةم، و ا يوفز  الن   فا المدي
.وىنا   فدارا  وعطدا   (1 ( يين  نااق المدينم  ن جةم نخزه Accessibility ن  الالالالالالالالالالالالةولم الوصالالالالالالالالالالالالول  

ةالا ن  ت االايال   نىمدالم لخالد الات الن ال  وىمالا:المفدالار الوظداا:_فو ومجن لامالد  ن  ت طور وتنمو وال ومجن ل
   اعضالةا اعضالًا  ن مو  ينصالز الن   واألرد ال ا وح اةا ىجا العنصالز إي وصالو   ن الصالعب االن الوم  
ال الالالالال عماالت األرد األخزه  الصالالالالالنا دم، ال الالالالالجندم،ال جاردم...نل ( ن  تيم  وظائاةا ماخ  المدينم مو  

 ما إي ي مم     –ار  جاحا  ن ا المفدار الكما:_ ىو  فد، حز م الناس والوضالالالالالالالالالالائ  يين اعضالالالالالالالالالالةا اعضالالالالالالالالالالاً 
ام دار األرد ال ا تخصالالالالالالالالا لةجا اليزد فا ييمم المدينم ون  ييمم المدينم  الالالالالالالالوع ت دىور يند ا ييثز  
حجف الن   الخارجا الداخ  والمار يمز المدينم فا خاق  ميز  ن  شالالالجوت الن   المخ اام، فإيا لف ت وفز 

ين يلالك االزمحالان المزور  وال اوث الميما     الالالالالالالالالالالالالالوجالم  الالدالم  ن الطزق ويالدم  ن الج الالالالالالالالالالالالالالور الكالالدالم ينجف
، وفا  دينم  الالالالالالا زاء تطورت  الالالالالالوجم الن   لوعد ا   احت (2 والجمالا وال  اي   ن نىمدم  الالالالالالةولم الوصالالالالالالول

( ىج ار ين الالالالالالالالالالالالالوم  145 2020، يايت فا يان  (3 1970(  ىج ار يان  28.2   الالالالالالالالالالالالالاحم الن   ال ت جاوز  
( وح دجم ألىمده فمجلك وح    21( والخزدطم 12( والشالالالالالالالج  15الجدول %(  ن   الالالالالالالاحم المدينم 11.92 

تزتوط  المزتوم الماحدم اعد اال الالال عمال ال الالالجنا  ن حيث الم الالالاحم  ن جمام ا الالال عماالت االرد الحضالالالزدم،  
 ن الدرجم األول  , يو  مزدن   الالزد   يمز ازدق  الموصالال   -  اشالالوجم ازق خارجدم تم د إل  ايدام   المدينم

آخز يز ط المدينم امز ع قضالالالالالالالالاء الدور يو  مزو واحدو وال  رئدس  إل  تكزدت وازدق   اعمحا الومز  يمز  
حاحدم الضالالالالالالالالالاو دم يو  مز واحد نوضالالالالالالالالالا . ن ا الشالالالالالالالالالوجم الداخادم فا المدينم ف  ألم  ن ازق حاقدم تحدط  

ال ا امز ع المدينم وازق   الالال قدمم يا  اول األحداء ال الالالجندم الحديمم فضالالالوً ين وجوم الطزق الخد دم  
 -:(1 تز ط المنااق ال جندم االطزق الحاقدم .وت كو   وجم الطزق الزئد دم فا المدينم  ما وأتا 

 

ةي ا، يوقم  الو م الطزق الحضالزدم    يمادم ال خطدط الحضالز  لامد  العزاقدم، ر الالم  اج ال يز  غيز ثائز  الاكز ال (1 
 . 20  ،1988 نشورا(  ز ع ال خطدط الحضز  واشقادما، جا عم ايدام،

 .21المصدر حا ه،  (  2 
 .50الحضز  لمدينم  ا زاء،  صدر،  ايق،   رواء خعي   واىا، ال ةز ( 3 
,   1993،  14 جام اال الالالال اي، جا عم ايدام، ايدام، العدم  (  جيد  او  مىد , كااءا الن   الداخاا فا  دينم  الالالالا زاء  ,  1 

 19-20 . 
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ىجا الطزدق  حايواً لموا  ال ور الج   ا  وحدط االمدينم , ود كو     وم د  -الطريق الحلقي األول :  -1
ي صالالالالالزدف المزور يمز يدم  ن (   ز, ود ون  2 ن نر     الالالالالارات   عموجم (    جعرا و الالالالالطدم اعزد  

  ارع ال مام ( . – ارع الم حم  – ارع الشواع  –الشوارع  المنازما ىا    ارع المصزع 
ودم الد إل  الخالارج  ن الطزدق الحا ا األول , ودزتوط ىالجا  الطزد الا       -الطريق الحلقي الـثاني :  -2

 اعضةما يمز  وارع  زداحدم ت ط  األحداء ال جندم .
وىو  ارع  عوم ا  م   ارات يز ط الحا الصنايا الحديث امز ع المدينم ودعد  -لصناعة :شارع ا  -3

 ن  دامًا لاطزدق الحا ا األول . 
تم د ىج  الشالالالالوارع اصالالالالورا   عا دا  ا يين الشالالالالوارع الزئد الالالالم ال ا تزتوط   -شـــوارع األحياء الحديثة :  -4

 الالالالالالالالارع حا  ن ا ايزز  الالالالالالالالوارع األحداء الحديمم فةا،  حا ا الماحا يمز ت ااعات ر ا دم  يدورىا االطزدق ال
  حا   ال ام دم  ارع ال ام دم : ودم د إل  والشةداء (.–الضواف  –المعامين : ودم د إل  حا   المعامين  

 الالالالارع الخضالالالالزاء :   والجميزدم ( .  –  ال الالالالجك  احداء الالالالارع حا ال الالالالجك : ودم د إل    والعز و الالالالدم ( .  –
 الالالالارع ال ز دم : الج  وم د و الضالالالالواف الماحدم ( .   –ت اا  حا   الشالالالالةداء  ودم د  ن ت اا  ال ام الالالالدم إل  

فضالالالالالالالالًو ين  الالالالالالالالارع   الجميزدم األول  والماحدم  والمالمم (  – ن الطزدق الحا ا الماحا ااتجا   حا المعامين 
العرايم الخارجا وازدق الجميزدم الخارجا  جنوب المدينم  و الالالالالالالالالالالالارع الكزاج الج  وخ زق و الالالالالالالالالالالالط المدينم 

ازدق  الالالالالالالا زاء الدور وازدق ال ام الالالالالالالدم الخارجا  –ز ط المزور العايز  ن ازدق الضالالالالالالالاو دم  الالالالالالالا زاء  ود
 .و ارع ال جام و اال ان المن ظز و ارع المدارس و ارع النور و ارع الم و  

لماح ات  الالالالوجم الن   الم ممام الم ا م يا  حةز مجام و شالالالالزوع ر  الزصالالالالاصالالالالا  ما ن ا االن الالالالوم  
واغامةا وت ز ع اغامةا ماخ  المدينم ال دومم    ، احات وقوع ال دارات فةا قايام( و 21الخزدطم تواحةا  

 يا م فا الوقت الحااز وىنا   زاجات لن   الز اب   مم  اجزاج  ا زاء و حطم حافوت  ا زاء و ط 
  الز اب االالالالالمن  المدينم والكزاج ال دوف االالالالالمن المنط م ال دومم فضالالالالالًو ين وجوم  زاجات غيز حظا دم لن 

حا ال اعم ويا  ازدق  ا زاء الدور وامن ت اا   ارع الززاق، وىنا   احم يشوائدم لوقوع ال دارات 
فا اغاب  الالالالالالوارع المدينم  ال جاردم  نةا(  ما يز ك  ااءا الن   الداخاا وتحز  ال الالالالالالجا  االلا والوشالالالالالالز ، 

ةيوت الن   والحز م االالالالالالالالالمن المدينم فضالالالالالالالالالًو ين وجوم  حطات الوقوم االىادم والحجو دم ال ا ت دن ت الالالالالالالالال
 .(21واقادمةا الموا ز والوا    والمزور العايز خصوصًا امن  نط م حا ال اعم الخزدطم 
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المزئدم الا
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 الفضاءات والتوسع المستقبلي :  -2-2-2-6
وىا جعء  ن ا الالالالالالالال عماالت االرد المخطط وتشالالالالالالالالي  جعًا  ميزًا  ن ا الالالالالالالال عماالت األرد تماغ   الالالالالالالالاح ةا 

( 12( والشالالالالالج  15%(  ن جمام   الالالالالاحم المدينم الجدول 45.28   م(  ىج ار تمم   ا ح الالالالالو2084.87 
 (.22والخزدطم 
ا  ا الالالالالالال عماالت األرد ااخ وع احمااةا واىمي ةا لةا نىمدم االيم فا ر ط ح الالالالالالال ن ل  ما  الالالالالالالمق   

ةا المخ اام واازافةا ئاء المدينم    اعضالالالالالالالالالةا الوعر اما يوفز ال الالالالالالالالالزيم و الالالالالالالالالةولم الوصالالالالالالالالالول ال  اجعاع اج
األخزه، وت كو  ىج  الشالالالوارع ياما  ن  الالالوارع ام الالال ودات  خ اام تصالالالنم توعًا لعزد الطزدق الج  تمز 

وف ًا  لا الالالالالالالالالالالجا نىمي ةا تخ ام توعًا لما تيموم  ن ت الالالالالالالالالالالةيوت جيدا     نيادم و الالالالالالالالالالالائط الن   المخ اام غيز  
ل الالالالالالالالالالجاحدم و ايزاف ةا  ن زداما فا يدم ال الالالالالالالالالالدارات  لوىمدم الوظدمدم او تييزىا الم الالالالالالالالالال مز لمواكوم العداما ا

ااحوايةا المخ اام، و ن ثف زداما ااوالةا و  الالالالاحاتةا المخصالالالالصالالالالم لةا وفا الوقت ياته تمميت ا الالالال عماالت  
األرد الحضالالالالالالالزدم ااتجا  نازافةا يةيمم ا الالالالالالالزام ، اي يدوحةا وصالالالالالالالو  ال خصالالالالالالالا الوظداا ال الالالالالالال عماالت  

جلك ت واين  الالالالالالالالوارع المدينم وف ًا لدرجم نىمي ةا الوظدمدم والم ييزات رد ماخ  المدينم ا زًا   الالالالالالالال حيًو لاال
  األخزه، لد ة  فةف  دمدم ت  دف ىج  الشوجم.
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 الفصل الثالث:  

تحليل المؤشرات )الكمية والوظيفية ومؤشر سهولة الوصول( 
 م 2020في مدينة سامراء لعام   لشبكة النقل الداخلي

 

  المبحث األول: 

المؤشرات الكمية والوظيفية لشبكة النقل الداخلي في مدينة  تحليل 
 سامراء

 

 المبحث الثاني  

لمؤشرات سهول الوصول بين االحياء  (  Network analysis)تحليل 
 بتأثير شبكة النقل الداخلي في مدينة سامراء   السكنية
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 الفصل الثالث 

المؤشرات )الكمية والوظيفية ومؤشر سهولة الوصول( لشبكة النقل الداخلي في تحليل 
  2020مدينة سامراء لعام 

  المبحث األول: 

 في مدينة سامراء  لنقل الداخليالمؤشرات الكمية والوظيفية لشبكة اتحليل 

لامنط م الحضالالالزدم ، يدرس الجيزافا  الالالوجات الشالالالوارع ماخ  المدينم لاكشالالالم ين ال نظدف المجاحا 
وال و  صالالالالالز فا مرا الالالالال ه يا  الخصالالالالالائا العا م لاشالالالالالوجم فح الالالالالب إحما وحاول ال عزع يا  المندم المجاحدم  

 وت ديز الطزق   إ  تحاي   الالالالالالوجم(1 لاعوقم يين الع د والشالالالالالالوارع ال ا ت ألم  نةا  الالالالالالوجم الشالالالالالالوارع فا المدينم
 الواحد  ال طز ماخ   الوجات  يدا   ارحم  يا   و الايد فةو   األىمدم،  ن   ميز  جاحب   يا   اشقادف فا  ناعامىا
 فا  ال واين  ن   إي   االق صالالالالالالالالام ، لا طور   مي الالالالالالالالز إ جاحدم ا الالالالالالالال خدا ه  فضالالالالالالالالًو ين  المخ اام،  األقطار  و ين

،  ( 2 واالج مايا  االق صالالالالالالالام   النظان فا  المجاحدم  لامظاىز  إال احعجاس  ىو  ا الطزق   الالالالالالالوجات   خصالالالالالالالائا 
ت ندالالم حظف المعاو الالات الجيزالدالالم مورًا   ميعًا فا مرا الالالالالالالالالالالالالالالم الخصالالالالالالالالالالالالالالالائا الكمدالالم لان الال  الخالالا  نو   وتيم 

، وخاصالالالالالالالالالالالالم فا  جال ال حاي  المجاحا  (Urban Transportion) المعزوع اأ الالالالالالالالالالالالف الن   الحضالالالالالالالالالالالالز  
لم الالالالالالالالالارات الشالالالالالالالالالوجم وايزاز العوقم المجاحدم يين ال وزد  الجيزافا لاشالالالالالالالالالوجم، و ين  نااق ال وزد  الجيزافا 

 ا  عماالت االرد. ألحمافلا جا ، و جلك ال وزد  الجيزافا لمنااق الججب الزئد م فا الحز م اليو دم 

   -: Detour Index تحليل مؤشر االنعطاف :3-1-1

الطزق  وارا ين خطوف   الالالالالال قدمم غالوًا تز ط يين ح اف  حدما، تمدن  نةا الحز م وتن ةا اليةا،  
ودجو  الطزدق اكمز ا الالالالالال  ا م فا ا  دام  ايا  ا  قصالالالالالاليزًا او  حدم الطول، فا حين ت   ا الالالالالال  ا م الطزق 

، وإ    ي ز االحعطاع ومم  (3 اتهاطول الم افم الم طويم يين ح ط ين او يدا ح اف لكمزا تعزجاته واححناء

 

فدم الجيزالدم  ي الال الالم الكودت لا  دن العاما ،الجم  و ناىجةا،  الالعيد يمد  ، جيزالدم الن   الحضالالز   اةو ةا ، يداحةا،( 1 
 . 47،  2007الكود دم ،الكودت ،

، جا عم النجا   غ ن(   حمد يو الالالالالم حمز خطيب , الن   المز  فا  حافظم جنين مرا الالالالالم جيزالدم(, ر الالالالالالم  اج الالالالال يز( 2 
 .96،,  2011الواندم، حاياا، فا طين، 

 .79،   1995اال جندردم، الطوعم الماحدم،  حمد خمدس العو م، جيزالدم الن  ، مار المعزفم الجا فدم، ( 3 
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الن الالالالالالالالالالالالالالوم العائدا لام الالالالالالالالالالالالالالافم يين ي دتين الطول الحقد ا( يا  اول الم الالالالالالالالالالالالالالافم لاخط الم الالالالالالالالالالالالالال قدف  الطول  
يينةما، ودمم  ىجا المي الالز احده الو الالائ  الكمدم الم الال خد م  (Topological Diagram    الطمولوجا(

ح الاب  ده ا ال  ا م الطزدق و عد  ن ن الاليب تحديد  ااءته فا الز ط وا   ،  (1 لقداس  ده  ااءا الشالوارع
وفا العمون تنعطم    زاكع المحافظات والمد  والنواحا واالحداء ال الالالالالالالجندم والم الالالالالالال وانات الوشالالالالالالالزدم ،  يين

الطزق ن ا إوجايدًا ححو الموق  االق صالالالالالالالالالالام  نو ال الالالالالالالالالالجاحا فا األقالدف , او  الالالالالالالالالالامدًا لوي عام ين المعوقات 
 ي الالز االحعطاع  ن الزقف   %(  اما اق زب حاتل100  -1, وت زاو  قدمم الدلي   ا يين  والوشالالزدم  الطمدفدم

% وجو  الطزدق نقزب ال  100 امالالا اي عالالد ين الزقف  و ،    % وجو  الطزدق نقزب إل  اال الالالالالالالالالالالالالال  الالا الالم100
 و االتا. (2 ال عزج

  االنحراف اإليجابي:-أ :

وال جمعالالالات العمزاحدالالالم الوعيالالالدا ين الخط   اححزاع الطزدق ال  الدمين او الد الالالالالالالالالالالالالالالالار لامزور االالالاالحدالالالاء  ن  
 الم  قدف الج  وص  يين ي دتين يةدع جم  اكمز حز م  زوردم  مجنم.

 : االنحراف السلبي -: ب

تحا الالا ظاىزات  عينم فا الميمم الطمدفدم  ن   ن وتةدع ازد م االححزاع ال الالاما فا توان الطزدق 
المزتاعات والوموا  واالحةار وىج  العقوات تاعب مورًا فا زداما اول الطزدق وتكالدف احشالالالالائةا فضالالالالًو ين  
اول المدا الع ندم لاوصالالالالالالالول ال  الن طم المزام الوصالالالالالالالول اليةا، والجديز االج ز ا  ىجا الدلي  ال و   ين  

 -: (3 مرجم  ااءا الطزق وفق الم  ودات اآلتدم %( لجا ومجن تصندف100 

 %(.124  – 100ازق يات  ااءا يالدم ي زاو  ملي  االحعطاع يين    -1
 %(. 137,5 –  125ازق يات  ااءا   و طم ي زاو  ملي  االحعطاع يين     -2

 

 )  الطمولوجدا:ىا احد فزوع الةند الالالالم الوكمدم ,وتة ف االموااالالالالد  والعو ات يين الن ط والخطوف والم الالالالاحات مو  اي وار
 .لام احات نو اتجا  الخطوف وا   ا  ةا نو حجف المنااق 

 1  ) - Garrison,W.L. " Spatial Structure Of Economy ", Annals Of Association Of American 

Geographers , 1957 , p1-49 
 جيد  او  ال الالا زائا، الجيزالدم ون الالاليب الوحث المعاصالالز، ن الالا الالداتةا وتطمد اتةا فا جيزالدم الن  ،  طوعم الةول،  ( 2 

 .37،  2009م شق،  نم 
تحايادم (،  ماكم االرمحدم الةا مدم واثزىا يا  حمو المد ،   مرا ميمد هللا حماما الطزز ،  وجم الطزق المعمدا فا الم( 3 

 .2003،  نم 12، العدم 19 جام ااحاث اليز و ، المجاد 
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 %(.150  – 138ازق يات  ااءا قايام ي زاو  ملي  االحعطاع يين    -3
 %(. 150ازق يات  ااءا قايام جدًا وعد ملي  االحعطاع نكمز  ن    -4

 -، و ما ياا:  وجم الطزق الزئد م فا  دينم  ا زاء, لجا ومجن تطميق  عاملم  ي ز االحعطاع يا  

 الطول  الاعاا  لاطزدق =  مؤشر االنعطاف
  الطول  الم  قدف  لاطزدق 

   ×100    1) 

وقد ياغ   ( فا ىجا الجاحب ARC GIS 10.3حظف المعاو ات الجيزالدم    يزحا ل  تف ا الالالالالالالالالالالال خدان  اي 
( اي تمين ا   عدل 24( والخزدطم 16 ما فا الجدول   2020 ي الالالالالالالز االحعطاع فا  دينم  الالالالالالالا زاء لعان 

  (  %(  ين القدمم الممالدم5.1%( و ن الالالالوم زداما يايت  105.127االحعطاع لشالالالالوجم الشالالالالوارع الزئد الالالالم  
(  ما 16(  الجدول %116.836  - 100.000ود واين ىجا المعدل يا    الالالالالالال وه الشالالالالالالالوارع ود زاو   ن  

يي د يلك ا   دينم  الالا زاء ت م   اشالالوجم  الالوارع يالدم الكااءا ح الالب ح ائل ىجا المي الالز ودعوم  الالمب يلك  
حعجاس ىج  لوقوع المدينم فا  نط م  الالالالالالالالالالالالالةادم  ما  الالالالالالالالالالالالالايد يا  تخطدط المدينم مو  يزاقي  اموغزالدم وا

المعطدات يا  ا ال  ا م الشالوارع فضالًو ين ال خطدط الم المق وال عاقد    الشالز ات العالمدم يند ا ال حداث 
ال صالالالالالمدف األ الالالالالا الالالالالا الج  اخج ينظز االي وار احشالالالالالاء الشالالالالالوارع وفق  عاييز  حادم ومولدم ل ح يق  الالالالالةولم 

ينم  الالالالالالا زاء ت م   اشالالالالالالوجم ح ادم   ميعا  الوصالالالالالالول يين احداء المدينم المخ اام وىجا الواق  وشالالالالالاليز ال  ن    د 
 .ويات  ااءا يالدم وفق  ا نفززته ح ائل  ي ز االحعطاع

 

 

 

 

 

ون اشح الالالالالالالالالالالالالالاحدالم ا جاالم مرا الالالالالالالالالالالالالالات لاع  ال حايال  الكما لشالالالالالالالالالالالالالالوجالم الطزق فا  حالافظالم المازق،  يالايالد االارا ، زدالام  خالا زا، (1 
 .2410،  2016 يما ، األرم ، ،3، العدم43المجاد ، األرمحدمجا عم الواالج ما دم ، 

 )   وال ا تدل يا  ا الال  ا م الطزق فا الشالالوجم وقصالالز اول الطزدق يين 100القدمم الممالدم : وىا القدمم ال ا تماغ )%
 ن   وقعين. لامعدد احظز:

وا الالاليب ال حاي  العدم ، مار  ف حا يمد الععدع ايو رااالالا، ال وزدعات المجاحدم، مرا الالم فا ازق الوصالالم االحصالالائا (  2 
 .311،   1989المعزفم الجا فدم، ال اىزا، 
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 ( 16)جدول 
 م 2020لعامفي مدينة سامراء  قرينة انعطاف شبكة الشوارع الرئيسة 

 الطول  رمز الشارع 
 الحقيقي/ كم 

الطول 
 الطبولوجي/ كم

مؤشر  
 االنعطاف 

نسبة الزيادة 
% 

 فرق  
 الطول/ كم

درجة كفاءة 
 الشارع

1 A 2.459 2.401 102.416 2.4 0.058  عالية الكفاءة 
2 A 2.075 1.776 116.836 16.8 0.299  عالية الكفاءة 

3 A 1.501 1.468 102.248 2.2 0.033  عالية الكفاءة 

4 A 1.524 1.48 102.973 3.0 0.044  عالية الكفاءة 

5 A 0.689 0.653 105.513 5.5 0.036  عالية الكفاءة 

6 A 0.935 0.88 106.250 6.3 0.055  عالية الكفاءة 

7 A 0.346 0.312 110.897 10.9 0.034  عالية الكفاءة 

8 A 1.172 1.087 107.820 7.8 0.085  عالية الكفاءة 

9 A 0.497 0.463 107.343 7.3 0.034  عالية الكفاءة 

10 A 0.506 0.484 104.545 4.5 0.022  عالية الكفاءة 

11 A 0.669 0.655 102.137 2.1 0.014  عالية الكفاءة 

12 A 0.587 0.498 117.871 17.9 0.089  عالية الكفاءة 

13 A 0.422 0.372 113.441 13.4 0.05  عالية الكفاءة 

14 A 0.544 0.519 104.817 4.8 0.025  عالية الكفاءة 

15 A 0.522 0.483 108.075 8.1 0.039  عالية الكفاءة 

16 A 1.452 1.366 106.296 6.3 0.086  عالية الكفاءة 

17 A 1.067 1.067 100.000 0.0 0  عالية الكفاءة 

18 A 0.785 0.735 106.803 6.8 0.05  عالية الكفاءة 

19 A 1.199 1.199 100.000 0.0 0  عالية الكفاءة 

20 A 0.877 0.867 101.153 1.2 0.01  عالية الكفاءة 

21 A 0.82 0.8 102.500 2.5 0.02  الكفاءة عالية 

22 A 0.659 0.657 100.304 0.3 0.002  عالية الكفاءة 

23 A 0.624 0.57 109.474 9.5 0.054  عالية الكفاءة 

24 A 0.528 0.472 111.864 11.9 0.056  عالية الكفاءة 

25 A 0.553 0.517 106.963 7.0 0.036  عالية الكفاءة 

26 A 0.488 0.455 107.253 7.3 0.033  عالية الكفاءة 

27 A 0.888 0.868 102.304 2.3 0.02  عالية الكفاءة 

28 A 0.923 0.815 113.252 13.3 0.108  عالية الكفاءة 

29 A 1.043 1.003 103.988 4.0 0.04  عالية الكفاءة 



 2020المؤشرات )الكمية والوظيفية ومؤشر سهولة الوصول( لشبكة النقل الداخلي في مدينة سامراء لعام تحليل  لث: ثاالفصل ال

 

93 
 

 : يا  اي ماماً ,  الواحث يم   ن:  المصدر
 (. 16 و 9  الخزدطم.1
 (.ARC GIS 10.3  يزحا ل يوا طم, الواحث قم   ن الم  قدمم الطزق  ناوال قداس تف.2

 

 

  

 

 

30 A 0.894 0.864 103.472 3.5 0.03  عالية الكفاءة 

31 A 0.73 0.691 105.644 5.6 0.039  عالية الكفاءة 

32 A 0.382 0.328 116.463 16.5 0.054  عالية الكفاءة 

33 A 2.008 1.997 100.551 0.6 0.011  عالية الكفاءة 

34 A 0.814 0.784 103.827 3.8 0.03  عالية الكفاءة 

35 A 1.068 1.061 100.660 0.7 0.007  عالية الكفاءة 

36 A 0.717 0.697 102.869 2.9 0.02  عالية الكفاءة 

37 A 0.778 0.711 109.423 9.4 0.067  الكفاءة عالية 

38 A 0.881 0.865 101.850 1.8 0.016  عالية الكفاءة 

39 A 0.921 0.904 101.881 1.9 0.017  عالية الكفاءة 

40 A 1.089 1.066 102.158 2.2 0.023  عالية الكفاءة 

41 A 0.78 0.763 102.228 2.2 0.017  عالية الكفاءة 

42 A 0.767 0.755 101.589 1.6 0.012  عالية الكفاءة 

43 A 0.54 0.455 118.681 18.7 0.085  عالية الكفاءة 

44 A 0.903 0.865 104.393 4.4 0.038  عالية الكفاءة 

45 A 0.901 0.875 102.971 3.0 0.026  عالية الكفاءة 

46 A 1.436 1.368 104.971 5.0 0.068  عالية الكفاءة 

47 A 0.144 0.133 108.271 8.3 0.011  عالية الكفاءة 

48 A 0.466 0.438 106.393 6.4 0.028  عالية الكفاءة 

49 A 0.529 0.529 100.000 0.0 0  عالية الكفاءة 

50 A 0.903 0.788 114.594 14.6 0.115  عالية الكفاءة 

 عالية الكفاءة  2.146 5.1 105.127 41.859 44.005 المجموع
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قرينة انعطاف شبكة الشوارع الرئيسة في مدينة سامراء لعام 
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 :مدينة سامراءفي  النقل الداخليطرق   ارتباط شبكةدرجة  مؤشرات  تحليل  : 3-1-2

تع مد ازق تحاي   ، و و صالالالالالالالالد يدرجم ال زااط، ىا العوقم يين يدم الع د والوصالالالالالالالالوت فا الشالالالالالالالالوجم  
مرجم االرتواف فا  الالالالالالوجات الن   يا  تحود  الشالالالالالالوجم الحقدقدم إل   الالالالالالوجم  و الالالالالالطم وطاق يايةا الشالالالالالالج  

الوصالالالوت الموجوما فا  وتعمز مرجم ال زااط ين العوقم يين الع د ويدم  (1    (topological) الطمولوجا
ي حود  خزدطم  قمناوليزد تطميق ىج  المي الالالزات (2 الشالالالوجم، و اما زامت الوصالالالوت زام اك مال الشالالالوجم 

ل و الالدط الشالالوجم   (topological map)او ولوجدم    خزدطمإل   الشالالوارع الزئد الالم فا   دينم  الالا زاء الالوجم 
إل  ثوثم نحواع  تطزق  يي ز موايع(وقد  ،   (23 ط يين الع د, احظز الخزدطم  اي تصالالالالالالالالالالالالو   جزم خطوف تز 

 : (3 وصناةا ال  (13الشج   ويدم الوصوت   ن ال صنداات لاطزق يا  ن اس العوقات يين يدم الع د 

 تز ط    ي دا    اقدم الع د لاوصوت  وا زا. ( :Full Networkشبكة كاملة ).1
 تز ط    ي دا    اقدم الع د لاوصوت  وا زا وغيز  وا زا. (:Network tree.شبكة شجرية )2
تزتوط فيةا الع د يوصالالالوت تن ةا نحداحًا يند اعر الع د   (:Segmented network.شــبكة مجزأة )3

 .اشج   وا ز وغيز  وا ز

 ( العوقم يين الع د والوصوت13الشج   

 

 

 

 

 www.http.arab geographic .coMالمصدر 

الشالوارع فا  دينم  الا زاء  ما تواالحةا الخزدطم لقداس مرجم تزااط  الوجم  الم ال خد م  المي الزات و ن اىف  
 -:( ىا  االتا24 

 

المجاحا لشالالالالالالالالالالوجم الن   الحضالالالالالالالالالالز  فا  دينم الكودت،  جام جا عم    حمد الخعا ا يعدع ويجي  تز ا الظاىز،ال حاي ( 1 
 . 31، 2002م شق لآلماب والعاون اشح احدم ،الكودت ،

ح الالالالالالالالين   الالالالالالالالعوم نيو  دينم،  الالالالالالالالوجم الطزق المزدم فا  الالالالالالالالعيوم  ززق، مرا الالالالالالالالم فا جيزالدم الن  ، جام ال الالالالالالالالات  لاعاون  ( 2 
 . 229 ،  2008جا عم ال اا   ن نك و ز، ليمدا ، اشح احدم،

 .496ن ،    1990صاو  خيز، الوحث الجيزافا   ناىجه ون اليوه،  مار المزد ، الزداد, ( 3 
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مرجم ارتواف الشالالالالالالالالالالوجات  ن خول ق الالالالالالالالالالمم يدم   يي ا قداس  يواالالالالالالالالالال     -:Beta Indexمؤشــــــر بيتا  -1
 وارا  ( تعنا  0وح دجم   الصالالالالحد (  1 -  0 ت زاو  قدمم ىجا المي الالالالز يين  ، و (1 الوصالالالالوت يا  يدم الع د 

  (الصالالحد   1، وح دجم  زق يينةا ولةجا ت الالم   الالوجم  عدو ملوصالالوت الطين  جمويم ي د ف ط وال وجوم 
نكمز  ن  الالالالوجم   وجوم مل يلك يا    الصالالالالحد   تعنا تزااط  ا   لاشالالالالوجم، وإيا زامت ىج  القدمم ين الواحد 

وال ا تف    ي دا  (36( وصالالام ويدم الع د  50حيث ياغ يدم الوصالالوت    ،لاطزق الم كا ام فا حاس الوقت 
 ،  ودح ب  قداس  ي ز يي ا  ن خول ال احو  االتا:(24 خزدطمح ايةا  ن ال

   =مؤشر بيتا 
ن 

 م
  

 = يدم الع د ن     = يدم الوصوت :    إ إي 

 -ياا: و ما   دينم  ا زاءفا الزئد م  طميق ىجا المقداس يا   وجم الطزق و 

 مؤشر بيتا = 
ن  

 م
     = 

𝟓𝟎

𝟑𝟔
    =1.38 

  (1,38إل    المي الز لةجا وف اً  الشالوارع الزئد الم فا  دينم  الا زاء الوجم   فا  االرتواف  مرجم يايت  ف د       
 م مرجم تزااطةا  ميزا و   كا ام.وجوم نكمز  ن  وجم  يا  وعنا وىجا

وعد  ن نفضالالال  الم ايدس الم الالال عمام لقداس مرجم ا   ي الالالز جا ا   : Gamma Indexمؤشــر جاما  -2
الوصالالوت الاعادم فا الشالالوجم اأقصالال  يدم  ن الوصالالوت ال ا ومجن  ، اي ين الالب يدم  الالوجم الطزق   ال زااط

  (0و (    1  -  0ت زاو  قدمم ىجا المي الالالالالالز  ا يين  ،وجومىا فا الشالالالالالالوجم، ل كو  الع د   زااطم تزااطا  ا و
وددل يلك يا  وجوم تزااط  ا   فا   الواحد الصالالالالالالالالالالالالحد  (1فا حالم يدن وجوم  الالالالالالالالالالالالوجم إاوقا و ا يين  

ي طميق  ي الز جا ا يا   الوجم الطزق ،  (2 ين الواحد الصالحد    ن  ا  مرجم ىجا المي الز ال تزتا الشالوجم
 -: ن خول ال احو  االتاوجو    دينم  ا زاءفا 

 =   مؤشر جاما
  

𝟑(ن−𝟐)
  

 ن  = يدم الع د    :     = يدم الوصوت  إ    إي 

 

،  نشورات جا عم  1يود يو م الحدام ، الطزق الازموم و وجات الن   مرا م  مدم وتطمدقدم فا جيزالدم الن   ، ف(  1 
 .  118،   2002قار يوحس ،ليمدا ، 

االا ،ال وزدعات المجاحدم ، مرا الم فا ازق الوصالم اشحصالائا ون الاليب ال حاي  العدم  ، مار  ف حا يمدالععدع ايو را( 2 
 . 327،  1989المعزفم الجا فدم ، ال اىزا ،
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 =   مؤشر جاما
𝟓𝟎

(𝟐−𝟑𝟔)𝟑
      = 

𝟓𝟎

(𝟑𝟒)𝟑
     =

𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟐
     =0.49 

  (0.49  قد يايت   قدم ه  ن   حوحظفا  دينم  الالالالالالا زاء  الطزق    الالالالالالوجم يا  المي الالالالالالز ىجاو  طميق  
   دينم  الا زاءفا   الطزق    الوجم  و ال الا فا  الكا ام،  الشالوجم حد  إل   وصال  لف  الشالوجم  تزااط ن   وعنا وىجا
 .الم و  ال صندف ح ب  حوع الشوجم المجعنا   ن ىا

 ي الالالالالالالز نلاا  ن نحماف ازق تحاي  مرجم ال زااط فا  الالالالالالالوجات وعد   -: Alpha Indexمؤشـــــر ألفا  -3
د  خدن شوجام العوقم يين الطزق الميا م ونقص  يدم لةا فا الشوجم وتنحصز قدمم ىجا المي ز و (1 الن  
  1و  وشالالالالاليز إل  نمح  مرجم  ن ال زااط وال توجد  الالالالالوجم  يا م واحدا،  (  0الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    الصالالالالالحد ( 1  - 0 يين  

 -: ما يااك ب ت (2 وصديم  ي ز الاا الزداادمومم  الحد األيا   ن ال زااط فا الشوجم   الج   (الصحد 

 مؤشر ألفا=  
ن − م + جـ 

𝟐م − 𝟓
    

 جال  = يدم الوصوت الجاحمدم     ن  = يدم الع د  :    = يدم الوصوت    إ إي 

 - ح  خزج يدم الوصوت الجاحمدم نواًل االصديم اآلتدم : 

 1ن +  –  
50 – 36 +1  =15 

 يند تطميق  ي ز نلاا = 
15+36−50

(5−36)2
    = 

29

62
    =0.46 

ودمجن ال عميز    (0,46)  قد يايت قدم ه  ا   حجد  يا   الالوجم ازق  دينم  الالا زاء  ي طميق ىجا المي الالز      
وىو  قاي    تزااط  يات %( وىجا وعنا ا   الالالالالالالالوجم الطزق 46ين الزقف الم الالالالالالالال خزج االن الالالالالالالالوم الممودم لدجو   

إل  مرجم الشالالالوجم ح   تصالالال     عددًا  ن الوصالالالوت وىا تح اج  اشالالالج  تان   ي الالالز يا  يدن تزااط الشالالالوجم 
  ح ب ح ائل ىجا المي ز.ال ان  ال زااط

  :دليل االتصال -4

 

 حمد الخعا ا يعدع ويجي  تز ا الظاىز، ال حاي  المجاحا لشالالالالالالالالالالالالالوجم الن   الحضالالالالالالالالالالالالالز  فا  دينم الكودت،  صالالالالالالالالالالالالالدر  ( 1 
 . 34 ايق، 

,مار المعزفالالالم الجالالالا فدالالالم,  ادالالالم اآلماب, جالالالا عالالالم 2إيزا دف, اال الالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالب االحصالالالالالالالالالالالالالالالالائدالالالم والجيزالدالالالم,ف د الالالالالالالالالالالالالال  ياا  (  2 
 .180,   1999اال جندردم,
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إل  نقصالالالال  مرجم   (قيد الدرا الالالالم و الالالالع  ملي  االتصالالالالال إل  إيزاز مرجم االتصالالالالال اشالالالالوجم الطزق 
  ما ياا:تك ب  (1 وصديم ملي  االتصال الزداادم ي ح ق  عةا االتصال الموا ز يين نجعائةا المخ اام,

  =  دليل االتصال
ن

𝟐/𝟏×م(م−𝟏)
    

 يدم  زاكع ال جم   الع د(. =ن   يدم ح اف االتصال  الوصوت( =:       إ إي 

  =  دليل االتصال
50

(1−35) 18 ×2/1
      =

50

(35) 18×2/1
  =

50

630
   =0.07 

(  ن نقص  مرجم ومجن ن  تح ق االتصال الموا ز  0.07تعنا القدمم الناتجم ن  ملي  االتصال         
 .  يين الم افات الم واينم لشوجم الطزق قيد الدرا م

 
 

 
 

 

 
 

 

  :Eta indexآيتا  مؤشر  -5
ومجن ال وصالال  إل   ده اح شالالار الطزق نو ا  دام الشالالوجم  ن خول ناوال    ن خول ىجا المي الالز
فا    (0 صالالالالالالالحد  ونكمز ا ا إيا  ا     (1 -  0 وت زاو  قدمم الدلي   ا يين   الوصالالالالالالالام الواحدا فا الشالالالالالالالوجم،

الزئد الم لمدينم  ويند تطميق ىجا األ الاوب يا  ازق فا الحيع الحضالز ، الشالوجم غيز  ن شالزا اشالج  جيد  
  :(2 خول الطزد م الزداادم  ا زاء  ن

  =  دليل آيتا
مجموع  أطوال  كم  الطرق  في الشبكة

 عدد  الطرق (الوصالت)
   =41.859

50
  =0.83 

 ن وىجا و الالالالايد يا   الالالالةولم الوصالالالالول ال  الجةم المطاو م .  830ن  ا    و الالالالط اول الوصالالالالام 
 الالالالالوجم الشالالالالالوارع فا  دينم   ( وىجا وعنا ن 0.83و ح الالالالالب ىجا المي الالالالالز فا  قدمم مرجم االح شالالالالالار ت الالالالالاو  

 .وىنا  ت ارب يين الع د  ح ب ح ائل ىجا ال حاي  غيز  ن شزا اشج  جيد فا الحيع الحضز    ا زاء

 
 : First bett indexمؤشر بيتي األول -6

 

 الالالالالالعيد يمد ، جيزالدم الن     يعاىا و ز اىا ( ،  طوعم  حمد يمد الكزدف ح الالالالالالا  ،  ج وم االحجاو المصالالالالالالزدم ، صالالالالالالز،   (1 
2010  ،117 . 

 380  ،2،2000ف جدا، ن ا دات وتطمد ات لاجيزافيين، المعاو ات الجيزالدم،حظف   حمد الخعا ا يعدع، (2 
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ود الالال عم  ىجا الدلي  لقداس القدمم الحقد م لم الالال وه اح شالالالار الشالالالوجم فا حيعىا وت زب قدمم الدلي    
فا  الشالالالالالالالوجم غيز  ن شالالالالالالالزا فا حيعىا   (0 صالالالالالالالحد  فأكمز، ا ا إيا  ا    (1 لةجا المي الالالالالالالز نوضالالالالالالالا  ا يين  

 :(1 وفق الصديم اآلتدمىجا المي ز الحضز  ن  يدو  تازع وتزااط، ود اس 

 .1يدم الع د +  –ول = يدم الوصوت  ي ز يي ا األ
و  طميق  ي الز يي ا األول يا   الوجم  الوارع الزئد الم  دينم  الا زاء فا  قدمم المي الز ح الب ىجا المي الز 

وىو يدم الدارات   الم ارات الدائزدم ( الموجوما فا  وجم  وارع  دينم  ا زاء   15=    1+  36  -50=  
 ، وىو يدم  وئف لمدينم   و طم الحجف . 

 متوسط طول الطريق : -7

، وت  الالالف لده اجمالا (2 ومجن يوا الالالطم تطميق ىجا المي الالالز قداس الجاييدم الجيزالدم لاشالالالوجات الن ادم
 :ت فا الشوجم ووفق الصديم اآلتدمااوال الشوجم الن ادم   الطمولوجدم ( يا  يدم الوصو

  =    الطريقمتوسط طول 

 
 كف1.162و  طميق المعاملم ححص  يا    و ط اول الطزدق = 

 قرينة االرتباط : -8

اح  الالالاب قزدنم االرتواف تعد  ن اىف المعامالت الزدااالالالدم فا الشالالالوجات الن ادم، فويد لاشالالالوجم ا      إ
( و ن الع دا 2  – 1، امعن  ا  ال الالدارا ت الال طد  ال ن    ن الع دا رقف (3 تكو    ماثام  ن الناحدم النظزدم

(، لكن فا الواق  ال ومجن احشالالالالالالالاء  م  ىجين الطزد ين الم الالالالالالال  اين يين    الع د الموجوما فا 1  – 2رقف  
وتوعًا لجلك و الالالالالال خدن ىجا   حصالالالالالالم العدم الكاا لجمد  الوصالالالالالالوت،ينويا ا الالالالالال وعام   الشالالالالالالوجم، وىجا وعنا احه  

 

، جيزالدم الن   الحديمم ،ن الالالالالالالالا الالالالالالالالداتةا، اتجاىاتةا، تطمد اتةا ،المطوعم المز عدم ،جا عم موال ،  جيد  او  ال الالالالالالالالا زائا  (1 
 . 124،  2010العزاق ،

حظف  اا الالالالال خدانالخزائطا لشالالالالالوجم الن   الداخاا لمدينم  ز و  وقداس  ااءتةا   ( ار الالالالالد  مال الدين يمد الصالالالالالمد، ال ممي2 
 . 141،  صدر  ايق،  (GISالجيزالدم  المعاو ات  

 .142( المصدر حا ه،  3 

 عدد الوصالت 

 مجموع اطوال الوصالت بالكم 



 2020المؤشرات )الكمية والوظيفية ومؤشر سهولة الوصول( لشبكة النقل الداخلي في مدينة سامراء لعام تحليل  لث: ثاالفصل ال

 

101 
 

  (1  المي الالالز لقداس  ده اتصالالالالدم     زاكع الشالالالوجم اعضالالالةا االوعر االخز اصالالالورا  وا الالالزا وغيز  وا الالالزا

 :(2 وال  خزاج قزدنم االرتواف لاشوجم فا  نط م الدرا م االنظان الطو ولوجا حطمق المعاملم اآلتدم
 _   ( 2   2ة1الحد االقص  لعدم الوصوت الممجنم = 

 ( يدم الوصوت فا الشوجم الطو ولوجدم تمم       إي  
 ( 50 – 2500   2ة1= 
 =2450   

  
 يدم الوصوت الحالدم                            

 قزدنم االرتواف =      
 الحد االقص  لعدم الوصوت الممجنم                     

                          50      
               = 

                        2450 
               =0,02 

و ن الطمدعا ا  حوحظ االخ وع يين ىالجين القدم ين، ال صالالالالالالالالالالالالالالوه والحالالدالم، ولةالج  ال زدنالم مرجالات 
(  احت مليًو يا  ا  الشالالالالالالالالالالالوجم نكمز تكا ًو. و ن 1  ااوتم، حيث  اما اق ز ت ح دجم المعاملم ال  الزقف  

(  0,02ح دجم المعاملم ال الاا م وصالات قدمم قزدنم االرتواف لشالوجم  الوارع المدينم االنظان الطو ولوجا ال   
ىا قدمم  نخاضالالالم جدًا وتعنا مرجم االرتواف يين نازاع الشالالالوجم االالالفدام جدًا و عظف الشالالالوجم ال ت صالال   و 

  يدم  مجن  ن الوصالالالوت اتصالالالااًل  وا الالالزًا اجمد  الع د وا  يدم الوصالالالوت الحالدم اق  اجميز ين اقصالالال
 .وىجا ييم  يدور  ال  ت اي   ااءا  وجم الن   ىجا ملي  يا  ا  الشوجم قايام ال كا  و 
 (:Connectivity varian) تمركز الشوارع في الشبكة -9

يينةا مو  ا  تكو  ىنا   لدما  لمعزفم مرجم  ز عدم الشالالالالالالالوارع فا  دينم  الالالالالالالا زاء اي احةا   زااطم   
ح الالالالالالالالالالالالالالاب ىالجا    ز عدالم  عينالم تنطاق  نةالا او احةالا  ن شالالالالالالالالالالالالالالزا  ن ي الدا واحالدا ال  الع الد األخزه، ود فح طالم  

المي الالالالالز  ن خول ا الالالالال خزاج   و الالالالالط الع د الم صالالالالالام=  جموع الع د الم صالالالالالام   يدم الع د, ثف ح الالالالالاب 
 

الطمدفدم ، جا عم   الموارم ز ع   احث غيز  نشالالالالالالالالالالالور،  جيد  او  ال الالالالالالالالالالالا زائا، ال مدم الم الالالالالالالالالالال دا م لنظان الن   المز ،  (1 
 .12، 2012تكزدت،

  ،  2007 حمالالالد الخعا ا يعدع، مرا الالالالالالالالالالالالالالالالالات تطمدقدالالالم فا حظف المعاو الالالات الجيزالدالالالم، مار العاف ، جالالالا عالالالم الكودالالالت،    (2 
 410. 
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ححزافات  اححزاع الع د ين الم و ط لك  ي دا, و ن ثف تز د  ىج  االححزافات وجمعةا ال  خزاج  جموع اال
 .(1 لاع د االن وم إل  الع د المن شزا الشوجم

( حجد ا  يدم الع د المن شالالالالزا يا   الالالالوجم الشالالالالوارع 25( والخزدطم  17و ن خول تحاي  الجدول 
( ي دا، و  و الالالط ىج  100( ي دا وا  الع د الم صالالالام اصالالالورا  وا الالالزا يايت 36الزئد الالالم فا المدينم يايت 

( وىج  الن وم اق   0.05- جموع  ز   اححزافات ين الم و ط يماغ ححو   (  ما جع 2.77الع د ياغ ححو  
ايا  ا اف زاالالالنا ا  جمد  الوصالالالوت ت ازع  ن ي دا واحدا   (73,55  ن ح الالالوم ال واين الما زاالالالم والواليم  

 ( ي دا.35ال  اقدم الع د الواليم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  ،1979مار الانو ،  جم المجز م،  حاصالالالالالالز يمد هللا صالالالالالالال ,  حمد  حموم ال الالالالالالزداحا، الجيزالدم الكمدم واشحصالالالالالالائدم,    (1 
 158. 
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 2020لشبكة الشوارع مدينة سامراء لعام حساب تمركز الطرق بطريقة تباين االتصال  (17جدول)

 2مربع االنحراف )س(  االنحراف عن المتوسط س  عدد العقد المتصلة بصورة مباشرة  ت
1 2 -0.78 0.6049 
2 2 -0.78 0.6049 
3 3 0.22 0.0494 
4 1 -1.78 3.1605 
5 3 0.22 0.0494 
6 2 -0.78 0.6049 
7 3 0.22 0.0494 
8 3 0.22 0.0484 
9 3 0.22 0.0484 
10 3 0.22 0.0484 
11 3 0.22 0.0484 
12 4 1.22 1.4938 
13 3 0.22 0.0484 
14 4 1.22 1.4884 
15 3 0.22 0.0484 
16 3 0.22 0.0484 
17 3 0.22 0.0484 
18 4 1.22 1.4884 
19 4 1.22 1.4884 
20 3 0.22 0.0484 
21 3 0.22 0.0484 
22 3 0.22 0.0484 
23 3 0.22 0.0484 
24 4 1.22 1.4884 
25 4 1.22 1.4884 
26 2 -0.78 0.6049 
27 3 0.22 0.0484 
28 1 -1.78 3.1605 
29 3 0.22 0.0484 
30 2 -0.78 0.6049 
31 1 -1.78 3.1605 
32 1 -1.78 3.1605 
33 2 -0.78 0.6049 
34 3 0.22 0.0494 
35 3 0.22 0.0484 
36 3 0.22 0.0484 

 0.0022 0.05- 100 المجموع 
 (.25  خزدطمالمصدر: الواحث ااالي مام يا  ال
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  الشــــوارع الى التقاطعات وكثافة التقاطعات للمســــاحة لكامل شــــبكةاعداد مؤشــــرات نســــبة    :3-1-3
 في مدينة سامراء بالنظام الطبوغرافي:  النقل الداخلي شوارع

(  Attribute Tabie ف د ا الالالال خد ت قايدا يداحات   يدم الشالالالالوارع والع د(  ل طميق ىج  المي الالالالزات 
المطمق يا   الالالالوجم الن      (Network analysis  دينم  الالالالا زاء الم الالالال خزجم  ن تحاي   شالالالالوجم  الالالالوارع  ل

يا    الالالالالالال وه  و   (ARC GIS V10.3) 1   يزحا ل  ييمم ناالالالالالالالم،  2020الداخاا فا  دينم  الالالالالالالا زاء لعان 
 ا وأتا:  مو  واحدائةا ال جندم المدينم

وىو  ي الالالز لقداس مرجم االرتواف، ود الالال خزج  ن ق الالالمم يدم مؤشــر نســبة الشــوارع الى التقاطعات:  -1
الشالالالالالالوارع يا  يدم ال  ااعات، اي ي ف تحديد الشالالالالالالوارع ونجعاء الممزات الواقعم يين ت ااعين و ن ثف تحدم 

                                الصديم الزداادم اآلتدم:ال  ااعات، نوضا حةاوات الشوارع الم اام وعد ت ااعا، و  خزج ىجا المي ز  ن 

 نسبة الشوارع الى التقاطعات= عدد الشوارع / عدد التقاطعات                     

ىا ت   و الالالالالالالالطا يين   1.14ح الالالالالالالالوم الوصالالالالالالالالوت ال  الع د ال ا قدم ةا   ن   ،   1996( يان    Fwingاق ز   
اد ال خطدط فا  الوجم الشالوارع ، ا  ازموام ح الوم الوصالوت ال  نقصال  ونمح  قدمم ( تعد ىدفا جيدا ألغز 

الع د ت اىف فا ازموام مرجم االرتواف ويا  ىجا األ اس و اس المي ز، و اما زامت ح مالالالالالالالالالالالالالالالالالالم الشوارع ال  
نســبة  وبتطبيق هذا المؤشــر في المدينة    .(1  م   يدرجم تزااط يالدمت  المدينمال  ااعات مل يلك يا  ا  

 : في مدينة سامراء وكاالتي  الشوارع الى التقاطعات

( 3871(  الالالالارع ة يدم ال  ااعات الواليم  5431   يدم الشالالالالوارع الوالغ= نســـبة الشـــوارع الى التقاطعات 
وىجا ،  (18الجدول  (1.52  و ايت قدمم ىجا المي الالالالالز يا    الالالالال وه االحداء ال الالالالالجندم(  1.40= )  ت اا 
ح الالالالالالالالالالب ح ائل ىجا   ت م   يدرجم تزااط يالدم الالالالالالالالالالا زاء  دينم   الالالالالالالالالالوجم الن   الداخاا فا يا  ا   يدل الواق   

( و نةا 26المي الالالالالالالز، ود واين توزد  قدف ىجا المي الالالالالالالز يا    الالالالالالال وه االحداء ال الالالالالالالجندم  ما تمينه الخزدطم 
   ح  ن ل األتا:

 

 (. 11( و 10  ( راج  جدول 1 
يوء احمد  الالالالالادما  المدراحا ، تحاي   الالالالالوجم  الالالالالوارع  دينم الموصالالالالال  مرا الالالالالم فا جيزالدم المد ، ر الالالالالالم  اج الالالالال يز غيز  (2     

 .100،  2009ل ز دم، جا عم الموص ، نشورا(،كادم ا
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ايدم ( وت زاو   مافم المورحمن، اليز و  ( حا  الالالالالالجنا  2  الالالالالالمات الامم المزتاعم  الفئة األولى )المرتفعة(:
  (.2.43 – 1.74  لا  ااعات  وجم الشوارع فيةا االن وم 

( حا  الالجنا   ممام يالالالالالالالالالالالالالالالالال  الموحد الالا ، المورحمن،  19 الالمات الامم الم و الالطم    الفئة الثانية )المتوســطة(:
المعامين،   ،األول ، الجميزدم الماحدمال الالالجك، الجميزدم  ف ، المع صالالالالمع صالالالف، اال ان، الةام ، الم الالال شالالالا ، 

 الالوجم  ايدام  ( وت زاو   مافم  الشالالزام، العز و الالدم، الخضالالزاء، االفزاز، ال ام الالدم، المعم الشالالةداء،   الضالالواف،
 (.1.73 – 1.38 لا  ااعات االن وم  الشوارع فيةا

الكااءات، صو  الدين، الممن ،    ممام يالالالالالالال    احداء  جندم( 6 مات ىج  الامم    الفئة الثالثة)المنخفضة(:
 – 0.90   الشالالالالالالالوارع فيةا االن الالالالالالالوم لا  ااعات  الالالالالالالوجم    ايدام ( وت زاو   مافم  الجميزدم المالمم، ال اعم، اليز و 

1.37.) 
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 2020مدينة سامراء لعام  مؤشر نسبة عدد الشوارع/ التقاطعات في (18جدول)

 (.10اعتماًد على الجدول) المصدر:

 نسبة الشوارع إلى التقاطعات  عدد التقاطعات  الشوارععدد  اسم الحي  ت

 1.55 78 121 االمام  1
 1.59 192 306 حي المعمل  2
 1.65 206 339 الضباط  3
 1.73 33 57 البورحمن 4
 2.35 20 47 القاطول  5
 1.64 64 105 البونيسان  6
 1.70 139 236 القادسية  7
 1.61 267 431 الجبيرية االولى 8
 1.68 38 64 المعلمين 9
 1.59 173 275 السكك 10
 1.66 91 151 الزراعة  11
 1.53 62 95 المستشفى 12
 1.68 118 198 المعتصم 13
 1.71 41 70 الهادي  14
 0.90 21 19 الكفاءات  15
 1.68 138 232 الجبيرية الثانية 16
 1.72 137 236 الشرطة  17
 1.53 121 185 االفراز  18
 1.63 162 264 الخضراء 19
 1.26 264 333 الجبيرية الثالثة  20
 1.07 268 287 المثنى 21
 1.26 185 234 صالح الدين 22
 1.60 161 258 الشهداء 23
 1.69 115 194 العرموشية  24
 1.37 262 360 القلعة  25
 2.43 7 17 السالم 26
 1.33 6 8 اليرموك 27
 1.52 3369 5122 اجمالي االحياء السكنية 
 1.40 3871 5431 االحياء السكنية  +المدينة ككل  
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ــر كثافة التقاطعات -2 ، 2 كف: ي ف قداس  مافم ال  ااعات اعدم ال  ااعات لك  وحدا   الالالالاحدم  مو مؤشـ
( إي وشالالالاليز العدم األيا  يوجوم ت ااعات نكمز و ن ثف مرجم ارتواف يالدم ، ويادم فأ  الصالالالالديم    2او  ي 

 الزداادم تكو  االشج  اآلتا :

      2تقاطع / كم  =2مساحة المدينة كم/  التقاطعات= عدد كثافة التقاطعات 

 و االتا:   احم المدينم  ة  مافم ال  ااعات و  طميق ىجا المي ز 

( = 2 ف  46.04الوالاليالم    الالالالالالالالالالالالالالاحالم المالدينالم  ة   ت الاا (  3869   ال  الااعالات الوالالغال  الااعالات =يالدم    كمالافالم
 (179.01، ا ا يا    الالالالالالالالالالال وه االحداء ال الالالالالالالالالالالجندم ف د يايت قدمم ىجا المي الالالالالالالالالالالز  2ت اا  ة  ف (84.07 

فا اح شالارىا  ت ااعات نكمز   ت م   يوجوم يا  ا   دينم  الا زاء وىجا الواق  يدل   (  19الجدول   2ت اا ةكف
ح الالب ح ائل تحاي  ىجا المي الالز، ود واين توزد  قدف ىجا المي الالز   و ن ثف مرجم ارتواف يالدميا  الم الالاحم 

 . ( و نةا ح  ن ل االتا27يا     وه االحداء ال جندم  ما تمينه الخزدطم 

الجميزدم األول ، الجميزدم الماحدم،   ( حا  الالالالالالالالالالالجنا  11 م المزتاعم  الالالالالالالالالالالمات الام الفئة األولى )المرتفعة(:  
( وت زاو   الجميزدم المالمم، الضالالالواف، الشالالالةداء، الشالالالزام، العز و الالالدم، الخضالالالزاء، االفزاز، ال ام الالالدم، المعم 

  .2ت اا ةكف (311.36 – 221.96  2لام احم  فاالن وم ايدام ال  ااعات فيةا كمافم 

،    ممام يالالالالالالالالالالالالالالالالال  الموحد الالا ، المورحمن،   اً  الالجند  اً ( حد12 الالمات الامم الم و الالطم    )المتوســطة(:الفئة الثانية  
وت زاو   مافم  ( المعامين، الممن ، صالالو  الدينال الالجك، ع صالالف، اال ان، الةام ، الم الال شالالا ،  الم ال ااول،

 .2ت اا ةكف (221.95 – 76.17  2ايدام ال  ااعات فيةا االن وم لام احم  ف

ــة(:الفئة  الكااءات، ال اعم، ال الالالالالون،   ممام يالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    احداء  الالالالالجندم( 4 الالالالالمات ىج  الامم    الثالثة)المنخفضـ
 .2ت اا ةكف (76.16 – 11.76  2وت زاو   مافم ايدام ال  ااعات فيةا االن وم لام احم  ف(  اليز و 
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 2020مدينة سامراء لعام  في 2مؤشر عدد التقاطعات/ المساحة كم (19جدول)

 (.11اعتماًد على الجدول) المصدر:

 

 2/كم كثافة التقاطعات 2مساحة الحي كم عدد التقاطعات  اسم الحي  ت
 195.00 0.4 78 االمام  1
 295.38 0.65 192 حي المعمل  2
 302.94 0.68 206 الضباط  3
 206.25 0.16 33 البورحمن 4
 166.67 0.12 20 القاطول  5
 206.45 0.31 64 البونيسان  6
 267.31 0.52 139 القادسية  7
 278.13 0.96 267 الجبيرية االولى 8
 172.73 0.22 38 المعلمين 9
 192.22 0.9 173 السكك 10
 221.95 0.41 91 الزراعة  11
 193.75 0.32 62 المستشفى 12
 181.54 0.65 118 المعتصم 13
 132.26 0.31 41 الهادي  14
 30.00 0.7 21 الكفاءات  15
 281.63 0.49 138 الجبيرية الثانية 16
 311.36 0.44 137 الشرطة  17
 237.25 0.51 121 االفراز  18
 245.45 0.66 162 الخضراء 19
 229.57 1.15 264 الجبيرية الثالثة  20
 141.05 1.9 268 المثنى 21
 148.00 1.25 185 صالح الدين 22
 263.93 0.61 161 الشهداء 23
 255.56 0.45 115 العرموشية  24
 76.16 3.44 262 القلعة  25
 70.00 0.1 7 السالم 
 11.76 0.51 6 اليرموك 
 179.01 18.82 3869 المجموع 
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   بالنسبة للمساحة والسكان:  Street Density : مؤشر كثافة شبكة الشوارع3-1-4
تعد  ن  و ,    ال طور االق صالام  لادول المخ اام  Network Density   الوجم الشالوارعتعجس  مافم 

ا الالالالالالالالالالالالالالط نوىا  ن    او المالدينالم ،  تعط  فكزا ين  الده  االاوالم الشالالالالالالالالالالالالالالوجالم ماخال  الالدولالممالم ال ا  ةمالمعالاييز ال
.  ( 1 يدم  الجاحةا المنط م اواالكياو  زات    الو ًا يا    الاحم  ينةا اأاوال الشالوجم    اً ز عماأل الاليب الكمدم    

تعطا فكزا وااالالالالالالالالالالحم ين  ده  ااوم الطزق  ن يد ةا ماخ  المدينم او االقادف الجيزافا، ل  يدف  احةا  كما 
 ،(2    وه الخد م ال ا تيميةا تاك الطزق فا المدينم

م   اشالالالالالالالوجم جيدا ت   او المدينم واحدا ىا ال الالالالالالالجندم   دل  ن يلك  اما زامت  مافم الشالالالالالالالوجم  ا  اشقادف الالالالالالالود
 حزو م  ن الشالوجم، اال ز الج  والمدينم ا ا  ىنا   نااق  ميزا  ن اشقادف  و الدم، يينما وعنا احخاااالة

 و االتا: (3  وعنا ا  الشوجم فا ىجا اشقادف او المدينم احاجم ال   عدد  ن ال كمدف وال طودز

 :2كثافة شبكة الطرق كم طولي/ المساحة كم -1

المدينة او الحي السكني )كم(/ مساحة المدينة او المساحة = اجمالي اطوال الشبكة في  /كثافة الشبكة 
( 5.9  دينم  الالا زاء  ي طميق ىج  المعاملم ف د يايت  مافم  الالوجم الطزق فا يمون   :4(2الحي السـكني)كم
( وفا  الالد  2 فةكف  10.7   ( يامالالا ا  ىالالج  الكمالالافالالم تماغ فا  الالد  الالالدول الم  الالد الالم2 ف  1كف اولدالالًا لكالال   
 مالالا ي مين  ن ود والالاين ىالالجا المعالالدل يا    الالالالالالالالالالالالالال وه االحدالالاء ال الالالالالالالالالالالالالالجندالالم  ،  (5  (2 فةكف 4.3الالالدول النالالا دالالم 

 : ( ح  ن ل االتا28( و ن تحاي  الخزدطم 20الجدول 

 

،  1979( حاصالالالز يمدهللا الصالالالال ، م حمد  حموم ال الالالزداحا، الجيزالدم الكمدم واالحصالالالائدم، مار الانو ،  جم المجز م،  1 
  160. 

،  2004اال الالجندردم،  (  حمد الخعا ا يعدع، حظف المعاو ات الجيزالدم، ا الالا الالدات وتطمد ات لاجيزافيين، مار المعارع،  2 
 .346الطوعم المالمم،  

حميد يطدم يمد الح الالالالالالالالالالالالالين الجوراحا، ت يدف  ااءا  الالالالالالالالالالالالالوجم الطزق المزدم المعمدا يين المزاكع الحضالالالالالالالالالالالالالزدم فا  حافظم   (3 
 .280-279،  2014، 2، العدم 7ون اشح احدم، المجاد ا د ا  مرا م  مدم(، جام اورو ، لاع

 .75 صدر  ايق،  (يوء احمد  ادما  المدراحا، 4 

حمد رنفت غضالالالالالالدم،  حمد يمدهللا يزقا ، تحاي  خصالالالالالالائا  الالالالالالوجم الطزق فا  دينم الخاي  اا الالالالالال خدان حظف المعاو ات   (5 
 .263،  2012، 27العدم  الكوفم،  الجيزالدم،  جام الوحوث الجيزالدم،
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الجميزدم األول ،  العرايم،    ممام يالالالالالالالالالالالالالالالالالال ( احداء  الالالالجندم  8 الالالالمات الامم المزتاعم   :)المرتفعة(  الفئة األولى
الجميزدم الماحدم، الضالواف، الشالزام، العز و الدم، ال ام الدم المعم ( وت زاو   مافم ااوال  الوجم الشالوارع فيةا 

 (.2 ف اولاة  ف 29 – 25.8االن وم لام احم  

الموحد الالالالا ، ال ااول،    ممام يالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ( حدًا  الالالالجنداً 12الامم الم و الالالالطم   الالالالمات   :الثانية )المتوســـطة(الفئة 
( ورحمن، المع صالالالف، اال ان، الةام ، الم الالال شالالالا ، ال الالالجك، الجميزدم المالمم، الشالالالةداء، الخضالالالزاء، االفزازالم

 (.2 ف اولاة  ف 25.7 – 14.5  االن وم لام احم وت زاو   مافم ااوال  وجم الطزق 

المورحمن،  الموحد ا ، ال ااول،    ممام يالالالالالالالالالالالالال   ( نحداء  جندم7ىج  الامم   مات    :الثالثة)المنخفضة(الفئة 
( وت زاو   مافم  المع صف، اال ان، الةام ، الم  شا ، ال جك، الجميزدم المالمم، الشةداء، الخضزاء، االفزاز

 (.2 ف اولاة  ف 14.4 – 0  2فيةا االن وم لام احم  ف ااوال  وجم الطزق 

الحا ال الالالجنا  خدون اشالالالوجم      نارتااع قدمم ملي   مافم الشالالالوارع يدل يا       ح الالال ن ل  ما  الالالمق ن
 .والعجس صحد ودح ق  ةولم الوصول واالتصال   وارع  مدام ومرجم ال زااط يين نجعاء الحا يالدم
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 (  20)جدول 
 م 2020كم في مدينة سامراء  كثافة شبكة الطرق كم/ المساحة هكتار

 .( 9و  7المصدر: اي مامًا يا  جدول 

  

 مساحة الحي كم /اطوال الطرق  اسم الحي  ت
 2كم

 كثافة 
 2الطرق كم/ للمساحة كم

 24.9 0.40 9.96 االمام  1
 28.8 0.65 18.79 حي المعمل  2
 28.4 0.68 19.28 الضباط  3
 24.2 0.16 3.97 البورحمن 4
 25.5 0.12 3.04 القاطول  5
 24.3 0.31 7.56 البونيسان  6
 26.4 0.52 13.78 القادسية  7
 26.7 0.96 25.51 الجبيرية االولى 8
 23.5 0.22 5.15 المعلمين 9
 22.4 0.90 20.09 السكك 10
 25.9 0.41 10.69 الزراعة  11
 22.6 0.32 7.12 المستشفى 12
 24.5 0.65 15.86 المعتصم 13
 20.9 0.31 6.48 الهادي  14
 7.4 0.70 5.19 الكفاءات  15
 27.8 0.49 13.61 الجبيرية الثانية 16
 29.0 0.44 12.7 الشرطة  17
 24.3 0.51 12.28 االفراز  18
 24.2 0.66 15.98 الخضراء 19
 25.7 1.15 29.65 الجبيرية الثالثة  20
 14.3 1.90 27.2 المثنى 21
 14.4 1.25 18.01 صالح الدين 22
 25.5 0.61 15.49 الشهداء 23
 27.5 0.45 12.3 العرموشية  24
 11.0 3.44 37.79 القلعة  25
 9.5 46.04 441.73 المجموع 
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كثافة الشــبكة / الســكان = اجمالي اطوال الشــبكة في المدينة او الحي الســكني )كم(/ عدد ســكان   -2
 :(1)1000المدينة او الحي السكني* 

ا  قدالالالاس الكمالالالافالالالم يا    الالالالالالالالالالالالالال وه ال الالالالالالالالالالالالالالجالالالا  وعطا  ي الالالالالالالالالالالالالالزا اكمز مقالالالم واىمدالالالم  ن المفدالالالار  
ا  ال الالالجا  ىف الم الالال خد و ، وىف العنصالالالز الم الالال ي  لاموارم االق صالالالاموم، والمحز    إي ال الالالايق الم الالالاحم(  

ق  األول واال الالا الالا لانشالالاف ال جار ، و  طميق ىج  المعاملم يا   دينم  الالا زاء ي من ا   مافم   الالوجم الطز 
( ياما ا  ىج  الكمافم يايت 21الجدول   2020فا  دينم  الالالالا زاء لعان ح الالالالمم  1000(  ف ة 3.31يايت  

  .(2  ح الالالالالالمم(  1000 فة  0.4ح الالالالالالمم( وفا  د  الدول النا دم    1000 فة  4.96فا  د  الدول الم  د م  
  ن ل االتا:( و نةا ح 29 ما تمينه الخزدطم   ود واين ىجا المعدل يا     وه االحداء ال جندم

ال اعم، الجميزدم المالمم، المم  ،    ممام يالالالالالالالالالالالالالالال   الجندم  ( احداء  7   ىج  الامم  المات  :)المرتفعة(  الفئة األولى
  فا ىج  الامم   ارحم اعدم ال الالجا   ( وت زاو   مافم  الالوجم الطزق صالالو  الدين، االفزاز ، الكااءات، الشالالزام

 (.ح مم 1000 ف اولاة  6.6 – 2.9 

اش ان، المع صف، العرايم،   ممام يالالالالالالالالالالالال    اً  جند  اً ( حد13   الامم الم و طم   مات   :)المتوسطة(الثانيةالفئة 
ال الجك، الم ال شالا ، الجميزدم األول ، الجميزدم الماحدم، الضالواف، الشالةداء، الخضالزاء، العز و الدم، ال ام الدم،  

 (.ح مم 1000ف اولاة   2.8 – 1  لا جا ( وت زاو   مافم ااوال  وجم الطزق االن وم المعم 

المورحمن، الةام ،   احداء ( احداء  الجندم   ممام يالالالالالالالالالالالالالالال6 الامم المنخاضالم المات   :)المنخفضـة(الفئة الثالثة
 ف اولاة   0.9  – 0( وت زاو  ااوال  مافم ااوال  الالالالالوجم الطزق  ال ااول، الموحد الالالالالا ، ال الالالالالون، اليز و 

ودمجن ارجاع  الالالمب يلك ل واين ااوال  الالالوجم الطزق ال  جاحب تواين ايدام ال الالالجا  ويدم  (.ح الالالمم  1000
   الالالالالالالا زاء واحدائةا ال الالالالالالالجندم ن االي وارات األخزه وىو اال ز الج  نمه ال  جع   مافم الطزق فا  دينم  

 (29 ما افززته ح ائل الخزدطم  كمافم   واينم

 
 

 

ار و اي  ووا الالالالالط مرا الالالالالم   ارحم، و الالالالالان   عب  حمد،  مافم  الالالالالوجات الطزق المعمدا فا  حافظات صالالالالالو  الدين واالحو  (1 
 .472، 2019، 79العدم   جام جا عم موال ،

 . 263حمد رنفت غضدم،  حمد يمدهللا يزقا ،  صدر  ايق،   (2 
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 ( 21)جدول 
 م 2020في مدينة سامراء  / السكان كم كثافة شبكة الطرق  

 .(9و6الجدول  المصدر: الواحث ااالي مام يا 

  

 عدد السكان  كم /اطوال الطرق  اسم الحي  ت
 نسمة 

 كثافة 
 2الطرق كم / السكان كم

 1.4 6934 9.96 االمام  1
 2.3 8299 18.79 حي المعمل  2
 1.9 10239 19.28 الضباط  3
 0.9 4543 3.97 البورحمن 4
 0.4 6852 3.04 القاطول  5
 0.8 9632 7.56 البونيسان  6
 2.3 5874 13.78 القادسية  7
 2.8 9122 25.51 الجبيرية االولى 8
 2.1 2512 5.15 المعلمين 9
 1.7 12016 20.09 السكك 10
 1.6 6766 10.69 الزراعة  11
 1.3 5461 7.12 المستشفى 12
 1.4 11132 15.86 المعتصم 13
 0.8 8596 6.48 الهادي  14
 4.9 1061 5.19 الكفاءات  15
 1.9 7192 13.61 الجبيرية الثانية 16
 5.6 2284 12.7 الشرطة  17
 4.9 2495 12.28 االفراز  18
 2.2 7334 15.98 الخضراء 19
 6.2 4770 29.65 الجبيرية الثالثة  20
 5.5 4981 27.2 المثنى 21
 6.4 2829 18.01 صالح الدين 22
 2.0 7744 15.49 الشهداء 23
 2.1 5777 12.3 العرموشية  24
 5.6 6762 37.79 القلعة  25
 2.7 161207 441.73 المجموع 
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 المبحث الثاني  

شبكة النقل  بتأثير   بين االحياء السكنية (  Network analysis)صولتحليل لمؤشرات سهول الو 
 : 2020الداخلي في مدينة سامراء لعام 

، الحز م يين  نااق الشالالالوجم او ال الالالةولم ال ا ومجن  (  (Accessibility)تعنا  الالالةولم الوصالالالول  
والمدصالالال  فا تحديد ا جاحدم الوصالالالول يين المنااق ىو   الشالالالوجم،الوصالالالول إليةا  ن  وق  آلخز  ن  واق  

 ،يدم الوصالالالالالوت الموجوما يين المنااق فضالالالالالو ين امدعم واتجا  الحز م او ال دفق يا  ىج  الوصالالالالالوت 
و ن األ الالالاليب الكمدم الم عارع يايةا لح الالالاب ا جاحدم الوصالالالول يين نجعاء الشالالالوجم  ي الالالز  الالالمم  ، مرجم 

األمح   ن ناوال الوصالالوت يين المنااق ، يدم الوصالالوت الموا الالزا يين   ز عدم الع د فا الشالالوجم ، الحد  
إال نحنا  الالالوع ح الالال خدن ازد م جديدا لقداس  الالالةولم   ،(1 األخزه ي د الشالالالوجم ال  ....  ن األ الالالاليب الكمدم  

وىج  الطزد م تع مد فا ن الالالالا الالالالةا    ، دينم  الالالالا زاءاالالالالمن  الالالالوجم الطزق فا   يين االحداء ال الالالالجندمالوصالالالالول 
و ن خول حافجا تحاي  الشالالالالالالالالالالالالوجات   Arc GIs V.10.3)   ا  المعطدات ال ا يوفزىا يزحا لالجيزافا ي

 Network analysis   ي ضالالمن تحاي   ( ح ون اأجزاء تحاي  لشالالوجم الطزق االالمن  اةون ا جاحدم الوصالالول
،  نااق الخد م Closest Facility  يين ح ط ين ولم الوصالالالالالالالالالالالالالالولة الالالالالالالالالالالالالال   و نةا عاييز و  يداالشالالالالالالالالالالالالالالوجات  

Service area: وىا  االتا ،) 
الحز م يين  نااق الشالالالالالوجم او ال الالالالالةولم ال ا    ىا:  Closest Facility  بين نقطتين ولة الوصــــولهســــ •

ومجن الوصالول إليةا  ن  وق  آلخز  ن  واق  الشالوجم، والمدصال  فا تحديد ا جاحدم الوصالول يين المنااق  
ىو يالالدم الوصالالالالالالالالالالالالالالوت الموجوما يين المنالالااق فضالالالالالالالالالالالالالالو ين امدعالالم واتجالالا  الحز الالم او ال الالدفق يا  ىالالج  

الاعالدات  توقد  فا فايام اصالالالورا نثزت  قد  الحديمم ال  ندم الو الالالائ  ا   ال   اش الالالارا  ن يد  وال  .(2 الوصالالالوت 
  ي  وال ا ي وق  الااكس نو ال اكس جةاز نو اآللا والحا الالالب  االتصالالالال نجةعا يلك  مال وتوزدعةا الحضالالالزدم

 

   ا  مرا الالالالالم  واالالالالالوع  الالالالالةولم الوصالالالالالول وجب ا  وأخج اعين االي وار العديد  ن الضالالالالالوااط ال ا تحجف ال وزد  الجيزافا )
 تأ ين وصول األ خا  إل   م ياىف وىا  اآلتا :لألحشطم والخد ات  دالم فا 

   .و نصم يامل اشج    صدىف إل  األفزام كافم وصول . تأ ين1
  .العا م الخد ات لمزافق يامل و  واز   توزد  وتح يق المخ اام المنااق يين ال وزد  فا وال واين ال ااوت . ت ادا2
 .الم افات ت صيز ازدق ين ال كاام . ت ادا3
 .186   صدر  ايق، نة  يمدهللا حمام  اعمم الجمور ، حظان الن   الداخاا فا  دينم تكزدت،  (1 
يمزو جمال ف حا قزوف، مرا الالالالالالالالالالم يمادم فا ال حايوت الشالالالالالالالالالالوجدم، الكادم الجا فدم لاعاون ال طمدقدم، الن الالالالالالالالالالخم األول ، (2 

 .116،   2016، 120137240 شزوع   دن ال  ااوم الجا عم لاعاون ال طمدقدم، رقف المشزوع 
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 المدينم  دجادم تيثز يا  إ  وح م  نو ح ط ين يين  ا الزحوت  يدم   ن اشقول يا  اح شالالالالالالالالارىا ييم  إ 

  (1     مو يا م اصورا

ــوارع   • ــبكة الشــــ ، العمور    ArcGIS Network Analyst  ي د  تطميق:Service areaمناطق خدمة شــــ
تشالالم  جمد  الشالالوارع ال ا ومجن الوصالالول   الالوجم الشالالوارع، وال ايا   نااق الخد م حول ن   وق  يا   

 م   نط م الخد م ال ا تماغ  شالالالالالالعا   الالالالالالمي  الممال، تف  ، حدما(   نااقإليةا  ن  الشالالالالالالوارع الواقعم االالالالالالمن  
مقائق لن طم يا  الشالالوجم جمد  الشالالوارع ال ا ومجن الوصالالول إليةا فا غضالالو  خمس مقائق  ن   5 دتةا 

تكااه    ا ن  الزحام كاام يوا الالالالطم  عينم فعالدم نو  عين  وق  إل  الوصالالالالول  الالالالةولم قداس ي ف  .(2 تاك الن طم
 ن  إل  ال وصالالالال  تمجن  ن و ةجا ، اه لاقدان الم الالالال يزق  الوقت  نو االزحام ال ائف يدفعةا  والغ  ن الزحام ىج 

  ن إليةا ال وصالال  ومجن وال ا  مجنم راالال  مرجم تح يق نيا  يند  ال الالجندم  واقعةف اخ دار وحاولو   األفزام 

، (3  العائام ت ال ةاكةا ال ا الوضالائ   .العم   ح  وإل   ن الن   تكالدف  .األرد    ييزات  العز ثوثم خول
 إل   وق  ن  واأل الالالخا   الوضالالالائ  اح  ال يمادم ت الالالةي  ىو لا خطدط الشالالالا ام الخطم خصالالالائا  نىف و ن

 لااعالدات الم عدما. الموئف ال وزد  تح ق اصورا األرد  ا  عمال تنظدف يمادم إل  إاافم نخز،

  من مراكز االحياء السكنية الى مركز المدينة وبالعكس: الوصول زمن لقياس المكاني التحليل: 3-2-1

 الوصالالول ل الالةولم وصالالعو م كمي الالز القداس فا الع ن اي مام  نوال تف الوصالالول  الالةولم  عاييز لقداس   

  جا   ن لاوصالالول الم الال يزق  الع ن الوصالالول وىو ز ن إل  الوصالالول  الالةولم اي تن الالب  العا م الخد ات  إل 

  نااق  م   عينم  نااق إل  ال الالالالالجن  جا  نو ن و العجس العم  إل   جا  ال الالالالالجن  جا   ن  مو آلخز،

 لمنط م االن الالالالالالالالالالالالالوم الحالا الواق  يا  تطميق ىج  الطزد م نج   حاولم و ن ،فا المدينم العا م الخد ات 

 مرجات  ن الالالا الالالةا يا  تصالالالنم ز ندم ف زات  يا  لاحصالالالول الوصالالالول ويلك ز ن يا  يناء ال حاي  تف الدرا الالالم

 :ويا  النحو االتا  زاكع األحداء ال جندم إل  الوصول  ةولم نو صعو م  ده تعجس  عينم
 
 

 

الاا الالالطيندم،ر الالالالم  اج الالال يز غيز   المد   فا العا م  الخد ات  إل   الوصالالالول  الالالةولم يواما،  ايدس  صالالالوحا غالب  غزوم( 1 
 . 24،  2007فا طين، الواندم، النجا   نشورا ، جا عم

 .126يمزو جمال ف حا قزوف،   صدر  ايق،   ( 2 
 ال عادف وزارا الجا عم ال كنولوجدم،.   المدينم  ل خطدط  الاضالالالالالالالالالالالالالالائدم الم طاوات  ي  ،  الدين   الالالالالالالالالالالالالالةاب ويوء  حمد  نحمد( 3 

 . 24، 1990 العزاق، ايدام، العاما، والوحث العالا
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  :2020لعام  سكنية أحياء عدة إلى مدينة سامراء تقسيم -1 

الحدوم االماردم لألحداء ال الالجندم المع مدا  ن قم  ح الالب   الالجندم نحداء يدا إل  الدرا الالم  نط م ق الالمت      
( حا  الالالالجنا لعان  27 الالالالا زاء والمحدما االالالالمن خزدطم ال صالالالالمدف اال الالالالا الالالالا والواليم يدمىا   ديزدم يادوم 

الااصالام   االماردمال الجندم وحدومىا   األحداء توزد   واق  تمين ( ال ا30  خزدطم، و ما  مين فا   ن 2020
 يينةا ااخ وع األلوا     حا ين االخز.

ــكني مركز تحديد  -  2   ــاس عدد العقد النقلية في  (Central Feature)الحي الســـــ  حي كل على أســـــ
 . سكني في المدينة

 ، يا  الع د الن ادم ماخ  الحا ال الالالجناالجيزافا   المز ع إل  لاوصالالالول ال حاي  يمادم فا ني مد        
الع د الن ادم   تحديد  ازدق ين حد  يا  حا لك  (Central Feature الجيزافا المز ع ح الالالالالالالاب  ود ف

 ي حدم المز ع و  (Network Analystالم الالالالالالال خزجم  ن تحاي   لشالالالالالالالوجم الطزق ماخ  األحداء ال الالالالالالالجندم 
وين ازدق ا الالالالالال خدان  االالالالالالمن الحا ال الالالالالالجنا،  لاحا االن طم ال ا ت مز ع جمد  ي د ازق الن   الجيزافا

تحالالالالالديالالالالالد   (GIS)الجيزالدالالالالالم   المعاو الالالالالات  ت ندالالالالالات حظف تف لكالالالالال  الجيزافا المز ع تف  اي  ح طالالالالالم     تمميالالالالال  حا 
لاحا يا  ن الالالالالالالالالالاس يدم الع د الن ادم و وقعةا االالالالالالالالالالمن الميرا المز عدم لع د   (Central Feature المز ع

لألحداء ال الالالالالالالجندم االالالالالالالمن احداء  دينم  الالالالالالالا زاء  الجيزالدم المزاكع  واق  تمين (31رقف   خزدطمالشالالالالالالالوجم. و 
 . 2020الم واينم لعان 

ــامراء لـعام   ـبالعـقدة المركزـية في ـمديـنة حي لـكل (Central Feature)  الجغرافي المركز ربط  -3 ســـــــ
  م:  2020
(  GIS  الجيزالدم المعاو ات  ينظف ااال الالالالالالالالالالال عاحم   Central Feature  الجيزالدم المزاكع تعيين اعد        
ي ف تحديد  ز ع جيزافا رئد الالالالالالالالا لجمد   زاكع األحداء ويا    حا ك  ماخ  لوحطوق  ن رئد الالالالالالالالم كن اف

وال ا تف توزدعةا وي زىا فا الاصالالالال  الماحا    المدينمالن   الداخاا فا ن الالالالاس ي د الن   ماخ   الالالالوجم ازق 
  نط م حا ثف تحديد ح اف احطوق  ن  ز ع المدينم و ن،  ( والموحث األول  ن ىجا الاصالالالالال 11الجدول 

الحافوت  ت الالالالالالالالاكه الج  ىو ىجا الم الالالالالالالالار وجو    ا وغالوا  عين،   الالالالالالالالار يمز ال   زاكع األحداء  المعامين(
الخد ات العا م والج  ين    واق  زاكع األحداء و   إل  لاوصالالالالول العمو دم وال الالالالدارات الخاصالالالالم  والمز وات 

 . الن   الداخاا فا المدينم ازد م ومجن تحديد إ جاحدم الوصول ال  جمد  نجعاء الشوجم
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في    النقل الداخلي شــبكة الشــوارعبتأثير    بين مراكز االحياء الســكنية  تحليل ســهولة الوصــول  -3-2-2
 :(ARC GIS v.10.3)م وتطبيقها ضمن برنامج2020مدينة سامراء لعام 

ل عيين  زاكع األحداء ال الالالالالالالالالالالالجندم وتف االي مام فا يلك    (ARC GIS v.10.3)تف االي مام يا  يزحا ل   -1
يا  يدم الع د الن ادم الموجوما فا    حا  الالالالالالالالالجنا، وا الالالالالالالالال خدن فا يلك نموات ال حاي  اشحصالالالالالالالالالائا  

و ن خوله ا الالالالالالالالال خدن قداس ال وزدعات الجيزالدم  (  14الشالالالالالالالالالج    Spatial statistic Tools)   المجاحا
(Measuring Geography Distributions)     الظالالالالالاىزا ا الالالالالالالالالالالالالال خالالالالالدان  ز ع  تف   Central   إي 

Featureز ع الم الالافم الصالاليزه( ودزام اه الموق  الج  له اصالاليز   الالافم  ادم ين  ( والم الالم  نوضالالا  
 . (1 شوجام نفض   وق  ي و ط المعالف المجاورا  نالمعالف فا المنط م المدرو م ود  خد 

 (14)شكل
 10.3Arc GIS برنامج  بيئة في للعقد النقلية (Central Feature)تحديد مركز الظاهرة يمثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ARC GIS V10.3  يزحا ل المصدر: اي ماًم يا 
 

 

م شالالالق، ،  الالالعاع لانشالالالز والعاون ،  GISوما   الالالنكز  ، ال حاي  اشحصالالالائا لامداحات المجاحدم فا حظف المعاو ات الجيزالدم   (1 
 .37 ، 2008 وردا ، 
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 (27 تحديد  زاكع األحداء ال الالالالجندم يا  ن الالالالاس الع د الن ادم الموجوما فا    حا نصالالالالو  لدينا  اعد   -2
ثف تحديد  ز ع ال جا  والخد ات    و ن ،2020 ا زاء لعان  لألحداء ال جندم الموجوما فا  دينم    ز عاً 

 .   ز ع المدينم( والم مم  امنط م حا المعامين 

 Newين ازدق إوعاز   Arc catalogً  لاشالالالالالالالالوارع ين ازدق يزحا ل    Shape fileا الالالالالالالال حداث  ام   -3

Network Dataset    ويند الن ز اصالالالالالالالالورا    ااعم يا  واجةات المزحا ل شوعاز تحاي  الشالالالالالالالالوجات تف
الوصالالالالالالالالوت والوالغ   Lineإي يواالالالالالالالال  المام الخطا   Line , Pointالحصالالالالالالالالول يا   ام  ن حويين  

يدم الع د  Pointدم والزئد الدم، يينما ومم  المام الن طا  وصالام لشالوجم الشالوارع الماحو   (5431 يدمىا  
وال ا تف تحديةا وتوزدعةا االالالمن الاصالالال  الماحا والموحث األول  ن ىجا الاصالالال   ي دا   (3871 الوالغ  

 .و ما تف ي ز 

 ن اج  القدان    Arc Mapال  يزحا ل    Arc catalogا الالالال دياء  ام الشالالالالوارع الم الالالال خزج فا يزحا ل   -4
االالمن    Network Analystشالالوارع يا  ن الالاس إ جاحدم الوصالالول، اي ا الال خدن إوعاز  ي حاي   الالوجات ال

و عالالدىالالا تف    Tools _Extensionاعالالد تاعياالاله  ن ا  الالدامات المزحالالا ل ين ازدق    Arc Mapيزحالالا ل  
ل حديد إ جاحدم  الالةولم الوصالالول يا  ن الالاس   Network Analyst ن    New Routeا الال خدان إوعاز  

يا  ن الالالالالاس افضالالالالال    الالالالالار والوقت   زاكع األحداء ال الالالالالجندم وح طم االحطوق  ن  ز ع المدينم المحدم 
 . لاوصول ق الم  يز 

 تطميق ح ائل الخطوات ال اا م ويا  النحو االتا: -5
 

االحياء الســــــــكنية الى مركز  من مراكز    Closest Facility  بين نقطتين ولة الوصــــــــولهســــــــتحيد   -ن
 :المدينة

ظةز لدينا  ام خطا ل الالالالالالالالالالةولم ، (ARC GIS V10.3االالالالالالالالالالمن ييمم  و  طميق ح ائل ىجا ال حاي       
والم ممام يالالالالالالالالالالالال  نط م    ال   ز ع المدينم ز ع حا  جنا   (27الواليم    الوصول يين  زاكع االحداء ال جندم

 (1 كف(61.18وقد يايت  جموع ااوال ىج  الم الالالالارات الزااطم يين  زاكع االحداء ال الالالالجندم   حا المعامين(
(  مالا فا 441.73%(  ن اجمالالا ااوال  الالالالالالالالالالالالالالوجالم الطزق فا المالدينالم الوالالغ  13.85تممال   الا ح الالالالالالالالالالالالالالم اله  

 .(16و   (15 الشج 

 

يا   وجم الن   الداخاا فا  ،New Route-  Network Analystا  خزج ىجا الزقف  ن قايدا يداحات ح ائل تحاي    (1 
 (.ARC GIS V10.3امن ييمم     دينم  ا زاء،
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 ArcGIS V.10.3يمثل طريقة تحديد سهولة الوصول في بيئة برنامج  (15شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ARC GIS V10.3  يزحا ل المصدر: اي ماًم يا 
 ArcGis v.10.3في بيئة برنامج يبين تحديد سهولة الوصول من المركز الى األحياء  (16شكل )

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.ARC GIS V10.3  يزحا ل المصدر: اي ماًم يا 

عند النقر على 

الشريط تظهر 

 Routeطبقة 
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  Service area:مناطق خدمة شبكة الشوارع -2
تف قداس   و الالالالالالط  ال   زاكع األحداء ال الالالالالالجندم    (Accessibility ولل حاي  يمادم  الالالالالالةولم الوصالالالالالال  

 زاكع األحداء  لاوصالالالالالول  ن الع دا الن ادم المز عدم فا المدينم ال  والم الالالالالافم   ال الالالالالزيم والع ن الم الالالالال يزق 
 Network ن    Service areaا ال خدان إوعاز ين ازدق   (30الخزدطم   تحديدىا  الاا ا  ال الجندم ال ا تف

Analyst      امن يزحا ل ARC GIS V10.3  31والخزدطم   (22جدول  ( وال17الشج  ( و ما  مين فا.)  

 (17شكل )

على أساس   ArcGis v.10.3في بيئة برنامج يبين تحديد سهولة الوصول من المركز الى األحياء 
  محددة بالزمن Service area   منطقة الخدمة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االالمن ييمم  يم  ن الالاس الع ن  (  Service area - Network Analystالمصالالدر: ااالي مام يا  تطميق ح ائل تحاي   
 .(ARC GIS V10.3   يزحا ل
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 (  22)جدول 

 م2020في مدينة سامراء   األحياء مراكز الى مركز المدينة منالوصول  قياس زمن 

 ARC  االالالالالالمن ييمم يزحا ل(   Service area  - Network Analystالمصالالالالالالدر: ااالي مام يا  تطميق ح ائل تحاي   
GIS V10.3)   19والشج). 

الوصالالالول يين نحداء المدينم وح طم المز ع تف االي مام يا   وليزد ال عزع يا  إ جاحدم  الالالةولم   
ع األحداء    تواالالالالالالالالالالالالد    و الالالالالالالالالالالالط الوقت الم الالالالالالالالالالالال يزق فا الوصالالالالالالالالالالالالول  ن الع دا الن ادم المز عدم ال   زاك

يا  ن الالالاس الع ن الم الالال يزق لاوصالالالول وىو الج  يةف   الالال خد ا الطزدق   ف ة الالالايم( 60-  50ال الالالزيم 
 :( ويا  النحو االتا32( والخزدطم 16( والشج  22لجدول ئل الامات ااالي مام يا  افظةزت ح ا

 3نحداء يات  الالالالالالةولم وصالالالالالالول يالدم جدًا وىا ال ا وصالالالالالال  فيةا  عدل الوصالالالالالالول اق   ن   الفئة األولى: -1
مقائق( وتشم  حا   المعامين(، ىا يجلك تم از ا ةولم وصول يالدم ودزج  ال مب فا يلك قز ةا  ن  

ل ا و الالالالالالاكةا نصالالالالالالحاب المز وات غيز  حدما ام الالالالالالار  عين  ما و ا   ن  الع دا المز عدم وا  الشالالالالالالوارع ا
 الع ن الم  يزق لاوصول.

( مقائق 5-3 ن نحداء يات  الالالالةولم وصالالالالول يالدم وىا ال ا وصالالالال  فيةا  عدل الوصالالالالول    :الفئة الثانية -2
األول ، ال الالالالالالالجك، المع صالالالالالالالف،    ( احداء  الالالالالالالجندم  العز و الالالالالالالدم، الشالالالالالالالزام، الضالالالالالالالواف، الجميزدم7وتشالالالالالالالم   

( 27%(  ن اجمالا ايدام االحداء ال الالالالجندم الواليم  25.92 الم الالالال شالالالالا ( تمم  ىج  االحداء  ا ح الالالالم ه  
 حا  جنا.

 اسم الحي  ت
عدد االحياء 

 % اسم الحي  المشمولة 

 3.70 المعلمين 1 دقائق  3اقل من  1

األولى، السكك،   العرموشية، الشرطة، الضباط، الجبيرية 7 دقائق  5 – 3 2
 25.92 المعتصم، المستشفى 

الزراعة، البونيسان، القاطول، البورحمن، االمام، الهادي،  11 دقائق  8 – 6 3
 المعمل، القادسية، الخضراء، الشهداء، الجبيرية الثانية

40.74 

 18.51 الثالثة، السالم الكفاءات، االفراز، المثنى، الجبيرية 5 دقائق  11 – 9 4
 11.11 القلعة، صالح الدين، اليرموك 3 دقيقة 12اكثر من  5

 100 - 27 المجموع
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( مقائق 5-6وىا ال ا وصالالالالال  فيةا  عدل الوصالالالالالول  ن  جيدا: نحداء يات  الالالالالةولم وصالالالالالول الثالثةالفئة  -3
ااول، المورحمن، اال ان، الةام ، المعم ، ال ام الالالدم،  العرايم، الموحد الالالا ، ال    اً  الالالجند  اً ( حد11وتشالالالم   

%(  ن اجمالا ايدام االحداء  40.74( تمم  ىج  االحداء  ا ح الالم ه الخضالالزاء، الشالالةداء، الجميزدم الماحدم
 .اً  جند اً ( حد27ال جندم الواليم  

  (11-9وىا ال ا وصالالالالال  فيةا  عدل الوصالالالالالول  ن     و الالالالالطم: نحداء يات  الالالالالةولم وصالالالالالول الرابعةالفئة  -4
( تمم  ىج  االحداء  الكااءات، االفزاز، الممن ، الجميزدم المالمم، ال الالالالون   م الالالالجند  احدا(  5وتشالالالالم     مقد م

 .اً  جند اً حد( 27%(  ن اجمالا ايدام االحداء ال جندم الواليم  18.51 ا ح م ه 

( 12وىا ال ا وصالال  فيةا ز ن الوصالالول اكمز  ن : نحداء يات  الالةولم وصالالول  نخاضالالم  الفئة الخامسـة -5
%(  11.11( احدا  الالجندم  ال اعم، صالالو  الدين، اليز و ( تمم  ىج  االحداء  ا ح الالم ه 3مقد م وتشالالم   

 .اً  جند اً حد( 27 ن اجمالا ايدام االحداء ال جندم الواليم  

وقد يينت الن ائل وفق تحاي  المي زات الكمدم ومرجم تزااط  وجم الطزق الزئد م ا  ح وم اححزاع   -6
%( ين القدمم الممالدم،  ما نظةزت ح ائل  ي زات  يي ا  51 ي ز احعطاع الطزق الزئد دم ياغ  

لشوجم الكا ام الاا وجا ا واي ا ومرجم ال زااط و ز عدم الشوجم( فا المدينم لف وص  تزااطةا ال  حد ا 
وتح اج  عددًا  ن الوصوت لاوصول ال  مرجم ال زااط ال ان  ما ا   وجم الطزق الزئد دم غيز  
 ن شزا اشج  جيد فا الحيع الحضز  وىنا  ت ارب يين الع د ومرجم ال زااط يين اازاع الشوجم  

صوت الحالدم اق   افدام جدًا و عظف الشوجم ال ت ص  اتصااًل  وا زًا اجمد  الع د وا  يدم الو 
اجميز ين اقص  يدم  مجن  ن الوصوت فضًو ين يدن وجوم ي دا  ز عدم ت ازع  نةا  عظف  

 وصوت الوجم.
 

االن وم لا  ااعات و مافم   ح ائل تحاي  المي زات الوظدمدم   ي ز ايدام الشوارع  كجلك نظةزت 
( ين تواين  ااءتةا  2الم احم  فو مافم الطزق االن وم لا جا  و   2ال  ااعات االن وم لام احم  ف

 ن حا  جنا آلخز، وتاخصت تاك المي زات اجما ةا يوجوم تدحا فا  ااءا نماء  وجم الن   
الداخاا  الكمدم والوظدمدم( لعمون المدينم وتواين تاك الكااءا  ن حا  جنا آلخز، واحعجاس ىجا 

اين  ةولم وصول ال جا  الحضز   الواق  يا   ااءا األماء المجاحا والوظداا لشوجم الن   وتو
 ال   ز ع المدينم ا ةولم ود ز.
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 الرابع: صل الف

على  وأثرها تصنيف الرحالت وتحليل حركة المرور 
 2020شبكة النقل الداخلي في مدينة سامراء لعام  

 

 

 المبحث األول 

 سامراء  في مدينةوالعوامل المؤثرة فيها الرحالت اليومية  تحليل

 

 المبحث الثاني: 

 مدينة سامراء قياس حركة المرور وتحديد مناطق االزدحام في 
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 الفصل الرابع 
على شبكة النقل الداخلي في مدينة  وأثرها تصنيف الرحالت وتحليل حركة المرور 

 2020سامراء لعام 
ويلك  ن نج   عزفم حجف    الالالالالالا زاء،  ىجا الاصالالالالالال  مرا الالالالالالم الحز م اليو دم ل الالالالالالجا   دينم    تناول       

ال الالجا   ن   يواجةافضالالًو ين المشالالجوت ال ا    المدينم، الالوارع الحقدقدم االالمن  الالوجم  الحز م المزوردم 
مرا الم حز م المشالاا يا   و جلك  الي ف  جزاء الكمافم المزوردم الناجمم ين رحوت األ الخا  الم عدما،  

، ثف حجف    لحز م الن   الالالالالوارع و الالالالالط المدينم ل حديد الةدع  ن  ده ا الالالالال دعاب و الالالالالائ  الن   المخ اام 
ومجن تصالالالالالندف حجف الحز م   و ال الا، االالالالالمن  الالالالالوارع  دينم  الالالالالا زاءوات اأحوايةا المخ اام  حز م المز 

الحز م ونحوايةا يا  المداخ        يايةا ، وتحديد  ده  ااءا  الالوارع المدينم ، فضالالًو ين مرا الالم حجف
. لالجلالك اليالد  ن مرا الالالالالالالالالالالالالالم حجف ىالج  الزحوت لحز الم الن ال  ماخال  المالدينالمت يدف   الالالالالالالالالالالالالال وه  االاءا المالداخال  

 .يزد والو يام الم   خد م لادرا موال عزع يا  خصائصةا  ن حيث ال

 المبحث األول 

 سامراء  مدينةفي والعوامل المؤثرة فيها الرحالت اليومية  ليلتح :1_4

 الالالالي ف فا ىجا الموحث تناول العوا   الميثزا فا حز م الزحوت اليو دم ماخ   دينم  الالالالا زاء،     
  و جلك تحاي  حز م الن   والمزور ماخ   دينم  ا زاء، ويا  النحو اآلتا:

 العوامل المؤثرة على تولد الرحالت :1_1_4

ميثزا يا  تولد وحز م الزحوت اليو دم ماخ  المدينم   العداما ال الالالالالجاحدم،  تشالالالالالم  العوا   ال      
الدخ  الشالةز ،  اكدات المز وات، توزد  الزحوت يا  و الائط الن   فا المدينم، نثز ا ال عماالت  

 األرد يا  توليد الزحوت(، و ما ياا:

 الزيادة السكانية : : 1_ 1_ 1_ 4

إي  ،هالوحدا ال الالالالالالالالالجندم وعجس حجف الزحوت الم ولدا  ن الميت ال  خارج  يدم األ الالالالالالالالالز ماخ  إ            
راف  ه زداما فا يدم الزحوت والعجس صالالالالحد  , إي تمين  ن خول األ الالالال مدا ،   اما كاما زام يدم األ الالالالز  

وحظ  ن  إي ي  .ن   عدل الزحوت فا  نط م الدرا الالالالالالم يعمام    زداما نيدام األ الالالالالالز فا الوحدات ال الالالالالالجندم
ا   عدل يدم الزحوت لأل الالالالالالالالالالالالزا الواحدا فا فمم الجين و    (، 18والشالالالالالالالالالالالالج  رقف  ( 23 رقف ول خول جد 

رحامةيونةفزم،  (2و اغ  عدل الزحام لاازم الواحد   رحامةيونةن الزا ،  (0.1مينار ( الم  500 مخولةف ين  
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المحصالالالالالالالالالالالالالالورا يين  ( رحاالالالمةيونةفزم، فا فمالالالم الالالالدخول  2وإل  ،  (رحاالالالمةيونةن الالالالالالالالالالالالالالزا0.1فا حين ارتا  إل  
( 1ورحام الازم وصالالالالالالالالالات إل    رحامةيونةن الالالالالالالالالزا،  (1يينما وصالالالالالالالالال  إل     ايو ،(  1000000_500001 

، وفا فمالالم الالالدخول    ايو  ( 1500000_ 1000001رحاالالمةيونةفزم فا فمالالم الالالجين ت زاو  مخولةف  الالا يين 
حامةيونةفزم ( ر 1رحامةيونةن الزا و  (1ياغ  عدل الزحام    ايو  (  2000000– 1500001المحصالورا يين 

 ( رحامةيونةن الالالالالالالزا ،1فأكمز (  ايوحين مينار 2000000 ياغ  عدل الزحام فا فمم الجين مخولةف   ، ونخيزاً 
( رحامةيونةفزم، ن ا يا    الالالالالالالال وه المدينم ف د ياغ  عدل رحوت األ الالالالالالالالز 0فا حين ياغ  عدل رحام الازم 

ىجا االخ وع فا يدم الزحوت   . و ال الا فا . رحامةيونةن الالالالالالالالالالالالالالزا(3.2 2020فا  دينم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء يان  
اليو دم لأل الالز له احعجاس وااالال  فا يدم وتواين حز م الن   اليو دم اي مامًا يا    الال وه الدخ  الج  له 

 يوقم فا حز م الجىاب االواب لوفزام.

ىف    مينار ايو   (  1000000_الم500المحصالالالالالورا يين   إي ح الالالالال ن ل  ن خول يلك ن   نصالالالالالحاب الدخ 
  عدل لازحوت ماخ   دينم  ا زاء ويلك ا مب ا  غالمي ةف الموظاين والم  ايدين. اكمز

 ( 23جدول )
 2020لعام في مدينة سامراء على أساس مستوى الدخل )بالدينار(األسبوعية  معدل رحالت االسرة 

 . 2020اي مامًا يا  ا  مارا اال  مدا  لعان المصدر:  

 

  

 الامم ة مينالالار 
 يدم ن ز
 العينم 

 
 % 

يدم 
 األفزام 

 عدل 
حجف  
 اال زا 

يدم 
 الزحوت

 عدل 
 رحامةن زا

 عدل 
 رحامةفزم

 2 0.1 44 8 450 20 50 نلم  500نق   ن 
 2 0.1 47 9 450 20 50  ايو  _ الم501 ن

 1 1 17 7 350 20 50  ايو  وخم مائم  _ ايو  وواحد 
 1 1 14 7 350 20 50  ايو  1_   ايو  1.501 ن 

 0 1 12 5 250 20 50  ايو   2 ن   نكمز
 6 3.2 134 36 1850 100 250 المجموع
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معدل الرحالت االسرية في مدينة سامراء على اساس مستوى الدخل ( 18شكل ) 
 2020الشهري لعام 

 
 ( 23 المصدر: اي مامًا يا  جدول  

 :  الدخل الشهري : 2_1_1_4

االن الالوم لاواحمين فا  جال الن   الحضالالز  ، ال الالدما     ةمًا لاياوموعد الدخ  الشالالةز  لأل الالزا       
ونحةا  ن الم ييزات المةمم والميثزا فا نيدام الزحوت و عدلةا االن وم لأل ز فا المدينم ، إي إ  

لزحوت زداما مخ  األ الالالالالالالالالالالالزا الشالالالالالالالالالالالالةز  تعمام  عه   طاواتةا ، األ ز الج  ييم  ال  زداما نيدام ا
درا الالالالالالالم الميداحدم ن  األ الالالالالالالز يات . ف د تمين  ن ال  (1 ليزد إ الالالالالالالواع حاجاتةا و  طاواتةا المخ اام

 ن خول تحاي     الدخ  المزتا  نكمز   درا يا  القدان االزحوت  ن األ الالالالالالز يات الدخ  المحدوم 
المحصالالالالالالالالالالالالالالورا يين  اال الالالالالالالالالالالالالالز يات نصالالالالالالالالالالالالالالحالاب الالدخال   ن  (،  19والشالالالالالالالالالالالالالالجال  رقف  (  24الجالدول رقف  

%  ن األ الالالالالالالالالالالالالز فا المدينم  نط م    24.8، ف د يايت ح الالالالالالالالالالالالالم ةف  ( مينار1000000_500001 
وال ا اح ات المزتوم األول   ن ا الالالالالالز المدينم، يينما اح ات المزتوم الماحدم ىا الامم يات الدرا الالالالالالم 
ا المزتوم المالمم ف د اح ا ةا  %، ا 23.1و ن الالالالالالالالالالالالالوم  مينار الم   500الجين و   مخولةف ين  الدخ   

 

الوصزا، ر الم     دينم  فا  اليو دم  والزحوت  الن    لحز م  المجاحا  ال نا ، ال حاي    نصور   صطا   رودد   (1)
 . 97ن،  2018 اج  يز  غيز  نشورا(، ق ف الجيزالدم،  ادم ال ز دم لاعاون اشح احدم، جا عم الوصزا، 
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_   1000001مخولةالالالا  الالالا يين  األ الالالالالالالالالالالالالالز ال ا ت زاو   الامالالالم يات الالالالدخالالال  الشالالالالالالالالالالالالالالةز  الالالالج  يماغ  
  زااعمما جاءت االمزتوم النيي ، %  ن  جموع ا الالالالالالالالالالز المدينم  21.3( مينار و ن الالالالالالالالالالوم  1500000

 ن الالالالالالالالالالالالالالوالم  و  ايو  ال ا يايالت  (  2000000 –  1500001األ الالالالالالالالالالالالالالز ال ا ت زاو  مخولةالا  الا يين    
األ الالالالز ال ا تعمام مخولةف ين   خا  الالالالممدينم ، و احت فا المزتوم ال%  ن  جموع ا الالالالز ال  19.3

%  ن  جموع ا ز المدينم وا     وه الدخ  ينعجس يدور   11.5 وم  نو    ايوحين(  2000000 
 يا   ده  اكدم المز وات ويا  يدم الزحوت والو ائط الم  خد م لاقدان فا الزحوت .

ا  ىجا االخ وع وال واين راج  ال  ن واب اج ما دم واق صاموم لو ز ماخ  المدينم ال ا احعج ت 
 يا  ىجا االخ وع فا يدم وح ب الزحوت ماخ   دينم  ا زاء.

 ( 24جدول )
 ونسبته المئوية  2020بحسب الدخل الشهري لألسرة لعام  سامراءتوزيع الرحالت في مدينة  

 

 .  2020المصدر: الجةاز المز ع  ل حصاء   يداحات الحصز وال زقدف ( ، 

 

 

 

 

 

 الاممة مينار 
ن ز يدم 

 العينم 
يدم 
 الزحوت

 ا و اياةا  ن يدم ن ز 
 المج م  

 الن وم% 

 23.1 104 47 50 500000نق   ن 
 24.8 112 44 50 ة  ايو  1000000_  500000 ن
 21.3 96 17 50  ايو  وخم مائم ة1500000_1000001 ن
 19.3 87 14 50 ة  ايوحين  2000000_ 1500001 ن 
 11.5 52 12 50 فأكمز ة  ايوحين  2000000 ن 

 100 450 134 250 المجموع
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 ( 19) شكل
 ونسبته المئوية  2020بحسب الدخل الشهري لألسرة لعام  سامراءتوزيع الرحالت في مدينة  

 
 (. 24 المصدر: اي مامًا يا  جدول رقف 

 ملكية المركبات  :2_1_1_4

فا حجف المزور وزداما الزحوت فا  الوارع المدينم   زاً يأثتتعد ال الدارا الخاصالم  ن نكمز الو الائ      
. وتعد  اكدم ال الالالالالالالالدارات الخاصالالالالالالالالم احد نىف  (1 وال ا  ا  لنمو الدخ  احعجاس وااالالالالالالالال  يا  اق ناءىا

االزمحالالالالالان المزور  يا  الطزقالالالالالات   إل   تيم   اليو دالالالالالم وال ا  الزحوت  توليالالالالالد  الميثزا فا  العوا الالالالال  
ن   االح  ال  ن  جا  الخز   لمشالالالالالالالالالاك  ماخ  المد .الحضالالالالالالالالالزدم وت  الالالالالالالالالمب فا الكميز  ن الحوامث وا

وع مد يا  وا الالالالطم الن   وح   وا   احت  الالالاليز يا  االقدان   شالالالالدًا(، لجلك فأ   األ الالالالز ال ا تم اك  
وا طم ح   ت ون يزحوت يديدا، فضًو ين يلك ت أثز الحز م المزوردم ال  حد  ميز احز م وا طم 

 .(1  اكدم وا طم الن   ويدم الزحوت الن  ، لجلك ىنا  يوقم ازموم يين 

 

 حمد صالالالالال  ر د  العجياا, ال حاي  المجاحا ال الالالال عماالت األرد ألغزاد الن   فا  دينم ايدام ,  صالالالالدر   (1 
 .140 ايق  

تولد الزحوت المزوردم ،  جام المخطط وال نمدم،   حمد إ مايي ،  ال مات ال خطدطدم لاعوا   الميثزا فا  (  2 
 . 93_ 83ن،   2013(، ايدام، 28العدم  
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، إي يوحظ  ن خول جدول رقف  (1 م   ز والم  (  134 إي ياغ يدم المز وات فا  دينم  الالالالالالالالالالالالالا زاء ححو   
  توايناً   ىنا  ا (، الج  يمين يوقم  اكدات الو الالالالالالائط    الدخ  الشالالالالالالةز ، والج   20( و الالالالالالج  رقف  25 

الامات يات الدخ  الشالةز  لو الز وحوع وا الطم الن   ، ف د جاءت االمزتوم األول  اال الز فا   يين وااالحاً 
%  الالالدارا  45ز ال ا يايت ح الالالم ةا ححو  نلم فأكم  2000000 اكدم ال الالالدارا الخاصالالالم ال ا ت زاو  مخولةف 

 %  دارا تاك ا، ن ا الو ائط األخزه ال وم اكوحةا.7خاصم، 

  .مينار  نلم  2000000_  1500001جاءت فا المزتوم الماحدم األ الالز ال ا ت زاو  مخولةف  ا يين  يينما  
  الو الالالالالائط ن ا ، الالالالالدارا تاك الالالالالا%  نةا تم اك 9%  ن ن الالالالالزىا تم اك  الالالالالدارا خاصالالالالالم و32إي ن  نكمز  ن  

  1000001 نيين   . فا حين اح ات المزتوم المالمم األ الالالالالالالالالالالالالز ال ا ت زاو  مخولةا  اوم اكوحةا  ال  األخزه 
%  نةا  6%  ن ن الالالالز ىج  الامم تم اك  الالالالدارا خاصالالالالم و19  ف د يايت ح الالالالم ةامينار ،    نلم1500000_

%  1% مراجم حاردم ، 1 الالدارا حم  ، %  ن ا الالز ىج  الامم تم اك  7تم اك  الالدارا تاك الالا و ا و زب  ن 
  جالالالاءت فمالالالم الالالالجين ت زاو  مخولةف  الالالايينمالالالا    م ال تم االالالك ن  حوع  ن المز والالالات ، ن ا الالالالالالالالالالالالالالز ىالالالج  الامالالال

%  ن ن الزىا تم اك ال الدارا  18مينار االمزتوم الزااعم إي  احت نكمز  ن   نلم1000000_ 500000يين
 ن ا الالزىا  %  2 ، و%  نةا تم اك  ز وات حم 8%  نةا تم اك  الالدارا تاك الالا ونكمز  ن  14الخاصالالم و

%  ن ن ز ىج  الامم  1يايت ح وم  يينما   %  ن ا زىا تم اك و ائط ح   نخزه،1، و حاردم مراجمتم اك  
(  500000ال تم اك ن  حوع  ن نحواع المز وات ، ثف نتت فا المزتوم األخيزا فمم الجين ت   مخولةف ين  

% تم اك  الالالالدارا  17%  ن ا الالالالز ىج  الامم تم اك ال الالالالدارا الخاصالالالالم ونكمز  ن  14مينار إي  ن  نكمز  ن  
%  ن ا الالالالزىا وم اكو  مراجم حاردم، يينما  5تم اك  الالالالدارا حم ، و  %  ن ن الالالالزىا5تاك الالالالا و ا و زب  ن 

 .ات م اك ن  حوع  ن نحواع المز وت ال %2%  ن ا زىا وم اكو  و ائط ح   نخزه، فا حين 4

إي ح الالالالالال ن ل  ن خول  ا تمين ي ز  ا  ىجا ال ااوت فا   الالالالالال وه ا  و  و الالالالالالائط الن   ااحوايةا راج  ال  
  الالالال وه الدخ  لو الالالالز، فاال الالالالز يات الدخ  العالا ىا اكمز  ن اال الالالالز يات الدخ  الواا ، وىجا راج   

يوقم ازموم ت مم     ال  ن الالالالالالالواب  نةا قد تكو  اق صالالالالالالالاموم وث الدم واج ما دم، ااشاالالالالالالالافم ال  يلك ىنا 
 ام  وه الدخ  لو ز وا  و  و ائط الن  .

  

 

يدالاحالات غيز    تكزدالت   الديزدالم  زور صالالالالالالالالالالالالالالو  الالدين, الشالالالالالالالالالالالالالالفوالم الاندالم,وزارا الالداخادالم،  الديزدالم المزور العالا الم،   (1 
 .2020,  ( نشورا
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 ( 25جدول )
 2020على أساس مستوى الدخل لعام  في المدينة لملكية المركبات حسب نوعهاالتوزيع النسبي 

 . 2020ا  مارا اال  مدا  لعان المصدر:  

 ( 20) شكل
  لعام الدخل مستوى  أساس على المدينة في نوعها حسب المركبات لملكية النسبي التوزيع

2020 

 
 (. 25  رقف  جدول يا   اي ماماً : المصدر
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%سيارة خاصة  %تاكسي  %حمل  %دراجة نارية %أخرى  %اليمتلك 

 الاممة مينار 
  دارا خاصم 

 % 
 تاك ا 
 % 

 حم 
 % 

مراجم 
 % حاردم 

 نخزه 
 % 

 الوم اك
 % 

500000نق   ن   14 17 5 5 4 2 
ة  ايو  1000000_  500000 ن  18 14 8 2 1 1 

 1 0 1 7 6 19  ايو  وخم مائم ة0005001_ 1100000 ن
ة  ايوحين  0002000_ 1150000 ن   32 9 15 0 0 0 

فأكمز ة  ايوحين  2000000 ن   45 7 17 0 0 0 
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 :  سامراء مدينةيع الرحالت على وسائط النقل في  توز : 2_ 1_ 1_ 4

  توعاً   الوصالالالالالالالزا   دينم فا  اليو دم االزحوت   ال ائمو    األ الالالالالالالخا    و الالالالالالال خد ةا  ال ا الن    و الالالالالالالائط   نوعت    
  ال الالالالالالالدارا  و الالالالالالال خدن  من  الكميز فةنالك ،  لا الالالالالالالدارات  اآل الالالالالالالز ا  و  و ده   نةا،  واليزد   الزحوت   ألحواع

   الدارات   و ال خدن  و عضالةف ،(اا    ال ك الا،  يالالالالالالالالالالالالالالالال  الم ممام  األجزا   الدارات   و ال خدن   ن وىنالك ،  الخاصالم
  و عر   ،   نةا  ال صالالالالالالاليزا  وال الالالالالالالدما االزحوت   لاقدان االقدان  يا   ومشالالالالالالالو   الجين نولمك  ين فضالالالالالالالوً  الحم 

 .والناردم الةوائدم الدرجات  يوا طم ت ف ال ا  الزحوت 

   الالالالالا زاء   دينمالزحوت ماخ     تف تصالالالالالندف (،  21، والشالالالالالج  رقف  (26جدول رقف   اي يوحظ  ن خول 
ا لو الالالائ  الن   الم  الالال خد م ال   الالالوعم نحواع  ن و الالالائط الن   الم الالال خد م فا المدينم  وزيم يا    او الالالالالالالالالالالالالالالالالً

الامات الخم الم لم ال وه الدخ  ماخ  المدينم وىا ال الدارا الخاصالم وال اك الا والحافام والحافوت الصالييزا  
رحام ةيون و ون يةا األ خا  فا   134وال دارات الحجو دم والدراجم ونخيزا المشا إي ياغ يدم الزحوت  

 وا طم الو ائ  ال اا م الج ز.المدينم ي

  ال ا مينالار،  ايو    (2000000_  1500001  الا يين    مخولةف يايالت   الالجين  االول   االالمزتوالم الامالم اح االت 
  ،حافوت الن      ن%  15 ال اك الالالا،   الالالدارات    ن%  9و  ،%30  الخاصالالالم لا الالالدارات   ا  وكةا  ح الالالوم يايت 
يينما    .، والدراجات والحجو دم  الصالالالالالالالالالالالالالييزا  االحافوت  الن     م   األخزه   الن   و الالالالالالالالالالالالالائط   ن  تم اك ال  يينما

  ح الالالالالالالالالالالالالوم يايت   ال ا  مينار،(  1000000_  500   يين  ا مخولةف يايت   الجين  لماحدما  االمزتوم  الامم اح ات 
  ال  يينما االدراجم،  الن   و الائ    ن%  4  ال اك الا،   الدارات    ن%  14  ،%26  الخاصالم لا الدارات   ا  وكةا
 .والحجو دم الن   وحافوت  الصييزا االحافوت  الن    م  األخزه  الن   و ائط  ن تم اك

  يايالت   ال اف الد اح االت المزتوالم المالالمالم، و  مينالار،  الم(  500  ن  نقال   يين  الا مخولةف  يايالت  الالجين الامالما الا 
  االدراجم، الن    و الائ   ن%  9 ال اك الا،  الدارات    ن%  17و  ،%14 الخاصالم  لا الدارات  ا  وكةا  ح الوم

  االحافوت  الن     م   األخزه  الن    و الالالالالالالالائط   ن  تم اك ال  يينما %  ن  من ال وم اكو  و الالالالالالالالائ  ح  ،2و
 .والحجو دم الصييزا

  وال ا،  مينالالار  (1500000_  1000001 ا الالا المزتوالالم الزااعالالم ف الالد اح االالت الامالالم يات الالالدخالال   
حافوت   و الالالائ   ن%  7 ال اك الالالا،   الالالدارات    ن%  6و  ،%25 الخاصالالالم  لا الالالدارات  ا  وكةا  ح الالالوم يايت 
  االحافوت  الن     م   األخزه  الن    و الالالالائط  ن  تم اك  ال  يينماو الالالالائ  الن   االدراجات،     ن%  1و ،الن  

 يايت   وال ا مينار،(  2000000  الدخ   يات   الامم اح ات  ف د  الخا  الالالم المزتوم ا ا .والحجو دم  الصالالالييزا
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  الن  ،  حافوت   و الالائ    ن%  17  ال اك الالا،   الالدارات    ن%  7و  ،%12  الخاصالالم لا الالدارات   ا  وكةا  ح الالوم
 .والدراجات  والحجو دم الصييزا االحافوت  الن    م  األخزه  الن   و ائط  ن تم اك ال يينما

  الزحوت ال ا ت ف اال الالدارا  ن  ا تف ي ز  اي مامًا يداحات الجدول لامات و الالائط الن   حجد و ن خول   
ل  االالالالمن جمد  الامات لم الالالال وه الدخ  وىجا ملي  يا   ده ا الالالال خدا ةا الخاصالالالالم قد اح ات المزتوم األو 

احدم فا جمد  فمات  يينما حوحظ ا  ال اك الالالالالالالالالا قد اح ات المزتوم الم، ماء األغزاد المخ اام فا المدينمأل
لمحدوموم وىجا راج   ، وجاءت االمزتوم المالمم حافوت الن   ثف تا ةا الن   االدراجات،   الالالالالالالالالالالالال ودات الدخ 

والحافوت ال  ال الدارات الحجو دم   قدراتةف المالدم يا  اق ناء ال الدارا الخاصالم وىججا اقدم الو الائط وصالوالً 
 ال ا اح ات المزتوم األخيزا امن    ودات الدخول فا المدينم.الصييزا 

 ( 26جدول )
على أساس   الواسطة المستخدمة في المدينةالنسبة المئوية لرحالت السكان حسب يوضح 

 . مستوى الدخل

 .     2020،  ا  مارا اال  مدا المصدر:  

 
  

 الاممة مينار 
 دارا  
 خاصم 

 تاك ا 
 حافام
 ح   

حافام 
 صييزا 

 الن وم%   شا مراجم حجو دم 

500000نق   ن   14 17 5 0 0 9 2 100 % 
1000000_  500000 ن  26 14 8 0 0 4 0 100 % 
1500000_  1000001 ن  25 6 7 0 0 1 0 100 % 
 % 100 0 0 0 0 15 9 30   2000000_ 1500001 ن 

فأكمز   2000000 ن   12 7 17 0 0 0 0 100 % 
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   (21) شكل
على أساس   النسبة المئوية لرحالت السكان حسب الواسطة المستخدمة في المدينةيوضح 

 . مستوى الدخل

 
 ( 26المصدر: اي مام يا  الجدول 

 توليد الرحالت فياستعماالت األرض  اثر :2_ 1_ 4

تعد ظاىزا ا الالالالالال عماالت األرد  ن الظواىز المجاحدم ال ا  الالالالالاليات  ميز  ن الواحمين يوصالالالالالالاةا تمم   
  االرد ال ا تخصالا لن   الناس والوضالائ   ن  جا  ال  . ونوحشالاااته المخ اام  فعالدات اشح الا 

 ن    اً تشالالالج  ينصالالالزًا ا الالالا الالالد اخز ماخ  المدينم  الالالواء يوا الالالطم ال الالالدارات او اييزىا  ن و الالالائط الن   ،
. ويا  الزغف  ن   الالالالاحم    حشالالالالاف  عين ل ح الالالالا  ماخ  االرد الحضالالالالزدم    ت ا الالالال عمااليناصالالالالز  

مالاالت االرد فيةالا .اال ن  الالدرا الالالالالالالالالالالالالالات الحالديمالم قالد المالدينالم وخ ام  ن  الدينالم ألخزه  ممو االا الالالالالالالالالالالالالال ع
 واالرد  الن    ينصالالالالالز  مو    و جلك .(1 توجةت لاحا العوقم يين حز م الن   وا الالالالال عماالت االرد 

 ، الوعر   اعضالالةا     ت ااي   ا  المد   لةج   ومجن وال ،  وتنمو  ت طور  ا  لامد   ومجن ال  وح اةا  ال ا
  والصالالالالالالنا دم ،  وال جاردم ،  ال الالالالالالجندم    االخزه  االرد   ال الالالالالال عماالت   االن الالالالالالوم الصالالالالالالعب    ن  ودصالالالالالالو 

 

(1). Michae , E ,  Eliot, "Transportation Geography ,comment and Readings" New York 
,1973,P,63.                                                                                                               
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 ما ت دن و ن خول تصالالالالندف الزحوت فا  دينم  الالالالا زاء  الالالالواء ح الالالالب اليزد  نةا ، نو    ،(وغيزىا
 و يام الن   الم   خد م .

 :  مدينة سامراءيل حركة النقل والمرور في تحل: 3_1_4

 حركة النقل على مداخل مدينة سامراء : :1_3_1_4

فا  خ ام    داخ   3فا    الالالالا زاءفا  دينم    ن  الزصالالالالد الميداحا لحز م ال  ن خولتف      
(  الا زاء_   الضالاو دم،    الا زاء  _  الدور،   الا زاء  _ال اعم  ارجاء المدينم ، تممات اج   ن    

الدرا م  ن خول    الن  ، وقد تف رصد حز م 2020  عان( ل33 رقف خزدطم  كما  وا  فا  
  الياوم  نةا، وا  زوردم يا   الالالوجم الن   فا المدينملمعزفم واق  الحز م المويلك ،   الميداحدم
حجف الحز م يا  المداخ  ل حديد خصالالالالائصالالالالةا  ن حيث ال وزد  الجيزافا، و ا يزتوط   ىو  عزفم

، ال ا  الالالي ف مرا الالال ةا  ا    الالال وه اليون وال الالالايمالع نا ييةا  ن تواينات  جاحدم ، و جلك توزدعةا  
 اال اصي  ويا  النحو اآلتا:

 التوزيع المكاني للحركة : 5-2-1-1
( ال وزد  الجيزافا لم و الالالالالالالالالالالالالالط الحز الالم اليو دالالم االالالوحالالدات 27   ي مين  ن خول جالالدول رقف       

 رقف( والشالالالالالج  33 و ن تحاياه والخزدطم رقف  ن ،2020المجافمم يا   داخ   دينم  الالالالالا زاء يان  
 اآلتا :  ي مين( 24 

% ، 70ل د اح   ىجا المدخ  المزتوم االول  ين وم    :سامراء )حي القلعة(  _مدخل المدينة القلعة  .1
% ين  دخ  الدور ، ود   ىجا المدخ    51 ن   و ط الحجف المزور  الداخ  إل  المدينم و اارق  

 الالالا زاء( الج  يدور  نيط  نىمدم  ميزا لامدخ   ن خول   -اخ  المدينم  ال اعميا  الطزدق النافج م 
الطزدق ال الالزد  ، فضالالو ين    ااتجا   وجوم الم الال  زات الحضالالزدم والزدمدم المم دا غزب  دينم  الالا زاء

الم   زات الزدمدم الموجوما يا  اول الطزدق و   ا  دام حةز مجام ال ا ناات يا  المدينم صام  
ال زااط اشقادما والوظداا واالق صالالالالالالالالالالالالالالالام  واالج مالالايا ، ال ا تعالالد نىف  حز الالات الحز الالم يا  ىالالجا 

  المدخ  .
الحجف   %  ن  جموع   و الالالط19احدم و ن الالالوم  جاء ىجا المدخ  االمزتوم الم  ســامراء:  _  مدخل الدور .2

، ود   ىجا المالدخ  يا  الطزدق الج  يز ط  دينالم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء   دينالم  الالالالالالالالالالالالالالا زاءالمزور  يا   داخ   
إي تدخ    ،االم ارحم    المدخ  الجنو ا  ح الالالالمداً   اً امدينم الدور ودمز خولةا ، ودعد ىجا المدخ   زتاع
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 ن ال زه الواقعالم يا    الالالالالالالالالالالالالالار الطزدق ، وتم الاز  الدينالم  المز والات ال الام الم  ن الالدور والعاف والعالديالد  
 الالالالالالالالدما وجوم تزااط قو  يين  الالالالالالالالجا   ال  الالالالالالالالا زاء ي زااط قو      حدطةا اشقادما  ن جةم الجنوب 

ف د تنشالالأ رحوت ىدفةا وظداا نو ليزد  زاجعم الدوائز   ،    دينم  الالا زاء   حدط المدينم الشالالمالا
    يائادم.   الحجو دم نو يةدع ال جارا نو

%  11المزتوم األخيزا ين الالالالالالوم  ا  نت  ا  ىجا المدخ  ل د  ،ســــامراء(_   المدخل الجنوبي )الضــــلوعية  .3
و   ىالجا المالدخال  يا  الطزدق الزااط يين  ز ع المالدينالم    إي    ن جماالم   و الالالالالالالالالالالالالالط الحز الم المزوردالم ،

قايام  وم الاز ىجا المالدخ  اجمالافم  زوردم  . ف الد والطزدق الزااط الضالالالالالالالالالالالالالالاو دالم المع صالالالالالالالالالالالالالالف جنوب المالدينالم
    ارحم    اقدم المداخ  إي ت الالالاكه  ز وات الحم  إي يوفز  الالالةولم وصالالالول إل   ز ع المدينم فضالالالوً 

 الالالالالواق المز وات الخاصالالالالالم الصالالالالالييزا    ين المزور العايز ااتجا  الضالالالالالام اليز دم لانةز ود الالالالالاكه نوضالالالالالاً 
الحديث   لاوصالالالالالالالالول ال  المنااق ال زدوم  ن نيمالةف نو  ح   الالالالالالالالجناىف خاصالالالالالالالالًم حا الجميزدم المالمم

 اشحشاء.
لنالالا ن  المالالدخالال    ي مينخول   الالارحالالم الحجف المزور  يين  الالداخالال  المالالدينالالم الموثالالم    إي ح الالالالالالالالالالالالالال ن ل  ن  

%( و الالالالال حوي يا  ثامين الحز م ، األ ز الج  وعن  زداما االالالالاليط الحز م يايةما ، يينما  70اليز ا 
ينحو ثاث وممو   %(  11%( والجنو ا  19ت   الحز م ين الم و الالالالالالالط فا ن ا المدخاين الشالالالالالالالمالا 

 .لمدينم  ا زاءالحز م يا   داخ  المدينم ، ن جمام الحز م يا  المداخ  

 (  27جدول )
الحجم المروري الكلي والمتوسط اليومي لحركة المركبات على مداخل المدينة بالوحدات 

 المكافئة 

 ت
اسم 
 المدخل

 %  المتوسط  مجموع  خروج  دخول 

 %70 2241 2170 1050 1120 القلعة 1

 %19 610 980 420 560 الدور 2

 %11 360 880 360 520 الضلوعية  3

 % 100 3211 4030 1830 2200 المجموع

 .  2020ة3ة 14المصدر: يداحات الحصز الميداحا ي ارد  
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 الذروة  مدةحركة المركبات حسب  5-1-4-2

تخ ام حز الم المز والات اجالافالم نحوايةالا لو الالالالالالالالالالالالالالائط الن ال  المخ ااالم ح الالالالالالالالالالالالالالب  الدا الالجروا لحز الم       
، وقد اتضال   ن الدرا الم ييد العم  و نحشالطم ال الجا  وغيزىا وا المز وات، وىجا راج  ال  ح الب 

ولدمالا  ،  وردالم يروتةالا يا   الداخال  المالدينالمتماغ فيةالا الحز الم المز   ،(1  الداالميالداحدالم ن  ىنالا  ثوث  
 :تاك الا زات يا   داخ  المدينم ياا مرا م لحجف الحز م خول

 

 

  

 

 1الماحدم  ن      الداوالدرا الم ، وتمدن الخزوج لاعم    داصالواًحا ( ، وى    9  -7الصالواحدم  ن     المداوى     (1)
  الالالالالالالالالالاًء ( و عظمةا وجو  يةدع  7 – 5المالمم  ن     المدااعد الظةز ( نثناء خزوج الموظاين والطوب ،   3 –

 ال  وق والعدارات وغيزىا . 
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حركة المركبات اثناء ساعات الذروة على المدخل الغربي )القلعة   -  1  –  2  –  4  –  1  – 5
 سامراء(   –

حز الالالم المز والالالات  فا  ازموالالالام    ن  ىنالالالا   (،35و34   ( وخزدطالالالم28   ي مين  ن خول جالالالدول رقف     
تولد رحوت  ميزا  ن خارج   و ال الا نمه ال الصالالالالالالالالالالواحدم ،  المدال صالالالالالالالالالال  نيوىا فا االتجاىين فا 

ودعوم يلك ال  ازموام حشالاف حز م العم  اليو دم والحز م  ، ( 9 -  7الصالواحدم    المداالمدينم فا 
فضالالالالو ين حشالالالالاف حز م الوضالالالالائ  والخضالالالالزاوات والمنااق المحدطم يةا،   ال عادمدم يين  دينم  الالالالا زاء

لالدخول وحظ ازموالام حز الم ا. إي ي وصالالالالالالالالالالالالالال  –و وام المنالاء ال ا تالدخال   ز ع المالدينالم ين ازدق ايالدام  
ظ( االمزتوم الماحدم  3_  1الماحدم    المدا% خول ىج  الا زا تأتا  24% يا  حز م الخزوج 20ين الالالالوم  

% وتكو   21% ال  ح الالالالالالالالوم الداخاين إليةا  22إي يعمام  عدل الحز م فا الخزوج  ن المدينم ين الالالالالالالالوم  
المواانين أليمالةف    ىج  الجروا  حصالالالالورا يند حةاوم الدوان الز الالالالما واح ةاء الزحوت ال عادمدم واحجاز

ف ةوط فيةا الحز م االم ارحم االجروتين ال الالالالالالالالالالالاا  ين ل صالالالالالالالالالالال  نيوىا فا  (  ن7  - 5 ، ن ا الجروا المالمم  
% ودزج  يلك ال  اح ةاء رحوت ال  الالالالوق ورحوت العوج ويوما 21%  والدخول  19حز م الخزوج 

  اً  ميز  اً وشالالةد ىجا المدخ  تكد الال، إي  نمالم ايام لامديالمواانين ال   نااق  الالجناىف فا المنط م اليز دم  
 وال دما نثناء الا زا الصواحدم ا مب حجف الداخاين ال  المدينم الكميز . ،فا نيدام ال دارات 

 (  28جدول )
 حركة المركبات بالوحدات المكافئة / ذروة على المدخل القلعة سامراء

 
 تارد  الجروا 

  خزوج مخول
دا ة يروا  االتجاىين  دا ة يروا  %  وح   %  وح 

7-  9    1120 20% 1050 24% 2170 
 2130 %22 960 %21 1170 ظ  3  -1
 1990 %19 840 %21 1150 ن 7  - 5

 3630 %34 1500 %38 2130 الم و ط
 9920 %100 4350 %100 5570 المجموع

 .  2020ة3ة 14المصدر: الدرا م الميداحدم ي ارد      
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أثناء ساعات    5-1-5-3-2 المركبات  الشماليحركة  المدخل  _  )الدور  الذروة على 
 سامراء(

حز م يا  ىجا المدخ  فا لا ن   ىنا  ازمواماً (،  35و    34( وخزدطم 29يواالالالالالالالالالالالال  جدول رقف         
الجروا الصالالالالالواحدم ، إي تنشالالالالالط     ن رحوت العم  والزحوت ال عادمدم ود  الالالالالاوه الحجف المزور    دا
% لكو 30% والخزوج فا ىجا المدخ  ين الالالالالالالالالالالالوم  38 (     ن الدخول ين الالالالالالالالالالالالوم   9   -7   دافا 

االتجاىين ودزج  ال مب ال  وجوم المحز  األ ا ا فا ىجا المدخ  وىو االتجا  والدخول ال  جا عم  
، والخزوج ال   عةد الدور  واأل الالالالالالالالالالالالالاتجا الالالالالالالالالالالالالا زاء ال ا تم از يوجوم يدم  ميز  ن الطوب والموظاين  

ال  جاحب حةز مجام وصالالالولن   داال زه المم   الالالا زاء( -دورالمنااق المن شالالالزا    ازدق  الا   .  ال  نا
ال  قضالالالالالالالالالالاء الدور، إي يعمام  عدل الحز م لألفزام ال اانين فا ىج  ال جمعات الحضالالالالالالالالالالزدم والزدمدم  ن  
خول  زاجع ةف لامي الال الالات الحجو دم نو نحةف وعماو  ماخ   ز ع ال ضالالاء ، يينما تعمام حز م الدخول 

%  23% االم ارحم احجف الخارجين  نةا  26( و ن الالالالالالالالالالالالالوم  ظ 3  – 1احدم  الم المداال  المدينم االالالالالالالالالالالالالمن 
و الالالالالالالالالالمب يلك اح ةاء الدوان الصالالالالالالالالالالواحا فا الجا عم ويوما الطوب والمواانين ال   نازلةف واي داء ف زا  
الالدوان الم الالالالالالالالالالالالالالائا ويوما الالجين وعماو  فا المالدينالم ال   نالااق  الالالالالالالالالالالالالالجنالاىف ، وت زاج  الحز الم يا  ىالجا 

% ليزد ال  الالالالوق والعوج 16ل صالالالال  ال  نمحاىا فا ف زا الدخول   ،ن(7-5   رواخول  دا الج المدخ   
%ويلك اعد اح ةاء رحوت ال  الالالالوق  18فا  ز ع المدينم و ن ثف تعمام الحز م فا الخزوج ل صالالالال  ال  

والعم  وال عاور وقضالالالالالالاء األيمال الخاصالالالالالالم ، حوحظ إ  ىجا المدخ  وأتا فا المزتوم الماحدم  ن حيث  
تكزدت فا الجةم الشالالالالالالالالالمالدم    -العاف -  لامز وات ا الالالالالالالالالمب ر طم    الطزدق الزااط الدورالحجف المزور 

 لامدينم االدرجم األ اس .
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 ذروة على المدخل الغربي/السدة ة( حركة المركبات بالوحدات المكافئة 29 جدول )

 جروا تارد  ال
  خزوج مخول

 %  وحدا ة يروا  %  وحدا ة يروا  االتجاىين 
7 –  9    560 38% 420 30% 980 
 700 %23 320 %26 380 ظ  3  – 1
 480 %18 250 %16 230 ن   7_ 5

 720 %29 410 %21 310 الم و ط
 2880 %100 1400 %100 1480 المجموع

 .  2020ة 3ة14المصدر : الدرا م الميداحدم ي ارد  

 سامراء( -حركة المركبات اثناء ساعات الذروة على المدخل الجنوبي)الضلوعية  5-1-3-4

تعمام (، ا  حز الالم المز والالات  35  و  34( وخزدطالالم  30ي ضالالالالالالالالالالالالالال   ن خول الجالالدول رقف         
%  44% لاجروا الصالالالالالالالواحدم  65األول  والماحدم و ن الالالالالالالوم  المدتينالدخول يا  الخزوج فا ا   ةاحز 

ودزج     ،إي تعمام حز م الن   الخمدف والم ي  و خاصالم الخضالزاوات .  ظةزا ( 3الالالالالالالالالالالالالالال1لاجروا الماحدم  
فضو ين مخول  ز وات الن     ،ال مب ال  تحديد ىجا المدخ  لمزور الشاحنات االدرجم األ اس

المع صالالف ال ا تم از اإح اج زرايا  ميز و عي    حاحدم  ن جةم   دينم  الالا زاءالخمدف الوافدا ال  
، و ةالجا و الالزغف  ن ن  اغاالب الالداخاين  عاريين قالام ين  ن  نالااق زرا دالم  ،اق صالالالالالالالالالالالالالالالام  لامالدينالم

، وااالالحم يا  الن الالدل الحضالالز  لامدينموىا ال الالمم ال ،ازموام ح الالوم المز وات الخاصالالم لدهحوحظ  
% ا الالالالالالمب يدن  30صالالالالالالواحا     ن المدينم وخاصالالالالالالم  لزحوت الخارجمحوحظ احخااد ح الالالالالالوم ا  يينما

 وجوم  ي  ات حجو دم وتعادمدم ورحوت ليزد ال  وق يا    ار ىجا المدخ .

% يا  حز الم 23    الالالالالالالالالالالالالالالاء( ف شالالالالالالالالالالالالالالةالد تعايالد حز الم الخزوج  7  -  5الم الالالالالالالالالالالالالالالائدالم    المالدان الا        
المن شالالالالالالالالالالالالالزا يا   ل عايد حز م الز اب ليزد ال  الالالالالالالالالالالالالوق والعوج الوافدين  ن ال زه  ،  %20الدخول

المحدطم امدينم  العرا دم    المنااقلمع صالالالالالالالف و الضالالالالالالالاو دم وغيزىا  ن  الزقعم العرا دم فا  نط م ا
 . ا زاء
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 ( حركة المركبات بالوحدات المكافئة / ذروة على المدخل الجنوبي)الجنوبي( 30جدول )
 

 جروا تارد  ال

 جموع   خزوج مخول
 %  يروا وحدا ة  %  وحدا ة يروا  االتجاىين 

7 –  9    520 35% 360 30% 880 

 600 %23 280 %21 320 ظ  3  – 1

 570 %23 270 %20 300 ن  7  – 5

 650 %24 290 %24 360 الم و ط

 2700 %100 1200 %100 1500 المجموع

 .  2020ة3ة 14المصدر: الدرا م الميداحدم ي ارد  

 أنواع الحركة على المداخل :  3 -5-1-2

 : حركة الركاب على مداخل المدينة   1- 5-1-2-3

 داخ  المدينم  االالمن    ، وىج  الحز م ت وايناالحز م الم الال مزاا   الالجا   دينم  الالا زاء ي صالالاو          
 ن  دخ  و ، ، وىج  المداخ  ت مم    ال اعم _  الا زاء ، الدور _  الا زاء، الضالاو دم _  الا زاء(الموثم

مولالم  ن المالدينالم وإليةالا ، ون  ىالجا ال والاين واالخ وع  لخصالالالالالالالالالالالالالالالائا وامدعالم المالاما المح  إل  آخز توعالاً 
توفز  المدينم و ا    ن حيث  ا والمنااق المجاورا لةا   دينم  الالالالالالالالالالالا زاء ده ال زااط وال وحف يين  وعجس  

إي ،   ممام احز م الجىاب واالواب ل الجا   اين خصالائا رحوت   يةا ، فضالوً   مالمحدط ت د ه المنااق
ح الالالب الةدع الج  تم غده    الموثم لامدينم  مداخ اليا     الالالجا   دينم  الالالا زاء  ز اب ت نوع ىج  الحز م ل

الدرا الالالالالالالالالم الميداحدم  و ن خول ىج  الحز م  الالالالالالالالالواء  احت يةدع العم  نو ال عادف نو ال  الالالالالالالالالوق ...ال  .  
 خزدطالموممال  يالدم الز الاب خول  الالالالالالالالالالالالالالايالات الالجروا يا   الداخال  المالدينالم و  ،(31   رقف   عطدالات جالدولو 
فا حجف األ خا  المن ولين يا      دخ   ن  داخ  المدينم ،   اً وتااوت  اً   ىنا  تواين( تمين اأ36 

فا حجف المز والالالات الالالالداخاالالالم ال  المالالالدينالالالم لكالالال   الالالدخالالال     يالالالدم   ًا وتوالالالاينالالالاً اخ وفالالال  ا  ىنالالالا   وجالالالد وقالالالد  
 .   الوافدين( األ خا  المن ولين
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 مدخل القلعة _ سامراء: .1

(، ا   الدخال   ال اعالم _  36(، وخزدطالم رقف  31تمين  ن خول الالدرا الالالالالالالالالالالالالالالم الميالداحدالم وجالدول رقف      
 الالالالا زاء(، ف د تصالالالالدر المزتوم األول  فا يدم الز اب المن ولين اثناء حز م الجىاب واشواب، وال ا ياغ  

%،  47وم  ( راكوًا، و ن الالالالالالال730( صالالالالالالالواحًا ححو  9_7يدمىف اثناء يمادم الدخول خول  دا الصالالالالالالالوا   
%، وىالجا ال والاين فا يالدم الز الاب راج  ال  58( راكوالًا، و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم 875يينمالا ياغ يالدم الخالارجين ححو  

يالدا ن ور  نةالا ن ور اج مالا دالم   مماالم احز الم الطوب واأل الالالالالالالالالالالالالالاتالجا ال  جالا عالم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء اثنالاء يمادالم  
ا األاواء ال ا و و و   الدخول ود اياةا الجىاب ال  جا عم تكزدت اثناء يمادم الخزوج، فضالالالًو ين زدار 

يةا األ الخا  يوجوم الم ال شالمدات والمزاكع الصالحدم    ىج  العوا    الايدت فا تواين حجف الز اب، 
فضالو ين الجواحب االق صالاموم  م  وجوم  عم  االمودم والمعا   الصالنا دم األخزه ال ا  الاىمت فا 

 ب واشواب.جاب الموظاين اليةا وىجا  ا احعجس يا  حجف الز اب  واء االجىا

( راكوالًا،  422( ظةزًا، ف الد ياغ يالدم الز الاب اثنالاء يمادالم الالدخول ححو  3_1ن الا خول  الدا الظةيزا     
%، فةجا 58( راكوًا، و ن الالالالالالوم  573%، ا ا يدم الز اب اثناء يمادم الخزوج و اغ ححو  56.2و ن الالالالالالوم  

ىو ا  اغاب الخارجين قام ين    ال واين واالخ وع فا يدم الز اب راج  ال  اثناء يامدم خزوج الز اب 
 ن  دخ  الضالالالالالالالالاو دم والدور، فضالالالالالالالالًو ين يدم ر اب المدينم  ن الداخ ،    ىجا احعجس يا  زداما 
يالالدم الز الالاب اثنالالاء الخزوج يمالالا يادالاله فا يمادالالم الالالدخول، ال  اغاالالب الخالالارجين  ن ىالالجا المالالدخالال  ىف  

م يةف. فا حين ا  يروا الم الالالالاء ااألصالالالال  قام و   ن المنااق المجاورا امخ ام و الالالالائ  الن   الخاصالالالال
%، يينما يدم 55.2( راكوًا ، و ن الالالوم  265(   الالالاًء، ياغ يدم الز اب اثناء يمادم الدخول ححو  7_5 

%. يينما ياغ  عدل الدخول لاا زات  اةا ححو  49.7( راكوًا ، و ن الوم  314الخارجين لاز اب ياغ ححو  
( راكوالًا،  977(، و جمويةف الكاا ياغ ححو  522( راكوالًا ، فا حين ياغ  عالدل الخالارجين ححو  455 

%. إي ح الالال ن ل  ن خول  ا تف ي ز  احاًا ا  ن الالالواب ىجا ال واين راج  ال  االخ وع فا 47.3و ن الالالوم  
ايدام  ز وات األ الالالالالالالخا  اثناء يمادات الدخول الخزوج، ا ا فا حالم الدخول اشالالالالالالالج  يان فا  اغاب 

صالالالحدم او الوظائم الخد دم والمج مفدم  الالالواء ليزد الدوان األ الالالخا  ىف قام و  لمزاجعم المزاكع ال
فا جا عم  الالالالالالالالالالا زاء او فا المدارس او المزاكع المج مفدم والخد دم األخزه، ااشاالالالالالالالالالالافم ال  يمادات  
ال  وق  ن المدينم ال  دما المنااق المجاورا و جلك يمادم المد  لامحاصي  العرا دم، و ال الا احعجس  

ثنالاء يامدالم الخزوج فالا   الالالالالالالالالالالالالالجالا  المالدينالم ييمو  الوظالائم وااليمالال الخالد دالم  يا  يالدم الز الاب، ن الا ا
والمج مفدم  م  الدوان فا جا عم تكزدت او المزاكع األخزه  الواء يا  الم ال وه الطوب او الموظاين  
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او األ الالالالاتجا، ولكن ي مين  ما  الالالالمق ا  ايدام الخارجين فاق يدم الداخاين، وىجا راج  ال  ا  المداخ  
  الضالالالاو دم والدور( ىما العا و  اال الالالا الالالدا  الاجا  زاما  ن يدم الز اب ااشاالالالافم ال  يدم   األخزه 

 الخارجين  ن المدينم.

 : سامراء _  الدور مدخل .2
جالالاء ىالالجا المالالدخالال  االالالمزتوالالم المالالاحدالالم  ن حيالالث يالالدم الالالداخاين والخالالارجين أليالالدام الز الالاب، اي           

( صالواحًا، ياغ  9_7خول  دا الصالوا     (،  ا 36قف  (، وخزدطم ر 31ي ضال   ن خول الجدول رقف  
%، يينمالا ياغ يالدم الز الاب الخالارجين خول ىالج  34.5( راكالب، و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم  536يالدم الز الاب الالداخاين  

( ظةزًا، ياغ يالالدم 3_1%، ا الالا خول  الالدا الظةيزا  28( راكالالب، و ن الالالالالالالالالالالالالالوالالم  420المالالدا الع ندالالم ححو  
( راكالالب، 247م الخالالارجين ححو  %، فا حين ياغ يالالد 28.2( راكالالب، و ن الالالالالالالالالالالالالالوالالم  212الالالداخاين ححو  

 %.25و ن وم 
( راكب، و ن الالالالالالالالالالالالالالوم  123(   الالالالالالالالالالالالالالاًء، ف د ياغ يدم الداخاين ححو  7_5ا ا خول  دا الم الالالالالالالالالالالالالالاء        
 %.31( راكب، و ن وم 196%، يينما ياغ يدم الخارجين ححو  25.6
و جمويةف    (،317( راكالب، فا حين ياغ  عالدل الخزوج ححو  347ا الا المعالدل الالدخول ياغ ححو       

%. ا  ىالالجا االخ وع فا يالالدم الز الالاب اثنالالاء الزحوت الع ندالالم  32.2(، و ن الالالالالالالالالالالالالالوالالم  664الكاا ياغ  
المخ اام راج  ال  تااوت فا ايدام الز اب والوافدين. لجلك فأ   اغاب األ الالالالالالالالالخا  الداخاين ال   دينم  

اوم وزدارا األ الخا    الا زاء ىف ألغزاد ال  الوق والوظائم فا المي ال الات الحجو دم، و جلك موان الط
المزاز الصالالالالالالالالالالالحدم، فضالالالالالالالالالالالًو ين حز م ال الالالالالالالالالالالواق وال جار الجين ومزو  االمدينم ين ازدق ىجا المدخ  
لاوصالول ال  المنااق المجاورا، يينما ايدام الخارجين  ن ىجا المدخ  ال ت ار  اأيدام الداخاين، ويلك 

األخزه، فةو وعد  مز لةف،  ا الالالالالالمب ا  اغاب األ الالالالالالخا  ومزو  يةجا المدخ  لاوصالالالالالالول ال  المنااق  
 لجلك احعجس يا   عدل وايدام الخارجين  نه.

 : سامراء_  الضلوعية مدخل .3
  ي ضالالالالالال   اي   الز اب،  أليدام  والخارجين  الداخاين يدم  حيث    ن  المالمم  االمزتوم المدخ   جاء ىنا        

 يدم   ياغ  صالالالالالالواحًا،(  9_7   الصالالالالالالوا   ف زا خول ا   ،(37  رقف خزدطمو   ،(31  رقف  الجدول خول   ن
  الا زا ىالج   خو الخالارجين  الز الاب   يالدم  ياغ يينمالا  ،%18.5 و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم  ، راكوالاً ( 288  الالداخاين  الز الاب 
  الالداخاين يالدم  ياغ ( ظةزًا،3_1  الظةيزا  ف زا  خول  ا الا  ،%14  و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم ،  راكوالاً (  215   ححو الع ندالم
  و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم  راكالب،( 170   ححو الخالارجين  يالدم  ياغ  حين  فا  ،%15.6 و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم  ،  راكوالاً ( 117  ححو
  و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم  ،  راكوالاً ( 92   ححو الالداخاين يالدم  ياغ  ف الد    الالالالالالالالالالالالالالاًء،(  7_5  الم الالالالالالالالالالالالالالاء ف زا  خول  ا الا%.17
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  ياغ ف د   الدخول المعدل ا ا%.  19.3  و ن الالالالالوم  ،  راكواً (  122   ححو  الخارجين يدم   ياغ  يينما  ،19.2%
  (422   ياغ  الكاا  و جمويةف  ،راكوالالالاً   (204   ححو  الخزوج   عالالالدل  ياغ  حين  فا  ،  راكوالالالاً (  218   ححو
 %. 20.5 و ن وم ،راكواً 

  المخ اام  الع ندم  الزحوت   اثناء  الز اب  يدم  فا  االخ وع ىجا  ا إي ح الالال ن ل  ن خول  ا تف ي ز  احاًا  
الالالالالداخاين ىف ألغزاد  زاجعالالالالم    لالالالالجلالالالالك.  والوافالالالالدين  الز الالالالاب   ايالالالالدام   فا  تاالالالالاوت   ال   راج  فالالالالأ   اغاالالالالب 

الم ال شالمدات وال  الوق والمد  المحاصالي  العرا دم و جلك ليزد الدوان  الواء فا المدارس او المي ال الات  
الحجو دم او الجا عات    الالالالالالالالالالا زاء وتكزدت(، ا ا لدما وخا الخارجين فةف العائدين  ن ىج  الزحوت 

نخزه ال و ون اعمادم الزجوع  زا نخزه،  ما احعجس    ولكن ين الالالالالالالوم اق  ويلك اغامةف  الالالالالالالاكن فا  نااق
 يا  ايدام الوافدين والخارجين.
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 2021لسنة   ( يوضح معدل حجم حركة الركاب ضمن مداخل الرئيسية لمدينة سامراء31جدول رقم )

  2020ة3ة 14 ي ارد  الميداحدم الدرا م :  المصدر

 
 المدخ ن ف 

  مساءً   7_ 5عدد الركاب   ظهراً  3_ 1عدد الركاب  صباحاً  9_7عدد الركاب  
معدل  
 الدخول

 
معدل  
 الخروج

 
 المجموع الكلي

 )دخول + خروج(

 
 % 

 % خزوج % مخول  % خزوج % مخول  % خزوج % مخول 

 47.3 977 522 455 49.7 314 55.2 265 58 573 56.2 422 58 875 47 730  دخ  ال اعم _  ا زاء

 32.2 664 317 347 31 196 25.6 123 25 247 28.2 212 28 420 34.5 536  ا زاء_  الدور دخ  

 20.5 422 204 218 19.3 122 19.2 92 17 170 15.6 117 14 215 18.5 288  ا زاء_ الضاو دم دخ  

 100 2063 1043 1020 100 632 100 480 100 990 100 751 100 1510 100 1554 المجموع
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 : المبحث الثاني 

 قياس حركة المرور وتحديد مناطق االزدحام في منطقة الدراسة 

 تمهيد:

فا يمادم    واال الالالا الالالدم األ ور المةمم نحد    ناشالالالج   فا المدينم وقدا الالالةا    حز م المزورتعد مرا الالالم       
الحاجم و لجلك تظةز األىمدم  تشالالالخدا  نااق االخ ناقات المزوردم  الالالواء يا  الشالالالوارع او ال  ااعات ، 

ورغوم   ااصالالالالالالنافةا المخ اام، ال  الالالالالالدما ال   م  ىج  الدرا الالالالالالات فا ظ  العداما الةائام فا ايدام المز وات 
ين ل ين ىج  العداما  و ال الا  المخ اام ،   اليو دم  حاجاته االح الالا  فا اق ناء  الالدارا خاصالالم ليزد قضالالاء

و ا وصالالالاحوه  ن نز ات واخ ناقات  زوردم   الن    ازق يا  حز م ال الالاليز يا     اصالالالورا  وا الالالزا ن تأثيز  
  ن  شاك  ييمدم واج ما دم واق صاموم . يا  ىجا ينجف، و ا فا  نط م الدرا مخاصم فا ال  ااعات 

  الالدرا الالالالالالالالالالالالالالالم فا  عزفالم ن الاكن العخف المزور  واالخ نالاقالات لحز الم المز والات فا لالجا تمزز نىمدالم ىالج      
 نط م الدرا الالالم، إي تف االي مام يا  الدرا الالالم الميداحدم وا الالال مارا اال الالال مدا  والقدان ااخج ثوث يروات ىا 

   صالواحدم، ظةز ،   الائدم(، ليزد القدان امج  المداحات والمعاو ات حول ىج  الدرا الم و دمدم ال وصال
ال  ح ائل تخدن المج م  اشالالالالج  يان والمدينم اشالالالالج  خا ، لجلك  الالالالوع ي ف يمادم ال واالالالالد   ن خول 

 ىجا الموحث.

وفا ىج  الدرا الالم تف تصالالندف  جاف  نحواع المز وات الموجوما االالمن  نط م الدرا الالم و  ما  مين  فا    
الدرا الالم وح الالب المعا   المجاف  لك   ز وم ( الج  يمين نحواع المز وات الموجوما فا  نط م  32جدول  

ت الالالاليز االالالالمن الطزدق لي  الالالالن  إجزاء مرا الالالالات تخطدطدم ت الالالالاىف فا إوجام الح  الججر  لجمد  المشالالالالاك  
الم عا م  ا  الالف ىند الالم الن   والمزور واتخاي ال داييز الوز م لجلك لاحد  ن المشالالاك  المزوردم و ا ي زتب 

 يايةا  ن جزاء يلك .
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 (  32جدول )
 حساب مكافئ المركبات في منطقة الدراسة

 المعامل المكافئ  ســعة المركبة  ت 
 1 راكالالالب  5 1
 1,25 راكب  14  - 9 2
 1,75 راكب   28  -  21 3
 2,5 راكالالب    45 4
 3 حمالالالالال   5

 المصدر: ااالي مام يا  : 

 جيالزالدم   فا   مرا م   العمارا   دينم  فا   الن    ألغالزاد  األرد  ا ال عماالت,    العدام   يزدما   ةد   صو  .1
 . 14  ,   2009,  الوصزا جا عم,  ال ز دم  ادم,  غيز  نشورا( م  ورا   نازوحم ,   المد 

  مدينة سامراءالنقل داخل حركة  فيالعوامل المؤثرة  1 -4-2-2

صالالحاب المحوت وااالال  ألتجاوز   ن العوا   الميثزا يا  حز م الن   ماخ   دينم  الالا زاء ىو وجوم  (1
احعجس  ما   رصالدف الشالارعيا  واالغزاد األخزه  ال جاردم يا  الشالوارع  ن خول واال  الو الطدات  

 احعجا ًا  امدًا يا  حز م المشاا والنعول  ن الشارع لوجوم ىجا العائق.
قاب المدينم   الالوارع فا  و الالائط الن     ممام االمز وات، خاصالالملوقوع     خصالالصالالموجوم ن اكن  ا  قام (2

المز وات إل  تز   ز واتةف يا  جاحما  ىج   ما وضالالالالالالطز نصالالالالالالحاب  والشالالالالالالوارع المج ضالالالالالالم االمز وات،
 .حصول االزمحان، وىجا نمه ال  جعء  ميز  ن الشارع اخج   ما نمه ال الطزدق 

يا   الالالمي    ال الالالدما فا المنااق ال جاردم فا  دينم  الالالا زاء،  وتضالالالخف حز م المز وات والمشالالالااا  عاج   (3
لكوحةما خالدا   ن  واقم لامز وات  ما احعجس  الالاوًا يا  حز م  الممال  الالارع الشالالزام و الالوق  زدد 

 المز وات.
وجوم العديد  ن ح اف ال ا دش  واالفزع ااشاالالالافم ال  الك   الكوحكزد ده وإغوق يدم  ن الشالالالوارع  وجوم   (4

 .إر ا  حز ه المزور ماخ  المدينم األثز الكميز فا ، الج   مب االزمحان وال أخيزال ا ت مب 
، و الال الالا نمت العدالاما  فا حز اله ح ال  الز الاب ماخال  المالدينالمالعالا االم    المز والات العدالاما الكميزا فا نيالدام   (5

 .ال  االزمحان المزور  ال  دما فا الشوارع المج ظم االمز وات 
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 احعجس  األخزه،  الضالالالاليط الج  ت الالالالموه وال داخ  يين اال الالالال عماالت الحضالالالالزدم و ن   ا الالالال خدا ات األرد  (6
 .يا  الشوارع الداخادم فا المدينم

، ال  الالالالالالالالالالدما  المدينم فا  اال الالالالالالالالالالخا  اليو دم ال ا و ون يةا   يمالاال الجىاب واشواب ليزد  رحوت ا   (7
 مزور  فا المدينماالالالالمن المنااق ال جاردم ليزد العم  وال  الالالالوق    ىجا نمه ال  وجوم االزمحان ال

 .تف  وحظ ه يا   وارع المدينم  ا وىجا
 صيز حجف الشوارع الموجوما ماخ  المدينم وات اع الجعرات الو طدم فا  ميز  ن  وارع المدينم. (8
قام وجوم لوحات االالوئدم ل نظدف حز م المزور ماخ  المدينم واحعجاس يلك يا  ااالالطزاب حز م الن    (9

 ماخ  المدينم.
 ال خ اات والحضز الموجوما فا اغاب  وارع المدينم . (10

 
 آلية تحديد الحجم المروري ومناطق االختناقات المرورية في مدينة سامراء :    4-2-2-2

ل د جزت العاما فا الدول الم  د م ن  ت ون اشمارات الم الاليولم ين الطزق يواالال  نجةع  لزصالالد        
الحز الم المزوردالم ويلالك فا او اله الزصالالالالالالالالالالالالالالم و ن ثف ي ف القدالان ي ازدغ يدالاحالاتةالا ل حالديالد حجف المزور فا 

طزقدم ونين   نااق  خ ارا لدصالالالو  لدينا صالالالورا واقفدم ين  دمدم توزد  الحز م المزوردم يا  الشالالالوجم ال
 ت   ن اكن االخ ناقات المزوردم فيةا. 

وتعد  عزفم الحجف المزور  يا   واق   خ اام  ن  الالالالالالالوجه الطزق ن ز  ةف فا يماده ال خطدط         
وال شالالالاليي  المزور  إي ن  لك  ازدق  الالالالعه  حدم  و الالالال طد  اموجمةا ا الالالال دعاب حجف  عين  ن المزور، 

ييم  إل   الا وعزع اظالاىزا ينق العجالاجالم نو االخ ناق  وينالد الا وصالالالالالالالالالالالالالال  الطزدق إل   الالالالالالالالالالالالالالع اله فالا  يلالك  
وإيا  الالا تكزر حالالدوث االخ نالالاق المزور  فالالا  العمالال  يا  إوجالالام حاول لالاله وصالالالالالالالالالالالالالالو  ا زًا   ( المزور   

االزوردا . وال ومجن يلك إال  ن خول الحصالول يا  صالورا وااالحم ين حجف المزور فا االخ ناقات  
 .(1 و عم الطزدق ال صمدمدم

 

 )ن يا   االخ ناق المزور :ىو العداما الحاصالالالالالالام فا حجف المزور الاعاا او الحقد ا فا   ط   عين او  الالالالالالارع  عي
 ال عم ال صمدمدم الممالدم لاطزدق.

الزدالاد، ياا ين  الالالالالالالالالالالالالالعيالد اليالا الد ، االخ نالاقالات المزوردالم حاول ت ندالم،كادالم الةنالد الالالالالالالالالالالالالالم ،جالا عالم الماالك  الالالالالالالالالالالالالالعوم،   (1 
 .7_6ه، 1421ال عوموم،
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، لةا حال اقدم المحافظات العزاقدم دينه  الالالالالا زاء ال ا تا  ز إل   م  نجةعا الزصالالالالالد ىج  حاوفا       
تف االي مام فا يم  الحصالالالالالالز المزور  يا  الحصالالالالالالز اليدو  لا  ااعات ال ا تعاحا اخ ناقات  زوردم 

ًا ، إي  نجزدت ولاشالالوارع يات الكمافم المزوردم العالدم وال ا تف اخ دارىا يناًء يا   ا تف  شالالاىدته  يداحد
يمادم الحصالالز المزور  لجمد  ت ااعات المدينم الزئد الالم و ن ثف تحديد نىف ال  ااعات ال ا تعاحا  ن  

 وجوم فزق يين الطاقم الاعادم وال صمدمدم لا  ااعات والشوارع.

 وصف الحركة المرورية على التقاطعات المهمة في المدينة :2- 4-2-3

الا خمس ت ااعات رئد م  عوما اإ ارات  زوردم فضو ين وجوم يوجد فا  دينه  ا زاء حو       
و ن  وغيزىا  يدم  ن ال  ااعات ال ا تا  ز إل  وجوم إ الالالالارات  زوردم  م  حةاوم  الالالالارع الجميزدم المالمم  

فا د تف تحديد خمس ت ااعات   خول  ا توصالالالالالالالات إلده يمادم الزصالالالالالالالد المزور  يا  ت ااعات المدينم ،
والززاق    ةمالم تعدالد فيةالا الحز الم المزوردالم الاعادالم يا  الحجف المزور  ال صالالالالالالالالالالالالالالمدما وىا ت الاا  العاوا

 واق  ال  ااعات ماخ     ( تواالالالالالد36 الخزدطمواال الالالالال شالالالالالاردم وت اا   الالالالالوق  زدد  و ت اا  ال ام الالالالالدم 
 .المدينم 

 مدينة سامراءالموجودة في اطعات المهمة تحديد مستوى كفاءة التق 4-2-2-4

 وحةا العنصالالالالالالالالالالالالز  ،   ن األجعاء المةمم ال ااعم لشالالالالالالالالالالالالوجم الشالالالالالالالالالالالالوارع فا المدينمال  ااعات   تعد        
 ما وجع  تصالالالالالمدمةا واخ دار  الالالالالجاةا ي أثز  ،  الم الالالالاليول ين تييز اتجا   الالالالاليز المز وات  ن  الالالالالارع ألخز

فا  لمز وات تف رصالالالالالالالالالالالالد حز م ا  ر.المزو اعدا اي وارات ىند الالالالالالالالالالالالدم مقد م  ال الالالالالالالالالالالالعم المزوردم و مافم حجف  
 الجروا   ميز خول الجروات الموث  فا  دينم  الالا زاء، ال ا ت عزد ال  زخف  زور   المةمم  ااعات  ال

( لألوان االي داموم ونوان العط  اوضالالالالالالًا ، 7_5، الجروا الم الالالالالالائدم  3-1، يروا اعد الظةز8_7 صالالالالالالواحدم
ت اا   ،    ت اا  ال ام الدم،  ت اا   الوق  زدد ، لززاق ت اا  ايواق  خمس ت ااعات ، تممات اج   ن   

( ، فضالالالالالالالالالالًو ين ا الالالالالالالالالال خزاج  ااءا ال  ااعات  37(،  ما فا الخزدطم رقف  ت اا  اال الالالالالالالالالال شالالالالالالالالالالاردم،  العاوا
 (.33حجف المزور  ما فا الجدول رقف   ااالي مام يا 
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   (33جـــدول )
 مسـتويات كفاءة التقاطعات باالعتماد على معــدل حجم المـرور 

 المصامر: 
 (: *  ال الدم المعاملم  يا  ااالي مام ال  ااعات  ااءا    وه  ا  خزاج تف .1

 عدل حجف  المزور  =  ال  ااعات  ااءا    وه 
   يدمالم الك   ×𝟓𝟎𝟎  ق 

 
ا  عماالت األرد ألغزاد الن   فا  دينم النجم مرا م فا جيزافيالم المد  ,    حمد حميد  واس الشةايا, .2

 . 96,    2002ر الم  اج  يز ,  ادم ال ز دم , جا عم الم  نصزدم , 
  

 
 مستوى الكفـــاءة

   

   
 معدل حجم المرور 

 
 المــرور خصائص 

A  اح داب حز ، حجف  زور قاي  لاياوم ،  زيات يالدم جداً  0,4أقـل من 
B 0,4 –  0,59  اح الداب   ال  ز ،  الزيات ياليالم 
C 0,6 –  0,79  اح داب   ال  ز ،  الزيات ياليالم ح مدا 
D 0,8 –  0,89 ، زيات الزالت  الزتاعم ح المدا  اح داب و  الزب  ن يالدن اال   زار  

E 0,9 -  1  اح داب غيز     ز ، ح اف اخ ناق ،  الزيات قايام 
F  م جدًا ت  الزب  ن الصاالزااح داب  ضطزب ،  زيات قاي 1أكثر من 
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 (  34جدول )

 م2020لعام  راءمستوى كفاءة التقاطعات في مدينة سام

 : ااالي مام يا  :  المصدر

 الدرا م الميداحدم .  .1
 ( . 33   وه  ااءا ال  ااعات ح ب جدول   .2

 المزور الاعاا ة الطاقم اال  دعايدم الممالدم.ي ف ا  خزاج  عا   الكااءا  ن خول ق مم حاتل حجف   *(
 
 
 
 

 

 الممالدم.ي ف ا  خزاج  عا   الكااءا  ن خول ق مم حاتل حجف المزور الاعاا ة الطاقم اال  دعايدم  *(  

 البيان 

 

 التقاطع 

 نوع التقاطع 

 

الحارات  عدد

 في التقاطع 

 

الطاقة االستيعابية 

المثالية وحدة  

 مرور / ساعة

حجم المرور 

الفعلي/وحدة  

 مكافئة / ساعة 

 

فرق الطاقة 

المثالية إلى 

الفعلية/وحدة  

 مكافئة/ساعة

معامل  

 الكفاءة 

( ) 

 

مستوى 

 الكفاءة 

 

 F 3.2 1570 2270 700 9 ثالثي العلوة 

 F 3.2 1975 2875 900 10 رباعي  الرزاق 

 F 1.5 413 1313 900 12 ثالثي االستشارية 

 F 4.2 1900 2500 600 10 رباعي  سوق مريدي

 F 3.9 1737 2337 600 9 رباعي  القادسية 
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خارطة)
37
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مواقع 
ال

تقاطعات الداخلية في مدينة سامراء لعام 
2020

 
 

صدر: الواحث ااالي مام يا  الجدول 
الم

34
( و زحا ل  

ARC GIS V10.3
). 
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 قاطع الرزاق:ت .1
 خول المزور  حجف   عدل  ارتااع(،  38  خزدطموال(  35  رقف جدول  عطدات  خول   ن  ي ضالالالالالالالالال       
 ،  F  الم الال وه   االالمن  ال  اا   و    اي    الالايم،ةقدا الالدم  ز وم  1041  ياغ يواق (،  9_7   الصالالواحدم  الجروا
 االول المز ع   اليزب  ااتجا  الززاق  ت اا   الالج   اي  ،(  34  جدول،  ما فا   3.2  ياغ  زور   امعدل

 الحجف   ن%  31  و ن الالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالدم  ز وم  322  ياغ  زور    امعدل المزوردم الحز م لكمافم( 
إي .  الضالالالالواف وال الالالالجك  الالالالارع  ن ال ام م المز وات   و الالالال  م   الشالالالالارع ىجا لكو    لا  اا ، الكاا المزور  
   مال   ا  الدام   يا   الواقعالم العمزاحدالم  المزاكع  تحالديالداً   المالدينالم  ماخال   المزور  حز الم  الشالالالالالالالالالالالالالالالارع  ةالجاي  ي حجف

   الالالالالاا م   ن  وغيزىا ،جا عم  الالالالالا زاء والمز ع الماد  المحاا لمدينم  الالالالالا زاء  م   الحجو دم  المي الالالالال الالالالالات 
 يواق   المالاحا االالمز ع  الززاق االاتجالا  الجنوب   ت الاا  حظا لدمالا ، الشالالالالالالالالالالالالالالارع  جالاحما  يا   الم واجالدا  الالج ز
 . لا  اا  الكاا المزور  جموع  ن% 30 و ن وم  ايمةقدا دم  ز وم 314

   ن%  25  و ن الالالالالوم   الالالالالايمةقدا الالالالالدم   ز وم  260 يواق  المالث  االمز عن ا ت اا  الززاق ااتجا  الشالالالالالزق  
  145 يواق ، فا حين جاء ت اا  الززاق ااتجا  الشالالالالالالالمال االمز ع األخيز  لا  اا   الكاا المزور   جموع
ال ااوت وال واين  ، وىجا راج  ال  لا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  14  و ن الالوم   الالايمةقدا الالدم  ز وم

 فا حز م المز وات امن ىجا ال  اا .
  ،( 39  خزدطموال   الايمةقدا الدم  ز وم  943 يواق ف د  الجات   لألوان  (3_1  الظةز اعد   يروا خول ن ا
 المز ع   ت اا  الززاق ااتجا  اليزب   الالج  اي ،   3.2 امعدل  ،(  34  جدول F  الم الال وه  االالمن  و    اي 

 الحجف   ن%  33  و ن وم   ايمةقدا دم   ز وم  312  ياغ  زور   امعدل  المزوردم  الحز م  لكمافم(  االول
  ز والالم  292  يواق   المالالاحا  االالالمز ع  ت الالاا  الززاق االالاتجالالا  الجنوب   حظا  لدمالالا  لا  الالاا ،  الكاا  المزور  
  الشالالالالالالزق   ااتجا  الززاق  ت اا  ن ا.   لا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  331  و ن الالالالالالوم   الالالالالالايمةقدا الالالالالالدم
 فا  لا  اا ، الكاا المزور   جموع  ن%  23  و ن الالالوم   الالالايمةقدا الالالدم   ز وم  218 يواق  المالث  االمز ع

%  13  و ن الالوم   الالايمةقدا الالدم  ز وم  121  يواق   األخيز االمز عالشالالمال   ااتجا  الززاق  ت اا   جاء  حين
 .لا  اا  الكاا المزور  جموع  ن
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،  ( 40  خزدطموال   ز وم قدا الالالالالالالالدمة الالالالالالالالايم  891ححو  (  7_5إي  الالالالالالالالج  ال  اا  خول الجروا الم الالالالالالالالائدم  
(  االول المز ع   اليزب  ااتجا  الززاق  ت اا   الالالالالالالالالالج  ، اي   3.2( ، امعدل  34جدول   Fام الالالالالالالالالال وه  ااءا 

 المزور   الحجف   ن%  33  و ن الالالالالوم   الالالالالايمةقدا الالالالالدم  ز وم  295  ياغ  زور   امعدل  المزوردم  الحز م  لكمافم
لا  اا  ويلك ا الالالالالالالالالمب  وحه ومم   الالالالالالالالالارع لعمادم الحز م وال ن   الزئد الالالالالالالالالا ال  المنااق األخزه الحه   الكاا

  285  يواق   الماحا االمز ع الجنوب   ااتجا  الززاق  ت اا   حظا  لدما وع مز  الالالالالالالالالالالارع رئد الالالالالالالالالالالا ماخ  المدينم،
 الشالالالالالزق   ااتجا  الززاق  ت اا  ن ا.   لا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  32  و ن الالالالالوم   الالالالالايمةقدا الالالالالدم  ز وم

  حين فا  لا  اا ، الكاا المزور   جموع  ن%  14  و ن الوم   الايمةقدا الدم   ز وم  210 يواق  المالث  االمز ع
  ن%  11  و ن الالالالالالالوم   الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم   ز وم  101 يواق   األخيز االمز ع الشالالالالالالالمال  ااتجا  الززاق  ت اا  جاء

 .لا  اا  الكاا المزور  جموع

 2020خالل الذروات الثالث لعام  الرزاقفي تقاطع  ( معدل حجم المرور35جدول )

 . الميداحدم الدرا م :  المصدر
 
 : تقاطع سوق مريدي .2

  الالجروا  الدا   خول  المزور  حجف   عالدل  ارتاالاع  (،  38  خزدطالموال (36  رقف  جالدول خول  ن  ي مين      
 ، F الم الالال وه   االالالمن  ال  اا   و    اي    الالالايم،ةقدا الالالدم  ز وم  985  ياغ يواق (صالالالواحًا،  9_7   الصالالالواحدم

    الجنوب   االاتجالا    الالالالالالالالالالالالالالوق  زدالد   ت الاا    الالالالالالالالالالالالالالجال  اي   ،( 34   جالدول،  مالا فا   4.2 ياغ  زور    امعالدل

عدد مركبات   اتجاه الحركة ت
 الذروة الصباحية

7  _9 

 
 % 

  مركبات عدد
 ذروة بعد الظهر 

1-3 

 
 % 

  مركبات عدد
 الذروة المسائية

5-7 

 
 % 

  ززاقالت اا   ن  1
 الشمال ااتجا  

145 14 121 13 101 11 

  الززاقت اا    ن 2
 الجنوب  ااتجا 

314 30 292 31 285 32 

  ززاقالت اا   ن  3
 الشزق ااتجا  

260 25 218 23 210 24 

  الززاق ت اا   ن 4
 اليزب ااتجا  

322 31 312 33 295 33 

 % 100 891 % 100 943 % 100 1041 المجموع     
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  ز والالم  317  ياغ   زور     معالالدلماخالال   الالدينالالم  الالالالالالالالالالالالالالالالا زاء، و   المزوردالالم  الحز الالم  لكمالالافالالم(    االول  المز ع
 المز وات   و الالال  م  الشالالالارع ىجا  لكو    لا  اا ، الكاا المزور   الحجف   ن%  32  و ن الالالوم  ، الالالايمةقدا الالالدم
الضالالالالالالاو دم فضالالالالالالًو ين  الالالالالالجا  المدينم ليزد ال  الالالالالالوق اليجائا، ولجلك لوجوم  حوت يد      ن ال ام م

 ،والاواكه ، و حوت يد  المواس،    ىجا نمه ال  تضخف حز م المزور خول ىج  المداالخضزاوات 
  و ن وم  ، الايمةقدا الدم   ز وم  293 يواق   الماحا االمز ع  الوق  زدد  ااتجا  الشالمال  ت اا  حظا  مايين
زه  ، فا  ىجا حاتل ين حز م المزور ال ام م  ن الشالالالوارع األخلا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  30

واتجا  األ الالالالالالخا  نصالالالالالالحاب المز وات االمزور االالالالالالمن ىجا الشالالالالالالارع لكوحه  الالالالالالارع  ةف يز ط االمنااق  
 . ال جاردم المةمم  ما ىو الحال فا حا الشزام

  و ن الوم   الايمةقدا الدم   ز وم  245 يواق  المالث  االمز عااتجا  اليزب    زدد   الوق ن ا ت اا    
، فا حين جاء ت اا  الززاق ااتجا  الشالالالالالالالالالالالالالالزق االمز ع األخيز  لا  اا  الكاا المزور   جموع  ن%  25
، وىجا راج  ال  لا  اا  الكاا  المزور   جموع   ن%  13  و ن الالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالدم   ز وم  130 يواق 

 ال ااوت وال واين فا حز م المز وات امن ىجا ال  اا .
   الالالالالالالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالالالالالالدم  ز وم  849 يواق ف د  الالالالالالالالالالالالالالجات    لألوان  (3_1   الظةز اعد   يروا خول ن ا

ت اا      الالج  اي ،   4.2 امعدل ،( 34  جدول F  الم الال وه  االالمن  و    اي   (39( والخزدطم 36الجدول ،
  ز وم  263  ياغ  زور   امعدل  المزوردم  الحز م  لكمافم(  االول  المز ع    الالالالالالوق  زدد  ااتجا  الجنوب 

ويلك ا الالالالالالالمب خزوج األ الالالالالالالخا     لا  اا ، الكاا المزور    الحجف  ن%  31  و ن الالالالالالالوم  ، الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم
نصالالحاب المز وات الجين  الالاكنين خارج المدينم فاحةف ومزو  خول ىجا الشالالزع ليزد المد  او ال وضالال   

  نه. 
   الايمةقدا الالدم  ز وم  250  يواق   الماحا االمز ع ت اا   الالوق  زدد  ااتجا  الشالالمال حظا  لدما
 االمز ع  اليزب   ااتجا    الالالالالالالالالالالالالالوق  زدد   ت اا  ن ا.   لا  اا  الكاا المزور   جموع   ن%  29  و ن الالالالالالالالالالالالالالوم

لجلك فا    لا  اا ، الكاا المزور  جموع   ن%  25  و ن الالالالالوم  ، الالالالالايمةقدا الالالالالدم   ز وم  215 يواق  المالث 
ىجا  الشالالالالالالالالالاريا  ي ا زا  ال  تواين وتااوت فا حز م  زور المز وات ويلك ا الالالالالالالالالمب وجوم ازق نخزه  

  ااتجا    وق  زدد   ت اا   جاء  حين فا  جروا.تعود ين نصحاب ىج  المز وات االمزور اثناء ىج  ال
 الكاا المزور  جموع   ن%  14  و ن الالالالالالالوم  ، الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم  ز وم  120 يواق   األخيز  االمز عالشالالالالالالالزق  
 .لا  اا 

( 36الجدول  ز وم قدا الالالدمة الالالايم    766( ححو  7_5إي  الالالج  ال  اا  خول الجروا الم الالالائدم  
  ااتجا    الالالوق  زدد   ت اا   الالالج   ، اي   4.2( ، امعدل 34جدول   F، ام الالال وه  ااءا    (40 خزدطموال
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   الالالالالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالالالالدم   ز وم  243 ياغ   زور   امعدل المزوردم الحز م  لكمافم(   االول المز ع    الشالالالالالالالالالالالمال
لا  اا  ويلك ا الالالمب  وحه ومم   الالالارع لعمادم الحز م وال ن     الكاا المزور    الحجف   ن%  32  و ن الالالوم

الزئد الالالا ال  المنااق األخزه الحه وججب حز م المز وات  ن المنااق المجاورا الحه ي و الالالط المنااق  
 الالالوق   اا ت  حظا  لدما ال جاردم  م  الضالالالواف والشالالالزام،  ما نمه ال  تضالالالخف يمادم حز م المزور ،

   جموع  ن%  29  و ن الالالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالالالدم   ز وم  225 يواق   الماحا  االمز ع  اليزب   ااتجا   زدد 
الماحدم،    لا  اا ، ا الالالالمب تضالالالالخف وازموام يدم المز وات ال اما  ن حا الشالالالالةداء والجميزدم الكاا المزور

 .ويند ال  اء ىجا العدم نمه ال  ارتااع ىج  الن وم لحز م المزور لامز وات ماخ   دينم  ا زاء
   الالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالدم  ز وم  188 يواق  المالث   االمز ع الشالالالالالالالالزق   ااتجا   الالالالالالالالوق  زدد   ت اا  ن ا 
 فا  م الالالائدم،لا  اا ، ل ام حز م المز وات خول ىج  الجروا ال الكاا المزور  جموع   ن%  28  و ن الالالوم

  و ن الالوم   الالايمةقدا الالدم  ز وم  110 يواق   األخيز االمز ع الجنوب   ااتجا   الالوق  زدد   ت اا   جاء  حين
لا  الاا ، ا الالالالالالالالالالالالالالمالب تعطال  يمادالات المد  خول ىالج  الالجروا  مالا جعال    الكاا  المزور   جموع   ن%  14

 ح ا فا يدم المز وات، و ال الا احخااد فا حجف المزور امن ىجا الشارع.

 2020خالل الذروات الثالث لعام  سوق مريديفي تقاطع  ( معدل حجم المرور36جدول )

 . 2020ة3ة14 الميداحدم الدرا م :  المصدر
 : القادسية تقاطع  .3

عدد مركبات   اتجاه الحركة ت
 الذروة الصباحية

7  _9 

 
 % 

  مركبات عدد
 ذروة بعد الظهر 

1-3 

 
 % 

  مركبات عدد
 الذروة المسائية

5-7 

 
 % 

 زدد    ت اا   ن 1
 الشمال ااتجا  

293 30 250 29 243 32 

 زدد    ت اا   ن 2
 الجنوب ااتجا  

317 32 263 31 110 14 

 زدد    ت اا   ن 3
 الشزق ااتجا  

130 13 120 14 188 25 

 زدد    ت اا   ن 4
 اليزب ااتجا  

245 25 215 25 225 29 

 % 100 766   % 100 849 % 100 985 المجموع     
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  715 ياغ  يواق   ( صالالالالالالالالواحًا،9_7   الصالالالالالالالالواحدم  الجروا دا  خول المزور  حجف   عدل  ارتااعياغ        
  االالالالالالالالالمن  ال  اا   و    اي (،  38  خزدطموال  (37  رقف  جدول  ما  واالالالالالالالالال  فا   الالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالدم  ز وم

  ااتجا   ال ام الالالالالالالالالالدم  ت اا    الالالالالالالالالالج   اي  ،(  34   جدول،  ما فا  3.9  ياغ  زور   امعدل ، F  الم الالالالالالالالالال وه 
  293 ياغ   زور    معالدلماخال   الدينالم  الالالالالالالالالالالالالالا زاء، و   المزوردالم  الحز الم لكمالافالم(    االول  المز ع     الجنوب 
  و الالالال  م  الشالالالالارع ىجا لكو    لا  اا ،  الكاا المزور    الحجف   ن%  41  و ن الالالالوم  ، الالالالايمةقدا الالالالدم  ز وم

المنااق المجاورا لامدينم ليزد يد  المحاصي  العرا دم فا  نط م العاوا اثناء     ن  ال ام م المز وات 
 زورىف خول الجروا الصالالواحدم االالمن ىجا الطزدق  ما احعجس احعج الالًا وااالال  يا  حجف المزور فا 
ىجا الشالارع، ااشاالافم ال  يمادات ال ن   ال ا و و و  يةا اصالحاب المز وات ألى  المدينم،    ىجا 

  ال الام الالالالالالالالالالالالالالدالم االاتجالا  اليزب  ت الاا   حظا فا حين  ،تضالالالالالالالالالالالالالالخف حز الم المزور خول ىالج  المالدا  نمه ال 
،  لا  اا   الكاا المزور  جموع   ن%  31  و ن الالالالالوم  ، الالالالالايمةقدا الالالالالدم  ز وم  223  يواق   الماحا االمز ع

فا  ىجا حاتل ين حز م المزور ال ام م  ن الشالالالالالالوارع األخزه واتجا  األ الالالالالالخا  نصالالالالالالحاب المز وات 
جا الشالالالالالالالالارع لكوحه  الالالالالالالالارع  ةف يز ط االمنااق ال جاردم المةمم  ما ىو الحال ر طه االمزور االالالالالالالالمن ى

احا المعم  وحا العز و الالالدم، فضالالالًو ين وجوم العاوا الواقعم يا  ىجا الطزدق الج  امه ال  زداما 
  ز والالالم  112  يواق   المالالالالالالالث   االالالالمز عن الالالا ت الالالاا  ال الالالام الالالالالالالالالالالالالالدالالالم االالالاتجالالالا  الشالالالالالالالالالالالالالالزق    . عالالالدل حجف المزور

، ا الالالمب قام المز وات ال ا تمز فا لا  اا  الكاا المزور   جموع  ن%  16   ن الالالومو   ، الالالايمةقدا الالالدم
  ز والم 87  يواق ىالجا الشالالالالالالالالالالالالالالارع، فا حين جالاء ت الاا  ال الام الالالالالالالالالالالالالالدالم االاتجالا  الشالالالالالالالالالالالالالالمالال االالمز ع األخيز  

، وىجا راج  ال  قام المز وات المارا لا  اا  الكاا  المزور   جموع   ن%  12  و ن الالالوم  ، الالالايمةقدا الالالدم
 يدن  زاكع تجاردم او  نااق لا  وق لاوضائ  المخ اام. نه ا مب 

( 37الجدول    الالالايم،ةقدا الالالدم  ز وم  721 يواق ف د  الالالجات   لألوان  (3_1  الظةز اعد   يروا خول ن ا
ت اا  ال ام الالالالالدم   الالالالالج  اي ،    3.9 امعدل ،(  34  جدول F الم الالالالال وه   االالالالالمن  و    اي    (39 خزدطموال

  ، ايم ةقدا دم   ز وم  245  ياغ   زور    امعدل  المزوردم  الحز م  لكمافم(    االول  المز ع     ااتجا  اليزب 
ويلك ا الالمب خزوج األ الالخا  نصالالحاب المز وات   لا  اا ، الكاا المزور   الحجف   ن%  34  و ن الالوم

الجين و الالالجنو  خارج المدينم فاحةف ومزو  خول ىجا الشالالالارع ليزد المد  او ال وضالالال   نه، ااشاالالالافم  
ت اا  ال ام الالالالالالالدم   حظا  ين فةجا  الالالالالالالايد يا  زداما  عدل حجف المزور. يينماال  اح ةاء الدوان لاموظا

 المزور  جموع   ن%  30  و ن الالالالالوم  ، الالالالالايمةقدا الالالالالدم   ز وم  214 يواق   الماحا االمز ع ااتجا  الجنوب 
  ااتجا   ال ام الالالالالالالدم  ت اا  ن ا.  ، ا الالالالالالالمب زداما حز م المز وات ال ا تمز فا ىجا الشالالالالالالالارعلا  اا  الكاا

 الكاا المزور  جموع   ن%  26  و ن الالالالالالوم  ، الالالالالالايمةقدا الالالالالالدم  ز وم  187  يواق  المالث  االمز ع  الشالالالالالالزق 
لجلك فا  ىجا  الشاريا  وحدث فيةما تواين وتااوت واا  فا حز م  زور المز وات ويلك   لا  اا ،

 جاء  حين فا  ا المب وجوم ازق نخزه تعود ين نصالحاب ىج  المز وات االمزور اثناء ىج  الجروا.
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  ن%  10  و ن الالالالوم  ، الالالالايمةقدا الالالالدم   ز وم  75 يواق   األخيز  االمز عالشالالالالمال    ااتجا   ام الالالالدمال  ت اا 
 ، ا مب قام تن   وحز م المز وات خول ىج  الجروا امن ىجا الشارع.لا  اا  الكاا المزور  جموع

 ز وم قدا الالالالالالالالالالالدمة الالالالالالالالالالالايم    915  ححو  (7_5    الالالالالالالالالالالج  ال  اا  خول الجروا الم الالالالالالالالالالالائدمإي 
  ت اا   الالالالالالج  اي،  3.9( ، امعدل 34جدول    F، ام الالالالالال وه  ااءا   (40 خزدطم( وال37الجدول 
  ز وم  357  ياغ   زور   امعدل المزوردم الحز م  لكمافم(  االول المز ع    اليزب  ااتجا   ال ام الالدم
زداما حز م ويلك ا الالالالالالالالالمب  لا  اا    الكاا المزور   الحجف   ن% 39  و ن الالالالالالالالالوم  ، الالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالدم

 ن اج  ال  الالالالالالالالالوق نو ال زلده ال  المنااق الجايام، و ال الا وججب المز وات المارا لده،  الالالالالالالالالواء 
  ااتجا   ال ام الالدم  ت اا   حظا  مايين  ،حز م المز وات ،  ما نمه ال  تضالالخف يمادم حز م المزور

 الكاا المزور  جموع  ن%  26  و ن الوم  ، الايمةقدا الدم  ز وم  235  يواق   الماحا  االمز ع الشالزق 
م المز وات ال اما  ن احداء الممن  وصالالالالو  الدين واالفزاز، ، ا الالالالمب تضالالالالخف وازموام يدلا  اا 

.  ويند ال  اء ىجا العدم نمه ال  ارتااع ىج  الن الالالوم لحز م المزور لامز وات ماخ   دينم  الالالا زاء 
  و ن الالالالالالوم  ، الالالالالالايمةقدا الالالالالالدم  ز وم  223 يواق   المالث  االمز ع الجنوب  ااتجا   ال ام الالالالالالدم  ت اا  ن ا
 فا  ،، ل ام حز م المز وات خول ىج  الجروا الم الالالالالالالالالائدملا  اا   الكاا  المزور  جموع  ن%  24
   الالالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالالدم   ز وم  100 يواق   األخيز  االمز ع الجنوب  ااتجا   ال ام الالالالالالالالالالدم  ت اا   جاء  حين

، ا الالالالمب تعط  يمادات المد  خول ىج  الجروا لا  اا   الكاا  المزور  جموع  ن%  11  و ن الالالالوم
 المز وات، و ال الا احخااد فا حجف المزور امن ىجا الشارع. ما جع  ح ا فا يدم 

عدد مركبات   اتجاه الحركة ت
 الذروة الصباحية

7  _9 

 
 % 

  مركبات عدد
 ذروة بعد الظهر 

1-3 

 
 % 

  مركبات عدد
 الذروة المسائية

5-7 

 
 % 

ال ام دم   ت اا   ن 1
 الشمال ااتجا  

87 12 75 10 100 11 

  ال ام دم ت اا   ن 2
 الجنوب  ااتجا 

293 41 214 30 223 24 

  ال ام دم ت اا   ن 3
  زق ا ااتجا 

112 16 187 26 235 26 

  ال ام دم ت اا   ن 4
 اليزب  ااتجا 

223 31 245 34 357 39 
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 2020خالل الذروات الثالث لعام  القادسيةفي تقاطع  ( معدل حجم المرور37جدول )
 . الميداحدم الدرا م :  المصدر

 :العلوةتقاطع  .4
ا  ت اا  العاوا  الالالالالةد ارتااع فا حز م المز وات (،  38  خزدطموال  (38ي ضالالالالال   ن جدول رقف        

  ز وم  687  ياغ يواق   (،9_7   الصالالالالواحدم  الجروا دا   خول المزور  حجف  عدل  ارتااعالم ن ام، اي ياغ  
 اي  ،( 34  جدول،  ما فا 3.2  ياغ  زور   امعدل ، F  الم ال وه   االمن  ال  اا   و   اي   ، الايمةقدا الدم

ماخ   دينم  الالالالالالالالالالالالالا زاء،   المزوردم الحز م  لكمافم(    االول  المز ع   الجنوب   ااتجا   العاوا  ت اا    الالالالالالالالالالالالالج 
،  لا  اا   الكاا المزور    الحجف  ن%  38  و ن الالالالالالالالوم  ، الالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالدم  ز وم  263  ياغ  زور    معدلو 

ويلك ا الالالالالمب يمادات االزمحان المزور  اثناء توجه األ الالالالالخا  ال  ال ن   ماخ  المدينم  الالالالالواء ليزد 
الدوان الز الالالالالالالالما فا المي الالالالالالالال الالالالالالالالات الحجو دم، فضالالالالالالالالًو ين خزوج نصالالالالالالالالحاب المز وات الجين قا وا يمد   

خف حز م  حاصالالالالالياةف العرا دم و زورىف فا ىجا الشالالالالالارع، و ال الا احعجس احعجا الالالالالًا وااالالالالالحًا يا  تضالالالالال
  ز والم 217  يواق  المالاحا  االالمز عف الد حظا    العاوا االاتجالا  اليزب   ت الاا   ن الا  ،المزور خول ىالج  المالدا

، فا  ىجا حاتل ين حز م المزور لا  اا  الكاا  المزور   جموع   ن%  32  و ن الالالالالالالالالوم  ، الالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالدم
ال ام م  ن الشالالالالوارع األخزه واتجا  األ الالالالخا  نصالالالالحاب المز وات االمزور االالالالمن ىجا الشالالالالارع لكوحه 
 الالالالارع  ةف يز ط االمنااق ال جاردم المةمم، و جلك وجوم المحوت واأل الالالالواق يا  جاحما الشالالالالارع  م  

م العاوا الواقعم يا  ىجا الطزدق الج  اما  ن  ا الالالالالالوق الموام اليجائدم، والمنعلدم وغيزىا، ااشاالالالالالالافم وجو 
  ز والالالم  112  يواق   المالالالالالالالث   االالالالمز عن الالالا ت الالالاا  العاوا االالالاتجالالالا  الشالالالالالالالالالالالالالالزق    .زدالالالاما  عالالالدل حجف المزور

، ا المب قام المز وات ال ا تمز فا ىجا لا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  16  و ن الوم  ، الايمةقدا الدم
  ، الالالالالالايم ةقدا الالالالالالدم  ز وم  95  يواق الشالالالالالالمال االمز ع األخيز  الشالالالالالالارع، فا حين جاء ت اا  العاوا ااتجا   

، وىجا راج  ال  قام المز وات المارا  نه ا الالالالالمب يدن  لا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  14  و ن الالالالالوم
 وجوم  زاكع تجاردم او  نااق لا  وق لاوضائ  المخ اام.

   الالالالالالايم،ةقدا الالالالالالدم   ز وم  671 يواق ف د  الالالالالالجات حز م  زور   لألوان  (3_1  الظةز اعد   يروا خول ن ا
ت اا      الالج  اي ،   3.2 امعدل ،( 34  جدول F  الم الال وه  االالمن  و   اي    (39 خزدطم( وال38الجدول 

  ز والالم  215  ياغ   زور    امعالالدل  حز الالم  زور المز والالات   لكمالالافالالم(    االول  المز ع     العاوا االالاتجالالا  اليزب 
ويلك اح ةاء الدوان لاموظاين فةجا   لا  اا ، الكاا المزور    الحجف  ن%  32  و ن الالالالالالوم  ، الالالالالالايمةقدا الالالالالالدم

 يواق   المالاحا االالمز ع  ت الاا  العاوا االاتجالا  الجنوب   حظا   الالالالالالالالالالالالالالايالد يا  زدالاما  عالدل حجف المزور. يينمالا

 % 100 915 % 100 721 % 100 715 المجموع     
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، ا الالالالالالالالمب زداما حز م لا  اا  الكاا المزور   جموع   ن%  31  و ن الالالالالالالالوم  ، الالالالالالالالايم ةقدا الالالالالالالالدم  ز وم  210
  ز وم  173 يواق  المالث   االمز ع  الشالالالالالزق   ااتجا   العاوا  ت اا  ن ا. ا الشالالالالالارعالمز وات ال ا تمز فا ىج 

لجلك فا  ىجا  الشاريا  وحدث فيةما   لا  اا ، الكاا المزور   جموع   ن%  26  و ن وم  ، ايمةقدا دم
تواين وتااوت وااالالالالال  فا حز م  زور المز وات ويلك ا الالالالالمب وجوم ازق نخزه تعود ين نصالالالالالحاب  

  األخيز  االالمز عالشالالالالالالالالالالالالالالمالال   االاتجالا   العاوا  ت الاا   جالاء  حين  فا  المز والات االالمزور اثنالاء ىالج  الالجروا.ىالج   
، ا الالالالالالالمب قام تن    لا  اا  الكاا المزور  جموع   ن%  11  و ن الالالالالالالوم  ، الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم  ز وم  73 يواق 

 وحز م المز وات خول ىج  الجروا امن ىجا الشارع.
( 38الجدول    ز وم قدا الالالالدمة الالالالايم،  803( ححو  7_5الم الالالالائدم  ي  الالالالج  ال  اا  خول الجروا  إ    
 الجنوب   ااتجا  العاوا  ت اا    الالج   ، اي 3.2( ، امعدل 34جدول    Fام الال وه  ااءا     (40 خزدطموال
  و ن الالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالالدم  ز وم  265  ياغ  زور   امعدل المز وات  حز م  لكمافم(  االول  المز ع  

لا  اا  ويلك ا الالالالالالالالالالمب زداما حز م المز وات المارا لده،  الالالالالالالالالالواء  ن  الكاا المزور   الحجف   ن%  33
اج  ال  الالالالالوق نو ال زلده ال  المنااق الجايام،  م  ال وجه ال  االحداء ال جاردم  م  حا العز و الالالالالدم 

 حظا  يينما والشالالالالالالالزام، و ال الا ججب حز م المز وات ،  ما نمه ال  تضالالالالالالالخف يمادم حز م المزور.
  ن%  29  و ن الالالالالالالالالالالوم   الالالالالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالالالالدم   ز وم  233  يواق   الماحا االمز ع  يزب ال  ااتجا   العاوا  ت اا 
لا  اا ، ا المب تضالخف وازموام يدم المز وات ال اما  ن حا ال ام الدم والمنااق   الكاا المزور   جموع

االخزا المجالاورا، وينالد ال  الاء ىالجا العالدم نمه ال  ارتاالاع ىالج  الن الالالالالالالالالالالالالالوالم لحز الم المزور لامز والات ماخال  
   الالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالدم  ز وم  212 يواق  المالث   االمز ع الشالالالالالالالالزق   ااتجا  العاوا  ت اا  ن ا.   الالالالالالالالا زاء دينم  

 لا  اا ، ل ام حز م المز وات خول ىج  الجروا الم الالالالالالالالائدم، الكاا المزور  جموع   ن%  26  و ن الالالالالالالالوم
  و ن الالالالالالوم   الالالالالالايمةقدا الالالالالالدم   ز وم  93 يواق   األخيز  االمز ع الشالالالالالالمال  ااتجا  العاوا  ت اا   جاء  حين فا
لا  الاا ، ا الالالالالالالالالالالالالالمالب قاالم حز الم المز والات خول ىالج  الالجروا  مالا جعال    الكاا  المزور  جموع   ن% 12

 ح ا فا يدم المز وات، و ال الا احخااد فا حجف المزور امن ىجا الشارع.

  



 2020لعام  تصنيف الرحالت وتحليل حركة المرور على شبكة النقل الداخلي في مدينة سامراء          : لرابعاصل الف

172 
 

 ( 38جدول )

 2020خالل الذروات الثالث لعام  العلوةفي تقاطع  معدل حجم المرور 

 2020ة3ة15 الميداحدم الدرا م :  المصدر

 : االستشاريةتقاطع  .5
(، ا  ت اا  اال الالالال شالالالالاردم  الالالالةد ارتااع فا يدم 38( والخزدطم  39تمين  ن خول جدول رقف         

 يواق   (،9_7   الصالالالالالالالواحدم  الجروا دا   خول المزور  حجف  عدل  ارتااعحز م المز وات الم ن ام، اي ياغ  
،  ما فا 1.5  ياغ  زور   امعدل ، F  الم الال وه   االالمن  ال  اا   و   اي   ، الالايمةقدا الالدم  ز وم  655  ياغ

 المزوردم الحز م  لكمافم(   االول المز ع   الشالالالالالمال  ااتجا   اال الالالالال شالالالالالاردم  ت اا   الالالالالج  اي  ،( 34  جدول
 المزور   الحجف   ن%  37  و ن الالالالالالالالالوم  ، الالالالالالالالالايمةقدا الالالالالالالالالدم  ز وم  245  ياغ  زور    معدلماخ  المدينم، و 

، ويلك ا الالمب يمادات االزمحان المزور  اثناء توجه األ الالخا  ال  ال ن   ماخ  المدينم لا  اا  الكاا
الز الالالالما فا المي الالالال الالالالات الحجو دم، و جلك ليزد زدارا الم الالالال شالالالالا  اال الالالال شالالالالاردم   الالالالواء ليزد الدوان 

الواقعالم االال زب  ناله  ن اجال  العوج، االاشاالالالالالالالالالالالالالالالافالم ال  قالدون نصالالالالالالالالالالالالالالحالاب المز والات الالجين يزدالدو  يد   
 حاصالالالالالياةف العرا دم و زورىف فا ىجا الشالالالالالارع، و ال الا احعجس احعجا الالالالالًا وااالالالالالحًا يا  تضالالالالالخف حز م 

  175 يواق   الماحا  االمز عف د حظا  اال الالالالالال شالالالالالالاردم ااتجا  الشالالالالالالزق   ت اا  ن ا  ،االمزور خول ىج  المد 
، فا  ىجا حاتل ين حز م المزور لا  اا   الكاا  المزور   جموع   ن%  27  و ن وم  ، ايمةقدا دم   ز وم

 اتجاه الحركة ت
عدد مركبات  

 الذروة الصباحية
7  _9 

 
 % 

  مركبات عدد
 ذروة بعد الظهر 

1-3 

 
 % 

  مركبات عدد
 الذروة المسائية

5-7 

 
 % 

العاوا   ت اا   ن 1
 الشمال ااتجا  

95 14 73 11 93 12 

العاوا   ت اا   ن 2
 الجنوب ااتجا  

263 38 210 31 265 33 

العاوا   ت اا   ن 3
 الشزق ااتجا  

112 16 173 26 212 26 

العاوا   ت اا   ن 4
 اليزب ااتجا  

217 32 215 32 233 29 

 % 100 803 % 100 671 % 100 687 المجموع
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ال ام م  ن الشالالالالوارع األخزه واتجا  األ الالالالخا  نصالالالالحاب المز وات االمزور االالالالمن ىجا الشالالالالارع لكوحه 
 الالالالالالارع  ةف يز ط االمنااق ال جاردم المةمم فا حا الضالالالالالالواف والجميزدم األول ، و جلك وجوم المحوت 

م اال ال شالاردم  واأل الواق يا  جاحما الشالارع  م  ا الوق الموام اليجائدم، والمنعلدم وغيزىا، ااشاالافم وجو 
ن ا ت اا  اال  شاردم ااتجا  الجنوب  .الواقعم يا  ىجا الطزدق الج  امه  ن زداما  عدل حجف المزور

،  لا  اا   الكاا المزور   جموع  ن%  18  و ن الالالالالالالوم  ، الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم   ز وم  120 يواق  المالث  االمز ع
شالالاردم ااتجا  اليزب االمز ع ا الالمب قام المز وات ال ا تمز فا ىجا الشالالارع، فا حين جاء ت اا  اال الال 

، وىجا راج   لا  اا  الكاا  المزور   جموع   ن%  18  و ن الالوم  ، الالايمةقدا الالدم   ز وم  115 يواق األخيز  
 ال  قام المز وات المارا  نه ا مب يدن  زاكع تجاردم او  نااق لا  وق لاوضائ  المخ اام.

   الالالالالالالالالالالالايم،ةقدا الالالالالالالالالالالالدم  ز وم  553  يواق ف د  الالالالالالالالالالالالجات    لألوان  (3_1  الظةز اعد   يروا خول ن ا
ت اا      الالج  اي ،   1.5 امعدل ،( 34  جدول F  الم الال وه  االالمن  و   اي    (39 خزدطم( وال39الجدول 

  165  ياغ  زور   امعدل حز م  زور المز وات   لكمافم(  االول  المز ع    اال الالالالالالالالالالالال شالالالالالالالالالالالالاردم ااتجا  اليزب 
ويلك ا الالالالالالالمب اح ةاء الدوان   لا  اا ، الكاا المزور   الحجف   ن%  30  و ن الالالالالالالوم  ، الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم  ز وم

 ت اا  اال الالالالالال شالالالالالالاردم ااتجا  الجنوب   حظا  لاموظاين فةجا  الالالالالالايد يا  زداما  عدل حجف المزور. يينما
،  لا  اا   الكاا المزور   جموع  ن%  24  و ن الالالالالالالوم  ، الالالالالالالايمةقدا الالالالالالالدم  ز وم  135  يواق   الماحا االمز ع

 االمز ع الشالالالالزق   ااتجا   اال الالالال شالالالالاردم  ت اا   ان. ا الالالالمب زداما حز م المز وات ال ا تمز فا ىجا الشالالالالارع
لجلك فا    لا  اا ، الكاا المزور  جموع   ن%  24  و ن الالالالالوم  ، الالالالالايمةقدا الالالالالدم   ز وم  133 يواق  المالث 

ىجا  الشالالالاريا  وحدث فيةما تواين وتااوت وااالالال  فا حز م  زور المز وات ويلك ا الالالمب وجوم ازق 
  اال الالال شالالالاردم  ت اا  جاء  حين فا  نخزه تعود ين نصالالالحاب ىج  المز وات االمزور اثناء ىج  الجروا.

 المزور ع جمو    ن%  22  و ن الالالالالالوم  ، الالالالالالايمةقدا الالالالالالدم   ز وم  120 يواق   األخيز االمز عالشالالالالالالمال   ااتجا 
، ا الالالالالالالالالمب قام تن   وحز م المز وات خول ىج  الجروا االالالالالالالالالمن ىجا الشالالالالالالالالالارع ماخ   دينم  لا  اا  الكاا

  ا زاء.
   ز وم قدا الالالالالدمة الالالالالايم،  739حو   زور ح(  7_5ال  اا  خول الجروا الم الالالالالائدم  ىجا إي  الالالالالج   

  ت الالاا    الالالالالالالالالالالالالالجالال   ، اي 1.5( ، امعالالدل  34جالالدول    Fام الالالالالالالالالالالالالال وه  االالاءا      (40 خزدطالالم( وال39الجالالدول 
  ز وم  217  ياغ  زور   امعدل المز وات  حز م  لكمافم(  االول  المز ع    اليزب   ااتجا   اال الالالالالالالالالالال شالالالالالالالالالالالاردم

لا  اا  ويلك ا الالالالالمب زداما حز م المز وات  الكاا المزور   الحجف   ن%  29  و ن الالالالالوم   الالالالالايم،ةقدا الالالالالدم
 يمادم حز م المزور.المارا لده،  الالالواء  ن اج  ال ن   و زور المز وات لده، و ال الا نمه ال  تضالالالخف  

  و ن الوم   الايم،ةقدا الدم  ز وم  197  يواق   الماحا االمز ع الجنوب   ااتجا   اال ال شالاردم  ت اا  حظا  يينما
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لا  اا ، ا الالالالالالالالالالالالمب تضالالالالالالالالالالالالخف وازموام يدم المز وات ال اما  ن المنااق   الكاا المزور  جموع   ن%  27
 الالالالالالالالالالالالالالوالم لحز الم المزور لامز والات ماخال  االخزا المجالاورا، وينالد ال  الاء ىالجا العالدم نمه ال  ارتاالاع ىالج  الن

   الالالايم،ةقدا الالالدم   ز وم  185 يواق  المالث  االمز ع الشالالالزق   ااتجا   اال الالال شالالالاردم  ت اا  ن ا.  دينم  الالالا زاء
، ل االم حز الم المز والات خول ىالج  الالجروا  ف الد حظا  لا  الاا   الكاا  المزور   جموع   ن%  25  و ن الالالالالالالالالالالالالالوالم

  ز وم  140 يواق   األخيز االمز ع  الشالالالالالالالالالالالالمال  ااتجا   اال الالالالالالالالالالالال شالالالالالالالالالالالالاردم  ت اا  جاء  حين فا  الم الالالالالالالالالالالالائدم،
لا  اا ، ا الالالمب قام حز م المز وات خول ىج   الكاا المزور   جموع  ن%  19  و ن الالالوم   الالالايمةقدا الالالدم

الالجروا  مالا جعال  ح ا فا يالدم المز والات، و الال الالا احخاالاد فا حجف  زور المز والات االأصالالالالالالالالالالالالالالنالافةالا  
 الم عدما.

حز م المزور  زتوطم اا الال عماالت األرد الحضالالزدم   ممًو  إي ح الال ن ل  ما تف ي ز   الالاا ًا، ا  
وجوم ن اكن لمد     فضالالالًو ينمي الالال الالالات ال عادمدم والحجو دم، اليوجوم  نااق الججب ال ا تح و  يا   

 المحاصي  العرا دم واأل واق والمحوت الخد دم.

 (  39جدول )

 2020خالل الذروات الثالث لعام  االستشاريةفي تقاطع  معدل حجم المرور

 . 2020ة3ة15 الميداحدم الدرا م :  المصدر

 

 اتجاه الحركة ت
عدد مركبات  

 الذروة الصباحية
7  _9 

 
 % 

  مركبات عدد
 ذروة بعد الظهر 

1-3 

 
 % 

  مركبات عدد
 الذروة المسائية

5-7 

 
 % 

  اال  شاردم ت اا   ن 1
 19 140 22 120 37 245 الشمال ااتجا  

  اال  شاردم ت اا   ن 2
 27 197 24 135 18 120 الجنوب ااتجا  

  اال  شاردم ت اا   ن 3
 25 185 24 133 27 175 الشزق ااتجا  

  اال  شاردم ت اا   ن 4
 29 217 30 165 18 115 اليزب ااتجا  

 % 100 739 % 100 553 % 100 655 المجموع
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 ضمن شوارع وسط مدينة سامراء:حجم حركة المشاة  4-2-3

(، حجف حز م المشالالاا االالمن  الالوارع 41(، والخزدطم رقف  40ي مين  ن خول الجدول رقف             
  دينم  ا زاء ويا  النحو اآلتا:

 :شارع الضريبة .1

وعد  الالالالالالالالالالالالارع الضالالالالالالالالالالالالزدوم  ن احد الشالالالالالالالالالالالالوارع الداخادم فا المدينم، ود   يين حا  المع صالالالالالالالالالالالالف _        
تف   ا الالالالخا . حيث (  403حوالا  و  ىجا الشالالالالارع  الم الالالال شالالالالا (، إي ياغ حجف اال الالالالخا  الاجين و الالالالاك

، و ايت توجده اال الالالالالمام اليةف حول غزد تواجدىف فا  الالالالالوارع و الالالالالط المدينم ي واجدو  يةدع ال  الالالالالوق 
( ليزد العمور، 3(، ليزد العم ، و  %20و  %  (،60%  ح الوم تواجد األ الخا  ليزد ال  الوق 

(، لدما وخا ال الالالالالالالالالالجن، ن ا المجاالت األخزه فةو وا  د اليةا. إي وح و  ىجا الشالالالالالالالالالالارع يا   70و  %
الموام الكةز ائدم  و  د  األجةعا المنعلدم  م  ن الالالالالالالواق الموام اليجائدم و   الاعالدات ال جاردم األخزه يدم  ن  

 .(يصزاً  4 - صواحاً  8 ن ال ايم   فا ىجا ال وق اا ال  وتنحصز ف زا ال واجد لامش

 : الشارع الفاطمي  .2
ا الشالالالالالالالالالالالالالالارع، إي و   يين حا  ال الالالالالالالالالالالالالالجالك_ العرايالم(، إي ياغ يالدم لاعالالدالات ال جالاردالم فا ىالج ت نوع ا      

(  الالالالالالالخا، إي يايت ح الالالالالالالوم     جال  ن الاعالدات 613األ الالالالالالالخا  ال الالالالالالالاكنين يةجا الطزدق حوالا  
(، لدما  21( ليزد العمور، و  %5(، ليزد العم ، و  %30و  %  ،(80%   يةدع ال  وق حوالا
( الجالاحالب الالدينا، ن الا 16( ليزد العوج، و 75( لاعوقالات االج مالا دالم، و 27وخا ال الالالالالالالالالالالالالالجن، و 

ت الطمدم  وجوم الفداما فا ىجا الشالالارعوتعد  ز ع ا الال  طاب لامشالالاا  المجاالت األخزه فةو وا  د اليةا.  
لاعوج وفا الوقالت   حوحظ وجوم ازمواجدالم فا غزد الزحاالم ف كو    إي ،  والصالالالالالالالالالالالالالاليالدلدالات ليزد العوج

: حز م  الالزاء ال الالا  اليجائدم الم ممام  لشالالزاء فا ىج  المنااق إل  ق الالمين، وتن  الالف حز م احا الاله لا  الالوق 
شالالالالالم واألحجوم وحز م  الالالالالزاء ال الالالالالا  غيز اليجائدم  األقم , والموام اليجائدم والاحونفا الخضالالالالالز والااكةم 

 .ال اب ال جار  لامدينم لجلك فةا  ن نىف الشالالالالالالالالالالالالالالوارع ال جاردم االمدينم وال ا تمم ،  واألجةعا الكةز ائدم
 .(يصزاً  4 - صواحاً  8 ن ال ايم   ىجا ال وق ال واجد لامشاا فا   داوتنحصز 

 :شارع القادسية .3

ن حا  ال ام الالالدم_ العز و الالالدم(، إي ياغ حجف اال الالالخا  االالالمن ىجا الشالالالارع و   ىجا الشالالالارع يي       
حول غزد تواجدىف فا  الالالالالالوارع و الالالالالالط المدينم   إليةفتف توجده اال الالالالالالمام     الالالالالالخا. إي (  2117حوالا  
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  (،75%  واالغزاد األخزه، و ايت ح الالوم تواجد األ الالخا  ليزد ال  الالوق  ي واجدو  يةدع ال  الالوق 
%(  ن  16(، لدما وخا ال الالالالالالالالجن، و 31( ليزد العمور، و  %7(، ليزد العم ، و  %64و  %

( لألغزاد 82%( لايزد الالدينا، و 37%( ليزد العوج وال زلداله، و 15العوقالات االج مالا دالم، و 
 م  ن الالالالالالالالالالواق الموام اليجائدم  الاعالدات ال جاردم األخزه دم  ن األخزه. إي وح و  ىجا الشالالالالالالالالالالارع يا  ي

 ىجا ال الالوق وتنحصالالز ف زا ال واجد لامشالالاا فا وت الالوق المواس، الموام الكةز ائدم  و  د  األجةعا المنعلدم  و 
يين اال الالالالال عمال  تم عج ا الالالالال عماالت األرد فا المدينم لدما  إي    .(  الالالالالاءً   8  –  صالالالالالواحاً  8 ن ال الالالالالايم  
 م لا  وق العائاا.ةدال جار  وال زفي

 : شارع الشرطة  .4
وع مز ث   ال  الالالالالوق   ا الشالالالالالارع، الحهفا ىج  امخ ام ا الالالالالجالةا واصالالالالالنافةا  لاعالدات ال جاردمت نوع ا      

ال جار  فا  دينم  الالالا زاء ال  اغاب ال جار والحزفيين اح  اوا  ن المنط م ال دومم ال ا تعد  ز ع الم   
 الالالاا ًا ال  ىجا الحا، إي و   ىجا الشالالالارع يين حا  الشالالالزام_ العز و الالالدم(، حيث ياغ حجف األ الالالخا  

 8  –  صالالالواحاً  8 ن ال الالالايم    الالالوق ىجا الوتنحصالالالز ف زا ال واجد لامشالالالاا فا   (  الالالخا،1634حوالا  
(، ليزد  76و  %  (،90%  . إي يايت ح الالالالالالوم     جال  ن الاعالدات يةدع ال  الالالالالالوق حوالا(  الالالالالالاءً 

( لاعوقالات االج مالا دالم،  40(، لدمالا وخا ال الالالالالالالالالالالالالالجن، و 37( ليزد العمور، و  %15العمال ، و  %
ت األخزه فةو ( جالالالاحالالالب مينا، ن الالالا المجالالالاال30%( ليزد ال زلدالالاله، و 70( ليزد العوج، و 78و 

ت الطمدم والصالالالالاليدلدات ليزد وجوم الفداما فا ىجا الشالالالالالارعوتعد  ز ع ا الالالالال  طاب لامشالالالالالاا وا  د اليةا. 
نىف الشالالالالالالوارع   فا   الالالالالالارع الشالالالالالالزام وعد  نلجلك  ااشاالالالالالالافم ليزد ال  الالالالالالوق العائاا والمنعلا، ، العوج

 .ال اب ال جار  لامدينم ال جاردم االمدينم وال ا تمم 
 :الرزاقشارع  .5

ا  ىجا الشالالالالارع و   يين حا  الضالالالالواف األول  _ الشالالالالزام(، إي ياغ حجف اال الالالالخا  االالالالمن ىجا       
 8وتنحصالالالالالز ف زا ال واجد لامشالالالالالاا فا ىجين ال الالالالالوقين  ن ال الالالالالايم   الالالالالخا. (  2650حوالا  الشالالالالالارع  
(، ليزد  44و  %  (،90%   ، و ايت ح الالالالالوم تواجد األ الالالالالخا  ليزد ال  الالالالالوق (  الالالالالاءً   8 –  صالالالالالواحاً 
%(  ن العوقات االج ما دم،  7(، لدما وخا ال الالالالالالجن، و 35( ليزد العمور، و  %2و  %العم ،  

%( ليزد العدالارات الالديندالم. إي وح و  ىالجا  الالالالالالالالالالالالالالارع الززاق يا  يالدم 45%( ليزد العوج، و 80و 
  ،الموام الكةز ائدم و  د  األجةعا المنعلدم  م  ن الالالالالالالالواق الموام اليجائدم و   ال جاردم  واالحشالالالالالالالالطم الاعالدات  ن  

ت الالالوق المواس، و جلك وجوم  نااق تزفيةدم   ممام ام نع     و زاجعم األاواء والصالالاليدلدات، فضالالالًو ين
 8 ن ال الالالالالايم    ىجا الشالالالالالارعال واجد لامشالالالالالاا فا    داوتنحصالالالالالز  حا الشالالالالالزام الواق  يا  ىجا الطزدق. 
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يين اال ال عمال  لدما   فا المدينم االمن  الارع الززاقتم عج ا ال عماالت األرد إي   .(  الاءً   8 –  صالواحاً 
 م لا  وق العائاا.ال جار  وال زفيةد

 : الجبيرية_ شارع الضباط  .6
وعد ىجا الشارع احد الشوارع الداخادم المةمم فا المدينم، إي و    وقعه المجاحا يين حا  الجميزدم        

ال واجد     داوتنحصز    (  خا،1355ياغ يدم األ خا     األول  _ الضواف األول  والماحدم(، و
، و ايت ح وم تواجد األ خا  ليزد (  اءً   8  –  صواحاً   8لامشاا فا ىجين ال وقين  ن ال ايم  

(، لدما وخا ال جن،  80( ليزد العمور، و  % 4(، ليزد العم ، و  % 33و  %   (،60%    ال  وق 
 %( لايزد 13( ليزد ال زلده، و 20%( ليزد العوج، و 17%(  ن العوقات االج ما دم، و  4و 

 د  األجةعا   م  ت وق الموام اليجائدم و  ال جاردم  الدينا. فا  ىجا الشارع وح و  يا  يدم  ن االحشطم 
ال واجد لامشاا فا    داوتنحصز  ت وق المواس.    ، و زاجعم األاواء والصيدلدات، فضًو ينالمنعلدم

  .(  اءً  8  –  صواحاً   8 ن ال ايم   ىجا الشارع
 : شارع الحارث .7

 إي   الموق  الجيزافا  المجاحا(، لةجا الشارع فةو و   يين حا  الضواف األول  _ الشةداء(،ا        
لامشاا     داوتنحصز    (  خا،740ياغ حجف األ خا    ال وق ال واجد  ىجا  ال ايم     فا    8 ن 

ال  وق (  اءً   8  –  صواحاً  ليزد  األ خا   تواجد  ح وم  و ايت  ليزد 50و  %  (،%80   ،   ،)
%(  ن العوقات االج ما دم،  8(، لدما وخا ال جن، و  50زد العمور، و  % ( لي8العم ، و  % 

  %( لايزد الدينا. لجلك فا  ىجا الشارع وح و  يا  يدم  ن االحشطم 8%( ليزد العوج، و 66و 
، و زاجعم األاواء   د  األجةعا المنعلدموالاعالدات  م  وجوم يمادات ت وق الموام اليجائدم و   ال جاردم

  8 ن ال ايم     ىجا الشارعال واجد لامشاا فا     دا وتنحصز  ت وق المواس.    ت، فضًو ينوالصيدلدا
 . (  اءً  8  –  صواحاً 

 : القادسية  .8
امخ ام ا الجالةا   لاعالدات ال جاردمافيةا نغاب ت نوع  وعد  الارع ال ام الدم  ن الشالوارع المةمم ال ا       

وع مز ث   ال  وق ال جار  فا  دينم  ا زاء فضًو ين ال  وق اليجائا اجافم اصنافه.    واصنافةا، الحه
إي و   ىالجا الشالالالالالالالالالالالالالالارع يين حا  الجميزدالم األول  _ الجميزدالم المالاحدالم(، إي ياغ حجف األ الالالالالالالالالالالالالالخالا  حوالا 

. إي (ظةزاً  2  –  صواحاً  8 ن ال ايم    ىجا ال وق ال واجد لامشاا فا     داوتنحصز   (  خا،3575 
(، ليزد العم ، و 65و  %  (،99%  يت ح الالالالالالالالالالوم     جال  ن الاعالدات يةدع ال  الالالالالالالالالالوق حوالايا

( ليزد  20( لاعوقات االج ما دم، و 52( لدما وخا ال الجن، و 20( ليزد العمور، و  80% %
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وتعد ( الجاحب الدينا، ن ا المجاالت األخزه فةو وا  د اليةا. 14%( ليزد ال زلده، و 25العوج، و 
لم مم  يوجوم  الالالالالالالالوق لمد   ال الالالالالالالالوق اليجائا اوجوم ا الالالالالالالالمب   فا ىجا الشالالالالالالالالارع ز ع ا الالالالالالالال  طاب لامشالالالالالالالالاا 

ااشاالالافم ليزد ال  الالوق العائاا والمنعلا الم مم   ،  المحاصالالي  العرا دم  الاواكه والخضالالزاوات وغيزىا
نىف الشالالالالالوارع   فا   الالالالالارع ال ام الالالالالدم وعد  نلجلك  يوجوم المحوت لمد  المواس والموام المنعلدم وغيزىا،  

يجائا يجس  الالالارع الشالالالزام الج  ومم  ث   ال  الالالوق الحه ومم   ز ع الم   لا  الالالوق الال جاردم االمدينم  
 .العائاا لامواس العائادم

 

توصات الدرا م  ن خول الزصد الميداحا ال  ا  الطاقم ال صمدمدم لشوجم الشوارع ال  
فوقةا، فضًو ين يلك ا  جمد  ال  ااعات المدرو م فا المدينم   المارات نا ب ايدام المز وات  

( والج  يدل يا   1( الج  وجو  لده  عدل حجف المزور اكمز  ن   Fا  وقعت صمن    وه الكااء
 اح داب المزور المضطزب     زيات قايام جدًا ت  زب  ن الصاز. 
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 2020( التوزيع النسبي لحركة المشاة على شوارع وسط المدينة والغرض منها عام40جدول )

المصدر : الدراسة الميدانية 

 البيان
 
 

 المسح منطقة

 الرصد وقت 
 

 
حجم المشاة شخص  

 يوم  /

 %  التواجد غرض

 
 تسوق 

 
 عمل 

 
 عبور 

 
 سكن

 
 عالقات اجتماعية 

 
 عالج

 
 ترفيه 

 
 ديني 

أغراض  
 أخرى  

 0 0 0 0 0 70 3 20 60 403 عصرا  4_ ص 8 شارع الضريبة 
 0 16 0 75 27 21 5 30 80 613 عصرا  4ص_  8 الشارع الفاطمي  

 8ص_   8 شارع القادسية 
 82 37 15 15 16 31 7 64 75 2117 مساء 

 0 30 70 78 40 37 15 76 90 1634 مساء  8ص_  8 شارع الشرطة 
 0 45 0 81 7 35 2 44 90 2650 مساء  8_ ص 8 شارع الرزاق 

 0 13 20 17 4 80 4 33 60 1355 مساء  8ص_  8 الجبيرية _  شارع الضباط  
 0 8 0 66 8 50 8 50 80 740 مساء  8ص_  8 شارع الحارث 

 0 14 25 20 52 20 80 65 99 3575 ظهرا  2ص_  8 القادسية 
 10.25 20.37 16.25 44 19.25 43 15.5 47.75 79.25 13087  اإلجمالي  % 
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 :الخامس   الفصل
 مدينة سامراء  في  النقل وسبل معالجتهاطرق    مشكالت

 
  المبحث االول:

 المباشرة وغير المباشرة لطرق النقل في مدينة سامراء تالمشكال

 
  :الثانيالمبحث 

المعالجات المقترحة  لطرق النقل في مدينة سامراء
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 تمهيد: 

الن   ماخ   دينم  ا زاء  ن احد األ واب ال ا   تعد المشجوت والمعوقات ال ا تواجةةا ازق 
المز وات وحز  ةا،  اجافم اصنافةا وا جالةا، و ال الا ين ل ين يلك اطء فا  يز  المزور  تعيق حز م 

الد  لعمادات  ي عزاو   الجين  المز وات واأل خا   ال  حدوث حوامث  زوردم ألصحاب  ىس ااشاافم 
 المزور ، لجا فا ىجا الاص   وع ي ف ال طزق ال  األ واب الزئد دم و ن ثف تجعئ ةا ال  نجعاء فز دم. 

   المبحث االول: 

 المباشرة وغير المباشرة لطرق النقل في مدينة سامراء  المشكالت 
اك  ا   شالالالالاك  الن   ماخ  المدينم ت عدم اجافم اصالالالالنافةا وا الالالالجالةا، وىجا راج  ال  يدا ن الالالالواب و شالالالال

ماخ  المدينم  الالالالالواء يا    الالالالال وه حز م المزور او يا    الالالالال وه النشالالالالالااات ال ا و ون يةا ال الالالالالجا ،  م  
اال الالالالالالال عماالت واألحشالالالالالالالطم ماخ  المدينم، إي  ن خول ىجا الموحث  الالالالالالالوع ح الالالالالالالاط الضالالالالالالالوء يا  ن الالالالالالالواب 

لزاا ، وىا يا   االزمحا ات ماخ   دينم  الا زاء، اي مامًا يا  الدرا الم الميداحدم و عطدات ح ائل الاصال  ا
 النحو االتا:

 . ميز ج اش  دينم  ا زاء فا والمز وات  ال جا  نيدام   ازموام  -1
 .المزوردم االحجان      ارحهماخ  المدينم  الشوارع ايق  -2
 .، ماخ   دينم  ا زاء(زق الط يا   لا ائ ين ال او    المزور وقوايد  اأحظمم ال ائ ين وت يد  ال عان يدن -3
 .ماخ   دينم  ا زاء واحد  توقيت  امن الصواحاال وقيت  وخاصم الز ما الدوان يدء نوقات  -4
 .و مالمطا لاياوم الصحا  االشج تجةعدةا  دنوي والج ور األرصامو   المشاا  مزات  ا  خدان يدن -5
 . المزوردم المشارد  تنايج  يند  االي وار اعين المز وات  أليدام  الم وقعم الم   مادم العداما اخج  يدن -6
 . وإرىاق تعب    ن ينةا  ين ل  ا و ال الا يان  اشج  الن    ز وات  ل ائ ا الدوان  ايات  ولا -7
 . العان الن   فا الم د م  الخد م    وه  تدحا -8
 .العان لان   خاصم رب أ  توفز يدن -9
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 : مشاكل النقل المباشرة في مدينة سامراء 1_ 5

 : مشاكل سهولة الوصول 1_ 1_ 5

 الشوارعازدحام مشاكل  :2_ 1_ 5

 ن    و تا يةا  لا كان  اليو وم  االحت ال  حركم   و  الحقل    كوت   ألغاب   الرئي ا  ال يب   إن      
  ليةا       قضالالالالالاء حوائجةم  يريدون  التا  األ اكن  إل   خارجةا  أو  ال ديحم  داخل   واء  ال فتادة   كحا م  أ اكن
  الحقل  ن   رالق  ليةا  تفجز  الح اوم،  لاذروة  أوقات    حاك  تجفل   ديدة  ذيذاات   الحز الالالالالم   ذ   وفتري

ظةزت لجلك  .(1  حه  الفودة  أو  الت وق أو  الف ل  إل   الذىاب    الالالالالواء لامز وات   ال تواصل  التدلق ا توعاب 
لدعم  االزمحان  وتماكةا،ا الالالالمب زداما االي مام يا  المز وم فا  دينم  الالالالا زاء   شالالالالجام االزمحان المزور  

وصالالالالالالعو م الوصالالالالالالول ال  األ اكن المزجوا  ن وراء الزحام. وت ااوت ن الالالالالالوااه يا    ال الالالالالالاز،يا  زداما  دا 
و الالالالالوء  الطزق،الطزقات إي ت وزع يين و الالالالالائط الن   و ين تدىور  الالالالالوجات الطزق، وزداما يدم   الالالالال خد ا 

والخد دم تارا نخزه. لجا تة ف نغاب الدرا الالالالالالالالالالالات فا جيزالدم الن   االعخف    االق صالالالالالالالالالالالاموم،توزد  األحشالالالالالالالالالالالطم  
وتضالجز واحعياج الز اب الج    الوقت،واالداع   الحز م، نةا اطء  المشالاك ،ر  لما ي وعه الكميز  ن المزو 

ااشاالالالالالافم إل  تام   الوقوم، ن  الالالالالأحه ا  وخاق حالم حا الالالالالدم  ميوم. فضالالالالالًو ين ال اوث الناتل  ن اح زاق 
 اعر ال ا  احداحًا.

ن ظاىزا االزمحان فا  نط م الدرا الالالالالم، ىا  اآلثار ال الالالالالامدم األخزه ال ا تنجف ي إي يينت الدرا الالالالالم ا      
االخ ناقات المزوردم ال ا  ن  الالالالالأحةا ت عوم ال الالالالالائق يا  يدن االل عان االمواييد وال  الالالالالدما نصالالالالالحاب خطوف 
ح   الطاوم والموظاين،  ما تيم  إل  حدوث المشالالاجزات وتاشالالا ال الالاو دات الخاامم يين ال الالائ ين، و مزا  

وت ا   ن النشاف   الطزدق،وحدوث حاالت الاوا  فا  او دات   المزور،د  ويدن االل عان ا واي المخالاات،
وفا  عظف األحدا  وجو   الالالالالمب االزمحان االالالالالعم الطاقم اال الالالالال دعايدم لشالالالالالوجم الطزق وال ز يع فا العم . 

ويدن  ااءا حظان الن   فا تامدم االح داجات المطاو م االن الالالالالالالالالوم    الطزدق،ا الالالالالالالالالمب زداما يدم المز وات فا  
 األ ز الج  ييم  إل  اداع الكميز  ن الوقت والطاقم. ور،المز لحجف 

نظةزت الدرا الالالالالم الميداحدم ن  ىنا  الكميز  ن   اا  الطزدق فا  نط م الدرا الالالالالم تعاحا  ن االخ ناقات    
   الالالالالايم،واالزمحان الشالالالالالديد الج  وصالالالالال  فا اعر االحدا  ال  توقم الحز م االكا   ألكمز  ن   المزوردم،
ين الوصالالالالالالالول فا المويد المحدم فا رحام الجىاب،  الجا عات،واوب  الموظاين،ياده تأخز     ما ي زتب 

 

ق ف الجيزالدم،    ر الم  اج  يز  غيز  نشورا(،   واديحةا،  حا جةالا،  الحاري  اةو ةا،  الحقل   يد ، جغرالوم   فيد  (1)
 . 52-53م ، ص  2007 الكويت، الكويت، وجا عم الج فيالم الكويتوم
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ازدق  ن ا اليز ا.وىج  المنااق ت مم  فا نغاب ازدق   الالالالالارع المصب  الالالالالا زاء ال دومم(، وال  الالالالالدما  دخ  
إي تمين ن  المنااق ال ا تكمز فيةا ح اف   االزمحان،اوضالالالالالالالالالالالًا  ن ىجا   ( فكا  له حصالالالالالالالالالالاليب  الالالالالالالالالالالا زاء  الدور، 

ال ا دش الع الالجزدم  ال الالدطزات( تعمام فيةا ح الالوم االزمحان المزور   م   الالدطزا  دخ   الالمال  الالا زاء. وىجا 
اق المز وات ين ا الال خدان ىجا  ما ييم  إل  يعوع نغاب  الالو  لازحام،ي عا ن  عه زداما الع ن الم الال يزق 

الطزدق والوحالالث ين ازق يالالدياالالم.  مالال  تحول حز الالم الم الالالالالالالالالالالالالالالافزدن ال الالام ين  ن المحالالافظالالات الجنو دالالم إل  
و جلك نغاب الم افزدن ال ام ين  ن  نااق الازات االو ط إل   دينم    وص (،ازدق  ايدام الالالالالالالالالالال    ا زاء،

إي ي مين  ن خول الدرا الالالالالالدم الميداحدم    .ل الالالالالالزد الطزدق ا   ا ين، و الالالالالال خد و  ألل الالالالالالا زاء فا وقت العدارات 
 .ال ا توا  االخ ناقات المزوردم فا ت ااعات و وارع  دينم  ا زاءالموث م 

   الحوادث المرورية :3_ 1_ 5

مث المزور  االاحاله ىو الحالامث الالج  االق صالالالالالالالالالالالالالالاموالم األور دالم ال الااعالم لةيمالم اال ف الم حالدا الحالايزفالت الاجنالم   
 ي وافز لده العناصز االتدم:

 . جار  ن  وحدث فا الشارع ال -1
 ن  ين ل ينه وفاا نو اصاام  خا نو نكمز. -2
   .(1  ن  تش ز  لده احده المز وات الم حز م يا  الشارع -3

ينه االالزر  الالواء ويزفةا يشالالماو  يا  احةا الاع  الخاا  الج  وصالالدر مو  قصالالد  الالايق نو يمد ودنجف  
كا  وفاا نو إصالالاام نو خ الالارا لامم اكات العا م نو الخاصالالم ا الالمب ا الال خدان المز وم نو حمول ةا فا نثناء  

 .(2   يزىا فا الطزدق العان

نو   تجاوزىا،نو    ي جاىاةا،إ  حوامث المزور تن ل ين يدن تمنا  الالالالالالالالالالالالالائ ا المز وات لا وايد المزوردم   
و اضالالالالالالالالايةا يا  ال واحين المزوردم والمصالالالالالالالالاحم العا م، وىجا   الجاتدم، ن نج  تح يق  الالالالالالالالاو داتةف    اىمالةا،

و ن    زوردم،حوامث  وإحداث  شاك  و  الطزدق،وعطا صورا  امدم يا  ال او دات المزوردم فا ا  خدان 
ثف   ينعجس يلالك يا  حدالاا األفزام و م اكالات الالدولالم. و ن ىنالا ي طاالب   الااعالم تطميق الضالالالالالالالالالالالالالالوااط المزوردالم 

 

, جا عم حاوف العز دم لاعاون اال ندم ، الزداد,  1رااا يمد المعطا ال يد، االثار االق صاموم لحوامث المزور، ف  (1)
2008  ,17 . 

 . 116،  2006, الزداد, جا عم حاوف العز دم لاعاون اال ندم، 1 عد الدين  حمد يشماو ، امارا المزور, ف )2(



 مشاكل شبكة طرق النقل والمعالجات المقترحة في مدينة سامراء                                                :الخامسصل الف

188 
 

اشالالالالالالالالج  يو ا و  الالالالالالالال مز  ن رجال حزدصالالالالالالالالين يا  نروا  الناس والحااظ يا  نثاث الطزدق ويا  اح زان  
 ال احو .

 وم، وال ومجن ال ضالالالالالالالالالالالالاء يا   شالالالالالالالالالالالالجام تعد الحوامث المزوردم  ن نكمز  شالالالالالالالالالالالالاك  المزور ازياجا ور 
إي  اما يعمام ا الالالالالالالالال خدان المز وات اأيدام  ميزا حجد ا  الكميز  ن ال الالالالالالالالالائ ين ال   حةائدم،الحوامث اصالالالالالالالالالورا  

 م    الجودم،وقد وحصالال  العط  المدجاحدجا االمز وات فجأا. وىنا  الظزوع   القداما،وح الالنو  ال  ديز فا 
الحوامث ال ا تأتا ح دجم االىمال اصماب وقوايد المزور. وإيا    فضالالالالالًو ين  والعواصالالالالالم،  والزدا ،  األ طار،

 لف وجن ااش جا  ال ضاء يا  الحوامث لدمجن ال خطدط ل  اي  يدمىا ونحوايةا.

إ  زداما الحوامث المزوردم واحدا  ن نىف المشالالاك  ال ا تعاحا  نةا  نط م الدرا الالم، ولةا احعجا الالات  
 مايا والميما، إي وموت  ن جزائةا الكميز  ن ال الالالالالالجا  األيزداء   الالالالالالامدم يا  الم الالالالالال وه االق صالالالالالالام  واالج

ودجز  ودشو  آخزو ، وتةدر الكميز  ن األ وال ال ا لوال الحوامث المزوردم لكاحت قد  خزت إل   شارد   
 تنمودم حيودم تكو  نكمز حاعًا لاناس والمج م .

ال اعم( تمين إ  ال  ااعات   الالا زاء،المدينم  و عد الدرا الالم الميداحدم ال ا نجزاىا الواحث لاشالالوارع و الالط 
ال الالالالالالالطحدم ىا  الالالالالالالمب رئدس لوقوع الحوامث وىج  ال  ااعات غيز حظا دم يشالالالالالالالوائدم و خالام لا احو  و ن 

وتكمز فا المنااق ال ا ال توجد فيةا ن الالالالدجم وقائدم فا الجعرا الو الالالالطدم  ما  الز الالالالمدم،مو  ياف الجةات 
الج  يواالالالالالالالالالال   جموع الحوامث فا   (،41 الجدول  واالالالالالالالالالال  فا فا اعر   اا   ن الطزدق و ما ىو  

 ( حامثم.188الج  وص  العدم لده إل    (2020 ا زاء لامدا    وارع

( ا  ت الالاا   زدالالد  اح الال  المزتوالالم األول   ن 42(، والخالالاراالالم 41إي يوحظ  ن خول جالالدول رقف  
وع الحوامث المزوردم %،  ن  جم31.91حامث  زور  و ن الالالالالالالالالالالالوم  مودم    60حيث الحوامث، ف د  الالالالالالالالالالالالةد 

األخزه، وىجا يدل يا   مزا االخ نالاقات المزوردم لامز والات االالالالالالالالالالالالالالمن ىجا ال  الاا ، يينمالا ياداله ت الاا  العاوا  
%، ا  ىالالالجا راج  ال   مزا  28.19حالالالامث و ن الالالالالالالالالالالالالالوالالالم  مودالالالم    53االالالالمزتوالالالم المالالالاحدالالالم، ف الالالد يايالالالت الحوامث  

ات  زوردم ال ا ت الالالالالالالالالالاىف  ن قام ىج  االخ ناقات المزوردم ألصالالالالالالالالالالحاب المز وات و جلك يدن وجوم إ الالالالالالالالالالار 
 الحوامث.

%، يينما جاء 18.62حامث و ن الالوم    35وجاء ت اا  الززاق االمزتوم المالمم، ف د يايت الحوامث لده ححو  
%، و المزتوم  13.30حامث و ن الالالالالالالالالالالوم    25ت اا  ال ام الالالالالالالالالالالدم االمزتوم الزااعم، ف د يايت الحوامث لده ححو  

%،  ن ىجا ح الال نل ا  الحوامث  7.98و ن الالوم    15اال الال شالالاردم ف د يايت الحوامث لده  األخيزا جاء ت اا   
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المزوردالم تعمام فا ال  الااعالات ال ا تكمز فيةالا يمادالات االزمحالان ل الالالالالالالالالالالالالاليز المز والات فضالالالالالالالالالالالالالالًو ين يلالك يالدن 
 االل عان االشزوف وال واحين المزوردم ال ا ت ا   ن ىج  الحوامث.

 ( 41جدول رقم )
 م 2020الحوادث المروية في مدينة سامراء لعام  

 المدا  
 نسبتها المئوية %  ث دنوع الحا اعداد الحوادث  ا ف ال  اا  

 % 18.62 اصطدان 35 الززاق
 % 31.91 اصطدان 60  وق  زدد 
 % 13.30 اصطدان 25 ال ام دم 
 % 28.19 اصطدان 53 العاوا 

 % 7.98 اصطدان 15 اال  شاردم 
 % 100.00 - 188 المجموع

 . 2020المصدر: الدرا م الميداحدم، مائزا  زور  ا زاء يداحات غيز  نشورا، لعان  

 

  



 مشاكل شبكة طرق النقل والمعالجات المقترحة في مدينة سامراء                                                :الخامسصل الف

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خارطة)
42
) 

توزيع العددي للحوادث المرورية على تقاطعات المدينة المدروسة لعام 
2020

 م
 

ً يا  الجدول  صدر: الواحث اي ماما
الم

40
(، و زحا ل  

ARC GIS V10.3
.) 

 



 مشاكل شبكة طرق النقل والمعالجات المقترحة في مدينة سامراء                                                :الخامسصل الف

191 
 

 : مشاكل النقل غير المباشرة في مدينة سامراء 2_ 5

 مشكالت بيئية  :1_ 2_ 5

تعد  مافم الن   ماخ  المد  الم الالالمب الزئد الالالا لا اوث الج  لحق االمد  والم مم  فا  جمويم         
اليازات ال الالالالالالالالالالالالا م المنوعمم  ن المز وات والماوثم لايوع الجو    تاوث الةواء ( ويا  الزغف  ما ت د ه  

 الالالا  والميمم ،فا د ن الالالارت و الالالائ  الن    ن خد ات اوجايدم لا الالالجا  ، فإ  لةا آثار  الالالامدم تيثز يا  اشح
، إي (1 الدرا الالالالالالالالالالالات إل  ن  حصالالالالالالالالالالالم حاالت الةواء المزتوطم ي اوث الةواء  احت  زتوطم امزور المز وات 

ينو عث  ن   حز اتةا غازات  الالالالا م حاتجم ين اح زاق الوقوم ، نوضالالالالا ىنا   شالالالالجام نخزه   عا م احز م 
 .الن   والمزور ماخ  المدينم   ممام  اال اوث الضواائا 

 الهوائي:مشكلة التلوث  -  1 –  4 –  1 – 5
 أثار  يتاعةا  غريام   حاصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر لوه  تواجد   أو   ميزا  لتغيرات    كوحاته  تتفرض  الذي  الةواء  اه  وقصد 
تنوعث   وح دجم لحز م المز وات الم الالالالالالالالالالال مزا ،.  (2 ل ح ان   ااو ات  أو  إزياج   حةا  يت يب  أو  اارة

 ن يوام ةالا نحواع يالديالدا  ن الماوثالات ، وتع مالد  مدالم ىالج  الماوثالات يا   مدالم الوقوم الم الالالالالالالالالالالالالال ةاالك ، 
الظزوع المناخدم مورًا رئد الالالالًا فا  تيم ويمز المز وم ومرجم صالالالالداح ةا ، وحز م المزور و ماف ةا ، و 

 . (3 اح شار ىج  الماوثات فا الةواء و داىا

  (،ينعدن ميعل،الناتجم ين المز وات ي حجف فيةا االدرجم األول  حوع الوقوم الم الالال خدن  ولع  االحوعاث  
 وغيزىا.والني زوجين  والكمزدت، الكز و ،غازات   م :وال ا ين ل ينةا العديد  ن الماوثات 

 ت نوع اليازات فا الجو وىجا ال نوع يائد إل  حجف اال الالالال خدان  الالالالواء  ا  الصالالالالنايا او المنعلا      
ودمجن حصالالالالالالالالالالالالز يدم  ن اليازات ال ا تم از يوفزتةا فا الةواء وإ جاحدم   المز وات،نو ين ازدق حز م 

 ،Coوىا     ن غاز نحام  نو  الالالالاليد الكار و    يجلك،قداس ح الالالالالم ةا فا الجو ل وفز األجةعا الخاصالالالالالم 
، غالالاز ثنالالائا او  الالالالالالالالالالالالالاليالالد  So2، غالالاز ثنالالائا نو  الالالالالالالالالالالالالاليالالد الكمزدالالت  Co2غالالاز ثنالالائا او  الالالالالالالالالالالالالاليالالد الكالالار و   

 . Hc والةيدرو ز وحات  ،No2لن زوجينا

 

(1)  Kunzli N. et al, Public Heath impact of outdoor and Traffic C-related air Pollution of 
European assessement the lancet,2000.pp795-801. 

الجا فوم،  (2)  ،الييئم و حاور تد ورىا واثارىا يا  صحم االح ان، دار ال فرفم  الزوكه،  ،  )م (1996 ح د خ يس 
 344 .ص
 .  50،   1989وزارا الشمو  المادوم وال زودم والميمم، يما ،  مدا  ال  ، وا ز  ارا، حالم الميمم فا األرم ،  (3)
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و عالالد نول نك الالالالالالالالالالالالالاليالالد الكز و   ن نىف المجوحالالات النالالاتجالالم ين يالالدن اح زاق الوقوم االالالكالالا الال  ماخالال         
 .     (2 %  ن ح م ه اشجمالدم فا الةواء 90وت ةف ال دارات ين وم ت جاوز   حز ات ال دارات ،

فين ل  ن العديد  ن المصالالامر  م  المصالالامر االصالالطنا دم    So2ن ا غاز ثنائا او  الاليد الكمزدت     
والوقوم وال عدين و صالالالافا الم زول وصالالالنايم األ الالالمدا الاو الالالااتدم و ن  خااات توليد الطاقم الكةز ائدم ، 

يم  ا الال نشالالاق ىجا الياز ال  حدوث ت زحات جادوم فضالالًو ين حدوث االاليق فا ال ناس ودعوم ارتااع  ي
ال  اح زاق الوقوم فا  حطم توليد الطاقم   الالالالالالالالالالالالالالا زاء دينم   %( فا جو5، الواليم    So2ح الالالالالالالالالالالالالالوم غاز  

الكةز الالالائدالالالم فا يدجا فضالالالالالالالالالالالالالالو ين إاوق المز والالالات لايالالالازات  ن يوام ةالالالا  الالالالالالالالالالالالالالواء اثنالالالاء ال وقم فا 
 االزمحا ات اواثناء الحز م يا  الشوارع.

آثارا يديدا يا  صالالالالالالالالالالحم  %( فأحم ي ز 59ف د يايت ح الالالالالالالالالالم ه    No2ا ا غاز ثنائا او  الالالالالالالالالاليد الن زوجين  
نةالا تةدل العيو  ، و طالاحالم الجيوب األحمدالم، والجةالاز ال نا الالالالالالالالالالالالالالا، وإل  اح  الا  رئو ، وال ةالاب اشح الالالالالالالالالالالالالالالا   

جعء فا المايو ، فإحه ييم  إل  تةدل العيو  ،  3ال صالالالالالالالالالالالوات الةوائدم ودج ز احه يند ا وصالالالالالالالالالالال  تز يع  إل  
،  مالا ن  ال عزد   جعء فا المايو  لمالدا مقد الم واحالدا و الالالالالالالالالالالالالالمالب اح  الاحالًا رئودالاً   5واألحم ، وال عزد ل ز يع  

 .(1 جعءًا فا المايو  لمدا خمس مقائق و مب ااطزااات فا ال ناس 25ل ز يع 

                                ً                                  فةا وقوم غيز  ح زق نو  ح زق جعئدا  ، ينطاق ااأل اس يند تحمي  الوقوم   (HC)ا ا الةيدرو ز وحات   
ت ال ا  الموام  يدور ين  جمويم  ميزا  ن  الحديث  إ    ، ال ان  غيز  االح زاق  ضف  وام  ا م وح دجم 

 و  زانم يند ال عزد لةا .

(، يوا  ح وم العوامن  الماوثات(،   ارحم يوز  المز وم، فكاما زام وزحةا نمه  42ا ا فا جدول رقف    
 ال   مزا الماوثات اليازدم.  

  

 

 . 348 حمد خمدس العو م ، جيزالدم الن    يعاىا و ز اىا ،  صدر  ايق ،   (2 

 . 93  - 9،   1990 ادما  الع ياا ، اشيز جزار ، تاوث الةواء ،  ج ب ال ز دم العز ا لدول الخادل ، الزداد ،  (1)
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 ( 42جدول)

 السيارة  وزن  حسب) غم/الملوثات   )  المقذوف  العادم  للغاز  بها  المعمول  المعايير

NOX CH CO بالكلغم(  السيارة  وزن  ( 
 75  حت  60 4.7 9.6
10.5 5.2 70 850 - 1020 
11.4 6.1 80 1020 - 1250 
 1250   ن  أكثر 132 8.3 17.4

 ادم اآلماب،     ،م شق  دينم فا  المزور وحز م ال دارات ين الناجف الةوائا ال اوث     حايس،   ىا ف   ىيمف   : ال صدر
 .  605، ص ،احث  نشور ااالح زحيت،  2008، جا عم م شق 

الالالجروا واح طالالاع  ال دالالار     الالداوإيا نرمحالالا ال حالالدث ين العوا الال  ال ا تعدالالد  ن حالالدا  شالالالالالالالالالالالالالالجاالالم ال اوث فاعالال   
، تعد  ن العوا   ال ا  الالالالالالممت فا ازموام االزمحان المزور  يا  (1 الكةز ائا وتعط  اش الالالالالالارات الضالالالالالالوئدم
ومجن حصز نىف  (22  والشج (  42وياده و ن خول يداحات جدول  ال  ااعات فا  ز ع  دينم  ا زاء ، 

 المنااق ال ا تحدث يةا ال وقاات الكميزا ماخ  المدينم يا  النحو اآلتا :

اح   ىجا ال  اا  المز ع األول االن الالوم ل ز ع وتزاكف اليازات الضالالارا والماوثم،    تقاطع ســوق مريدي: (1
%، وغاز HC 30%، وغاز  NO2  50%، وغاز CO  7%، وغاز SO2  70ف د يايت ح الالالالالالالوم غاز  

CO2  80  ىجا راج  ال  االخ ناقات المزوردم و مزا المز وات وخاصالم  ز وات الحم  والشالاحنات ،%
الكميز االوقوم، فضالالالًو ين ىجا المواالالال  وعد  ح  لا وضالالال  وال  الالالوق خاصالالالم  الكميزا يات اال الالال ةو   

ت الالالالالالالالالالالالوق الموام اليجائدم والمحاصالالالالالالالالالالالالي  العرا دم الج  وجو  ياج  ججب لا الالالالالالالالالالالالجا  ماخ  إقادف المدينم 
 وخارجةا،  ما نمه ال  ال اوث الةوائا ماخ   دينم  ا زاء. 

 الماوثم ماخ  المدينم، اليازات   وتزاكف ل ز ع  ماالن الالالالالالالالالالالالالالو  الماحا المز ع  ال  اا  ىجا اح    تقاطع العلوة: (2
 وغاز  ، HC 25%  وغاز  ،NO2 53%  وغاز  ، CO 5%  وغاز  ،SO2 60%  غاز  ح وم  يايت   ف د 

%75 CO2، الصييزا والكميزا. المز وات  و مزا المزوردم االخ ناقات  ويلك ا مب  مز 

 

فواز يائد جا ف  ز جم ، نثز  دارات المنمد ت  الوالم ( يا   وارع  دينم الموص  مرا م  يداحدم فا جيزالدم المد    (1)
 .   183،  2007م ، جا عم الموص  ،،احث  نشور، جام ناحاث  ادم ال ز دم األ ا د
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جاء ت اا  الززاق االمز ع المالث  ن حيث ح الالوم تز ع وتواجد الماوثات الةوائدم ماخ   تقاطع الرزاق: (3
 25% وغاز  ،NO2 53%  وغاز ، CO 5%  وغاز ،SO2 60% غاز  ح الالالالالالالالالوم يايت  ف د  ،المدينم
HC ، 75% وغاز CO2، الصييزا والكميزا. المز وات  و مزا المزوردم االخ ناقات  ويلك ا مب  مز 

ــية:تقاطع  (4  ن حيث ح الالالالالوم تز ع وتواجد الماوثات الةوائدم   الزاا االمز ع   ال ام الالالالالدمجاء ت اا    القادسـ
 وغاز  ،NO2 18% وغاز ، CO 2% وغاز  ،SO2 20%  غاز  ح الالالالالالالالالالالالالالوم يايت  ف د  ماخ  المدينم،

%8 HC ، 55% وغاز CO2، الصييزا. المز وات  و مزا المزوردم االخ ناقات  ويلك ا مب  مز 
  ن حيث ح الالالوم تز ع الماوثات الةوائدم  الخا ساالمز ع   اال الالال شالالالاردمجاء ت اا     االســتشــارية:تقاطع  (5

،  NO2 10%، وغاز  CO 1.5%، وغاز SO2 5%ماخ  المدينم، ف د يايت ح الالالوم غاز    ووجومىا
، ويلالالك ا الالالالالالالالالالالالالالمالالب  مز االخ نالالاقالالات المزوردالالم و مزا المز والالات CO2 45%، وغالالاز   HC 7%وغالالاز  

 والكميزا.الصييزا 

 2020( نسبة الغازات الملوثة للجو المقاسة في تقاطعات المدينة لعام 43جدول )

اال عاو     مائزا ييمم صو  الدين إي تف قداس ح وم اليازات فا ال  ااعات   المصدر: اي ماما يا  الدرا م الميداحدم ،
خول الجروات الصواحدم والظةزدم    2021ة3ة2ي أرد     ين ازدق نجةعا خاصم لقداس تاوث الةواء ين ازدق مائزا الميمم

 والم ائدم و ن ثف نخج  عدل لاقداس . 

 

   نوع الغاز     
    

 التقاطع
 الكبريت أوكسيد ثنائي 

So2 

أحادي  
 اوكسيد 
 الكاربون 
CO 

ثنائي اوكسيد  
 النتروجين

No2 
 

 الهيدروكاربوت 
Hc 
 

ثنائي اوكسيد  
 الكاربون 
Co2 
 

 % 80 % 30 % 50 % 7 % 70  وق  زدد 
 % 75 % 25 % 53 % 5 % 60 العاوا 
 % 65 % 10 % 20 % 4 % 50 الززاق
 % 55 % 8 % 18 % 2 % 20 ال ام دم 

 % 45 % 7 % 10 % 1.5 % 5 اال  شاردم 
19.5 205 المجموع

 % 151% 80% 320% 
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 ( 22الشكل)

 م 2020للجو المقاسة في تقاطعات المدينة لعام نسبة الغازات الملوثة 

 

 

 

 

 

 
 

 . (46المصدر: الواحث ااالي مام يا  الجدول  

 التلوث الضوضائي : -2

( والج  ال وظةز آثار  وااالحم يا  الميمم    ي خج ال اوث الضالواالائا  الج  الماوث غيز المام    الايعدائا
الكائنات الحدم و نةا  فاكال اوث المائا والةوائا .... ال   ن الماوثات الظاىزدم لكن نثز  وجو  وااالالالالحا 

االح ا  إي تيم  ال زاكمدم لم  ودات الضوااء يند االح ا  إل  األيه الا يولوجا والضزر ال دجولوجا 
ااات جةاز ال الالالالالالم  االصالالالالالالف الدائف او الميقت نو الضالالالالالالزر النا الالالالالالا  فضالالالالالالو ين الضالالالالالالزر العضالالالالالالو   إصالالالالالال

 .(1 الدائما

ين ن زاد ارتااع االالالاليط الدن والصالالالالداع الدائما وال الالالالجز  وال وتز الشالالالالديد والج  ينعجس   فضالالالالوً 
 الالالالالالالاوا يا  العوقات االح الالالالالالالاحدم يين االفزام ل د لعمت يوا    ميز فا حشالالالالالالالأا ال اوث الضالالالالالالالواالالالالالالالائا ماخ   

( والج  يواالالالالال  األ الالالالالواب الكا نم وراء الشالالالالالعور االضالالالالالواالالالالالاء  ن خول 43الجدول   فمن خول ،المدينم
اال الالالالال واحم لعينم الدرا الالالالالم إي ن  المشالالالالالجام الزئد الالالالالدم ىا اتخاي األااال االزقم والشالالالالالوارع  جاحا لاعب ين الالالالالوم  

 –الموحد الالالالالالالالالالالالالا     –المع صالالالالالالالالالالالالالف    –%(  ن  جموع العينم وتمزز ىج  المشالالالالالالالالالالالالالجام فا نحداء   االفزاز 39.8 
% ، 58.8% ،  59.4% ، 71.4العرايالم ( و ن الالالالالالالالالالالالالالب يا  ال والا     –الممن     –اال الان   –اء الخضالالالالالالالالالالالالالالز 

 

 عوم يمدالععدع الاضاا و احمد  دس  دخا  ،   ال اوث الضواائا فا  دينم الوصزا   ، جا عم الوصزا ،  ادم    (1)
 .   147،    2010( ، 1، المجاد    54اآلماب ،  جام آماب الوصزا ، العدم 
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سوق مريدي العلوة الرزاق القادسية االستشارية

م2020الغازات الملوثة للجو المقاسة في تقاطعات المدينة لعام % نسبة 

SO2ثنائي أوكسيد الكبريت  COاحادي أوكسيد الكاربون  NO2ثنائي أوكسيد النتروجين  HCالهيدروكاربوت  CO2ثنائي أوكسيد الكاربون 



 مشاكل شبكة طرق النقل والمعالجات المقترحة في مدينة سامراء                                                :الخامسصل الف

197 
 

% ( ودعوم ىجا االرتااع فا احداء   اال ان ، الموحد ا  ، المع صف  %50 ،  %53.3 ،  %54.5 ،  54.6
االحداء  ن االحداء العشالالالالالالالالوائدم النمو فا المزح    ال ( ا الالالالالالالالمب يدن وجوم   الالالالالالالالاحات خضالالالالالالالالزاء نو فارغم  

مزاحدم ال دومم ، ا ا ااقا األحداء فةنا    الالالاحات  خصالالالصالالالم لاخد ات ال زفيةدم اال احةا غيز   الالال ممزا  الع
كما ا  ق الالالالف  نةا   جاوز ياده  ن خول ال الالالالجن العشالالالالوائا نو ن  ىج  الم الالالالاحات ىا  وارا ين  جوات 

 لانااوات الصاوم   ال ما م (.

الضالالالالالالالالواالالالالالالالالائا ىو ال داخ  الوظداا إي ن  تداخ   وجاءت فا المزتوم الماحدم فا حجف المشالالالالالالالالجوت لا اوث 
%( ىجا ال داخ  وعم  يا   27.8ح الالالالم ه   ت اال الالالال عمال ال الالالالجنا    اال الالالال عمال ال جار  والصالالالالنايا ياي

%( ا الالالالمب  50وقد يايت نقصالالالالاىا فا حا العز و الالالالدم  لأل الالالالزا الم واجدا ماخ  األحداء    االالالالواالالالالاء  وجوم 
الواالالالالالالالالالالالالالال  األ نا واغوق  دوف إل  األحدالاء الجالديالدا ا الالالالالالالالالالالالالالمالب اح  الال الوظداالم ال جالاردالم  ن ال االب ال جالار  ال ال

المنط م ال دومم ىجا وتزاوحت الن الالالالالالالالب فا نحداء   الم الالالالالالالال شالالالالالالالالا  ، الشالالالالالالالالةداء ، الشالالالالالالالالزام ( يا  ال والا   
 % ( ولناس ال مب نيو  .45.4 -% 45.9 -% 46.2

ال الايام وال الدارات و ن الوم   ا ا فا المزتوم المالمم  ن   ال وه ال اوث الضالواالائا ف د جاءت  شالجام  زور 
% ( ح دجم اليعو الوظداا ال جاردم والصالالالالالالنايا لةج  االحداء وال  إغوق الطزق ال جاردم الزئد الالالالالالدم  23.2

ا الالالالالالمب الواالالالالالال  اال نا  ما ياجا المارا إل  اتخاي الطزق الاز دم  جا  لاعمور وجاءت فا المزتوم األخيزا  
األحداء ال دومم وىجا النظان  ن ازاز المناء و الالالالالالالالم    %( ود ز ع فا5.8المناء الشالالالالالالالالزقا و الالالالالالالالج  ح الالالالالالالالوم  

يوصالالول االصالالوات إل  ماخ  الوحدات ال الالجندم و جلك ا الالمب االاليق الشالالوارع وتوصالالق الم الالاكن نمه إل  
 زداما آثار الضوااء يا   جا  ىج  االحداء وال ا اات الضجدل نكمز وقعا فا ىج  اال اكن .
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 ( 44جدول )
 2020وضاء حسب االحياء لمدينة سامراء لعام ألسباب الض التوزيع النسبي 

 االحياء
 اسباب الضوضاء %

لعب االطفال في 
 االزقة

مرور السيارات  
 والسابلة 

تداخل الصناعات التجارية  
 والصناعية

الطراز الشرقي للوحدات 
 السكنية

 15.2 18.2 12.1 52.5 األمام 
 33.3 16.7 20.8 29.3 البورحمن
 12.9 25.8 12.9 39.7 القاطول 
 17.6 17.7 5.9 54.9 البونيسان 
 16 28 8 42 الهادي 
 7.2 26.1 7.3 51.2 المعتصم
 11.5 46.2 19.2 17.4 المستشفى
 0 34.2 15.8 49 الزراعة 
 11.5 21.2 23.1 42.3 السكك

 0 0 60 40 المعلمين
 0 37.8 37.8 25.7 األدوية
 0 31.7 26.8 40 الضباط 

 0 29.4 33.3 39.3 األولى الجبيرية
 0 18.8 31.2 45.8 القادسية 
 0 45.9 18.9 35.2 الشهداء

 0 50 26.9 19.2 العرموشية 
 0 20.5 38.5 38.5 الجبيرية الثانية
 0 37.5 37.5 25 صالح الدين

 0 26.7 20 53.3 المثنى
 0 12.1 33.3 54.6 الخضراء
 0 0 28.6 71.4 اإلفراز 
 0 45.4 27.3 27.3 الشرطة 

 0 19.1 38.1 33.3 الجبيرية ثالثة 
 0 0 100 0 الكفاءات 
 5.8 27.9 23.2 39.8 المعدل

 . (00المصدر :  ن يم  الواحث اي ماما يا  الدرا م الميداحدم  احق رقف   
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 - التلوث البصري : -2

ىو تشالالالو  أل   نظز ت   ياده يين االح الالالا  وحس يند النظز الده اعدن ارتدا  حا الالالا ، ود داخ  
 اةون ال اوث الوصالالز     ينصالالز الجمالدم العمزاحدم وال خطدط الحضالالز  والمشالالاىد الوصالالزدم لميمم المدينم 

  .(1  واء  احت امدفدم نن ييمم  شيدا  ن قم  االح ا  

 ن المير ال ا  فا  دينم  الالالالا زاء األ اكن ال دومم النشالالالالأااي ي مين  ن خول الدرا الالالالم الميداحدم ا  
ي ز ع فيةا ال اوث الوصالالالز  ا الالالمب تشالالالو  المشالالالةد الحضالالالز  الناتل ين توصالالالق وصالالاليز الوحدات ال الالالجندم  

 الالالالالال   ودم وال و وتنوع  وام المناء و مافم ال الالالالالالجا  واالالالالالاليق الشالالالالالالوارع و الالالالالالداما النظان العضالالالالالالو  والشالالالالالالوارع الما
و الداما حظان المجار  الما وحم وغيز الصالحدم و مافم اح شالار ا الو   الحب   العشالوائا ااع  ال  امن الع نا

الةالام  ، الكةز الاء ودمجن تميع ىالج  الظالاىزا فا نحدالاء   اال الان ، المورحمن ، ال الااول ، الموحد الالالالالالالالالالالالالالالا  ،  
الحا ا الماحا ( والمنط م الحديمم لدظةز ال اوث  ا ا االن وم لألحداء االح  الدم  ، المع صف ، الم  شا  ( 

الوصز  ا مب ظةور حمايج  عماردم    حدثم   أثزا االعمارا اليز دم يين الم اكن الم وااعم واالخ وع  
فا ارتااع المواحا ، واح شالالالالار الطزق غيز المج الالالالوا والحدائق المةمام ال ا تيم  إل  ظةور العشالالالالوائدات ، 

ط الحضالالالالز  وتدحا   الالالال وه تصالالالالمدف المدينم امه ال  ظةور تشالالالالوىات فا يمارا   الالالالوء ال خطد  فضالالالالًو ين
 المدينم وجمالداتةا ال ا وصعب تجاوزىا يا  المده ال زدب . 

 هناك مشكالت أخرى للدراسة: 

 شجام اال طار ال اقطم   ائًا وغزق الشوارع فا اغاب  وارع المدينم  ما  مب   -1
ال ا ت ممةا لا دارات ال الكم لةج   ازمحا ات  زوردم  ميز فضًو ين االازار

 الطزق. 
غالمدم الشوارع الاز دم غيز  ماطم  ما ت مب اازارًا  ميزا لا دارات فضًو ين   -2

 ال أخيز فا الوصول الم المجا  المطاوب. 
 شجام ايق الطزق والحاز الموجوما فيةا وال ا ت مب اازار  ميزا لا دارات  -3

  ال أخيز والعطوت(. 

  

 

احوار صوا   حمد الكويا ،   ال واين المجاحا لظاىزا ال اوث الوصز  فا  دينم ال ماوا وتأثيزاتةا الصحدم    ،  جام    (1)
 .  426،   2011،   22العدم  الكوفم، ، الكوفمالوحوث الجيزالدم ،  جا عم 
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 المبحث الثاني: 

   لطرق النقل في مدينة سامراء المعالجات المقترحة 

 رسم خطوط جديدة مقترحة للشبكة :  -5-2-1

تعد ال الالالالالالدارا الخاصالالالالالالم وا الالالالالالطم الن   االكمز ا الالالالالال خدا ا فا المدينم وىا الم الالالالالالمب األول واألخيز         
لاعديد  ن المشاك  الم عا م االحز م والمزور ، وفا  دينم  ا زاء ىنا  حويا   ن و ائط الن   العان 

دارات يات  الالالالالالالعم  ( وال الالالالالالالاً راكو11األول ىو الحافوت الحجو دم والماحا ىو  الالالالالالالدارات  دا يات  الالالالالالالعم  
( وت  ا الالالالالالالالالالف ىج  المز وات  ةمم ح   األ الالالالالالالالالالخا  ماخ  المدينم وتنازم الحافوت امةمم ح      اب ر 5 

ماخ   د ال توجاأل الالالالالخا  وفق خطوف ر الالالالالمدم  عينم يجس ال الالالالالدارات العائدا ال  ال طاع الخا  إي 
لمز والات الجوالم المالدينالم خطوف ر الالالالالالالالالالالالالالمدالم  ع مالدا  ن قمال  مائزا الن ال  الخالا   فا المالدينالم ف ط ىنالا  ا

 تاك الا خصالوصالا( ت ون  امةمم ح   األ الخا  ال  المنااق ال ا و صالدوحةا ليزد إكمال نيمالةف  
وغالوا  ا ت ز  ىج  المز وات آثارا  امده نكمز  ن  وحةا آثارا اوجايده ا مب تجولةا اجمزا وىا يدو   ،

مدف  ن آثارىا ولكا ح الالالالالالالالالالالالال طد   ر اب ماخ   ز ع المدينم ، وليزد ا  وجو  ااش جا  الحد نو ال خ
 و ن خول المعالجات االتدم: اال  زاتدجدما  حطمق 

لحافوت الن   العان الحجو ا فا  ز ع المدينم فا  ن اكن لوقوع ال الالالالالالالالالالالالدارات  كزاجات(إحشالالالالالالالالالالالالاء  أوال: 
، ماخ   الالالالالالالالالالالالالالداج مائزا النشالالالالالالالالالالالالالالاف اا  شمارا الن   الخا  الجةم الم ايام لاكزاج الداخاا لن   الز اب ال 

 .زا النشاف المدر ا ال   جا  آخزلةا  اا ا وح   مائ المدر ا الج   ا    زاً 

جمد  نحداء نحشالالالالالالالالالالالاء  الالالالالالالالالالالوجم خطوف لان   العان الحجو ا فا المدينم احيث تخدن ىج  الشالالالالالالالالالالالوجم  ثانيا: 
: و الالالالالالالاليز ىجا الخط  ن  خط جا عم  الالالالالالالالا زاءاحشالالالالالالالالاء حطوف ماخادم  ،   ممام االمدينم وجمد  ال الالالالالالالالجا 

خط ، امين  الالالزقا  كزاج جا عه  الالالا زاء(الزئد الالالم ااتجا      ن حا اال ا ين والمع صالالالف والمعالمحطم 
لدمز يواجةم     ، الماالً   الم ال شالا : و اليز ىجا الخط  ن المحطم الزئد الم ااتجا  حا   الم ال شالا حا  

 -خط حا ال اعالم   و وىو يالجلالك وخالدن جمد  األ الالالالالالالالالالالالالالخالا  الواقاين يا  الطزدق العالان    الةالام  ن حا  
خد اته إل  حا ال اعم و ارع الج ز و ن ثف وجم  لد دن  الج ز : و يز ىجا الخط ااتجا   ارع     ارع

فضالالالالالًو ين احشالالالالالاء خطوف ح   ماخادم فا جمد  احداء   الالالالالار  ال  المحطم الزئد الالالالالم فا  ز ع المدينم 
 المدينم.
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 الالالالالمال المدينم الدور  –ين ف   ازدق ج الالالالالز  الالالالالدا  الالالالالا زاء    المزور العايز لامدينم( العم  يا   ثالثًا: 
ا الم زر فا ال صالالالمدف األ الالالاس  خارجالطزدق الف    العم  يا  اكمال ايمال ا ان المزور العايز و جلك  

 ا ان المزور العايز   طزدق الضالالالالاو دم  الالالالا زاءودا  ا ا  -  الحا الصالالالالنايايمدن  ن الج الالالالز الجديد   الج 
خارجا حولا  ن  دخ  المدينم الجنو ا  ن جةم الضالالاو دم ال  ازدق ف   ازدق   اين االالزور فضالالو ً 

 الالدور  الالالالالالالالالالالالالالا زاء ويلالك ل جنالب اخ وف المزور العالايز االالمزور الالداخال  وتخمدف  ن االخ نالاقالات المزوردالم 
 الداخادم. 

 االهتمام بالنقل العام : – 2 – 2 – 5

ىنالا ي ف ال ز يع يا  جعال  الن ال  العالان قالدر اش جالا  جالجااالا ولدس االارما لانالاس فا األ الاكن ال ا        
فةنالا  العالديالد  ن اش جالاحدالات حول يلالك و مالا ىو  عاون ا  النالاس يزدالدو     ،تنالاف الالالالالالالالالالالالالالدالاً وجو  فيةالا الن ال  

خالد الم يات حو دالم يالالدالم ونجور قايااله فالالخالد الم يات النو دالم الجيالدا تعنا خالد اله مائمالم و ع مالد  و الأ وحم  
  ن وال  غاوات   نويم.

لد   يجلك   مو الواصالالالالالالالالالالات ال ا تح و  نيواب وا الالالالالالالالالالعم و  عدما ت ا   ن وقت الصالالالالالالالالالالعوم والنعول      
 الزحام،الوقت الم الالالالالالال يزق لا ن   إي ا  الخد م الدائمم ت ا   ن االح ظار وال حود  و ال الا ت اي  ز ن 

إل  جاحب يلك ا الالالالالال خدان و الالالالالالائ    الالالالالالايدا  م  اطاقات األجزا الج دم تخ صالالالالالالز ز ن مف  األجزا وىنا  
و  لالده الز الاب اتجالالا  ز ن ح ول ا  الن الال  العالالان الموثوق االه واأل ين وعالالد جوىزدالا حول إاعالالام الشالالالالالالالالالالالالالالج

فالناس ي جنمو   شالالالالجام الشالالالالك فا  ويد الحافوت وقام الزاحم وىج  إيا اج مع ا    الالالال طول،الزحام و ف 
 فا الن   العان   كو   شجام  مار لاجدل الم  مز.

لالجا وجالب ا  ينظف حظالان الن ال  احيالث وجو  الجةالد المطاوب ال الالالالالالالالالالالالالال خالدان ىالجا النمط  ن الن ال  الن ال      
يا  اق   ا ومجن    الالالالمدم الم الالالالارات يا  ن الالالالاس الطزق الزئد الالالالم وح اف الوصالالالالول النةائدم نو  العان(

كا الالالالالال خدان الز وز واأللوا   نلوا   عينم لاواصالالالالالالات يا  ن الالالالالالاس الخطوف( نو ا الالالالالال خدان حمط و زحا ل  
اطاقات األجزا الجا فدم  الالالالالالالالالالالالواء لاطوب نو لامن  الالالالالالالالالالالالمين ،  أ  ت اق الجا عم    الجةات ال ا توفز 

 ات الن   العان ا الالالالعز ثايت يا  يم  اطاقم  مًو لاطاوم نو المن  الالالالمين لمدا  الالالالنم  مًو وىجا و ا  خد 
 كميزًا  ن ا  خدان الطاوم نو المن  مين ل داراتةف الخاصم و د ا   ن االزمحان المزور  . 

الن ال  اجااالم   ىو  دف ي ف توفيز خالد اله  الالالالالالالالالالالالالالا زاءنيظف ال حالدوالات ال ا تواجاله الن ال  العالان فا    نحالد إ        
ن  خارج المز ع فخد م الم ار المايت لاحافوت فا ىج  المنااق     ا زاء زادم نو  ع ولم فا اواحا 
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تكو  غيز  جدوم ا الالالالالالالالالالالالالمب قام ح اف االحطوق وح اف الوصالالالالالالالالالالالالالول ال ا ومجن لان   ت دوف خد  ه لةا وتكو   
 دان تاك ا نو  دارا خاصم. جااه ا مب قام الطاب يايةا لجالك ياجأ  جا  ىج  المنااق ال  ا  خ

 تحسين البنى التحتية لشبكة الطرق : – 3 – 2 – 5
تشالالالالالالج  خد ات المن  ال ح دم العموم الا ز  لألحداء ال الالالالالالجندم وىا نوضالالالالالالا المحدم األ الالالالالالا الالالالالالا لنظان        

الحزا  األج مايا فا  دينم  الالالالالالا زاء إي ن  ح صالالالالالالةا الجعئا فا اعر األحداء وح صالالالالالالةا الكاا فا نحداء 
نخزه ىو  ن  الالالالالالالالاىف فا قام الحزا  اشج مايا وال شالالالالالالالالمث فا اشحداء ال دومم ، إ  ال طاع المالث وعاحا  

 م خد م  عينم وإحعدان نخزه  الالاىف فا تزم  الحاو  ن تواين وااالال  فا توزد  خد ات المن  ال ح دم فواج
افزىا قد ي  إ  اعر الخد ات قد ن الالالالالالالالالالالةمت فا ظاىزا ال ةز   م  خد ات الصالالالالالالالالالالالزع الصالالالالالالالالالالالحا ويدن تو 

ناالالح   الالمب فا تدايا الوحدات ال الالجندم ا الالمب  مدات األ طار وتشالالو  ال ز م يةا ويدن وجوم تصالالزدف 
وحظان  الوالويات( وحوع ال ز م  اةا يوا    يثزا فا تعايد ال ةز   ما فا حا الشالالالالالز م يا   الالالالالمي  الممال 

 وف ا لا حاي  المجاحا .ال الحصز لجا  وع ح ون اا  عزاد خد ات المن  ال ح دم و م   عالج ةا 
إ  حال  الالالالالالالوجم الطزق لدس اأفضالالالالالالال  حال  ن خد ات الصالالالالالالالزع الصالالالالالالالحا الموجوما االالالالالالالمن ىجا 
ال طاع فنظان إك الالالالاء الطزق إ  وجد وا  ز إل  المةندم والعامدم يا  حد  الالالالواء اا الالالال مناء نحداء  العرايم ، 

مناء اعر الشالالوارع الزئد الالدم ال ا ال الالجك ، المعامين ، ال ام الالدم ( فإ  اقدم األحداء  اةا غيز  ج الالوا اا الال 
الج  يواالالال  الن الالالوم الممودم  ( 23الشالالالج  ( و 45تعاحا  ن ال ك الالالز واالك الالالاء المد ز ، و ن خول جدول  

 . لعينم  ن احداء المدينملحجف اشك اء 
   (1 ال ام الالالالالالالدم ( و ن الالالالالالالب يا  ال والا  –ال الالالالالالالجك  –العرايم    –إي يايت نيا  ح الالالالالالالوم فا نحداء  المعامين 

%(  ما 20% ( ا ا اقدم األحداء فاف ي جاوز ح الالالالالالوم اشك الالالالالالاء فيةا ين  %80 ، %90 ، 97  % ،100
والعز و الالدم    العاف ن  امدعم االك الالاء ىا  ن النوع الزم  جدا والج  و  صالالز يا  الشالالوارع  المعم فا 

يةا تاك الزئد الالالالالالدم ، إ  تدا دات ىج  الخد م تنعجس يا  األحداء  ن خول الععلم المجاحدم ال ا ت صالالالالالالم  
األحداء  وحةا غيز  ج الالالالالوا وغيز  خدو م اشالالالالالوجم الصالالالالالزع الصالالالالالحا تجع   نةا نحداء غيز  زغوب فيةا 
ويات ييمم  الالالالالالالالالالالالجندم  اوثم ، لجا فإ  المعالجات الججردم ل اك األحداء ىا توقد  الخد ات ل  واصالالالالالالالالالالالال  ىج  

  األحداء    ال طور الحضار  لامد  .
  

 

ادم ال ز دم لاعاون اشح احدم ،جا عم رواء خعي   واىا، ال ةز   الحضز  لمدينم  ا زاء، نازوحم م  ورا  غيز  نشورا    (1)
 . 63،  2017تكزدت،
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 هناك مقترحات أخرى إضافية:

 تو د   وارع المدينم. -1
 تاالى مان ينظان المزور الج ا  ن خول احشالالالالالالالالالالالالاء  نظو م  زور   كا ام    حظان  ا يزا -2

 زاقوم لزصد المخالاات لاحد  ن االزمحان وال زيم واالج داز الخاا  الج   مب الحوامث 
 المزوردم.

 .احشاء  وارع مائزدم حول المدينم لا خمدف ين االزمحان فا  ز ع المدينم -3
 احشاء ج ور لعمور المشاا فا المنااق المعمحمم و شج  خا   نط م ت اا   ا زاء. -4
 احشاء ج ور او احااق فا ال  ااعات الزئد دم ل خمدف االزمحان المزور . -5
 تاعي  اليزا ات المزوردم لامخالاين وال أكيد يا  حم  االجازا المزوردم ور ط حعان األ ا .  -6

 ( 45جدول )
 2020لعام  واثاث الشارع لعينة من احياء المدينةلحجم اكساء  التوزيع النسبي 

 ن 2020ن   االك اء لألحداء لعان المصدر : اي ماما يا   ديزدم يادوم  ا زاء ، ت ديزات المادوم حول حجف العجع الداخاا لخطوف ال

  

 االحياء
مجموع اطوال  
الطرق في  

 الحي كم

نسبة  
االكساء 

% 

نسبة وجود 
اثاث الشارع 

% 
 االحياء

مجموع اطوال  
الطرق في  

 الحي كم

نسبة  
االكساء 

% 

نسبة وجود اثاث 
 الشارع %

 0 0 13.61 الجبيرية الثانية 0 97 10.69 الزراعة 
 0 0 18.01 صالح الدين 0 90 20.09 السكك

 0 2 27.2 المثنى 0 100 5.15 المعلمين
 0 1 15.98 الخضراء 0 20 18.79 المعمل 
 0 0 12.28 اإلفراز  0 10 19.28 الضباط 

 0 2 12.7 الشرطة  0 5 25.51 الجبيرية األولى
 0 1 29.65 الجبيرية ثالثة  0 80 13.78 القادسية 
 0 1 5.19 الكفاءات  0 3 15.49 الشهداء

 0 - 275.7 المجموع 0 20 12.3 العرموشية 
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 (23) الشكل
 2020لعام  احياء المدينةواثاث الشارع لعينة من لحجم اكساء  التوزيع النسبي
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 االستنتاجات: اواًل:

ت ندم حظف المعاو ات الجيزالدم ت م   اجااءا يالدم فا تحاي   الالالالالوجات الن   ال الالالالالدما    ن   ظةزت الدرا الالالالالم ن -1
 .ال زيم فا احجاز الخزائط الزقمدمت م   اجااءا يالدم  ن حيث الدقم و  لكوحةا الجاحب الطمولوجا

ال ا تز طةالا االأجعاء   والمالاحودالم  االالطزق الزئد الالالالالالالالالالالالالالمةالا وارتوالاا المحالافظالمتح ال  المالدينالم  ز ع   ميعا و الالالالالالالالالالالالالالط   -2
 حافظم صالو  الدين جع   نةا ي دا ح ادم يين  زاكع االقضالدم الزئد الم  المال وجنوب المحافظم و عر  

 المحافظات المجاورا واحعجاس يلك يا   ااءا الن   الداخاا يند  داخ  المدينم و خارجةا.

فا تحديد  الالالالالالج  وا  دام  االالالالالالحاً وا  لمدينم  الالالالالالا زاء موراً   الطمدفدم والوشالالالالالالزدم(الخصالالالالالالائا الجيزالدم  نمت   -3
المدينم واتجاىةا  ما ن ثز فا تخطدط المدينم وا  دامىا واحماف  الالالالالالالالواريةا يمز  زاح  حموىا وصالالالالالالالالوال ال  
الحيع المجاحا الج  تشالالالياه المدينم، اي ا  النمو الحضالالالز  العمزاحا وال الالالجاحا  و د  الالالوجات الطزق اتخج 

 وحةز مجام والمشارد  الم ا م يادم. اتجاىا  زقدا ح دجم لوجوم المحدمات االثاردم 

ياغ  جموع ايدام  الالالالالوارع الن      كف(441.73اجمالا ااوال  الالالالالوجم ازق الن   الداخاا  فا المدينم    ياغ -4
و اغ  جموع ايدام ت ااعات  الالالالالالالالالالالالوارع الن   الداخاا فيةا    اً (  الالالالالالالالالالالالاري5431الداخاا فا  دينم  الالالالالالالالالالالالا زاء  

 ما نظةزت الن ائل    اين ايدامىا وناوالةا  ن حا ألخز.( ت اا  لعمون  الالالالوجم الن   الداخاا وت و3871 
 اخ وع فا  ماف ةا الكارتو زالدم ال وزدفدم.

خطوف  الالوجم الن   الداخاا فا المدينم ت   فا حا  الضالالواف( لموق  ىجا الحا توزد   ا    و الالط اتجا     -5
 الال  ال الالالالالالالالالالالالالالجالالاحا  واشمار  الالالج  تحدط االاله األحدالالاء ال الالدومالالم والحالالديمالالم لامالالدينالالم وىو و  زب جالالدا   ن  واق  ث

 والخد ا الواق  فا حا المعامين.

ىا  ال ييزات المورفولوجدم لشالالالالوجم الشالالالالوارع فا  دينم  الالالالا زاء ت كو   ن ثوثم احماف   ن   كشالالالالات الدرا الالالالم   -6
ىو  والنمط الشالوجا الز ايا    %(8.1   ين الوم  الشالعايا والنمط%(  3.1   الج   الج  ح الومعضالو  ال النمط

 ويا  ال والا. (  ف441,73 الوالغ %(  ن  جموع ااوال  وجم الطزاق 88.8  ال ائد اي  م  ح وم

%( والشالوارع  0.8 ح الم ةا  اوال الشالوارع ال الزدعم ح الب ال صالندف المورفولوجا يايت   اا  الدرا المكشالم  -7
%(  ن  جموع  75.4%( والشالالالوارع المحادم يايت 13.8%( والشالالالوارع ثاحودم يايت 10.0الزئد الالالم يايت 
(  ف،  ما  شالالات ح ائل  ال صالالندف الوظداا لاشالالوارع  الالداما الشالالوارع 441,73طزاق الوالغ ااوال  الالوجم ال
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%(  واح ات المزتوم  5.7%( ايا اح ات المزتوم االول  والشالالالالالوارع ال جاردم ين الالالالالوم  79.2 الالالالالجندم ين الالالالالوم 
 .  2(  ف441,73الماحدم  ن  جموع ااوال  وجم الطزق الوالغ 

واىمي ةا لةا نىمدم االيم فا ر ط ا الالالالالال عماالت األرد المن شالالالالالالزا فا ا  لشالالالالالالوجم الطزق ااخ وع احمااةا   -8
اجزاء المدينم    اعضالالالالالالالةا الوعر اما يوفز ال الالالالالالالزيم و الالالالالالالةولم الوصالالالالالالالول ال  اجعاءىا المخ اام واازافةا 

 األخزه وفا تطورىا الم   ماا.

ا    الزئد الالالم رعلشالالالوجم الشالالالوا  لدرجم اح شالالالار وتزااط وتمز ع الشالالالوجم  كشالالالات ح ائل تحاي  المي الالالزات الكمدم -9
%(  ين القدمم  5.1%( و ن الالالوم زداما يايت  105.127 عدل االحعطاع لشالالالوجم الشالالالوارع الزئد الالالم ياغ  

(  1,38 يايت مرجم االرتواف ح الالب  ي الالز يي ا لشالالوجم الشالالوارع الزئد الالم فا  دينم  الالا زاء  وا  الممالدم ،
(  0.49و ايت قدمم  ي الز جا ا  ،    كا اموىجا وعنا وجوم نكمز  ن  الوجم  يا م مرجم تزااطةا  ميزا و 

وىجا وعنا ن  تزااط الشالالوجم لف وصالال  إل  حد الشالالوجم الكا ام، و ال الا فا   الالوجم الطزق  ن حوع الشالالوجم  
 ما وعنا ا   الالالالالوجم الطزق الزئد الالالالالم    (0,46)  الااالمجعنا ح الالالالالب ال صالالالالالندف الم و ، و ايت قدمم  ي الالالالالز  

ت ح   تصالالالالال  الشالالالالالوجم إل  مرجم ال زااط ال ان،  و ايت ح ائل  يات تزااط قاي  وتح اج  عددًا  ن الوصالالالالالو
 الالوجم الشالالوارع الزئد الالم فا المدينم غيز  ن شالالزا اشالالج  جيد فا الحيع   (  ما يي الالز ن 0.83اي ا    ي الالز

مرجم االرتواف يين نازاع الشالالالالالوجم االالالالالفدام جدًا نظةزت ح ائل    كجلك، الحضالالالالالز  وىنا  ت ارب يين الع د 
تصالالااًل  وا الالزًا اجمد  الع د وا  يدم الوصالالوت الحالدم اق  اجميز ين اقصالال   و عظف الشالالوجم ال ت صالال  ا

  يدم  مجن  ن الوصوت وىجا ملي  ا  الشوجم قايام ال كا  .

( ، وىجا ماللم يا  ا   الالوجم الشالالوارع الزئد الالم  2.77 ي الالز تمز ع الشالالوجم تواين االتصالالال يايت قدمم    -10
  عظف وصوت الشوجم.لدس لةا ي دا  ز عدم و دطزا ت ازع  نةا 

 ي الالالالالالالالز  مافم  ( و 1.40مي الالالالالالالالز ايدام الشالالالالالالالالوارع االن الالالالالالالالوم لا  ااعات  ل  المي الالالالالالالالزات الوظدمدم  قدمم يايت  -11
، و ايت  مافم الشالالوارع االن الالوم لام الالاحم 2( ت اا  ة  ف84.07 يايت   2ال  ااعات االن الالوم لام الالاحم  ف

(  ف ة 3.31 يايت لا الالالالالالالالالالالالالجا   ( ا   مافم  الالالالالالالالالالالالالوجم الطزق االن الالالالالالالالالالالالالوم  2 ف 1(  ف اولدًا لك   9.5   2كف
واحعجاس يلك يا   ااءا الن   الداخاا فا   ح مم وت واين ىج  القدمم يا     وه االحداء ال جندم1000
 .المدينم
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( االالالالالالمن ييمم يزحا ل  Service area  -  Network Analyst   ا جاحدم الوصالالالالالالولتحاي   وفق  ي الالالالالالز   -12
 ARC GIS V10.3)  الوقت الم الالالالالال يزق فا الوصالالالالالالول  ن   ف د تف اي مام الوقت الم الالالالالال يزق لاوصالالالالالالول

 ف ة الايم( يا  ن الاس    60-  50الع دا الن ادم المز عدم ال   زاكع األحداء    تواالد    و الط ال الزيم 
( مقائق  3الع ن الم الالالالالال يزق لاوصالالالالالالول وىو الج  يةف   الالالالالال خد ا الطزدق ليمين الامات الم ممام ااق   ن  

يات  الالالالالالالالةولم ( مقائق  5  – 3ات  الالالالالالالالةولم وصالالالالالالالالول يالدم جدًا  م  حا  المعامين( و ن   وىا احداء ي 
( احداء  العز و الالالدم، الشالالالزام، الضالالالواف، الجميزدم األول ، ال الالالجك، المع صالالالف،  7 الالالمات  وصالالالول يالدم  

( حا  الجنا العرايم، الموحد الا ،  11 المات    يات  الةولم وصالول جيدا( مقائق   8 –  6الم ال شالا (و ن  
  –  9لمورحمن، اال ان، الةام ، المعم ، ال ام الدم، الخضالزاء، الشالةداء، الجميزدم الماحدم( و ن   ال ااول، ا

( احداء  الالجندم الكااءات، االفزاز، الممن ، الجميزدم  5مقائق  الالمات  يات  الالةولم وصالالول   و الالطم  (   11
م، صالالالالو   ( احداء ال اع3 الالالالمات يات  الالالالةولم وصالالالالول  نخاضالالالالم  ( مقد م 12المالمم، ال الالالالون( واكمز  ن  

 الدين، اليز و (.

وقد اخ ام اواالالال  ال حاي  الميداحا الخا  االزحوت ا   عدل الزحام وخ ام ح الالالب االفزام واال الالالز،  -13
والو الالالالائط   ال اك الالالالا   ال  الالالالدارا الخاصالالالالم الرحوت ال الالالالجا  ح الالالالب الوا الالالالطم الم الالالال خد م فا المدينم  ن 

 ...ال .ااخ وع    وه الدخ األخزه 

ميالداحدالم وح الاف الزصالالالالالالالالالالالالالالالد، ا  ىنالا  توالاينالًا فا  عالدل الحز الم يين الالجروتين  تمين  ن خول الالدرا الالالالالالالالالالالالالالالم ال -14
الصالالالواحدم والم الالالائدم يا  الشالالالوارع الزئد الالالم وال ا تعد  ن الشالالالوارع يات النمط الشالالالعايا ال ا ت الالال  طب  

 .اغاب الحز م 

الدرا الالالم ا  الطاقم ال صالالالمدمم لشالالالوجم الشالالالوارع ال ت نا الالالب ايدام المز وات المارا فوقةا ، فضالالالًو نظةزت   -15
(  الج  وجو  لده  Fين يلك ا  جمد  ال  ااعات المدرو الالالالالم فا المدحدم وقعت االالالالالمن   الالالالال وه الكااءا  

 ( والج  يدل يا  اح الالالالالالالالداب المزور المضالالالالالالالالطزب     الالالالالالالالزيات قايام جداً 1 عدل حجف المزور اكمز  ن  
 ت  زب  ن الصاز.

، فةا   والالالاينالالالم  ن حيالالالث توزدعةالالالا المجالالالاحا  الالالا يين  2020لدمالالالا وخا يالالالدم الحوامث الم وفزا لعالالالان   -16
( فا ت اا  الززاق 35( حامث فا يمون ال  ااعات  نةا  188ال  ااعات المدرو م، حيث ياغ يدمىا  

( فا 15ا  العاوا و ( فا ت ا53( فا ت اا  ال ام الالالالالالالالالدم و 25(  نةا فا ت اا   الالالالالالالالالوق  زدد  و 60و 
 ت اا  اال  شاردم.
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، غاز ثنائا  Coغاز نحام  نو  الالالالالالالاليد الكار و  تعاحا ال  ااعات المدرو الالالالالالالالم  ن  شالالالالالالالالجام تاوث الةواء   -17
،  No2، غالاز ثنالائا او  الالالالالالالالالالالالالاليالد الن زوجينSo2، غالاز ثنالائا نو  الالالالالالالالالالالالالاليالد الكمزدالت  Co2او  الالالالالالالالالالالالالاليالد الكالار و  

الم مو  يةا،  ما تعاحا االحداء ال جندم  ن   ىا   واينم  ن حيث ح وم  ال اوث  . Hcوالةيدرو ز وحات 
  شجام تاوث الضجدل.

تدحا  ااءا خد ات المن  ال ح دم لشالالوجم الشالالوارع فا المدينم  ما اثزت يدورىا يا   ين  كشالالات الدرا الالم   -18
  كااءا الن   الداخاا   ممام ين وم االك اء واثاث الشارع.

 ثانيًا التوصيات:

فا ايالدام خطالم تنمودالم ل الأىيال   الم مماالم ينظف المعاو الات الجيزالدالم  االالالالالالالالالالالالالالزورا توظدف ال  ندالات الحالديمالم   -1
ت م   اجااءا يالدم  ن حيث الدقم وال الزيم فا احجاز الخزائط    لكوحةا ،الشالوجم الداخادم لان   فا المدينم

 الزقمدم.

لكا ال  فا المدينم جم الن   يين احماف ا الالالالال عماالت االرد و الالالالالوو  الالالالال دان    ازم  توافقاالالالالالزورا وجوم  -2
   ما ييثز يا   ااءا  نظو م الن   الداخاا. ينمو ا  عمال يا  ح اب اال  عمال االخز

ياما النظز فا تصالالالالندف الشالالالالوارع واحمااةا والعم  يا  زداما  ااءا اعر الشالالالالوارع لعم  يا  ا اينويا   -3
رئد الالالم لضالالالما  اح الالالدايدم المزور و الالالةولم  ن خول زداما  الالالع ةا المزوردم وتحود  اعضالالالةا ال   الالالوارع 

 .الوصول ال  اجعاء المدينم

االمن المنط م    اضالزورا رف  الحواجع الكوحكزد دم المواالويم يا    الار الشالوارع وخاصالم الزئد الم  نةا -4
وح   اعر الدوائز والمي الالالالالال الالالالالالات الحجو دم واال ندم ال  ا اكن اخزه اغدم الحياولم مو  خاق  ال دومم،

  وتز عىا فا  نط م حا المعامين. ردماالخ ناقات المزو 

الى مان ي يييز يامات الن   يين ال الالالجا  وال ا ت محور حول ا الالال خدان ال الالالدارا الخاصالالالم وال وجه ينويا ا -5
حطاق    خارجواالالالالالما  وصالالالالالول خد م الواصالالالالالات ال  االحداء الواقعم  ححو  شالالالالالار م لان   العان الم الالالالال دان  

م اق   ن ا  خدان ال دارا الخاصم، واوضا حشز الويا الن اا  أل  اثار  الميمدم واالج ما د ،ت دوف الخد م
 .ا  ن و ائط الن   الصدو م لاميمماأىمدم ا  خدان الدراجم الةوائدم، واوضا المشا لكوحةم
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الدور  –االالالزورا ر الالالف خطوف جديدا لشالالالوجم الن   الداخاا، فضالالالو ين ف   ازدق ج الالالز  الالالدا  الالالا زاء    -6
   ازدق خارج  ن الحا الصالالالالالنايا ال  ازدق الضالالالالالاو دم  الالالالالا زاء  ا ان المزور العايز و جلك اق زا  ف

ف   ازدق خارجا حولا  ن  دخ  المدينم الجنو ا  ن جةم الضالاو دم ال  ازدق    افضالو ين االزور 
الدور  الالالالالالالالالالالالا زاء  ويلك ل جنب اخ وف المزور العايز االمزور الداخ  وتخمدف  ن االخ ناقات المزوردم 

 الداخادم. 
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يزالدم الن   يين المنةجدم وال طميق، مار الدازور  العامدم  حمد ازىز  الالالالالالالالالالالالالعيد واخزو ، ج،  ال الالالالالالالالالالالالالما   -21

 .2011لانشز وال وزد ،يما ،
،  الالعاع لانشالالز  GISوما  ال حاي  اشحصالالائا لامداحات المجاحدم فا حظف المعاو ات الجيزالدم    الالنكز ، -22

 .2008والعاون ،  وردا ، 
, جا عم حاوف العز دم لاعاون 1االثار االق صالالالالالالالالالاموم لحوامث المزور، ف ،رااالالالالالالالالالا يمد المعطا  ال الالالالالالالالاليد، -23

 .2008الزداد,  اال ندم،
 . 1988 ناخ العزاق ، تزجمم  اجد ال يد ولا ويمد االله ارزوقا  ز   ، جا عم الوصزا ،  ، اش ،ياا -24
م ال كنولوجدم،  ويوء الدين  ي  ، الم طاوات الاضالالالائدم ل خطدط المدينم . الجا ع ،نحمد  حمد ،  الالالةاب  -25

 .1990وزارا ال عادف العالا والوحث العاما، ايدام، العزاق، 
حاصالالالالالالالز يمدهللا م حمد  حموم ال الالالالالالالزداحا، الجيزالدم الكمدم واالحصالالالالالالالائدم، مار الانو ،  جم  الصالالالالالالالال ، -26

 . 1979المجز م،  
، مار الك ب الواندم،  1ال خطدط الحضالالالالز  ن الالالالس و اا دف  دخ  يان، ف  زدن العايدين ياا ، ،صالالالالاز -27

 .2004ينياز ،
 .287ال خطدط الحضز ،  دخ  يان،  صدر  ايق،    ،زدن العايدين ياا صاز، -28
 . 2000اء لانشز وال وزد ، يما  ،   وامل تخطدط الن   الحضز ، مار صا،  صاز، زدن العايدين ياا -29
،  1د ات المد  مرا م االجيزالدم ال نمودم، المي  م الحديمم لاك اب،فإيزا دف واخزو ، خ  الطدف، اشيز -30

 . 2009ازاياس،لمنا ،
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، جيزالدم الن     يعاىا و ز اىا ( ،  طوعم  حمد يمد الكزدف ح الالالالالالالالالالالا  ،  ج وم االحجاو    الالالالالالالالالالالعيد ،  يمد  -31
 . 2010المصزدم ، صز، 

و ناىجةا،  ي الالالالالال الالالالالالم الكودت لا  دن العاما    الالالالالالعيد ، جيزالدم الن   الحضالالالالالالز   اةو ةا ، يداحةا،،  يمد  -32
 .2007،الجمفدم الجيزالدم الكود دم ،الكودت ،

 .2010    يعاىا و ز اىا،  طوعم  حمد يمد الكزدف ح ا ،  صز،جيزالدم الن ،يمد ، عيدا -33
الن   فا  دينم الموصال ، مرا الم فا جيزالدم المد ، اازوحم م  ورا  غيز  نشالورا ،   ،ماوم  الادف  يجاج، -34

 .1997جا عم الموص ،  ادم ال ز دم،
 .2010 ايدام، الم  نصزدم،  طوعمالجا عم  المد ،جيزالدم  ،صال  ر د  العجياا،  حمد  -35
مرا الالالالالالالالالالالالالالات تطمدقدالم فا حظف المعاو الات الجيزالدالم، مار العاف، الطوعالم االول ،  ،  حمالد يعدع  الخعا ا ، -36

2007. 
مرا الالالالالالالالالات تطمدقدم فا حظف المعاو ات الجيزالدم، مار العاف ، جا عم الكودت،  ، حمد يعدع    الخعا ا ، -37

2007. 
حظف المعاو ات الجيزالدم، ا الالالالالالالالالا الالالالالالالالالدات وتطمد ات لاجيزافيين، مار المعارع،  ،   حمد يعدع  الخعا ا ، -38

 .، الطوعم المالمم2004اال جندردم، 
 .2000،2حظف المعاو ات الجيزالدم، ن ا دات وتطمد ات لاجيزافيين، جدا، ف ،يعدع، حمد الخعا ا -39
 .2006, الزداد, لاعاون اال ندمجا عم حاوف العز دم ، 1 عد الدين  حمد امارا المزور, ف يشماو ، -40
 الالالالالالالالالالالالالالادمالا  ، اشالالالالالالالالالالالالالاليز جزار ، تاوث الةواء ،  ج الب ال ز دالم العز ا لالدول الخادل ، الزدالاد ، ،    الع ياا -41

1990. 
 .1983تخطدط المد ،  ج وم االحجاو المصزدم، ال اىزا،  ،احمد خالد  يون، -42
األرااالالالالالالا اأحداء  دينم  ت يدف النمط ال خطدطا الشالالالالالالوجا لمخططات ت  الالالالالالدف   ،ياا،يصالالالالالالان الدين  حمد  -43

 .2009الزداد،  ادم العمارا وال خطدط، جا عم الماك  عوم،
  . 1999 ضز خاي  ، ملي  الدرا م الميداحدم فا الجيزالدم ، جا عم تكزدت،  ، العمز -44
 ج وم المج م  العز ا لانشالالالالالالالالالز وال وزد  ,يمال    1فالجيزالدم المناخدم , ،صالالالالالالالالالال   صالالالالالالالالالطا    د الالالالالالالالال ، -45

,2005 . 
 ادم الةند الالالالالالالالالالالالالم ،جا عم الماك  الالالالالالالالالالالالالعوم،   االخ ناقات المزوردم حاول ت ندم، ،اليا د ، ياا ين  الالالالالالالالالالالالالعيد  -46

 .ه1421ال عوموم،
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، مار الصالالالالاا , يما  االرم , 1تحطدط ا الالالال عماالت االرد الزداا والحضالالالالز  ,ف ،يمما   حمد ،غندف   -47
2002. 

 حموم ، ن الالالالالالالس و شالالالالالالالجوت ال خطدط الحضالالالالالالالز  واشقادما ،  طوعم الانو  ، ايدام ،   صالالالالالالالوا ،  حمد  -48
1988. 

 حموم ، الن   الحضالالالالالالز ، مرا الالالالالالم فا ا الالالالالال عماالت االرد،  جام  ادم ال ز دم، جا عم    صالالالالالالوا ،  حمد  -49
 .1991، 1ايدام، العدم 

ويمز الةا ما يو م، جيزالدم المد  ،  وامل وا س و نةل وحظزدات    ،المظاز، ح ن يمد الصاحب  -50
 .2010،  اال م مار الصاا لانشز ، يما  ،  ،1ف وتحايوت  جاحدم ،

، مار الك ب لاطوايم والنشالالالالالز ،   2جيزالدم المد  ، ف وصالالالالالال  فاد  ح الالالالالن ، ،صالالالالالمز  فارس ،  لةي اا -51
 . 2000جا عم الموص  ، 

 طوعم مار ال ون، ايدام، ،1فتطور الوظدام ال جندم لمدينم ايدام الكمزه،    ،صال  فاد  ح ن  الةي ا، -52
 .1976، 1ف

دم المد ،  طوعم جا عم الموصالالالالال ، جيزالصالالالالالال  فاد  ح الالالالالن، جيزالدم المد ،   ،الةي ا، صالالالالالمز  فارس -53
1987 . 

وصالالالال  فاد  ح الالالن، جيزالدم المد ، اىمي ةا، مرا الالال ةا، اىدافةا، وازق الوحث   ،صالالالمز  فارس  الةي ا، -54
 .2000جا عم ايدام،  ،1ف فيةا،

 ثانيًا: الرسائل واالطاريح الجامعية:

تحاي   الالالالالوجم  الالالالالوارع  دينم الموصالالالالال  مرا الالالالالم فا جيزالدم المد ، ر الالالالالالم   ،المدراحا ،يوء احمد  الالالالالادما  -1
 .2009 اج  يز غيز  نشورا(،كادم ال ز دم، جا عم الموص ،

خام ح الالالالن  حمد صالالالالال  ، حمججم ال عمدف الخزائطا الزقما لشالالالالوجم  الالالالوارع  دينم جمجمال،  ،   الجمور   -2
 .2013ون االح احدم،ر الم  اج  يز غيز  نشورا ، جا عم تكزدت،  ادم ال ز دم لاع

 نةال  يمالدهللا حمالام  اعمالم حظالان الن ال  الحضالالالالالالالالالالالالالالز  فا  الدينالم تكزدالت ، اازوحالم م  ورا  غيز    الجمور  ، -3
 .2013 نشورا ، جا عم الموص ،  ادم ال ز دم،

ال حاي  المجاحا ال الالالال عماالت األرد الحضالالالالزدم فا  دينم ياد اا الالالال خدان    ،الجمور ، يا الالالالف  طشالالالالز ر الالالاليد  -4
GIS 2011غيز  نشورا،  ادم ال ز دم ، جا عم تكزدت،  ، ر الم  اج  يز. 
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الخد ات الديندم فا  حافظات غعا  مرا الالالالم فا جيزالدم الخد ات( ، ر الالالالالم   ،الجدام،يمد الكزدف  نصالالالالور -5
 .2016 اج  يز غيز  نشورا،  ادم اآلماب، ق ف الجيزالدم، الجا عم اش و دم ايعا،

الوظائم األ الالالا الالالدم لمدينم الحمعا ويوقاتةا اشقادمدم ، ر الالالالم  اج الالال يز   ،رداد  اظف  الالالاما  الجمياا، -6
 . 2001م اآلماب ، جا عم ال ام دم ،  غيز  نشور  ( ،  اد

 ااءا ال وزد  المجاحا لاخد ات المج مفدم  تعادمدم ، تزفيةدم، صالالالالالالحدم(   ،رداد  اظف  الالالالالالاما  الجمياا، -7
 .2007فا  دينم  ز وء، نازوحم م  ورا  غيز  نشورا، جا عم ايدام ،  ادم ال ز دم اين ر د، 

اشقادمدم ،ر الالم  اج ال يز  غيز  نشالور  (،  ادم ال ز دم  الم داموم وظائاةا ويوقاتةا   ،ح الن  حمد   ح الن، -8
 .1989األول   ، جا عم ايدام ، 

اثز احظمم الطزق يا  الن الالالدل الحضالالالز  لامدينم، ر الالالالم  اج الالال يز غيز  نشالالالورا،    ،حموم ، فزاس ثا ز -9
 .2001 عةد ال خطدط الحضز  واالقادما، ايدام، 

يو الالالالالم حمز , الن   المز  فا  حافظم جنين مرا الالالالالم جيزالدم(, ر الالالالالالم  اج الالالالال يز،     حمد ،خطيب   -10
 .2011جا عم النجا  الواندم، حاياا، فا طين، 

 حمد يو الالالالالم حمز , الن   المز  فا  حافظم جنين مرا الالالالالم جيزالدم(, ر الالالالالالم  اج الالالالال يز،  ،خطيب   -11
 .2011جا عم النجا  الواندم، حاياا، فا طين، 

الداخاا لامد ، مرا الالالالالالم فا اعر اال الالالالالالس الجيزالدم ل خطدط المد ،  جام  ال ز يب  ،ح الالالالالالن  الخداف، -12
 .1964جا عم ايدام،  ادم ال ز دم، ، ،  12اال  اي،  جاد 

نثز النق اال الالالالالالالدارات فا المناء الوظداا والعمزاحا لمدينم اع و م ، ر الالالالالالالالم  ،رجاء خاي  احمد  الدلدما، -13
 .2005 ،  اج  يز غيز  نشورا، ،  ادم ال ز دم جا عم موال

العوقم المجاحدم يين  الالالالالالالوجم الطزق المزدم وتوزد  الم الالالالالالال وانات فا رغد  الالالالالالالعيد يمد الحميد , ، الدور   -14
  .2006قضاء  ا زاء، ر الم  اج  يز غيز  نشورا،  ادم ال ز دم، جا عم تكزدت، 

، ر الالالالم  اج الالال يز   د م   1987  -1947تييز  الالالجا  قضالالالاء  الالالا زاء    حمد ،نحجف يمد هللا  ،الدور   -15
 .1989إل   ادم ال ز دم ، جا عم ايدام ، 

اح شالار الوظدام ال جاردم فا  دينم  الا زاء واحعجا الةا يا  الميمم    ،يةاء الدين  حمد  الةاب   ال الا زائا، -16
 . 2018الحضزدم، ر الم  اج  يز  غيز  نشورا (،  ادم ال ز دم ، جا عم تكزدت ، 

مار ازق الن   المز  فا الم الالالالال وانات الوشالالالالالزدم فا  حافظم صالالالالالو  الدين    او ، جيد    ،ال الالالالالا زائا -17
 .1990،ر الم  اج  يز غيز  نشورا،  ادم ال ز دم اين ر د لاعاون اشح احدم ،جا عم، ايدام،
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لمدينم  الالالالالالا زاء، نازوحم م  ورا  غيز  نشالالالالالالورا  ادم ال ز دم   ال ةز   الحضالالالالالالز    ،رواء خعي    الالالالالالواىا، -18
 .2017لاعاون اشح احدم ،جا عم تكزدت،

ا الالالالالالالالالالال عماالت األرد ألغزاد الن   فا  دينم النجم مرا الالالالالالالالالالالم فا   ، حمد حميد  واس  ،الشالالالالالالالالالالالةايا  -19
 .2002جيزافيالم المد  , ر الم  اج  يز ,  ادم ال ز دم , جا عم الم  نصزدم , 

العايدين ياا ، الن   فا  دينم  ز و ، مرا الالالالالالالم حضالالالالالالالزدم  ارتوغزالدم، اازوحم م  ورا    زدن،  صالالالالالالالاز -20
 .1996غيز  نشورا، جا عم ايدام،  ادم اآلماب، 

ال ممي  الخزائطا لشالالالالالالالالوجم الن   الداخاا لمدينم  ز و  وقداس   ،يمد الصالالالالالالالالمد، ار الالالالالالالالد  مال الدين -21
الم  اج الال يز غيز  نشالالورا، جا عم تكزدت،  ادم  (، ر الالGISكااءتةا اا الال خدان حظف المعاو ات الجيزالدم  

 .2012ال ز دم، 
خزائط المد  ومرا م تطمدقدم ين  دينم ان قصز ، الجعء األول، ر الم   ،يمد الععدع، فزاس  ا ا -22

 .2001 اج  يز غيز  نشورا،  ادم ال ز دم ، جا عم الوصزا،
ا، ر الم  اج  يز  غيز  نشورا(،   فيد جغرالوم الحقل الحاري  اةو ةا،  واديحةا،  حا جةالالالال، يد ، -23

 .م2007ق ف الجيزالدم، الج فيالم الكويتوم جا عم الكويت، الكويت، 
 دينم تكزدت تز يمةا الداخاا ويوقاتةا اشقادمدم ، نازوحم م  ورا   غيز    ،العميد  ،  من  حاظف ماوم  -24

 .2008نين ر د ، جا عم ايدام ،  – نشورا( ،  ادم ال ز دم 
ال حاي  المجاحا ال الالالالالالالالال عماالت االرد ألغزاد الن   فا  دينم ايدام    ، حمد صالالالالالالالالالال  ر د  العجياا، -25

 .1995مرا م فا جيزالدم المد ، اازوحم م  ورا  غيز  نشورا، الجا عم الم  نصزدم،  ادم ال ز دم،
  م،  ايدس  الالالالالالةولم الوصالالالالالالول إل  الخد ات العا م فا المد  الاا الالالالالالطيند   ،يواما،غزوم غالب صالالالالالالوحا -26

 .2007ر الم  اج  يز غيز  نشورا ، جا عم النجا  الواندم، فا طين،
مرا الالالالالالالالم يمادم فا ال حايوت الشالالالالالالالالوجدم، الكادم الجا فدم لاعاون ال طمدقدم،   ،قزوف، يمزو جمال ف حا -27

 .2016، 120137240الن خم األول ،  شزوع   دن ال  ااوم الجا عم لاعاون ال طمدقدم، رقف المشزوع 
ال حاي  المجاحا لحز م الن   والزحوت اليو دم فا  دينم الوصالالزا،    ،رودد   صالالطا   نصالالور ال نا ، -28

 .ن2018ر الم  اج  يز  غيز  نشورا(، ق ف الجيزالدم،  ادم ال ز دم لاعاون اشح احدم، جا عم الوصزا، 
 اج  يز    ال حاي  المجاحا لاصنايات المدجاحدجدم فا  دينم  ا زاء، ر الم  ، حمد،يوء  ا ا ح و   -29

 .2018غيز  نشورا،  ادم ال ز دم لاعاون اشح احدم، جا عم تكزدت ،
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الن   فا  ز ع  دينم    ألغزاد ال حاي  المجاحا ال ال عماالت االرد   ،لطدف ح الن يمدهللا  المحمد ، -30
 . 2005الز ام ، ر الم  اج  يز غيز  نشورا، جا عم االحوار،  ادم ال ز دم، 

ينم اع و م مرا الالالم ل ز يمةا الداخاا الوظداا ، ر الالالالم  اج الالال يز  غيز   حمد يو الالالم حاجف ،  د ،  لةي اا -31
 .1989 نشورا( ،  ادم ال ز دم األول  ، جا عم ايدام ، 

 حمد يو الالالم حاجف ،  دينم اع و م مرا الالالم ل ز يمةا الداخاا الوظداا ، ر الالالالم  اج الالال يز  غيز  ،  لةي اا -32
 .1989 نشورا( ،  ادم ال ز دم األول  ، جا عم ايدام ، 

يوقم  الالالالالو م الطزق الحضالالالالالزدم    يمادم ال خطدط الحضالالالالالز  لامد  العزاقدم،  ،الةي ا، ثائز  الالالالالاكز -33
 .1988ر الم  اج  يز  غيز  نشورا(  ز ع ال خطدط الحضز  واشقادما، جا عم ايدام،

 :والدوريات  البحوث  ثالثًا:

الزحوت المزوردم ، احث  نشالالور،  جام   حمد،  ال الالمات ال خطدطدم لاعوا   الميثزا فا تولد   إ الالمايي ، -1
 ن.2013(، 28المخطط وال نمدم، العدم  

الجوراحا، حميد يطدم يمد الح الالالالالين، ت يدف  ااءا  الالالالالوجم الطزق المزدم المعمدا يين المزاكع الحضالالالالالزدم فا  -2
 2014، 2، العدم 7 حافظم  د ا  مرا م  مدم(، جام اورو ، لاعاون اشح احدم، المجاد 

 ناخ ال طز العزاقا , جام الجمعم العزاقدم , المجام ز األ الالالاليب، الحديمم فا تصالالالندف  ح الالالن، فااالالال  ااق -3
 .1976ال ا   

خضالالالالالالالالالالاليز، ياا يمد الصالالالالالالالالالالالمد، خدوجم يمد العىزا ح الالالالالالالالالالالين، األاز النظزدم والمناىل العامدم ال  ندم لعاف   -4
 .2016لماحا،الجيو عاو اتدم، المجام العزاقدم ل كنولوجدا المعاو ات، المجاد ال اا ، العدم ا

،  14مىد , جيد  او ،  كااءا الن   الداخاا فا  دينم  الالالالالالالالا زاء  ,  جام األ الالالالالالالال اي، جا عم ايدام، العدم   -5
1993. 

ال الالا زائا،  جيد  او ، ال نمدم الم الال دا م لنظان الن   المز ، احث غيز  نشالالور،  ز ع الموارم الطمدفدم   -6
 .2012، جا عم تكزدت،
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Abstract  

 

The internal transport services in the city are one of the factors that increase 

the functional link and interaction between places on the surface of the earth, and 

it is one of the services that occupies a spatial space within the city and one of the 

main base structures in it. Among them, which cannot perform their role 

efficiently without the movement of people and goods between its different parts. 

Hence the importance of transportation and traffic and its vital role in the life of 

the city and its current and future development. 

The study aims to know the reality of the internal transport network in the 

city of Samarra and its patterns and distribution and measure its adequacy 

according to spatial, functional and field indicators and the index of accessibility 

and its efficiency in relation to population, space and vehicles. ) to achieve the 

objective of the study and to represent the results of these indicators graphically 

and analyze them spatially. 

The study included five chapters, varying in terms of the number of 

sections and pages, as required by the study to achieve its goal. The study 

concluded with conclusions and recommendations, as well as a list of sources and 

supplements. 

The results, according to the analysis of quantitative indicators and the 

degree of interconnectedness of the main road network, showed that the deviation 

of the main road inflection index was (5.1%) from the ideal value, and the results 

of the indicators (beta alpha, gamma, and eta, and the degree of interconnection 

and centrality of the network) in the city showed that their interdependence did 

not reach the limit. The complete network and it needs more connections to reach 

the degree of complete interconnection, and the main road network is not well 

spread in the urban space and there is convergence between the nodes and the 

degree of interconnection between the parties to the network is very weak and 

most of the network is not directly connected to all the nodes and the number of 

current connections is much less than the maximum Possible number of links as 

well as the absence of a central node from which most of the network links 

branch. 

The results of the analysis of functional indicators (street numbers indicator 

for intersections, density of intersections for area km2, density of roads for 

population and area km2) showed that their efficiency varied from one residential 

neighborhood to another. This efficiency varied from one residential 

neighborhood to another, and the reflection of this reality on the efficiency of the 

spatial and functional performance of the transport network and the variation in 

A-- 



  

 
 
 

the ease of access of the urban dweller to the city center easily, as shown by the 

results of (Network analysis). 

The study also found, through field monitoring, that the designed energy 

of the street network is not commensurate with the number of vehicles passing 

over it, in addition to that, all the studied intersections in the city fell within the 

efficiency level (F), in which the average traffic volume is more than (1), which 

indicates Turbulent traffic flow with very few speeds approaching zero. 

Thus, the study concluded with a number of proposals that we believe will 

contribute to finding solutions to the problem if they are adopted in the city of 

Samarra, whether for the current or future reality. 
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