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 ج

       

 عرفانشكر و                                          
 

 

على  رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصالة والسالم إذااللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد 

 الطاهرين...... الطيبينوآله سيد المرسلين نبينا محمد 

نه من دواعي العرفان أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور إأما بعد ف         

لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة فله الفضل في التوجيه  (صباح عثمان عبد هللا البياتي)

 والرعاية منذ أن تم اقتراح موضوع رسالتي وبذله من الجهد في المتابعة لفصول الدراسة بكل

هللا عني خير الجزاء.  كما أتقدم بوافر شكر وامتناني  فجزاهالن آجزئياتها لتظهر على ما هي عليه 

ية كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة تكريت لما بذلوا من جهد وما إلى أساتذتي في قسم الجغراف

والى موظفي الدوائر الرسمية كافة واخص منهم موظفي مديرية  الدراسة،قدموه لنا خالل فترة 

ودائرة الطرق والجسور في محافظة صالح الدين الشرقاط إحصاء صالح الدين ودائرة احصاء 

لما أبدوه لي من مساعدة قيمة في توفير  عطية الجبوري المهندس موفق سطمواخص منهم 

 علىإلى زمالء الدراسة الذين لم يبخلوا  الرسالة، والشكر موصولزمة إلتمام البيانات الال

  والمشورة خالل الدراسة والبحث بالمساعدة والنصح

 السيد الوالدها يترأسالذي قدمته لي عائلتي  ومن الوفاء بالدين أن أشيد بالدور الكبير        

مد لي وتشجيعي على مواصلة الدراسة كما أتقدم بوافر شكري الى كل من  هملدعم ه هللاحفظ

 واالقارب.يد العون ولو بكلمة تشجيع من االهل واألصدقاء 

 

 الباحث                                                                                                 
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 المستخلص

مقومات تنمية المناطق السكنية من مختلف الجوانب سواء  أهمأحد يعد النقل البري         
الثقافية كونه العامل األساس في ربط واتصال تلك المناطق مع  أواالجتماعية  أواالقتصادية 

نمو وتتطور المدن تتقل األفكار والبضائع واألشخاص و المناطق األخرى فمن خالله تن
تلعب  أذ ،مما كانت علية اري أرقىدإمستوى  إلىرة حتى تصل والمستوطنات البشرية الصغي

الطرق البرية الدور األبرز في نمو وتوزيع المستوطنات البشرية أينما وجدت وتبقى المناطق الخالية 
هذه الدراسة  نبعتوقد  ،بالتالي انعدام وجود مراكز الخدمات فيهامن الطرق فقيرة في تواجد السكان 

من مشكلة  الشرقاط()دور طرق النقل في نشوء وتوزيع المستوطنات البشرية في قضاء  الموسومة
اغلب  لبشرية بطريقة غير متكافئة فقد تركزتا لمستوطناتا )توزعت رئيسية وفق الصياغة التالية

 اليةمتدادها تاركة خلفها مساحات شاسعة شبه خا لنقل ونمت وامتدت معا لمستوطنات على طرقا
كشف العالقة التفاعلية بين طرق النقل ونشوء وتوزيع المستوطنات  إلى وقد هدفت (انستيطاال من

التأريخي  لمنهجامن خالل استخدام عدد من مناهج البحث ابرزها  البشرية في قضاء الشرقاط ،
 لبشرية خالل مدةا لمستوطناتالدراسة البعد التأريخي لتطور شبكة النقل ودورها في نشوء وتوزيع 

لطرق ضمن ا لتعرف على واقع شبكةا ذي تم من خاللهلا لوصفيا لمنهجاإلى  باألضافةلدراسة، ا
ومعرفة دراسة وتحليل واقع شبكة الطرق بطريقة احصائية دقيقة  إلىهدفت كما  لدراسة،ا منطقة
 إلىوقد توصلت الدراسة  .في ربط أجزاء المنطقة وما هي الكفاءة الفعلية للطرق تهاكفاءمدى 

ذلك  جملة استنتاجات كان أبرزها وضوح أثر الطرق في نشوء وتوزيع المستقرات البشرية وتباين
عالية في شبكة  وجود كفاءة ربط إلى، كما توصلت  بشكل كبيرو أصناف الطرق  بتباين االثر

من خالل نتائج قانون   %( 41) بنسبة جدآضعيفة  ذات كفاءة فعلية الطرق بالمقابل تبين انها
عدم االهتمام بصيانة الطرق ومواكبة تطورها ل الدراسة نتيجةفاءة الفعلية الذي تم تطويره في هذه الك

ا تطوير مع تطور اعداد السكان المنطقة ، واختتمت الدراسة بمجموعة توصيات كان ابرزه
الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة وعدم بقائها ضمن دائرة القضاء فقط  الذي تسبب في عدم 

 إلىاقتصر توزيعها في الجزء الشرقي فقط باإلضافة  أذوزيع مراكز المؤسسات الخدمية فاءة تك
لزيادة  جسراً ثانياً زيادة ربط شبكة الطرق بين القسمين الشرقي والغربي لنهر دجلة عن طريق انشاء 

 طقة.كفاءة الشبكة التي ترتكز في ربطها حاليا على جسر الشرقاط الكونكريتي الوحيد في المن
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 لنظريا إلطارا -1

  -مقدمة:   
الجغرافية البشرية على أهمية النقل داخل وخارج المدن كونه يعد أحد اهم الركائز األساسية  واباحث يتفق     

ترتبط بباقي مجاوراتها من مناطق االنتاج صنافه فمن خالله يمكن للمدينة ان أو  وسائطهلها وعلى اختالف 
باإلضافة الى ان  واالستهالك فتستورد ما يلزمها من بضائع ومنتجات وتصدر ما يزيد عن حاجتها منها ،

ض داخل المدينة ويعزز التنافس بين تلك االستعماالت بشكل كبير في ربط استعماالت األر النقل يسهم 
عقدة النقلية الرئيسية لجميع طرق النقل البرية فيها وعلى اختالف اصنافها وخاصة في مركز المدينة الذي يعد ال

احد عوامل التوطن  عد النقل كما وانواعها سواء كانت طرق للسيارات او السكك الحديد او مترو االنفاق ،
الفاقد  اذ تلعب كلف النقل دورا مهم في اختيار مواقع الصناعات باالعتماد على نوع الصناعة وحجم الصناعي

الذي يوفر مرونة  بالسيارات في جذب السكان واستيطانهم وخاصة النقل البري كما يبرز دور النقل منها 
باألصناف األخرى من النقل ، بالمقابل تجلب المستوطنات  ة  ال يحتاج الى خبرة وتكلفة مقارنوسهولة في التنقل و 

ة بين الطرق البرية ومراكز االستيطان البشري ، ومراكز الخدمات الطرق نحوها  فتصبح هناك عالقة تفاعلي
ونمو وتوزيع مراكز   تأثير طرق النقل على جذب للكشف عنلذا جاءت أهمية اختيار موضوع الدراسة 

االستيطان البشري وتطورها خالل مدة الدراسة اذ يالحظ انجذاب السكان نحو طرق النقل وتركزهم حولها على 
 األراضي ذات أسعار منخفضة مقارنة  حول الطرق وعادة ما تكون هذه كثيرة  الرغم من وجود مساحات خالية

ويرجع السبب في ذلك الى أهمية الطرق في توفير بتلك األراضي التي تقع بالقرب من خطوط الطرق البرية 
مواقع السكن و  المدن وما يجاورها من وحدات إدارية أخرى من جهة وبين سهولة في الوصول واالتصال بين

ان جميع المراكز داخل الوحدة اإلدارية من جهة أخرى باإلضافة الى  مراكز الخدمات التي يحتاجها السكان
الخدمية موزعة مع امتداد طرق النقل بالقرب من مستوطنات السكن والتي تصبح جاذبة للسكان حولها مما 

الخدمات، وتتميز منطقة الدراسة التي تقل فيها مراكز  المناطق تلكمن  بشكل اكبريسهم في نموها وتوسعها 
المتمثلة بقضاء الشرقاط بتوزيع السكان بأنماط متباينة مع امتداد طرق النقل وبشكل مباشر اذا توزعت جميع 

همية فقد تناولت الدراسة ذلك تلفة تختلف باختالف صنف الطريق وأاألنماط مع امتداد الطرق وبنسب مخ
هم العوامل المؤثرة في الطرق البرية باإلضافة الى كفاءة شبكة ما تناولت أللمستوطنات البشرية ك التوزيع والنمو

مت الدراسة بمجموعة من الطرق البرية في منطقة الدراسة وتوصلت الدراسة الى جملة استنتاجات وقد اختت
 المقترحات. 
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 - وتساؤالتها: لدراسةا مشكلة -1-1
وفقا لحل و ا لذي يبحث عنا لسؤالا لبحث فهي بمثابةا ى في طريقلو الا لخطوةا لدراسةا تعد مشكلة       

 :اليةلتا بالصيغةلدراسة ا لذلك فقد صيغت مشكلة
لنقل ونمت ا لمستوطنات على طرقا غلبا لبشرية بطريقة غير متكافئة فقد تركزتا لمستوطناتا توزعت)

 (انستيطالا من اليةمتدادها تاركة خلفها مساحات شاسعة شبه خا وامتدت مع

 -ها: هما ويةانسئلة ثا مجموعةوقد تفرع منها 

 لدورا لدراسة؟ وايهما لعبا لطرق في منطقةا لطبيعية والبشرية في بناء شبكةا لعواملا ما هو تأثير -1
 ؟االبرز

 لتوزيع؟ا في ميةها كثرالا لصنفا لدراسة؟ وما هوا لطرق في منطقةا صناف شبكةا ماهي -2
 لفعلية لطرقها؟ا لكفاءةا لبشرية؟ وما هيا لمستوطناتا لنقل في ربطا ما مدى كفاءة شبكة -3
 الشرقاط؟ قضاء في البشرية المستوطنات وتوزيع نشوء في النقل لطرق دور هناك هل -4
 انتشارا ؟ كثرالا لنمطا ما هولدراسة؟ و ا لبشرية في منطقةا اتلتوزيعية للمستوطنا ماطنالا ماهي -5
 م سلبية؟ا يجابيةا لعالقةا وهل ؟لنقلا لعامة وطرقا لخدماتا رتباط بين مراكزالا ما مدى عالقة -6

 -لدراسة: ا فرضية -1-2
 صياغةوعل ذلك فقد تم  (1)لدراسةا هي تفسير مبدئي لمشكلةو ا ليو ا ها حلانلفرضية با تعرف        

 -وكما يلي: لرئيسيةا للمشكلة كحل لرئيسيةا فرضيةلا

 لوصولا ةيل عمليتسهلطرق النقل دورا  في نشوء وتوزيع المستوطنات البشرية في قضاء الشرقاط واسهمت في )
لخدمة ا جذب مراكزإلى  خرى، وأدى ذلكا من جهةخرى الا لمنطقة من جهة والمناطقا جزاءا تصال بيناالو 

 ةويانلثا لمشكالتا حلول منها وتتفرع منها(.بالقرب ان لسكا لتي عملت على جذب ونموا واعهانا ختالفا على
 -يلي:  وكما

 .خطوطها امتداد وتحديد الدراسة منطقة في الطرق شبكة بناء في أثر والبشرية الطبيعية للعوامل -1
 .             وأهميتها وخصائصها اطوالها في متباينة البرية الطرق من متعددة اصناف بجود الدراسة منطقة تتميز -2

                                                           

 .134، ص2000، ر الفكر المعاصر، دمشقومنهاجها وأهدافها، دالجغرافية موضوعها ا لخير،ا صفوح (1)
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 الدائري لشكلها نتيجة عالية ربط كفاءة ذات فهي والضعيفة العالية بين الطرق شبكة كفاءة تتباين -3
 الحركة سرعة حيث من ضعيفة فعلية كفاءة ذات انها اال. الدراسة منطقة اجزاء جميع في وانتشارها

 .واضح بشكل الطرق حالة في تدهور من يالحظ لما عليها
 وأصبحت الدراسة منطقة في البشرية المستوطنات وتوزيع نشوء في وهاما   اساسيا   دورا   النقل طرق لعبت -4

  .المنطقة في البشرية والمستوطنات الطرق بين تفاعلية عالقات هناك
 لنمطا انوالخطي والمبعثر، و  لمتجمعا لبشرية،ا لمستوطناتا توزيع ماطنا لمنطقة بوجود جميعا تتميز -5

 بينها. تشارآنا كثرالا لخطي هوا
يجابية.رتباط قوية الا لنقل لذا تكون عالقةا متداد طرقا على تشارهاانبلخدمة ا تتميز مراكز -6  وا 

    -اهداف الدراسة:  -1-3

 -يمكن تلخيص االهداف التي تسعى الدراسة إلى الوصول اليها بما يلي: 
براز الدور الذ -1  تلعبه طرق النقل في ظهور واستقرار وتطور المستقرات البشرية في منطقة الدراسة. يدراسة وا 
ة يالف انواعها الطبيعتتحديد العوامل الجغرافية المؤثرة على نشوء وامتداد الطرق في منطقة الدراسة وعلى اخ -2

 والبشرية.
كفاءتها وابراز خصائصها في منطقة الدراسة بطريقة جغرافية ومعرفة شبكتها نمط تحديد اصناف الطرق و  -3

 فها دالة على التطور في كافة النواحي االجتماعية واالقتصادية.صومميزاتها بو 
مراقبة نمو وتطور المستوطنات البشرية على طول امتداد طرق النقل البرية خالل مدة الدراسة، ومعرفة  -4

 انماطها التوزيعية.
وصول واالتصال بين المستوطنات البشرية في معرفة المدى الذي تحققه شبكة الطرق من سهولة في ال -5

 منطقة الدراسة وتحديد المستوطنات االسهل وصوال  واتصاال بطريقة احصائية دقيقة. 

  -لدراسة: ا ميةها -1-4
لدراسة ا جزاء منطقةا لتي تربطا اصرو الا لطرق كونهاا لتي تتمتع بهاا هميةالا لدراسة منا ميةها تأتي      

 لمسافات بين مواقعا في تذليل دورهاإلى  باألضافةخرى، ا رة من جهةاو لمجا لمدنا جهة ومعمن معا بعضها 
في  ميةها لطرقا لتلكن ا لوصول، كماا لما تحققه من سهولة فيان لخدمات بالنسبة للسكا لسكن ومراكزا

ان لسكا بشكل كبير في توزيع همابالقرب منها فهي تسو ا عليها مباشرة سواء  لسكن ا نشوء وتوزيع مستقرات
 لدراسة.ا واعه في منطقةنا تاج بمختلفنالا والخدمات وتدعمان لعمر ا ونشر
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 -لدراسة: ا منهجية -1-5

ي لدراسة البعد التأريخالتأريخي  لمنهجا أبرزهاان لبحث كا لدراسة عدد من مناهجا ستخدمت في هذها     
 لمنهجإلى ا باألضافةلدراسة، ا لبشرية خالل مدةا لمستوطناتالتطور شبكة النقل ودورها في نشوء وتوزيع 

 يلتحليلا لمنهجكما استخدم الدراسة، ا لطرق ضمن منطقةا لتعرف على واقع شبكةا اذي تم من خالله لوصفيا
  بتفعيل الجاب األحصائي كمؤشر لتحديد العالقة بين شبكات النقل والمستوطنات البشرية. لقائما

 

 -: المكانية والزمانية حدودال -1-6

 -لفلكي: ا الموقع-1-6-1 

، وبين خطي طول شماال  ( "00 ،’40 ،°35( و)"00’،10 ،°35لدراسة بين دائرتي عرض  )ا منطقة تقع     
 كثر منا لقاريا لذي يتصف بالموقعا لعراقا ،  ضمن موقعشرقا  ( "00 ،’25 ،°43( و )"00 ،’30 ،42°)
لحراري لذا يكون شتائها ا لمناخ مما جعل مناخها يتصف بالتطرفا بدورة على نوععكس نا لذيا لبحريةا لصفةا

 (1)لباردةا لهوائيةا لكتلا لمنطقةا لصفر عندما تغزوا ما دونإلى  لحرارة وقد تصلا بارد وتنخفض فيه

 لدراسة:ا قسام منطقةا -1-6-2

إلى  ةها مقسمنا الا ي ناحيةا وال يتبع لها( لشرقاطا ة )قضاءأحددارية و ا لدراسة من وحدةا تتكون منطقة     
والمستوطنات فيها ان لسكا توزيعن ا كمالشكل والحجم، ا غير متماثلة من حيثوهي ( مقاطعة زراعية 50)

 من الية( مقاطعة خ16و ) ي دائمسكنان ستيطا ( مقاطعة تحتوي على34)ال توجد سوى  ذا غير متماثل
 انلموقت للسكا لسكنا ذاتو ا لمنفردةا لبيوتا فيها على بعضان ستيطالا لدائم ويقتصرا لسكنيا انستيطالا
 طقةلدراسة كأقسام للمنا في لمقاطعاتا تلك عتمادا وقد تم لمواشيا لديمية وتربيةا لزراعةا لذين يمارسونا

 لدراسة .ا و موقع منطقةقسام ا (1( والخريطة )1لجدول )ا ويوضح

 

 

                                                           

 .81، ص2009لعلمي جامعة بغداد، ا لعالي والبحثا لتعليما لعراق، وزارةا لسعدي، جغرافيةا عباس فاضل (1)
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 لدراسةا ( مقاطعات منطقة1جدول )                                    

 -: عتماد علىااللباحث با من عمل -المصدر: 

 2020ات غير منشورة ،ان، بيلشرقاطا لدين، شعبة زراعةا دائرة زراعة صالح -1

 .2020 ات غير منشورة،ان، بيلشرقاطا حصاءا لدين، قسما حصاء صالحا لمركزي لإلحصاء، دائرةا لجهازا لتخطيط،ا وزارة -2

 لمستوطناتا عدد رقمها لمقاطعةا اسم ت لمستوطناتا عدد رقمها لمقاطعةا اسم ت
 1 40 خربة طلب 26 1 1 ياو حورية ح 1
 1 38 لهوىا تل 27 1 3 ياو ية حانخضر  2
 1 41 لصيدا تل 28 0 5 لجزيرةا يةانخضر  3
 1 99 انسيحة عثم 29 2 3 جرناف شرقي 4
 0 114 لشوكا غدير 30 1 4 لجزيرةا حورية 5
 0 113 لفارةا تل 31 1 19 لجزيرةا بعاجة 6
 2 73 الطالعة 32 0 23 محا 7
 1 83 هيجل كبير 33 0 6 جرناف شرقي 8
 1 77 يانهيجل فوق 34 0 16 ياو لحا الخصم 9
 1 33 النوجة 35 3 18 يةانالرمض 10
 2 78 كنيطرة 36 3 21 لجزيرةا خصم 11
 1 76 هيجل صغير 37 2 89 المسيحلي 12
 1 75 اعويجيلة 38 1 20 لجزيرةا جميلة 13
 2 74 السفينة 39 0 87 البالليج 14
 1 79 كنعوص سفلى 40 1 88 لباجا تلول 15
 1 80 كنعوص عليا 41 0 29 لشرقاطا جزيرة 16
 1 72 اسديرة عليا 42 2 31 لمضبفا سحل 17
 1 68 الحكنة 43 1 32 الناهية 18
 1 67 لجدرا شاطي 44 1 35 ياو عين حي 19
 0 66 لتينةا وادي 45 0 87 قهارة 20
 1 42 الحسك 46 0 86 طوينة 21
 0 79 تل هويش 47 0 34 ةانسيسب 22
 0 70 لمطلكا احمد 48 0 37 سنوقة 23
 2 71 اسديرة وسطى 49 1 36 ياناكرح تحت 24
 1 64 اسديرة سفلى 50 0 39 ام كهوة 25
 24  المجموع  21  المجموع 
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 بالنسبة لمحافظة صالح الدين والعراق لدراسةا منطقةموقع ( 1طة )ريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aric gis10"3 واستخدام برنامج 1:1000000دارية بمقياس رسمالا العراقعتماد على خريطة االلباحث با المصدر: من عمل



 

 
 

7 

 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

  -ية للدراسة: انلزما لحدودا -1-6-3

ى خالل عام لو الا لمدةا تانك ذا (2020-1997ثالث فترات بين عامي )إلى  لدراسةا مدا تم تقسم         
ت بين عامي انلثالثة فقد كا لمدةا ماا (2007 -1997ية بين عامي )انلثا لمدةا متدتا ( في حين1997)
لمنو ا لبرية في ذلكا لطرقا أثرلبشرية و ا لمستوطناتا تم خالله مالحظة تطور ونمو (2020- 2007)
 لدراسة.ا متداد داخل حدود منطقةاالو 

 -لدراسة: ا مبررات -1-7

     لبشرية في قضاءا لمستوطناتا لطرق في نشوء وتوزيعا دراسة دورإلى  لتي دعتا لمبرراتا هما منن ا      
 -هي:  لشرقاطا

لها في عدة دراسات جغرافية او لرغم من تنا لباحثين علىا لمنطقة دراسة نقلية بحتة من قبلا عدم دراسة -1
 لطبيعي فقد تم دراستها في عدة تخصصات كالتصحر والجيمورفولوجيا والمواردا بانلجا وخاصة في

 لمائية.ا
 ربعة مراكز محافظات ولها نفسا لدراسة كونها حلقة وصل بينا لتي تتمتع بها منطقةا لنقليةا هميةاأل -2

 لمهمة.ا لحضريةا لمراكزا لقضاء هو بمثابة عقدة نقلية بين هذها ان، لذا فقريبآتلفاصلة ا لمسافةا
بالقرب منها مما و ا لبشري حولهاا انستيطالا لنقل في توزيع وجذبا لذي تلعبه طرقا لواضحا االثر -3

 واعها.نا ختالفا لطرق وعلىا متدادا لخدمات معا جذب مراكزإلى  يؤدي ذلك
 لدراسة.ا جزاء منطقةا لشبكة في ربطا كفاءةان دراسة جغرافية مفصلة وبيلطرق ا دراسة كفاءة شبكة -4
 توزيع هذه اليةو لدراسة ا لبشرية خالل مدةا لمستوطناتا أعدادو  حجاما لحاصل فيا لنموا معرفة -5

 لمستوطنات.ا

 لدراسة وعلىا لتي تخصا اتانلبيا لدراسة على مجموعة من مصادرا عتمدتا ات:انلبيا مصادر 1-8
 ا: أهمو واعها نا ختالفا

 بحاث )الدوريات(االلجامعية و ا يحطار األلكتب والرسائل و ا وتشمل)النظرية(: لمكتبيةا لمصادرا -1-8-1
و ا لدراسة بشكل مباشرا لتي لها عالقة بموضوعا وا لبريا لنقلا لنقل وطرقا ختصت بجغرافيةا لتيا لجغرافيةا

 غير مباشر.
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

ت منشورة وغير انك سواء  لرسمية ا لدوائرا من لمتحصلةا اتانلبيا وتشمل كافة لرسمية:ا صداراتالا -1-8-2
 يةانلسكا حصاءاتااللدين و ا لخاصة بدائرة طرق وجسور صالحا حصائيةالا اتانلرسمية والبيا منشورة كالخرائط

 حصاءا لمتحصلة من دائرةا اتانلبيإلى ا باألضافة( 2020لدين لسنة )ا حصاء صالحا لمتحصلة من دائرةا
لدوائر ا كل مستوطنة، وبقيةان لمستوطنات وعدد سكا لمقاطعات وعددا لخاصة بمعرفة عدد ومساحةا لشرقاطا

 لعالقة.ا ذات

 لحصول علىا لباحث في حال تعذرا ليهاا لتي يلجأا لبحثا وسائل هما هي من ية:انلميدا لدراسةا -1-8-3
 لدراسة واستقاءا انميدإلى  لنزولإلى ا لباحثا يضطر ذا لعالقةا لدوائر ذاتا وا لرسميةا ات من مصادرهاانلبيا
 ستمارةا من خاللو ا لعالقةا صحابا لمباشرة معا لشخصيةا لمقابالتا لواقع عن طريقا رضا لمعلومات منا
 معرفةإلى  باألضافةلترابية منها ا لطرق وخاصةا سماءا ية لمعرفةانلميدا لدراسةإلى ا لباحثا لجا ، وقدانستبيالا
 لفعلية للطرق وتقييم حالتها، ا اءةلكفا تحديدإلى  باألضافةلنائية منها ،ا لبشرية وبالتحديدا لمستوطناتا سماءا

لعلمية ا لدراساتا لمستخدمة فيا لحديثةا لوسائلا لفضائية منا لمرئياتا : تعدلفضائيةا لمرئياتا -1-8-4
 ستحسنا ا ماذا اليةية عانوالجهد وتعطي دقة مكلوقت ا لكثير منا ي تختصرهلجغرافية منها فا وخاصة

للسنوات    Land sat 7لصناعية )ا قمارالا لفضائية منا لمرئياتا لدراسة علىا عتمد فيا ستخدامها، فقدا
 لبرية وخاصةا لطرقا (   في رسم2020، لسنة (Sentinel 2 لقمرا عتمد علىا ( كما2007و 1997)
 لبشرية في منطقةا لمستوطناتا أعدادو  حجاما مراقبة نمو وتطورإلى  باألضافةها طوالا لترابية واجراء قياساتا
 (1لصورة )ا لدراسة وكما موضح فيا
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 2020لدراسة لسنة ا منطقةلفضائية لا مرئيةلا (1صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 1بدقة  Sentinel 2لصناعي ا لقمرا عتماد علىاالب -المصدر: 
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 -والمفاهيم: لمصطلحات ا -1-9 

 شخاص بوسائل عدة فيااللسلع و ا انلتي يتم بها تغير مكا لعمليةا بأنه لنقل لغة :ا يعرف -النقل: -1
لباحثين ا تبعا  ألختالف لنقل بعدة تعاريف مختلفةا : فقد عرف ا  صطالحا ماا ،(1)لبر والبحر والجوا

إلى  انفراد والسلع من مكالا حركة هنألذي عرفة با (Bechtلعالم بيشت )ا والكتاب ومنها تعريف
 .(2)خرا

 ها بشكل دائم ويكون هذاعلذين يتفاعلون ما وهي مناطق مأهولة بالبشر - لبشرية:ا المستوطنات -2
لتي يتواجد ا لبيئةا فيكون:ي انلثا بانلجا ماا ،انلسكا وحجم : تجمعلو الا بين مهمين،انلتفاعل بين جا

، لريفية(ا و )المستوطنات لحضرية(ا نوعين هما )المستوطناتإلى  لمستوطناتا لمجتمع، وتقسما فيها
دارية حسب الا لوحداتا مراكزو ا لبلدياتا ي خارج حدودانكل تجمع سك لريفية: هيا فالمستوطنات
لريفية ا لمستوطناتا يجمالا من اليةلصغيرة فيها نسب عا لقرىا والتي تمثل1987حصاء ا ما جاء في

 .(3)لعراقا في
لسكنية ا لتجمعات والمستوطنات والقرىا لتي يكتمل فيها تنظيما لصورةا ويقصد به -:انستيطالا نمط -3

 .(4)ألرضا على سطح
ة ونهايتها لحركا ها بدايةنا وا لنقل،ا لواقعة على شبكةا لقريةا وا لمدينةا هاانلعقدة با تعرف -العقدة:  -4

 نهرية.مراسي و ا جويةو ا منافذ بحريةو ا لسياراتا تظارنا والتي قد تكون موقف
 نقل.لذي يصل ما بين عقدتي ا لطريقا هو - الوصلة: -5
لنقل، ا لوصالت في صورة عقد تمل مسارات لحركةا تظام مجموعة مننا وتعني - :لطرقا شبكة -6

شجريا  تأخذ شكالقد و ا مختلفة فقد تتخذ شكال خطيا فتكون شبكة خطية االشكا لوصالتا وتتخذ هذه
 لشبكةلعنكبوت فتسمى باا شبه ما يكون بشبكةا لوصالت وتتشابكا تتقاطعقد و ا شجرية،فتصبح شبكة 

 .(5)لعنكبوتيةا

                                                           

 42، ص2007لقاهرة ،ا لمصرية،ا جلواالن لنقل مغزاها ومرماها، مكتبةا سعيد عبدة، جغرافية (1)
 15، ص1994لقاهرة ،ا لمصرية،ا جلواالن لنقل، مكتبةا سس جغرافيا سعيد عبدة، (2)
 37، ص 2012،ان لمسيرة للنشر والتوزيع، عما ، دار1لريفي والحضري، ط ان العمر ا لتخطيط فيا رة،او لشو ا علي سالم (3)
 25، ص1982لحوادث بغداد ،ا لعراق، مطبعةا لريفي فيان استيطانماط اال سماعيل محمد،ا خليل (4)
مد م محاالما طروحة دكتوراه غير منشورة، جامعةا لقصيم،ا لبرية في منطقةا لطرقا لشريف، شبكةا لعزيزا بدرية بنت عبد (5)

 10، ص2009لسعودية ،ا لعربيةا لمملكةا لجغرافيا،ا جتماعية، قسماال لعلوما سالمية، كليةاال بن سعود
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 لوصالت مكونة شبكة نقلية ذاتا لعقد عن طريق عدد منا تصال مجموعة منا هي - الدارات: -7
 .(1)رلمساا لرجوع بنفسا عليها دون ي عقدة ثم تعودا لحركة منا تصال دائري بحيث تبدأا

في منطقة الدراسة تتكون  هي احدى أصناف المراكز الصحية التي ظهرت مؤخرا   -البيوت الصحية:  -8
من غرفة واحدة )كرفان( موزعة في المناطق النائية لتقديم الخدمات الصحية األولية لسكان تلك 

 المناطق.

 لسابقة:ا لدراساتا -1-10

لصلة ا لسابقة ذاتا لدراساتا لمستطاع علىا يطلع قدرن ا لجغرافيا لمجالا البد ألي باحث في        
طار مفاهيمي لموضوع دراسته ويتجنب تكرار ما تم دراسته سابقا ليبدئ إ بموضوع دراسته ليتمكن من تكوين

 لمستوطناتا لطرق علىا أثر لتاو لتي تنا لدارسةا لسابقة لموضوعا لدراساتا خرون. ومنالا تهىنا من حيث
  - :لبشرية هيا

لمستوطنات في ا لبرية في نموا لطرقا لباحث في دراسة دورا لاو تن:  (2 )لسامرائيا دراسة مجيد ملوك -1
لنظري ا إلطارا ألولا لفصلا لاو ربعة فصول ، تنإلى ا لباحث دراسةا لدين، وقد قسما محافظة صالح

في محافظة لبرية ا لطرقا لمؤثرة على بناء وامتدادا لجغرافيةا لعواملا لاو ي فقد تنانلثا لفصلا ماا للدراسة
 لمحافظة ،ا لبرية فيا لنقلا قتصاديات طرقا لثالث في تطور و واقعا لفصلا أهتم لدين في حينا صالح

 لمحافظة. ا لمستوطنات فيا لطرق ونموا ل فيه تطوراو لرابع تنا لفصلا ماا
شرية في لبا لمستوطناتا لبري على نموا لنقلا طرق ثرا لباحثا لاو تن ذا :(3)لجنابيا حمد صباحا دراسة -2

لنظري للدراسة ا إلطارا ألولا لفصلا ل فياو خمسة فصول، تنإلى  لباحث دراسةا وقد قسم محافظة بابل،
لثالث ا لفصلا ماا لبري في محافظة بابلا لنقلا لطرق و وسائلا ل فيه تطوراو ي فقد تنانلثا لفصلا أما،

في  لنقل في محافظة بابل،ا وتشغيل طرق لمؤثرة في بناء وامتدادا لجغرافيةا لعواملا هما ل دراسةاو فقد تن
 لفصلا لمحافظة ،وقد جاءا لمستوطنات فيا لبرية في نموا لطرقا ثرا لرابع في تحليلا لفصلا أهتم حين

                                                           

(1)  Jean. Paul Rodrigue, etal, The Geography of Transpart Systems, First Published, Rutledge, 

Londean and New York, 2006, p.62 

لدين، رسالة ماجستير غير ا لبشرية في محافظة صالحا لمستوطناتا لبرية في نموا لطرقا لسامرائي دورا مجيد ملوك (2)
 1990منشورة، جامعة بغداد،

لبشرية في محافظة بابل، رسالة ماجستير ا لمستوطناتا لبري على نموا لنقلا طرق أثر لجنابي،ا حمد صباح مرضي عقلا (3)
 2003اآلداب،  غير منشورة، جامعة بغداد، كلية
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 لدراسة بجملة منا ختتمتا ،وقدألرض ا تاالستعما لبرية فيا لطرقا ثرا لخامس ليهتم بدراسة بتحليلا
 راسة .لدا لتي تخصا ستنتاجات والتوصياتالا

يفي لوظا لبناءا نقل بالسيارات فيلا ثرا لباحثة في دراستهاا لتاو تن ذا :(1)لدليميا دراسة رجاء خليل -3
 إلطارا ألولا لفصلا لت فياو ربعة فصول، تنإلى ا ة دراستهاثلباحا فقد قسمت بعقوبة،ي لمدينة انوالعمر 

لنقل ا لمؤثرة في بناء شبكة طرقا لعواملا دراسةلباحثة ا لت فيهاو ي فقد تنانلثا لفصلا ماا لنظري للدراسة،ا
 لحركة داخلا لنقل وطبيعةا لثالث خصائصا لفصلا لت فياو بالسيارات داخل مدينة بعقوبة، في حين تن

لوظيفي ا لبناءا لنقل بالسيارات فيا بتحليل دورهتم ا يد ختمت دراستها بالفصل الرابع الذلمدينة ،وقا
 ستنتاجات والتوصيات .الا جملة منإلى  ألضافةباي لمدينة بعقوبة انوالعمر 

 وزيعلبرية وتا لطرقا ية بين شبكةانلمكا لعالقةا ة في دراستهاثلباحا لتاو فقد تن :(2)لدوريا دراسة رغد سعيد -4
 إلطارا لفصلا لت فياو ربعة فصول تنإلى ا لباحثة دراستهاا وقد قسمت لمستوطنات في قضاء سامراء،ا
 لت فياو لسابقة ،في حين تنا لدراساتا أبرزلدراسة و ا ميةهوأ االهدافبالمشكلة والفرضية و لنظري متمثال ا
لت او لثالث فقد تنا لفصلا ماا ،لبريةا لنقلا ي بناء وامتداد طرقف ةلمؤثر ا لجغرافيةا لخصائصا يانلثا لفصلا

 لفصلا لت فياو ، في حين تن لبرية والمستوطنات في قضاء سامراءا ي للطرقانلمكا لتباينا ةثلباحا فيه
 مجمل متغيرات دراستها.إلى  باألضافةلبرية ا لنقلا لمستوطنات وطرقا ية بين توزيعانلمكا لعالقةا لرابعا

 ية،انلديو ا مدينة ري في نشأة وتطورلحضا لنقلا شبكة ثرا فيها لاو لتي تنا :(3)لعامريا دراسة رافد موسى -5
 لفصلا ماا لنظري للبحث،ا إلطارا ألولا لفصلا ل فياو فصول، تنربعة إلى ا لباحث دراسةا وقد قسم

 لحضري، في حينا لنقلا ها في شبكةأثر ية و انلديو ا لحضاري لمدينةا والتطور لنشأةا ل فيهاو ي فقد تنانلثا
لرابع ا لفصلا ماا ية،انلديو ا لنقل والمرور في مدينةا ي لواقع حركةانلمكا لتحليلا لثالث بدراسةا لفصلا هتما

لدراسة ا ختتمتا ي للمدينة وقدانلعمر ا لتوسعا لحضري ودوره فيا لمستقبلية للنقلا لتوجهاتا لاو فقد تن
 لتوصيات.ا جملة منإلى  باألضافةلباحث ا ليهاا لتي توصلا ستنتاجاتالا بمجموعة من

                                                           

نشورة، مي لمدينة بعقوبة، رسالة ماجستير غير انلوظيفي والعمر ا لبناءا لنقل بالسيارات فيا أثر لدليمي،ا حمدا رجاء خليل (1)
 2005لتربية، ا ، كليةالىديجامعة 

ير لمستوطنات في قضاء سامراء، رسالة ماجستا لطرق وتوزيعا ية بين شبكةانلمكا لعالقةا لدوري،ا لحميدا رغد سعيد عبد (2)
 .2006لتربية، ا غير منشورة، جامعة تكريت، كلية

جستير ية، رسالة ماانلديو ا ي لمدينةانلعمر ا لوظيفي والتوسعا لبناءا لحضري فيا لنقلا أثر لعامري،ا رافد موسى عبد حسون (3)
 2007لقادسية، ا جامعةاآلداب،  غير منشورة، كلية
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 اإلطــــــار الــنــظـــــــــــري -1

 لبشرية في محافظةا لمستقراتا لبري على نموا لنقلا طرق ثرا لتاو لتي تنا :(1)لعويديا دراسة قاسم عالم -6
 لنظري للدراسة ، في حينا إلطارا ألولا لفصلا لاو ربعة فصول تنإلى ا لباحث دراسةا وقد قسم لمثنى،ا
 ماا لمثنى،ا لبري في محافظةا لنقلا لمؤثرة في تشييد طرقا لجغرافيةا لعواملا ي بدراسةانلثا لفصلا هتما
 لتأريخيا لتطورا لمثنى من خالل دراسةا لبري في محافظةا لنقلا بدراسة واقع شبكةهتم ا لثالث فقدا لفصلا

 طرق ثرا بتحليلهتم ا لرابع فقدا لفصلا ماا لطرق،ا تصنيف وترقيم وكفاءةإلى  باألضافةللنقل وللطرق 
ستنتاجات الا لدراسة بمجموعة منا ختتمتا لمحافظة، كماا لبشرية فيا لمستقراتا لبري على نموا لنقلا

 بالدراسة . لخاصةا والمقترحات
 تلمستوطناا لمعبدة وتوزيعا لطرقا ية بينانلمكا لعالقةا لباحثةا لتاو تن ذا :( 2)لجميليا دراسة نور رشيد -7

 إلطارا ألولا لفصلا لت فياو ربعة فصول، تنإلى ا لباحثة دراستهاا وقد قسمت لخالص،ا لريفية في قضاءا
من تطور  لمعبدةا لباحثة دراسة كل ما يتعلق بالطرقا لت فيهاو ي فقد تنانلثا لفصلا ماا لنظري للدراسة،ا

 لثالثا لفصلا لت فياو لقضاء، وتنا لطرق فيا لكمي لشبكةا لتحليلإلى ا باألضافةوترقيم وتصنيف للطرق 
لت او لرابع فقد تنا لفصلا ماا لخالص،ا لريفية في قضاءا لمستوطناتا لمؤثرة في نمو وتوزيعا لعواملا برزا

 لكمية لتوزيعا لخصائصإلى ا باألضافةلريفية ا للمستوطناتان ستيطااللتوزيع و ا ماطانوالتوزيع و لنمو ا فيه
لخاصة ا ستنتاجات والتوصياتالا لباحثة دراستها بجملة منا لقضاء، وختمتا لريفية فيا لمستوطناتا

 بالدراسة .
 لنقل وتوزيعا ية بين طرقانلمكا لعالقةا لباحث في دراسةا لاو تن ذا :( 3)لنجديا لقادرا دراسة فرح عبد -8

 إلطارا ألولا لفصلا ل فياو ربعة فصول، تنإلى ا دراسةال لباحثا وقد قسم تكريت،في قضاء ان لسكا
ية في قضاء انلسكا لبرية والخصائصا لنقلا ل فيه شبكة طرقاو ي فقد تنانلثا لفصلا أمالنظري للدراسة ،ا

 ماا لقضاء،ا لطرق فيا ها في بناء شبكةأثر لجغرافية و ا لعواملا لثالثا لفصلا ل فياو تكريت، في حين تن
 لقضاء وقدا فيان لسكا في توزيع لبريةا لنقلا طرق ثرألي انلمكا لتباينا ل دراسةاو لرابع فقد تنا لفصلا
   ستنتاجات والتوصيات.الا لدراسة بجملة منا ختتمتا

                                                           

لمثنى رسالة ماجستير غير ا لبشرية في محافظةا لمستقراتا لبري على نموا لنقلا طرق أثر لعويديا قاسم عالم كاظم( 1)
 2012منشورة، جامعة بابل، 

سالة لخالص، ر ا لريفية في قضاءا لمستوطناتا لمعبدة ونمو وتوزيعا لطرقا ية بينانلمكا لعالقةا لجميلي،ا نور رشيد حميد (2)
 .2012ية، انساالن لتربية للعلوما ، كليةالىماجستير غير منشورة، جامعة دي

ير غفي قضاء تكريت، رسالة ماجستير ان لسكا لبرية وتوزيعا لنقلا ية بين شبكةانلمكا لعالقةا لنجدي،ا لقادرا فرح عبد (3)
 2013لتربية، جامعة تكريت ،ا منشورة، كلية
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 اتلمستوطنا في نمو وتوزيع لبريةا لطرقا دور فيها لباحثا لاو تن :( 1)لبياتيا سماعيل فاضلا دراسة  -9
لمقدمة، فقد إلى ا باألضافةربعة فصول إلى ا لباحث دراسةا فقد قسم لبشرية في قضاء طوز خورماتو،ا
 لمؤثرة فيا لجغرافيةا لعواملا بدراسةأهتم  فقدألول ا لفصلا ماا لمقدمة،ا لنظري فيا إلطارا ل دراسةاو تن
لطرق ا ية بين شبكةانلمكا لعالقةا يانلثا لفصلا لاو لدراسة ، في حين تنا لطرق في منطقةا شاءنا

ية انلمكا لعالقةا لثالث بدراسة قياسا لفصلا لبشرية في قضاء طوز خورماتو، في حين جاءا والمستوطنات
 اتمتغير  ثرا ل فيه دراسة واختباراو لرابع فقد تنا لفصلا ماا لمستوطنات،ا لطرق وقيام وتطورا متدادا بين
ستنتاجات الا لباحث دراسة بجملة منا ختتما لمنطقة ،وقدا لمستوطنات فيا حصائية على نمو وتوزيعا

 لخاصة بالدراسة.ا والتوصيات

طرق النقل في نشوء وتوزيع المستوطنات البشرية في قضاء  تأثيروعلى ذلك فقد تم في هذه الدراسة ابراز 
 جديدة كشفت عن الكفاءة الفعلية لطرق النقل في منطقة الدراسةاستخدام معادلة إحصائية الشرقاط كما تم 

 باالعتماد على المعرقات التي تواجه المركبات وخاصة المطبات ونقاط التفتيش والمسافات المعطلة.

   -لدراسة: ا هيكلية -1-11

لرئيسية ا بالمشكلةلنظري للدراسة متمثال ا إلطارا ألولا لفصلا لاو ربعة فصول فقد تنإلى ا تم تقسيم      
 لدراسة وحدود منطقةا ميةواه االهدافلفرضية و إلى ا باألضافةبثقت منها نا لتيا ويةانلثا للدراسة والمشاكل

 ماا لدراسة ،ا لسابقة لموضوعا لدراساتا أبرزلدراسة و ا مصطلحات هما لجغرافية كما شملا لفلكية وا لدراسةا
 ال في مبحثهاو لمنطقة متنا لطرق فيا متدادا لمؤثرة علىا لجغرافيةا لعواملا همإلى ا شارا ي فقدانلثا لفصلا
 ل تصنيف وكفاءةاو تن لثالث فقدا لفصلا ماا لبشرية ،ا لعواملا ي :انلثا لطبيعية  ومبحثها لعواملا :ألول ا
لدراسة ا لطرق في منطقةا في تصنيفألول ا لمبحثا أهتممبحثين ،إلى  لدراسة و تم تقسميها لطرق في منطقةا

 لطرق وفقا بدراسة كفاءة شبكةأهتم  ي فقدانلثا لمبحثا أمالعراق ،ا لمعتمد فيا لطرقا تصنيفدليل وفق 
 براز دور طرقا لرابع فيا لفصلا أهتم لطرق ، في حينا كفاءةان لمتخصصة في بيا حصائيةالا لمؤشراتا
 لمبحثا لاو مبحثين ، تنإلى  وتم تقسمهلدراسة ا لبشرية في منطقةا لمستوطناتا لبري في نمو وتوزيعا لنقلا
ي فقد انلثا لمبحثا ماا (1997-2020لدراسة )ا لبشرية خالل مدةا لمستوطناتا لطرق في نموا ثرا ألولا

                                                           

لبشرية في قضاء طوز خور ماتو، ا لمستوطناتا لطرق في نمو وتوزيعا لبياتي، دورا سماعيل فاضل خميس مصطفىا (1)
 .2014ية ،انساالن لتربية للعلوما رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تكريت، كلية
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ستنتاجات االلدراسة با ختتمتا لدراسة ، وقدا لبشرية في منطقةا لمستوطناتا لطرق في توزيعا ثرا لاو تن
 .لبلدا ر فيلقراا وصناعن ألشا عتبار من قبل ذويالا تؤخذ بنظرن ا لباحثا لتي يأملا والتوصيات

 لدراسة:ا نبذة تاريخية عن منطقة -1-12

 لرقما في ذكرهفقد ورد اآلشورية  لحضارةإلى ا ويعودهو )آشور(  طشرقا  لل لتسميةا أصل نا يعتقد       
ى لو الا من لفضتين مكونشوريآ ا سمآا هنا ط( ويعتقدشرقا  سم )ا يعلم معنى لتوراة، والا لمسمارية فضال عنا

ذو  لملك،ا يا كلمة )شرو(  نا ويقول بعضهم لشرقية.ا لقلعةا ه يعنينا ت( فيعتقدشرقا  ) بصيغتهسم الا لفظ اا 
ية مأخوذ لتسما هذه صلا نا خرالا لبعضا يذكر (. كماقلعة )شرو قاتو ا هو قلعة )شهر قرد( لشرقاطا أصل
 نإلى ا لذي يشيرا كثر واقعيةالا لتفسيرا نا الا .(1)لملك قاتا يا )شرو قات(يقال ن ا صحاألفثورية الا من
لملوك( ا ية )مات( فتكون ترجمتها )دفنانى )ملك( والثلو الا لكلمةا ( وتعنيسم مكون من لفضتين )أشر ــــ قاتالا
لتي ا مقدسةلا شورا مدينةشوريين تجري في الا لملوكا مراسيم تشييعن ا لواقعية هوا لتفسيرا ما يعطي لهذاان و 

 لحضارةإلى ا لذي يعودا اشور ـ قاط(جاء من مقطعين ) لشرقاطا سما نا ، هنا نستدل(2)لهالا تعد مركز عبادة
اآلشورية  لحضارةا معالم برزا حدا حاليا لشرقاطا في قضاء لواقعة ا يةالثر ا شورا عتبر قلعة ومعبدوتاآلشورية 

تجاهات الا لطرق والممرات في جميعا موقعها يهيمن علىان تجارية السيما و  ميةأهشور با لقد تمتعت .لعالما في
لشرق وفارس ا بالدإلى  لطرقا لعربي وخرجت منهاا لفرات والخليجا عاليا رضا لرابط بينا ت حلقةانفقد ك

 بالدتجاهات مختلفة من ا لطرق منا ليهاا وما بعدها من منافذ حمرين وممرات قرة جوق وطرق كشاف و ورت
ستقطاب ا بؤرة لشرقاطا جعل منموقعها ن ا اضول عن طريق نصيبين وديار بكر ويبدونااللرافدين ومن سوريا و ا

ما يسمى و ا يةانقتصادية والسكااللطبيعية و ا لقادمة من مناطق تتباين خصائصهاا لمتنوعةا لحركةا لخطوط
لبسيط ا لتباينا هذاان قاليم متباينة نوعا ما و ا لصحراء بالمزروع فصارت سوقا تلتقي فيها منتجاتا لتحاما جبهة

 بؤرة تجارية متميزة ومنح لشرقاطا ره جعل مناو قليم وما جالا قتصادية ضمنااللطبيعية و ا لبيئةا في ظروف
هور حركة نقل دائبة نشيطة ظإلى  شطةنالا ، فقد دعت كل هذه لمعالما لقصبة شخصية محلية واضحةا

 1920عام  لشرقاطا مرة في قضاء لو ألللنقل  لسيارات ا ستعملتا فقد  لشرقاطا ـلموصل ــا وخاصة على طريق
 .(3)لخيول والعرباتا لنقل يجري بواسطةا انكن ا بعد

                                                           

 610، ص 2017ي ـ كتب للنشر، لندن ،ا ى،االول لطبعةا لعراق،ا لمدن والمواقع فيا بشير يوسف فرنسيس، موسوعة (1)
 20، ص1986جامعة بغداد ،اآلداب،  ي، رسالة ماجستير غير منشورة، كليةانلثا شور ناصر بالا ي،او لر ا ثابتان شيب (2)
 137ــ11، ص2011، لموصلا لمرايا،ا ، مكتب1، ط1، جانساالن ونشاطان لمكا بين عبقرية الشرقاط لدين،ا لقادر عزا عبد(3)
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 لمصالحا وبسببي للعراق انلبريطا حتاللالا انبإ لمدينةا لنقل بالسيارات داخلا ت تلك بدايات نشاطانحيث ك
 طريق ميةها لذي زاد منا 1919بحلول عام  لشرقاطا قضاءإلى  لقطارا لتجارية والعسكرية فقد وصلت سكةا
مما جعلة نقطة تبادل تجاري بين  (لشرقاطا ياو ح)قامة محطة نهائية للقطار في ا بعد لشرقاطا لموصل ـــا

 لقوافل على ضهورا لمحطة عن طريقا لموصل منإلى ا لقادمة من بغدادا لبضائعا تحمل ذا بغداد والموصل
 لحركةا حمالين و وسائل نقل مما جعلإلى  لموصل تحتاجا لقادمة منا لبضائعا نا بالسيارات كماو ا لجمالا
 لسلطاتا مما جعللمسافرين ا وتأخرلشتاء ا لوحول في فصلا لمنطقة وبسبب كثرةا لتجارية تنشط في تلكا
 داخل سهلإلى  لقطارا بالصخور والحجارة وبطرق بدائية يدوية من محطة لطريقا ية تباشر في تعبيدانلبريطا
 1937سنة إلى  لموصل فقد بقي ترابياا ـــ لشرقاطا طريق ماا لسدة حالياا وهو طريق 1927عام  لشرقاطا

لوادي وارتفع ا ية فهبط معألرضا ه رضخ للتضاريسنا الا عندما بلط بالزفت وصار طريقا مناسب للسيارات
 لتعبيدا بدايةن ا الا .(1)لماضيا لقرنا ينيات منانلثما جريت عليه تحسينات فيا لمرتفع وبقي هكذا حتىا مع
 لغربية لمنطقةا جزاءالا عندما مر طريق )بغداد ــ موصل( في 1958لحقيقي للطرق وبشكل كبير بدا في سنة ا
لمعبدة ا لطرقا طوالا فشهدت تطور فيلدراسة ا لترابية في منطقةا لطرقا ، ثم توالت مراحل تعبيدلدراسةا

 1958ى بين عامي )لو الا لمرحلةا متدتا ( فقد2020- 1958متدت بين عامين )ا ربعة مراحل تاريخيةا وفق
لدراسة ا لذي يمر بمنطقةا لوحيدا لمعبدا لطريقا موصل( هو –لرئيس )بغداد ا لطريقا ان( حيث ك1963-

 لمرحلة تتطورا بدأت في هذه (9801- 9631متدت بين عامي )ا فقدية انلثا لمرحلةا ماا ،(2)( كم33بطول )
ها حوالي طوالا ( كم وبلغت مجموع63لطرق  بحدود )ا طوالا زدادتا لمنطقة فقدا لمعبدة فيا لطرقا طوالا
خرى في مرحلة ا لمعبدة مرةا لطرقا طوالا ثم تطورت (3)،ويةانلثا لمنطقة بالطرقا ( كم عندما ربطت96)

 لقضاء في هذها لمعبدة في عموما لطرقا طوالا زدادتا فقد (2000 - 1980)متدت بين عامي ا ثالثة
( كم شهدت خاللها تعبيد 191.5)إلى  لمعبدةا لطرقا طوالا وصل مجموع ذا ( كم95.5لمرحلة بحدود )ا

لفترة ا شهدت هذه ( و2020- 2000متدت بين عامي)ا لرابعة فقدا لمرحلةا أماوية ومحلية ،انعدة طرق ث
 لمعبدة في منطقةا لطرقا طوالا ا وصلتذا لترابية واكسائهاا لطرقا تطور غير مسبوق في عملية تعبيد

لدراسة ا لشرقي لمنطقةا بانلجا شهد 2010لمحلية ففي سنة ا لطرقا ها منغلبا ( كم311لدراسة بحدود )ا
الى تعبيد مجموعة من  باألضافة (4)لتاريخا ت طرق حصوية قبل هذاانلتي كا لمحليةا لطرقا تعبيد جميع

                                                           

 396ـ 393( ص نفس المصدرعبد القادر عز الدين، الشرقاط بين عبقرية المكان ونشاط االنسان ) (1)
 .2020 منشورة لسنة غير والمتابعة، بيانات لتخطيطا لدين،ا صالح محافظة وجسور طرق مديرية (2)

 17/1/2021المقابالت الشخصية مع سكان منطقة الدراسة بتاريخ ( 3)
 19/1/2020- 18الدراسة الميدانية للباحث في منطقة الدراسة بتاريخ  (4)
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الطرق في الجانب الغربي وكان ابرزها طريق)السدة الجديدة( الذي خفف الزخم على الطرق المار بمركز 
 قضية والنواحيالا لتي تربطها معا ويةانلثا لطرقإلى ا باألضافة القضاء )مفرق الخصم ـــ مفرق بعاجة(

في ان ستيطالا ماا ،( 1)لقيارةا وناحية جة وبيجي والحضركأقضية مخمور والحوي لشرقاطا رة لقضاءاو لمجا
اآلشورية  منهالقديمة ا لحضاراتإلى ا لزمن يرجع تاريخهاا فترات سحيقة منإلى  ه يعودانلدراسة فا منطقة
راضيها ا دارية والستقامة سطحها وصالحيةالا لوحداتا لذي يتوسط مجموعة منا رنا وبسبب موقعهاكما ذك

 ستقراراالو ان جعلها موطن صالح لالستيطلمتمثلة بمياه نهر دجلة ا لعذبةا لمياها للزراعة وقربها من مصادر
 لوحداتا لمطالبات بتوسيعا نالا بدأتان ستيطالا ها ومساحةانزدياد سكا لعصور وبسببا لبشري منذ تلكا
 وناحية غربيلا بانلجا لباج فيا خضر وتلولالا لسهلا شطار ثالثة نواحي منها والمتمثلة بناحيتياندرية و الا
لمعنية ا لجهاتا لرسمية منا لموافقاتا تظارانلالزمة لذلك وبا لدراساتا عدتا شرقي وقدلا بانلجا شور فيا

لقضاء ا لخدمية في مركزا لمؤسساتا لحاصل علىا لزخما شطار على تخفيفنالا يعمل هذ ذا للبت بذلك
لذي ا لشرقيا بانلجا انلدوائر وخاصة سكا جاز معامالتهم في تلكنا لمنطقة فيا انلجهد على سكا وتقليل

 .كم 30لقضاء مسافة تقدر بحوالي حوالي ا قد تفصل بعضهم عن مركز

                                                           

راسة ومعطيات المرئية الفضائية لمنطقة الد 2020مديرية طرق وجسور محافظة صالح الدين، التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة ، (1)
 قياس الطول(.المستخدمة االجراء ) Measureواالداة  Aric gis10"3باستخدام برنامج 
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 الشرق اط  قضاء  في  النق ل  طرق  على  المؤثرة  الجغرافية  العوامل -2

 العوامل الجغرافية المؤثرة على طرق النقل في قضاء الشرقاط -2

 -تمهـــــيد: 

آخر فهي إلى  في تأثيرها من عامل تختلفمنطقة بمجموعة من العوامل أي  يتأثر امتداد الطرق في      
نوع وبشكل كبير بتتحكم أنها  إذ المنفردة،الطرق أو  يتم بموجبة امتداد خطوط الشبكاتالمحدد األساس الذي 

 وفترات صيانتها ودرجة وعمر استهالكهابآخر في استخدامها أو  على نحو عام وتؤثر بشكل واتجاهاتهالنقل 
نها ماألول  القسم،  أخرىقسمين رئيسيين تتفرع منهما اقسام ثانوية إلى  هذه العوامل عليها وتقسم المحافظة

ر تسيييقلل من اثارها لأن  جاهدا  دور في حدوثها لكنه يحاول  لإلنسانهي العوامل الطبيعية فهي التي ليس 
خ السطح بأقسامه، المنا)الموقع بقسميه الفلكي والجغرافي،  هيهذه العوامل أهم  ومن تلك العوامل لخدمته

جدها هي كل العوامل التي او أي  القسم الثاني فهي العوامل البشريةأما  الموارد المائية( ،التربة ،وعناصره
ا وبين امتداد وانشاء الطرق وأصبحت هناك عالقة تفاعلية بينه تأثير فيفي حدوثها وكان لها  له يدأو  االنسان

ي والت هي )نمو السكان، األنشطة االقتصاديةالعوامل واهم هذه  أبرز البري ومنامتداد ونشوء شبكات النقل 
ت خدمات التعليمية والخدماها هي الأبرز ومن  األنشطة الخدميةو ، ها النشاط الزراعي والنشاط الصناعيأبرز 

 والتي سنتناولها وكما يلي . (الصحية

 لطبيعية المؤثرة على طرق النقلا العوامل -2-1

  والجغرافي: الفلكي الموقع-2-1-1

أو  يماقل سواء داخل ال وخاصة البرية  شبكات الطرقدور بارز في التأثير على انشاء وتطور للموقع         
 الموقع الفلكي  فيتحددأما  و يتباين هذا التأثير بين الموقع الفلكي والجغرافي المجاورةخارجة لربطه مع األقاليم 

لى النقل البري بصفة خاصة غير دائما بخطوط الطول ودوائر العرض ويكون اثرة على النقل بصفة عامة وع
مباشرة كونه يؤثر على موقع المنطقة بالنسبة لدوائر العرض التي لها األهمية البالغة في تحديد مناخ المنطقة 

وان موقع  ،(1)ضمن هذا النطاق من المناخ الذي ينعكس تأثيره على نوع النقل ونوع الوسائط النقلية المستخدمة
لعراق الذي يتصف بالموقع القاري اكثر من الصفة البحرية الذي انعكس بدورة منطقة الدراسة ضمن موقع ا

على نوع المناخ مما جعل مناخها يتصف بالتطرف الحراري لذا يكون شتائها بارد وتنخفض فيه الحرارة وقد 

                                                           

 96ص  ،2002،ر والتوزيع القاهرة، مصرجغرافية النقل، الدار العربية للنشإلى  فضل إبراهيم األجود، المدخل (1)
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المناخ ، وان هذا التطرف في خصائص (1)ما دون الصفر عندما تغزو المنطقة الكتل الهوائية الباردةإلى  تصل
والتغير الكبير في درجة الحرارة بين فصلي الصيف والشتاء يقلل من عمر الطريق بسبب خاصيتي التمدد 

بالتالي زيادة تكاليف الصيانة للطرق كما  لرصف وتشققهايعمل على استهالك مادة اوالتقلص التان تعمالن 
فأن  الموقع الجغرافيأما  في فصل الشتاء على قطع الطرق لعدة أيام وخاصة الترابية منها. األمطارتعمل 

يؤثر في إمكانية إذ  وخارجها الدراسةفي عملية مد شبكة الطرق داخل منطقة  له دور كبيرإذ  أكبرتأثيره يكون 
لحركة نحو المناطق من خالل ها اإلدارية  ويحدد حجم اخارج حدودخدمية الأو  عمرانيةالمراكز ال ربطها مع

منطقة الدراسة تتميز بموقع متوسط بين المحافظات أن  وكما ذكرناسهولة مد الطرق من حيث المسافة والتكاليف 
ها بالتالي امتدت فقد لعب موقعها دور العقدة النقلية بين تلك المحافظات  مما جعلها نقطة اتصال وتماس مع

 حيويا   هذا جعلها جسرا   موقعهاإلى أن  إضافة طقة مع مراكز تلك المحافظاتالطرق الثانوية نحوها وربطت المن
سهل اتصالها بتلك إذ  محافظة نينوى وبالعكسإلى  عبرها المتجه من بغداد)بغداد ــــ  موصل (لمرور الطريق

 المدن.

  السطح: -2-1-2

ال كيم بما فيها نوع الترب واشاقل الأو  ويقصد به كافة التكوينات السطحية الي تقع ضمن المنطقة       
ومستويات تماسكها ومصادر الرواسب  أصنافالسطح التي تقع فوقها تلك الترب وكذلك مستويات االنحدار و 

منطقة الدراسة تقع ضمن القسم المسمى فأن  وعلى هذا(2)ن الناحية الفيزيائية والكيميائيةتركيبها الصخري م
 هاية عصر األوليجوسينبالحركة االلبية والتي حدثت في نبنطاق الطيات الواطئة حيث تأثرت المنطقة  جيولوجيا

وعصر الميوسين بكاملة وحتى بدايات عصر البليوسين ولكن بسبب بعد المنطقة عن مركز هذه الحركة كان 
وقد حظيت المنطقة بأهمية بالغة (3)حدبة غير متماثلة في ميل أطرافهاتأثيرها بها طفيفا نتج عنه تكوين طيات م

الممر الواصل بين مدينة الحضر إلى  من وجهة نظر طرق النقل عبر العصور القديمة فقد تحولت طرق النقل
وموقع قلعة الشرقاط بسبب حدة حافات الوادي االنكساري بين جبلي مكحول وحمرين الذي يجري خالله نهر 

أهميتها كانت اكبر لهذا اختارها أن  طقة سهلة التنقل ومن المحتملدجلة مما جعل لمدينة الشرقاط أهميتها كمن

                                                           

 81ص ،(سابق مصدر) العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة العراق، جغرافية السعدي، فاضل عباس (1)
 ،2010، ديالى جامعة ية،المركز المطبعة تطبيقاتها، ـ اتجاهاتها اساسياتهاـ الحديثة النقل جغرافية السامرائي، ملوك مجيد (2)

 .78ص
 غير) راهدكتو أطروحة العراق، في الطيات نطاق ضمن ورواده دجلة نهر تكتونية مورفو الكبيسي، علي شاكر منال (3)

 125 ص ،2000األرض، علوم قسم العلوم، كلية بغداد، جامعة ،(منشورة
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لمنطقة  الجيولوجيةالبنية فأن  صخورهاطبيعة  أما ،(1)لبناء عاصمتهم األولى مدينة آشور اآلشوريون مكانا
هذه الصخور من تكوينين جيولوجيين فقط هما  تكوين انجانة  وتتألفرسوبية فقط  صخور الدراسة تتألف من

مما جعل من (2)الصخور السائدة في منطقة الدراسةوتكوين الفتحة وتعد الصخور الجبسية والجيرية من أنواع 
المناطق التي تتميز بدرجة عالية من االستواء  الدراسة فيالسهولة مد وأنشاء شبكات الطرق داخل منطقة 

التماثل في االستواء لذا تستوجب توضيح اقسام إلى  داخلها وال تميلالسطح  مظاهرتتنوع إذ  قةضمن المنط
السطح وتسليط الضوء على كل قسم منها ودورة في استيعاب شبكات وطرق النقل حيث يظهر ذلك الدور 

بر  ما از العالقة بينهواضحا من خالل مقارنة خريطة البنية الجيولوجية مع خريطة شبكات النقل في المنطقة وا 
 .وتحليل أسباب تلك العالقة

 -السطح: اقسام  -2-1-3

من العراق ولمرور نهر دجلة ضمنها فقد تباينت  المتموجةلموقع منطقة الدراسة ضمن المنطقة  نظرا        
 (2( والخريطة )2ويوضحها الجدول )، (3)2( كم1913مساحة منطقة الدراسة البالغة )فيها سطح لمظاهر ا

 2020( اقسام السطح لمنطقة الدراسة لسنة 2جدول )                         

 

 (Arc GIS 10.3ومخرجات برنامج ) 2011بيانات المرئية الرادارية للقمر)سبوت( لعام باالعتماد على المصدر : 

                    

                                                           

 29ص سابق، مصدر العراق، جغرافية السعدي، فاضل عباس (1)
 شورة،من غير ماجستير رسالة الشرقاط، قضاء في التصحر مظاهر زحف مراقبة العبيدي، محيميد علي احمد نذير (2)

 45 ص ،2014 اإلنسانية، للعلوم التربية كلية تكريت، جامعة
    .Arc Gis 10.3 برنامج واستخدام ،( 2020) لسنة Sentinel 2 الصناعي القمر مرئية (3)

 %النسبة  2مساحتها /كم اقسام السطح ت
 19.3 270 المرتفعات التاللية 1
 33.7 644 الهضبة 2
 31.8 609 المصاطب النهرية 3
 15.2 290 السهول الفيضية 4
 100 1913 المجموع 
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 الدراسة لمنطقة السطح اقسام( 2) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Arc GIS 10.3ومخرجات برنامج ) (2الجدول ) باالعتماد على بياناتالمصدر: 
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 -اللية: التالمرتفعات  -2-1-3-1

إذ  بسبب وضع البنية ألراضي منطقة الدراسة فقد عكس ذلك بروز مظاهر السطح في أجزاء محددة منها     
 هذه الطيات هي سلسة تالل الخانوكة التي يصل ارتفاعها واطئة واهم تاللشكلت الطيات المحدبة سالسل 

بموازاة شماال   مر هذه السلسةوهي جزء من سلسة جبال مكحول وتست (1)م( وتقع جنوب منطقة الدراسة350)إلى 
إلى أن  تدريجياثم ترتفع  (م160ارتفاع )إلى  تصلإلى أن  الغرب باتجاهنهر دجلة وتبدأ باالنحدار التدريجي 

نطقة الدراسة وهناك في المنطقة المسمات تل الرمضانيات على األطراف الشمالية الغربية لم (م200)إلى  تصل
الخانوكة ويشغل هذا النمط التضاريسي مساحة تقدر بحوالي موازي لطية  باتجاهل وهي تمتد سلسة جبال مكحو 

وبسبب صعوبة االستيطان في مثل هذه األنماط  .(2)من منطقة الدراسة )19.3%وتشكل ما نسبة ) (2كم 370)
هذه انعدامهم في مثل أو  قلة اعداد السكانإلى  انبساطا وسهولة أدى ذلك أكثرالتضاريسية وتوفر أنماط 

انعكس بدورة على انعدام وجود شبكات وخطوط النقل إلى  األجزاء من المنطقة لصعوبة االستيطان والتنقل
السطح حيث توضح قلة حجم  وخريطة اقسامالبري النظامية ويظهر ذلك من خالل مقارنة خريطة الطرق البرية 

 الشوارع في هذه المناطق. 

 -الهضبة:  2-1-3-2

جانبي نهر دجلة الشرقي والغربي  الدراسة وعلىتتوزع في منطقة  هضيبةتتميز المنطقة بوجود مناطق        
وتقطع هذه المنطقة مجموعة  ( من منطقة الدراسة% 33.7 در بـ )وبنسبة تق( 2كم 644بمساحة تبلغ حوالي )

تفيض  ووادي الجرناف حيث الشبابيط ووادي ام ووادي بعاجةفصلية الجريان أهمها وادي الجفر األودية  من
 ب باتجاهالغر إلى  تقطع الهضبة في الجانب األيمن لنهر دجلة من الشرق الشتاء إذافي فصل األودية  هذه

وقد تقطع الطريق في األيام التي تزيد األودية  بهذهالنهر مما استدعى ذلك انشاء جسور وقناطر للطرق المارة 
تقطع هذه المنطقة لكن معظم ودية أمجموعة  فيهفتوجد لنهر دجلة  الجانب الشرقيأما  التساقطفيها كميات 

على مد وانشاء شبكات الطرق في  ويكون تأثيرها طفيفاولة بالسكان تأثيرها يكون خارج حدود المناطق المأه
المنطقة من األودية  هذه والرخمة والسحل وتقطع ووادي السدرةوادي إبراهيم األودية  هذهأهم  المنطقة ومن

                                                           

لية كالراشدي، دراسة رسوبية لتكوين انجانة في طية من شمال العراق، رسالة ماجستير )غير منشورة(،  محمد علي مال اهلل (1)
 9، ص2005علوم األرض، جامعة الموصل،

، جامعة حنان عبد القادر درويش، جيومورفولوجية وتركيبية طية خانوكة المحدبة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية العلوم (2)
 49ــــ48، ص 2010البصرة ،
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نهر دجلة حيث تدخل المناطق السكنية على شكل مجاري مائية صغيرة وتتم معالجة  باتجاهالغرب إلى  الشرق
   الكلفة.تأثيرها على الطرق بمجموعة قناطر صغيرة قليلة 

 -النهرية: المصاطب  2-1-3-3

عن  بعيدامنطقة الدراسة على جانبي النهر الشرقي والغربي  التضاريسي ضمنيتوزع هذا المظهر        
 شريط موازي المتداد مجرى النهرامتداده على شكل  الفيضية ويكونعن مجرى النهر السهول  تفصلهالمجرى 

هذا  المنطقة ويتميزمن  (  %31.8)وتشكل نسبته حوالي ( 2كم 609بحوالي ) المظهروتقدر مساحة هذا 
يتراوح ارتفاع إذ  التعرجاتاالنبساط وقلة إلى  يميل قليل فهوذات معدل انحدار  بكونهالجزء من منطقة الدراسة 
 من المنطقة من الجزءويعتبر هذا  .(1)( متر فوق مستوى سطح البحر9,190ــ  160هذه المصاطب ما بين )

قدر من  أكبريستوعب  جعلهالبشري مما  نلالستيطارس ومناسب كونه بسيط التض التضاريسية المظاهرأهم 
 دينة الشرقاط على جانبي نهر دجلة. علية مكان المدينة فهو الجزء الذي قامت مستوطنات وس

  -لفيضية: االسهول  -2-1-3-4

والمصاطب   بين نهر دجلة مجرى النهر محصورا   يظهر هذا النمط التضاريسي بالقرب من              
معرضة ألخطار  المناطق ارتفاعا لهذا فهي اقل المتكونة من رواسب النهر وهي وهي المنطقة  يةالنهر 

بنسبة ( من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة 2كم 290) النمط مساحةهذا  ويشغل، من غيرهاالفيضانات أكثر 
 األمطاروبسبب انخفاض أراضيها وقربها من مجرى النهر وتعرضها للفيضانات في فترات تساقط  (2)(15.2 %)

شري واستغلت هذه األراضي بلذ لم تكن هذه األقسام صالحة للسكن فقد انعدمت فيها مراكز السكن واالستيطان ال
بعض  باستثناءا طرق ترابية طرق برية معبدة فالطرق الموجودة كلهشبكات فيها  ال توجدللزراعة المروية لذا 

عبر جسر الشرقاط وبعض شوارع ضمن شبكة شوارع المدينة الشوارع التي تربط الجانب األيمن بأيسر المدينة 
 التي توضح (3خريطة )الكما اتضح في  وهي طرق ذات ممر واحدنحو المراكز السكنية  المياهمحطات ضخ 

 .توزيع طرق النقل على اقسام السطح في منطقة الدراسة

                                                           

ر نور الدين فيصل إبراهيم حسن السامرائي، التحليل المكاني لخصائص المياه الجوفية في قضاء الشرقاط، رسالة ماجستي (1)
 52، ص 2020)غير منشورة(، جامعة تكريت، كلية التربية للعلوم اإلنسانية،

ة الحضر، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، جامعة مد اهلل عبد اهلل محسن الجبوري، مدينة الشرقاط دراسة في جغرافي (2)
 18، ص 1989الموصل، كلية التربية، 
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  -المناخ:  -2-1-4

يؤثر المناخ بعناصره المتعددة في العوامل الطبيعية المختلفة وبالتالي العوامل البشرية  التي تنعكس       
تباين على كل بدورها على حركة النقل وشبكة الشوارع من حيث االنشاء والتشغيل  وان لعناصر المناخ تأثير م

يبرز تأثير المناخ إذ  ،(1)إيجاباام  سلبامن حيث درجة ذلك التأثير نوع من أنواع النقل  وحسب نوع الوسيلة 
ومد وانشاء شبكة  المناسبةالوسائط على النقل البري بشكل عام من حيث استخدام  وعناصره وبشكل كبير
شبه مداري من بأنه  ضمن مناخ العراق الذي يوصفن منطقة الدراسة هي أو  للخدمة،الطرق وفترة صالحيتها 
القاعدة التي  اري وفقمناخ ق أيضا وهو (°م 20لها معدل يزيد على ) سبعة اشهرفترة حيث الحرارة لوجود 

خصائص كل عنصر شبكة الطرق في المنطقة وفق لذا تؤثر خصائص هذا المناخ على ، (2)اقرها العالم كوبن
بغي دراسة كل عنصر من هذه نهذا األثر ي وإلبرازالمنطقة ين تأثيرها على النقل في من عناصره التي يتبا

 -:ومن هذه العناصر خاص، العناصر ومعرفة خصائصه وتأثيره على المنطقة بشكل عام وعلى النقل بشكل 

 درجة الحرارة  -2-1-4-1

السخونة كما تسمى بالطاقة الحسية إلمكانية أو  يقصد بدرجة الحرارة هي درجة اإلحساس بالبرودة        
العناصر المناخية التي لها تأثير  أبرزالشعور بها عن طريق اللمس وقياسها بأجهزة قياس الحرارة وهي من 

عنصر الحرارة من العناصر المناخية الهامة يعتبر لذا (3)على بقية العناصر كحركة الرياح والرطوبة النسبية
بشكل عام فهي تؤثر وخاصة المرتفعة منها  على انظمة النقل بكل مكوناتها ويمتد ذلك والمؤثرة على النقل 

حيث  يعمل ارتفاع درجات الحرارة من خالل زيادة تكاليف انشاء الطرق األثر حتى على اقتصاديات النقل 
، وينعكس الحرارة تقاوم درجات، وهذا يستدعي استخدام مواد الطرقعلى تليين مادة القير التي تستخدم في بناء 

وكذلك في زيادة تكرار وقلة الحمولة  ، وبالتالي على استهالك الوقودالضرر على كفاءة الحركة المروريةهذا 
على أالمحطة سجلت إذ  لصيفدرجات الحرارة خالل فصل ا بارتفاعالمنطقة تتميز أن  ويتضح (4)السرعة تغير

معدل في شهر كانون  اقل حين سجل  مئوية في( درجة 35,8معدالت الحرارة في شهر تموز والذي بلغ )

                                                           

 80، ص2011مجيد ملوك السامرائي، جغرافية النقل الحديثة، المطبعة المركزية، جامعة ديالى، (1)
 61ص سابق، مصدر العراق، جغرافية السعدي، فاضل عباس( 2)
 50ص ،2020 العراق، السماوة، والتوزيع، للنشر مسامير دار وتطبيقات، أسس العراق مناخ الحساني، فالح مصطفى( 3)
 ماجستير، رسالة بابل، محافظة في البشرية المستوطنات نمو على البري النقل طرق إثر الجنابي، عقل مرضي صباح احمد (4)
  75ص ،2003االداب، كلية بغداد، جامعة ،(منشورة غير)
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 ة، الرتباطه بارتفاع درجات الحرار هذ التأثير يكون تأثيرا من الناحية الزمنيةأي أن  (%9,5الثاني فقد بلغ )
فيكون من األيام الممطرة في العراق  أكثرفترات الصحو تكون أن  ومن المعروف ،في الصيف بفترات الصحو

ويوضح الجدول  السنة. أشهرمن بقية  أكثرالصيف  أشهرتأثير هذا العنصر واضحا في منطقة الدراسة خالل 
 ( معدالت درجة الحرارة لمنطقة الدراسة3)

طة حلم والمدى،والمعدل  والصغرى،الحرارة، العظمى، درجات المعدالت السنوية والشهرية ل( 3جدول )
 (2020  - 1997)للفترة المناخية بيجي 

بيانات غير منشورة(، )وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ  -المصدر: 
 2020،بغداد 

  األمطار -2-1-4-2

إذ  ه بما فيها النقل البريأصنافل العناصر المناخية المؤثرة على النقل بشكل عام وبكأحد أهم  األمطار     
الطرق الترابة منها و المعبدة  أصنافعلى جميع إعاقة السير والحركة للمركبات إلى  الشديدة األمطارتعمل 

نبوبي أأو  سواء كان التصريف جانبي األمطارقنوات تصريف مياه إلى  وخاصة  ذات التصميم القديم التي تفتقر
أما  ،(1)طيان  من المنحدراتالصخور  واال تساقطأو  حاالت هبوط للطرق وانجرافهاإلى  تؤدي األمطارأن  كما

تمتد من  التساقط فهيتمتاز بكونها فصلية  األمطارأن  (4من خالل الجدول ) فيظهرمنطقة الدراسة  امطار
تمتاز بالتذبذب في كمياتها أنها  كماتساقها في بقية أشهر السنة  نعدمشهر )أيار( ويإلى  الثاني( شهر )تشرين

 - 1997من ) الدراسة وللفترةالسنوي في منطقة  األمطارفقد بلغ معدل تساقط  في األشهر التي تتساقط فيها

                                                           

 .100ص ،2015 الحاسوبية،جغرافية النقل المعاصرة وتطبيقاتها ، مجيد ملوك السامرائي (1)

 بيجي
كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران ايار نيسان آذار شباط
تشرين 
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعـدل 
 السنوي

 30.9 16.8 35.5 32.7 38.4 43.7 43.8 40.7 35.5 28.9 22.9 17.5 14.8 العظمى

 15.9 5.4 10.3 17.3 22.6 27 27.9 24.6 20.9 15 9.5 5.7 4.3 الصغرى

 22.9 11.1 16.9 25 30.5 35.3 35.8 32.6 28.2 21.9 16.2 11.6 9.5 المعدل

 14 11.4 25.2 15.4 15.8 16.7 15.9 16.1 14.6 13.9 13.4 11.8 10.5 المدى
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تساقط اعلى معدل  كانون الثانيتباين تساقطها الشهري فقد سجل شهر أما  ،سنويا( ملم 178.9) (2020
( ملم 3.7)األول  شهر تشرين التساقط فيفي حين بلغ معدل (، 34.9السنة حيث بلغ ) أشهرمع باقي  مقارنة
كة السكان حر  تواجهكبيرة  باألخص مشكلةفي منطقة الدراسة وبجانبها الشرقي  األمطارتساقط  ويعد سنويا،

وردائه الكثيف  األمطارشهدت المدينة انقطاع للنقل في شبكة شوارعها بسبب تساقط إذ  والمركبات بشكل عام
توقف حركة المرور في مركز القضاء إلى  2020\11\10تصريف المياه فيها حيث أدى ذلك وبتاريخ  نظام

 األمطار( معدالت 4، كما يوضح الجدول )(2)التوالي كما موضح في الصورة  وبشكل كامل استمر ليومين على
 .لمنطقة الدراسة 

 (2019ــ  1997)بيجي للمدة  اقطة بالملم والمجموع الكلي لمحطةالس األمطار( معدل كمية 4)جدول 

وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ )بيانات غير منشورة(،  -المصدر: 
 .2019،بغداد 

 على الطرق في مركز منطقة الدراسة األمطار( تأثير 2صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األشهر

تشرين 
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

كانون 
 الثاني

 
 شباط

 
 آذار

 
 نيسان

 
 أيار

المجموع 
 الكلي

 178.9 12.5 19.4 27.7 29.5 34.9 29 22.2 3.7 التساقطمعدل 

 2020\11\11الدراسة الميدانية بتاريخ 
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 -التربة : 2-1-5

ونته الطبيعة بعمليات فيزيائية يقصد بالتربة ذلك الجزء الهش من سطح الكرة األرضية الذي ك         
ميكانيكية ( وبتفاعالت كيميائية وحياتية وهيأت فيه الظروف الالزمة لنمو النبات وبعض من أنواع الحيوانات )

عامل التربة من أكثر  عناصر البيئة الطبيعية تأثيرا  على الطرق بشكل مباشر ،  يعد، (1)اءمن هواء وماء وغذ
غطى بعد تخطيطها ومعالجتها بطبقة ذات قدرة تاء شريطية من سطح األرض اجز إال  وذلك كون الطرق ما هي

دمة هدف خبوالتساقط الحرارة، والرطوبة، هي  الظروفهذه أهم  على تحمل الظروف المناخية المختلفة و
متدفقة على الطرق على وتسهيل حركة  وسائط النقل المختلفة من سيارات صغيرة وشاحنات الحمولة الكبيرة  ال

للضغط المسلط لتحمل عملية انشاء الطرق تتطلب المعرفة بنوع التربة وخصائصها وقابليتها أن  ذإمدار السنة، 
ار المواد المستعملة في التنفيذ ولتصريف المياه عن مسلطبيعة معرفة عليها من قبل حركة وسائط النقل وكذلك 

أو  حجم الحبيبات المكونة للتربة من حيث كبر قطر هذه الحبيبات التربة علىتتوقف صالحية إذ  ،(2)الطريق
كل ما زاد قطر الحبيبات قلت قوة التماسك الطبيعية وزادت قوة االحتكاك إذ  صغرها دون المستوى المطلوب

يمتاز هذا  كما، (3)ملها للضغط المسلط عليهاكلما قل قطرها زادت قوة التماسك وبالتالي تحو ا الداخلي بينه
 في هعلييتوجب التركيز  التربة ولهذا وحسب نوعيكون تأثيره متنوع حسب المنطقة أي  العامل بميزة التنوع

بالغة في معرفة نوع التربة ودرجة تحملها وتركيبها أهمية  عند شق وتشييد الطرق كون هذه الدراسة ذاتالدراسة 
التي تعيق ارتفاع منسوب المياه من العوامل السلبية ن إإذ ونسبة االمالح فيها ومستوى الماء الباطني لها 

صادف مناطق ذات ترب غدقة  إذاكونها تزيد من كلف انشاء الطرق وقد تغيير مسار واتجاه الطريق األنشاء 
عمليات تبديل إلى  ها تتضاعف كونها تحتاجيكلف انشاء الطرق ففأن  الهشةناطق ذات الترب المأما  ورخوة،
فيزيد الترب الرملية أما  الترب ذات القدرة على تحمل الضغط كالتربة الصخرية أنواع أخرى من إلى  التربة

كما تعمل على طمر  العالية كثبان تعيق السير على الطرق اثناء هبوب الرياحإلى  تتحولفمع الجفاف تأثيرها 
فيها على انشاء الطرق حيث تكون  تأثيراللتربة الطينية أن  كما، (4)الطرق بالرمال وخاصة في الطرق البرية

                                                           

 7، ص1985إبراهيم شريف، علي حسين الشلش، جغرافية التربة، مطبعة جامعة بغداد، (1)
(، زينب عباس موسى السرحان، شبكة النقل وأثرها على التنمية الزراعية في محافظة بابل، رسالة ماجستير، )غير منشورة (2)

 46، ص 2009جامعة بابل، كلية التربية، 
 123، ص2010محمود توفيق سالم، هندسة الطرق، دار الراتب الجامعية، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت،  (3)
 101-100جغرافية النقل، مصدر سابق، صإلى  يم األجود، المدخلفضل إبراه (4)
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ترب منطقة الدراسة فيمكن معرفة خصائصها الفيزيائية والكيمائية وتأثير هذه أما  ،(1)احتمالية هبوط التربة كبيرة
مة الغذاء ظد على التصنيف المعتمد من قبل منشبكات الطرق من خالل االعتماالخصائص على مد وانشاء 

  -الى: ( وعلى هذا األساس فقد صنفت FAOوالزراعة العالمية )

 الصحراوية الجبسيةالتربة  -1

 الترب الكلسية الجافة  -2

 ترب السهل الفيضي -3

 لجبسية  االتربة الصحراوية  -2-1-5-1

النوع من التربة في األجزاء الشرقية والغربية لنهر دجلة في منطقة الدراسة وخاصة الغربية يتوزع هذا         
تقدر إذ  األخرى صنافبين األ انتشاراوهي الصنف األكثر  2( كم1627.5على مساحة تقدر بحوالي ) منها

وترتفع فيها نسبة الجبس التي  وغرينيهحيث تتكون هذه التربة من مزيج من مواد طينية  % 85) بحدود نسبتها
وان من مواصفات هذا النوع من الترب تكون قابلة للذوبان خالل عمليات الري ، (2)(10%)إلى  قد تصل

لإلنشاءات الهندسية فقد ة بدرجة نفاذيتها تكون عالية بالنسأن  . كماللزراعةيحي مما يقلل من صالحيتها الس
النسجة الطينية فأنها هذه المواصفات تؤثر على مد  النفاذية و ومع هذه النسبة منساعة، /سم10إلى  تصل

لذا وبسبب  ،(3)احتمالية هبوط التربة فيها كبيرةشبكات الطرق وتحتاج الصيانة المستمرة كون التربة الطينية تكون 
% 68 ذ)كم وبنسبة تقدر (476.5من شبكات الطرق بواقع )األكبر مساحتها الكبيرة فقد استحوذت على القسم 

قلة تواجد السكان في تلك إلى  وبسبب قلة صالحيتها للزراعة وبعدها عن مصدر المياه أدى ذلكأن إال  (
( كم فقط 134الطرق المعبدة بحدود )أطوال  المناطق مما عمل ذلك على قلة شبكات النقل المعبدة فقد بلغت

 األخرى من الترب صنافرنة مع األلمساحتها مقا وهذ قليل بالنسبةوان األغلبية منها هي طرق ترابية 
 

                                                           

الشريف محمد عبد العزيز، تطبيقات في ميكانيكيا التربة واالساسات، الجزء األول، مطبعة كلية الهندسة، أسيوط،  (1)
 12، ص2004مصر،

 الجوفية في قضاء الشرقاط، مصدر سابق، صنور الدين فيصل إبراهيم حسن السامرائي، التحليل المكاني لخصائص المياه  (2)
56 
 إسماعيل فاضل خميس البياتي، دور الطرق في نمو وتوزيع المستوطنات البشرية في طوز خورماتو، رسالة ماجستير، )غير (3)

 33، ص2014منشورة(، جامعة تكريت، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، 
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 التربة الكلسية الجافة -2-1-5-2

يتركز هذا النوع من التربة شرق نهر دجلة في األجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الجانب الشرقي        
(%  من مساحة منطقة الدراسة 2.5) ما نسبةوتشكل  2(كم48على مساحة تقدر بحوالي )من منطقة الدراسة 

صخور رملية ومخلفات من الحصى فقد تكونت هذه الترب في أو  كلسيةأو  جبسيهوتكون ذات تشكيالت 
، (1)يوية وتأثير الفعالية الكيميائيةمما ساهم في قلة الفعالية الحصيفا   المناطق الجافة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

قلة المستوطنات البشرية بالتالي قلة إلى  أدىة التي تشغلها هذه التربة وقلة مساحتها وبسبب هامشية المنطق
( 32.5( كم منها )59.5الشبكة فيها حوالي )أطوال  شبكة الطرق ضمن هذا النوع من الترب فقد بلغ مجموع

  .(% من حجم شبكة الطرق بشكل عام في المنطقة9( كم ترابية مشكلة نسبة قدرها )27كم معبدة و)

 السهل الفيضي  تربة -2-1-5-3 

وتشكل ما  2( كم237.5الدراسة على مساحة )تنتشر هذه التربة على جانبي نهر دجلة ضمن منطقة        
وهي من أخصب  النهر، طولي على جانبي شريط ( من مساحة منطقة الدراسة وتمتد بشكل% 12.5) نسبة

 لها،لطبيعي يمثل نهر دجلة المصرف اإذ  تتصف بكونها خالية من األمالح وذات صرف جيد الترب حيث
وال تعيق هذه الترب إقامة شبكات النقل بسبب قلة تكاليف  (2)وتكون متعادلة الحموضة ةمزيجي ةذات نسج وهي

خصوبة التربة وقربها إلى  باإلضافةجهود هندسية كبيرة إلى  عمليات تبديل للتربة والإلى  االنشاء فهي ال تحتاج
تربة ذلك لصالحيتها المدينة وشبكة شوارعها على هذا النوع من المن مصدر المياه المتمثل بنهر دجلة فقد قامت 

مشكال ما كم  (161الطرق ضمن هذا الصنف من التربة بحدود )أطوال  مجموع واالستيطان فقد بلغلألنشاء 
وقد احتلت المرتبة  معبدةطرق ( كم 144.5)منها  ،شبكة الطرق في المنطقةأطوال  موع( من مج% 23)نسبة 

( 3الخريطة )وتوضح . الترب في منطقة الدراسة أصنافمن الطرق المعبدة ض أطوال  األولى من حيث
 ( 1والشكل )( 5وكما موضح بالجدول ) الدراسة.الترب وامتداد الطرق ضمن منطقة  أصناف

 

                                                           

الوحدات األرضية في منطقة الساحل االيسر لقضاء الشرقاط، أطروحة  خلف محمد حسين حمود الجبوري، مسح وتصنيف (1)
 102، ص 2014دكتوراه، )غير منشورة(، جامعة تكريت، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، 

 84نذير احمد علي محيميد العبيدي، مراقبة زحف مظاهر التصحر في قضاء الشرقاط، مصدر سابق، ص  (2)
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 (2020الترب وامتداد الطرق في منطقة الدراسة لسنة ) أصناف( 5ل )جدو

 ومرئية القمر الدين،صالح  محافظةتصنيف منضمة الفاو ودائرة الطرق والجسور في  المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على
 الطرقأطوال  ، لقياس Arc Gis. 9,2( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2الصناعي 

 الترب في منطقة الدراسة أصناف( توزيع الطرق على 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة/% 2مساحته/ كم صنف التربة ت
اطوال 

 الطرق/كم
 نسبتها/%

 68 476.5 85 1627.5 الصحراوية الجبسيةالتربة  1

 9 59.5 2.5 48 التربة الكلسية الجافة 2

 23 161 12.5 237.5 تربة السهل الفيضي 3

 100 697 100 1913 المجــــمــــوع 4

85

2.5 12.5

68

9

23

التربة الصحراوية الجبسية التربة الكلسية الجافة تربة السهل الفيضي
نسبة التربة نسبة اطوال الطرق

 (4الجدول ) من عمل الباحث باالعتماد على بيانات -المصدر: 
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 الترب وامتداد خطوط النقل البري عليها ضمن حدود قضاء الشرقاط  أصناف( 3وتوضح الخريطة )

 (2020لسنة ) في منطقة الدراسةالترب وامتداد الطرق  أصناف( 3) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2020لسنة صالح الدين  محافظةجسور و  طرقومديرية تصنيف منظمة الفاو  على باالعتمادمن عمل الباحث،  -المصدر: 
  Arc Gis10,3( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي 
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  -المائية: الموارد  -2-1-6

يالحظ  مناطق دون أخرى وهذا مالوجود االنسان واستقراره في العوامل األساسية أحد  يعتبر توفر المياه    
توفرت مصادر المياه وبذلك اتجهت مسارات النقل نحو تلك المستقرات  اينما يتوزع السكانإذ  طة العالمعلى خري

مست مراكز اقتصادية تحفل أيات حضرية ومدن كبيرة وسرعان ما نو إلى  التي قام االنسان فيها وتطورت
نحو تلك بالنشاط االقتصادي واالجتماعي ثم اتجهت الطرق البرية القديمة وبعدها خطوط السكك الحديد 

 والجوفية.وان من اقسام المياه الرئيسة هي المياه السطحية ، (1)المستوطنات وانطلقت منها

 -لسطحية: االمياه  -2-1-6-1

 المستقرة على سطح األرض ومنها المحيطات والبحارأو  يقصد بالمياه السطحية تلك المياه الجاريةو         
ويشكل نهر دجلة المورد الرئيسي للمياه ، (2)وما ماثلها الموسميةية ودواألنهار والجداول واأل والبحيرات والبرك

وعلى لسكان المنطقة  نهر العديد من المشاريع األروائيةالسطحية في منطقة الدراسة حيث تتغذى على هذا ال
لنشوء من األسباب المهمة النهر كان أن  ضفتي النهر الشرقية )الساحل األيسر( والغربية )الساحل األيمن( كما

دينة كون المياه هي مصدر جذب السكان وبالتالي المستوطنات البشرية وهذ ما يالحظ على شكل مونمو ال
 المدينة فقد امتدت بشكل شريطي مع مجرى النهر كشكل أساسي للمدينة وعلى جانبي النهر الشرقي والغربي

ويخرج منها ( 80يا المرقمة )في مقاطعة كنعوص عل يدخل نهر دجلة مدينة الشرقاط من جهة الشمال إذ 
كما  كم (45يقطعها ضمن منطقة الدراسة ) وتبلغ المسافة التي ، (67عند مقاطعة شاطي الجدر المرقمة )

 النهرعن مستوى  رتفاع أراضيها نسبيامنطقة الدراسة المتموجة وأل طبيعةل ا  ونظر  (،4موضح في خريطة رقم )
والتي تسقى عن  األراضي القريبة من ضفاف النهر باستثناءفائدة استثمار مياه النهر في الزراعة  فقد قلت

شبكة الطرق البرية  نهر دجلةويفصل طريق المضخات الكهربائية ومضخات الديزل بطريقة الري السيحي، 
 بر الجسرالذي يعت تيفي جانبي المدينة وال تتصل سوى في نقطة واحدة وهي تتمثل بجسر الشرقاط الكونكري

 .الجانب الشرقي وبعاجة في الغربي ينة في منطقتي عويجيلة فيط جانبي المدالوحيد الذي يرب
 

                                                           

 79مجيد ملوك السامرائي، جغرافية النقل الحديثة، مصدر سابق، ص (1)
 بعةوالتوزيع، الطدار جامعة السودان للنشر والطباعة  إبراهيم، الهيدرولوجيا، عبد اهلل سلماجد، عباا عصام محمد عبد (2)

 9ص، 2002 ،السودان األولى، الخرطوم،
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 -الجوفية:  المياه -2-1-6-2

تحت سطح األرض في الشقوق والفراغات الموجودة بين الصخور وتوجد  المياه الموجودةويقصد بها تلك        
تعمل كقنوات وان تراكيب القشرة األرضية الحاوية على المياه الجوفية في مستويات متباينة تحت سطح األرض 

المياه السطحية التي تتمثل إلى  وتعود تغذية المياه الجوفية بالدرجة األساسية نتقال المياه وكمستودعات لخزنهال
والبحيرات والمستنقعات و البحيرات االصطناعية خلف األنهار  والثلوج الذائبة والمياه المترشحة من األمطارب

ل من االبار وعلى اختالف أنواعها و طريقة حفرها سواء كانت وتتميز منطقة الدراسة بوجود كم هائ (1)دالسدو 
 المياهاستخدام إلى  منطقة الدراسة هي ذات ترب صالحة للزراعة فقد ازادت الحاجة وباعتبارتقليدية ام حديثة  

 المياهالجوفية في االستعمال الزراعي وخصوصا في المناطق البعيدة عن نهر دجلة وذلك لصعوبة مد خطوط 
( بئرا وبطاقة 2153ويبلغ عدد االبار في منطقة الدراسة ) ،المياه الجوفية الستخراجوزيادة تكاليفها مقارنة 

ما يميز المياه الجوفية في المنطقة هو صالحيتها  أبرزأن إال  ،( لتر/ثا548بمجموعها حوالي )إنتاجية بلغت 
االستعماالت المختلفة ما عد االستخدام البشري لشرب االنسان وقد حددت صالحيتها من خالل مقارنتها  ألغلب
حدود مياه الشرب لإلنسان تقع أن  العالمية والتي بينت مة الصحةظالمواصفات العراقية و مواصفات منمع 

 تستغلأنها  إال ،(2)دراسة هي غير صالحة لشرب االنسانالمياه الجوفية في منطقة الفأن  خارج هذه الحدود لذا
لذا ساهمت وبشكل كبير في الثروة الحيوانية لشرب المواشي وبشكل طبيعي وخاصة في المناطق الصحراوية  

مما ساهم  ية من وجود ابارلقرية خاأو  مستوطنة فال توجد طان البشري وخصوصا في منطقة الجزيرةفي االستي
وغير معبدة وهناك مطالبات من هذه الطرق هي طرق زراعية ترابية أغلب  في امتداد طرق نقل برية ولكن

تلك القرى أصبحت ثابتة ومستقرة في مواقها بل بدأت بالتزايد أن  مياه الشرب كون إليصالأهالي تلك المناطق 
( 2012التي وفي سنة )  شرقيقاطعة تل الصيد في الجانب الة في معالواق(تل الصيد الشمالي )كما في قرية 

وهنا داللة على تفاعل كم(،  4,5تبعد عن الطريق الرئيسي )تلك القرية والتي إلى  تم إيصال شارع معبد
امتداد إلى  على استيطان السكان مما دعى ذلك ةت البشرية مع الطرق فقد ساعدت المياه الجوفيالمستوطنا

وتوضح الخريطة  .توفر المياه الجوفية في المنطقة تلك المناطق وكل ذلك كان بفعلإلى  خطوط الطرق العبدة
 ( توزيع الموارد المائية في منطقة الدراسة.4)

                                                           

ة هاجر تحسين علي، نظم المياه الجوفية في حوض الفرات األوسط بين هيت وحديثة، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، جامع (1)
 121، ص2013بغداد، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، ابن رشد،

 2020وزارة الموارد المائية، دائرة حفر الـبار في صالح الدين، قسم الجيولوجيا، بيانات غير منشورة لسنة  (2)
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 توزيع الموارد المائية في منطقة الدراسة( 4خريطة )               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الموارد المائية، دائرة حفر الـبار في صالح الدين، قسم الجيولوجيا، بيانات غير المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على 
 Arc Gis10,3، وباالعتماد على برنامج 2020منشورة لسنة 
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 على النقلمؤثرة ال البشرية العوامل -2-2

  -تمهيد: 

غلت له يد في ايجادها وشأو  البشرية هي كافة العوامل التي اوجدها االنسان بالعوامل الجغرافيةيقصد      
العوامل الطبيعية بل  تأثيرهفقد أصبحت هذه العوامل ذات تأثير وشان يوازي في  األرض.مساحة على سطح 

بعد التطور العلمي الهائل الذي مكن االنسان  وصاخصأصبحت هناك عالقات تفاعلية مع بعضها البعض 
ع فرو شأن  شأنهوالنقل  ،االنسانبالتنبؤ ومحاولة السيطرة على اثار العوامل الطبيعية واستخدامها لمصلحة 

متداد اكبيرا وفعاال في دورا   للخصائص البشرية إذ أن  تأثر بالعوامل الطبيعية والبشريةاألخرى يالجغرافيا 
ألساس المحدد لهذه األنواع هي العوامل البشرية بالدرجة اأن  ها بلأصنافالطرق وعلى اختالف أنواعها و شبكات 
 لعالمار بشكل واضح في جميع بلدان هكان وهذا ما يظتوزيع الس كثافة تأثيرا هوالعوامل وأكثرها  هذه أبرزومن 

من  وهذا ما يبدو واضحافة السكان وبالعكس ترتفع كثافة شبكات الطرق مع ارتفاع كثاإذ  البشرية ومستوطناته
ى المتمثلة وخرائط الكثافة السكانية. ومن الكثافة السكانية تتفرع العوامل األخر  الطرقخالل مقارنة خرائط توزيع 
هي ما من هذه الخدمات االجتماعية واهتأثير توزيع السكان و ل تالياكون تأثيرها إذ  بالخدمات المقدمة للسكان

ى نالمتمثلة بالخدمات الزراعية والصناعية وخدمات الب والخدمات االقتصاديةالخدمات الصحية والتعليمية 
دورا   ب فكل هذه العوامل تلع ،الكهربائيةلبلدية المتمثلة بمشاريع توفير مياه الشرب ومحطات الطاقة االتحتية 

وقد خصص هذا المبحث البشرية  هامستوطناتالنقل داخل المدن و في رسم خطوط الطرق البرية وشبكات  كبيرا
  الدراسة.لتناول العوامل البشرية المؤثرة على امتداد الطرق في منطقة 

 -:العامل التاريخي  2-2-1

تميزت منطقة الدراسة بمورث تأريخي عريق يرجع الى الحضارة االشورية بداللة وجود قلعة ومعبد          
تعتبران من ابرز المعالم للحضارة االشورية في العالم  فقد تمتعت اشور بأهمية تجارية  واللذاناشور لحد االن 

السيما وان موقعها يهيمن على الطرق والممرات البرية وفي جميع االتجاهات مما جعلها نقطة التقاء الطرق 
سكنيا ومأهول منذ تلك  أدت تلك األهمية لموقعا الى جعلها مركزا المارة بين أعالي الفرات والخليج العربي

 (1)العصور وما تالها مما هيئ للمنطقة ان تكون مركز جذب للسكن واالستيطان.

                                                           

 11عبد القادر عز الدين ،الشرقاط بين عبقرية المكان ونشاط االنسان ،مصدر سابق، ص (1)
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  -السكان: نمو  -2-2-2

يقصد بالنمو السكاني هو مقدار الزيادة التي تحدث في حجم السكان سواء أكانت طبيعية أم صافي       
ويعد النمو السكاني من الموضوعات العالمية التي تعالجها الجغرافية فهي ضمن حقل جغرافية  ،الهجرة الوافدة

ومشاكل كالغذاء والخدمات  السكان لعالقتها بالعديد من المشكالت التي يعاني منها السكان، كاالنفجار السكاني
 البشرية،الجغرافية  األساسية لعلمة تعتبر دراسة السكان من حيث اعدادهم وتوزيعهم وكثافتهم الحلقو ، (1)والسكن

ألنهم االداة التي يرجع اليها الفضل في استغالل  والسياسية،فالسكان هم الدعامة الرئيسية للحياة االقتصادية 
كما انهم العنصر الخالق الذي يتمكن بمواهبه وقدرته من  فيه،الموارد الطبيعية في المكان الذي يعيشون 

األساسي للنشأة وتطور فهم المحدد ، (2)فيه من خيرهم وخير البشرية على وجه األرضتسخير هذه الموارد لما 
في اعداد السكان ومن غير المحتمل حدوث انخفاض  ملحوظاتزايد حافظة صالح الدين وقد سجلت مالمدن 

منطقة وان ، (3)ةالمدواضح في تلك المعدالت في المستقبل القريب مع انخفاض مستويات الخصوبة في هذه 
  (6كما يوضح الجدول )اقضية محافظة صالح الدين أحد  باعتبارها ا  الدراسة شهدت أيضا تزايد

 (2020 – 1997)( عدد سكان منطقة الدراسة ونسبة تغيره للمدة 6)جدول            

 

 

                                                           

 139، ص 2002، بغداد، عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، الجزء الثاني، دار الكتب لطباعة والنشر (1)
 للعلوم يةالترب كلية ،(منشورة غير) دكتوراه، أطروحة النقل، جغرافية في دراسة الدولي اربيل مطار سليمان، داود ضرغام( 2)

 76 ص ،2017 االنبار، جامعة اإلنسانية،
 يت،تكر  جامعة ،(منشورة غير) دكتوراه، أطروحة الدين، صالح في بالسكن وعالقة السكان الدوري، احمد اهلل عبد نجم( 3)

 40 ص ،2006، اإلنسانية للعلوم التربية كلية
وقد تم اعتماد  ،R =ير النسبي، معدل التغP2، التعداد االخير =P1=األول  التعداد R=P2-P1/P1 x100نسبة التغير =  *

  (1987( على تعداد سنة )1997نسبة التغير لتعداد )

 2020 2007 1997 السنة

 228.814 146.605 101.831 عدد السكان

 %56 %43.96 %65 *نسبة التغير

 17ص ،5 جدول ،1988الجهاز، بغداد، مطبعة لمحافظة،وا بالقطر الخاصة األجزاء 1987لسكان  العام التعداد نتائج لإلحصاء، الجهاز المركزي -1 -المصدر:  

 . 2000اد،بغد الجهاز، مطبعة والمحافظة، بالقطر الخاصة األجزاء 1997 لسكان العام التعداد نتائج لإلحصاء، المركزي الجهاز  -2

سكان حسب الوحدات اإلدارية دائرة إحصاء صالح الدين، تقديرات اسقاط ال المعلومات، لإلحصاء وتكنولوجيا المركزي الجهاز وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  -3
   ، بيانات غير منشورة2021لسنة ،
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( 1997) سنةفقد بلغ عدد سكان قضاء الشرقاط عداد سكان منطقة الدراسة بشكل ملحوظ أ يتضح تطورو 
ليبلغ  (2007)سنة  ازدادثم ( 1987عن تعداد سنة ) (% 65قدرها )تغيير نحو الزيادة ( بنسبة 101.831)
 (2020)في حين وصل عدد السكان في اخر تعداد لسنة %( 43,96)بلغت  بنسبة تغير( نسمة 146.605)
في  الملحوظةالزيادة أن  ومن الواضح ،%(56زبلغت )إذ  الفترة السابقةت عن دادتغير از ( بنسبة 228.814)

شارها وما رافقها من تطور في المستويات المعيشية وتطور تهي نتيجة انبثاق الحضارة الحديثة واناعداد السكان 
، (1)ثم الدول النامية أوالالخدمات الطبية الذي انعكس بدورة على قلة الوفيات والتي بدأت في الدول المتقدمة 

وان هذه الزيادة تستدعي من الجهات المسؤولة اخذ هذا التطور بالحسبان كون زيادة السكان هي العامل 
 خدميةأو  األساسي الذي تبنى جميع الخطط بموجبة سواء خطط اقتصادية

 :وامتداد الطرق المستوطنات البشرية -2-2-2

مدينة وغالبا ما تشكل الوظيفة السكنية اكبر نسبة أي  مساحة كبيرة فيعادة تشغل المناطق السكنية        
مستويات إلى  عادة تقسيم المناطق السكنيةأمن المساحة المنفردة في خريطة استخدام األراضي في المدن ويمكن 

أو  االقتصاديةحسب المستويات أو  وفقا للعمر المتوسط للمساكنأو  البناءأو  وفقا لطراز العمارةأما  مختلفة
مساكن أما  في العالم هو التصنيف وفق لطراز العمارة فتكون التصنيف األكثر استخداما  أن  االجتماعية للسكان
فيالت والتي هي عبارة عن مساكن فسيحة تحيط بها الحدائق أو  شقق سكنيةأو  ألسرتينأو  منفردة ألسرة واحدة

ساكن ذات االسرة الواحدة وخاصة في السنوات األخيرة وذلك ، وتتميز منطقة الدراسة بسيادة الم(2)الخاصة
تقدر إذ  بالسنوات السابقة في نهايات القرن التاسع عشر المستوى االقتصادي للسكان مقارنةلالرتفاع في 

 2كم( 36.81كانت )أن  ( بعد2020في سنة ) 2كم( 77.24المساحة المستغلة لالستيطان البشري بحوالي )
 طرق النقل ومخدومة بشبكة وهي موزعة بأنماط مختلفة واغلبها مساكن بحالة معمارية جيدة(، 1997في سنة )

 وقد اثرت الطرق في جذب االستيطان وبشكل رئيسي اذا ال توجد مستوطنة سكنية تخلو من طريق بشكل مباشر
ساعد ذلك في وقد ترابي أو  حصويأو  يربطها مع المستوطنات األخرى سواء كان الطريق معبداأو  يخدمها

 من جهة ، (3)جعل مستوطنات المنطقة ذات اتصال سهل فيما بينها من جهة وبين الوحدات اإلدارية المجاورة
                                                           

 74، ص1986،البصرة، العراقعبد علي الخفاف، عبد مخمور الريحاني، جغرافية السكان، مطبعة جامعة  (1)
 308، ص 1988، مصر، 4احمد علي إسماعيل، دراسات في جغرافية المدن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  (2)

 Arc نامجبر واستخدام ،(2020) لسنة Sentinel 2 الصناعي القمر ومرئية( 1997) لسنة   Land sat 7 الصناعي القمر مرئيات( 3)
Gis 10.3. ، الدراسة منطقة في للباحث الميدانية الدراسة إلى وباإلضافة 
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جذب مراكز الخدمات المختلفة إلى  ذلك فقد أدى توزيع السكان وتركزهم في منطق محددةإلى  باإلضافةأخرى 
بالقرب من أو  بالقرب منهاأو  ركز حول تلك المراكززيادة التإلى  نحو المستوطنات السكانية االمر الذي أدى

( توزيع 5الخريطة ) ز الخدمية وتوضحتلك المراكإلى  طرق النقل التي توفر سهولة في الوصول واالتصال
 (  2020في منطقة الدراسة وامتداد الطرق لسنة ) المناطق السكنية

 (2020وامتداد الطرق في منطقة الدراسة لسنة ) المستوطنات البشرية( 5خريطة )         
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 -الطرق: امتداد ورفولوجية و مو  األنشطة الخدميةالعالقة بين  – 2-2-3
تتنوع الخدمات في منطقة الدراسة والتي تشكل شبكة الطرق فيها خطوط الربط والتواصل بين هذه       

مراكز هذه الخدمات على أغلب  من جهة أخرى حيث تقعمستوطنات المنطقة الخدمات من جهة وبينها وبين 
ومعامل  طرق النقل وكل حسب الطريق الذي يخدمها سواء كانت طرق رئيسية خارجية كمحطات الوقود

الخدمية  المؤسسةالطرق الفرعية الداخلية كالمؤسسات التعليمية والصحية ويتوقف مدى خدمة أو  االسفلت
مه ويتضح ذلك من خالل على حجمها بالدرجة األولى وعلى شبكة الطرق التي تربطها بظهيرها التي تخد

 االتي. مات وهي مقسمة على النحوالمطابقة بين خريطة الطرق وخريطة توزيع الخد
 
   -الصحية: الخدمات  -2-2-3-1 

تعد الخدمات الصحية والعالجية والسيطرة على األوبئة وتفشي االمراض وحفظ صحة االنسان معيارا       
مهما لحياة المستوطنات البشرية وتطورها لذا فهي من الدعائم الرئيسية التي تحرص الدول على تقديمها وادارتها 

عن اختالف األنظمة االقتصادية بين الدول فهي تحظى بأهمية خاصة بين مختلف وتمويلها بغض النظر 
التي تقدمها الدولة للمواطنين للوقاية من اخطار االمراض وما يشتمل ذلك من متطلبات  (1)الخدمات األخرى

المؤسسات الصحية على اختالف انواعها تعتبر و  ،دعم صحة مواطنيها إدارية وفنية وطبية تسهم في

ويعد  (2)لمستشفيات والمراكز الصحية والبيوت الصحية والعيادات الخاصة هي المسؤولة عن تلك الخدماتكا
يوفر أن  يجبإذ  موقع المؤسسة الصحية من األمور الهامة التي تؤخذ في نظر االعتبار اثناء تخطيط المدينة

عن  ا  ان يكون بعيدو تقريبا   الوصولقع سهولة وصول لجميع المستقرات التي تخدمها وبنفس زمن ومسافة و الم
أخرى ذلك الن مستوى إلى  اد ومهام المؤسسات الصحية من مستوطنةدوتتباين أع ،( 3)الضوضاء والتلوث

الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية يتبع حجم المدينة من جهة ومدى تأثيرها بالمستوطنات البشرية المحيطة 
الصحية بما حولها من مستوطنات  المؤسسةفي إمكانية تأثير  برزالدور األ أخرى وتلعب طرق النقل بها من جهة

                                                           

 
 ةس، المؤس1التنموية، طالمدن ـ دراسة في الجغرافية  علي، خدماتمحسن عبد  الجميلي،بشير إبراهيم الطيف، رياض كاظم  (1)

 125ص، 2009، طرابلس، لبنانللكتاب، الحديثة 
ز الصحة وقار محمد مهاوي، تقييم كفاءة الخدمات الصحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية كأسلوب للتوزيع المكاني لمراك (2)

 10، ص2012العامة في جانب الرصافة، رسالة دبلوم عالي، مركز التخطيط الحضري وال اقليمي، جامعة بغداد، 
 253، ص2015، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ليمي، تخطيط المدن، نظريات وأساليب، طخلف حسين الد( 3)
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وحسب  قيلها الطر  الي اتساع نطاق خدمتها التي يتيحهاط بين المؤسسة الصحية والمستوطنة وبالتفهي الراب
)مستشفى الصحية تنوعت بين  المؤسساتمن صنف من  أكثروتحتوي منطقة الدراسة على  ،(1)صنف المؤسسة

 عدا العيادات( مؤسسة صحية ما 27التي تشكل مجموعها ) الصحية(وت يالشرقاط العام والمراكز الصحية والب
المؤسسات الصحية في منطقة  أصنافويتضح  تنوع  المرخصة.غير أو  سواء المرخصة هليةوالصيدليات األ

( مؤسسات صحية 7عينيات )الدراسة كما يبين تطور اعداد هذه المؤسسات حيث بلغ عددها خالل فترة السب
 العدد داد( مؤسسات صحية واز 10) 2008سنة  ت مؤسسة واحدة خالل الثمانينيات في حين بلغتدفقط وازدا

وان هذ التطور وان كان فهو ال يفي بالغرض مع التزايد المستمر لعدد  2018( مؤسسة في سنة 27)إلى 
( نسمة 234.743)إلى  ازداد ليصل 1997( نسمة خالل سنة 101.831كان عددهم  )أن  السكان فبعد

هذا التضاعف ليس أن إال  فعلى الرغم من تضاعف اعداد المؤسسات الصحية (2021)خالل العام الحالي 
تكتظ على مستشفى واحدة  (1973)بما يتناسب مع نوع المؤسسة المطلوبة فقد بقت منطقة الدراسة منذ سنة 

 السفرإلى  مما جعل السكان يضطرونها المستشفى العام للسكان هذا ما قلل من مستوى الخدمات التي تقدم
والتي يكون توزيعها بطريقة  العيادات والصيدليات االهليةإلى  يلتجئونأو  الوحدات اإلدارية المجاورة إلى 

  ( تطور ونمو المؤسسات الصحية في منطقة الدراسة2الشكل ) و يوضح ،ي القضاءعشوائية ف
 (2020ــ 1997للفترة ) نمو وتطور المؤسسات الصحية في قضاء الشرقاط( 2شكل )        

 

الشرقاط،  من عمل الباحث باالعتماد على وزارة الصحة، مديرية صحة صالح الدين، قطاع الرعاية الصحية في :المصدر
   2020بيانات غير منشورة ،

                                                           

 رسالة سامراء، ءقضا في المستوطنات وتوزيع البرية الطرق شبكة بين المكانية العالقة الدوري، الحميد عبد سعيد رغد (1)

 59ص ،2006 التربية، كلية تكريت، جامعة ،(منشورة غير) ماجستير
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وان هذه المؤسسات الصحية قد نمت وتطورت اعدادها ضمن سنوات مختلفة وليس ضمن تلك الفترات بشكل 
 ة تلك المؤسسات ضمن منطقة الدراسة.( مواقع وتاريخ نشأ5الخريطة )( و 7ويوضح الجدول )خاص 

 ( المؤسسات الصحية في منطقة الدراسة7جدول )                          

 

                              

شرقاط، بيانات غير منشورة الدين، قطاع الرعاية الصحية في الباالعتماد على وزارة الصحة، مديرية صحة صالح  -المصدر: 
،2021  

 سنة االنشاء الموقع الجغرافي نوعها الصحيةاسم المؤسسة  ت
 1973 مركز المدينة مستشفى مستشفى الشرقاط العام 1
 1974 مركز القضاء مركز صحي رئيسي مركز صحي الشرقاط 2
 1975 قرية الخضرانية مركز صحي رئيسي مركز صحي الخضرانية 3
 1975 قرية اسديرة مركز صحي رئيسي مركز صحي اسديرة وسطى 4
 1975 عنك الهوى مركز صحي رئيسي مركز صحي هيجل فوقاني 5
 1985 تلول الباج مركز صحي فرعي مركز صحي تلول الباج 6
 1996 قرية اسديرة سفلى مركز صحي رئيسي مركز صحي الشهيد سطم 7
 1997 قرية العيثة مركز صحي رئيسي مركز صحي جرناف شرقي 8
 1997 قرية السلمان رئيسيمركز صحي  مركز صحي هيجل كبير 9
 2008 عويجيلةقرية  مركز نموذجي مركز صحي النموذجي 10
 2010 المجمعات بيت صحي مركز صحي المجمعات 11
 2011 الحي السكني مركز صحي فرعي مركز صحي السكنية 12
 2013 قرية عين صديد مركز صحي فرعي مركز صحي عين صديد 13
 2013 قرية السويدان نموذجيمركز  مركز صحي السويدان 14
 2013 قرية اعذية بيت صحي مركز صحي اعذية 15
 2013 قرية اعذية بيت صحي مركز صحي العين البيضة 16
 2013 قرية تل الفارة بيت صحي مركز صحي تل الفارة 17
 2017 قرية الحورية بيت صحي مركز صحي الحورية 18
 2017 الجغايفةقرية  بيت صحي مركز صحي الجغايفة 19
 2017 قرية الطاللية بيت صحي مركز صحي  الطاللية 20
 2017 قرية الصحن بيت صحي مركز صحي الشهيد خالد 21
 2017 قرية السيحة بيت صحي مركز صحي سيحة 22
 2017 قرية النمل مركز صحي فرعي مركز صحي النمل 23
 2018 قرية الهيجل مركز صحي فرعي مركز صحي هيجل صغير 24
 2018 هيجل فوقاني مركز صحي فرعي مركز صحي هيجل فوقاني 25
 2018 قرية شاطي الجدر مركز صحي فرعي مركز صحي شاطي الجدر 26
 2018 قرية الفياض مركز صحي فرعي مركز صحي الفياض 27
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طرق النقل أسهمت وبشكل كبير في تقليل أن إال  المؤسسات وازدحامها بالمراجعينوعلى الرغم من قلة كفاءة 
الحضرية تقع على الطرق وهي أو  جميع المؤسسات الصحية سواء في المستقرات الريفيةأن  األثر كونهذا 
 . (6كما موضح بالخريطة )دومة بطرق نقل توفر سهولة وصول للمستوطنات التي تخدمها مخ

 الخدمات الصحية في منطقة الدراسةتوزيع ( 6طة )خري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرعاية الصحية  من عمل الباحث، باالعتماد على بيانات وزارة الصحة العراقية، دائرة صحة صالح الدين، قطاع -المصدر: 
 .Arc Gis 9,2، وباالعتماد على برنامج 2020الشرقاط، بيانات غير منشورة،  في
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 -الخدمات التعليمية:  -2-2-3-2

تخلفها فتوفير الكوادر أو  معيار لقياس تقدمها اسية لتقدم وتطور المجتمعات وأنهيعد التعليم الركيزة األولى واألس
العلمية والفنية والمهنية التي تساهم في بناء المجتمع في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

يبدأ أن  مجال يجبأي  بلد يرغب في إحداث تطور وفيأن أي  التعليم،والثقافية والتكنولوجية تعتمد على 
يتم بناء اإلنسان أوال من خالل تعليمه مختلف العلوم التي إذ  التطور بالتعليم ألنه يمثل الحلقة األولى في سلم
والخدمات التعليمية هي جميع المؤسسات التي تهيئ الفرد و تساعده ، (1)تصب في تطوير المجتمع وتقدم البلد

توسطة البتدائية والماتعليمية برياض األطفال والمدارس)على اكتساب الخبرات و العلوم وتتمثل المؤسسات ال
تطورية على مر وقد مرت الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة في اطوار  (2)والمعاهد والكلياتوالثانوية( 

فقد تم افتتاح اول مدرسة ابتدائية نظامية في القضاء بعد عام المستوى الحالي إلى  وصلتإلى أن  السنين
الشرقاط االبتدائية( وهي عبارة عن بناء طيني ( بعد تشكيل الحكومة الوطنية وقد سميت باسم )مدرسة 1921)

( تلميذ وكان كادرها متكون 23يتكون من غرفة واحدة وتقع في مقاطعة الخصم حيث كان عدد التالميذ فيها )
وفي عام  ،(3)بناية حديثة ذات طابقينإلى  تتوسعت وانتقلإذ  (1959من معلم واحد وضلت هكذا حتى عام )

الشرقاط االبتدائية للبنات وكان موقعها في المكان الشرقاط عندما تأسست مدرسة ( تقدم التعليم في 1959)
 ( شيدت مدرسة لها وسميت باسم )مدرسة االزدهار االبتدائية للبنات(،1966القديم لمدرسة البنين وفي العام )

عند ما افتتحت اول ( 1959سنة )إلى  تاريخهي القضاء ويعود ف نسبياالتعليم المتوسط والثانوي فهو حديث أما 
ة في الشرقاط وكانت مزدوجة الدوام مع المدرسة االبتدائية للبنين  فقد بلغ عدد الطالب فيها طمدرسة متوس

البناية الجديدة وعرفت إلى  ثانوية وانتقلتإلى  ( تحولت1962( طالبا ومن الذكور فقط  وبعدها في سنة )24)
دأ التعليم باالرتقاء نوعا ما عندما أسست اول ثانوية للبنات ( ب1971باسم ) ثانوية الشرقاط ( و في سنة )
يم العالي في القضاء فهو حديث العهد فقد افتتحت اول كلية لالتعأما  ،(4)عرفت باسم )ثانوية الشرقاط للبنات(

                                                           

، 2015، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،2خلف حسين الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنى التحتية، ط (1)
 .39ص 

آلداب، على لفتة سعيد، تقييم كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة المناذرة، مجلة الباحث، جامعة الكوفة، كلية ا (2)
 104، ص2012،األول  لخاص بالمؤتمرالجزء األول، العدد ا

 166، ص 2011محمد عجاج جرجيس، التكون التاريخي لبلدة الشرقاط، مطبعة الموصل ، (3)
محمد علي هيجل الجبوري، التباين المكاني للتركيب التعليمي لسكان قضائي تكريت والشرقاط، أطروحة دكتوراه )غير  (4)

 29، ص2014منشورة(، جامعة تكريت، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، 
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 والتي ترتبط إداريا بجامعةالشرقاط(  كلية التربية األساسية)( في بناية مدرسة صقر قريش وهي 2012سنة )
( 2020وفي سنة ) ( 2013بناية أهلية مؤجرة سنة ) بعدها في( كلية الهندسة التطبيقية)تكريت ثم افتتحت 

والتي  حصلت الموافقة على افتتاح كلية الحقوق في الشرقاط في الجانب االيسر في مقاطعة اسديرة وسطى
ن قلة الكوادر التدريسية في ا الستقبال طالبها اال (ثانوية ابن كثير)جهزت بناية قد و لجامعة تكريت  تتبع اداريا

مباشرتهم في العام الدراسي القادم تتم أن  ملومن المؤ  ،دون مباشرة الطالب فيها كلية الحقوق في تكريت حال
بذلك تؤسس اول تستقل جامعة الشرقاط عن جامعة تكريت و أن  بمباشرة طالبها تأمل( و 2022 – 2021)

بلغ عدد رياض إذ  (1)رقم  ملحقال فيفيتضح  وتوزيعهااعداد المؤسسات التعليمة أما  ،جامعة في الشرقاط
( فقط وهو رقم يدل على فقر المؤسسة التعليمية لرياض األطفال وانعدام تأهيل لألطفال قبل دخولهم 2األطفال )

( مدرسة متوسطة 30ابتدائية و) ( مدرسة145عددها) عدد المدارس االبتدائية فقد بلغأما  المدارس االبتدائية
في حين بلغ  ( مدرسة داخل القضاء216( مدارس اعدادية والتي بلغت بمجموعها )7و ) ( مدرسة ثانوية28و)

( مدرسة ذات دوام مزدوج وهذا ما يؤشر على 80هناك )أن  ( بناية مما يدل على136المدرسية )عدد األبنية 
، وقد لعبت طرق النقل الدور البارز في جذب مواقع تلك (1)القضاءطالب في قلة األبنية مقارنة بعدد ال

تلك المؤسسات أيضا جذبت الطرق نحوها وربطت نفسها بشبكة الطرق إلى أن  المؤسسات التعليمية باإلضافة
ما تلبث الكوادر الهندسية بالمباشرة في تخصيص قطعة إذ  المعبدة وخاصة المدارس ذات االنشاء الحديث

بلغ عدد إذ  وترى سرعة امتداد الطريق نحوها  فال توجد مؤسسة تخلو من وجود طريق يخدمها إال األرض
( 38وقعت حوالي ) ( بناية تشمل رياض األطفال والمدارس والكليات 136البنية المؤسسات التعليمية بحدود)

وقد شكلت ما نسبة  ( كليات على الطرق الثانوية مباشرة في عموم منطقة الدراسة3)إلى  مدرسة باإلضافة
% من مجموع 49بة ( بناية مدرسية على الطرق الثانوية والتي شكلت ما نس67في حين وقعت حوالي )% 30

المؤسسات التعليمة في المنطقة ويرجع السبب في زيادة ما تشكله الطرق المحلية من االستحواذ على مواقع 
النسبة فأن  المؤسسات اغلبها داخل المستوطنات لذان أ المؤسسات التعليمية كونها تمتد داخل المستوطنات وبما

باقي األبنية التعليمية  فقد وقعت على الطرق الريفية )الترابية ـــ أما  األكبر منها وقعت على الطرق المحلية
نطقة % من مجموع المؤسسات التعليمية في م21( بناية وقد شكلت ما نسبة حوالي 28الحصوية ( بواقع )

اكثر  هذه المؤسسات تقع مباشرة على الطريق باستثناء بعض قليل منها ال تبعد عن الطريقأغلب  ، وانالدراسة
 ( توزيع المؤسسات التعليمية في منطقة الدراسة.7الخريطة )و ( 1ملحق )الوضح (  متر فقط  وي300من مسافة)

                                                           

 2020وزارة التربية، مديرية تربية صالح الدين، قسم تربية الشرقاط، بيانات غير منشورة ، (1)
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 ( توزيع المؤسسات التعليمية في منطقة الدراسة7) طةير خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -وامتداد الطرق:  األنشطة االقتصادية -2-2-4

دعائم األنشطة االقتصادية فهي التي توسع دائرة حركة االفراد والبضائع أهم  حدىإتعد طرق النقل           
والخدمات وتسهم في ربط مناطق اإلنتاج واالستهالك مما يجعلها عامل جذب لمراكز الخدمات نحوها وتعمل 

ق توزيع مراكز الخدمات في على زيادة التبادل االقتصادي وبالتالي التشجيع على اإلنتاج، ويتضح أثر الطر 
 -يلي: ت مع امتداد طرق النقل وكما مراكز الخدماأغلب  تتوزعإذ  منطقة الدراسة بشكل واضح

من عمل الباحث، باالعتماد على بيانات وزارة التربية العراقية، دائرة تربية صالح الدين، قسم تربية الشرقاط، بيانات غير  -المصدر: 
  Arc Gis 10.3، والدراسة الميدانية، وباالعتماد على برنامج 2020منشورة، 
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  ةالزراعي مكانياتاإل -2-2-4-1

يحتل النشاط الزراعي مكانة متقدمة بين األنشطة االقتصادية التي يمارسها السكان، فهو يساهم في توفير      
فرص العمل وتشغيل عدد كبير من األيدي العاملة كما يسهم في تغطية نسبة كبيرة من متطلبات السوق المحلية 

 العوامل التي تؤديأحد أهم  قل الحديثة تعدتوفر شبكة من الطرق ووسائل النأن  من المنتجات الزراعية كما
، ويرتبط (1)التوسع في الرقع الزراعية وتوسع اإلنتاج الزراعي وسهولة وانتشار التسويق لهذه المنتجاتإلى 

التسويق الزراعي وال سيما محاصيل الفواكه والخضر في مواطن جمع ثمارها بعملية النقل السريع والمتكرر 
كما تعتبر العملية النقلية من العمليات المهمة في إيجاد  ،ال تتحمل النقل لفترات طويلةو  كونها سريعة التلف

الخالية  ، وتتميز منطقة الدراسة بوجود مساحات شاسعة من األراضي(2)أسواق جديدة للسلع والمنتجات الزراعية
 ( المساحات الزراعية في منطقة الدراسة 8غير صالح ويوضح الجدول ) بعضها صالح للزراعة واألخر

 (2020لسنة ) ( المساحات الزراعية في منطقة الدراسة8جدول )

 2020الخطة الزراعية لسنة  دائرة زراعة صالح الدين، شعبة زراعة الشرقاط، المصدر/ 

المحاصيل األخرى فتزرع بمساحات أما  األراضي تزرع بمحاصيل الحبوب وخاصة القمح والشعيرأغلب  ان
 اتصغيرة ومتفرقة بالقرب من المجمعات السكانية لسرعة تلفها ولقربها من طرق النقل فهي تزرع غالبا في مدرج

وتزرع بمساحات قليلة ال تكاد تسد حاجات المقاطعات التي تزرع فيها وخاصة محاصيل الخضار مثل األنهار 
مباشرا في توزيع أماكن اإلنتاج فقد وزعت مزارع دورا   الطماطم والباميا والشلغم وغيرها، وقد كان لطرق النقل 

مساحات شاسعة في حين إلى  من الخزن ولحاجتهامحاصيل الحبوب في األماكن البعيدة لتحملها فترات طويلة 
اقتصرت الخضراوات في المناطق القريبة من المجمعات السكانية كما عملت الطرق على جذب مطاحن و 
 مخازن الحبوب على الطرق الرئيسة فيوجد في القضاء سايلو لخزن الحبوب وهو بطاقة تخزينية كبيرة تصل

                                                           

مكانية التوسيع في زراعة الذرى الصفراء، مجلة البح (1) وث محمود بدر علي، الخصائص الجغرافية الطبيعية لمحافظة بابل وا 
 142 ، ص127 ،ص 2004الجغرافية، جامعة الكوفة، العدد الخامس، 

 ماجستير )غير منشورة(، زينب عباس موسى السرحان، شبكة النقل وأثرها في التنمية الزراعية في محافظة بابل، رسالة (2)
 15، ص 2009جامعة بابل، كلية التربية ،

أراضي زراعة الحبوب  دونم/األراضي غير الصالحة دونم /األراضي الصالحة للزراعة
 دونم/المروية

األراضي زراعة الحبوب 
 دونم/الديمية

579.499 185.701 24.100 90.474 
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أسست  2020قاطعة جرناف شرقي. وفي عام مب األيمن للقضاء في الجان   ( الف طن ويقع  في150)إلى 
صفقات الفساد اخرجتها من الخدمة بعد أن إال  صومعة لخزن الحبوب في الساحل االيسر في مقاطعه سنوقة

بالغة في التنمية الزراعية فقد ربط الطريق الرئيس أهمية  هاأصنافوكان للطرق وبجميع ، شهر واحد من افتتاحها
نطقة في تبادل د ــــ موصل( منطقة الدراسة بكل من العاصمة ومحافظة نينوى التي تعتبر السوق األهم للم)بغدا

، كما ساهمت الطرق الثانوية في ربط مناطق التسويق واإلنتاج وخاصة ربط المنطقة بسايلو المنتجات الزراعية
شرقاط ــ قيارة( كما ساعدت على نقل الشرقاط الخاص بخزن الحبوب والواقع على الطريق الثانوي )مفرق ال

الطرق أما  ،لسكان المنطقة ة الشرقاط االهلية التي توفر مادة الطحين الحكومينمطحإلى  الحبوب من السايلو
مساهمتها جاءت بربط أجزاء المنطقة وخاصة منطقة الزراعة الديمية على اطراف المدينة والتي فأن  المحلية

الترابة والحصوية فارتباطها مع الطرق الثانوية تسهل عملية نقل المنتجات الزراعية من تمتلك شبكة من الطرق 
. كما تسهم في وصول المعدات الزراعية اليها ستهالك داخل وخارج منطقة الدراسةأماكن االإلى  أماكن اإلنتاج

بدورة على التنمية الزراعية في مواسم الزراعة والحصاد مما سهل العمليات الزراعية بكل أنواعها والذي انعكس 
 في المنطقة.

 -لخدمات الصناعية: ا -2-2-4-2

مؤشرات تطور المناطق التي تحتويها فهي دليل على رقي وارتفاع  أبرزتعتبر الخدمات الصناعية من       
 ها راس المالأبرز المستوى االقتصادي للمنطقة وهي المؤشر على وجود المقومات البشرية للصناعة والتي 

وااليدي العاملة وان كان بعضها منجذب ولكن تبقى هذه الخدمات من عالمات التقدم االقتصادي. ويعد النقل 
عامال مؤثرا في تحديد مواقع الوحدات الصناعية باتفاق الباحثين في اقتصاديات الموقع كما يعده البعض الخيار 

الخدمات وتوزيع المنتجات اكثر من المناسب للحكم على مدى صالحية التوطن الصناعي من حيث تجمع 
وتعد الخدمات الصناعية ذات عالقة بحياة السكان اليومية   (1)كون النقل عامل من عوامل التوطن الصناعي

ال تكون ضمن المناطق التجارية أنها  إال لهذا تخطط في مواقع يسهل الوصول اليها من كل جهات المدينة
منطقة منعزلة خارج االحياء السكنية ويفضل عدم السماح ألي نوع من تلك والسكنية بل غالبا ما تكون ضمن 

المنطقة والبحث عن  تمارس خارج المنطقة المحددة لها ألنها ستشجع بقية الخدمات على ترك تلكأن  الخدمات
جمل وتتميز منطقة الدراسة بوجود أنواع متعددة من الصناعات المحلية والتي م ،(2)مواقع اخرى غير مالئمة

                                                           

 87الردن، صا -محمد أزهر سعيد السماك، جغرافية الصناعة بمنظور معاصر، دار اليازوري للطباعة والنشر، عمان  (1)
 323 ص( سابق مصدر) التحتية والبنى المجتمعية الخدمات تخطيط الدليمي، حسين خلف( 2)
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مجمل مقومات التوطن أن  مؤسسة صناعية حكومية تذكر علما  أي  األهالي وال يوجد في القضاءإلى  عائديتها
الصناعي تمتلكها المنطقة مما جعل الصناعات االهلية تنتشر وبشكل واسع وبأحجام متباينة حسب إمكانيات 

لرمل ومعامل البلوك ومعامل الكاشي الصناعات في المنطقة هي مقالع الحصى وا أبرزالسكان المادية ومن 
والحدادة  ألبواب والشبابيك ومعامل النجارةومعامل االسفلت وتعبئة الغاز ومعمل االلمنيوم والبالستك إلنتاج ا

 (         9كما موضح بالجدول )،  ها مطاحن الحبوب وافران الخبز ومعامل الثلجأبرز كما توجد معامل األغذية التي 

 ( الوحدات الصناعية في منطقة الدراسة9جدول )                        

 نوع الصناعة ت
عدد الوحدات 

 الصناعية
 % النسبة/ عدد العاملين % النسبة/

 18.7 198 15.3 33 معمل بلوك 1
 23.1 245 22.8 49 مقالع الحصى والرمل 2
 1.9 21 1.4 3 معمل اسفلت 3
 7.9 84 3.2 7 معمل تعبة الغاز السائل 4
 4.2 44 5.1 11 معمل المنيوم 5
 8.7 92 10.6 23 معمل بالستك 6
 10.6 112  16.6 36 معمل الحدادة 7
 2.2 23 3.2 7 معمل نجارة 8
 7.9 83 5.1 11 مطاحن الحبوب 9
 12.5 132 15.3 33 المخابز واالفران 10
 2.3 24 1.4 3 معامل الثلج 11
 %100 1,058 %100 216 المجموع 

 2021من عمل الباحث باالعتماد على دائرة إحصاء الشرقاط ودائرة توزيع المنتوجات النفطية بيانات غير منشورة.  -المصدر: 

( وحدة صناعية 217ويتضح تنوع في الصناعات في منطقة الدراسة فقد شكلت بما مجموعها حوالي )      
تنوعت بين الصناعات التحويلية ومعامل المواد االنشائية من مقالع للحصى ومعامل البلوك ومعامل الحدادة 

ح دور الطرق في جذب والنجارة والصناعات الغذائية وقد اختلفت نسب تنوع الصناعات داخل المنطقة ويتض
الطرق حسب حجم الصناعة وموقعها  أصنافمواقع الوحدات الصناعية نحوها فقد وزعت تلك الوحدات على 
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مساحات واسعة خارج حدود المنطقة السكنية على الطرق الرئيسة إلى  فقد وقعت الصناعات التي تحتاج
ترابية الحصى على الطرق ال وقعت مقالعوالثانوية كمعامل تعبة الغاز السائل ومعامل االسفلت في حين 

وساحات وليس فيها إلى  من مصادر المياه لتواجد المادة األولية لما الصناعات التي ال تحتاج الحصوية
الثلج واالفران  ضائعات وغير ملوثة فقد وقعت على الطرق الثانوية والمحلية داخل المناطق السكنية كمعامل

 دات الصناعية على الطرق داخل منطقة الدراسة.( توزيع الوح8وتوضح الخريطة )

 ( توزيع الوحدات الصناعية في منطقة الدراسة8خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مديرية إحصاء محافظة صالح الدين، يط، الجهاز المركزي لإلحصاءمن عمل الباحث، باالعتماد على وزارة التخط -:المصدر
2020 ،لشرقاط ، بيانات غير منشورةشعبة إحصاء ا
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 وكفاءة الطرق في قضاء الشرقاط تصنيف -3

 يف الطرقتصن -3-1

   تمهيد:

صنافها في كل أن من خاللها معرفة أنواع الطرق و تصنيف الطرق هي العملية التي يمك      
نوع و و  هنوع الطريق وحجم يوضح التصنيفإذ  اإلقليمي،أو  منطقة سواء على المستوى الدولي

الطرق تتضح وبشكل كبير صورة المنطقة خالل معرفة أصناف  يؤديها ومنمستوى الخدمة التي 
يرتبط وبشكل كبير منطقة مستوى التطور االقتصادي ألي اعداد السكان و إذ أن  سكنيا واقتصاديا

 ومعايير مختلفةأسس ويستخدم مختصو جغرافية النقل . قةتلك المنطبنوع شبكة الطرق التي تمتلكها 
استخدام الطريق أهمية  فمن التصانيف ما يقيم في تصنيف الطرق وتبعا لذلك فقد يتم تصنيفها

في  تمد في جودة الطريق واتساعه اساسا  الربط بين قطر واخر ومنها ما يعأو  للمرور الدولي
الى نوعين داخل البلد الواحد كما يوجد تصنيف رئيسي للطرق تقسم على اساسة الطرق  (1)التصنيف

هما شبكة الطرق الريفية وشبكة الطرق الحضرية حيث يعتمد هذا التصنيف على موقع  رئيسيين
الطرق التي تقع داخل حدود المنطقة الحضرية تسمى شبكة الطرق أن  الشبكة الجغرافي أي

وعلى الرغم من  (2)هذه الحدود فتسمى شبكة الطرق الريفيةالطرق التي تقع خارج أما  الحضرية ،
التصنيف األهم  سنتناولهذ االختالف بين التصانيف واختالف األسس التي يعتمد عليها االن اننا 

. فهو التصيف  1982للطرق في العراق الصادر عن الهيئة العامة للطرق والجسور العراقية سنة 
 لبلد.ااألهم في 

 :(1982)عام لفي العراق تصنيف دليل تصاميم الطرق  -3-1-1

اقية االعمار واإلسكان العر  وزراهيعتبر هذا التصنيف هو التصنيف الرسمي المعتمد من قبل         
من سعة الطريق واستقامة وطريقة  على الصفات الهندسية للطرق متخذا   تصنيفهفقد اعتمد في 

 التالية:رصفة أسس للتميز بين أصناف الطرق وقد قسم الطرق الى األنماط 

                                                           

 164، ص2015العابدين على صفر، جغرافية النقل، مكتبة دجلة، العراق ،زين  (1)
 كلية مجلة النجف، محافظة غي الريفية الطرق شبكة تصنيف علوان، صباح سماح حمودي، ثامر فراس (2)

 1642،ص2016 ،( 5) 27 مجلد بغداد، جامعة للبنات، التربية
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وضيفتها األساسية ربط حديثة التصميم وهي من الطرق : طرق المرور السريع -3-1-1-1
 وسطية،تتكون من ممرين تفصل بينهما جزرة إذ  العراق بدول الجوار واهم ما يميزها هي سعتها

مزودة بسياج أنها  متر كما (36- 33ويتراوح العرض الكلي للطريق ) ولكل ممر منها ثالثة ممرات
مثل طريق  .(1)ساعة( كم / 150) الصنف بـمتنوعة وتقدر السرعة التصميمية لهذا  حماية وخدمات

 )العراق ـــ األردن ( و )العراق ــ سوريا(

الطرق التي تربط بين المراكز الرئيسة في المنطقة كالمدن وهي تلك : ةالطرق الرئيس -3-1-1-2
مميزات اقل من الطرق السريعة فهي تتكون وذات (2) الكبرى وأماكن التجمع السكانية واالقتصادية

( متر مع الجزرة الوسطية 30الطريق الكلي ) مسربين ويبلغ عرضمن ممرين أيضا ولكل ممر 
 .ساعة( كم /100قدر بـ )الطريق ت وان السرعة التصميمية لهذا

وهي الطرق التي تكون بالمرتبة األقل من الطرق الرئيسة ويقتصر : الثانويةالطرق  -3-1-1-3
دورها على ربط مراكز االقضية والنواحي الحضرية مع بعضها البعض باإلضافة الى ربطها لطرق 

عاال فدورا   لهاأن  هذه الطرقالمناطق الريفية ومن ثم ربطها جميعا بالطرق الرئيسة وأبرز ما يميز 
 ( كم100-80مية تتراوح من )لها سرعة تصميأن  في المجال الزراعي والتجاري والخدمي، كما

وهي طرق ذات وصالت صغيرة بعض الشيء تكون  الطرق الشريانية )المحلية(: -3-1-1-4
ه وتقتصر خدمات متفرعة من الطرق الرئيسة والثانوية وتغذي هذه الطرق بالحركة في الوقت نفس

هذه الطرق على ربط الطرق الرئيسية بالثانوية كما تؤدي خدمات محلية تصل الى مراكز االقضية 
 (3) والنواحي والقرى الريفية.

أما  تكونإذ  غير مبلطة بمادة اسفلتيةتصنف هذه الطرق بكونها :  الطرق الريفية -3-1-1-5
يتراوح عرض إذ  مسالك ضيقةمكسوة بالحصى وهي ذات أو أنها  مكشوفة وغير مغطاة باي مادة

( متر و غالبا ما تنتهي مسالكها بالمستوطنات الريفية ، وان ابرز  6 – 3جسم الطريق ما بين ) 
زراعي وايصال النمط هو تقديمه خدمات خاصة لتسهيل عملية تسويق اإلنتاج ال يميز هذاما 

 (4) ى المناطق الريفيةمتطلبات اإلنتاج ال

                                                           
 

  والتوزيع للنشر ةالعلمي اليازوري دار األولى، الطبعة والتطبيق، المنهجية بين النقل جغرافية واخرون، السماك، أزهر محمد (1)

 172ص ،2011 عمان، – األردن ،
عهد الحوث محمود توفيق، وآخرون، شبكة المواصالت في الوطن العربي، المنضمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، م (2)

 219،ص 2002والدراسات العربية،
 145 ص( سابق مصدر) النجف، محافظة غي الريفية الطرق شبكة تصنيف علوان، صباح سماح حمودي، ثامر فراس (3)

 النجاح معةجا العليا، الدراسات كلية منشورة، غير ماجستير رسالة جنين، محافظة في البري النقل خطيب، نمر يوسف محمد(4)

 23ص ،2010، فلسطين الوطنية،
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 أصناف الطرق في منطقة الدراسة: -3-1-2

 وهي من أنواع الشبكات الشريطية التي من مميزاتهامعبدة  بوجود شبكة طرق تتميز منطقة الدراسة
أو  طريق رئيسي وتنتشر المنطقة المبنية بمحاذاتهأو  ذات امتداد طولي متأثرة بمحور طوليأنها 

شأتها وامتدادها الطولي بوجود نهر دجلة فقد نمت ، وان مدينة الشرقاط تأثرت في ن(1)على جانبية
مناطق التركز السكاني  الشكل الطولي مما جعل  األيمن وااليسر فأخذتألنهر  المدينة على جانبي

الطرق الحصوية والترابية التي تربط  مناطق أما  فيها تأخذ الشكل الشريطي  شبكة الطرق المعبدة
والقرى الزراعية فقد أدت الى تغيير شكل الشبكة فتكون مجتمعة التركز السكاني مع مناطق الريف 

الجدول  موضح في كما طابق للشكل العام لمنطقة الدراسةمع الطرق المعبدة  مكونة شكل دائري م
 .كل صنف من أصناف الطرق التي توضح تفاصيل (9) الخريطة( و 3والشكل ) (10)

 (2020)لسنة ( أصناف الطرق في منطقة الدراسة 10جدول )                    

بيانات غير  والمتابعة،التخطيط  الدين،مديرية طرق وجسور محافظة صالح المصدر / من عمل الباحث باالعتماد على 
مة )المستخد Measureواالداة  Aric gis10"3 الفضائية المنطقة الدراسة باستخدام برنامج ومعطيات المرئية 2020منشورة ،

 الطول(.االجراء قياس 

  2020لسنة  ( النسبة المئوية لطرق منطقة الدراسة3شكل )       

 

 

 
                

       (10) الجدول بيانات على باالعتماد الباحث عمل من /المصدر     

                                                           

 38 ص،  2007 الكويت، والتوزيع، للطبع الدولية المجموعة الحضري، النقل جغرافية عبدة، سعيد (1)

 %النسبة المئوية  كم/مجموع طوله صنف الطرق ت
 4.8 33 الطرق الرئيسة 1
 18.3 128.5 الطرق الثانوية  2
 21.6 151.5 الطرق المحلية 3
 55.3 386 الريفية  الطرق 4
 100 699 ـــوعالــــمــــــجــ 5

4.8%

18.3%

21.6%

55.3%

الطرق الرئيسية

الطرق الثانوية

الطرق المحلية

الطرق الريفية
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 ( أصناف الطرق في منطقة الدراسة9خريطة )                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

    

 

 .Arc Gis 10,3وبرنامج ، (9ث باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر: من عمل الباح  
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من  دلسة بشبكة الطرق الرئيسة في البترتبط منطقة الدراالطرق الرئيسة:  -3-1-2-1
( في أطرافها الغربية الواصل بين العاصمة بغداد بغداد ــ موصلخالل مرور الطريق الرئيس )

/ تلول الباج( ثم يمر بكل من  88) ومحافظة نينوى حيث يدخل منطقة الدراسة عند المقاطعة
 /18محا( ليخرج من منطقة الدراسة عند مقاطعة ) /23جميلة الجزيرة ،  /20المقاطعات )

وهو متكون من ممرين في كل ممر  ،كم(  33)يبلغ طوله في منطقة الدراسة إذ  الرمضانية(
بهذا الطريق من  وترتبط مدينة الشرقاط ،( متر 20)مسربين مع جزرة وسطية  ويبلغ عرضة 

كما توجد مجموعة خالل الطرق الثانوية )طريق مفرق الشرقاط ، طريق مفرق تلول الباج ( 
ويحظى من الطرق الترابية التي لها الدور البارز في ربط مناطق الزراعة الديمية بالطريق، 

 لبضائعفي نقل ااألول  هذا الطريق بأهمية خاصة لدى منطقة الدراسة كونه الطريق المعتمد 
ومدينة تكريت مركز محافظة محافظة نينوى العاصمة بغداد و  كل من واألشخاص من والى

شأنه شأن بقية  الطريق هذا في المنطقة االن األول  الطريق الحيوي  الدين اذا يعدصالح 
إلهمال وانعدام خدمات الصيانة وعدم يعاني من اطرق النقل المعبدة في منطقة الدراسة فهو 

على الطريق كونه طريق بري  مرورية  وانعدام الخدمات المقدمة لوسائل النقلوجود عالمات 
فهي عبارة عن محالت أهلية ال  هذه الخدمات وان وجدت خارج مراكز االستيطان البشري 

( 11الجدول )ويوضح  كورش صيانة اإلطارات ومحالت الزيوت والوقود .تفي بالغرض .
 ( تفاصيل الطرق الرئيسة في منطقة الدراسة المتمثلة بقضاء الشرقاط.10)والخريطة 

 (2020لسنة ) منطقة الدراسة ( الطرق الرئيسة في11جدول )

 

 2021بيانات غير منشورة ، والمتابعة،التخطيط  الدين،المصدر / مديرية طرق وجسور محافظة صالح 

 

 

 

 ت

  

 اسم الطريق

 

 /كم طوله

 

 صنفه

 

 عدد المسارات

 

 عرض الطريق /متر

 

 المقاطعات التي يمر بها 

 18/ 88/20/23 20     2     رئيسي 33 ــ بغداد  موصل 1
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  ( الطرق الرئيسة في منطقة الدراسة10طة )خري                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10,3وبرنامج ، (11)المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول 

الطريق منطقة يربط هذا إذ  ويتضح امتداد الطريق الرئيسي في الجزء الشرقي لمنطقة الدراسة
من العاصمة بغداد ومحافظة نينوى وهو الطريق المعتمد في نقل كافة البضائع  الدراسة بكل
 خاصة بقضاء الشرقاط من والى تلك المحافظاتوالمنتجات ال
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ترتبط منطقة الدراسة بمجموعة من الطرق الثانوية التي تربط  الثانوية:الطرق  -3-1-2-2
مركز القضاء بالطريق الرئيسي من جهة ومركز القضاء بالمراكز السكنية المجاورة للمركز من 

دامة الحركة بين المراكز السكنية داخل منطقة الدراسة تساعد هذه الطرق على إإذ  جهة أخرى،
( 128,5الدراسة )طول الطرق الثانوية في منطقة  اجزائها ويبلغوتسهل االرتباط والوصول لكافة 

المواصفات الهندسية  ( طرق ذات صفات متباينة من حيث10المنطقة ) عددها فيويبلغ كم 
 .(11والخريطة ) (12كما موضح في الجدول )و  (والعرض لطوالا)

 ( 2020)لسنة  ( الطرق الثانوية في منطقة الدراسة12جدول )                  

 

التخطيط والمتابعة ،  الدين،مديرية طرق وجسور محافظة صالح المصدر / من عمل الباحث باالعتماد على 
واالداة  Aric gis10"3 برنامجالمنطقة الدراسة باستخدام  و معطيات المرئية الفضائية 2020بيانات غير منشورة ،

Measure لمستخدمة االجراء قياس الطول ( .)ا 

 

 

 

  ت
 اســم الـطــريــق 

طول 
الطريق 

 كم/

صنف 
 الطريق

عدد 
 المسارات

عرض 
الطريق 

 متر /

 
 المقاطعات التي يمر بها 

 89/21/20/19/1/3 7 1 ثانوي 35 مفرق الشرقاط ــ قياره 1

 19/20 16 2 ثاوي 9 بعاجة ـ مفرق الخصممفرق  2

 16/21 6 1 ثانوي 7.5 ــ القلعة ـ السكنية  مفرق الخصم 3

 19 7 1 ثاوي 1.5 مفرق الجسر ـ مفرق بعاجة  4

 19/4 7 1 ثانوي 4 شكراً  قريةمفرق الجسر ـ  5

 75 12 2 ثاوي 3.5 جسر الشرقاط  ـ مفرق الهيجل 6

 75/83 6 1 ثانوي 3 جسر الشرقاط ـ السلمان 7

 78/80/79 /76 /77 /83 7 1 ثاوي 20 مفرق الهيجل ـ كنعوص 8

 75/71/72/73/74 /64 / 67/68 7 1 ثانوي 25 )داخلي(مفرق الهيجل ـ شاطي الجدر 9

 74/73/72/70/42/41 /75 7 1 ثانوي 20 ي(خارجمفرق الهيجل ـ تل الصيد  ) 10

     128.5 المجمـــــــــــوع 
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 الطرق الثانوية في منطقة الدراسة( 11خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis 10.3(، وبرنامج 12المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )
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ـ طريق  -3-1-2-2-1 الطرق الثانوية في منطقة الدراسة أهم  ويعتبر قياره:مفرق الشرقاط ـــ
 باتجاه يتجهموصل( ، ثم ــ ( )بغداد 1يصل شبكة الطرق في المنطقة بالطريق الرئيسي رقم ) فهو

بعاجة /19جميلة الجزيرة ، /20الخصم الجزيرة ،  /21المسيحلي ،  /89بالمقاطعات )مارا   الشمال
ليربط المنطقة بناحية القيارة التابعة  جرناف شرق الحاوي (  /3حورية حاوي ، /1الجزيرة ، 

ن ( متر ،وهو مكون م7( كم وبعرض )35يبلغ طولة في منطقة الدراسة )إذ  لمحافظة نينوى
بالغة فهو طريق البضائع  اقتصادية أهمية  ، ولهذا  الطريقمسارين لكل مسار مسرب واحد فقط

على هذا الطريق في من محافظة نينوى نحو المنطقة باإلضافة الى وقوع سايلو الشرقاط  المتجهة
 ية البالغة في نقل محاصيل الحبوب الى سايلو القضاء ملجرناف تحديدا فقد اصبح له االهمنطقة ا

يمتد هذا الطريق باتجاه شمالي جنوبي  :مفرق الخصمــــ مفرق بعاجة طريق  -3-1-2-2-2
وهو الطريق اجميلة(  /20 الجزيرة،بعاجة /10بالمقاطعات )مارا   للقضاء،في الساحل األيمن 

ة وسطية في كل ممر ر ون من ممرين وجز ( كم وهو مك8لمدينة ويبلغ طوله )مركز ا الرئيسي داخل
( متر، يخدم هذا الطريق حركة التنقل داخل المدينة وقد تمت إعادة 16ويبلغ عرضة )مسربين 

الطريق  كونهيعاني من زخم الحركة والمرور  انهإال  (2021ــــــــ2020صيانة وأكساءه في سنة )
مراكز التركز البشري مثل الكليات ومعرض السيارات و الرئيسي داخل المدينة وتقع علية ابرز 

سوق الخضار الرئيسي ولعدم وجود مواقف سيارات حكومية ونظامية لذا فهو الطريق األكثر 
 ازدحاما وكثافة للحركة في المدينة. 

 تد هذا الطريق من مفرق الخصميم نية:القلعة ــــ السك ــــمفرق الخصم  طريق -3-1-2-2-3
التصنيع  السكنية )الحي السكني لمنشأةنحو قلعة اشور االثرية ومن ثم نحو منطقة  ليكمل الطريق

كم ( 7.5) طولهويبلغ  الجزيرة(الخصم  /21 الخصم، /16بالمقاطعات )مارا   العسكري سابقا(
مثل ب )معبد المت في ربط الموقع االثري في القضاء هذا الطريقأهمية  وتكمن( متر 6) وبعرض

  المدينة.الواقعة على جانبية بمركز  والقرى كما يخدم ويربط المناطق السكنية وقلعة اشور( بالمركز

يربط جسر الشرقاط  طريق الذيالوهو  :مفرق الجسر ــــ مفرق بعاجةطريق  -3-1-2-2-4
( كم 1.5) هطول ومن خالله يرتبط مركز المدينة بجسر الشرقاط ويبلغ الكونكريتي بمفرق بعاجة

الذي يربط األول  بعاجة الجزيرة(.، وهو الطريق /19( متر ويمر ضمن مقاطعة )6)وبعرض 
 الدراسة.لمنطقة األيسر  ومن ثم نحو الجانب الجسرمركز المدينة ب
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بط القسم الشمالي من الذي ير  وهو الطريق: شكراقرية مفرق الجسر ــــ طريق  -3-1-2-2-5
 ويبلغنحو جسر الشرقاط شكرا   الجزء الغربي لمنطقة الدراسة بجسر الشرقاط فهو يمتد من قرية

حورية الجزيرة(،  /4/بعاجة الجزيرة،  19( متر يمر عبر مقاطعتي )7( كم وبعرض )4طوله )
األيسر  القادمة من الجانباقتصادية فمن خاللها تمر سيارات نقل الحبوب أهمية  ولهذه الوصلة

 نينوى.نحو سايلو الشرقاط كما تمر خاللها سيارات نقل البضائع من والى محافظة 

الجزء بيربط هذا الطريق مركز المدينة  جسر الشرقاط ــــ مفرق الهيجل:طريق  -3-1-2-2-6
ويمر الغربي )الساحل األيمن( لمنطقة الدراسة بالجزء الشرقي )الساحل االيسر( عبر جسر الشرقاط 

( كم وألهمية وحيوية هذا الطريق وقد تم توسعته 3.5ويبلغ طوله ))عويجيلة(  /75)ة ضمن مقاطع
 وبممرين. ( متر 12( متر وممر واحد الى )6( من )2021في سنة )

يربط هذا الطريق جسر الشرقاط بالطريق  السلمان:ــــ سر الشرقاط جطريق  -3-1-2-2-7
 كما تبرز متر،( 6( كم وبعرض )3.5) طولهويبلغ  السلمان،عبر قرية  كنعوص()مفرق الهيجل ــــ 

 ىيمر عبر منطقة حاوي السلمان الزراعية وتتوزع المزارع علإذ  في نقل المنتجات الزراعيةة تأهمي
 جانبية.

وهو الطريق الرئيسي للقسم الشمالي للجانب  مفرق الهيجل ــــ كنعوص:طريق -3-1-2-2-8
ص اقصى الشرقي لمنطقة الدراسة ويمتد من مفرق الهيجل مركز الجانب الشرقي نحو قرية كنعو 

المدينة لمحافظة نينوى كما يربط  شمال منطقة الدراسة ليصل الى مفرق )مخمور ــ قياره( التابع
/  77هيجل كبير ،/83ويمر عبر كل من المقاطعات ) ( متر،7وبعرض ) كم،( 20ويبلغ طوله )

أهمية  كنعوص سفلى(، له /79كنعوص عليا، /80كنيطرة، /78هيجل صغير، /76هيجل فوقاني ،
بالغة كونه يمر في أراضي زراعية مروية وديمية تنتشر على جانبية باإلضافة الى وجود 

 الطريق .المستوطنات الريفية  موزعة على طول 

ويمتد من مركز  :)الطريق الداخلي (مفرق الهيجل ــــ شاطي الجدرطريق  -3-1-2-2-9
ة كركوك وهو اتجاه ناحية الزاب التابعة لمحافظب (الهيجلقسم الشرقي لمنطقة الدراسة )مفرق ال

بكل من مارا   (،األيسر  لمنطقة الدراسة )الساحلالطريق الرئيسي للقسم الجنوبي من القسم الشرقي 
اسديرة وسطى  /71اسديرة عليا ،/72الطالعة ، 73السفينة ،/74عويجيلة  ،/75المقاطعات )

 متر( 6) وبعرض كم (25) طولة ويبلغ شاطي الجدر( ،/67الحكنة ،/68اسديرة سفلى ،/64،
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ويخدم هذا الطريق جميع القرى التي تقع على جانبية ويربطها بمركز القضاء من جهة وبمحافظة 
 من جهة أخرى .كركوك 

ويمتد هذا الطريق : الخارجي(مفرق الهيجل ــــ تل الصيد )الطريق طريق  -3-1-2-2-10
السفينة /74عويجيلة ،/75عبر المقاطعات )مارا   أيضا من مفرق الهيجل ليصل الى ناحية الزاب

 ويبلغ طوله الصيد(تل /41الحسك ، /42اسديرة وسطى ، /71اسديرة عليا ،/72 الطالعة،73،
اقتصادية فهو يمر وسط األراضي الزراعية الديمية أهمية  ( متر، وله6( كم وهو بعرض )20)

 الدور األبرز في نقل منتجات تلك األراضي وخاصة الحبوب، كما يعد للشرقاط فلهاأليسر  للجانب
 فإن وبهذا كركوك.الطريق األكثر استخداما لنقل البضائع وتبادلها بين منطقة الدراسة ومحافظة 

مع مميزة وبالغة بربط أجزاء المنطقة مع بعضها البعض من جهة و أهمية  لشبكة الطرق الثانوية
خاللها سهل ارتباط منطقة الدراسة )قضاء الشرقاط(  أخرى، فمناالقضية المجاورة من جهة 

 ةظلمجاورة واهمها قضاء القيارة وقضاء مخمور التابع كالهما لمحافاألخرى ا بالوحدات االدارية
  طريقها،حيث يكون االرتباط مباشر عن  كركوك لمحافظةالزاب التابع  نينوى، وناحية

 :المحليةالطرق  -3-1-2-3

واقل تخترق االحياء السكنية وتكون اقل اتساعا إذ  التي تكون للمرور المحلي وهي الطرق        
األخرى من الطرق  وتربط السرعة فيها تكون قليلة مقارنة باألصناف أن  حركة للمركبات كما

 تحتوي شبكة الطرق في منطقة الدراسة (1)المناطق السكنية بالشوارع الثانوية ومناطق الخدمات
على مجموعة من الطرق المحلية المعبدة والتي تبرز أهميتها بربط األجزاء الداخلية لمنطقة الدراسة 

وية بالطرق الطرق الترابية والحص من جهة و ربطها لشبكة مع الطرق الثانوية والرئيسة للمنطقة
وان وجود هذه الطرق المحلية المعبدة بهذه الكثافة ليس ببعيد في المنطقة  ، المعبدة من جهة أخرى

(  وخاصة في القسم الشرقي لمنطقة 2007فقد كانت اغلبها طرق ترابية وحصوية قبل عام )
( بدأت هناك حمالت 2007وبعد عام )، طريق محلي معبد قبل هذا التاريخ لم يكن فيهاإذ  الدراسة

انه لم يتم توسعتها وبقيت على حالها من حيث إال  تعبيد لهذه الطرق فقد تم اكسائها بمادة القير
ينها من خالل اختالف الخصائص الهندسية لها كالطول هذه الطرق فيما ب تتمايزإذ  المواصفات

 ،  (12) طةوالخري (13ويوضحها الجدول )وعرض الطريق 

                                                           

،  42احمد ناطق محمد علي ، واخرون ،دورة حياة مشهد الشارع الحضري ، مجلة المخطط والتنمية ،العدد  (1)
 68، ص2020
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 (2020) لسنة الدراسة منطقة في المحلية الطرق( 13) جدول              

مديرية طرق وجسور محافظة صالح الدين ، التخطيط والمتابعة ، المصدر / من عمل الباحث باالعتماد على 
 Aric gis10"3 برنامجو معطيات المرئية الفضائية المنطقة الدراسة باستخدام  2020،(غير منشورة )بيانات 
 )المستخدمة االجراء قياس الطول ( . Measureواالداة 

 
 ت

  
 اسم الطريق       

 
 طولة/كم

 
عرض 

 الطريق /متر

 
المقاطعات 

 التي يمر بها
 20 6 13 تلول الباج ـ جميلة 1

 88 6 1 شارع بغداد ـ تلول الباج  2

 20 6 2 شرقاط قياره ـ وادي الشبابيط 3

 19 6 4.5 العمايمأم  مفرق بعاجة ـ قرية 4

 19/4 6 7.5 ام العمايم ـ مفرق شكرا 5

 19/18/23 6 10 ام العمايم ـ قرية المحطة  6

 6 6 23 العيثة ـ عذية ـ وادي حماد 7

 3 5 2 العيثة ـ نهر دجلة  8

 3 5 1.5 العيثة  ـ طريق القيارة  9

 21/89 6 15 )تلول الباج ـ الخصم( ـ المخيم ـ الخانوكة 10

 19 5 3 السدة القديمة  11

 19 8 1.5 شارع الدوائر  12

 19 6 1 سوق الشرقاط القديم  13

 20 6 5.5 السدة الجديدة  14

 20 8 1.3 الشبابيط ـ السدة الجديدة أم  مفرق 15

 20 8 1 مشروع الماء العمالق 16

 20 6 1 الشبابيط أم  جسر 17

 20/16 6 1.5 الشبابيط أم  الخصم ـ 18

 19 6 1.7 بعاجة داخلي  19

 19 6 1.3 بعاجة داخلي الثاني  20

 75/76/77 5 6.2 سلمان ـ مشهد ـ هيجل فوقاني .)الداخل( 21

 71 / 80 5 7 قرية اسديرة عليا ــ  وسطى )الداخل( 22

 71 4 1,5 مشروع ماء اسديرة  23

 17/64 5 4.5 الفياض ـ اسديرة سفلى ) الداخل ( 24

 80 6 2.5 اسديرة عليا ـ طريق هيجل تل الصيد  25

 80 6 1,5 الداخل (اسديرة عليا ـ )  26

 80 5 3 طقطق الشارع الخارجي 27

 80 6 2 طقطق )الداخل( 28

 71 7 5 طرق البت  29

 71 5 5 اسديرة وسطى ــ طريق هيجل تل الصيد 30

 71 4 2 قرية الفياض ) الداخل (  31

 71 10 2.5 مفرق الفياض ـ علي المسلط  32

 64 4 3 اسديرة سفلى ) الداخل ( 33

 64 4 4 2اسديرة سفلى )داخل(  34

 41 5 3.5 تل الصيد  35
   151.5 المـجمــــوع  
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 (2020لسنة ) ( الطرق المحلية في منطقة الدراسة12طة )خري                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    Arc Gis 10.3(، وبرنامج 12على بيانات الجدول )المصدر: من عمل الباحث باالعتماد  

يربط هذا الطريق قرية تلول الباج بمركز القضاء  :طريق تلول الباج ــــ اجميلة -3-1-2-3-1
ة ع( متر كما يخدم القرى الواق6( كم وهو مكون من ممر واحد ومسربين وبعرض )13ويبلغ طوله )

، كما يربط الجزيرة(/ جميلة  20ويمر خالل أراضي مقاطعة )على جانبية ويربطها بمركز القضاء 
 .موصل( ( )بغداد ــــ1مركز المدينة بالطريق الرئيس رقم )
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ل مباشر قرية تلول الباج بشك يربطـــــ تلول الباج:  ــ موصل( بغداد ) طريق -3-1-2-3-2
مر خالل أراضي ( متر وي6( كم وبعرض )1)موصل بغداد( ويبلغ طوله ) مع الطريق الرئيس

 الباج(.تلول /88مقاطعة )

الشبابيط بالطريق الثانوي أم  ويربط مفرق شرقاط قيارة ــــ وادي الشبابيط: طريق -3-1-2-3-3
أم  ( متر ويخدم حركة المرور والتنقل لمنطقة6( كم، وبعرض )2))شرقاط ــ قيارة( ويبلغ طوله 

 الجزيرة(.جميلة  /20الشبابيط ويمر ضمن حدود المقاطعة )

العمايم أم  طريق داخلي يربط قرية العمايم:أم  مفرق بعاجة ــــ قريةطريق  -3-1-2-3-4
( متر 6وهو بعرض ) ( كم4.5)طوله  ويبلغ قيارة(الثانوي )شرقاط ــ بمفرق بعاجة على الطريق 

  شكرا(كما يربط بالطريق المحلي )ام العمايم ــ  الجزيرة(بعاجة  /19ويمر عبر أراضي مقاطعة )
 القضاء.منها الى مركز و 

 العمايم بمفرقأم  يربط هذا الطريق قريةالعمايم ــــ مفرق شكرا: أم  قرية طريق -3-1-2-3-5
دارة نقلية  العمايم(أم  ويكون مع طريق )مفرق بعاجة ــ (،على الطريق الثانوي )شرقاط ــــ قيارةشكرا  

وبالعكس، ويبلغ ضمن الشبكة تسهل حركة الذهاب واالياب من تلك المنطقة نحو الطريق الثانوي 
حورية /4بعاجة الجزيرة ، /19( متر ويمر خالل أراضي مقاطعتي )6وبعرض ) ( كم7.5) طوله

 .الجزيرة(

العمايم التي أم  يربط بين قرية المحطة وقرية المحطة:العمايم ــــ أم طريق  -3-1-2-3-6
العمايم ويربطها بالطريق أم  يخدم هذا الطريق قريةإذ  لثالث طرق محليةكونت بذلك عقدة نقلية 

 طولهويبلغ  المنطقة،كما يربط شبكة الطرق المعبدة بالطرق الترابية في  قيارة(الثانوي )شرقاط ــ 
 23الرمضانية ، /18ة ،بعاجة الجزير  /19( متر ويمر خالل المقاطعات )6( كم وبعرض )10)

اقتصادية في نقل المنتجات الزراعية لألراضي الديمية المجاورة له كونه يرتبط أهمية  وله محا(
 المنطقة.بالطرق الترابية في 

وهو طريق يشكل دارة نقلية  :العيثةالعيثة ــــ اعذية ــــ وادي حماد ـــ طريق  -3-1-2-3-7
والرمضانية ومن ثم يعود الى قرية العيثة على  المطر،وقرية حمود  اعذية،وقرية  العيثة،يخدم قرية 

( متر ويمر خالل مقاطعة 6)( كم وبعرض 23ويبلغ طوله ) قيارة(الطريق الثانوي )شرقاط ــــ 
بنقل المنتجات الزراعية أهمية  جرناف شرقي( كما يرتبط هذا الطريق بالطرق الترابية وله/6)

 بوب.الحلألراضي الديمية وخاصة 
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يمتد هذ الطريق من قرية العيثة باتجاه نهر دجلة  العيثة ــــ نهر دجلة: طريق -3-1-2-3-8
وله دور كبير في  كم،( 5( كم وبعرض )2) الحاوي( ويبلغ طولهجرناف شرق  /3ضمن مقاطعة )

اقتصادية في نقل منتجات األراضي أهمية  اتصال المنطقة بنهر دجلة نحو مشاريع المياه كما له
 .النهربالقرب من  والرمل الواقعةالزراعية المروية وخاصة الخضراوات ومنتجات مقالع الحصى 

ويمتد من قرية العيثة باتجاه الطريق الثانوي (: قيارةالعيثة ــــ )شرقاط ــ  طريق -3-1-2-3-9
جرناف /3( متر ويمر خالل أراضي المقاطعة )5( كم وبعرض )1.5ويبلغ طوله ) قيارة()شرقاط ــــ 

 الحاوي(.شرق 

( كم 15ويبلغ طوله ) الخانوكة:ــــ المخيم ــــ  الخصم()تلول الباج ـــــ  طريق -3-1-2-3-10
( متر يمتد من طريق )تلول الباج ــ الخصم( ليصل الى قرية المخيم، ثم الى قرية 6وبعرض )

الخصم الجزيرة،  /21ضمن مقاطعتي ) بية لمنطقة الدراسة ويمتدانوكة الواقعة على الحدود الجنو الخ
 منتجاتها الزراعية الى األسواق. في ربط هذه القرى بمركز المدينة ونقلأهمية  /المسيحلي( وله 79

ويكون محاذي لنهر  من الطرق المهمة في القضاءالسدة القديمة:  طريق -3-1-2-3-11
( متر وتكون كثافة 5وهو بعرض ) كم (3ويبلغ طولة )ألنهر  ويحيط مركز المدينة من جهة دجلة

ويمر ،  المرور علية كبيرة بسبب ازدحام الشارع الرئيسي للقضاء )مفرق بعاجة ــ مفرق الخصم(
بعاجة الجزيرة ( ثم يمتد ليصل بطريق السدة الجديدة لتكمل احاطة /19ضمن أراضي مقاطعة  )

 .ألنهر  مركز القضاء من جهة

 القديمة( الىالسدة طريق )من  ويمتد هذا الطريق الدوائر الحكومية:طريق  -3-1-2-3-12
ويمتد ضمن  ( متر،8وبعرض )( كم 1.5) الخصم( ويبلغ طولهطريق )مفرق بعاجة ـــ مفرق 

فة كون اغلب بعاجة الجزيرة( وله دور بارز في القضاء وحركة المرور علية كثي /19مقاطعه )
 الطريق.الدوائر الحكومية في القضاء تقع على هذا 

( متر ويمتد من طريق 8( كم وبعرض )1) طولهويبلغ السوق القديم:  طريق -3-1-2-3-13
/ بعاجة  19ضمن مقاطعة )جنوبا   حتى يرتبط بطريق السدة القديمةشماال   الدوائر الحكومية

تتوزع على جانبية واالفرع محالت البيع بالمفرد إذ  في المدينةالجزيرة( وهو الطريق األهم اقتصاديا 
ألقدم للقضاء ويعاني بشكل يومي من ازدحام حركة المرور بسبب عدم وجود أوهو المركز التجاري 

ساحات وقوف منتظمة مما يلجأ أصحاب المركبات الى ركن مركباتهم على الطرق فيتسبب ازدحام 
 ة السير فيه.كلحر 
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وهو طريق يكمل طريق السدة القديمة حول مركز  السدة الجديدة:طريق  -13-1-2-3-14
 الثانوي طريقالويرتبط بغربا   ليستديرجنوبا   طريق السدة القديمة ويمتد منألنهر  من جهة القضاء

 /20( متر ويمتد ضمن مقاطعتي )6( كم وبعرض )5.5القلعة( يبلغ طوله ))مفرق الخصم ــ 
الخصم الجزيرة( يخدم وبشكل كبير المنطقة فهو يعتبر طريق حولي يخلص السائقين /89 جميلة،

من االزدحام الدائم في )منطقة المعارض وعلوة الخضار( على الطريق الثانوي )مفرق بعاجةــ مفرق 
 كما تتوزع على هذا الطريق قاعات المناسبات لذا فهو نشط الحركة دائما. الخصم(

دور هذا الطريق في كونه  ويبرز الجديدة:الشبابيط ـــــ السدة أم  مفرق طريق -3-1-2-3-15
( متر 8وبعرض ) ( كم1.3) طولهوبين طريق السدة الجديدة ويبلغ  الشبابيطأم  يصل بين مفرق

كما انه طريق داخلي ضمن المنطقة السكنية ويخدم المساكن  اجميلة( /20ويمتد ضمن مقاطعة )
 جانبيه.التي تقع 

السدة الجديدة بطريق  الطريق طريقويربط هذا  :العمالقالمشروع طريق  -3-1-2-3-16
ويمر هذا  العمالق(مرورا بمشروع اسالة الشرقاط الجديد )المشروع  بعاجة()مفرق الخصم ـــ مفرق 

الزراعية تستغل األراضي بدأت ة نالطريق عبر األرضي ذات الجنس الزراعي وبسبب توسع المدي
الجديدة( لالستعمال السكني وقد ساعد هذا  )السدةالقريبة والتي تقع ضمن محيط الطريق الحولي 

( متر، 8( كم وبعرض )1الطريق على هذا التغير وبشكل كبير في تلك المنطقة ويبلغ طوله )
 جميلة(. /20ويمتد ضمن مقاطعة )

الغة ضمن المنطقة بأهمية  وهو طريق رابط ذا الشبابيط:أم  جسر طريق -3-1-2-3-17
التي يقع فيها فهو يربط بين الطريقين الثانويين في القضاء طريق )قيارة ــــ شرقاط( و )مفرق بعاجة 

  (.جميلة /20( متر ويمتد ضمن مقاطعة )6( كم وبعرض )1ـــــ مفرق الخصم( ويبلغ طوله )

الشبابيط ويبلغ أم  ويربط منطقة الخصم بمفرق الشبابيط:أم  الخصم ــــ طريق -3-1-2-3-18
( متر ويعاني هذا الطريق من االزدحام لضيقة ولكثافة الحركة 6( كم وهو بعرض )1.5طوله )

علية كونه يخدم منطقة سكنية ذات كثافة سكانية عالية. ويمتد هذا الطريق ضمن مقاطعتي 
 /جميلة الجزيرة(. 20الخصم ،/16)

 طولهبعاجة الجزيرة( ويبلغ  /19عة )ويمتد ضمن مقاط بعاجة داخلي: طريق -3-1-2-3-19
تكمن في ربط الطريقين أهمية  ( متر ويمتد داخل منطقة بعاجة كما له6( كم وبعرض )1.7)

 )مفرق بعاجة ـــــ مفرق الخصم(. طريق الثانويين في القضاء طريق )قيارة ــــ شرقاط( و
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( أيضا 6وهو بعرض )( كم 1.3ويبلغ طوله ) بعاجة الداخلي الثاني: طريق -3-1-2-3-20
 يختلف من حيث االمتداد واالهمية عن طريق بعاجة الداخلي األول. وال

وهو الطريق الداخلي الذي يمر بداخل كل  سلمان ــــ مشهد ــــ هيجل فوقاني: -3-1-2-3-21
هيجل صغير /76، عويجيلة/75ويمتد عبر المقاطعات )( والمشهد والهيجلقرية )السلمان من 

( متر كونه 5متباين يصل معدله الى ) ( كم، وبعرض6.5فوقاني( ويبلغ طوله )يجل ه /77،
رق في ربط تلك القرى مع بعضها وربطها بالطة تأهمي طريق ذا تخطيط عشوائي وغير منتظم وتبرز

 .الثانوية والرئيسة في المنطقة

محاذيا  ويمتد هذا الطريق اسديرة عليا ـــــ اسديرة وسطى الداخلي:طريق  -3-1-2-3-22
وبين نهر دجلة داخل الشريط السكني الممتد  مفرق الهيجل ــ شاطي الجدر( بينهللطريق الثانوي )

في تنقل سكان تلك المناطق أهمية  طقطق، الفهد، اسديرة وسطى( ولهعليا، ضمن قرى )اسديرة 
( متر ويمتد 5( كم وهو بعرض )7وربطها بالطرق الثانوية والرئيسة في المنطقة، ويبلغ طوله )

 اسديرة عليا(.  /64اسديرة وسطى ،/71ضمن مقاطعتي )

ويمتد ضمن منطقة حاوي اسديرة وسطى ضمن  مشروع ماء اسديرة: طريق -3-1-2-3-23
وهو  اسديرة قرية( كم، يصل بين مشروع الماء و 1.5لغ طوله )اسديرة وسطى( يب/71مقاطعة )
 في تنقل المزارعين ونقل منتجاتهم الزراعية عبرة.أهمية  ( متر وله4بعرض )

ويمتد هذا الطريق داخليا ضمن الفياض ـــــ اسديرة سفلى )داخلي(:  طريق -3-1-2-3-24
الفياض، كندة، اسديرة سفلى( ويبلغ طوله االمتداد السكني ليصل بين كل من قرية )اسديرة وسطى، 

اسديرة سفلى(  /64اسديرة وسطى ، /71( متر ويمتد ضمن مقاطعتي )5( كم وبعرض )4.5)
بربط تلك المستقرات مع بعضها وربطها بالطرق الثانوية للمنطقة فهو يرتبط مباشرة أهمية  تبرز

 .)مفرق الهيجل ــ شاطي الجدر(بالطريق الثانوي 

ويصل هذا الطريق بين الطريقين  اسديرة عليا ــــ الشارع الخارجي:طريق  -3-1-2-3-25
 الجدر()مفرق الهيجل ــــ شاطي   (،الثانويين في الجانب الشرقي لنهر دجلة )الساحل االيسر

يخدم قرية اسديرة عليا ويسهل وصولها الى  انهكما  ،()مفرق الهيجل ــــ تل الصيدوالطريق الثانوي 
اسديرة  /80( متر ويمتد ضمن المقاطعة )6( كم وبعرض )2.5ويبلغ طوله ) الثانوية،الطرق 
 عليا(. 
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ويمر خالل قرية اسديرة عليا ويخدمها ويسهل  اسديرة عليا الداخلي:طريق  -3-1-2-3-26
( متر ويكون امتداده ضمن 6( كم وبعرض )1.5تنقل سكانها واتصالهم بالمدينة ويبلغ طوله )

 اسديرة عليا(.  /80مقاطعة )

في ربط الطريقين الثانويين  تهأهمي وتكمنطقطق ـــــ الشارع الخارجي:  طريق -3-1-2-3-27
)مفرق الهيجل ــــ شاطي الجدر( والطريق  حل االيسر(، ودجلة )السافي الجانب الشرقي لنهر 

يخترق قرية اسديرة عليا ويخدمها ويسهل اتصالها  انه، كما )مفرق الهيجل ــــ تل الصيد(الثانوي 
 اسديرة عليا(. /80( متر. ويمر ضمن أراضي المقاطعة )6( كم وبعرض )3الداخلي ويبلغ طوله )

اسديرة عليا(، ويبلغ طوله  /80ويمر ضمن المقاطعة ) ق الداخل:طقط طريق -3-1-2-3-28
 ( متر ويخدم هذا الطريق قرية طقطق ويسهل ربطها بشبكة الطرق بالقضاء.5كم وهو بعرض ) (2)

ديرة وسطى التي ويمتد ضمن أراضي قرية اسطريق البت )اسديرة وسطى(:  -3-1-2-3-29
 الشرقاط وتكمن اهميته في ربط الجزء الشرقي للشارع تعتبر المركز التجاري للقسم الشرقي لقضاء

لذي لقرية مع شبكة الطرق الثانوية في القضاء فهو يتصل بطريق اسديرة الخارجي انوي في االثا
)مفرق الهيجل ــــ يتصل مباشرة بالطرق الثانوية )مفرق الهيجل ــــ شاطي الجدر( والطريق الثانوي 

( متر ويمتد ضمن مقاطعة 7وبعرض غير ثابت يصل معدله الى )( كم 5، ويبلغ طوله )تل الصيد(
 اسديرة وسطى(. /71)

ويصل هذا الطريق بين  مفرق اسديرة داخل ــــ المفرق الخارجي:طريق  -3-1-2-3-30
)مفرق )قرية اسديرة وسطى( على الطريق الثانوي  الدراسة ةللمنطقاأليسر  للجانبالمركز التجاري 

، وهو يخترق قرية اسديرة )مفرق الهيجل ــــ تل الصيد(، والطريق الثانوي الجدر(الهيجل ــــ شاطي 
بين جزء واخر يصل معدل عرضة الى  ( كم وبعرض متباين5طقة البرية ويبلغ طوله )باتجاه المن

 اسديرة وسطى(. /71( متر ويمتد ضمن أراضي مقاطعة )7)

ويمتد ضمن قرية الفياض ويخدم القرية في تنقلها  الفياض الداخل: طريق -3-1-2-3-31
  اسديرة وسطى(. /71)( متر ويمتد ضمن مقاطعة 4( كم وبعرض )2الداخلي ويبلغ طوله )

ويصل بين مفرق الفياض على الطريق  المسلط: عليمفرق الفياض ــــ طريق  -3-1-2-3-32
ثم يتصل بعدها  الفياض،المسلط في جزيرة  عليوقرية  الجدر(الثانوي )مفرق الهيجل ــــ شاطي 

في ربط المناطق الزراعية بالمناطق السكنية ويساعد أهمية  وله الجزيرة،بشبكة الطرق الترابية في 
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كم وهو بعرض يصل  (2.5ناطق وخاصة منتجات الحبوب ويبلغ طوله )مفي نقل منتجات هذه ال
 .اسديرة وسطى( /71)( متر ويمتد ضمن مقاطعة 10الى )

ديرة سفلى ويمتد ضمن المنطقة السكنية لقرية اساسديرة سفلى داخل:  طريق -3-1-2-3-33
( متر ويخدم قرية اسديرة سفلى ويساعد على ربطها بشبكة الطرق 4وبعرض ) كم،( 3)ويبلغ طوله 

 اسديرة سفلى(. /64ضمن مقاطعة ) بها. ويمتدالمحيطة 

ويمتد ضمن قرية اسديرة سفلى ويخدم  الثاني:اسديرة سفلى الداخلي طريق  -3-1-2-3-34
بعرض و ( كم 4تنقلها الداخلي ويرتبط بالطريق الثانوي )مفرق الهيجل ــــ شاطي الجدر( ويبلغ طوله )

 اسديرة سفلى(. /64( متر ويمتد ضمن أراضي مقاطعة )4)

شرقا   الصيد(ويمتد من الطريق الثانوي )مفرق الهيجل ـــــ تل  تل الصيد: طريق -3-1-2-3-35
المجاورة التابعة  يخدم هذا الطريق مستوطنة تل الصيد والمستوطناتباتجاه قرية تل الصيد، و 

لقضاء مخمور كما يساعد على نقل المنتجات الزراعية لتلك القرى والمستوطنات كونه يمتد ضمن 
تل  /41)( متر ويمتد ضمن مقاطعة 5( كم وبعرض )3.5مناطق الزراعة الديمية ويبلغ طوله )

 الصيد(.

 :(والحصويةرابية التالريفية )لطرق ا -3-1-2-4

تخضع هذه إذ  وهي طرق قديمة خططها االنسان باستمرار سلوكها وتتميز بالوعورة والتعرج       
 اذا استخدمها االنسان وبشكل طبيعي (1)الطرق في أداء مهمتها الى العوامل الجغرافية واالقتصادية

ما تنقطع هذه الطرق في فترات تساقط االمطار أليام دون حركة  وغالبايتم رصفها بمواد أن  دون
االمطار أثر  بسبب لزوجة االوحال بفعل االمطار لذا يلجا األهالي الى اكسائها بالحصى لتقليل

الحصوية فهي نفسها الطرق الترابية  الطرقأما  ،والحيلولة دون انقطاعها في موسم سقوط المطر
 يكون هناك مواد تعبيد أخرىأن  الحكومة على اكسائها بالحصى فقط دونأو  ي عمد السكانالت

، وغالبا ما تنتشر هذه األصناف من الطرق في المناطق الريفية و الظروف الطبيعية أثر  لتقليل
تميز منطقة كبيرة وذات عرض متباين وغير موحد ، وتأطوال  األراضي الزراعية وتكون ذات

معتمد وثابت ( طريق 31)والتي يبلغ عددها  ة والحصوية وجود شبكة من الطرق الترابيالدراسة ب
وتخدم هذه الطرق المناطق دراسة وخاصة على األطراف الشرقية والغربية المنتشرة في عموم منطقة 

ساهم في نقل المنتجات الزراعية من تالزراعية بشكل خاص وتمتد على حدود تلك األراضي و 

                                                           

 45،ص1976صالح الدين الشامي، النقل )دراسة جغرافية( ، جامعة القاهرة، اإلسكندرية ، (1)
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غير مستقيمة االمتداد وغير  تتميز بكونها أنها كمااألراضي الى أماكن االستهالك في األسواق 
 (13( و الخريطة )14الجدول ) في  موضحوكما ( متر  12– 4) بين ثابتة العرض فهي متباينة

 (2020لسنة)في منطقة الدراسة  (الحصويةالترابية ـ ) الريفية ( الطرق14)جدول         

المقاطعات التي يمر  نوع الطريق طوله /كم  الطريقاسم  ت
 بها

 29 ترابي 62 جزيرة الشرقاط  1

 29 ترابي  9 عين صديد  2

 29 ترابي 14 وادي شويش ـ الجزيرة  3

 88/29 ترابي 50 تلول الباج ـ خرج حمار ـ جزيرة  4

 88/29 ترابي 14 تلول الباج ـ نجم الوران ـ كباحة 5

 88 تراي  8 تلول الباج ـ قرية عايد العسكر  6

 88 ترابي 24 سليمان المطلك  7

 18 ترابي 14 وادي رفيع ـ طريق )بغداد. موصل( 8

 18 ترابي 9 المحطة ـ طريق )بغداد ـ موصل( 9

 23/20/88 ترابي  15 المحطة ـ تلول الباج 10

 19 حصوي 10 ام العمايم ـ عين خضيرة  11

 20 حصوي  9 ام الشبابيط ـ المفرق  12

 20 حصوي 4 حليوان  13

 20/89 ترابي  20 البو حمد ــ جنيرة  14

 80/31 حصوي  6 كنعوص ـ سحل المضيف ـ شيالة  15

 32/33/34 ترابي 13 جديدة ـ الناهية ـ سيسبانة 16

 35 /34 ترابي 8 سيسبانة ـ حمد ستير ـ طوينة  17

 77/33 ترابي 11 النوجة ــــ شيراوهيجل فوقاني ـ  18

 34/ 83 ترابي  8 هيجل كبير ـ سيسبانة  19

 83/35 حصوي 5 عويجيلة ـ عين حياوي   20

 34/ 35 حصوي 2 عين حياوي ـ سيسبانة  21

 75/35/99 ترابي 10 عويجيلة ـ سيحة عثمان  22

 99/36 ترابي  7 سيحة عثمان ـ االكرح 23

 73/37/36 ترابي 9 الطالعة ـ االكرح  24

 74/37/36 ترابي 8 سنوقة ـ تل الهوى 25

 36/38/39/40 ترابي  10 االكرح ـ قرية الطلب  26

 40/ 70 حصوي  4 مفرق اسديرة ـ قرية الطلب 27

 40/42/41 ترابي 5 قرية الطلب ـ قرية تل الصيد 28

 42 ترابي 3 قرية الحسك ـ الشارع العام 29

 64/69/42 ترابي 8 الفياض ــ الحسك  30

 64/69 حصوي 4 اسديرة سفلى ـ رسم هويش 31

 71/69 ترابي 3 الفياض ــ رسم هويش  32
   386 المجمــــــــــــــــــوع 

المصدر / من عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية للمنطقة والمقابالت الشخصية لسكان القرى الريفية ومعطيات 
 )المستخدمة االجراء قياس الطول(. Measureواالداة  Aric gis10"3 الفضائية المنطقة الدراسة باستخدام برنامجالمرئية 
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 في منطقة الدراسة  (الحصويةالريفية )الترابية ــ ( الطرق 13)طة خري                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Arc Gis 10.3(، وبرنامج 13باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر: من عمل الباحث 
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وهو أطول الطرق الترابية والمعبدة الموجودة في منطقة  طريق جزيرة الشرقاط: -3-1-2-4-1
جزيرة الشرقاط( يتميز هذا الطريق  /29( كم ويمر خالل مقاطعة )62يبلغ طوله حوالي )إذ  الدراسة

طريق األهم في ربط األراضي الديمية في الجزء الغربي لمنطقة الدراسة كما بأهمية بالغة كونه ال
انه وبسبب بعد المسافة عن ة إال تأهمي م منالرئيسي في تلك المناطق وعلى الرغانه الشريان 

مراكز االستيطان ال تقع علية مستوطنات بشكل مباشر واقتصرت خدمته على نقل المنتجات 
 والمعدات الزراعية في المنطقة الممتد فيها. 

( )موصل ــــ 1ويربط هذ الطريق بين الطريق الرئيس رقم )طريق عين صديد:  -3-1-2-4-2
 /29( كم ويمر خالل أراضي مقاطعة )9الترابي ويبلغ طوله ) بغداد( وبين طريق جزيرة الشرقاط

تكمن في كونه يربط شبكة الطرق الترابية بالطرق المعبدة أهمية  جزيرة الشرقاط( ولهذا الطريق
 ويربطها بالمناطق الحضرية.فهو يخدم قرية عين صديد  الى ذلكباإلضافة 

( كم ضمن 14بلغ طول هذا الطريق )وي وادي شويش ــــ طريق جزيرة الشرقاط: -3-1-2-4-3
جزيرة الشرقاط( تقع علية قرية وادي شويش كما انه يربط بين طريق الجزيرة والطريق  /29)مقاطعة 

بالغة في نقل المنتجات الزراعية لألراضي الديمية أهمية  ( )موصل ــــ بغداد( وله1المعبد رقم )
 التي يمر خاللها. 

 يمتد من قرية تلول الباج  الجزيرة:تلول الباج ــــ خرج حمار ــــ طريق  طريق -3-1-2-4-4
بط بطريق جزيرة الشرقاط الى قرية خرج حمار ثم يرتشرقا   على طريق )موصل ـــ بغداد(الواقعة 

أهمية  ( كم تكمن50) ويبلغ طولهجزيرة الشرقاط(  /29 الباج،تلول  /88الترابي ضمن مقاطعتي )
 ة. جاتها الزراعيتونقل من ةرج حمار بالطرق المعبدفي ربط قرية خ

يمتد هذا الطريق ضمن مقاطعتي طريق تلول الباج ــــ نجم الوران ــــ كباحة:  -3-1-2-4-5
( كم وتقع علية قرى نجم الوران وكباحة 14جزيرة الشرقاط( ويبلغ طوله ) /29تلول الباج،  /88)

شبكة الطرق المعبدة ونقل منتجاتها الزراعية وخاصة وله الدور األبرز في ربط هذه القرى مع 
 الحبوب كونها منطقة زراعة ديمية.

لطريق ضمن مقاطعة يمتد هذا ا تلول الباج ــــ قرية عايد العسكر:طريق  -3-1-2-4-6 
( كم، يخدم قرية عايد العسكر ويربطها بقرية تلول الباج ثم الطريق 8) ( ويبلغ طولهتلول الباج/88)

 .بغداد ــ موصل() الرئيس
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باتجاه  موصل(ن الطريق الرئيس )بغداد ــ ويمتد مطريق سليمان المطلك:  -3-1-2-4-7
غربي الى قرية سليمان المطلك ثم ينتهي عند قرية خرج حمار ويعتبر الطريق الرئيس لقرية سلمان 

 /18لطريق ضمن مقاطعة )يمتد هذا او  كم وهو ذا اكساء حصوي (4المطلك ويبلغ طوله )
 .(الرمضانية

قرية وادي  ويمتد هذا الطريق من: طريق )بغداد ـ موصل( طريق وادي رفيع ــــ -3-1-2-4-8
( 14ليصل الى قرية الرمضانية ثم يرتبط بالطريق الرئيس )بغداد ــ موصل( ويبلغ طوله )غربا   رفيع

  الرمضانية( /18كم ويكون امتداده خالل مقاطعة )

يربط هذا الطريق قرية المحطة : المحطة ــــ طريق )بغداد ــ موصل(طريق  -3-1-2-4-9
 كما له شناف(وقرية )كما تقع علية قرية )رفيع(  بالطريق الرئيس )بغداد ــ موصل( باتجاه الغرب

أخرى فهو يربط شبكة الطرق الثانوية بالطريق الرئيس في منطقة الدراسة فهو يصل الطريق أهمية 
( كم ويمر خالل 9م ــ المحطة( بالطريق الرئيس )بغداد ــ موصل(، ويبلغ طوله )الثانوي )ام العماي

 الرمضانية(. /18مقاطعة )

ويمتد هذا الطريق من قرية المحطة باتجاه  :طريق المحطة ــــ تلول الباج -3-1-2-4-10
جنوب غرب نحو قرية تلول الباج كما يصل الى الطريق الرئيس )بغداد ــ موصل(، ويبلغ طوله 

 محا،/23( ويمتد ضمن المقاطعات )وقرية )قهارةخضيرة( ( كم وتقع على هذا الطريق قرية )15)
 . (تلول الباج /88جميلة الجزيرة ،/20

العمايم باتجاه غربي أم  ويمتد من قريةالعمايم ــــ قرية عين خضيرة: أم  يقطر -3-1-2-4-11
العمايم ويمتد ليخدم كل من قرى أم  ة بالطرق الثانوية عند قريةيحيث يربط شبكة الطرق التراب

كم ويمتد ضمن أراضي  (10وهو ذا رصف حصوي يبلغ طوله ) خضيرة( طرفات،أبو  )محا،
 .الجزيرة(بعاجة  /19مقاطعة )

 ويمتد هذا الطريق من قرية الشبابيط ــــ طريق مفرق تلول الباج:أم  طريق -3-1-2-4-12
( كم وهو ذا رصف حصوي 9الشبابيط ليرتبط بطريق مفرق تلول الباج الثانوي، ويبلغ طوله )أم 

 جميلة الجزيرة(. /20يمتد ضمن أراضي مقاطعة )
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 الطريق بين طريق )ام الشبابيط ـــ مفرق تلول الباج(ويربط هذا : طريق حليوان -3-1-2-4-13
( كم وهو ذا 4))مفرق تلول الباج المحلي( ويمر ويخدم قرية حليوان ويبلغ طوله  الحصوي وطريق

  جميلة الجزيرة(. /20رصف حصوي ويمتد ضمن مقاطعة )

الواقعة على  البو حمدويمتد هذا الطريق من قرية  جنيرة:طريق البو حمد ــــ  -3-1-2-4-14
 سيد،خربة  خادي، )واديبكل من قرية مارا   جنوبا   الطريق الثانوي )طريق مفرق تلول الباج( ليتجه

( كم 20الدراسة، ويبلغ طوله )الواقعة على اقصى جنوب منطقة  جنيرة(ليصل الى قرية ) ولينة(
 المسيحلي(. /89جميلة الجزيرة، /20ويمر خالل أراضي مقاطعتي )

ويقع اقصى شمال منطقة الدراسة  شياله: ــــالمضيف طريق كنعوص ــــ سحل  -3-1-2-4-15
في الجانب الشرقي لنهر دجلة ويمتد باتجاه شرقي من قرية كنعوص ليخدم قرية جديدة وقرية شيالة 

( كم ويمر خالل أراضي مقاطعات 6ويربطها بالطرق المعبدة وهو ذا رصف حصوي ويبلغ طوله )
 سحل المضيف(. /31وص عليا ،كنع/80)

ويمتد من قرية اجديدة في شمال منطقة  :جديدة ــــ الناهية ــــ سيسبانةا طريق -3-1-2-4-16
( كم ويمتد 13) طوله( ويبلغ )سيسبانةيصل الى قرية  الناهية( ثممرورا بقرية )جنوبا   الدراسة ليتجه

في خدمة أهمية  وله سيسبانة(/34 النوجة، 33 الناهية، /32ضمن أراضي كل من المقاطعات )
 مقاطعة وجميعهاتلك القرى وربطها بالمراكز الحضرية ونقل منتجاتها الزراعية كونه يمر بأكثر من 

 مناطق زراعة ديمية تستغل في زراعة محاصيل الحبوب.

 /34ويمتد ضمن أراضي مقاطعتي ) :ــــ طوينةسيسبانة ــــ حمد ستير طريق  -3-1-2-4-17
في خدمة تلك المناطق ونقل منتجاتها الزراعية أهمية  ( كم له8طوينة( ويبلغ طوله ) /35سيسبانة، 

 وربطها مع المراكز الحضرية.

ويكون امتداد هذا الطريق من  :ــــ شيراو هيجل فو قاني ــــ النوجةطريق  -3-1-2-4-18
ثم (، ــ كنعوص( باتجاه شرقي نحو الجزيرة ليصل الى قرية )النوجةالطريق الثانوي )مفرق الهيجل 

كم، ( 11ويبلغ طوله ) الدراسة،ينعطف باتجاه الشمال ليمر بقرية )شيراو( في اقصى شرق منطقة 
 النوجة( /33هيجل فوقاني ،/77ضمن أراضي كل من المقاطعات ) ويمتد
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ويمتد أيضا من الطريق الثانوي )مفرق الهيجل  طريق هيجل كبير ــــ سيسبانة: -3-1-2-4-19
ويربطها مع شبكة الطرق المعبدة  سيسبانة(ــ كنعوص( باتجاه شرقي نحو الجزيرة ليصل الى قرية )

 سيسبانة(./34هيجل كبير ، /83ويمتد ضمن أراضي المقاطعات ) كم،( 8ويبلغ طوله )

ا رصف حصوي يمتد من وهو طريق ذ طريق عويجيلة ــــ عين حياوي: -3-1-2-4-20
الطريق الثانوي )مفرق الهيجل ــ كنعوص( ليصل الى قرية )عين حياوي( ويربطها بشبكة الطرق 

 /83( كم، ويمتد ضمن أراضي كل من المقاطعات )5المعبدة والمراكز الحضرية ويبلغ طوله )
 ، عين حياوي(.35هيجل كبير، 

ط هذا الطريق قرية )عين حياوي( بقرية ويرب عين حياوي ــــ سيسبانة:طريق  -3-1-2-4-21
( ثم يق الحصوي )عويجيلة ــ عين حياوي)سيسبانة( حيث يساهم في ربط قرية )سيسبانة( بالطر 

 /35طعتي )كم ويمتد خالل مقا (2، ويبلغ طوله )بالطرق المعبدة من خالل قرية )عين حياوي(
 .سيسبانة(/36عين حياوي،

ثانوي ويمتد هذا الطريق من الطريق ال سيحة عثمان:عويجيلة ــــ طريق   -3-1-2-4-22
)مفرق الهيجل ــ تل الصيد( باتجاه شرقي ليصل الى قرية )عين حياوي الشمالية( ثم الى قرية 

عويجيلة ، /75( كم ويمتد ضمن أراضي كل من المقاطعات 10)سيحة عثمان( ، ويبلغ طوله )
 / سيحة عثمان ( 99عين حياوي ، /35

ـ االكرح:  طريق -3-1-2-4-23 ويمتد من قرية )سيحة عثمان( باتجاه الجنوب سيحة عثمان ـــ
في ربط شبكة الطرق الترابية ويسهل أهمية  ( كم وله7) ليصل الى قرية )االكرح( ويبلغ طوله

سيحة عثمان،  /99عملية نقل المنتجات الزراعية لتلك المناطق حيث يكون امتداه ضمن مقاطعتي )
 االكرح(. /36

ويمتد هذا الطريق من الطريق الثانوي )مفرق  االكرح:طريق الطالعة ــــ قرية  -3-1-2-4-24
( كم، 9ويبلغ طوله )االكرح( وهو ذا رصف حصوي ليصل الى )قرية شرقا   الهيجل ــ تل الصيد(

 االكرح(./36سنوقة،  /37الطالعة ، /73ويمتد ضمن أراضي كل من المقاطعات )

ويمتد هذا الطريق من الطريق الثانوي )مفرق  وقة ــــ تل الهوى:طريق سن -3-1-2-4-25
يصل الى قرية )االكرح( التي أن  ثم يواصل الىشرقا   الهيجل ــ تل الصيد( ليرتبط بقرية )سنوقة(
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األراضي الديمية للجانب الشرقي لنهر دجلة في أصبحت بمثابة عقدة نقلية للطرق الترابية في 
 /36سنوقة ،/37السفينة ، /74كم ويمتد ضمن المقاطعات ) (8وله )منطقة الدراسة ويبلغ ط

 االكرح(.

بي بين قريتي ويمتد باتجاه شمالي جنو  خربة طلب:قرية االكرح ــــ  طريق -3-1-2-4-26
بالغة في نقل منتجات األراضي الزراعية أهمية  ( كم وله10( ويبلغ طوله ))االكرح وخربة طلب

االكرح /36زراعية ديمية فهو يمتد ضمن أراضي كل من المقاطعات )كونه يمتد ضمن منطقة 
 خربة طلب(. /40كهوة،أم  /39تل الهوى، /38،

ويمتد من مفرق اسديرة على الطريق مفرق اسديرة ــــ قرية خربة طلب:  طريق -3-1-2-4-27
 (4طوله )( نحو قرية خربة طلب وهو ذا رصف حصوي ويبلغ لثانوي )مفرق الهيجل ــ تل الصيدا

يعتبر الطريق الرئيسي  إذا (خربة طلب /40احمد المطلك،  /70مقاطعتي )كم ويمتد ضمن أراضي 
 ،بالطرق العبدةالذي يربط القرية واراضيها الزراعية 

ويمتد من قرية )خربة طلب( باتجاه قرية تل : خربة طلب ــــ تل الصيدطريق  -3-1-2-4-28
ولكن  الصيد،ن هذا الطريق يعتبر الطريق الرئيسي لقرية تل الصيد اقصى شرق منطقة الدراسة وكا

بالغة كونه يعتبر طريق زراعي يمر أهمية  الصيد قل استخدامه لكن يبقى ذا بعد تعبيد طريق تل
خربة  /40كم ويمتد ضمن أراضي كل من المقاطعات ) (5ضمن األراضي الزراعية ويبلغ طوله )

 تل الصيد(. /41الحسك،  /42طلب ،

الحسك( ويمتد من قرية )الحسك ــــ طريق )مفرق الهيجل ــ تل الصيد(: طريق  -3-1-2-4-29
( كم وهو ذا رصف حصوي 3يبلغ طوله )إذ  الهيجل ــ تل الصيد( )مفرقليربطها بالطريق الثانوي 

 الحسك( /42ويمتد ضمن أراضي مقاطعة )

ويمتد من الطريق المحلي )الفياض الداخل( نحو الفياض ــــ الحسك:  طريق -3-1-2-4-30
 /42تل هويش،/69اسديرة سفلى ،/64( كم ويمتد ضمن المقاطعات )8ويبلغ طوله )قرية الحسك 

 المقاطعات.الحسك( ويعتبر نقطة اتصال بين الطرق الترابية والمحلية في تلك 
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ليصل الى  يرة سفلىويمتد من قرية اسداسديرة سفلى ــــ رسم هويش: طريق  -3-1-2-4-31
تل /69اسديرة سفلى، /64( كم ويمتد ضمن أراضي مقاطعتي )4رسم هويش( ويبلغ طوله )قرية )

 هويش(.

ياض من طريق )مفرق ويمتد من قرية الفالفياض ــــ رسم هويش:  طريق -3-1-2-4-32
المسلط( باتجاه قرية )رسم هويش( ويلتقي مع الطريق )اسديرة سفلى ــ تل هويش(  الفياض ـــ علي

تل  /79اسديرة وسطى،  /71) ( كم ويمتد ضمن مقاطعتي3عند قرية )تل هويش( ويبلغ طوله )
 هويش(
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 كفاءة شبكة الطرق في قضاء الشرقاط -3-2

ما يميز جغرافية النقل عن فروع الجغرافية أهم  دراسة وتحليل كفاءة شبكة الطرق من دتع     
ة في الكشف قيتم فيها استخدام المؤشرات اإلحصائية للوصول الى نتائج دقيإذ  البشرية األخرى

في نفسة أو  عن مدى كفاءة شبكة الطرق في منطقة ما وفترة ما ، ومقارنتها مع منطقة أخرى
في في هذا الصدد مختصة في تحليل شبكة الشوارع المنطقة بين فترة و أخرى .وتكون دراسة الجغرا

وال تقتصر دراسة على  قيد الدراسة  للمنطقة داخل وخارج المدينة للكشف عن التنظيم المكاني
خصائص الشبكة العامة فقط انما يحاول معرفة البنية المكانية للعالقة بين العقد التي قد تكون 

شبكة  الوصالت التي تتألف من ( ومصانع وغيرهاأو  تقاطعات شوارعأو  احياءأو  )مستوطنات
، والشبكة هي وهي الواصلة بين عقدة وأخرى مكونة شبكة نقل الشوارع في المنطقة المدروسة 

عبارة عن انتظام مجموعة من الطرق مع بعضها عن طريق ارتباطها بمجموعة عقد تمثل مجتمعة 
هذه الشبكات أنماط مختلفة كل نمط يمثل . وان ل (1)بما يشبه الشبكة وتسمى ب ) شبكة الطرق(

األنماط هي ) المسار و الشجيريات و الدارات( فالمسار  هللشبكة وهذنوع مختلف للبنية األساسية 
تربط بينها عدة نقاط )عقد( ولكن دون  تيلخطوط الاكثر من اأو  دمن واح يتألفهو سلسلة طريق 

ترتبط نهاية كل وصلة إذ  وصالت وتفرعات جانبية توجد أي يكون االمتداد خطي وال تفرعاتوجود 
فهي شبكات تتكون من اكثر من وصلة ولكن   الشجريةالشبكات أما  بوصلة تالية واحدة فقط ،

نفس الطريق من خالل الرجوع من إال  النطالقا نقطةال يمكن العودة الى إذ  خطوطها غير مغلقة
توجد فيها و عقدة مكونة حلقة  ضها بأكثر من.اما شبكات الدارات فهي تمثل شبكة متصلة مع بع

وهي من اسهل الشبكات في الربط وسهولة  ها البعضمع بعض ترابطةاكثر من حلقة مغلقة وم
ومن ابز  (2)يمكن لسالكها الوصول الى هدفة بأكثر من طريق وباقل وقت ممكن .إذ  الوصول

ائصها هي استقامة خطوط الشبكة المعايير المستخدمة في تقييم كفاءة الشبكة والتعرف على خص
 وتقاس  بمؤشر االنعطاف و مؤشرات درجة االرتباط ) بيتا  و  جاما و الفا ( ومؤشر درجة مركزية

الشبكة ومؤشر انتشار الشبكة )أيتا( ومؤشر كثافة الشبكة و مؤشر إمكانية الوصول الكلي المرجح 
 دراسة وكما يلي.  . وسيتم دراستها وتطبيقها على شبكة الطرق في منطقة ال

 

                                                           

منهل عبداهلل حمادي طعمة الجبوري، نظام النقل الحضري في مدينة تكريت ، أطروحة دكتوراه غير منشورة  (1)
 137،ص 2013،جامعة الموصل ، كلية التربية ،قسم الجغرافية ،

 64محمد ازهر السماك واخرون، جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق ، مصدر سابق ،ص (2)
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 مؤشر استقامة خطوط الشبكة:  -3-2-1

الطريق هو الخط الذي يربط أي نقطتين على سطح األرض بشكل مستقيم في حال كانت      
مسافته قصيرة  ولكن في اغلب األحيان ال تسير األمور على هذا المنوال في الواقع فنادرا ما نجد 

يضطر أو  منحنيات لتفادي العوائق الطبيعية بين نقطتين فتنشأقيما تماما يربط طريقا مباشرا ومست
هذه التعرجات وتقاس هذه التعرجات  صناعية لذا تنشأأو  الطريق لتغيير مساره ليضم مراكزا عمرانية

 (1)وفق الصيغة الرياضية التالية .

= مؤشر االنعطاف             
 الطول الفعلي للطريق 

    الطول المستقيم للطريق
  ×100 

ويبين مؤشر االستقامة المسافات الفعلية في شبكات الطرق واستقامة طول الطريق الذي       
يوضح مدى استقامة الطريق ويمكننا من اجراء مقارنة بين الشبكات لمعرفة مدى استقامة خطوط 

  010ةالنسبمن  وكلما اقترب المؤشر %100قيمة المؤشر ال تقل عن أن  وتجدر اإلشارة(2) الشبكة
دل ذلك على كفاءة اكبر وبالعكس و وفق لذلك تصنف درجة كفاءة الطريق بالنسبة لالنعطاف % 

 وفق المقياس التالي:

  %124ـــــــ  %100ريق ذو كفاءة عالية، يتراوح مؤشر االنعطاف بين ط -1

  %137.5ــــــ  %125ينبريق ذو كفاءة متوسطة، يتراوح مؤشر االنعطاف ط -2

  %150ــــــ  %138كفاءة قليلة، يتراوح مؤشر االنعطاف بين  طريق ذو -3

ويمكن االستدالل على (3) %051طريق ذو كفاءة قليلة جدا، يبلغ مؤشر االنعطاف أكثر من  -4
كفاءة الطرق بالنسبة لالنعطاف في منطقة الدراسة من خالل اعداد جدول لكل صنف من أصناف 

اسم الطريق وطول الطريق الفعلي وطول الطريق بخط مستقيم ومن ثم نقوم  ىالطرق يحتوي عل
بأجراء العملية الحسابية أعاله على كل طريق من طرق الشبكة ونستخرج قيمة المؤشر ومن خاللها 

 نستخرج درجة كفاءة الطريق وفق المقياس أعاله وكما يلي.

                                                           
 176ص ،1999 مصر، اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار والجغرافيا، اإلحصائية ألساليبا إبراهيم، علي عيسى (1)
 ،143 العدد الكويتية، الجغرافية الجمعية مجلة المنورة، المدينة منطقة في البرية الطرق شبكة الرويشي، احمد محمد (2)

 22ص ،1992
 66 ــ65 ص سابق، مصدر والتطبيق، المنهجية بين النقل جغرافية واخرون، السماك أزهر محمد (3)
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 -: الطرق الرئيسية والثانوية -3-2-1-1

ل تطبيق مؤشر االنعطاف على الطرق الرئيسية والثانوية في منطقة الدراسة اتضح من خال       
 (15والقليلة وكما موضح في الجدول )وجود تباين في كفاءتها فقد تباينت بين العالية والمتوسطة 

 ( كفاءة الطرق الرئيسية والثانوية وفق مؤشر االنعطاف15جدول )              

معطيات المرئية الفضائية لمنطقة ( و 12( و)11الجداول )المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 
)المستخدمة االجراء قياس الطول( وتطبيق مؤشر  Measureواالداة  Aric gis10"3 برنامجالدراسة باستخدام 

 االنعطاف.

الطريق الرئيس )بغداد ــــ موصل( في منطقة الدراسة هو ذا كفاءة عالية في أن  ويتضح      
الطرق الثانوية فقد حصلت معظمها على رتبة الكفاءة العالية باستثناء الطريق )مفرق أما  االستقامة،

الجسر ــــ قرية شكرا( حصل على رتبة الكفاءة المتوسطة والطريقين )مفرق الخصم ــ القلعة ــ السكنية( 
جبر الطريق و )مفرق الجسرـــ مفرق بعاجة( حصال على رتبة الكفاءة القليلة، وذلك لوجود تالل ت

على االنعطاف مما يزيد في طول الطريق الفعلي على الطول المستقيم بالتالي تزيد درجة المؤشر 
الذي يدل على قلة كفاءة الطريق، وان هذه األصناف من الطرق حصلت بمجموعها على النسبة 

 
 ت

 
 اســم الـطــريــق 

صنف 
 الطريق

طول 
الطريق 

 كم/الفعلي

طول 
 الطريق

بخط 
مستقيم 

 كم/

 
درجة 

          المؤشر

  %  

 
 لكفاءةا

 عالية 103 32 33 رئيسي طريق بغداد ــــ موصل 1

 عالية 107 32.5 35 ثانوي مفرق الشرقاط ــ قياره 2

 عالية 115 6.5 9 ثانوي مفرق بعاجة ـ مفرق الخصم 3

 قليله  150 6 7.5 ثانوي مفرق الخصم ــ القلعة ـ السكنية  4

 قليله 150 1 1.5 ثانوي مفرق الجسر ـ مفرق بعاجة  5

 متوسطة 133 3 4 ثانوي شكراً  مفرق الجسر ـ قرية 6

 عالية 116 3 3.5 ثانوي جسر الشرقاط  ـ مفرق الهيجل 7

 عالية 111 2.7 3 ثانوي جسر الشرقاط ـ السلمان 8

 عالية 117 17 20 ثانوي مفرق الهيجل ـ كنعوص 9

مفرق الهيجل ـ شاطي  10
 الجدر)داخلي(

 عالية 110 22.7 25 ثانوي

مفرق الهيجل ـ تل الصيد   11
 )خارجي(

 عالية 105 19 20 ثانوي

 عالية 104 154.5 161.5  المجمـــــــــــوع 
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( 14انعطاف عالية ،وتوضح الخريطة ) شكل عام ذات كفاءةوفق المقياس وبأنها  أي  104%

 ة.كفاءة الطرق الرئيسية والثانوية في منطقة الدراس
 (2020في منطقة الدراسة لسنة ) والثانوية الرئيسية الطرق كفاءة( 14) خارطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis 10.3 وبرنامج ،(15) الجدول بيانات على باالعتماد الباحث عمل من: المصدر

 :الطرق المحلية 3-2-1-2

من خالل تطبيق مؤشر االنعطاف على الطرق المحلية اتضح تباين في كفاءتها فقد تباينت        
بين الكفاءة العالية والمتوسطة والقليلة الى القليلة جدا وذلك بسبب وجود انعطافات في بعض الطرق 

ي وخاصة الداخلية كونها اتبعت المخطط األساسي لمناطق السكن التي هي ذات تخطيط عشوائ
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اغلب الطرق فيها أما  وغير منتظم مما اجبر بعض الطرق المحلية على التعرج واالنحاء ضمنها
تجمعات السكانية ويبين الجدول فقد حصلت على المرتبة العالية وذلك الستقامتها ولوجودها خارج ال

 -ة وكما يلي: ءة الطرق المحلية في منطقة الدراسكفا (15والخريطة ) (16)

 ( كفاءة الطرق المحلية وفق مؤشر االنعطاف16جدول )                  

 Aric المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج( ومعطيات 13باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر: من عمل الباحث
gis10"3  واالداةMeasure . المستخدمة االجراء قياس الطول( وتطبيق مؤشر االنعطاف( 

 
 ت

 
 الطريقاسم 

طول 
الطريق 
 الفعلي /كم

طول 
الطريق بخط 
 مستقيم  /كم

 
 درجة المؤشر

% 

 
 الكفاءة

 عالية 108 12 13 تلول الباج ـ جميلة 1

 عالية 100 1 1 شارع بغداد ـ تلول الباج  2

 عالية 111 1.8 2 شرقاط قياره ـ وادي الشبابيط 3

 عالية 100 4.5 4.5 العمايمأم  مفرق بعاجة ـ قرية 4

 متوسطة 125 6 7.5 ام العمايم ـ مفرق شكرا 5

 قليله 129 7.7 10 ام العمايم ـ قرية المحطة  6

 قليله 139 16.5 23 العيثة ـ عذية ـ وادي حماد 7

 عالية 100 2 2 العيثة ـ نهر دجلة  8

 عالية 100 1.5 1.5 العيثة  ـ طريق القيارة  9

 عالية 115 13 15 خانوكة)تلول الباج ـ الخصم( المخيم ـ  10

 عالية 166 1.8 3 السدة القديمة  11

 عالية 100 1.5 1.5 شارع الدوائر  12

 عالية 100 1 1 سوق الشرقاط القديم  13

 عالية 114 4.8 5.5 السدة الجديدة  14

 عالية 100 1.3 1.3 الشبابيط ـ السدة الجديدة أم  مفرق 15

 عالية 100 1 1 مشروع الماء العمالق 16

 عالية 100 1 1 الشبابيط أم  جسر 17

 عالية 100 1.5 1.5 الشبابيط أم  الخصم ـ 18

 عالية 113 1.5 1.7 بعاجة داخلي  19

 عالية 118 1.1 1.3 بعاجة داخلي الثاني  20

 متوسطة 129 4.8 6.2 سلمان ـ مشهد ـ هيجل فوقاني .)الداخل( 21

 عالية 116 6 7 )الداخل(قرية اسديرة عليا ـ وسطى  22

 عالية 100 1.5 1,5 مشروع ماء اسديرة  23

 عالية 112 4 4.5 الفياض ـ اسديرة سفلى ) الداخل ( 24

 عالية 108 2.3 2.5 اسديرة عليا ـ طريق هيجل تل الصيد  25

 عالية 107 1.4 1,5 اسديرة عليا ـ ) الداخل ( 26

 عالية 100 3 3 طقطق الشارع الخارجي 27

 عالية 100 2 2 طقطق )الداخل( 28

 قليله جدا 200 2.5 5 طريق البت  29

 عالية 104 4.8 5 اسديرة وسطى ــ طريق هيجل تل الصيد 30

 متوسطة 125 1.6 2 قرية الفياض ) الداخل (  31

 قليلة جدا 166 1.5 2.5 مفرق الفياض ـ علي المسلط  32

 قليلة جدا 200 1.5 3 اسديرة سفلى ) الداخل ( 33

 قليلة جدا 400 1 4 2اسديرة سفلى )داخل(  34

 عالية 102 3.4 3.5 تل الصيد  35

 عالية 122% 123.8 151.5 المـجمــــوع  
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الطرق المحلية في منطقة الدراسة تميزت بدرجة عالية من االستقامة فقد حصلت أن  ويتضح     
سلمان )ة باستثناء الطريقين )ام العمايم ــ مفرق شكرا( واغلب الطرق فيها على مرتبة الكفاءة العالي

 امحصال على مرتبة الكفاءة المتوسطة ، و كل من الطرق ) ((الداخل) فوقانيـ مشهد ـ هيجل 
( حصال على مرتبة الكفاءة القليلة و الطرق حماد وادي ـ عذية ـ العيثة( و)المحطة قرية ـ العمايم

( حصلت (2داخلال) سفلى اسديرة( و)(الداخل) سفلى اسديرةو) المسلط( عليـ  الفياض مفرقو) البت()
الطرق الفعلية واطوالها بخط مستقيم أطوال  على الكفاءة القليلة جدا، وبتطبيق المؤشر على مجاميع

وبشكل عام ذات كفاءة عالية من حيث االستقامة أنها  أي %122حققت ما نسبة أنها  تبين
 مؤشر درجة االنعطاف .واالنعطاف وفق لمقاييس 

 (2020المحلية في منطقة الدراسة لسنة )( كفاءة الطرق 15طة )ير خ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis 10.3(، وبرنامج 16المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )

 :(الترابية والحصويةالريفية ) الطرق  -3-2-1-3

تميزت منطقة الدراسة بوجود قسم كبير من شبكة الطرق فيه من الصنف الترابية والحصوية      
، وبتطبيق مؤشر االنعطاف على الطرق الترابية ةوالتي تنتشر خاصة في األراضي الزراعي
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ة جدا ويبن الجدول والحصوية يتضح تباين في كفاءتها بين العالية والمتوسطة والقليلة الى القليل
 كفاءة الطرق الترابية والحصوية وفق مؤشر درجة االنعطاف( 16) والخريطة( 17)

 ( كفاءة الطرق الترابية والحصوية وفق مؤشر االنعطاف17جدول )         

معطيات المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة و  (14باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر: من عمل الباحث
)المستخدمة االجراء قياس الطول( ،وتطبيق مؤشر االنعطاف  Measureواالداة  Aric gis10"3 برنامجباستخدام 

 على الطرق.

 من خالل تطبيق مؤشر االنعطاف على الطرق الترابية والحصوية في منطقة الدراسة تبين     
تتميز اغلبها بانها ذات كفاءة عالية حيث حصلت اغلبها على مرتبة الكفاءة العالية لقلة الفرق أنها 

طول الطريق  اسم الطريق ت
 الفعلي /كم

طول الطرق 
بخط مستقيم 

 كم/

  درجة المؤشر
 الكفاءة

 قليلة جدا 284 25 62 جزيرة الشرقاط  1

 عالية 100 9 9 عين صديد  2

 عالية 113 12.3 14 وادي شويش ـ الجزيرة  3

 عالية 108 18.5 20 تلول الباج ـ خرج حمار ـ جزيرة  4

 عالية 104 13.4 14 تلول الباج ـ نجم الوران ـ كباحة 5

 عالية 100 8 8 تلول الباج ـ قرية عايد العسكر  6

 عالية 113 3 3.4 سليمان المطلك  7

 عالية 111 12.6 14 وادي رفيع ـ )بغداد.موصل( 8

 عالية 107 8.4 9 ـموصل(المحطة ـ طريق )بغداد  9

 عالية 100 15 15 المحطة ـ تلول الباج 10

 عالية 105 9.5 10 ام العمايم ـ عين خضيرة  11

 متوسطة 128 7 9 ام الشبابيط ـ المفرق  12

 عالية 108 3.7 4 حليوان  13

 قليلة جدا 157 7 11 البو حمد ــ الجفر 14

 قليله 150 4 6 كنعوص ـ سحل المضيف ـشيالة  15

 متوسطة 126 10.3 13 جديدة ـ الناهية ـ سيسبانة 16

 عالية 106 7.5 8 سيسبانة ـ حمد ستير ـ طوينة  17

 عالية 103 10.6 11 هيجل فوقاني ـ النوجة ــ شيراو 18

 قليلة جدا 160 5 8 هيجل كبير ـ سيسبانة  19

 متوسطة 125 4 5 عويجيلة ـ عين حياوي   20

 قليلة جدا 153 1.3 2 عين حياوي ـ سيسبانة  21

 عالية 109 9.1 10 عويجيلة ـ سيحة عثمان  22

 قليلة جدا 212 3.3 7 سيحة عثمان ـ االكرح 23

 قليلة جدا 226 7.7 9 الطالعة ـ االكرح  24

 عالية 105 7.6 8 سنوقة ـ تل الهوى 25

 عالية 116 8.6 10 االكرح ـ قرية الطلب  26

 متوسطة 125 3.2 4 مفرق اسديرة ـ قرية الطلب 27

 متوسطة 125 4 5 قرية الطلب ـ قرية تل الصيد 28

 عالية 103 2.9 3 قرية الحسك ـ الشارع العام 29

 عالية 109 7.3 8 الفياض ــ الحسك  30

 عالية 105 3.8 4 اسديرة سفلى ـ رسم هويش 31

 عالية 117 3.4 4 الفياض ــ رسم هويش  32

 متوسطة 127 256 327.4 المجمــــــــــــــــــوع 
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ي للطرق وطولها بخط مستقيم باستثناء خمسة طرق حصلت على المرتبة المتوسطة بين الطول الفعل
 مفرق( و)حياوي عين ـــــ عويجيلة( و)سيسبانة ـــ الناهية ـــــ جديدةو) المفرق( ـــــ الشبابيط اموهي )
 سحل ـ كنعوص( ، في حين حصل الطريق )الصيد تل قرية ـ الطلب قرية( و)الطلب قرية ـ اسديرة

 (الجفر ــ حمد البوو) الشرقاط( جزيرةعلى مرتبة الكفاءة القليلة و الطرق ) شيالة( ــــ المضيف
 ــــ الطالعة( و)االكرح ــــ عثمان سيحةو) سيسبانة( ــــ حياوي عينو) سيسبانة( ــــ كبير هيجلو)

على مرتبة الكفاءة القليلة جدا ، و بتطبيق المؤشر على مجموع أطول الطرق الفعلية و  االكرح(
حصلت على مرتبة أنها  أي  % 127حققت ما نسبة أنها  مجموع اطوالها بخط مستقيم اتضح

جميع أصناف الطرق حققت بمجموعها مرتبة الكفاءة العالية فهذا أن  الكفاءة العالية أيضا . وبما
شبكة الطرق في منطقة الدراسة هي ذات كفاءة عالية من حيث نسبة االنعطاف في ن أ يدل على

 ( كفاءة تلك الطرق16وتوضح الخريطة ) خطوط طرق الشبكة وفقا لمقاييس مؤشر االنعطاف.

(2020في منطقة الدراسة لسنة ) ـــ الحصوية( ةالترابيالريفية )( كفاءة الطرق 16خريطة )  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Arc Gis 10.3(، وبرنامج 17المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )
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 :درجة ترابط الشبكةمؤشرات  -3-2-2 

دراسة الحركة عبر شبكة النقل تركز على مستوى سهولة الوصول للسكان  المستقرين أن       
يرجع الى  االمقدمة للسكان وهذفي المستوطنات البشرية وبالتالي قياس مستوى الخدمات النقلية 

عن درجة ارتباط كل  مدى ترابط شبكة الطرق في المنطقة ويقاس هذا الترابط وفق مؤشر يعبر
عقدة من عقد الشبكة ارتباطا مباشرا أي هل تربط الوصالت جميع العقد وتوصلها مع بعضها دون 

عدد من المؤشرات لقياس  kanskyوألهمية هذه المعيار فقد وضع كانسكي ، (1)وجود أي انقطاع
 درجة الترابط والتي تعتمد في تحليلها على تحويل شبكة الطرق الحقيقية الى شبكة مبسطة تتكون

هذه المؤشرات أهم  الشكل الطبلوجي ومنأو  طة الطبلوجيةمن عقد و وصالت يطلق عليها الخري
ه المؤشرات على شبكة . وسيتم تطبيق هذ (2)ومؤشر )الفا ((  كاما) هي مؤشر) بيتا( و مؤشر
والذي يتكون من عقد على شكل بعد تحويلها الى الشكل الطوبولوجي الطرق في منطقة الدراسة 

نقاط ووصالت تكون بخط مستقيم تتجاوز االنحناءات الفعلية للطرق تصل بين هذه العقد، وبعدها 
من خالل هذا ت هذه الوصال التي تربطهانقوم بمعرفة عدد الوصالت في الشبكة وعدد العقد 

دقة ، وعلى هذا تم تحويل  لكي يتسنى لنا تطبيق تلك المعادالت بوضوح وأكثرالشكل الطوبولوجي 
خريطة شبكة الطرق البرية في منطقة الدراسة الى الشكل الطوبولوجي واجراء حساب لكل من عقد 

فق المؤشرات و وصالت الشبكة وفرزها واعتمادها في تحليل كفاءة شبكة الطرق في المنطقة و 
لرتبة المختلفة التي تتناول كل خاصية من خواص الشبكة على حدى كاالرتباط والمركزية ومعرفة ا

 ( الشكل الطبلوجي لشبكة الطرق في المنطقة .17طة )المرجحة للشبكة وتوضح الخري

 أن  ومن خالل تحليل الشكل الطبلوجي لشبكة الطرق في منطقة الدراسة تبين

 (2ح اسمائها الفعلية في ملحق رقم )لموضعقدة / ا (109)عدد العقد في الشبكة   -1

 وصلة  (167)عدد الوصالت في الشبكة  -2

 وسيتم اعتماد هذه العقد والوصالت في تحليل كفاءة الشبكة في جميع المؤشرات اإلحصائية.

                                                           

 28، ص2009مجيد ملوك السامرائي، الجغرافية وأساليب البحث المعاصرة، مطبعة الهالل، دمشق ، (1)
 142منهل عبداهلل حمادي طعمة الجبوري، نظام النقل الحضري في مدينة تكريت، مصدر سابق، ص (2)
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  (2020وجي لشبكة الطرق في منطقة الدراسة لسنة)لو بو ( الشكل الط17خريطة )         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Measureواالداة  Aric gis10"3 برنامجباستخدام  (9يطة)ل الباحث باالعتماد على خر المصدر : من عم 
 )المستخدمة االجراء قياس الطول(

 :(B)مؤشر بيتا -3-2-2-1

خالل قسمة مجموع عدد الوصالت في الشبكة على يتم استخراج قيمة هذا المؤشر من        
مجموع عدد العقد، وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين)صفر الى اكثر من واحد ( ، فاذا كانت قيمة 

اذا كانت قيمة المؤشر تساوي )واحد أما  الشبكة معدومة  ،أن  المؤشر تساوي صفر فهذا يشير الى
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اذا زادت قيمة المؤشر عن واحد صحيح فهذا أما  ،صحيح ( فذا يعني وجود ترابط تام في الشبكة 
 .(1)يدل على وجود اكثر من شبكة كاملة

    وسيتم تطبيقه على شبكة الطرق في منطقة الدراسة وكما يلي : 

عدد الوصالت=   ( Bمؤشر بيتا )  
عدد العقد

  =𝟏𝟔𝟕

𝟏𝟎𝟗
  =1.53  

( فهذا يدل على وجود ترابط تام في 1,53ناتج المؤشر هو أكثر من واحد صحيح )أن  وبما 
 الشبكة و وجود اكثر من شبكة متكاملة فيها.

 مؤشر جاما: -3-2-2-2

 (1يكشف هذا المؤشر عن درجة االرتباط في الشبكة وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين )صفر و      
ح دل ذلك على وجود شبكة ذات ترابطات متكاملة كل ما اقترب ناتج المؤشر من واحد صحيإذ 

 والعكس بالعكس ويمكن احتساب هذا المؤشر وفق الصيغة التالية 

عدد الوصالت الفعلية=    مؤشر جاما
 اقصى عدد من الوصالت الممكنة

 

   

 (2)(2) عدد العقد الحقيقي ــــــ 3اقصى عدد من الوصالت الممكنة = 

 

 الطرق في منطقة الدراسة وكما يلي:وسيتم تطبيقه على شبكة 

                                                           

( 2013ـــ 2003احمد يحيى عباس عنوز، التحليل المكاني للنقل والمرور في مدينة كربالء المقدسة للمدة ) (1)
 203، ص 2016، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب ، جامعة الكوفة،

يعقوب حريز، دراسة مؤشرات المواصالت في شبكات النقل، تحليل كمي ونوعي لمدينة بانته، )مصدر  (2)
 62سابق(، ص
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عدد الوصالت الفعلية =   مؤشر جاما        
 اقصى عدد من الوصالت الممكنة

   

 321( = 2 - 109)3( = 2)عدد العقد الحقيقي ــــــ 3اقصى عدد من الوصالت الممكنة = 

𝟏𝟔𝟕مؤشر جاما  =          

𝟑𝟐𝟏 
ترابطات متوسط كونه شبكة الطرق ذات أن  وهذا يدل  0.52=  

 لم يصل الى واحد صحيح .

 :(a)مؤشر الفا -3-2-2-3

 رق()الدوائر التي تشكلها التقاء الط المغلقة ر العالقة بين عدد الشبكاتيوضح هذا المؤش      
لكي تكون كاملة االرتباط ويمكن احتساب هذا المؤشر  لهافي الشبكةن مكعدد م أقصى وأفي 

 لية بالصيفة الرياضية التا

و − ق+ ف:(a)مؤشر الفا
𝟐 (ق − 𝟓)

   

و= عدد الوصالت ، ق = عدد العقد ، ف= عدد أجزاء الشبكة  وتتراوح قيمة المؤشر  أن  حيث
 (1)( الحد األقصى من االرتباط 1( ويمثل الرقم ) 1بين )صفر و 

 ، وسيتم تطبيقه على شبكة الطرق في منطقة الدراسة وكما يلي: 

𝟏 +𝟏𝟎𝟗 − 𝟏𝟔𝟕:(a)مؤشر الفا

(𝟓 −𝟏𝟎𝟗)𝐱 𝟐
   =𝟓𝟗

𝟐𝟎𝟖
في شبكة  وهذا يدل على ترابط ضعيف  0.28 = 

 الطرق في منطقة الدراسة 

 :كثافة الشبكةمؤشرات  -3-2-3

تعد مؤشرات كثافة الشبكة من المؤشرات التي تحدد مدى كفاية وكفاءة أداء الشبكة في خدمة سكان 
االقاليم التي توجد فيها ، أو  تعكس تطور اوجه النشاط االقتصادي في الدولة أنها  المنطقة كما

                                                           

القادسية، محمد فشالن هلول موسى، تقييم كفاءة طرق النقل البري بين مراكز الوحدات اإلدارية في محافظة  (1)
 136، ص2019دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة القادسية،  أطروحة
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الطرق في الشبكة وعدد سكان المنطقة التي تخدمها الشبكة أطوال  وتعتمد في ذلك على مجموع
 ومساحة تلك المنطق ، وتقاس وفق الصيغ الرياضية التالية. 

 كثافة الشبكة بالنسبة لعدد السكان= -1
 اجمالي أطوال الشبكة بالدولة أو  االقليم /(كم)

عدد سكان الدولة أو االقليم/(كم) 
 x 10000  

 اجمالي أطوال الشبكة بالدولة أو  االقليم /(كم) كثافة الشبكة بالنسبة للمساحة = -2
 مساحة  الدولة  أو االقليم /كم 𝟐

 x 1000 (1) 

منطقة الدراسة لمعرفة مدى كثافة الشبكة وسنقوم بتطبيق هذه المعادالت على شبكة الطرق في 
 بجميع اصنافها ومدى كثافة الطرق المعبدة فيها بالنسبة لعدد السكان والمساحة وكما يلي:

𝟔𝟗𝟗= كثافة الشبكة بالنسبة لعدد السكان -1

𝟐𝟐𝟖.𝟖𝟏𝟒
  10000 x    =30.54 /نسمة 10.000كم 

𝟔𝟗𝟗كثافة الشبكة بالنسبة للمساحة  -2

𝟏𝟗𝟏𝟑
 x 1000    =365 / 2كم1000كم   

أجمالي أطوال الطرق المعبدة=كثافة الشبكة المعبدة بالنسبة لعدد السكان 3-
عدد سكان الدولة او المدينة

 𝟑𝟏𝟑

𝟐𝟐𝟖.𝟖𝟏𝟒
  10.000 x    =

 نسمة 10.000كم/ 13.6

أجمالي أطوال الطرق المعبدة=  بالنسبة للمساحةالمعبدة  كثافة الشبكة  -4
مساحة الدولة او المدينة

 𝟑𝟏𝟑

𝟏𝟗𝟏𝟑
 x 1000                   

   2كم1000كم / 163=  

 

يتضح من خالل تطبيق مؤشرات كثافة الشبكة بالنسبة لعدد السكان وبالنسبة للمساحة في       
كم من الطرق بجميع  (30.54( نسمة من السكان هو )10,000)نصيب كل أن  منطقة الدراسة

( كم وهذه 13.6لغ نصيبهم من الطرق المعبدة )اصنافها المعبدة والترابية والحصوية. في حين ب
 نسبة قلية جدا مقارنتا بعدد السكان المتزايد في منطقة الدراسة مع بقاء خطة الشوارع دون أي

من مساحة  2( كم0010نصيب كل )أن  تطوير يذكر، كما أوضح مؤشر الكثافة بالنسبة للمساحة
( كم من الطرق بكل اصنافها المعبدة والترابية في حين بلغ نصيب كل 365منطقة الدراسة هو )

 من الطرق المعبدة فقط.كم ( 163)من مساحة منطقة الدراسة 2( كم1000)

                                                           

 منشورة، غير ماجستير لةرسا ميسان، محافظة في البرية النقل طرق كفاءة تقييم البخاتى، مسعد حمود خالد (1)

 113ص ،2017، البصرة جامعة التربية، كلية
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 انتشار الشبكة:مؤشر  -3-2-4
شبكة فكرة عن درجة انتشار الشبكة ضمن المنطقة التي تخدمها  ليعطي مؤشر انتشار ل         

الطرق وعدد الوصالت المكونة لها ويقاس وفق مؤشر )ايتا( أطوال  ويعتمد في ذلك على اجمالي
أن  اذا كانت قيمة )صفر( فهذا يدل علىأما  الذي تتراوح قيمة بين واحد عدد صحيح واكثر ،

الشبكة غير منتشرة وهو ذات صلة واضحة بالظروف االقتصادية ودرجة التطور للدول. ويقاس 
 وفق الصيغة الرياضية التالية:   

مجموع أطوال الشبكة= مؤشر أيتا    
عدد الوصالت

 .   (1)كم/ وصلة       =

التباعد بين وسيتم تطبيقه على شبكة الطرق في منطقة الدراسة لمعرفة مدى انتشار الشبكة ومدى 
 :عقد الشبكة وكما يلي

𝟔𝟗𝟗  =  مؤشر أيتا    =

𝟏𝟔𝟕
 كم / وصلة .  4.1 

( كم وهي 3.6معدل طول الوصلة الواحدة هو )أن  من خالل تطبيق معدل انتشار الشبكة يتضح
 نفسها المسافة الفاصلة بين كل عقدة من عقد الشبكة 

 مركزية الشبكة:مؤشر  -3-2-5

تتحدد مركزية عقد الشبكة في ضوء عدة عوامل أهمها عدد الوصالت المباشرة التي تربط       
هذا المؤشر  يبينالمؤشرات المهمة في دراسة شبكة النقل حيث  العقدة بباقي عقد الشبكة  وهي من

 كما تبين اذا ما كانت الطرق فيها هل الشبكة تتمركز نحو عقدة معينة ودرجة مركزية الشبكة 
بالغة كونه يوضح مركز شبكة النقل أهمية  ولهذا المؤشر (2)تنطلق من عقدة مركزية نحو العقد

داخل المنطقة التي تخدمها والذي يساعد بدوره في تحديد أماكن الخدمات العامة التي تحتاج الى 
 اإلقليم .أو  توفير سهولة وصول لجميع سكان تلك المنطقة

                                                           

 60،ص 1990درا المريخ للنشر  ، السعودية ، صفوح خير، البحث الجغرافي ومناهجه واساليبه، (1)
عصام محمد إبراهيم محمد، النقل البري في محافظة سوهاج، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة جنوب  (2)

 97، ص2003الوادي، كلية سوهاج، مصر،
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    :تالية و يقاس وفق الصيغة الرياضية ال
مجموع مربع االنحراف

عدد العقد
  

حسابة على االتصال المباشر بين العقد أي يأخذ العقد ذات االتصال ويعتمد هذا المؤشر في 
المباشر ويستخرج االنحراف المعياري لها ومن قسمة مجموع مربع االنحراف على عدد العقد يستنج 

تصال مباشر قصوى بنفس عدد العقد الموجودة مركزية الشبكة، وبعدها يقوم بافتراض شبكة ذات ا
في الشبكة وذلك ألجراء مقارنة لمعرفة نسبة تباين االتصال المالحظ مع نسبة تباين االتصال 
لشبكة ذات مركزية قصوى وبتطبيق نفس الخطوات يستخرج تباين االتصال المركزي وبقسمة ناتج 

يستنتج درجة  x100ركزي وضرب الناتج تباين االتصال المالحظ على ناتج تباين االتصال الم
مركزية الشبكة بالنسبة لشبكة ذات اتصال مباشر وذات مركزية قصوى ، وسيتم تطبقه على شبكة 

 الطرق في منطقة الدراسة لمعرفة درجة مركزية الشبكة وكما يلي .

 من خالل اجراء الحسابات على العقد تبين ما يلي

 315المباشر = مجموع العقد ذات االتصال  -1

مجموع العقد ذات االتصال المباشر = المتوسط الحسابي  -2
عدد العقد

  =𝟑𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟗
 قيمة المتوسط    2.9=  

نستخرج قيمة االنحراف لالتصال المباشر عن الوسط الحسابي من خالل طرح قيمة المتوسط 
شرة لكل عقدة( ثم نربع قيمة الحسابي من قيمة االتصال المباشر لكل عقدة )عدد العقد المتصلة مبا

مجموع قيمة مربع أن  االنحراف لكل عقدة ثم نجمعها، من خالل اجراء العملية الحسابية تبين
 . 47,47االنحراف للعقد = 

 -واالن نستخرج قيمة تباين االتصال المالحظ من خالل تطبيق القانون التالي:

تباين لالتصال المالحظ   =  
 مجموع مربع االنحراف

عدد العقد
    =𝟒𝟕.𝟒𝟕

𝟏𝟎𝟗
  =0.43  
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نقوم بافتراض شبكة ذات اتصال مباشر قصوى تتمركز حول عقدة واحدة وبنفس عدد العقد الموجودة 
 في الشبكة وكما يلي:

 109دد عقد الشبكة = ع -
 (2والموضحة في ملحق رقم ) 108عدد العقد ذات االتصال المباشر =  -

𝟏𝟎𝟖المتوسط الحسابي =  -

𝟏𝟎𝟗
  =0.99  

 107.1=  0.99 -108قيمة االنحراف =  -
 11470مربع االنحراف =  -

تباين االتصال المركزي =  
 مجموع مربع االنحراف

 عدد العقد
   =𝟏𝟏𝟒𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟖
  =106.20  

بعد اكمال المعطيات الخاصة بإيجاد مركزية الشبكة نطبق القانون الخاص بإيجاد مركزية الشبكة 
 وكما يلي:

 

تباين االتصال المالحظ الشبكة =مركزية 
تباين االتصال المركزي

   x   100  =𝟎.𝟒𝟑

𝟏𝟎𝟔.𝟐𝟎
x  100  =0.40 %  نسبة مركزية

 الشبكة
من خالل تطبيق المعادالت اإلحصائية الخاصة بمركزية الشبكة على شبكة الطرق في منطقة 

( %1قليلة جدا ال تتجاوز ال )( وهي نسبة % 0.40)نسبة مركزية الشبكة هي أن  الدراسة تبين
تتفرع منها الطرق أو  شبكة الطرق في منطقة الدراسة ال تتصل بعقدة مركزيةأن  وهذا دليل على

 شبكة الطرق متصلة ولكن غير متمركزة.أن  نحو العقد األخرى في منطقة الدراسة أي

 الكفاءة الفعلية للطريق: -3-2-6

لشرقاط وتطبيق كل من المؤشرات التالية )مؤشر استقامة بعد دراسة كفاءة شبكة الطرق في قضاء ا
 خطوط الشبكة )الفا(، ومؤشرات ترابط الشبكة )بيتا، جاما، الفا( ومؤشر درجة مركزية الشبكة تبين

وواضح شبكة الطرق هي ذات كفاءات عالية بالنسبة لمؤشر االنعطاف وهي ذات ترابط كبير أن 
ال تتمركز حول عقدة واحدة، أنها  ذات مركزية قليلة أي لمؤشرات درجة الترابط، وهي بالنسبة

واقع خطوط إال أن  متوسطة بالنسبة لتلك المعايير.أو  وبشكل عام نخرج بانها ذات كفاءة عالية
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قت المستغرق لقطع كل الشبكة يختلف تماما في كفاءة من حيث وقت التأخير على الطرق والو 
وقد تناولت دراسة احتساب  ة التصميمية وطول الطريق.بالوقت المقرر وفق السرع وصلة مقارنتة

الزمن المهدر على الطريق لمعرفة وقت تأخير الرحلة على شبكة الطرق في مكة المكرمة من 
 االختناقات، االنعطافات الضوئية، أماكنالمعرقالت فقد تناولت )اإلشارات  أبرزخالل دراسة 

استخدمت المعادلة إذ  (والطرق ذات االستخدام التجاري الطريق،يمينا ويسارا، واالنحدار على 
 زمن التأخير + x 60الطريق( سرعة  ÷طول الطريق) المهدرالتالية لمعرفة الزمن 

وقد شمل زمن التأخير الوقت المهدر لتجاوز كل من معرقالت الطريق المدروسة وفق حساب 
ر والخروج وتطوير معادلة الزمن المهد للطرق. وعلى ذلك فقد تم دراسة الكفاءة الفعلية (1)معدالتها 

 ألبرز المعرقالت الشاملة اجراء الدراسة الميدانية بمعادلة تقيس الكفاءة الفعلية للطريق من خالل
فقد تم تناول  عن المعرقالت التي درست في منطقة مكة المكرمةفي منطقة الدراسة التي تختلف 

كم/ ساعة( وما هو الوقت 5لطريق الى اقل من )التي توصل سرعة الواسطة على ا المعرقالت
)المطبات و نقاط التفتيش أبرز هذه المعرقالت هي أن  تبين المستغرق لتجاوز كل صنف منها فقد

األمنية باإلضافة الى المسافات المعطلة ( حيث تشمل المطبات التكسرات التي تتوزع في الطرق 
ان بوضعها عمدا على الطرق ذات التعبيد الحديث المطبات التي يقوم السكأو  المتلكئة الصيانة

والقليلة التكسرات لتقليل سرعة المركبات خوفا من سرعة السائقين المتهورين على الطريق وخاصة 
نقاط التفتيش فبسبب الوضع األمني المتدهور تتوزع النقاط أما  تلك القريبة من التجمعات السكانية،

لطرق وخاصة الخارجية منها وقد قل نشهرها بنسبة كبيرة  كما األمنية ومفارز التفتيش على طول ا
المقصود بالمسافات المعطلة فهي المسافات التي تشتمل على أما  ، 2014كانت عليه قبل عام 

ازدحام في حركة السير في جزء معين أو  تكسرات متواصلة في الطريق لمسافة طويلةأما  وجود
مرور الطريق بمرتفعات تجبر السائق على تقليل أو  انعطاف حاد في الطريقأو  من الطريق

كم / ساعة ( ،  10السرعة وقد حددت هذه المسافة بالمسافات التي توصل سرعة الواسطة الى )
 وعلى ذلك فقد تم حساب الوقت المستغرق لتجاوز هذه المعرقالت وتبين ما يلي:

 ( ثانية:50الوقت المستغرق في تجاوز المطب هو )معدل   -
 ( دقيقة:1الوقت المستغرق لتجاوز نقطة التفتيش هو )معدل  -

 ( دقائق:6الوقت المستغرق لقطع كيلو متر واحد من المسافة المعطلة هو )ــــ معدل 

                                                           

منال علي عبد الرحمن، الزمن المهدر على الطريق، دراسة تطبيقية على مدينة مكة المكرمة، كتيب الملتقى  (1)

 46، ص 2020 /11/ 28ـ27التصاالت .العربي لباحثي جغرافية النقل وا
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وقد تم تحديد وحساب تلك االوقات بواسطة الباحث مع سائقين المركبات وعلى اختالف اصنافها 
ل صنف من أصناف هذه المعرقالت، الخصوصي والحمل والنقل الجماعي، وفق المعدالت لك

 لتمكننا من معرفة الكفاءة الفعلية للطريق.

ه هذا المؤشر في معرفة الكفاءة الواقعية للطريق وما هي الجدوى االقتصادية لأهمية  وتكمن    
ت في نقل البضائع  ومدى خدمة الطريق لسالكيه كما يمكن من خالله مقارنة حالة الطريق بين فترا

 لفة وله داللة أيضا على مدى اهتمام الدولة في صيانة ومراقبة حالة الطرق كما يمكنزمنية مخت
يوضح مدى امن الطريق من خالل انتشار المفارز األمنية علية خاصة في فترات تدهور أن 

األوضاع األمنية، ويعتمد في قياسه على النسبة المئوية بين الوقت المقرر لقطع الطريق وفق 
 %100 -80ة وفق النسبة المئوية بين )توالوقت الفعلي في قطعة وتتراوح قيم سرعة التصميمية

متوسط الكفاءة  ،     %70 – 50،  كفاءة عالية %80- 70طريق ذا كفاءة فعلية عالية جدا ، 
الوقت ن أ فتكون الكفاءة ضعيفة جدا أي %50اقل من أما  كفاءة ضعيفة ،  %40- 50من 

 من  ضعف الوقت المقرر لقطع الطريق ( فيها وكما يلي. الفعلي لقطع الطريق هو اكثر

الكفاءة الفعلية  =  
الوقت المقرر لقطع الطريق وفق السرعة التصميمية

 الوقت الفعلي لقطع الطريق
  x  100 

م / ك1الوقت المقرر لقطع  ÷= طول الطريق  لقطع الطريق وفق السرعة التصميمية لوقت المقررــــــ ا
  دقيقة 

 60 ÷كم /دقيقة = السرعة التصميمية للطريق 1الوقت المقرر لقطع  ــــــ

 * ــــــ الوقت الفعلي لقطع الطريق = الوقت المقرر + مجموع الزمن الضائع.

ت وسيتم تطبيقه على الطرق الرئيسة والطرق الثانوية في منطقة الدراسة كون هذه الطرق ذات مسافا
منطقة الدراسة وذات سرعات تصميميه تتأثر وبشكل كبير طويلة مقارنة مع األصناف األخرى في 

 بمثل هذه العوائق وكما يلي.

 

                                                           

 المعادلة من عمل الباحث من خالل تطوير معادلة الزمن المهدر على الطريق والخروج بمعادلة الكفاءة الفعلية  *



 

 
 

95 

 البرية في قضاء الشرق اط  و كف اءة الطرقتصنيف   -3

 )داخل حدود منطقة الدراسة(طريق موصل ــــ بغداد  -1

   3، عدد نقاط التفتيش  =  0كم    ، عدد المطبات =  33ــــ طول الطريق =

 كم / ساعة  100ــــ السرعة التصميمة للطريق = 

 دقيقة  3ن التأخير = ــــ مجموع زم

 كم / دقيقة  1.66=  60 ÷100كم = 1ــــ الوقت المقرر لقطع 

كم 1الوقت المقرر لقطع ÷ = طول الطريق  سرعة التصميميةمقرر لقطع الطريق وفق الالوقت الــــ 
 دقيقة /

 دقيقة  20=  1.66÷  33= 

 دقيقة  23=  3+ 20=  الضائع.الوقت الفعلي لقطع الطريق = الوقت المقرر + مجموع الزمن ــــ 

ــــ الكفاءة الفعلية  =  
الوقت المقرر لقطع الطريق وفق السرعة التصميمية

 الوقت الفعلي لقطع الطريق
  x  100   =20

23
 x 100 

 الطريق ذا كفاءة عالية جدا 86%=

 طريق مفرق الشرقاط ــــ القيارة  -2

كم /ساعة  عدد  90كم ( =  100- 80السرعة التصميمية للطريق )  كم ، 35طول الطريق = 
 كم .1.8، المسافة المعطلة =  7، عدد نقاط التفتيش = 21المطبات = 

= 7x1دقيقة ، نقاط التفتيش =   17,5= 60÷ثانية  21x  50 =1050الزمن الضائع: المطبات = 
 دقيقة  35.3الزمن الضائع = ، مجموع  x  6 =10.8 1.8دقيقة ، المسافة المعطلة =  7

 كم /دقيقة  1.5=  60÷ 90كم = 1ــــ الوقت المقرر لقطع 

كم 1الوقت المقرر لقطع ÷ = طول الطريق  سرعة التصميميةلقطع الطريق وفق ال الوقت المقررــــ 
 دقيقة  23.3=  1.5 ÷35دقيقة =  /

  58.6=  35.3 +23.3=  من الضائع.الوقت الفعلي لقطع الطريق = الوقت المقرر + مجموع الز ــــ 
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ــــ الكفاءة الفعلية  =  
الوقت المقرر لقطع الطريق وفق السرعة التصميمية 

 الوقت الفعلي لقطع الطريق
  x  100  

 =23.3

58.6
 x 100  =39 % طريق ذا كفاءة ضعيفة جدا 

الدراسة يتضح ومن وبتطبيقه على جميع الوصالت في صنفي الطرق الرئيسة والثانوية في منطقة 
%( وهو  86طريق واحد فقط حصل على نسبة كفاءة عالية تصل الى )أن  (17خالل الجدول )

 فة جدا والضعيبقية الطرق فتتراوح الكفاءة فيها بين الضعيفة أما  الطريق الرئيس )بغداد ــــ موصل(
متة اويرجع السبب الرئيس وراء هذه النسبة الضعيفة من الكفاءة الى رداءة حالة طرق النقل وعدم اد
أو  صيانتها أدى ذلك الى كثرة المطبات على طول الشوارع سواء التي تنتج من تكسر الشارع

باإلضافة الى اعداد المطبات التي وضعها السكان عمدا لتقليل سرعة المركبات كما اسلفنا ، 
المفارز ونقاط التفتيش األمنية المنشرة على الطريق نفسة مما أدى ذلك الى زيادة الوقت الضائع 
على الطرق وجعلة مضاعف عن الوقت المقرر وقد يكون اكثر من الضعف في بعض الطرق 

السكان وقلة دمة في خأهمية  االمر الذي قد يزيد من كلفة النقل على هذا الطريق مما يقلل من
                              الفعلية على الرغم من انه قليل االنعطاف والتعرج وذا استقامة عالية. كفاءةسالكيه لعدم 

 ( الكفاءة الفعلية للطرق الرئيسة والثانوية في منطقة الدراسة18جدول )

 الميدانية وتطبيق مؤشر الكفاءة الفعلية.( والدراسة 15المصدر / من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 
 ت

 
 اســم الـطــريــق

 
صنف 
 الطريق

 
طول 

الطريق 
 الفعلي

 كم/

 
عدد 

 المطبات

 
عدد نقاط 
 التفتيش

 
طول 

المسافة 
المعطلة                           

 كم/

 
درجة 
 المؤشر

% 

 
الكفاءة 
 الفعلية

 عالية جدا 86 0 3 0 33 رئيسي طريق بغداد ــــ موصل 1

 ضعيفة جدا 39 1.8 7 21 35 ثانوي مفرق الشرقاط ــ قياره 2

 ضعيفة جدا 19 2 0 5 7.5 ثانوي مفرق بعاجة ـ مفرق الخصم 3

 ضعيفة جدا 34 0.75 3 6 9 ثانوي مفرق الخصم ــ القلعة ـ السكنية  4

 ضعيفة جدا 30 0.3 1 0 1.5 ثانوي مفرق الجسر ـ مفرق بعاجة  5

شكراً  مفرق الجسر ـ قرية 6  ضعيفة جدا 32 0.3 1 3 4 ثانوي  

 ضعيفة جدا 32 0.2 1 3 3.5 ثانوي جسر الشرقاط  ـ مفرق الهيجل 7

 ضعيفة جدا 26 0.35 1 3 3 ثانوي جسر الشرقاط ـ السلمان 8

 ضعيفة  49 1 5 9 20 ثانوي مفرق الهيجل ـ كنعوص 9

داخل/مفرق الهيجل ـ شاطي الجدر 10  ضعيفة  45 1.4 5 7 25 ثانوي 

 ضعيفة جدا 39 2 3 7 20 ثانوي  مفرق الهيجل ـ تل الصيد 11

 ضعيفة جدا 42 10.1 30 64 161.5  المجمـــــــــــوع 
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ويرجع السبب الرئيس وراء هذه النسبة الضعيفة من الكفاءة الى كثرة المطبات على طول      
المطبات التي وضعها السكان عمدا لتقليل سرعة أو  الشوارع سواء التي تنتج من تكسر الشارع

والسيطرات األمنية المنشرة على الطريق نفسة المركبات كما اسلفنا ، باإلضافة الى اعداد المفارز 
مما أدى ذلك الى زيادة الوقت الضائع على الطرق وجعلة مضاعف عن الوقت المقرر وقد يكون 
اكثر من الضعف في بعض الطرق االمر الذي قد يزيد من كلفة النقل على هذا الطريق مما يقلل 

لفعلية على الرغم من انه قد يكون  قليل في خدمة السكان وقلة سالكيه لعدم كفاءة اأهمية  من
يسية ( الكفاءة الفعلية للطرق الرئ18طة )وتوضح الخري االنعطاف والتعرج وذا استقامة عالية.

 ثانوية في منطقة الدراسةوال

  (2020) لسنة الدراسة منطقة في والثانوية الرئيسة لطرقل الفعلية الكفاءة( 18) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc Gis 10 وبرنامج ،(18) الجدول بيانات على باالعتماد الباحث عمل من: المصدر
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 اثر الطرق على نشوء  وتوزيع المستوطنات البشرية -4

 الطرق على نشوء المستوطنات البشريةأثر  -4-1

 تمهيد:

بطة للمستوطنات البشرية مع بعضها من المعروف ان طرق النقل هي بمثابة االواصر الرا        
وبمختلف االحجام، فلها يرجع الفضل في الف أنواعها حضرية كانت ام ريفية توعلى اخالبعض 

كبر في اختيار مواقع الخدمات تواصل سكان تلك المستوطنات مع بعضهم البعض ولها الدور األ
تحقيق سهولة الوصول لجميع السكان المستفيدين من مركز إلى  التي يسعى فيها المخططون

ان البشري و طرق النقل فهناك تأثير هناك عالقة تفاعلية دائما بين مراكز االستيطفإن  الخدمة ، لذ
 إليجادمتبادل حيث توثر الطرق على جذب السكان والمستوطنات كما ان المستوطنات تمهد 

أي ان لها الدور الواضح  خطوط حركة جديدة تربطها مع المستوطنات األخرى ومراكز الخدمات 
نمط التوزيع الخطي فهي  في توزيع السكان على اختالف انماطه و يبرز اثرها بشكل أساسي في

، ففي اغلب األحيان عندما تنشا طرق وتمتد تعمل على توزيع السكان بشكل خطي مع امتدادها 
أداة للتعمير واإلسكان وهو ما يفسر دور الطريق أنها  تترجم مباشرة على فأنهافي مناطق جديدة 

واجتماعية لتلك المناطق التي  لق قيمة اقتصاديةخللحيز المكاني مما يسمح ل في التهيئة العمرانية
الدور  يظهري البامتداد الطريق كما يبرز دور النقل في التعمير وتخطيط المحيط وبالت حظيت

ظهور للنمو اكثر توزيعا على إلى  األهم للنقل في التقسيم اإلقليمي للنشاطات البشرية كما يؤدي
واالقتصادية الفاعلة وبشكل كبير في نشوء البشرية ألعوامل  والنقل بصفة عامة من .(1)كامل الحيز 

اما منطقة الدراسة .(2)لطرق البرية من ابرز هذه العواملوتوزيع المستوطنات البشرية وتعد شبكة ا
ويظهر ذلك   الطرق البرية في نمو المستوطنات تأثير واضحا من خالل النمو والتوزيعأثرت  فقد

الطرق الحقيقي تأثير  تم تقسيم مدة فقد ( 2020ة )( ولغاي1997خالل فترات الدراسة للمدة من ) 
(  جرت فيها مراقبة نمو 2020( و )2007( و )1997) هي ثالث مراحلإلى  في المستوطنات

 في منطقة الدراسة وكما يلي :المستوطنات البشرية 

                                                           

انته عفاف بن نصر، تخطيط النقل ودوره في المدينة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر ـ ب (1)
 49، ص2011ـ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر،

زيع السكان وتو  مجيد ملوك السامرائي، فرح عبد القادر النجدي، العالقة المكانية بين شبكة طرق النقل البرية (2)
 232، ص  2013،  6، العدد  20مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ، المجلد  في قضاء تكريت،



 

 
 

99 

 اثر الطرق على نشوء  وتوزيع المستوطنات البشرية -4

 (2020ــ  1997الطرق على نشوء المستوطنات البشرية للفترة )أثر  -4-1-1

بدى تأثير الطرق واضحا إذ    المستوطناتو شهدت هذه الفترة تطور ملحوظ في اعداد السكان  
على نمو وتوزيع المستوطنات بعد ان كانت ذا تأثير ال يحسب له حساب فقد كان االستيطان اغلبه 

ركز من النمط المبعثر تبعا لتوفر األراضي الزراعية والمياه الجوفية الصالحة لزراعة باستثناء م
 القضاء الذي يعتبر مركز الوحدة اإلدارية ، وعلى ذلك فقد تم دراسة المستوطنات البشرية ومراقبة

اجراء مقارنة بين تلك الفترات إلى  نموها وامتدادها مع طرق النقل واثر تلك الطرق فيها باإلضافة
التي  ار الصناعيةومالحظة الفرق بين فترة وأخرى من خالل االستعانة بالمرئيات الفضائية لألقم

أحجام  سهلت مراقبة التوسع العمراني لمستوطنات المنطقة ، واجراء القياسات الهندسية على
المستقرات ومعرفة نموها خالل تلك األعوام و مطابقتها ألعداد السكان في تلك السنوات التي 

اعداد السكان  ( تطور19ويوضح الجدول ) اختلفت في الزيادة بين سنة وأخرى خالل تلك الفترات
 وحجم المستوطنات البشرية خالل تلك الفترة .

 (2020( ـــــ )1997( تطور اعداد السكان وحجم المستوطنات البشرية للفترة )19جدول )

 الــســنـــــة
1997 2007 2020 

 نسمة/انـــسكــدد الـــع
101.831 146.605 228.814 

 77.72 47.45 36.81 2/كم حجم المستوطنات البشرية

 عدد المستوطنات البشرية 
36 41 45 

 الجهاز، مطبعة والمحافظة، بالقطر الخاصة األجزاء 1997 لسكان العام التعداد نتائج لإلحصاء، المركزي الجهاز -1
                                                                                       71، ص1، جدول 2000بغداد،

، دائرة إحصاء صالح الدين المعلومات، لألحصاء وتكنولوجيا المركزي الجهاز وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  -2
                                    ، بيانات غير منشورة 2020حسب الوحدات اإلدارية لسنة ، تقديرات اسقاط السكان

لسنة  Sentinel 2و مرئية القمر الصناعي ( 2007( و )1997للسنوات )   Land sat 7مرئيات القمر الصناعي  -3
    .Arc Gis 10.3واستخدام برنامج ( ، 2020)
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 :(1997)المستوطنات في الفترة  -4-1-1-1

( بلغ 1997( ان سكان منطقة الدراسة في سنة )18يتضح من خالل الجدول )        
مركز  مستوطنةضمنها ( 36البالغ عددها )( نسمة وهم متوزعين ضمن المستوطنات 101,831)

بلغت مساحة المستوطنات البشرية بحدود إذ    الحضرية الوحيدة في منطقة الدراسة القضاء
  2كم (29.83)داخل حدود بلدية قضاء الشرقاط و حضرية2( كم6,97منها ) 2كم (36,815)

( 1913من مجموع مساحة القضاء البالغة ) %( 1.9وشكلت ما نسبة )ضمن المناطق الريفية 
وان هذه النسبة قليلة جدا مقارنتا بأهمية االستعمال السكني ضمن استعماالت األرض األخرى  . 2كم

القاسية التي عاشها البلد ككل  لظروف االقتصاديةنتيجة لوقد تقيد نمو المستقرات في تلك الفترة 
فقد  (1)(1997)ولحد  (1990)على العراق منذ سنة المتمثلة في الحصار االقتصادي المفروض 

رف كفيل في إبقاء المستوطنات ذات نمو مقيد وان نمت فأنها تنمو بطريقة عشوائية الظ لهذهكان 
وان هذه المستوطنات اخذت في التركز  الطينية البسيطة وذات مواد بناء بسيطة تتمثل بالبيوت

حيث بلغ عددها بحدود  واضح وعلى اختالف اصنافها بشكل حول طرق النقل البرية وانجذبت اليها
( مستوطنة ريفية خارج حدود البلدية ومستوطنة حضرية واحدة وهي 35( مستوطنة منها )36)

 (23غ عدد المستوطنات الواقعة على الطرق المعبدة )التي تتمثل بمستوطنة مركز القضاء ، وقد بل
 (4والحصوية كما يتضح من الشكل )  الطرق الترابية( مستوطنة وقعت على 13وطنة و )مست

 (1997)والترابية للفترة  لطرق المعبدةبالنسبة لالمستوطنات  موقع( 4شكل )         

 

 

 

 

 

 (20)الخريطة و ( 18الجدول ) على باالعتماد الباحث عمل من/المصدر      

                                                           

ية ــ الزمة العالقات العراق يلهتحلاالزمة الدولية وطرائق ادارتها، دراسة  محمد صدام فايق بن طريف، (1)
قسم العلوم  ،اآلدابكلية  جامعة الشرق األوسط، ، رسالة ماجستير غير منشورة،2003 ــ1990االمريكية 
 49ص ،2017األردن،  السياسية،

64%

36% المستوطنات على الطرق المعبدة

المستوطنات على الطرق الترابية 
والحصوية
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تظهر المستوطنات متركزة إذ    كما يتباين حجم ومواقع المستوطنات البشرية في منطقة الدراسة
 (19طة )كما موضح في الخرياصنافها  على طرق النقل وعلى اختالف

 (1997البشرية في منطقة الدراسة لسنة )توطنات ( حجم المس19) ريطةخ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Arc Gis10.3 برنامج على وباالعتماد ،( 19الجدول ) بيانات على باالعتماد الباحث، عمل من -: المصدر

 (:2007)( ـ 1997) المستوطنات البشرية في للفترة -4-1-1-2

وتوزيع المستقرات البشرية ضمن منطقة  واعداد  تميزت هذه الفترة تغيير واضح في حجم        
نمت هذه المستوطنات إذ    برز هذا التحول في توزيع المستقرات الريفية وبشكل واضحإذ    الدراسة
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  2كم (47.45( اصبح )1997في سنة ) 2( كم36.81واضحة فبعد ان كان حجمها ) بنسب
نشوء مستقرات بشرية وهجرة مستقرات أخرى وخاصة في المناطق الصحراوية التي إلى  باإلضافة

ت مساحتها بشكل عام حوالي بلغإذ    يزاول سكانها مهنة  الزراعة الديمية وتربية المواشي 
مستوطنة في سنة  (36من ) ازداد فقدعدد المستوطنات أما  %( 2.4)وبنسبة   2كم( 47.45)
ان التطور النوعي في تلك المستوطنات بقي إال  (2007مستوطنة في سنة )( 41) إلى  (1997)

االدارية في المنطقة وبقيت مستوطنة مركز القضاء المستوطنة ا لم يتم تطوير الوحدات إذ على حاله
( مستوطنة 41)بقية المستوطنات البالغ عددها أما   الحضرية الوحيدة دون تغير واضح في حجمها

( مستوطنة 25) الريفي ، وقد بلغ عدد المستوطنات الواقعة على الطرق المعبدة الطابعفهي تأخذ 
الترابية الحصوية  ( مستوطنة وقعت على الطرق 17( و)1997مستوطنة واحدة عن سنة )بزيادة 

 (5كما موضح في الشكل )  (،1997( مستوطنات عن سنة )4بزيادة بلغت )

 (2007ــ1997)والترابية للفترة  لطرق المعبدةبالنسبة لالمستوطنات  موقع( 5شكل )     

 
 (19د على الخريطة )الباحث باالعتماالمصدر/ من عمل 

( مستوطنات وكان هذا 5جرت مستوطنة واضيفت )صاحبها تغير فقد ه  وان هذه الزيادة       
في  في عدد المستقرات البشرية على الطرق الترابية يدل على ان هذه المستوطنات نشأتالتغير 

ة يمناطق بعيدة عن مركز العمران الحضري وذلك نتيجة لمزاولة اهل هذه المستوطنات لمهنة ترب
سحل المضيف  /31الماشية وخاصة في منطقة األراضي ذات الزراعة الديمية ضمن مقاطعات )

60%

40%

نسبة المستوطنات على الطرق المعبدة نسبة المستوطنات على الطرق الترابية 
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انجذبت هذه إذ    في الجانب الشرقي للمنطقة كنعوص عليا( 80/ طوينة ،  86الناهية ،  /32 ،
االتصال والتنقل  سهولة في التي حققت لهم  طنات ونمت بالقرب من الطرق البرية الترابيةالمستو 

قربهم من مراكز الخدمات الواقعة على الطرق كالخدمات إلى  باإلضافة، بين المستوطنات األخرى 
( حجم 20وتوضح الخريطة )التعليمية والصحية وخدمات إيصال مياه الشرب والكهرباء 

 (.2007طنات البشرية لسنة )تو المس

 (2007)المستوطنات البشرية لسنة  حجم وتوزيع( 20خريطة )               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.3 برنامج على وباالعتماد ،( 19) الجدول بيانات على باالعتماد الباحث، عمل من: المصدر
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 نسمة( 146.605) إلى الدراسة منطقة سكان اعداد ازدياد( 19) الجدول خالل من ويتضح    
 مساحة حجم في زيادة قابلها( 1997) سنة في  عليه كانت عما(%  30) حوالي بلغت زيادة بنسبة

(% 22) حوالي بلغت مساحتها في زيادة بنسبة 2كم( 47.451) بلغت فقد البشرية المستوطنات
 مع مواقعها توزيع في وامتدت النقل طرق نحو انجذبت المستوطنات هذه من األكثر النسبة وان

 (21كما اتضح من الخريطة ) معبدة ام ترابة كانت سواء  اصنافها اختالف وعلى الطرق امتداد
تركز المستوطنات البشرية على طول طرق النقل وبأنماط منها النمط الشريطي والمتجمع ويظهر 

الزيادة في عدد المستوطنات في كما تظهر نماط األخرى النمط المبعثر بشكل قليل نسبيا مع اال
 الديمية.المنطقة في مناطق الزراعة  أطرافلنهر دجلة وعلى  يالجانب الشرق

 (:2020)( ـ 2007للفترة )البشرية في  المستوطنات -4-1-1-3
( 2007بين عامي ) منطقة الدراسة بنمو واضح البشرية في تميزت المستوطنات         

يتبين ازياد اعداد السكان بشكل كبير فقد وصل ( 19فمن خالل مالحظة جدول ) (2020و)
 57.531)، منهم%(35بنسبة زيادة بلغت نحو )( نسمة 228.814)إلى  (2020عددهم سنة )

 (171.283و ) %(25سكان الحضر ويشكلون ما نسبة من مجموع السكان حوالي )نسمة ( 
وقد من مجموع السكان  %(75الغالبة للسكان بحدود )شكلون النسبة يهم سكان ريفيين و  نسمة

 باإلضافةتوسع واضح ونمو في حجم المستوطنات البشرية إلى  السكان أدت هذه الزيادة في اعداد
( 2020السكني في سنة ) ة األرضي المستغلة لالستعمالفقد بلغت نسب جديدةنشوء مستوطنات إلى 

موازي المتداد طرق النقل  ممتدة بشكل شريطيت مواقع هذه المستوطنات وكان %(4حوالي )
( حوالي 2020سكني في سنة )ت مساحة االستعمال الفقد بلغ ، ة الثانوية منها والريفيةوخاص

 ، ومساحة المستوطنة الحضرية  2كم( 13.65)منها %(38بنسبة زيادة بلغت ) ،2( كم77.72)
. وبسبب توسع المستوطنات وامتدادها بشكل هي مساحة المستوطنات الريفية  2( كم64.07)

من مستوطنة مع بعضها  أكثراتصالها مع بعضها واندماج إلى  ذلكطولي مع طرق النقل أدى 
فقد ازادت ( 2020في سنة )عدد المستوطنات في  زيادةال تضحوت ،مشكلة شريط سكني طولي 

مصاحبة لتغير في مواقع  جاءتوان هذه الزيادة  حجم المستقرات البشرية في منطقة الدراسة عدد و 
( وان اغلب هذه المستوطنات المهجورة 7ونشأت )( مستوطنات 5المستوطنات فقد هجرت  بحدود )

تقع في المناطق النائية للقضاء فقد صاحب تدهور الوضع األمني وانتشار المجاميع اإلرهابية 
المستقرات البشرية إلى  و التجائهمهجرة أهلها  إلى قلة مناسيب سقوط االمطار أدىإلى  باإلضافة

ولما كان امتداد هذه المستوطنات مع طرق النقل فقد ذات الحجم السكاني األكبر وبسبب موقعها 
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اتصال هذه المستوطنات مع بعضها البعض مكونة تجمع سكاني متصل وممتد اكبر إلى  أدى ذلك
 (21في الخريطة )وكما موضح  ،مما كانت عليه في الفترات السابقة

 

 (2020( حجم وتوزيع المستوطنات البشرية في قضاء الشرقاط لسنة )21خريطة )      

 على وباالعتماد ،( 19) الجدول بيانات على باالعتماد الباحث، عمل من: المصدر
 .Arc Gis 10.3 برنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Arc Gis 10.3 برنامج على وباالعتماد ،( 19) الجدول بيانات على باالعتماد الباحث، عمل من: المصدر
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البشرية في منطقة الدراسة حيث بلغت نسبة الزيادة  للمستوطنات والنمو النشوءهذا يتضح على و  
عما  (%22) حوالي( 2007ت سنة )دتباعا  فقد ازدافي حجوم المستوطنات لسنوات الدراسة 

الزيادة في أما  ،( بشكل عام 2020سنة ) %(38( ثم ازادت بنسبة )1997كانت علية في سنة )
( زيادة طفيفة جدا ال تكاد 2007ت مستوطنة مركز القضاء في سنة )دنوع المستوطنات فقد ازدا

فبعد ان كانت مساحتها  %( 48)فقد ازادت بنسبة واضحة  بلغت حوالي  2020في سنة أما  تذكر
أما  ( ،2020في سنة )  2( كم13.651( أصبحت مساحتها )2007في سنة ) 2( كم6.984)

( 2007المستوطنات الريفية فكانت الزيادة في احجامها واضحة فقد ازدادت مساحتها في سنة )
عما كانت  % (36( ، كما ازدادت بنسبة )1997عما كانت علية في سنة ) %( 26بسبة حوالي)

ع زيادة اعداد م المستوطنات متوافقأحجام  أي ان هناك تباين في زيادة، ( 2007علية في سنة )
مما يدل على وجود عالقة ارتباط واضحة بين عدد السكان واحجام المستوطنات  السكان في المنطقة

وبغية توضيح  السكان قبل من المأهولة المقاطعات كما توجد عالقة ارتباط بينها وبين الطرق ضمن
الطرق أطوال  االرتباط بينهذا االرتباط توجب دراسة معامل االرتباط )بيرسون( لمعرفة درجة 

 السكان، عدد الخدمة،عدد مراكز  المستوطنات،عدد ) أهمها كمتغير تابع وجملة متغيرات مستقل
في المقاطعات المأهولة بالسكان  للزراعة(المساحة الصالحة  البشري،لالستيطان المساحة المستغلة 

( مقاطعة في منطقة 50( مقاطعة ضمن مقاطعات منطقة الدراسة البالغ عددها )34البالغ عددها )
 المدروسة. ما المقاطعات ضمن( ص) تابع كمتغير الطرقأطوال  تحديد تم يلي:الدراسة وكما 

 عدد ،(2)سالخدمة مراكز عدد ،(1)سالمستوطنات عدد شملت فقد المستقلة المتغيرات
 ،(5س)للزراعة الصالحة المساحة ،(4)سالبشري ستيطانلال المستغلة المساحة ،(3)سالسكان

من المتغيرات التابعة والمستغلة المستخدمة في  يشمل كل ( الذي20وهي موضحة في الجدول )
 يلي  بيرسون وكماوفق معامل ارتباط  الطرق(معرفة درجة االرتباط بينها وبين المتغير التابع )
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 المتغيرات التابعة والمستقلة في منطقة الدراسة  (20جدول )                

    على باالعتماد الباحث عمل من المصدر:

          .2020،الشرقاط إحصاء قسم الدين، صالح إحصاء دائرة لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة -1
 .Arc Gis 10,3 وبرنامج( 2020) لسنة Sentinel 2 الصناعي القمر مرئية-2

 2020بيانات غير منشورة ، الشرقاط،مديرية زراعة صالح الدين، شعبة زراعة  الزراعة،وزرارة  -3

      
 
 ت

 
  

 المتغيرات

 
 اطوال
 الطرق

 /كم  

 
 عدد

المستوطنات 
 مستوطنة /

 
  عدد

 المراكز
 الخدمة

 مركز/

 
 السكان عدد

 نسمة /

 
 المساحة
 المستغلة

                لألستيطان
  2كم  /

 
 المساحة
الصالحة 
 للزراعـة

 دونم /

 5س 4س 3س 2س 1س ص المقاطعة ـــ

 4096 1.66 5539 4 1 6.7 شاطي الجدر 1

 1135 2.8 1740 3 1 23.4 الحكنة 2

 20758 3.66 5304 6 2 25.1 المسيحلي 3

 5604 0.42 181 1 1 80.6 الحسك 4

 5608 6.12 22965 13 2 15.7 اسديرة سفلى 5

 7155 0.21 136 1 1 68.1 تل الصيد 6

 4756 0.47 136 2 1 56.9 خربة طلب 7

 10348 5.1 10591 22 2 33.5 اسديرة وسطى 8

 5.03 5.03 9750 11 3 20.7 الخصم الجزيرة 9

 10250 2.17 8110 2 1 191.7 اسديرة عليا 10

 2493 0.83 76 1 1 31.8 تل الهوى 11

 33694 3.08 1308 5 1 40.1 تلول الباج 12

 51660 6.18 20260 8 1 41.7 جميلة الجزيرة 13

 0 6.09 13270 3 1 106.7 بعاجة حاوي 14

 3927 1.8 1210 2 2 64.3 الطالعة 15

 1972 8.06 5120 2 2 28.4 السفينة 16

 5943 0.28 422 1 1 87.5 االكرح 17

 4871 0.87 716 2 1 49.1 عين حياوي 18

 2513 5.03 10642 14 1 76.3 عويجيلة 19

 3045 7.23 5648 11 1 131.8 هيجل كبير 20

 4923 3.51 9642 5 1 110.7 حورية الجزيرة 21

 2257 0.85 6511 4 1 21 حورية حاوي  22

 21623 6.09 30265 26 1 40.6 بعاجة الجزيرة 23

 1081 4.4 12840 8 1 19.2 رانية حاويضخ 24

 7809 7.23 6198 4 1 78.6 هيجل فوقاني 25

 124 0.31 584 0 1 122.8 النوجة 26

 4695 2.51 2080 3 2 4 كنيطرة 27

 9151 4.16 12824 19 2 26.6 جرناف الحاوي 28

 3720 0.43 948 1 1 55.2 الناهية 29

 5208 1.84 283 0 2 17.7 الرمضانية 30

 4243 1.98 5450 3 1 39.1 كنعوص سفلى 31

 2565 1 1231 0 2 2.9 سحل المضيف 32

 3031 1.27 5322 3 1 5.8 كنعوص عليا 33

 4190 0.84 907 1 1 13.5 سيحة عثمان 34
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وبعد تطبيق الخطوات اإلحصائية الستخراج معامل ارتباط بيرسون نتج عنه مصفوفة ارتباط بين  
اط حيث تتراوح قيمة االرتب .(21كما موضح في جدول ) المستقلةكل من المتغير التابع والمتغيرات 

 قيم االرتباط كما يلي: ( وفق معايير فتكون1و + 1-بين )

 ( 0.7±ــــــ  ±1.0كانت بين ) إذا وقويةدرجة االرتباط عالية  -
 ( 0.4 ± ــــــ ±0.7كان ناتج االرتباط ) اإذ حقيقيأو  االرتباط جوهري -
 (0.2±ــــــ  ±0.4بين )ا كان ناتج االرتباط إذ ضعيفةأو  درجة ارتباط منخفضة -
 (1)( 0,2 ± ا كان ناتج االرتباط اقل من )إذ معدومةأو  درجة ارتباط ضعيفة للغالية -

 ( مصفوفة معامل ارتباط بيرسون للمتغيرات في منطقة الدراسة 21جدول )

       Excel 2016على وبرنامج وباالعتماد  (،20المصدر من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

الدراسة تحليل مصفوفة االرتباط تبين ان هناك عالقات ارتباط بين جميع متغيرات من خالل 
 فقد بلغت درجة االرتباط بين والسالبة والموجبة  والضعيفة،بين العالية  وبدرجات ارتباط متباينة،

منخفضة ويرجع السبب سالبة  ارتباط  عالقة ( وكانت0.396-الطرق وعدد المستوطنات )أطوال 
وجود بعض المقاطعات تحتوي على شبكة طرق برية ذات كثافة إلى  في كون العالقة منخفضة

                                                           

، 1999، دار المعرفة الجامعية، مصر ،2عيسى علي إبراهيم، األساليب اإلحصائية والجغرافية، الطبعة  (1)
 188ص 

 
 

 المتغيرات

 
 اطوال
 الطرق

 
عدد 

 المستوطنات

 
 عدد

 مراكز
 الخدمة

 
 عدد

 السكان

 
المساحة 
المستغلة 
 لالستيطان

 
المساحة 
الصالحة 
 للزراعة

 
 اطوال الطرق

1 -0.396 -0.113 -0.045 0.048 -0.044 

عدد 
 المستوطنات

-0.396 1 0.168 0.046 0.202 0.099 

عدد مراكز 
 الخدمة

-0.113 0.168 1 0.791 0.592 0.266 

 
 عدد السكان

-0.045 0.046 0.791 1 0.666 0.397 

المساحة 
المستغلة 
 لالستيطان

0.048 0.202 0.592 0.666 1 0.25 

المساحة 
الصالحة 
 للزراعة

-0.044 0.099 0.266 0.397 0.25 1 
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ذات اعداد سكان قليلة والذي ينعكس بدورة على بالمقابل تكون  عالية قياسا بالمقاطعات األخرى
بحكم موقعها البري خارج مناطق تركز وذلك  لالستيطانعدد المستوطنات والمساحة المخصصة 

ضمن مناطق التركز السكاني المقاطعات التي كانت  لت حص بالمقابلالسكان في منطقة الدراسة 
حين كانت درجة االرتباط  في، على عدد مستوطنات اكثر من تلك التي تقع خارج مناطق التركز

ويرجع ضعيفة للغاية سالبة ارتباط  عالقة( وهي 0.113-الطرق وعدد مراكز الخدمة )أطوال  بين
في اغلب المقاطعات مقارنتا بالطرق التي ال تكاد تخلو أي مقاطعة  قلة مراكز الخدمةإلى  السبب
وعدد السكان فكانت عالقة  الطرقأطوال  باط بيناالرت عالقةأما  ، في عموم منطقة الدراسةمنها 

الطرق و المساحة أطوال  درجة االرتباط بينأما  ، (0.045-ضعيفة أيضا بدرجة ) ارتباط سالبة 
وذلك معدومة أو  ( مكونة عالقة ارتباط سلبية ضعيفة للغاية0.044-بلغت )الصالحة للزراعة فقد 

 لوجود بعض المقاطعات طغى عليها االستخدام السكني وأصبحت ضمن حدود التركز السكاني
 .وتغير فيها استعمال األرض فقد انعدم فيها االستعمال الزراعي وطغى فيها االستعمال السكني 

الطرق وبقية المتغيرات في أطوال  وهذا دليل على وجود ارتباط ولكن بدرجة ضعيفة متباينة بين
 منطقة الدراسة 

فتدل المصفوفة  لالستيطان المستغلة المساحةو عالقة االرتباط بين عدد المستوطنات أما       
)عدد مراكز  كل من بانها عالقة ارتباط موجبة منخفضة، في حين كانت عالقة االرتباط مع

 ضعيفة للغاية،موجبة عالقة  للزراعة(المساحة الصالحة  السكان،عدد  الخدمة،

كانت العالقة  فقد عالقة عدد مراكز الخدمة فقد تميزت بانها عالقة ارتباط موجبة أيضاأما     
جوهري وحقيقي مع المساحة المستغلة  وذات ارتباط( 0.791قوية موجبة مع عدد السكان بدرجة )

( وذات عالقة ارتباط موجبة 0.592لالستيطان البشري ضمن مقاطعات منطقة الدراسة بدرجة )
 (0.266بدرجة ارتباط بلغت )منخفضة مع المساحة الصالحة للزراعة 

( 0.666درجة االرتباط بين عدد السكان والمساحة المخصصة لالستيطان فقد بلغت )أما     
في حين بلغت درجة االرتباط بين عدد السكان  وجوهري،حقيقي  ارتباط موجبة وذات عالقة

ضعيفة في أو  ( وهي ذات عالقة ارتباط موجبة منخفضة0.397للزراعة ) والمساحة الصالحة
حين كانت عالقة االرتباط بين كل من المساحة المستغلة لالستيطان البشري والمساحة المخصصة 

لطرق النقل عالقة واضحة في فإن  (. وعلى ذلك0.250منخفضة أيضا بدرجة ) للزراعة موجبة
 جميع المقاطعات المأهولة بالسكان
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 الطرق على توزيع المستوطنات البشريةأثر  -4-2

 تمهيد:    
تعد مواقع االستيطان البشري أماكن مختارة لم تأتي صدفة بل هي ناتجة عن التسهيالت        

اختيار تلك فإن  لذا ،الجغرافية كمواضع ضمن المظهر األرضيألعوامل  مجموعةالتي تقدمها 
المواضع لالستيطان ونمط هذا االستيطان تتحكم به مجموعة عوامل طبيعية وبشرية تبعا إلمكانيات 

تظهر إذ    ، وتهم دراسات الجغرافية البشرية وبشكل كبير بدراسة السكن واإلسكان(1)البيئة المتوفرة 
المدينة أقاليم سكنية ذات خصائص مختلفة من حيث نسبة االستعمال السكني من بين مجموعة في 

استعماالت األرض األخرى وان توسع أي مدينة انما يرتبط بتطور الوظيفة السكنية المتمثل بنمو 
المستوطنات البشرية فيها التي ترتبط بدورها بتطور الوظائف االخرى داخل المدينة ويشكل 

مال السكني اعلى نسب االستعمال قياسا باالستعماالت األخرى الستحواذه على اكبر جزء االستع
وان هذه االستعمال ) االستعمال السكني( تتحكم به مجموعة عوامل طبيعية  (2)من مساحة المدينة

االستيطان بالقرب من الطرق إلى  يلجا السكانعوامل إذ أل ابرز تلكأحد  وبشرية وتعتبر طرق النقل
المعبدة التي توفر لهم سهولة في الوصول واالتصال مع المستوطنات األخرى كما توفر لهم الفائدة 

بالقرب منها كخطوط نقل الماء الصالح للشرب أو  من مراكز الخدمات التي تمتد مع امتداد الطريق
يلجا ذ إ في تطور المستوطناتدورًا  و خطوط الطاقة الكهربائية ، كما يلعب االزدحام المروري

من الضوضاء والتلوث الذي ضواحي المدن هربا إلى  االنتقال من المدن المزدحمةإلى  السكان
،مما دفع علماء (3)ط النقل مما يسهم في نمو تلك الضواحي ونشوء مستوطنات جديدةائستسببه و 

ات  بيئة التنبيه لخطر التلوث أمثال )آيد كايزر( الذي يرى ان البقاء في مدن نظيفة ذإلى  البيئة
وتتميز منطقة الدراسة بتركز  (4)طبيعية مستدامة افضل من التوسع نحو الضواحي الخارجية

ثانوية أو  االستيطان وامتداده مع امتداد طرق النقل وعلى اختالف اصنافها سواء كانت رئيسة
بالقرب أو  ان يكون توطن مراكز الخدمات على الطرقإلى  غير معبدة وقد أدى ذلكأو  معبدة

                                                           

ة فؤاد عبد الوهاب العمري، تأثير المظهر األرضي في االستيطان البشري لمدينة تكريت، موسوعة مدين (1)
 تكريت

، 1محسن عبد الصاحب المظفر، عمر الهاشمي يوسف، جغرافية المدن، مبادئ واسس ومنهج ونظريات، ط (2)
 146، ص2010دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 الزحمة، نحو ثقافة التنقل المرن،إلى  محمد حسن حبشي، مدن لبنان من التخطيطحسين محمد يونس،    (3)
 8،ص2019، 40مجلة المخط والتنمية، العدد 

 (4) Gizesar, E. L, Kala. H. D. Scheiniman. A., & Shieifer, A. (1992). Erowth in dties. 
Journal of pofbecal economy. 1006, 1115-1152. 8 
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منها  كي تحقق الهدف المنشود منها بخدمة اكبر عدد من السكان الذين يستوطنون داخل نطاق 
أو  التعليميةأو  كان مركز للخدمات الصحيةلهم واتصالهم لتلك المراكز سواء خدمتها وتسهل وصو 

لها  خدمات البنى التحتية ، وبهذا فقد أسهمت طرق النقل البرية في تركز مستقرات السكن حو 
التوزيعية سواء متراكز ام شريطي  هاوتوزيع تلك المستوطنات على طول امتدادها وبمختلف أنماط

ام مبعثر وعلى اختالف حجومها  وسيتم في هذا المبحث تناول توزيع المستوطنات حسب عدد 
الطرق واسهامها في توزيع المستقرات أثر  سكانها وتوزيعها حسب موقعها على الطرق ومعرفة

 شرية داخل منطقة الدراسة وكما يلي:الب

 : ساس عدد سكانهاعلى أ توزيع للمستوطنات -4-2-1

 هو لمعرفةعلى أساس حجمها السكاني توزيع للمستوطنات البشرية ان الغرض من           
المستوطنات وفئاتها الحجمية ونسبة ما تشكله كل فئة منها بالنسبة لمجموع المستوطنات أهمية 

طنات تتناسب طرديا مع عدد سكانها المستو أهمية  ان إذ  صورة للتوزيع حسب الحجم كونها تعطي
 ( تقسيم المستوطنات في منطقة الدراسة حسب عدد السكان وكما يلي: 22ويمثل الجدول )

  

 (2020( فئات المستوطنات البشرية على اساس عدد سكانها في منطقة الدراسة لسنة )22جدول )        

 
 من عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة إحصاء صالح  /المصدر

 2020الدين، قسم إحصاء الشرقاط  ،بيانات غير منشورة ،

 

 

 
 ت

 
 الفئات الحجمية/نسمة

 
 عدد المستوطنات

 
 % / النسبة المئوية

 
 نسمة /عدد السكان

 

1 
 

 100اقل من
4 9 236 

 
2 

 

999-100 
17 37.7 9,779 

 

3 
 

9,999 -1000 
17 37.7 80,010 

 

4 
 

 10,000اكثر من 
7 15.6 134,295 

  
 المـــجمـــوع

 
45 

 
100 

 

 
224,320 
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 نسمة:   (100)قل من اى: األول الفئة -4-2-1-1

قليل ال ( ان عدد المستوطنات التي تتميز بعدد سكان 22يتضح من خالل الجدول )         

تنتشر هذه و من مجموع سكان المنطقة  %(9تشكل ما نسبة) اذ*( مستوطنات4تتجاوز )

المستوطنات في المناطق الريفية وعلى امتداد الطرق الترابية ويمارس أهل هذه القرى تربية المواشي 
بتدائية تمتلك مراكز الخدمات أهمها المدارس االأنها  والزراعة الديمية وهي تتميز باالستقرار كما

والبيوت الصحية وهي مقسمة بواقع قرية واحدة في الجانب الشرقي وثالث قرى في الجانب الغربي 
 للمنطقة .

 :(999ــ  100)لثانية :االفئة  -4-2-1-2

 ( مستوطنة موزعة ضمن المنطقة وعلى جانبي17ويبلغ عدد هذه الفئة من المستوطنات )        
 باألخص وان جميع هذه المستوطنات هي ضمن المستوطنات الريفيةنهر دجلة الشرقي والغربي 

رق تقع خارج الحدود البلدية لمركز القضاء واغلب هذه المستوطنات تقع على امتداد الطإذ   أنها 
 ( نسمة.9.779( ، ويبلغ عدد سكانها )% 37.7الترابية والحصوية وهي تشكل ما نسبة )

 (:9.999 ـــ 1000: )الفئة الثالثة -4-2-1-3

ضمن  ( ويبلغ عدد مستوطناتها80,010يبلغ ) إذ  تتميز هذه الفئة بارتفاع عدد سكانها       
( من مجموع مستوطنات منطقة الدراسة % 37.7( مستوطنة وبسنبة تبلغ )17منطقة الدراسة )

ية المحلوان جميع هذه المستوطنات تقع على الطرق المعبدة وباختالف اصنافها الرئيسة والثانوية و 
الطرق وبشكل أثرت  كما تتميز بامتالكها لمراكز خدمية وخاصة المدارس والمراكز الصحية وقد

 كبير في توزيع مثل هذا النوع من المستوطنات.

 

                                                           

 اهملت الدراسة مجموعة من المستوطنات التي تنتشر في األراضي الخالية على هوامش منطقة الدراسة الشرقية *
تربة و يتسم أهلها بمزاولتهم الزراعة الديمية ( نسمة واغلبها مؤقتة و 50ال يتجاوز عدد سكانها ) والغربية والتي

 المواشي
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 (:10.000الفئة الرابعة :) أكثر من  -4-2-1-4

 ( مستوطنات ومن ضمنهن مستوطنة مركز القضاء الحضرية7ويبلغ عدد هذه المستوطنات )     
( نسمة 134.259يبلغ عدد سكانها )إذ    تتميز هذه الفئة بكونها األعلى في عدد السكانإذ   

على الرغم من نسبتها القليلة مقارنة باألصناف األخرى حيث تبلغ نسبتها من مجموع المستوطنات 
 ( وان جميع هذه المستوطنات تقع على الطرق المعبدة وخاصة الطرق الثانوية% 15.6ي )حوال

 ( تصنيف المستوطنات البشرية وفق الفئات الحجمية.22وتوضح الخريطة )

 (2020)لمستوطنات منطقة الدراسة لسنة للسكان  ( الفئات الحجمية22خريطة )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .Arc Gis. 10.3 وبرنامج ( 21باالعتماد على بيانات الجدول ) الباحثمن عمل  المصدر/
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  نماط التوزيع للمستوطنات البشرية:أ -4-2-2

من المعروف ان هناك مجموعة عوامل طبيعية وبشرية تتحكم في توزيع السكان وبالتالي          
ددة من التوزيع تعرف المستوطنات البشرية  وعلى قرار ذلك تأخذ تلك المستوطنات اشكاال مح

عند أما  بأنماط التوزيع ، والنمط كثير ما يستخدم في مجمل الدراسات العلمية للداللة على التوزيع
في الدراسات أما  الجغرافيين فهو يدل على الشكل الذي تنتظم بموجبه العناصر فوق سطح األرض

المستوطنات والنظام الذي يتخذه هذا شكل توزيع إلى  السكانية واالستيطان السكاني فهو يشير
هناك أصناف وطرق تصنيف كثيرة ابرزها التصنيف على أساس فإن  وعلى هذ األساس  ،(1)التوزيع

ثالثة إلى  الشكل الذي تظهر فيه المستوطنات ضمن المنطقة التي تشغلها وقد صنفت وفقا لذلك
وهو التصنيف الذي سنعتمد ، (2)( أنماط وهي ) النمط المتجمع و النمط الخطي والنمط المبعثر

(  23الدراسة والذي يوضحها الجدول ) علية في دراسة أنماط توزيع المستوطنات البشرية في منطقة
  *( وكما يلي24) خريطةوال

 (2020) البشرية لسنة( األنماط التوزيعية للمستوطنات 23جدول )              

 المصدر /

 2020صالح الدين، قسم إحصاء الشرقاط، بيانات غير منشورة وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة -1

 Arc Gis10.3( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي  -2

                                                           
 77ص ،1982 العراق، بغداد، الحوادث، مطبعة العراق، في الريفي االستيطان أنماط محمد، إسماعيل خليل (1)
 رسالة لخالص،ا قضاء في الريفية المستوطنات وتوزيع ونمو المعبدة الطرق بين العالقة الجميلي، حميد رشيد نور (2)

 121ص ،2012، اإلنسانية للعلوم التربية كلية ديالى، جامعة منشورة، غير ماجستير

، .Arc Gis 10.3( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2اعتمد في تحديد األنماط التوزيعية على مرئية القمر الصناعي  *

 والدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة 

 
 ت

 
 نمط التوزيع

 
عدد 

 المستوطنات

 
 المستوطنات

 
المساحة 

 2كم/

 
النسبة 

% 

 
 عدد السكان 

 نسمة /

 
النسبة 

% 

 
1 

 
 جمعالنمط المت 

 
6 

مركز القضاء / العيثة / الخضرانية/الخانوكة/ 

 عويجيلة / اسديرة وسطى

 
30.36 

 
39.6 

 
114,797 

 
51 

 
2 

 
 النمط الخطي 

 
8 

ق المشهد / اسديرة عليا / طقطشكرا/هيجل فوقاني/

 الفياض/اسديرة سفلى/الحكنة

 
22.65 

 
29.5 

 
66,186 

 
29.5 

 
 
3 

 
 
 

 بعثرالنمط الم

 
 
31 

 
 

اعذية/ارفيع/حسن الخليف/شنف/ام العمايم/تلول 

 كالجدر/الحسالجفر/الصبخة/شاطي الباج/المسيحلي/ 

يفة   الجغا / الهوىتل خربة طلب / االكرح //تل الصيد

اليوسف/عبن حياوي/سيحة عثمان/       صالح /

 يف /سحل المض شيالة االمام / الناهية  / ستير حمة

 
 

23.60 

 

 
 

30.9 

 
 

43,337 

 
 

19.5 

 
4 

 
 المجــمـــوع 

 
45 

كنعوص عليا/كنعوص سفلى/لزاكه/كنيطرة/جرناف /

 شرقي/السكنية/السفينة /النايفة

 
76.61 

 
100 

 
224,320 

 
100 
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 نمط التوزيع المتجمع: -4-2-2-1

من مجموع المساحة المستغلة  %(39.6حقق النمط المتجمع لتوزيع المستوطنات ما نسبة )       
( مستوطنات تقع جميعها على الطرق الثانوية 6لالستيطان البشري في منطقة الدراسة وبواقع )

المعبدة وجاءت على راسها مستوطنة مركز القضاء الحضرية وكل من مستوطنة) العيثة ،الخضرانية 
بلغ عدد السكان في هذا النمط ،الخانوكة ، عويجيلة ،اسديرة وسطى ( ذات الطابع الريفي ، حيث 

من مجموع سكان منطقة الدراسة ويرجع  %(51( نسمة وهو ما شكل حوالي )114.797بحدود )
جملة الظروف الطبيعية والبشرية ، فقد أدى إلى  السبب في تركز السكان في تلك المستوطنات

اسا عالية قيتركز السكان في مستوطنة مركز القضاء كونها تحظى بأهمية تجارية وخدمية 
اجتذاب السكان نحوها ،اما مستوطنتي )العيثة إلى  ي أدىبالمستوطنات األخرى االمر الذ

والخضرانية (الى كون المنطقة احتوت سابقا على محطة القطار المنقطع مروره بالمنطقة منذ سنة 
مما ( حسب رواية اهل المنطقة االمر الذي جعلها محطة استراحة وانتظار للمسافرين 1982)

إلى  جعلها تجتذب السكان وكان لصالحية ارضها للزارعة وقربها من نهر دجلة االمر الذي أدى
مستوطنة )عويجيلة ( فبسبب موقعها على مفرق الطرق بين أما  استمرار السكن واالستيطان فيها ،

 كركوك والموصل وتكريت االمر الذي جعلها تحظى بنوع من اهتمام المسافرين اللذين يقصدون
تركز السكان ونموها بشكل متراكز في موقعها ، وان مستوطنة الخانوكة إلى  تلك المدن أدى ذلك

ان تكون ذات نمو متركز فبسبب موقعها إلى  هي المستوطنة الوحيدة التي أدت الظروف الطبيعية
على بداية  سلسلة جبال مكحول ويحدها من الغرب نهر دجلة بجرف انكساري يصل ارتفاعه 

 ( متر،80)بحدود 

 نمط التوزيع الخطي: -4-2-2-2

من مجموع المساحة المخصصة لالستيطان البشري  %(29.5ويشكل نسبة تقدر بحدود )      
( نسمة من مجموع سكان منطقة الدراسة وقد ساعد في ذلك 66.186ويستقطب ما مجموعة )

ان نمو هذه إذ    المعبدة ثانيااالمتداد وقوعها بمحاذاة نهر دجلة أوال وامتداد الطرق البرية 
المستوطنات امتد مع امتداد الطرق حتى بدت تندمج مع بعضها والسائر في الطريق )مفرق الهيجل 

وفي سنوات سابقة أنها  ـــ شاطي الجدر ( ال يكاد يفرق في حدود تلك المستوطنات على الرغم من
نات )اسديرة عليا ، اسديرة كانت هناك مساحات شاسعة غير مأهولة بالسكان وخاصة مستوط

 8وسطى ، الفياض (  في الجانب الشرقي لنهر دجلة و يبلغ عدد المستوطنات في هذا النمط )
 من مجموع سكان منطقة الدراسة . %(29.5مستوطنات( ويستقطب نسبة تقدر بحدود )
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 النمط المنتشر:  -4-2-2-3

يبلغ عدد المستوطنات في هذا إذ    ناتويتميز هذا النمط بكونه األكثر في عدد المستوط       
( مستوطنة موزعة على مساحة المنطقة وبشكل منتشر غير محدد وتقع هذه المستوطنات 31النمط )

على طول الطرق الترابية والمعبدة على حد سواء وقد بلغ عدد السكان في تلك المستوطنات بحدود 
نطقة الدراسة ويبلغ حجم المساحة من مجموع سكان م %( 19.5( ويشكلون ما نسبة )43.437)

من المساحة المستغلة  %(30.9، وهو ما نسبة )2( كم24.706المخصصة الستيطانهم بحدود )
 ( توزيع أنماط االستيطان في المنطقة.23منطقة الدراسة وتوضح الخريطة ) لالستيطان البشري في

 (2020) لسنة الدراسة( األنماط التوزيعية للمستوطنات البشرية في منطقة 23خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis. 10.3 ( وبرنامج 22على بيانات الجدول ) المصدر: من عمل الباحث، باالعتماد
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( وضوح التوزيع للمستوطنات البشرية وبأنماطه المختلفة المأخوذة من مرئية القمر 3وتبين الصور )
 Sentinel 2 .    الصناعي 

 2020لسنة ( أنماط توزيع المستقرات البشرية في منطقة الدراسة 3صورة )              

 2020لسنة  Sentinel .  2المصدر: من عمل الباحث بأستخدام مرئيات القمر 

اذ تمثل الصور أعاله نماذج من المستوطنات البشرية في المنطقة فقد مثل النمط المنجمع مستوطنة 
ستوطنة )الفياض ، اسديرة سفلى (في  حين مثل )مركز القضاء (، ومثل النمط الخطي كل من م

 (الناهية ، حمه ستيرالنمط المبعثر كل من مستوطنة ) سحل المضيف ، 

 توزيع المستوطنات على أساس موقعها من طرق النقل: -4-2-3

انتظامها في منطقة الدراسة حيث ضهر النمط اخذت المستوطنات البشرية أنماط متعددة في       
المتجمع والخطي والمبعثر وكال حسب حجمه ونسبة، وكان لطرق النقل دور بارز في انتظام تلك 

ال يخلو نمط من وجود وتأثير طرق النقل  فقد وقعت جميع المستوطنات بشكل مباشر إذ    األنماط

   

 النمط المبعثر النمط الخطي النمط المتجمع
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الطرق غير المعبدة أو  اط المتجمع والخطيعلى طرق النقل سواء المعبدة التي استقطبت األنم
)الترابية ـــ الحصوية ( التي انتظم عليها النمط المبعثر تحديدا ،اذ برز دور طرق النقل في توزيع  
المستوطنات البشرية وعلى اختالف أصناف الطرق الرئيسة والثانوية والمحلية والطرق الريفية 

 ( توزيع المستوطنات على أساس موقعها من الطرق .24جدول ))الترابية ــ الحصوية ( ويوضح ال

 (2020طرق النقل لسنة )( حجم وتوزيع المستوطنات البشرية على 24جدول ) 

 من عمل الباحث باالعتماد على   المصدر:  

 2020الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة صالح الدين، قسم إحصاء الشرقاط، بيانات غير منشورة وزارة التخطيط،  -1

 Arc Gis10.3( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي  -2

تبين ان أصناف الطرق في منطقة الدراسة وتوزيع المستوطنات البشرية ونسبتها متباينة  إذ        
بلغ عدد المستوطنات إذ    الثانوية بالنسبة األكبر في اجتذاب المستقرات البشريةفقد حظيت الطرق 

( مستوطنة بما فيها مستوطنة المركز الحضرية وقد شكلت النسبة 27الواقعة على الطرق الثانوية )
بلغت نسبة المستوطنات البشرية إذ    األكبر من مجموع المساحة المستغلة لالستيطان البشري

بلغت بنسبة السكان في تلك إذ    ( % الذي انعكس على حجم السكان78.3ق الثانوية )على الطر 
( % من مجموع سكان منطقة الدراسة ، في حين جاءت الطرق الترابية ـــ 94.46المستوطنات )

 
 ت

 
 صنف الطرق

عدد     
 المستوطنات

 
 المستوطنات

 
المساحة 

 2كم/

 
النسبة 
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عدد السكان 
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اليوسف/الجغايفة/النايفة/السفينة/اسديرة عليا /طقطق /اسديرة 

 وسطى/الفياض/اسديرة سفلى/الحكنة/شاطي الجدر
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( %من مجموع المساحة المستغلة 10.5( مستوطنة وبنسبة مساحة بلغت )12الحصوية بواقع )
تميزت هذه إذ    ( من مجموع سكان منطقة الدراسة2.36تغلة من قبل )لالستيطان البشري مس

المستوطنات بكثرة عددها وقلة سكانها و صغر حجمها فأغلبها من نمط التوزيع المبعثر في منطقة 
( مستوطنات مشكلة نسبة قدرها 7الطرق المحلية فقد بلغ عدد المستوطنات فيها )أما  الدراسة،

 5.866النمط حوالي )المستغلة لالستيطان في المنطقة يسكن هذا (% من مجموع مساحة 7.2)
(% من مجموع سكان منطقة الدراسة .في حين بلغ عدد المستوطنات على 2.6) ( نسمة وبنسبة

(% من المساحة المستغلة لالستيطان في 4الطرق الرئيسة مستوطنة واحدة مشكلة نسبة قدرها )
بشكل مفصل لكل طريق وما هي مساهمة في توزيع المنطقة  . وسيتم تناول أصناف الطرق 

 المستقرات البشرية وكما يلي:

 الطرق الرئيسة:  -4-2-3-1
تميزت منطقة الدراسة بمرور الطريق الرئيس )بغداد ــــ موصل( في الجانب الغربي لنهر       

عة مباشرة ( كم، وقد بلغ عدد المستوطنات الواق33بلغ طوله داخل منطقة الدراسة )إذ    دجلة
، وبعدد سكاني 2( كم3.08على الطريق مستوطنة واحدة )مستوطنة تلول الباج( والبالغة مساحتها )

 (25كما موضح في الجدول )و ( نسمة من مجموع سكان المنطقة. 1.308بلغ )

 (2020لسنة) ( توزيع المستوطنات البشرية على الطريق الرئيسة25جدول )              

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على
                              2020مديرية طرق وجسور محافظة صالح الدين، التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، -1
وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة إحصاء صالح الدين، قسم إحصاء الشرقاط، بيانات غير منشورة  -2

،2020. 
لقياس  Measure، واستخدام األداة  Arc Gis. 9,2( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي  -3
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 18/20/23/88 33 بغداد ــ موصل 1
 

1 

 

 100 1.308 100 3.08 تلول الباج
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 الطرق الثانوية: -4-2-3-2

( ان النسبة األكبر من المساحة المخصصة لالستيطان البشري 24يتضح من الجدول )        
من سكان  %( 94.46مستقطبة ما نسبة ) 2كم (59.66وقعت على الطرق الثانوية والبالغة )

( مستوطنة وهي نسبة كبيرة جدا مقارنتا باألصناف األخرى وقد 26منطقة الدراسة مستوطنين في )
ذه الطرق وكما موضح اختلفت نسبة ما يشكله كل طريق من مساحة االستيطان وعدد السكان من ه

 (:26في الجدول )

 (2020)  لسنة المستوطنات البشرية على الطرق الثانويةتوزيع ( 26دول )ج          

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على
 2020، بيانات غير منشورة ،ة صالح الدين، التخطيط والمتابعةمديرية طرق وجسور محافظ -1

الدين، قسم إحصاء الشرقاط، بيانات غير وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة إحصاء صالح  - -2

 .2020منشورة ،

لقياس  Measure، واستخدام األداة  Arc Gis. 9,2( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي  -3

 المساحة     

شرية وبشكل مباشر وتعتبر بثانوية تقع عليها المستوطنات ال( طرق 5يتضح ان هناك )          
الطرق الثانوية األخرى فهي تساهم في زيادة الربط لتلك أما  ألساسية لتلك المستوطنات،الطرق ا

 تربط أصناف الطرق مع بعضها، وكما يليأو أنها  المستوطنات
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مفرق الشرقاط ــ  1
 قياره

35 89/21/20/3/1/19 7 28.08 48 115,263 54 

مفرق الخصم ــ  2
 القلعة ـ السكنية 

7.5 21/16 1 1.02 1 3,807 1.7 

 مفرق الهيجل ـ  3
 كنعوص

20 76/77/78 
/79/80/83 

7 12.09 21 32,340 15 

مفرق الهيجل ـ  4
 شاطي

 الجدر)داخلي(

25 71/72/73/74/75 
64/68/67 

9 16.45 27 59,839 29 

مفرق الهيجل ـ تل  5
 الصيد  )خارجي(

20 41/42/70/72/ 
73/74/75 

2 2.02 3 593 0.3 

 100 211,842 100 59.66 26         25 116.5 المجمـــــــــــوع 
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ـ قيارة:  -4-2-3-2-1 ( مستوطنات 7( كم حيث تقع علية )35و يبلغ طوله ) مفرق الشرقاط ـــ
من المساحة المستغلة لالستيطان البشري ويعتبر هذا الطريق اكثر  2( كم28.8بمساحة تقدر ب)

بلغ عدد سكان تلك المستوطنات الواقعة علية إذ    لالستيطان من بين الطرق الثانويةأهمية  الطرق
 ( نسمة ، وان هذه األهمية جاءت لكونه يخترق مركز القضاء من الجنوب ويرتبط115.263)

توزعت المستوطنات ذات االحجام السكانية الكبيرة على هذا الطريق مما  ابناحية القيارة لذ شمااًل 
اكسبه األهمية األكبر في االستيطان من بين جميع الطرق وبمختلف األصناف ، وبسبب االعداد 
السكانية الكبيرة فقد استقطب هذا الطريق مراكز الخدمات الصحية والتعليمية حيث بلغ عدد المراكز 

( محطات لتعبئة الغاز السائل 4( مراكز صحية  و)4( مدرسة و)34كل مباشر)الواقعة علية بش
العديد من مواقع الصناعات االنشائية مثل معامل البلوك إلى  ( محطة تعبة وقود باإلضافة14و)

 ومعامل الحدادة و مطاحن الحبوب وغيرها 

تقع على هذا يبلغ عدد المستوطنات التي  مفرق الهيجل ــــ شاطي الجدر: -4-2-3-2-2
( نسمة من سكان منطقة الدراسة وقد ساعد في ذلك كون 16,45( مستوطنات ضمت )9الطريق )

إذ    الطريق يخترق مركز الثقل السكاني والتجاري المتمثل بمستوطنتي )عويجيلة( و)اسديرة وسطى(
( 26.8)مشكلة نسبة تقدر ب  2( كم18.45غت مساحة المستوطنات التي تقع على هذا الطريق )لب

ذلك فقد استقطب مراكز إلى  مساحة المستوطنات الواقعة على الطرق الثانوية، باإلضافةمن  %
( مراكز صحية فرعية وبيوت صحية عددها 3( مدرسة بشكل مباشر و )26الخدمات فتقع علية )

( محطات لتعبة الوقود ومحطتين لتعبئة الغاز السائل  كما يتميز هذ الطريق بخدماته 9( و)2)
التجارية فتقع علية محال بيع المفرد في تلك المناطق منشرة على الطريق مباشرة وتعتبر مستوطنة 

 )اسديرة وسطى ( مركز الثقل التجاري وتأتي بعدها مستوطنة )عويجيلة ( في المرتبة الثانية .

 لالستيطانأهمية  ويأتي بالمرتبة الثالثة من حيثمفرق الهيجل ــــ كنعوص:  -4-2-3-2-3 
 2( كم12.09( مستوطنات بمساحة تقدر ب )7البشري فقد بلغ عد المستوطنات الواقعة علية )

من مجموع سكان المستوطنات الواقعة على  %( 15( نسمة مشكلين )32.340وبواقع سكاني بلغ )
( محطات 6( مدرسة ومركزين صحيّين. و)13بشكل مباشر بحدود ) هالطرق الثانوية كما تقع علي

 لتعبة الوقود.
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ويأتي بالمرتبة الرابع بواقع سكاني بلغ  السكنية: ــمفرق الخصم ــ القلعة ـ -4-2-3-2-4 
( 1)بلغت حدة تقع على هذا الطريق وبنسبة مساحة ا( نسمة المتمثلين بسكان مستوطنة و 3807)

 المستغلة لالستيطان البشري على الطرق الثانوية في منطقة الدراسة من مجموع المساحة  %

( كم وجاء في المرتبة الخامسة 20ويبلغ طوله )مفرق الهيجل ــــ تل الصيد:  -4-2-3-2-5
وقعت علية مستوطنتان بواقع إذ    في توزيع المستوطنات البشرية على الطرق الثانويةأهمية  في

مجموع سكان المستوطنات على الطرق الثانوية في منطقة الدراسة ( نسمة من 593سكاني بلغ )
( 6كما يقع علية وبشكل مباشر مجموعة من مراكز الخدمات اهما مركز صحي نموذجي و)

 محطات لتعبة الوقود ومحطتين لتعبئة الغاز السائل

 الطرق المحلية: -4-2-3-3

تعمل على ربط إذ    لمستوطنات البشريةبالغة في تطور ونمو اأهمية  تشكل الطرق المحلية       
تساهم بشكل أنها  ( 24أجزاء تلك المستقرات مع بعضها وقد اتضح من خالل مالحظة الجدول )

واضح في انتشار المستقرات الحضرية من جهة كما تشترك مع الطرق الثانوية في ربط تلك 
الطرق المحلية بشكل مستقل  المستقرات الواقعة عليها، حيث بلغ عدد المستوطنات الواقعة على

 2(كم5.36بلغت مساحة تلك المستوطنات مجتمعة  )إذ    ( مستوطنات،7عن بقية أصناف الطرق )
( نسمة موزعين على الطرق التي تقع عليها مستوطناتهم بشكل مباشر فعلى 5.866يستوطنها )

ان  الطرق إال  الدراسة الرغم من كثرة الوصالت في الطرق المحلية لشبكة الطرق البرية في منطقة
هي التي تقع عليها المستوطنات بشكل مباشر و مستقل عن بقية األصناف األخرى أهمية  األكثر

(  ثالثة منها في الجانب 4وال يشترك فيها اكثر من صنف ، وعلى هذا فقد بلغ عدد هذه الطرق )
 ( 27انب الشرقي وكما موضح في جدول )الغربي لنهر دجلة  و واحد في الج
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 (2020لسنة ) وطنات البشرية على الطرق المحليةالمست( توزيع 27جدول )       

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على
 2020مديرية طرق وجسور محافظة صالح الدين، التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، -1

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة إحصاء صالح الدين، قسم إحصاء الشرقاط، بيانات غير  - -2

 .2020منشورة ،

 Measure، واستخدام األداة Arc Gis. 10.3( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي  -3

 لقياس المساحة     

 

( طرق ساهمت بشكل مستقل عن بقية 4( يتضح وجود )27يتبين من خالل مالحظة الجدول ) 
 أصناف الطرق في انشار المستوطنات البشرية وكما يلي

المقاطعة ويشكل هذا الطريق دارة نقلية ضمن حدود العيثة ـــ اعذية ـــ ارفيع :  -4-2-3-3-1
( وبعدد سكاني بلغ 2جرناف شرقي( حيث بلغ عدد المستوطنات الواقعة على هذا الطريق )/6)
( نسمة من سكان منطقة الدراسة فقد اسهم هذا الطريق ببقاء تلك المستوطنات في مكانها 350)

في بالوقت الذي هجرت اغلب المستوطنات اماكنها نتيجة للظروف البيئية وما صاحبها من زيادة 
 .2014تدهور الوضع األمني في تلك المنطقة قبل وخالل عام إلى  مظاهر التصحر باإلضافة
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العيثة ـ عذية ـ  1
 رفيع

23 6/ 2 0.51 9 350 5.9 

ام العمايم ـ مفرق  2
 شكرا

7.5 19/4 1 0.64 11.5 76 1.3 

ـ   السكنية 3
 الخانوكة ـ الجفر

15 21/89 2 3.66 65 5,299 90.5 

 2.3 136 14.5 0.82 1 41 5 تل الصيد 4

 100 5,861 %100 5.63 6 6 50.5 المجمـــــــــــوع 
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( كم، تقع علية مستوطنة واحدة  7.5ويبلغ طوله ) ام العمايم ـــ مفرق شكرا:  -4-2-3-3-2
( من مجموع 1.3( نسمة مشكلين نسبة قدرها )76وبعدد سكاني بلغ ) %(0.64وبمساحة تقدر بـ )

 المستوطنين على الطرق المحلية.السكان 

( كم ويعتبر األهم بين الطرق 15ويبلغ طوله ): السكنية ـــ الخانوكة ــ الجفر -4-2-3-3-3
( وبعدد 2بلغ عدد المستوطنات الواقعة علية بشكل مباشر )إذ    المحلية من حيث االستيطان

ن الموزعين على الطرق من مجموع السكا %( 90.5( مشكلين نسبة قدرها )5.304سكاني بلغ )
 المحلية.

( كم، وهو يمتد ليخدم قرية تل الصيد الواقعة 5ويبلغ طوله )طريق تل الصيد:  -4-2-3-3-4
( 2.3( نسمة مشكلين نسبة قدرها )136اقصى الجزء الشرقي لمنطقة الدراسة والبالغ عدد سكانها )

دور تلك الطرق في مساهمتها  من مجموع السكان الموزعين على الطرق الثانوية. وبهذا يتضح %
ان جميع هذه المستوطنات ريفية وهي ضمن نمط االستيطان إذ    في توزيع المستوطنات البشرية

 المبعثر 

 الطرق الريفية )الترابية ـــ الحصوية( -4-2-3-4

 ان هذه الطرقإذ    ساهمت الطرق الريفية في منطقة الدراسة في توزيع المستقرات البشرية         
 تتسم بقلة التكاليف عند االنشاء مما جعلها أكثر األصناف انتشارا ضمن منطقة الدراسة، ادى ذلك

( مستوطنة جميعها 12)ان تمتلك كل مستوطنة طريق خاص بها فقد ساهمت بتوزيع واستقرار إلى 
( طريق متباينة في اطوالها 11( نسمة موزعة على )5.304مستوطنات ريفية بعدد سكان يبلغ )

من ضمنها طرق صحراوية تقع في المناطق النائية لمنطقة الدراسة مواصفاتها. والجدير بالذكر ان و 
ساهمت وبشكل كبير في استقرار المستوطنات الريفية الواقعة عليها بشكل مباشر بالوقت الذي  اذ 

من  هجرت فيه اغلب المستقرات اماكنها نتيجة لتدهور الوضع األمني في تلك األجزاء البعيدة
التجمعات السكانية ولظروف البيئة المتمثلة بقلة سقوط االمطار وانتشار مظاهر التصحر على 
أطراف منطقة الدراسة الشرقي والغربي ولكونها مستوطنات ريفية ويمارس أهلها الزراعة الديمية 

حجما وتربية المواشي فقد ساهم ذلك في هجر اغلب المستوطنات واالتجاه نحو المستقرات األكبر 
( المستقرات البشرية الواقعة على الطرق 28لثانوية باألخص  ويوضح الجدول )على الطرق ا

 الريفية ونسبة ما يشكله كل طريق من حيث عدد المستوطنات والسكان  وكما يلي 
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 (2020( المستوطنات البشرية على الطرق الريفية )الترابية ــ الحصوية( لسنة )28جدول ) 

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على

 2020مديرية طرق وجسور محافظة صالح الدين، التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة ، -1

بيانات غير وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة إحصاء صالح الدين، قسم إحصاء الشرقاط،  - -2

 .2020منشورة ،

 Measure، واستخدام األداة  Arc Gis. 10.3( وبرنامج 2020لسنة ) Sentinel 2مرئية القمر الصناعي  -3

 لقياس المساحة 

 الدراسة الميدانية للباحث  -4

( اختالف دور كل طريق في توزيع مراكز االستيطان وجحم 28خالل الجدول ) ويتضح  من
 السكان على كل طريق من الطرق المساهمة في توزيع المستقرات البشرية وكما يلي 
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كنعوص ـ سحل  1
 المضيف ـ شيالة 

6 80/31 2 0.9 12.8 1,231 23.2 

جديدة ـ الناهية ـ  2
 سيسبانة

13 32/33/34 1 0.43 6.1 948 18.4 

سيسبانة ـ حمد  3
 ستير ـ طوينة 

8 34/ 35 1 0.31 4.4 584 11 

عويجيلة ـ عين  4
 حياوي  

5 83/35 1 0.87 12.4 716 13.3 

عويجيلة ـ سيحة  5
 عثمان 

10 75/35/99 1 0.84 12 907 17 

صالح اليوسف ـ  6
 االكرح 

9 73/37/36 1 0.28 4.2 322 6 

 1.4 76 11.8 0.83 1 74/37/36 8 الجغايفة ـ تل الهوى 7

مفرق اسديرة ـ قرية  8
 الطلب

4 70 /40 1 0.47 6.7 113 2.1 

 3.4 181 6.2 0.42 1 64/69/42 8 الفياض ــ الحسك  9

وادي رفيع ـ طريق  10
 )بغداد. موصل(

14 18 1 0.94 13.4 124 2.3 

 1.9 102 10 0.7 1 18 9 ام العمايم  ـ شنف 11

 %100 5,304 %100 6.99 12 20 94 المجمـــــــــــوع 
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ن ( كم ويخدم مستوطنتي6ويبلغ طوله )كنعوص ــ سحل المضيف ــ شياله:  -4-2-3-4-1
كونه يخدم أكثر عدد أهمية  األكثر( نسمة وهو الطريق الريفي 1.231يبلغ عدد سكانهما )ريفيتين 

من السكان من بين الطرق الريفية في المنطقة كما تقع على هذا الطريق مدرسة تخدم كال 
 المستوطنتين 

ويتفرع من الطريق )كنعوص ـــ سحل المضيف ـــ الناهية ــ سيسبانة:  ــ جديدة-4-2-3-4-2
تقع إذ    ( نسمة984البالغ عدد سكانها ) قرية الناهيةإلى  ( كم ، ويصل13شيالة( ويبلغ طوله )
انه يخدم اكثر من مستوطنة خاصة في نقل منتجاتها الزراعية وتسهيل إال  علية مستوطنة واحدة

ارضي تلك المناطق وهو بالمرتبة الثانية من حيث األهمية في إلى  وصول المعدات الزراعية
للمناطق الزراعة الديمية في منطقة تواجده في نقل المنتجات الزراعية أهمية  خدمة السكان كما له

. 
( كم وتقع علية مستوطنة 8ويبلغ طوله )سيسبانة ـــ حمد ستير ــ طوينة:  -4-2-3-4-3

( نسمة كما تقع على هذا الطريق 584ويبلغ عدد سكانها ) 2( كم0.31واحدة البالغ مساحتها )
 مدرسة ابتدائية تخدم تلك المستوطنة.

ويمتد هذا الطريق من مستوطنة عويجيلة باتجاه ــ عين حياوي :  عويجيلة -4-2-3-4-4
 2( كم0.87ذات المساحة ) واحدة ايضاالشرق نحو أراضي الزراعة الديمية وتقع علية مستوطنة 

( نسمة حيث سهل هذا الطريق تواصل سكان تلك المستوطنة مع 716و  البالغ عدد سكانها )
استقرارهم هناك كما جلب هذا الطريق مدرسة ذات الدوام إلى  المستوطنات األخرى مما أدى

 استقرارهم هناك .إلى  المزدوج )االبتدائي والثانوي ( مما أدى
 
( كم وتقع علية مستوطنة )سيحة 10ويبلغ طوله )عويجيلة ـــ سيحة عثمان:  -4-2-3-4-5

المستوطنات  من سكان %(17( نسمة مشكلين نسبة قدرها )907عثمان( البالغ عدد سكانها )
ا كان له دور في سهولة الوصول واالتصال مما سهل جلب مراكز إذ   الواقعة على الطرق الريفية

الخدمة الصحية والتعليمية حيث تحتوي المستوطنة على مدرسة وبيت صحي يقعان مباشرة على 
 هذا الطريق .

لى الطريق ويمتد من مستوطنة صالح اليوسف ع صالح اليوسف ــ االكرح: -4-2-3-4-6
الثانوي )مفرق الهيجل ــ تل الصيد ( باتجاه الشرق وتقع علية مستوطنة )االكرح ( البالغ عدد 
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في سهولة الوصول واالتصال بين تلك المستوطنة والمستوطنات أهمية  ( نسمة وله322سكانها )
خرى وكان تتفرع من مستوطنة االكرح مجموعة طرق باتجاه المستوطنات الريفية األإذ    األخرى

تلك المستوطنة والمستوطنات المجاورة  كما إلى  له دور في وصول حوضيات نقل مياه الشرب
 ساهم الطريق في جذب موقع المدرسة على الطريق مباشرة .

مستوطنة واحدة يبلغ إلى  ( كم ويصل8ويبلغ طوله )الجغايفة ــ تل الهوى:  -4-2-3-4-7
باقي المستوطنات البشرية على إلى  وصولهم واتصالهم( نسمة ويخدمهم ويسهل 76عدد سكانها )

 الطرق الريفية والمعبدة .
( ويمتد من مفرق مستوطنة 4ويبلغ طوله )مفرق اسديرة ــــ قرية الطلب :  -4-2-3-4-8

اسديرة وسطى على الطريق الثانوي ) مفرق الهيجل ــ تل الصيد ( باتجاه الشرق ويخدم اكثر من 
من  %(2.1( نسمة البالغ نسبتهم )113قرية الطلب البالغ عدد سكانها )مستوطنة  وتقع علية 

إلى  سكان المستوطنات الواقعة على الطرق الريفية كما تقع علية مدرسة خربة طلب باإلضافة
 وجود بيت صحي يقع على هذا الطريق أيضا .

ة على الطريق الثانوي عويتجه من مستوطنة الفياض الواقالفياض ــ الحسك :  -4-2-3-4-9
( وتقع علية مستوطنة واحدة البالغ 8)مفرق الهيجل ــ شاطي الجدر( باتجاه الشرق ويبلغ طوله )

من سكان المستوطنات البشرية الواقعة  %( 3.4( نسمة مشكلين نسبة قدرها )131عدد سكانها )
 ة على الطريق أيضا .على الطرق الريفية كما تمتلك تل المستوطنة مدرسة ابتدائية تقع مباشر 

( كم ويصل بين 14ويبلغ طوله ) وادي رفيع ــ طريق )بغداد ــ موصل ( : -4-2-3-4-10
الطرق المحلية والطريق الرئيس )بغداد ــ موصل ( عند مستوطنة رفيع الواقعة على الطريق الثانوي) 

( نسمة وهي بمساحة 124العيثة ــ اعذية ــ رفيع ( وتقع علية مستوطنة واحدة يبلغ عدد سكانها )
 حيث يسهل اتصالها مع الطرق المحلية والطريق الرئيس في منطقة الدراسة . 2( كم0.94تبلغ )

( كم ويخدم مستوطنة واحدة يبلغ عدد 9ويبلغ طوله )ام العمايم ــ شنف :  -4-2-3-4-11
ريق ( نسمة حيث يساهم في تسهيل اتصالها مع المستوطنات األخرى على الط102سكانها )

الرئيس والطرق المحلية كما تحتوي المنطقة على بيت صحي يقع على الطريق مباشرة يخدم سكان 
وبهذا يتضح دور الطرق الريفية في توزيع تلك المنطقة وسكان المزارع الريفية المنفردين حولها . 
يع ال تبعد عنها المستوطنات فجمإذ    المستقرات البشرية في منطقة الدراسة وبشكل واضح

المستوطنات تقع على الطريق مباشرة، كما ان ألصناف  الطرق البقية تساهم أيضا بربط تلك 
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المستوطنات مع بعضها البعض وتسهل اتصالها فيما بينها وتشكل شبكة نقل متصلة معا بعضها 
في منطقة الدراسة كما تحقق سهولة الوصول واالتصال بين المستوطنات  ، وبغية التعرف على 

طنات االسهل اتصال ينبغي دراسة سهولة االتصال بالنسبة لعدد السكان وبالنسبة لعدد المستو 
 الوصالت وبالنسبة لمسافة الفعلية وكما يلي :

 لدراسة:الرتبة المرجحة لمستوطنات منطقة ا -4-2-4

المرجحة من الدراسات اإلحصائية ذات األهمية في معرفة العقد  تعتبر دراسة الرتبة          
)المستوطنات( التي تحظى بالرتبة المرجحة )األولى( في االتصال والوصول من خالل دراسة 
سهولة الوصول بالنسبة لعدد الوصالت وعدد السكان والمسافة الفعلية لكل عقدة)مستوطنة( مع 

إلى  الدراسة من خالل تحويل خريطة الطرق والمستوطناتت( في منطقة بقية العقد )المستوطنا
طة طوبولوجية مكونة من عقد و وصالت  وهو فرع من فروع الهندسة يعالج اشكال الشبكات خري

اكثر)العقد( والتي تمثل مستوطنات منطقة الدراسة  وبمختلف أو  بخطوط مستقيمة بين نقطتين
لمنطقة الدراسة  وبعد  لوجيةو بو ( الخريطة الط24طة )، وتوضح الخري(1)االبعاد للعقد داخل الشبكة

طة الطوبولوجية نقوم من خاللها بأنشاء مصفوفات للعقد توضح سهولة الوصول ير انتاج الخ
( وان العقدة التي تتصل مع بقية عقد الشبكة  (3بالنسبة لعدد الوصالت)والتي يوضحها الملحق)

ى في سهولة الوصول بالنسبة لعدد الوصالت األول بأقل عدد من الوصالت تحصل على المرتبة
افة الفعلية )كما موضحة ، ثم نكرر العملية بأنشاء مصفوفة توضح سهولة الوصول بالنسبة للمس

( (، وان العقدة التي تحظى بأقل مسافة تربطها مع بقية عقد )مستوطنات( الشبكة 4في ملحق)
العقد بالنسبة لعدد السكان فالعقدة التي تحظى  ى ، ومن ثم نأخذ مرتبةاألول تحصل على المرتبة

ى ، بعد اكمال هذه الجداول نقوم باستخراج الرتبة األول بأكثر عدد من السكان تأخذ المرتبة
المرجحة االسهل وصوال بين العقد)المستوطنات ( في منطقة الدراسة من خالل جمع مراتب العقد 

دد السكان كما موضح في الجدول المرتبة بالنسبة لعبالنسبة لعدد الوصالت و المسافة الفعلية و 
(  ثم نجمع هذه الرتب لكل عقدة من عقد الشبكة  في منطقة الدراسة التي تمثل المستوطنات 29)

ى والمرجحة الن تكون هي األول البشرية وان العقدة التي تحظى باقل مجموع تحصل على المرتبة
وال بين المستوطنات البشرية في منطقة الدراسة ثم المستوطنة المركزية واالسهل اتصاال و وص

                                                           

 80مجيد ملوك السامرائي، جغرافية النقل الحديثة وتطبيقاتها الحاسوبية، مصدر سابق، ص  (1)
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التي تليها تأخذ الرتبة الثانية وهكذا والعقد التي تحظى بنفس المجموع تأخذ نفس الرتبة المرجحة 
 وكما يلي .

 (2020)لسنة  الرتبة المرجحة()والوصالت ( الخريطة الطوبولوجية للعقد 24خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على 

 غير بيانات الشرقاط، إحصاء قسم الدين، صالح إحصاء دائرة لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة -1
 .2020، منشورة

 Arc Gis. 10.3 وبرنامج( 2020) لسنة Sentinel 2 الصناعي القمر مرئية -2
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 اثر الطرق على نشوء  وتوزيع المستوطنات البشرية -4

( نقوم بأنشاء المصفوفات وجدول الرتبة المرجحة الستخراج 24طة )ير ومن مالحظة الخ
 المستوطنات االسهل وصوال بين مستوطنات منطقة الدراسة وكما يلي :                     

 (2020)لسنة الدراسة منطقة لمستوطنات واتصاال وصوال االسهل المرجحة الرتبة( 29) جدول

 

 
 ت

 
 

 دـــــقــعــال

 
الرتبة 
لعدد بالنسبة 

 وصالتال

 
الرتبة بالنسبة 

 مسافةلل
 الفعلية

 
الرتبة 
بالنسبة 

 سكانلعدد 

 
 

 المجموع

 
 الرتبة

 المرجحة

 2 14 1 11 2 المركز 1

 5 23 8 8 7 شكرا 2

 7 39 10 13 16 الحورية 3

 9 42 2 16 24 الخضرانية 4

 14 52 3 20 29 العيثة  5

 37 105 36 35 34 اعذية 6

 39 115 44 38 33 ارفيع 7

 38 109 39 45 25 حسن الخليف 8

 29 82 43 21 18 ام العمايم 9

 35 100 41 42 17 شنف 10

 15 53 18 23 12 الصبخة 11

 20 65 21 31 13 السكنية 12

 27 80 19 39 22 المسيحلي 13

 25 76 16 41 19 الخانوكة 14

 34 97 27 44 26 الجفر  15

 25 76 24 43 9 تلول الباج 16

 1 7 5 1 1 عويجيلة 17

 3 20 12 3 5 المشهد 18

 6 28 11 7 10 هيجل فوقاني 19

 18 63 31 12 20 جرناف شرقي 20

 21 67 23 17 27 كنيطرة 21

 24 75 20 25 30 كنعوص سفلى 22

 28 81 17 33 31 كنعوص عليا 23

 30 83 30 30 23 سحل المضيف 24

 23 72 25 32 15 الناهية  25

 27 80 33 26 21 شيالة 26

 22 69 32 27 10 حمد ستير 27

 8 41 28 9 4 عين حياوي 28

 13 50 26 18 6 سيحة عثمان 29

 4 21 15 2 4 السفينة 30

 11 48 29 4 15 النايفة 31

 7 39 9 10 20 اسديرة عليا 32

 12 49 14 14 21 طقطق 33

 10 45 6 15 24 اسديرة وسطى 34

 16 57 7 22 28 الفياض 35

 19 64 4 28 32 اسديرة سفلى 36

 32 91 22 34 35 الحكنة 37

 31 89 13 40 36 شاطي الجدر 38

 13 50 42 5 3 صالح اليوسف 39
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 المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على 

 الشرقاط، إحصاء قسم الدين، صالح إحصاء دائرة لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة - -1
 .2020، منشورة غير بيانات

 Arc Gis. 9,2 وبرنامج( 2020) لسنة Sentinel 2 الصناعي القمر مرئية -2

 2020، منشورة غير بيانات والمتابعة، التخطيط الدين، صالح محافظة وجسور طرق مديرية -3

 (24الخريطة ) -4

ن ان مستوطنة )عويجيلة ( حظيت بالمرتبة المرجحة ي( تب29الجدول ) مالحظةمن خالل    
ى بالنسبة األول ا حصلت على المرتبةإذ   االسهل وصوال واتصاال بين مستوطنات منطقة الدراسة

ى بالنسبة األول جميع مستوطنات منطقة الدراسة ، والمرتبةإلى  الوصالت الالزمة للوصوللعدد 
جميع مستوطنات الشبكة ،كما حصلت على المرتبة إلى  لمسافة الفعلية أي اقل مسافة للوصول

( وبالتالي حصلت على 7لك كونت اقل مجموع للرتب بواقع )وبذالخامسة بالنسبة لعدد السكان 
( وهي المستوطنة الحضرية الوحيدة المركز)ت بعدها مستوطنة ءوالمرجحة ، وجاى ولاأل المرتبة

 (المشهد)( ، ثم مستوطنة 14بالمرتبة الثانية بمجموع رتب بلغ ) التي تمثل مركز قضاء الشرقاط
بالمرتبة الرابعة ، ومستوطنة ( السفينة )( ، ثم مستوطنة 20وع رتبي بلغ )مبالمرتبة الثالثة بمج

بالمرتبة السادسة ،كما حصلت كل من  (هيجل فوقاني)بالمرتبة الخامسة ، ومستوطنة  (اشكر )
بالمرتبة  (عين حياوي)على المرتبة السابعة ، ومستوطنة (سديرة عليا ( و  )االحورية)مستوطنة 

على  (اسديرة وسطى)وطنة تكما حصلت مسبالمرتبة التاسعة  (لخضرانية)اومستوطنة  الثامنة 
ت كل من ءوجالعاشرة في سهولة الوصول واالتصال بين المستوطنات في منطقة الدراسة ة ابالمرت

تب الخمسة األخيرة وعلى التوالي امستوطنات )شنف /الحسك/ اعذية/ حسن الخلف /ارفيع ( بالمر 
( كونها مستوطنات ضمن النمط المنتشر وبعيدة عن مناطق التركز السكاني 35/36/37/38/39)

ن قليلة مما جعلها تحظى بالمراتب األخيرة وهي األصعب وصوال واتصاال بين وذات اعداد سكا
 اكثر المسافات واكثر عدد في الوصالت للوصولإلى  حيث تحتاجالمستوطنات  في منطقة الدراسة 

   بقية مستوطنات منطقة الدراسة .إلى 

 11 48 34 6 8 الجغايفة 40

 17 59 35 19 5 االكرح 41

 26 78 43 24 11 تل الهوى 42

 30 83 40 29 14 خربة طلب 43

 33 95 38 36 21 تل الصيد 44

 36 101 37 37 27 الحسك 45



 

 االستنتاجات 

 و

 المقترحات
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 االستنتاجات:

اثرت طرق النقل بشكل مباشر على نشوء وتوزيع المستوطنات البشرية في قضاء الشرقاط اذ وقعت  -1
 وعلى اختالف اصنافها. وبشكل مباشرالطرق جميع المستوطنات على 

تميزت شبكة الطرق بانها ذات كفاءة ربط عالية وفق المؤشرات اإلحصائية اذ دلت تلك المؤشرات على  -2
ميزها بكفاءة ربط عالية  ضمنها، وهذامن شبكة كاملة  أكثروجود ترابط تام في الشبكة مع وجود 

 لمنطقة.المستوطنات منطقة الدراسة مع بعضها البعض اذ سهلت الوصول واالتصال الى كافة أجزاء 
دلت دراسة عامل االرتباط الى وجود ارتباط بين طرق النقل والمستوطنات لكن بدرجة ضعيفة لوجود  -3

اما الرتباط مع مراكز الخدمة فانة ارتباط إيجابي قوي مع  البرية،مقاطعات تقل فيها اطوال الطرق 
  .طرق النقل والمستوطنات داللة على توزيعها مع امتداد الطرق والمستوطنات

باستثناء الطريق  جدا،تميزت طرق الشبكة بأنها ذات كفاءة فعلية متباينة من الضعيفة الى ضعيفة  -4
 .ضمن منطقة الدراسة تميز بكفاءة عالية بدرجة جيدة جدا موصل(الرئيسي )بغداد ــ 

 ( كم معبدة فقط.313( كم منها )699ال الطرق في منطقة الدراسة )بلغ اجمالي اطو  -5
انت الكثافة ( نسمة، في حين ك10.000( كم لكل )30.54بالنسبة لعدد السكان ) الطرقبلغت كثافة  -6

 2( كم1000( كم لكل )365بالنسبة للمساحة )
تباين توزيع المستوطنات البشرية على أصناف الطرق بشكل كبير اذ حظيت الطرق الثانوية بالحصة  -7

ة اقلها جذبا يبل كانت الطرق الرئيس( مستوطنة عليها بالمقا26األكبر من عدد المستوطنات اذ وقعت )
( 12على الطرق المحلية و) ( مستوطنات6حين وقعت ) فقط فيللمستوطنات بواقع مستوطنة واحدة 

 والحصوية.مستوطنة وقعت على الطرق الترابية 
النمط  ضماخذت مستوطنات منطقة الدراسة انماطا توزيعية مختلفة من حيث الشكل وحجم السكان اذا  -8

( مستوطنات، في حين ضم النمط الخطي 6من سكان منطقة الدراسة بواقع ) (%51ما نسبة )لمتجمع ا
( مستوطنات، اما النمط المبعثر فعلى الرغم من 8( من سكان منطقة الدراسة بواقع )29.5ما نسبة )

( من سكان 19.5( مستوطنة الى انه شكل ما نسبة )31زيادة عدد مستوطناته الذي وصل الى )
 دراسة.منطقة ال

دورا بارز في التأثير على امتداد الطرق اذ اثرت تلك العوامل وخاصة عامل  عيةيكان للعوامل الطب  -9
المستوطنات البشرية اذ قامت المدينة على المظهر  ونشوء وتطورالسطح على مد شبكات الطرق 
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شبكة الطرق اذ  باالستيطان ومدالتضاريسي المعروف بالمصاطب النهرية الستواء سطحه الذي سمح 
 .( متر فوق مستوى سطح البحر190.9ــ  160يتراوح ارتفاعه بين )

 ضهر دور العوامل البشرية بشكل واضح في التأثير على طرق النقل وباألخص عامل العدد السكاني -10
التي تساهم في جذب  مراكز الخدمةباإلضافة الى  لبشريةلعوامل الاألساس  يهف والمناطق السكنية

 .برية نحوها وتقع عليها وتجذب السكان نحوهاال الطرق

 :مقترحاتال

الحاصل  لتقليل الزخممن مركز القضاء  انشطارها رراإلدارية المقاإلسراع بأجراءت انشطار الوحدات  -1
  .مركز القضاء على المؤسسات الخدمية في

من مجموع اطوال شبكة  (% 55زيادة اطوال الطرق المعبدة لمنطقة الدراسة كونها ال تشكل سوى ) -2
ومتابعة تنفيذ الطرق وفق المواصفات الهندسية العالمية فقد اثرت صفقات الفساد  المنطقة.الطرق في 

 في نوع ومواصفات الطرق في المنطقة وبشكل كبير.
في المناطق الخالية وذلك بتوفير الخدمات فيها ضرورة انشاء مناطق سكنية وفق التخطيط الهندسي  -3

 الزخم والتزاحم في المناطق السكنية الحالية. وذلك لتجنب
واحياء مناطق جديدة تستغل انشاء جسر ثاني يسهم في زيادة الربط لشبكة الطرق في منطقة الدراسة  -4

اذ ال يوجد سوى جسرا واحدا يربط الجزء الشرقي بالغربي للقضاء مما يجبر بعض الستعمال السكني 
 الختصار المسافة والوقت.عند مستوطنة )السفينة(  المواطنين الى العبور بواسطة القوارب

الفعلية اثناء  ضرورة االهتمام بصيانة الطرق التي قللت التكسرات والمطبات الصناعية من كفاءتها -5
 التنقل.

من مركز القضاء الى خارج المركز كونه  البيع بالجملة() الخضاروسوق نقل معارض السيارات  -6
والذي بدورة يتسبب في زيادة االختناقات يتسبب بوجود مسافة معطلة من الطرق داخل مركز المدينة 

 المرورية.
اختناقات اذ ال يلتزم وضع حد للمركبات غير المسجلة في سجالت وزارة الداخلية لما تسببه من  -7

  .والتي تعاني منها منطقة الدراسة وبشكل كبيريها مخالفات سائقيها بقوانين المرور وال تسجل عل
مراقبة ومحاسبة السائقين الغير ملتزمين في باألوزان المقررة لحمولة المركبات اذ تؤثر هذه التجاوزات  -8

 على تقليل عمر الطريق المفترض 



 

 المالحق
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 الـــمــالحــــــق 

 ( المؤسسات التعليمية في منطقة الدراسة1ملحق )        

 
 ت

طعة
مقا

م ال
اس

 

مها
رق

ضة 
رو

ئية 
بتدا

ا
طة 

وس
مت

 

وية
ثان

دية 
عدا

ا
 

عهد
م

لية 
ك

موع 
مج

ال
ات 

بناي
د ال

عد
 

 3 4 0 0 0 1 0 3 0 1 حورية حاوي 1
 7 11 0 0 1 1 2 7 0 2 خضرانية حاوي 2
 16 25 0 0 1 3 4 17 0 3 جرناف شرق الحاوي 3
 5 13 0 0 1 1 3 8 0 4 حورية الجزيرة 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 خضرانية جزيره 5
 21 27 2 0 1 4 5 14 1 19 بعاجة الجزيرة 6
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 محا 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 جرناف شرق جزيرة 8
 1 2 0 0 0 1 0 1 0 16 الخصم الحاوي 9
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 الرمضانية 10
 6 8 0 0 1 0 2 5 0 21 خصم الجزيرة 11
 6 7 0 0 0 1 2 4 0 89 المسيحلي 12
 11 19 1 1 0 2 2 13 0 20 اجميلة الجزيرة 13
 8 8 0 0 0 0 0 8 0 87 البالليج 14
 3 5 0 0 0 1 1 3 0 88 تلول الباج 15
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 جزيرة الشرقاط 16
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 31 سحل المضيف 17
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 32 الناهية 18
 2 2 0 0 0 0 1 1 0 35 عين حياوي 19
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 قهارة 20
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 35 طوينه 21
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 سيسبانه 22
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 سنوقة 23
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 36 اكرح تحتاني 24
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 ربية الشرقاط، بيانات غيرتربية صالح الدين، قسم تمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات وزارة التربية، مديرية  -المصدر: 
 2020منشورة لسنة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 ام كهوة 25
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 خربة طلب 26
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 38 تل الهوى 27
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 41 تل الصيد 28
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 سيحة عثمان 29
 1 2 0 0 0 0 1 1 0 89 شيراو 30
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 93 شندر تحتاني 31
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 73 الطالعة 32
 5 11 0 0 0 2 0 9 0 83 هيجل كبير 33
 2 4 0 0 0 2 0 2 0 77 هيجل فوقاني 34
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 النوجة 35
 3 4 0 0 0 0 1 3 0 78 اكنيطرة 36
 2 4 0 0 1 0 1 2 0 76 هيجل صغير 37
 4 7 0 0 0 2 0 5 0 75 اعويجيلة 38
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 السفينة 39
 3 5 0 0 0 0 1 4 0 79 كنعوص سفلى 40
 3 5 0 0 0 1 1 3 0 80 كنعوص عليا 41
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 اسديرة عليا 42
 1 2 0 0 0 0 1 1 0 68 حكنة 43
 1 4 0 0 0 1 0 3 0 67 شاطي الجدر 44
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 وادي التينة 45
 1 1 0 0 0 0 0 1 0 42 الحسك 46
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 تل هويش 47
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 احمد المطلك 48
 8 18 1 0 1 3 2 10 1 71 اسديرة وسطى 49
 5 11 0 0 0 2 0 9 0 64 اسديرة سفلى 50
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 الـــمــالحــــــق 

 ( األسماء الفعلية لعقد شبكة الطرق البرية في قضاء الشرقاط2ملحق )

قيمة االتصال  اسم العقدة الفعلي رقم العقدة
 المباشر

رقم 
 العقدة

 قيمة االتصال المباشر اسم العقدة الفعلي

 2 قرية ام العمايم  49 3 قرية اجديدة /مهجورة 1
 3 مفرق المحطة 50 3 قرية شيراوة / مهجورة 2
 2 مفرق حسن الخلف 51 4 مفرق طرق ترابية  3
 3 مفرق قرية شنف 52 2 قرية حمة ستير 4
 3 مفرق قرية عين صديد/ 53 3 هيجل فوقاني 5
 2 مفرق طرق ترابية 54 2 مفرق طرق بري 6
 2 مفرق طرق ترابية  55 3 هيجل كبير 7
 2 مفرق بعاجة خارجي 56 3 قرية سيسبانة  8
 3 مفرق بعاجة داخلي 57 3 مفرق طرق ترابية  9
 3 منطقة الصناعة 58 2 مفرق الطرق الترابية /المعبدة 10
 3 مفرق الدوائر الحكومية  59 3 مفرق للطرق الترابية  11
 3 مفرق السدة الجديدة 60 3 قرية عين حياوي 12
 3 مفرق شارع المطاعم 61 3 قرية سيحة عثمان 13
 3 مفرق اجميلة داخلي 62 3 مفرق الجسرـ الشرقي 14
 3 مفرق اجميلة خارجي 63 4 مفرق الهيجل 15
 4 مشروع الماء العمالق 64 3 مفرق طرق ترابية  16
 3 مفرق اعدادية الصناعة  65 3 مفرق االكرح 17
 3 الخصممفرق  66 3 قرية االكرح 18
 3 مفرق السدة الجديدة ـالخصم 67 2 مفرق سنوقة  19
 3 مفرق ام الشبابيط 68 2 قرية سنوقة 20
 3 مفرق اجميلة الجديدة 69 3 قرية تل الهوى 21
 3 قرية السكنية  70 4 مفرق طقطق الخارجي 22
 3 مفرق السكنية  71 3 مفرق الفهد الخارجي 23
 3 قرية الجفرمفرق  72 3 مفرق خربة طلب 24
 3 قرية الجفر 73 4 مفرق اسديرة الخارجي 25
 4 قرية المسيحليي 74 2 قرية تل الصيد 26
 3 مفرق العدلة  75 3 مفرق الحسك 27
 1 مفرق طرق ترابية  76 2 قرية الحسك 28
 4 مفرق طرق ترابية   77 3 مفرق تل هويش 29
 3 العسكر/مهجورةقرية عايد  78 3 مفرق الفياض الخارجي 30
 2 مفرق طرق زراعية  79 4 مفرق محطة المجبل 31
 2 مفرق قرية كباحة/مهجورة 80 3 مفرق اسديرة سفلى 32
 3 مفرق طرق زراعية ترابي 81 3 قرية اسديرة سفلى 33
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 3 مفرق طرق زراعية ترابي 82 2 قرية الحكنة  34
 4 مفرق عين صديد 83 1 قرية شاطي الجدر 35
 3 مفرق طرق ترابية 84 3 قرية الفهد 36
 3 مفرق قرية قهارة /مهجورة 85 3 قرية طقطق 37
 3 مفرق تلول الباج  86 4 قرية اسديرة عليا 38
 3 قرية تلول الباج 87 5 مفرق البت 39
 3 مفرق تلول الباج المدخل 88 3 مفرق اسديرة داخل 40
 3 مفرق طرق ترابية  89 2 مشروع ماء اسديرة  41
 3 مفرق أراضي زراعية  90 1 مفرق طقطق داخل 42
 3 لبوحمد /مهجورةا مفرق قرية 91 3 مفرق الجسر الجانب الغربي 43
 4 مفرق طرق ترابية 92 3 قرية شكرا 44
 2 قرية اعويجيلة  93 4 مفرق الحورية 45
 3 مفرق قريةاعويجيلة الداخل 94 3 قرية الخضرانية  46
 2 مفرق اسديرة عليا ـطقطق 95 3 مفرق الجرناف ـ العيثة  47
 3 قرية طقطق 96 3 قرية العيثة  48
 3 مفرق اسديرة وسطى  104 3 قرية حكفة /مهجورة 97

 3 مفرق طريق البت 105 3 مفرق جزيرة الشرقاط 98
 3 مفرق طرق ترابية  106 3 مفرق العيثة 99

 3 مفرق بعاجة 107 3 قرية بعاجة 100
 4 مفرق طرق ترابية 108 3 فلكة بعاجة الداخلية 101
 3 مفرق الجسر ــشكرا 109 2 مفرق قرية شكرا 102
    4 قرية اسديرة وسطى 103
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 ( مصفوفة سهولة الوصول طبقا لعدد الوصالت /الجزء األول3ملحق )
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 طبقا لعدد الوصالت /الجزء الثاني( مصفوفة سهولة الوصول 3ملحق )
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 ( مصفوفة سهولة الوصول طبقا لعدد الوصالت /الجزء الثالث3ملحق )
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 ( مصفوفة سهولة الوصول طبقا لعدد الوصالت /الجزء الرابع3ملحق )
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 الجزء األول/ مصفوفة سهولة الوصول حسب المسافة الفعلية( 4ملحق )
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 الجزء الثاني/ ( مصفوفة سهولة الوصول حسب المسافة الفعلية4ملحق )
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 الجزء الثالث/ ( مصفوفة سهولة الوصول حسب المسافة الفعلية4ملحق )
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 الجزء الرابع/ ( مصفوفة سهولة الوصول حسب المسافة الفعلية4ملحق )
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 قـــــــــــــــــــائــــــــمــة الــــــمـــــــــــصادر 

 القرآن الكريم -اواًل: 

 -المصادر العربية:  - :ثانياً 

 الكتب: -1
إبراهيم، عيسى علي، األساليب اإلحصائية والجغرافيا، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  .1

1999.  
 ،1988 مصر، ،4ط والتوزيع، للنشر الثقافة دار المدن، جغرافية في دراسات علي، احمد، إسماعيل .2
 ، 2002، األجود، فضل إبراهيم، المدخل الى جغرافية النقل، الدار العربية للنشر والتوزيع القاهرة، مصر .3
توفيق، محمود وآخرون، شبكة المواصالت في الوطن العربي، المنضمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  .4

 .2002 الحوث والدراسات العربية،معهد 
 .2011 جرجيس، محمد عجاج، التكون التاريخي لبلدة الشرقاط، مطبعة الموصل، .5
الحساني، مصطفى فالح، مناخ العراق أسس وتطبيقات، دار مسامير للنشر والتوزيع، السماوة، العراق،  .6

2020. 
 .1986 جامعة البصرة، الخفاف، عبد علي، الريحاني، عبد مخمور، جغرافية السكان، مطبعة .7
 .1990 خير، صفوح، البحث الجغرافي ومناهجه واساليبه، درا المريخ للنشر، السعودية، .8
 .2000، الخير، صفوح، الجغرافية موضوعها ومنهاجها وأهدافها، دار الفكر المعاصر، دمشق .9

ر والتوزيع، ، دار صفاء للنش2الدليمي، خلف حسين، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنى التحتية، ط .10
 .2015 عمان، األردن،

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1الدليمي، خلف حسين، تخطيط المدن، نظريات وأساليب، ط .11
 .2015 األردن،

 .2010سالم، محمود توفيق، هندسة الطرق، دار الراتب الجامعية، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت،  .12
 .2009 ب البحث المعاصرة، مطبعة الهالل، دمشق،السامرائي، مجيد ملوك، الجغرافية وأسالي .13
السامرائي، مجيد ملوك، جغرافية النقل الحديثة اساسياتهاـ اتجاهاتها ـ تطبيقاتها، المطبعة المركزية،  .14

 .2010جامعة ديالى،
 .2015السامرائي، مجيد ملوك، جغرافية النقل المعاصرة وتطبيقاتها الحاسوبية،  .15
 .2002ة السكان، الجزء الثاني، دار الكتب لطباعة والنشر، بغداد، السعدي، عباس فاضل، جغرافي .16
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 .2009، السعدي، عباس فاضل، جغرافية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد  .17
السماك، محمد أزهر سعيد، جغرافية الصناعة بمنظور معاصر، دار اليازوري للطباعة والنشر، عمان  .18

 .2011 االردن، -
السماك، محمد أزهر واخرون، جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق، الطبعة األولى، دار اليازوري   .19

 2011عمان،  –العلمية للنشر والتوزيع، األردن 
 .1976 الشامي، صالح الدين، النقل )دراسة جغرافية(، جامعة القاهرة، اإلسكندرية، .20
 .1985 التربة، مطبعة جامعة بغداد،شريف، إبراهيم، الشلش، علي حسين، جغرافية  .21
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 1الشواورة، علي سالم، التخطيط في العمران الريفي والحضري، ط  .22

،2012. 
 .2015، ، جغرافية النقل، كلية اآلداب، جامعة كركوكيعلصفر، زين العابدين  .23
، المؤسسة الحديثة 1لجغرافية التنموية، طالطيف، بشير إبراهيم، واخرون، خدمات المدن ـ دراسة في ا .24

 .2009 للكتاب، طرابلس، لبنان،
عبد العزيز، الشريف محمد، تطبيقات في ميكانيكيا التربة واالساسات، الجزء األول، مطبعة كلية  .25

 .2004 الهندسة، أسيوط، مصر،
سودان للنشر والطباعة إبراهيم، عباس عبد اهلل، الهيدرولوجيا، دار جامعة ال عبد الماجد، عصام محمد، .26

 .2002والتوزيع، الطبعة األولى، الخرطوم، السودان، 
 . 1994 عبدة، سعيد، أسس جغرافي النقل، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، .27
 2007عبدة، سعيد، جغرافية النقل الحضري، المجموعة الدولية للطبع والتوزيع، الكويت،  .28
 .2007 ومرماها، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،عبدة، سعيد، جغرافية النقل مغزاها  .29
، مكتب المرايا، 1، ط1عز الدين، عبد القادر، الشرقاط بين عبقرية المكان ونشاط االنسان، ج .30

 .2011الموصل،
 فرنسيس، بشير يوسف، موسوعة المدن والمواقع في العراق، الطبعة األولى، أي ـ كتب للنشر، لندن، .31

2017. 
 1982إسماعيل، أنماط االستيطان الريفي في العراق، مطبعة الحوادث، بغداد، العراق، محمد، خليل  .32
المظفر، محسن عبد الصاحب، عمر الهاشمي يوسف، جغرافية المدن، مبادئ واسس ومنهج ونظريات،  .33

 2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط
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 المطبوعات الحكومية:  -2
 .2020، بيانات غير منشورة ن، التخطيط والمتابعة،مديرية طرق وجسور محافظة صالح الدي -1
 .2020، وزارة الموارد المائية، دائرة حفر االبار في صالح الدين، قسم الجيولوجيا، بيانات غير منشورة -2
 2020 دائرة زراعة صالح الدين، شعبة زراعة الشرقاط، بيانات غير منشورة، -3
إحصاء صالح الدين، قسم إحصاء الشرقاط، بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة  -4

 2020 غير منشورة،
وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي، قسم المناخ )بيانات  -5

 2020 غير منشورة(، بغداد،
 ات غير منشورة،وزارة الصحة، مديرية صحة صالح الدين، قطاع الرعاية الصحية في الشرقاط، بيان -6

2021   
 2020وزارة التربية العراقية، دائرة تربية صالح الدين، قسم تربية الشرقاط، بيانات غير منشورة،  -7

  البحوث والدوريات:-3

 1982 محمد، خليل إسماعيل، أنماط االستيطان الريفي في العراق، مطبعة الحوادث بغداد، -1
والتعليمية في مدينة المناذرة، مجلة الباحث، جامعة  سعيد، على لفتة، تقييم كفاءة الخدمات الصحية -2

 2012 الكوفة، كلية اآلداب، الجزء األول، العدد الخاص بالمؤتمر األول،
مكانية التوسيع في زراعة الذرى  -3 علي، محمود بدر، الخصائص الجغرافية الطبيعية لمحافظة بابل وا 

 2004الخامس،  الصفراء، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة الكوفة، العدد
علوان، سماح صباح، تصنيف شبكة الطرق الريفية غي محافظة النجف، مجلة  حمودي، فراس ثامر، -4

  2016(، 5) 27كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، مجلد 
علي، احمد ناطق محمد، واخرون، دورة حياة مشهد الشارع الحضري، مجلة المخطط والتنمية، العدد   - -5

42 ،2020 
، محمد احمد، شبكة الطرق البرية في منطقة المدينة المنورة، مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية، الرويشي -6

 1992، 143العدد 
النجدي، فرح عبد القادر، العالقة المكانية بين شبكة طرق النقل البرية وتوزيع  السامرائي، مجيد ملوك، -7

 2013، 6، العدد 20ة، المجلد السكان في قضاء تكريت، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنساني
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العمري، فؤاد عبد الوهاب، تأثير المظهر األرضي في االستيطان البشري لمدينة تكريت، موسوعة مدينة  -8
 1995، 1تكريت، الجزء 

حبشي، محمد حسن، مدن لبنان من التخطيط الى الزحمة، نحو ثقافة التنقل المرن،  يونس، حسين محمد، -9
 2019، 40العدد مجلة المخط والتنمية، 

 كتيب المكرمة، مكة مدينة على تطبيقية دراسة الطريق، على المهدر الزمن الرحمن، عبد علي منال -10
 ،2020 /11/ 28ـ27. واالتصاالت النقل جغرافية لباحثي العربي الملتقى

 : الرسائل واالطاريح:4

رسالة ماجستير غير منشورة، مركز الخالدي، هدى عبد القادر، تقييم كفاءة النقل في منطقة المحمودية،  -1
  2005 التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد،

صالح، احمد عبد اهلل، دور طرق النقل البرية في نمو المستوطنات البشرية في محافظة نينوى، رسالة  -2
 1988، ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد

وطنات البشرية في محافظة صالح الدين، السامرائي، مجيد ملوك، دور الطرق البرية في نمو المست -3
 1990 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد،

الجنابي، احمد صباح مرضي عقل، أثر طرق النقل البري على نمو المستوطنات البشرية في محافظة  -4
 2003بابل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 

ر النقل بالسيارات في البناء الوظيفي والعمراني لمدينة بعقوبة، رسالة الدليمي، رجاء خليل احمد، أث -5
 2005ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى، كلية التربية، 

الدوري، رغد سعيد عبد الحميد، العالقة المكانية بين شبكة الطرق وتوزيع المستوطنات في قضاء سامراء،  -6
 .2006 ة التربية،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تكريت، كلي

العامري، رافد موسى عبد حسون، أثر النقل الحضري في البناء الوظيفي والتوسع العمراني لمدينة  -7
 2007 الديوانية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة القادسية،

المثنى  العويدي، قاسم عالم كاظم، أثر طرق النقل البري على نمو المستقرات البشرية في محافظة -8
 2012 ،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل

الجميلي، نور رشيد حميد، العالقة المكانية بين الطرق المعبدة ونمو وتوزيع المستوطنات الريفية في   -9
 .2012 قضاء الخالص، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى، كلية التربية للعلوم اإلنسانية،
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Abstract: 

Transportation is one of the most important components of the 

development of residential areas from various aspects, whether economic, 

social or cultural. It is the main factor in linking and connecting those 

regions with other regions. Through it, ideas goods and people move, and 

cities grow and develop until they reach a higher administrative level than 

they were previously. The land roads play the most prominent role in the 

growth and distribution of human settlements wherever they are found. The 

areas without roads remain poor in the presence of the population. 

Consequently, there are no service centers in them. This study aimed at 

revealing the interactive relationship between transportation methods and 

the emergence and distribution of human settlements in the district of Al-

Sharqat, which occupies an area estimated 1913 km2 and divided into (50) 

districts. The study included three periods (2007, 2007, 1997), during 

which the growth and distribution of settlements in terms of numbers and 

size were monitored. The study used satellite visuals, statistical data, and 

field studies to monitor that growth and distribution using statistical 

methods to prove this. It also aimed to study and analyze the reality of the 

road network in an accurate statistical manner to know its efficiency in 

linking parts of the region and the actual efficiency of the roads that 

compose it. In addition to highlighting the impact of geographical factors 

on the road network within the region. The study reached a number of 

conclusions, the most prominent of which was the clarity of the impact of 

roads on the emergence and distribution of human settlements and the 

variation of that effect with the different types of roads-roads had the 

largest percentage in terms of attracting settlements reaching (57%), while 

the percentage of sandy roads came in second place with (26%) and local 

roads by (14%).While the main roads came with the lowest percentage, 

amounting to (3%). It also concluded that there is a high linkage efficiency 

in the road network. In contrast, it was found to have a very weak actual 

efficiency at (41%) due to the lack of interest in maintaining roads and 

keeping pace with their development with the development of population 

numbers in the region The study provided recommendations, the most 

prominent of which was the development of administrative units in the 

study area and not remaining within the district only, which caused the 

inefficiency of the distribution of service institutions centers. The 

distribution of which was limited to the eastern part only, in addition to 

increasing the linkage of the road network between the eastern and western 

sections of the Tigris River by constructing a second bridge to increase the 

efficiency of the network, which is currently linked to the only concrete 

bridge in the region. 
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