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 معهد اعداد المعلمات في كركوك         كلية التربية –جامعة واسط 
 

 ملخص بحث                                        

تعاني محافظة واسط من كثافة النقل في شوارعها الرئيسية وذلك لتزايد اعداد السيارات في المدينة 
م حيدددم تدددم فدددتا الحددددود امدددام السددديارات المسدددتعملة والحديثدددة مدددن الددددول المجددداور  3002بعدددد عدددام

يارات الحكومية والخاصة باإلضافة الى السيارات التي تم بيعها واستيراد الدولة اعداد كبير  من الس
الى الموظفين والعسكريين عن طريق التقسيط وادت هذه االجراءات الى زياد  فدي اعدداد السديارات 

وقددددد ترتددددب علددددى ذلددددك زيدددداد  فددددي كثافددددة المشدددداكل  3022-3002( للفتددددر %00الددددى اكثددددر مددددن  
السدديما تلددوم الهددواء والضددجيا واالهتددزازات ومددا رافقهددا مددن المروريددة والبيئيددة فددي شددوارة المدينددة  

مشاكل مرورية  مثل حوادم الدهس واالصطدام واالنقالب وتأخير الرحلدة وضدياة الوقدت وهيرهدا 
  وبعضددها بسددبب قلددة الصدديانة واالكسدداء وسددوء االدار  المروريددة فيهددا وبمددا ان مدينددة الكددوت تمثددل 

الرئيسددي للعددراق مددروراا بالعاصددمة ب ددداد الددى  المحافظددات  حلقددة وصددل بددين مدينددة البصددر  الميندداء
الشددمالية ومعظددم هددذه الحركددة تمددر بمركددز مدينددة الكددوت عبددر مدينددة الناصددرية  ذي قددار( أو عبددر 
مديندددة العمدددار   ميسدددان(  وان انجددداز الطريدددق الحدددولي لمديندددة الكدددوت سدددي دي الدددى تقليدددل الكثافدددة 

يندة وشدوارعها الدى جاندب تحسدين االوضداة البيئيدة ولتقليدل المرورية والحوادم المرورية داخدل المد
 الضوضاء والتلوم الهوائي فيها. 
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 مقدمة:
لمدا لدم مدن اهميدة كبيدر   لحيا  االقتصادية المعاصدر  االعمد  االساسية ليعد النقل احد اهم        

فدي القدرن وقد تطور قطاة النقل تطدور واضدا  .والدوليودور واضا في خدمة االقتصاد الوطني 
 فقددد تنوعددت طددرق النقددل .موتحديثدد الماضددي وذلددك بفضددل خطددط التنميددة الوطنيددة وتخطدديط النقددل

وتحسددنت نوعياتهددا وقدددراتها وبمددا يتناسددب مددم الحاجددات المتزايددد  لهددذه الطددرق مددن قبددل  ووسددائطم
ة الحضددريالفعاليدات  أكثددرالنقددل مدن  قطداة والسدلم. انالبضددائم  نقدلعمليددات المسدافرين والسدياو و 

نتيجة توسم في المناطق الحضرية والريفية  وجا وذلك لتزايد الطلب على خدمات النقلونض تطورا
فقددد ظهددرت صددعوبات عديددد  فددي حركددة المددرور داخددل المدددن منهددا وعليددم  .المدددن وتزايددد سددكانها

االزدحدددام المدددروري والتلدددوم البيئدددي والحدددوادم المروريدددة  والتدددي اخدددذت بالتزايدددد مدددم تزايدددد السدددكان 
 فضدال عدن صدعوبة داخدل المدنعددادها ا استمرار التوسدم فدي امدتالك السديار  وتزايدد  لحضر ومما

 . توسيم الشوارة القائمة
تالفدي  transportation planning process تخطديط النقدلعمليدات وعليدم فدان مدن اهددا   

االسدتفاد  القصدو  فضال عن تحقيدق  المدينة المشاكل والصعوبات التي ترافق عملية النقل داخل 
 من استعمال وسائط النقل المختلفة.

تواجددم وتعددد مشددكلة االزدحددام المددروري والتلددوم البيئددي مددن اهددم المشدداكل الحضددرية التددي         
ذلددك ان عددوادم السدديارات علددى اخددتال  انواعهددا  عالمنددا المعاصددر. المدددن المعاصددر  والكبيددر  فددي

منها هاز اول اوكسيد الكاربون الذي ي ثر على  االنسان هازات سامة وخطر  على صحة  تنفم 
ثدداني  فضددال عددن هدداز ( carboxy hemoglobinخضدداب الدددم  هيموهلددوبين( محدددثا تسددمما 

كددذلك ان اصددوات السدديارات تعتبددر مصدددر   اوكسدديد الكبريددت والرصدداي وثدداني اوكسدديد الكدداربون 
تدد ذي سددكان الوحدددات السددكنية المطلددة كمددا  ازعددال للكثيددر مددن المشددا  علددى ارصددفة شددوارة المدددن 

                                                                                              وتثير قلقهم وتتعب اعصابهم. على الشوارة الرئيسة
مدددا بدددين مددددن ومنطقدددة الدراسدددة تعددداني مدددن مشددداكل بيئيدددة عديدددد  نتيجدددة حركدددة المدددرور النافدددذ      

اال ان اقامدة الطريدق الحدولي سدو    ب داد وبقية المدن والبصر  ومدينةكمحافظة ميسان  الجنوب
 تساعد على التخلي من بعضها وتحسن االوضاة البيئية في المدينة.
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 النظري للدراسة اإلطار
  :الدراسة أهمية     

المدينة وتحسين عمليات  المرور داخلان دراسات النقل الحضري تسهم في حل مشاكل             
مدينددة لالطريددق الحددولي  وأهميددةالدراسددة تكشدد  عددن دور  المدينددة. وهددذهالنقددل والتواصددل بددين احيدداء 

والمشاكل المتولد  مدن ذلدك علدى شدبكة الشدوراة والطدرق  ي تخليي المدينة من المرور النافذالكوت ف
 المدينة.في 
 

 الدراسة:مشكلة    
بسدددبب عددددم وجدددود طريدددق شدددوراة مديندددة الكدددوت مدددن حركدددة مدددرور كبيدددر   تعددداني بعددد               

ومما ي دي الى  لتحويل المرور العابر القادم من ب داد باتجاه المحافظات الجنوبية وبالعكس خارجي 
 الى شبكة شوارة المدينة .والدذي يسدبب وسيارات الركاب اإلحجامدخول سيارات الحمولة من مختل  

.ومددا  التددي يمددر بهددا هددذا النددوة مددن المددرور الشددوارة والمندداطقالطددرق و حدددوم االزدحددام المددروري فددي 
 وسكانها .وبيئتها سلبية على شوراة المدينة  أثارتسببم هذه الحركة من 

 
 الدراسة:فرضية   

الكدوت ان أكمال الطريدق الحدولي فدي مديندة على ت كد  بأنهافرضية الدراسة  يمكن ان نحدد         
 .وتحسين األوضاة البيئية للمدينةسو  ي دي الى تخفي  حركة المرور داخل شبكة شوارة المدينة  

 
 هدف الدراسة :

 : أهمها األهدا تهد  الدراسة الى التوصل الى عدد من       
 الطريق الحولي في مدينة الكوت ومواصفاتم الفنية . أهميةالتعر  على -2
 . المركبات أنواةمختل   الحولي منمعرفة حجم حركة النقل التي سو  تستخدم الطريق -3
البيئيددة االيجابيددة التددي سددو  تحصددل عليهددا مدينددة الكددوت مددن جددراء تحويددل المددرور  اآلثددارتحديددد -2

 الجديد.العابر من الشوارة الداخلية لمدينة الكوت الى الطريق الحولي 
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 حدود الدراسة :
الحددددود اام الكدددوت فدددي الشدددوارة داخدددل مديندددة النقدددل  دراسدددة واقدددمتتمثدددل حددددود الدراسدددة المكانيدددة فدددي 

ت للمد  و في عدد السيارات وحمولتها في مدينة الك المرورية المتمثلةالذرو  الزمانية فتتمثل في دراسة 
 .3023-3002المحصور  بين عامي 

 
 هيكلية البحث  

يتكون البحم من اربعة مباحم فضالا عن االطار النظري للبحم والخالصة واالستنتاجات       
حيم جاء المبحم االول بعنوان المفاهيم النظرية للنقل والمرور متضمناا مفهوم األثر البيئي   

ي انماط الرحالت والعوامل الم ثر  فيها  اما المبحم الثاني فقد اهتم بدراسة المشاكل المرورية فو 
منطقة الدراسة واالستعماالت الخاصة بالنقل   حركة المرور في المدينة والمرور النافذ في مدينة 

المشاكل البيئية في المدينة في حين تناول المبحم الثالم الطريق الحولي في  عن فضالا الكوت 
نما ركز مدينة الكوت  الهد  من المشروة  الوص  العام  للمشروة الى جانب تنفيذ المشروة  بي

على تقليل الكثافة  تضمنالمبحم الرابم على دراسة اآلثار البيئية للطريق الحولي حيم 
قد اعتمد البحم على و تقليل التلوم الضجيجي  عن فضالا المرورية  تقليل الحوادم المرورية 

متخذا من المعلومات التي تم الحصول عليها من مديرية الطرق والجسور   المنها التحليلي 
يرية المرور في محافظة واسط باإلضافة الى المعلومات التي تم الحصول عليها من الكتب ومد

الصادر  في مجال النقل والمواصالت من قبل العديد من الباحثين كأدوات رئيسية ال نجاز هذا 
 البحم.  
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 النظرية للنقل والمرور األول: المفاهيمالمبحث 
تستوجب التعر  على بع  المفاهيم في المدن المختلفة البيئية للطرق الحولية  اآلثاران دراسة     

بمثل هذا النوة من الدراسات  وذلك من اجل وضم فكر  عامة عن و  العالقة بالنقلالنظرية ذات 
البيئية وعالقتها بحركة المرور في شوارة المدينة  واهم العوامل الم ثر  على حجم  اآلثارطبيعة هذه 

 لحركة .ومن اهم هذه المفاهيم :هذه ا
                       ENVIRONMENTAL IMPACTS البيئي : األثرمفهوم  -2

ومدن اسدبابم زيداد  السدكان .يعد التلوم البيئي احد اهدم المشداكل العالميدة التدي تهددد حياتندا المعاصدر  
ويسددبب التلددوم البيئددي اثددار بيئيددة متنوعددة  ولهددا تددأثير سددلبي وحركددة التصددنيم وتزايددد اعددداد السيارات.

دراسددة االثددار البيئيددة مددن الدراسددات الجديددد   خدداي. وتعدددبشددكل  االنسددانالمدينددة بشددكل عددام  و علددى 
والتي اخذت بالتزايد واالهتمام من قبل الباحثين في مختلد  الددول  وذلدك لمواجهدة المشدكالت البيئيدة 

 ها .البناء واألعمار والتقليل من اثار التي تحدثها عمليات 
 النتائا االيجابية والسلبية المترتبة على الت يرات التدي تحددم فدي خصدائي  البيئي بانميعر  االثر 

(. .ويظهدر ان االثدار البيئيدة (2 النظام البيئي بفعل نشاط او مجموعة انشطة طبيعيدة او هيدر طبيعيدة
تكددون االثددار البيئيددة مباشددر   المدددن . واحياندداوخاصددة فددي  لالنسددان وحضددارتم قددد تكددون سددلبية م ذيددة 

وسريعة في تأثيرها  وأحيانا تكدون هيدر مباشدر   تراكميدة ( تحتدال لوقدت حتدى تظهدر وتد ثر .وعمومدا 
هيدر المباشدر   امدا مدن حيدم خطورتهدا فهدي  اآلثداريسهل قيداس اآلثدار المباشدر  بينمدا يصدعب قيداس 

خطدور  مدن  أكثدرالبيئية التراكمية هير المباشر   اآلثار وعلى العموم فان  أخر تختل  من حالة الى 
 .اآلثار األولية المباشر  

 
 Environmental  Capacity                          السعة البيئية:          -2

االعتبارات  ذلك القدر من المرور المقبول في الشارة والمنطقة من المدينة وفق  يقصد بالسعة البيئية
والمقصددددود هنددددا بددددالمرور هددددو جميددددم المركبددددات سددددواء المتحركددددة او السدددداكنة  البيئيددددة السددددليمة فيهما(
وهدي تختلد  عدن  السدعة المروريدة( فدي هندسدة المرور والتدي تعندي  .(3  سدةاالموجود  في منطقة الدر 

ندوة الشدارة وسدعتم وعددد قدر  وقابلية الشارة الفيزياوية لتحمل الحجم المروري فيم والدذي يعتمدد علدى 
درس ابعداده  واسدتعماالتم وطبيعة ي خدذ اي شدارة مدن شدوارة المديندة وتدممراتم.ولقياس السدعة البيئيدة 
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وظيفتم وعالقاتم باالبنية المجاور  والمطلة عليم والمسافة التي تفصلهما عن بع  فضال عن معرفة 
مدن  دها يتم حساب وتقدديرالحجم المناسدبالمرور وتركيبة المار  وهيرها من المعلومات بع حركة حجم

والتددي تضددمن لددم اسددتخدام بيئددي معقددول مروريددا ومناسددب بيئيا وبمددا يحقددق سددالمة شددارة المرورفددي ال
  البيئة الحضرية والمحافظة عليها وعلى صحة ساكنيها.

  
      Jenerated  traffic     المتولد : المرور -2

ان دراسة المرور المتولد والذي يعد من انواة المرور الهامدة والدذي يتولدد علدى بعد  الطدرق وخاصدا 
الحديثة  وقد يكون نتيجة لتحسين حالة الطريق او توسيعم او يحددم بسدبب تدوفير تسدهيالت مروريدة 

اجدم عمليدة لصدعوبات التدي تو لجديد  .واليمكن ان يتم تحديد حجم المرور المتولد بصور  دقيقة وذلدك 
  T hrough  Trafficاما المرور النافذتعداد المرور وانواعم .

ي تمدددر بالمنطقدددة مدددرورا ونهايتهدددا خدددارل المنطقدددة المدروسددة والتددد منشددأهافيعنددي الدددرحالت التدددي يكدددون 
 لحاجة للتوق  فيها.دون ا عابرا 

 
  Types of Trips                                              :الرحالت أنماط -4

 :تختل  في اتجاهاتها اومنشاها   ودوافعها  كما أهدافهاتتنوة الرحالت حسب 
اي اختدراق منطقدة الدراسدة  EXTERNALالخارجية او الدرحالت النافدذ  \الحركة الخارجية  -أ

THROUGH TRAFFIC) المحدددديط ونهايدددة الددددرحالت خدددارل حدددددود  منشددددأ( حيدددم يكددددون فيهدددا
 نوعين حسب هد  الدراسة : إلىتقسيم هذه الرحالت  الدراسة. يمكنلمنطقة  الخارجي

 الرحالت التي يحدم فيها توق  داخل حدود المحيط الخارجي لمنطقة الدراسة .-2
 الرحالت التي اليحدم فيها توق  داخل حدود المحيط الخارجي لمنطقة الدراسة.-3
وهدي تخدي الدرحالت التدي تنشدا  INTERNAL \ EXTERNALالداخليدة \الخارجيدة  الحركدة-ب

 الدراسة.خارل حدود المحيط الخارجي وتنتهي فيها داخل المحيط الخارجي لمنطقة 
الرحالت داخل حددود وتنشأ فيها  INTERANL \EXTERNALالخارجية  \الداخلية  الحركة-ت

 . المحيط الخارجي وتنتهي في مناطق خارل المحيط
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وتنشأ فيهدا الدرحالت وتنتهدي داخدل  INTERNAL \INTERNALالداخلية  \الحركة الداخلية -م
  حدود المحيط الخارجي لمنطقة الدراسة .

 FACTORS INFLUENCING TRIPالعوامددددل المدددد ثر  فددددي تولددددد الددددرحالت  -0

GENERATION 
الحضدرية وطبيعدة المجتمدم  المسدتقراتتتنوة العوامل المد ثر  فدي تكدون الدرحالت وذلدك تبعدا لندوة     

هامة تددد ثر بقدددو  فدددي تولدددد مشدددتركةهنددداك عوامدددل  أن إالواه االقتصدددادي واالجتمددداعي .وتحضدددره ومسدددت
 : أهمهاالرحالت 

فددي  أساسدديالمختلفددة عامددل  األر تعددد اسددتعماالت    LAND USES األر اسدتعماالت  -2
تعتبدر المنداطق  متباينة من الدرحالت . إعداد إحدامفي  األر تولد الرحالت  اذ تتباين استعماالت 

مددددن مجمددددوة (%00 - %00  ان للددددرحالت  حيددددمالمولددددد   األر اسددددتعماالت  أهددددمالسددددكنية مددددن 
الصددددناعية  لألهددددرا  األر .كمددددا ان اسددددتعماالت (2 الددددرحالت فددددي المنطقددددة تبدددددأ او تنتهددددي بالبيددددت

لهدذه  والمتسدوقينالعمدال  يدأتيدورهدا فدي تولدد الدرحالت  اذ  ةوالتجارية تحتدل المرتبدة الثانيدة مدن ناحيد
 أعدادالمناطق بشكل يومي وكثي   فضال عن دور الفعاليات الثقافية والترفيهية في التأثير على تولد 

 .وخاصة رحالت الطلبة والمتنزهينكبير  من الرحالت 
النقل والترحال والسدفر  أنوهي ت ثر تأثيرا واضحا في تكون الرحالت .ذلك  الوحدات السكنية : -3

المددن  حيدم هنداك عالقدة بدين عددد الوحددات السدكنية وتكدرار الدرحالت  المتكوندة من صفات سدكان 
ونوة الوحد  السكنية ومهنة سكانها ودخلهم الشهري دور كبيدر  المركبات.ويلعب حجم العائلة وملكية 
 على تحديد حجم الرحالت .

م المتكدددون تددأثير كبيدددر علددى الحجدد اإلقلدديمدرجدددة التحضددر فددي المديندددة او لدرجددة التحضددر: ان  -2
الحيا  االجتماعية وانفتاو  التنقل. فطبيعةزاد تحضر السكان كلما زادت رهبتهم على  للرحالت. فكلما

 تساهم في زياد  حجم التنقل وتكون الرحالت.حيم العالقات وتوسعها بين العوائل 
نظام النقل: ان طبيعة نظام النقل الحضري وتنوة وسدائطم وندوة شدبكة الشدوارة  ومدد  تحقيدق  -4

 ACCESSIPILITYانسيابية المرور في شوارة المدينة والتي تعمل على تحقيق سهولة الوصول 
 .للفعاليات المختلفة في المدينة .سو  تحدد رهبة السكان في تزايد تولد الرحالت من عدمم  
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 المشاكل المرورية في منطقة الدراسة الثاني: المبحث
 مددن جددراء حركددة المددرور مختلفددة  وذلددكوبيئيددة  ريددةو تعداني المدددن وخاصددة الكبيددر  منهددا مشدداكل مر 

 .وأزقتهافي شوارعها 
 
   Transportation Uses                          االستعماالت الخاصة بالنقل -1 

تختلددد  مدددن مديندددة  أنهددداإال  ومهمدددة التدددي يحتلهدددا النقدددل داخدددل المديندددة واسدددعة  األراضددديان      
النقدل الحضدري المسددتخدمة قدي تلددك المديندة   وعمومداا فهددي تشدمل   طددرق  أنددواةوحسدب  ألخدر  

  خطدددوط ومحطدددات السدددكك الحديديدددة   المطدددارات وشدددركات السدددفر  السدددياراتالسددديارات   مواقددد  
 ام   الجسور و الموانئ النهرية والبحرية ( .والطيران   خطوط ومحطات التر 

حدددوالي  2001عدددام كاندددت فدددي التدددي ت طيهدددا الطدددرق والشدددوارة فدددي مديندددة الكدددوت  ان المسددداحة   
مددن المسدداحة الكليددة للمدينددة   وقدددرت حصددة الفددرد الواحددد مددن  (%0 22 وتعددادل  ( هكتددار320 

الخاصدة بالنقدل مدم توسديم المديندة   (   توسدعت مسداحة االسدتعماالت (4  2م21 هذه المسداحة   
الشدوارة والطدرق فهدي متعددد   أنمداط إمدا.  (0  3002( هكتارا في  023حتى وصلت مساحتها   

 -: وتتمثل في
دوليدة   والتددخل  أهميدةوهدي شدوارة ذات  -( : Free of Expressالطدرق الرئيسدة الحدر     -2

ب ددددداد  –م ( مثدددل الطريدددق الحدددولي الدددذي يدددربط طريدددق كدددوت 20 – 00المديندددة تكدددون بعدددر   
 . اإلنشاءكم (   وهو في مرحلة 33بالطريق الذاهب الى العمار  وبطول  

 أجزائهدددا( وهدددي شدددوارة مهمدددة فدددي المديندددة وتدددربط بدددين  Main streetالشدددوارة الرئيسدددة    -3
 الداموك . –م مثل شارة النسيا وشارة الزهراء -10 – 40ها بين المختلفة يتراوو عرض

علدى مسدتو  القطاعددات  أهميدة( وهدي شدوارة ذات  Common streetsالشدوارة الثانويدة    -2
م ( مثدددل شدددارة الكفددداءات وشدددارة المحافظدددة وشدددارة الملعدددب 40 – 30السدددكنية وعرضدددها مدددابين  

 تموز . 24و
لخدمدة حركدة النقدل داخدل المديندة  أساسدية( وهدي شدوارة  Local streetsالشوارة المحليدة    -4

حياءها   م ( مثل شارة الكي وشارة المشروة30 – 20وعرضها يتراوو ما بين    وا 
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ان طبيعددة تخطدديط نظددام الشددوارة المتبددم فددي المدينددة يعددود الددى  الددنمط الربدداعي ( حيددم يددتم      
يلة   وتفدددتا الشدددوارة بأسدددتقامة بحيدددم يقطدددم رباعيدددة او مسدددتط إشدددكال إلدددىتقسددديم ار  المديندددة 

ئد  فدي المديندة   موازيدة لحركدة الريداو السدا أكثرهدابعضها البع  بزاوية قائمة   مم مالحظدة ان 
 . (2ينظر خارطة   

اثر على نمط تخطيط الشوارة في المدينة  وتفرعم وجود نهر دجلة في وسط المدينة  إنكما      
 وتكون موازية لمجر  النهر . النهر المذكوروالمحالت السكنية   بحيم تنتهي عند حافة 

ارتفدداة الميدداه الجوفيددة فددي المدينددة   والددذي يدد دي بدددوره  إلددىالمددذكور  تدد دي  األنهددارميدداه  إن     
. إال ان هذا التأثير محدود  األنهارالى حدوم تخسفات في شوارة المدينة   وبخاصة القريبة من 

 الشوارة في المدينة . على
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                                      Traffic   Movementحركة المرور في المدينة : -3

    
 

السديارات  أعدداد وذلدك لكثدر ة النقل خصوصا في شوارعها الرئيسدية بكثاف تمتاز محافظة واسط       
دخددددول السدددديارات  أمددددامحيددددم تددددم فددددتا الحدددددود 3002وخاصددددة بعددددد  الخاصددددة والعامددددة  فددددي المدينددددة 
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كثيدددر  مدددن السددديارات   ألعددددادفضدددال عدددن اسدددتيراد الدولدددة –المسدددتعملة والحديثدددة مدددن الددددول المجددداور  
وهيددرهم  يينالمددوظفين والعسددكر  بعدد  إلددىكبيددر  مددن السدديارات  إعدددادالخاصددة والحكوميددة .وقددد بيعددت 

 أكثدر إلدىالسديارات فدي شدوارة المديندة والتدي وصدلت  أندواةتزايدد كافدة ل أد عن طريق التقسديط .ممدا 
ي تزيددد علددى والمددوديالت  عدددا السدديارات الحكوميددة والتدد األنددواةسدديار  مددن مختلدد   ألدد مددن عشددرين 

 .(1 الخمسة اال  مركبة
راكب( في اهلدب 22-20النقل العام في مدينة الكوت فتعتمد على الباصات الص ير    إما حركة    

 (. إمددداراكدددب30مازالدددت تعتمدددد علدددى الباصدددات المتوسدددطة   خطدددوط قليلدددةخطدددوط النقدددل مدددم وجدددود 
يقم كدرال النقدل الدداخلي الرئيسدي فدي   الكوت.لعام في مدينة ت الكبير  فال تستخدم في النقل االباصا

. تنطلدق اهلدب الخطدوط الدى جامعدة واسدطد ادشارة حي ربيم الذي يحدللمدينة وعلى مركز التجاري ال
لجسدر  امدا هدذا ا جدزء منهدايعبدر وبدالقرب مدن جسدر الكرامدة  طدوط.خ0شمال المدينة وعددها بحددود 

لهددا وبعددد ذلددك تتددوزة مددن سدداحة المتنبددي  باتجدداه طريددق بقيددة الخطددوط تتخددذ مددن شددارة النسدديا ممددرا 
ينطلددق مددن كددرال ي الددذو . امددا الجددزء الثدداني مددن الخطددوط عمددار  -او باتجدداه طريددق كددوت كوت_ب ددداد

وعلدى العمدوم فدان   مدن المدنيدة  األخدر النقل الدداخلي فهدو باتجداه الجسدر الحديددي لتعبرالدى الضدفة 
 حركة النقل في المدينة تعتمد كليا على باصات النقل التي تعود للقطاة  الخاي.

السكان من منداطق  كبير  من إعدادبنقل النقل العام في المدينة الزالت كبير .اذ يساهم  أهميةان      
-رفيددمالت-لبقيددة الددرحالت ودوافعهددا المختلفددة  التسددوق الددى مندداطق العمددل  فضددال عددن خدماتددم السددكن
السدديارات الخاصددة فددي المدددن العراقيددة عمومددا  أعدددادة وهيرهددا(  علددى الددرهم مددن تزايددد الرياضدد-الزيددار 

ومدينددة الكددوت خصوصددا  السدديما بعددد انتشددار ظدداهر   البيددم بالتقسدديط( مددن الشددركة العامددة للسدديارات 
 والحكومات المحلية والنقابات وبع  معار  السيارات. 

شددوارة ومددن خددالل التعدددادات المروريددة التددي اجريددت فددي بعدد  مندداطق الجسددور وتقاطعددات ال        
باعدداد فدي حينهدا من قبل شركة نسق لالستشدارات الهندسدية  والمكلفدة  3002في المدينة خالل عام 

جريددت مددن قبددل الباحددم المروريددة التددي ا والتعدددادات  3002المخطددط االساسددي لمدينددة الكددوت عددام 
ي حركدة قسم الج رافيا فدي كليدة التربيدة بجامعدة واسدط ظهدر ان هنداك تزايدد واضدا فد وبمساعد  طلبة

من اكثر شوارة  ان شارة النسيا هو(حيم ظهر – 2 – ينظر جدول رقم المرور في شوارة المدينة 
 المحافظة ازدحاما لحركة المرور والسبب في ذلك يعود الى المرور النافذ عبر شوارة المدينة .
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حركدة المدرور  وعلى ضوء االرقام التي توضا تزايد حركة المرور في شدوارة المديندة نتيجدة تزايدد    
قدددددرها لباحددددم ان يتنبددددئ بحدددددوم زيدددداد  ل يمكددددن  3022 – 3002النافددددذ فددددي المدينددددة خددددالل الفتددددر  

.وهذا سو  ي دي الدى تزايدد  3020المركبات المار  في مركز مدينة الكوت في عام  أعدادفي 00%
 – تلددوم الهددواء  ويسدداهم فددي زيدداد  المشدداكل البيئيددة فددي المدينددة الكثافددة المروريددة فددي شددوارة المدينددة

        االهتزازات (في حالة عدم انجاز مشروة الطريق الحولي . –الضجيا 
 

 (2جدول رقم                                           
 3002عامي  ساعة للمده المحصور  بين  34 اعداد السيارات على شبكات شوارة المدينة خالل

 3022و

 اسم الشارة ت
   عدد السيارات عام

 يوم(\ سيار 3002
عدد السيارات عام 

 يوم(\ سيار 3022

مقدار الزياد  في 
اعداد السيارات بين 

 عامدددددددي
 3002-3022) 

 الزياد  نسبة
 المئوية

 %22 0203 20301 30224 النسيا شارة 2

3 
مدينة شارة 

 االلعاب
2403 23004 0003 42% 

 %2090 2230 20230 20402 شارة الفالحية 2
 %42 1240 24230 2000 شارة المحافظة 4
 %2 012 20134 20012 شارة الكي 0

 3002عامي للفتر  المحصور  بين الباحم باالعتماد على التعدادات المرورية من عمل  المصدر:
 .3022و

ويالحظ ان شارة مدينة األلعاب يمثل اقل المحاور المرورية في إعداد المركبات وذلك لمحدودية 
االستيعابية وبسبب وقوة مباني جامعة واسط على مساره  والذي ي دي الى قلة استخدامم من قدرتم 

 قبل حركة المرور النافذ .
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 Through Traffic                               الكوت:  في مدينة  النافذ المرور-2
الميناء الرئيسي في العراق(   مدينة الكوت على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة البصر  تقم       

فظات الشمالية.وان اهلب هذه الحركة احية للعراق( وباقي الممدينة ب داد  العاصمة السياسية والتجار ب
 مديندددة العمددددار مديندددة الناصدددرية  ذي قدددار( او عبدددر تمدددر بمركدددز مديندددة الكدددوت سدددواء الحركدددة عبدددر 

 محاور:اربعة  ميسان( ومن خالل
ة الشدرقي والقدادم مدن مديندة يندالناقل للتدفق المدروري القدادم مدن مددخل المد المحوراألول: المحور  ا.

 .وبالعكس عند تقاطم المتنبي  وبعد ذلك باتجاه ب داد أيضاالعمار   وينتهي 
عبدددددر  المديندددددة الجندددددوبيالناقدددددل للتددددددفق المدددددروري القدددددادم مدددددن مددددددخل  الثددددداني: المحدددددورالمحدددددور  ب.

مدن ثدم باتجداه سداحة المتنبدي و    الكرامدة( جسدر عبدر قداطم تمدوز حي( وصوال الى ت-مدخل ناصرية
  اذ يمثددل هددذا الجسددر وبددالعكس ليلتقددي بددالمرور القددادم مددن مدنيددة العمددار  ويتوحددد باتجدداه مدينددة ب ددداد

بين ضفتي المدنية ويبن التدفق المروري عبدر مخارجهدا ومدداخلها مدم مجاوراتهدا مدن  المعبر الرئيسي
يقددوم ( يقددوم بنقددل جددزء مددن الحركددة  كمددا الجسددر الحديدددي  المحافظددات  فضددال عددن هددذا الجسددر فددان

 وخاصة عند صيانة جسر الكرامة.  بدور رئيسي للنقل  أيضا
يعتبدر  إذ ب دداد( جهدة  الشمالي الرئيس الناقل للتدفق المروريمن المدخل  الثالم: الطريقالمحور -ل

ي هدذا الطريدق عندد للتدفق المدروري مدن خدارل المديندة الدى داخلهدا  وبدالعكس   وينتهد مفصال أساسيا
عبددر  األخدر الضدفة  إلدىويختدرق المديندة عبدر شدارة النسدديا وسداحة تمدوز ويعبدر   .تقداطم المتنبدي 
 أجدددزاءالمحدددور طريدددق بددددر  الناقدددل للتددددفق المدددروري للمركبدددات مدددن  ويلتقدددي مدددم هدددذاجسدددر الكرامدددة. 

-المنفذ الحدودي في بدر    اذ عند التقائدم مدم محدور طريدق ب دداد وأهمهاالمحافظة الشمالي الشرقي 
 . (2  تندما حركتم مم حركة التدفق القادم من مدخل طريق ب داد الكوت

جدزء يسدير مدن التددفق المدروري مدن االحيداء السدكنية  والدذي ينقدل : عبر سدد  الكدوترابمال المحور-د
الموفقيددة.  –الددى مركددز المدينددة فضددال عددن نقددل حركددة المددرور مددن الظهيددر الريفددي لمنطقددة االحددرار 

 من قبل المرور النافذ القادم من الفرات االوسط باتجاه مدن الجنوب وبالعكس. ويستخدم
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                                Traffic problem   المدينة:المشاكل المرورية في  - 4 
طبيعدة شدوارة المديندة ذات  إلدىتعاني مديندة الكدوت مدن مشداكل مروريدة كثيدر   قسدم منهدا يعدود   

وحالتهدا العمرانيدة.ومنها  الطاقة االستيعابية المحدود  وبعضها سببم قدم الشدوارة ورداء  تخطيطهدا
كبيددر  مددن  أعدددادالمددرور النافددذ ودخددول  إلددىيعددود  األخددرالمروريددة والبع   اإلدار يعددود الددى سددوء 

 السيارات الى شبكة الشوارة الداخلية.
 وتدددأخيروالددددهس واالنقدددالب مثدددل االصدددطدام  تتندددوة المشددداكل المروريدددة فدددي شدددوارة المديندددة      

 أكثددددرويالحددددظ ان  (.-3-وخارطددددة رقددددم -3-رقددددم الرحلددددة وضددددياة الوقددددت وهيرهددددا بنظر جدددددول
وجدددود تنظددديم المدددرور فدددي  المروريدددة وعددددم بسدددبب الكثافدددةالحدددوادم تتمثدددل فدددي حدددوادم االصدددطدام 

 المرورية.النافذ في هذه الحوادم المرور  وأثر المدينة شوارة 
 (3 جدول رقم 

 3022- 3000عدد الحوادم المرورية في منطقة الدراسة للفتر  من 
 2011 2010 2002 نوع الحوادث
 200 322 230 اصطدام
 00 223 02 انقالب
 20 23 22 دهس
 203 202 203 المجموة

 . 3023سجالت مديرية المرور في محافظة واسط  المصدر:
كما انها تتوزة على شدوارة المديندة  ويالحظ على الجدول ان الحوادم المرورية تتنوة في المدينة 

 تمدددر اكثدددروخاصدددة شدددارة النسددديا وشدددارة الفالحيدددة وشدددارة الملعدددب وشدددارة مديندددة االلعددداب حيدددم 
السددديارات باتجددداه الطدددرق الخارجيدددة والدددبع  منهدددا باتجددداه شدددوارة المديندددة الداخليدددة .وتصدددل عددددد 

ان يتندداقي فددي حالددة وهددو رقددم كبيددر يمكددن .3020(حادثددة مروريددة فددي عددام 202الحددوادم الددى  
 تنفيذ الطريق الحولي في مدينة الكوت .
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 ( التصميم  االساسي لمدينة الكوت عليها اهم المناطق السياحية2خريطة رقم )  
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 Environmental  problem                  :    المشاكل البيئية في الكوت  -0
المددرور ن حركددة عديددد  ما يهمندا هنددا المشدداكل الناتجددة مدد مروريددمتعداني مدينددة الكددوت مددن مشدداكل 

  في
 بسبب المرور النافذ.الرئيسية رة اصة في بع  الشواشوارة المدينة وخ

شدوارة  السديارات يوميدا فدي أال تمدر  بسبب عوادم السيارات. إذالتلوم الهوائي  أهمهاومن       
والبصددر   والديوانيددةمددار  والناصددرية عب ددداد وال  إلددىالطددرق الخارجيددة  إلددىمتجهددة  المدينددة الرئيسددية

يددخل قسدم مندم الدى داخدل  المديندة  والدذيهواء  إلىتنفذ كميات كبير  من الملوثات  وهيرها  وهي
فدي داخدل  الرئيسديةحددات السدكنية المطلدة علدى الشدوارة المنازل وال ر  السدكنية وخاصدة فدي  الو 

ائي في التلوم الهو  إلىلم تدة مجاال للناس كي يعيروا انتباها  ظاهر  التلوم الخارجي بيوتهم. آن
تمكدن قليدل مدن السدكان مدن تكييد  الهدواء وتهويتدم بطدرق حيدم  الددافئذات المندا  الدول الناميدة 

مناسدبة لتحقيدق ال ر  وقدد تسداعدها فدي ذلدك  بأبعدادعن طريدق نوافدذ مفتوحدة ومحسدوبة  طبيعية
يدة مد نوعية التهوية الداخلية بدرجة كبير  على نوعوضم مراوو لتحريك الهواء وفي هذه الحالة تعت
 األقطدار إمدالمنم التلدوم الهوائي. صارمة إجراءاتالبيئة الخارجية خاصة وان هذه الدول ال تتخذ 

تكددون عندددها  حددم او الف األخشددابتدفئددة المنزليددة بواسددطة كددون الحيددم ت الناميددة ذات الشددتاء البددارد
كالصناعة وحركة  األخر المصادر  إلى باإلضافةالملوثات المنزلية عامل لتلوم الهواء الخارجي 

 .المرور
مددن الهددواء الخارجي لددذا فددان مكافحددة  تددأتيموضددوة التلددوم الددداخلي  المشددكالت فددي أهددم إن      
وهذا ما يحققم الطريق الحولي في مدينة .(0  ايجابيا على التلوم الداخليالخارجي ينعكس  التلوم

 الكوت بعد تنفيذه في العام القادم.
المعدنيدة والتدي  األليدا فدي المددن يمتداز بوجدود OUTDOOR AIR جي  ر ان الهدواء الخدا    

تنتا مدن كدوابا محركدات المركبدات او بعد  العمليدات الصدناعية .لقدد اسدتنتجت منظمدة الصدحة 
الحريدددر  أليدددا  ان مسدددتويات األليدددا يدددر  فدددي عددددد لتنوعدددات الكبلبتقدددديرها (  WHO  العالميدددة

 إلدددىمدددا يصدددل (فدددي المنددداطق الريفيدددة  بينFL/1هدددواء الخدددارجي يكدددون اقدددل مدددن  الالصدددخري فدددي 
 0/FL1التصدنيم .ويعدد وجدود ب حركدة المدرور فدي المددن و بسدب (0  المنداطق الحضدرية أكثر (في
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 أمدرا ب لدم وتسدب اإلنسانصحة   التي تهدد اإلخطار أهمالهواء من  المعدنية في األليا وجود 
 .طان الرئةمثل سر عديد  
 المطلدة علدى شدوارةسدكان الوحددات السدكنية لمصادر الشدكو  كما تمثل الروائا احد اكبر        
ال دازات الصدادر  مدن  أوالكداز  أوروائدا البدانزين  أسدبابها أهدمالرئيسدية والتي قدد يكدون احدد  المددن

فددي شددوارة محددالت الخاجيددة والمهندسددين والزهددراء والسددالم  تاثيراتهددا والتددي تظهر  عددوادم السدديارات
 أو وائاس لمعرفددة شددد  الددر ايي.اال انددم ال توجددد مقدد تمددوز والفالحيددة والددداموك 24والهددور  ومحددالت 

فدددي الجهددداز  األمدددرا وتسدددبب االنزعدددال والضددديق وت دي لدددبع   تضدددايق السدددكان أنهدددا أال.قوتهدددا
 التنفسي. ويمكن تصني  التلوم الى ثالم انواة

تبعدم هداز والتدي  عدوادم السديارات فدي وسدائط النقدل المختلفدة التلوم الهوائي ويحددم بسدبب  -2
اوكسديد الكداربون والدذي يد ثر علدى  وأولاوكسيد الكاربون وثاني اوكسديد الكبريدت والرصداي  أول

داخددل الجسددم وقد لددوحظ ان  األوكسددجين اذ يعيددق عمليددة نقددل األطفددالخضدداب الدددم وال سدديما عنددد 
 ماد  كميات أكثر. كما ان (20  من عوادم السيارات يأتياوكسيد الكاربون  أولمن  %00من أكثر

 وخاصة القديمة منها. من عوادم السيارات يأتيالرصاي العالقة في الهواء 
 إطدددارات( ماليدددين Attrition تآكدددلمنهدددا هدددو  األولنحددددد مصددددرين لتلدددوم الهدددواء  البدددد انو     

مدددن الجسددديمات الدقيقدددة العالقدددة فدددي الجو والثددداني هدددو  األطندددان أال السددديارات سدددنويا مما يتدددرك 
(ومددا يتسددبب مددن عددوادم السدديارات والمعامددل الصددناعية وحددرق النفايددات  Combustionاالحتددراق 

 تكون اكاسيد إلىوت دي  يمتصها الجو وأدخنةوهيرها والذي ي دي الى تكوين هازات 
اضددطراب الجهدداز  -ضددع  الر يددة -الددراس أوجاةمرضددية مختلفددة  إعراضدداالكبريددت ممددا يسددبب  

التدي تهددد  اإلخطدارالمختلفة وهيرهدا(.ان هدذه  التنفسيالجهاز  أمرا  -سرطان الرئة -الهضمي
( مدم منظمدة  WOHسكان المدن بسبب حركة المرور في شوارعها دفم منظمة الصحة العالمية 

 سدددمي  2022مددن عددام  ابتدددءامشددروة خدداي بتلدددوم البيئددة الحضددرية  إنشدداءالبيئددة الدوليددة الددى 
            (.2SO يوميدددا وخاصدددة( لدراسدددة وقيددداس الملوثدددات البيئيدددة  EMS Gللبيئدددة  اإلرشددداديام بالنظددد

الدذي يصدل الدى  بسدبب التلدوم الهدوائي ان مراقبدة مخداطر النقدل الحضدري علدى صدحة المدواطنين
عن السعة البيئية المعقولة لكل شارة من   في المدينة أذ يستوجب دراسة تفصيلية  %10مستو  

                                                                                                             المعالجات المناسبة ومنها عملية التشجير الكثي  والمخطط .  ووضم شوارة المدينة الرئيسية
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عدددن  افهدددو ال يقدددل ضدددرر التلدددوم الضدددجيجي ويحددددم بسدددبب النقدددل والمدددرور داخدددل المددددن   -3  
 صواتاألفالضجيا هو الصوت هير المرهوب فيم وهو مزيا هير متجانس من  التلوم الهوائي 

  سواء في شارة او البيت او مكان العمل. ويودي التعر  المسدتمر للضدجيا األذن إلىالواصلة 
الصددحية  التددأثيرات أمدداالداخليددة . اإلذنالحسددية فددي  اخاليددالديسددبل الددى تحلددل فددي  00مددن  ألكثددر

عصدبية تد دي الدى  تدأثيراتضديق والقلدق فضدال عدن التشدمل الشدعور باالخر  لتلوم الضدجيجي ف
ام ضدددربات القلدددب وسدددرعت ظدددانخفدددا  االنتاجيدددة  كمدددا يسدددبب ارتفددداة التدددوتر الشدددرياني وعددددم انت

زديدداد الطنددين فددي االذن .ان بعدد  أرق و الالجلددد واضددطراب الجهدداز الهضددمي وا التددنفس وتقلددي
بسددبب  (22 ديسددبيل( 10-20بسدديط  ضددجيا الالن المحددالت السددكنية فددي الكددوت يعدداني سددكانها مدد

قدددرب بيدددوتهم مدددن مسدددارات المدددرور النافذ وخاصدددة شدددارة النسددديا ومحدددالت الزهدددراء ودور العمدددال 
 عمار (. -المطلة على طريق كوت

االهمدددال او سدددوء  نتيجدددةهدددذا التلدددوم مدددن صدددنم االنسدددان  مدددا يكدددون  التلدددوم البصدددري وعددداد -2
 المسددألةاالسدتعمال او سدوء التخطديط او سدوء السدلوكيات االجتماعيدة واالقتصدادية لدذلك اصدبحت 

العلددوم والمصددممين وعلمدداء الددنفس وبددات  وأكاديميدداتخاصددم لددد  االس  بأهميددة تحضددي البصددرية
ذه التلددوم البصددري يسددبب ارهدداق بدددني فددي حددين يعددده االلمددان احددد امددرا  العصددر ويبدددو ان هدد

تلددوم البصددري السددلبية مدداتزال هائبددم عددن االذهددان عندددنا رهددم اهميتهددا ورهددم انعكاسددات ال المسددألة
وخاصددم عندددما ي ددزو المدددن التراثيددة واالحيدداء القديمددة التددي يددتم تهددديمها مددن اجددل بندداء العمددارات 

المنزليددة  الحددديم مددم الددذوق العددام واالسددلوب المالئددم واالمثلددة علددى ذلددك كثيددره منهددا اكددوام القمامددة
امددام البيددوت وفددي وسددط االحيدداء السددكنية مكشددوفة يتالعددب بهددا االطفددال   مخلفددات البندداء والمددواد 
اإلنشائية عند مشاريم البناء وسط الطرق واالرصفة   ال سيل المنشور على الشدرفات فدي المبداني 

 .(23 السكنية يشوه الواجهات في الضواحي واالحياء السكنية وهيرها
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 الثالث :الطريق الحولي في مدينة الكوتالمبحث 
 األعمدددارالتدددي تنفدددذها وزار   المشددداريم االسدددتثمارية أهدددم احدددد يعدددد مشدددروة الطريدددق الحدددولي        

تحسددين حالددة المددرور فددي مدينددة الكددوت وتحسددين  إلددىفددي محافظددة واسددط.والذي يهددد   واإلسددكان
 . من خالل تحقيق السعة البيئية المناسبة في شوارة المدينة للمدينة الظرو  البيئية

                                   Aim from the project:الهدف من المشروع  -2
لموقم الج رافي الذي تمتاز بم مدينة الكوت  حيم تقم في وسط العراق الدى بالنظر ل            

تددرتبط مددم عدددد مددن المحافظددات بشددبكة طددرق  وألنهدداكددم   220الجنددوب مددن مدينددة ب ددداد بحددوالي 
الناصددددرية مدينددددة و  كددددم ( 210( ومدينددددة الديوانيددددة   كددددم 200مثددددل مدينددددة الحلددددة  جيددددد  ومبلطددددة 

كدددم (  وهدددي بدددذلك تمثدددل عقدددد  مواصدددالت بريدددة وتحتدددل موقعدددا  201كدددم( ومديندددة العمدددار   200 
البصر ( فضال  –ريق الدولي  ب داد مركزيا بين عدد من المراكز الحضرية  ولكونها تقم على الط

كدم عدن 10تاو منفذ زرباطية الحدودي الذي يبعد   والفت اإليرانية –عن قربها من الحدود العراقية 
نتيجدددة التبدددادل التجددداري المتوسدددم بدددين مدددن سددديارات الحمولدددة  أعددددادحيدددم تددددخل يوميدددا   المديندددة 
الددى المندداطق المقدسددة فددي  اإليددرانيين دخددول الباصددات الخاصددة بنقددل الددزوار إلددى إضددافةالدددولتين 

كبيدر   إعددادالنج  وكربالء وب داد وسامراء .ونتيجة لذلك تدخل المدينة ومنظومدة شدوارعها يوميدا 
مددن السدديارات والتددي تتجددم لمختلدد  المدددن القريبددة والبعيددد  ممددا يسددبب ازدحامددا مروريددا كثيفددا فددي 

ذ القدددادم مدددن ب دددداد والمتجدددم للمحافظدددات شدددوارة المديندددة . ومدددن اجدددل الدددتخلي مدددن المدددرور النافددد
الطريددق الحددولي حددول مدينددة الكددوت  وذلددك لتسددهيل توجددم  مدددتددم التفكيددر فددي وبددالعكس الجنوبيددة 

 والمحافظدات ب داد إلى من و ذاهبةالو  األوسطسيارات الحمولة والركاب القادمة من ب داد والفرات 
الطريددق الحددولي  ناصددرية( باسددتخدام –طريددق  كددوت العمددار  (  و  –طريددق  كددوت   عبددرالجنوبيددة 

مدن  ومدا يسدببم  وذلك للتخلي من الزخم المروري الدذي يحدثدم المدرور النافدذ فدي شدوارة المديندة 
دهس واالصدددطدام  فضدددال عدددن مايحدثدددم مدددن مشددداكل التلدددوم البيئدددي لدددحدددوادم مروريدددة يوميدددة كا

تحسدين الحالدة البيئيدة فدي المشدروة يعندي  إقامدةوخاصة التلوم الهدوائي والتلدوم الضوضدائي .ان 
 اآلال عددوادم  والناتجددة مددنللهددواء مدينددة الكددوت وذلددك مددن خددالل الددتخلي مددن ال ددازات الملوثددة 

 . (22 يوميا السيارات التي تمر بشوارة المدينة
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 Describe the project                      الوصف العام للمشروع :-3
بعدددد تزايدددد مدددرور السددديارات  ي مندددذ الثمانيندددات وذلدددكالحدددوللقدددد تدددم التفكيدددر بمشدددروة الطريدددق       

 أضدرارتحدثدم مدن  خاصة سيارات الحمولة في مدينة الكوت وما تسببم من متاعب مروريدة ومدابو 
التفكيددر  إلددىاجهددز  المددرور كددل ذلددك دفددم المخططددين والمهندسددين والعدداملين فددي  لشددوارة المدينددة 

مدينة الكوت دون الدخول الدى شدوارة عملية المرور بيسهل  خارل المدينة طريق حوليجديا بفتا 
لمديندة الكدوت فدي  األسداسالمدينة الداخلية .وقد تم وضم هذا الطريق في خطدة تطدوير المخطدط 

ظدرو  الحصدار االقتصدادي التدي كدان يمدر بهدا العدراق  عطلدت بنداء وتنفيدذ  أن إال. 2002عام 
قامددت مديريددة طددرق  إذببندداء هددذا الطريددق . التفكيددر أعيددد 3002.وبعددد عددام هددذا الطريددق الحيددوي 

حيددم  3001عددام خطددة دراسددة للبدددء بتنفيددذ الطريددق وذلددك ضددمن  بإعدددادوجسددور محافظددة واسددط 
تنفيددذ  أجلددت األعمددار واإلسددكانوزار   إن إال  فددي المحافظددات األقدداليمتمددت المباشددر  بخطددة تنميددة 

الدراسدات الفنيدة  إكمدال.وبعدد  3000عدام  المشدروة فدي  حيم بددأت العمدلالمشروة لعد  سنوات 
اسدة التصدميم الهندسدي وتحديدد المسدارات المناسدبة للطريدق وعلدى ضدوء الدر  أعددادوالهندسية وبعدد 

–سدديطر  ب ددداد  شددمال وت وتحديدددا مددن مددن شددمال مدينددة الكدد يبدددأالتددي جددرت للمشددروة .والددذي 
بددر  وبعددها  –باتجداه طريدق كدوت  مدن يسدار الطريدق العدام يبددأم والذي  000الكوت ( وبمسافة 

العمددار  ( ويسددتمر باتجدداه نهددر دجلددة حيددم يعبددر النهددر عبددر –يتجددم جنوبددا باتجدداه طريددق  كددوت 
الحدي –في منطقة الكارظية وبعدها يتجم جنوبا ليتلقدي بطريدق  الكدوت  (واإليابجسرين  للذهاب 

كدم  33وبطدول   high wayيتكون الطريق الحولي وهو من طرق المدرور السدريم  الناصرية(. –
عر  الممر الواحد   مم وجود جزر  وسطية بينهما  لإلياب واألخرللذهاب  من ممرين احدهما  

 .م 4بين الممرين جزر  وسطية بعر    م  4م يتكون من ثالم مسارات عر  الواحد منها 23
–عند تقداطم الطريدق الحدولي مدم طريدق  كدوت  األولمجسرات ثالم ريق على وجود الط يشتمل
وصددول الطريددق الحددولي  دبدددر ( والتقدداطم الثالددم عندد–طريددق  كددوت  فددوق األخددر والجسددر ب ددداد(

مدم الطريدق كما يدرتبط الطريدق الحدولي فدي نهايتدم الجنوبيدة عمار ( . –وتقاطعم مم طريق  كوت 
 بل نهر الدجيلة .الناصرية (في جنوب مدينة الكوت ق–الحي  –الدولي  الكوت 
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 Content                                                Projectمكونات المشروة : -2 

يتكون مشدروة الطريدق الحدولي مدن جدزئيين  األول يتمثدل فدي الطريدق الحدولي الدذي يمتدد مدن     
شدرق مديندة  الكدوت ( باتجداه شدرق وجندوب–شمال مدينة الكوت من يسار الطريدق الددولي  ب دداد 

الكوت مرورا بنهر دجلة عبر  جسري الكارظية ( ثم باتجاه الجنوب مرورا بخزانات نفدط الكارظيدة 
 كيلو متر .33طول الطريق ب. الناصرية (–الذي يربط  الكوت ومن ثم االرتباط مم الطريق العام

جسدرين عدر   إلىمتر ينقسم  20 جسر بعر بناء  اما الجزء الثاني من المشروة يتمثل في   
 طريق        والباقيأمتار جانبية بعر  ثالثة  أرصفةمتر لكل جسر  20كل منهما 

على نهدر دجلدة  أقيمالذين لوا  جسري الكارظية ( للمرور فوقمن ثالم مسارات  متر(يتأل 23  
يسددتند  .احدددهما للددذهاب واألخددر لإليدداب .لكددل منهما م 030بددالقرب مددن هابددة الكارظيددة وبطددول 

ركيز  داخل مجر  النهر والبقية تتوزة على جانبي  40منها    ركيز  كونكريتية 203 على الجسر
 . 2/4/3020ركيز  ل اية  203ركيز  لكل جانب تم انجاز  01 النهر بواقم

 22المشددروة مددن يتأل .دعامددات نهريددة 4دعامددة( منهددا 20عدددد الدددعامات فددي الجسددر  إمددا     
 رافد  كونكريتية  وبمجموة كلي  24تقام عليم  متر( 23 22فضاء طول الفضاء الواحد  

 .(24 رافد  320 إلىيصل 
 
 Implementation                         projectتنفيذ المشروع :  -4

وبتمويددل مركددزي  واإلسددكان األعمدداروزار   بإشددرا المشددروة مددن مقدداولتين منفصددلتين  يتددأل       
 من قبل الوزار  .

كدم ومحالدة بعهدد  33وتنفيذ الطريق الحدولي وبطدول  أنشاء: وهي مقاولة  األولىالمقاولة  -أ
شركة نجران وشركة جنة الخليا للمقاوالت الهندسية  وهمدا شدركتان عراقيتدان (. قيمدة العقدد تصدل 

 000المقاولدة تنفيدذ .مدد   واألعمدار ناإلسدكامليار دينار من الميزانية االسدتثمارية لدوزار   20الى 
 . 3000\ 3 \ 34تبدأ من يوم 

بينمدا وصدلت نسدبة االنجداز الفعلدي  %41 كاندت 3023 \ 2 \20نسبة االنجاز المخطط ول ايدة 
ضددع  خبددر  الشددركتان المنفددذتان  إلددى. والسددبب فددي قلددة نسددبة االنجدداز المتحقددق يعددود  %31 إلددى

 المستخدمة في تنفيذ الطريق . اآلالتوقلة كوادرهما الفنية وقلة 
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مقاولة جسري الكارظية من  أحيلت وتتمثل في مقاولة جسري الكارضية  : المقاولة الثانية -ب
ب للمقداوالت الهندسدية وهمدا شركة ال دق وشركة النور الثاق وزار   االعمارواالسكان الى عهد  قبل

 األعمددارانيددة االسددتثمارية لددوزار  الميز مليددار دينددار مددن 30قيمددة العقددد بل ددت  ن عراقيتددان ( شددركتا
فددي  االنجدداز المخطددط.نسددبة  3020 \1 \ 32تبدددأ مددن يددوم  000مددد  تنفيددذ المقاولددة . واإلسددكان

من المشروة  بينما وصدلت نسدبة االنجداز %12كانت   3023 \2 \20جسري الكارظية و ل اية 
يعكدس بطدئ العمدل وضدع  وهي نسدبة قليلدة مدن المخطدط لدم  ممدا %30الى  المد الفعلي لنفس 

 . (20 الشركتان المادية والفنية ولقلة خبرتهما إمكانيةضع   إلىالتنفيذ. والسبب في ذلك يعود 
 

 البيئية للطريق الحولي الرابع: اآلثارالمبحث 
علددى البيئددة  باإليجددابمدينددة الكددوت سددو  يددنعكس  إطددرا الطريددق الحددولي فددي  إقامددة إن        

مددن  ايجابيددة عديددد  أهدددا ويسدداهم فددي تحسددين السددعة البيئيددة لشددوارة المدينددة ويحقق  الحضددرية  
 .أهمها

 :تقليل الكثافة المرورية-2
 تحويل حركة المرور النافذ إلىالطريق الحولي في مدينة الكوت سو  ي دي  إكمال أن     
 حيدم  الحدوليالطريدق  إلدىربدات وسديارات الحمولدة الع أال خدارل المديندة مما يعندي تحويدل  إلى
سددو  تصددل  إذ شددارة النسدديا( مثددل  النصدد  إلددىالسدديارات فددي بعدد  شددوارة المدينددة  أعدددادتقددل 

 .في اليوم ( 21 مركبة20230الى
                                                                                       Improve the state of Air.                     تحسين حالة الهواء -3
المددددن  إلددىشددوارة مدينددة الكدددوت متجهددة  إلددىمركبددة يوميدددا  ألدد اكثددرمن خمسددة عشدددر  دخددول أن

خمسدة عشدر  إلدىاق كميات من الوقود تصل المجاور  والبعيد  وهي تنفذ هازات خطر  نتيجة احتر 
مخدداطر صددحية عديددد  لسددكان المدينددة وخاصددة  إلددىلتددر داخددل الحدددود البلديددة للمدينددة ي دي  إلدد 

كمال مثددل شددارة النسدديا وشددارة الفالحيددة سددكان الشددوارة المسددتخدمة فددي المددرور النافددذ الطريددق  وا 
خددارل المدينددة  الطريددق الجديددد إلددىمددن العربددات المختلفددة  اإلعدددادالحددولي يعنددي تحددول كددل هددذه 

 اء المدينة من هذا الكم من ال ازات الخطر  التي تنفذها عوادم السيارات يوميا. وتخليي هو 
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ان انجددداز الطريدددق الحدددولي يعندددي تحسدددين هدددواء المديندددة وتخليصدددم مدددن ال دددازات الخطدددر  والمضدددر  
لصددددحة سددددكانها كما يعنددددي تخليصددددها مددددن االليددددا  الصددددناعية المتطدددداير  مددددن اطددددارات السدددديارات 

 نة يوميا.المستخدمة لشوارة المدي
                    Increas The Traffic A ccadentتقليل الحووادث المروريوة: -3

كمالمن الم كد ان تنفيذ         الطريق الحولي سدو  يد دي الدى تقليدل الحدوادم المروريدة فدي  وا 
ان نقددر هدذا  الحاضر. ويمكدنبالمقارنة مم ماهي عليم في الوقت  إعدادهامدينة الكوت وتناقي 

التناقي في الحوادم المروريدة الدى النصد   وذلدك بعدد تحدول سديارات الحمولدة وسديارات الركداب 
المتوجهة الى المناطق الجنوبية الى استخدام الطريق الحولي دون الحاجة الدى الددخول الدى شدبكة 

  .النقل الداخلية للمدينة 
                          Environmental  Capacity تحقيق السعة البيئية :-4

يعنددي  الطريددق الحددولي  أكمددالالسدديارات المددار  علددى شددوارة مدينددة الكددوت بفضددل  أن تقليددل إعددداد
السددعة  أرقددامتحقيددق  إلددىتحسددين معدددالت الكثافددة المروريددة وتقليل حركددة المددرور تدددريجيا وصددوال 

مدن  تدأثيرهركبة/سداعة(بحكم حجدم مروري م ادندي إلدىوالتي تتمثدل فدي الوصدول   المناسبة  البيئية
 حركدددةعنصدددر مدددن عناصدددر تلدددوم البيئدددة الناتجدددة مدددن  مسدددتخرجة لكدددل بدددين عدددد  حجدددوم مروريدددة

طددرق القيدداس  بأحدددوسددواها( والتددي يمكددن قياسددها  األدخنددة -التلددوم الهددوائي-المركبات الضوضدداء
 المناسبة والمتوفر  في منطقة الدراسة .

                                                تقليل التلوث الضجيجي: -6
ان االصددوات التددي تسددببها حركددة المددرور تدد دي لمتاعددب صددحية عديددد  وخاصددة السدديارات        
علدى طدرق المدرور او الم سسات الصدحية والتعليميدة    يتعر  لها سكان البيوت المطلة  الكبير 

ثماني مستشفيات داخل النافذ في مدينة الكوت.وقد سجلت بع  الدراسات قياس الضوضاء( في 
فدددي حدددين  ديسدددبيل( 20 المقبولدددة للضوضددداء  اعلدددى مدددن المحدددددات العالميددة مب دددداد فوجدتددد مدينددة

يمكدن ان نجدده فدي مستشدفى الزهدراء   وهدذا القيداس(22 ديسبل 10-40يصل في مدينة الكوت بين
الكوت فضدددال عددددن الضوضدددداء التددددي تعدددداني منهددددا  مدينددددة العدددام ومستشددددفى الكرامددددة التعليمددددي فددددي

 والتدي نتوقدم ان تختفدي بعدد اكمدال الطريدق الحدولي  لثانوية في المدينة حاليداالمدارس االبتدائية وا
 .3022في عام 
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Abstract                                    

Wasit province suffers from the increasing and the busy of transporting 

movement in it's main street for the increasing of vehicles number in the 

city after  year 2003 as the borders were opened for the entering of used  

recent  vehicles from neighbor countries and importing  great number of 

government and private vehicles by government besides to the vehicles 

which where sold to the officials and soldiers and officers by means of 

installments that caused to the increasing in the number of vehicles to 

more than 50% for period from year 2007 till 2011. The result is the 

increasing of traffic and environmental problem in the street of city 

particularly the air pollution and noisy with accompany of traffic 

problems such as crashing and turning and astonishing accidents and the 

delay and time loose and others for the narrow of city street which has 

limited capacity and some times for the old of city streets and bad 

planning and the bad of traffic management in them. 

As Kut city represent the point contact between Al-Basrah city the main 

point contact between Al-Basrah city main port of Iraq and Baghdad city 

the political and commercial capita of Iraq  and other northern provinces, 

and more of this movement passes in Al Kut city center a crossing Al 

Nasriya city (Dhi Qar) or crossing Al-Emarah city(Misan). 

 The achievement of around way of Kut city will cause to the reducing of 

traffic busy and it's streets besides the improving  of environment status 

of city and reducing the noisy and air pollution it.          
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 االستنتاجات والتوصيات
 الى بعض االستنتاجات .من اهمها.   لقد توصل الباحث

 بسبب حركة المرور النافذ . الرئيسية  شوارعهاتعاني مدينة الكوت من ازدحام في  -2
 في بع  شوارة المدينة. ترتفم نسبة الحوادم المرورية -3
 تلوم الضجيجي في المدينة وذالك بسبب المرور النافذ.الترتفم معدالت التلوم الهوائي و  -2
 تتدهور حالة بع  شوارة المدينة بسبب كثر  سيارات الحمولة الثقيلة التي تمر عليها. -4

 وخاصة تلك التي ال تلتزم بالوزن المحدد للحمولة.
 
 لتي يمكن االستفادة منها.واهمها :التوصيات المناسبة وايمكن للباحث ان يضع بعض و 
 
المنفدددذ  فدددي شدددركات العمدددل  لدددىع واإلسدددكان األعمدددارالمتابعدددة مدددن قبدددل وزار   ضدددروراتندددر   -2

لالنجددداز  مدددد  المقدددرر اللتدددزام باليعهم علدددى اجتشدددو ية  جسدددر الكارضددد الطريدددق الحدددولي و مشدددروعي
 .وحسب العقود المبرمة

 الرئيسددةرجددال المددرور فددي شددوارة المدينددة وجددود محافظددة واسددط تكثيدد  بعلددى اجهددز  المددرور  -3
 وذلك الزلت االختناقات المرورية وتنظيم المرور داخل شوارة المدينة.
مديريدة بيئدة  وبأشدرا منداطق المديندة المختلفدة في لقيداس  تلدوم الهدواء( أجهدز ضدرور  تدوفير  -2

 .محافظة واسط
 العدادم على تحسين نوعية الوقود المستخدم في المركبات المختلفة  واستعمال  مسداعد لتأكيدا -4

  والهيدروكاربونات. الكربون الذي يعمل على تخفي  انبعام ال ازات الضار  كاول اوكسيد 
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 هوامش البحث
  3002عبد القادر عابد   وآخرون اساسيات علم البيئة دار وائل للطباعة والنشر  عمان  -2

  300ي 
ريا  حسن هادي األنبا ري  تقييس بع  م شرات السعة البيئية لمتطلبات تخطيط النقل   -3

  2000جامعة ب داد  الحضري  رسالة ماجستير مقدمة الى معهد التخطيط الحضري واألقليمي 
 32ي
مايكل جي بروتن  مدخل لتخطيط النقل  ترجمة عماد أكرم الهاشمي ورمزي حمدي   -2  
 00 ي2002در الدين  م سسة المعاهد الفنية ب داد ص
رسالة ماجستير  مقدمة الى كلية اآلداب    الكوت الوظيفة السكنية لمدينة  جود   جبرعطية-4

 00 ي2000جامعة ب داد  
تحليل العالقة بين استعماالت األر  ومنظومة النقل الحضري  احسان عباس جاسم  -0

رسالة ماجستير مقدمة الى معهد التخطيط الحضري واألقليمي جامعة ب داد   G.I.Sباعتماد تقنية 
 14ي  3002

 3022تقديرات مديرية مرور واسط في عام  -1 
 دار الكتب للطباعة والنشر   3صبري فارس الهيتي   صالا فليا حسن  ج رافية المدن ط -2

 224ي 3000جامعة الموصل 
 0 ي2002 دار الجمهورية للطباعة  والنشر  دمشق محمد ساما لونو  التلوم البيئي  -0
 233نفس المصدر ي -0

هيكل ريا  رأفت اإلنسان والتلوم البيئي مطابم دار الش ون الثقافية العامة  ب داد -20
 242ي  3001

 ةعلي حسين عزيز حنوش البيئة العراقية  المشكالت واإلفاق  دار األعرجي  للنشر والطباع-22
 00ي  3004 ب داد 

 جمعية المصرية الر  بواجنر  البيئة من حولنا لفهم التلوم واثار  نرجمة محمد صا ترافش-23
 220_222ي 2002القاهر   العالمية الثقافيةلنشر المعرفة و 

  00الوظيفة السكنية لمدينة الكوت مصدر سابق ي  جبر عطية جود   -22
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 .222_220مصدر سابق ي الوظيفة السكنية لمدينة الكوت  عطية جود   جبر-24
طرق وجسور محافظة واسط  مقابلة مم المهندس حسام الجعيفري المشر  على  مديرية-20

 . 33/20/3023تنفيذ المشروة بتاريخ 
 .3022تقديرات مديرية مرور واسط عام-21
 .04علي حسين عزيز حنوش البيئم العراقية المشكالت واالفاق مصدر سابق ي -22

                              
 

 قائمة المصادر
         :الكتب -أوال  
ورمزي حمدي صدر  بروتن  مايكل جي  مدخل لتخطيط النقل  ترجمة عماد اكرم الهاشمي -2

 .2002 ب داد المعاهد الفنية  الدين  مطبعة م سسة
 والطباعة للنشر ة المشكالت واالفاق  دار االعرجيحنوش علي حسين عزيز البيئة العراقي -3

 . 3004 ب داد 
 ب داد  العامة الثقافية الش ونالبيئي مطابم دار والتلوم  اإلنسانفت  هيكل ريا    را -2
 3001. 
 3002  علم البيئة  دار وائل للطباعة والنشر  عمان أساسيات  وآخرون عبد القادر عابد -4
. 
طبعة ثانية  دار الكتب  صالا فليا  ج رافية المدن  صبري فارس  حسن  الهيتي  -0

 .3000للطباعة  جامعة الموصل  
  2020دمشق  –لونو   محمد ساما   التلوم البيئي   دار الجمهورية للطباعة والنشر  -1
المصرية جمعية الر بواجنر   ترافش البيئة من حولنا لفهم التلوم واثار  ترجمة محمد صا -2

 .2002لنشر المعرفة والثقافة العالمية القاهر  



 

 

111 
 

 هللا عطا ضاري اجلليل عبد. د.م.أ  

 عباب جاجان امحد. د.م

 4192 اذار( 91العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الكوت مدينة يف احلويل للطريق البيئية الآاثر مج 

 :الرسائل واالطاريح-ثانيا
تقييس بع  م شرات السعة البيئية لمتطلبات تخطيط  ريا  حسن هادي  االنباري  -2

 جامعة ب داد معهد التخطيط الحضري واإلقليمي  مقدمة الىالنقل الحضري رسالة ماجستير 
 2000. 
نقل الحضري  ومنظومة األر تحليل العالقة بين استعماالت  عباس  إحسانجاسم   -3

يمي معهد التخطيط الحضري واالقلمقدمة الى  ماجستير رسالة  ,G.I.Sاعتماد تقنية 
 .3002 ب داد 

   جامعة مقدمة الى  الوظيفة السكنية لمدينة الكوت  رسالة ماجستير جود   جبر عطية  -2
 .2000االداب  كلية  ب داد      
 

 المنظمات والمديريات  -رابعًا :
المهندس حسام الجعيفري المشر  على تنفيذ مقابلة مم محافظة واسط طرق وجسور مديرية  _2

 .33/20/3023المشروة بتاريخ
 .3023ل اية 3001مديرية مرور محافظة واسط سجالت المديرية من -3
 
 


