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Abstract
The importance of transportation and its role in the development and
development of other economic activities made many researchers and
scholars in the science of geography tend to study the relationship of
transportation in terms of cost with these activities, which results in the
emergence of many models, laws and theories through which these
researchers tried to determine the best sites for establishing economic
activities and establishments Especially agricultural and industrial with
a reduction in transportation costs to and from it, and the analysis of
transport road networks in Wasit Governorate and an estimate of their
quantitative dimensions are of great importance in various respects, as it
is a method that is taken as an indicator of the economic development
reached by the study area according to the variation in the characteristics
of transportation networks, which is only a reflection of the
manifestations Spatiality in the economic and social system, as learning
about the structure of the road network such as movement and
communication, ease of access, and the level of communication and
expressing it statistically provides useful criteria that help in a deeper
understanding of the efficiency of transport methods in Wasit
Governorate.
Therefore، we will address in this study the movement of trade in the
border port of Zurbatia, as well as methods of measuring the efficiency of
land transportation methods in Wasit Governorate through the use of
density measures in terms of population and vehicles and accessibility
between the contract according to the lengths of distances, the level of
communication between the contract, the degree of network
interconnection, and the degree of centralization of the contract In
addition to the turn indicato.
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الملخص
إن أمهية النقل ودوره يف تنمية وتطوير األنشطة االقتصادية األخرى جعلت العديد من الباحثني والدارسني يف علم اجلغرافيا يتجهون اىل دراسة عالقة النقل
من حيث التكلفة هبذه األنشطة مما يرتتب عليه ظهور كثري من النماذج والقوانني والنظرايت اليت حاول هؤالء الباحثني أن حيددوا بواسطتها أفضل املواقع
إلقامة األنشطة واملنشآت االقتصادية السيما الزراعية والصناعية مع ختفيض تكاليف النقل منها واليها  ،ويعترب حتليل شبكات طرق النقل يف حمافظة واسط
وتقدير ابعادها الكمية ذات أمهية كبرية من نواحي خمتلفة  ،فهي أسلوب يتخذ كمؤشر للتطور االقتصادي الذي وصلت إليه منطقة الدراسة حسب التباين
يف خصائص شبكات النقل ما هو اال انعكاس للمظاهر املكانية يف النظام االقتصادي واالجتماعي  ،كما ان التعرف على هيكل شبكة الطرق مثل احلركة
واالتصال ،وسهولة الوصول  ،ومستوى االتصالية والتعبري عنها بصورة احصائية يوفر معايري مفيدة تساعد على تفهم اعمق ملدى كفاءة طرق النقل يف حمافظة
واسط.
لذا سوف نتناول يف هذه الدراسة حركة التجارة يف منفذ زرابطية احلدودي  ،فضالً عن أساليب قياس كفاءة طرق النقل الربية يف حمافظة واسط من اخالل

استعمال مقاييس الكثافة من حيث السكان واملركبات وامكانية الوصول بني العقد حسب اطوال املسافات ومستوى االتصالية بني العقد ودرجة ترابط
الشبكة ودرجة مركزية العقد فضالً عن مؤشر االنعطاف.
الكلمات املفتاحية  :النقل والتجارة  ،املنافذ احلدودية ،منفذ زرابطية احلدودي.

مدخل:
ال شك ان العالقات بني الدول حقيقة اثبتة ال ميكن انكارها  ،تتزايد وتتشعب هذه العالقات نتيجة التقدم العلمي الذي أعطى فرص
أكثر لالتصال بني الشعوب  ،ويتولد عن وجود هذه العالقات بني الدول صور من التعاون االقتصادي والسياحي والعسكري
واالجتماعي عرب احلدود فيعد انشاء املنافذ احلدودية بني الدول كمرحلة الحقة لرتسيم احلدود والتخوم  ،وتعد املنافذ احلدودية متنفس
الدول حنو دول اجلوار اجلغرايف  ،إذ مل يكن منفذ زرابطية احلدودي جمرد نقطة أمنية على احلدود بل نقطة هلا أمهية سياسية واقتصادية
واجتماعية فضالً عن اجلانب الديين  ،ونظراً للظروف اليت مرت على العراق وتدهور يف الواقع االقتصادي بشكل عام والصناعي والزراعي
بشكل خاص جعل من مهمة هذا املنفذ كباقي املنافذ الشرقية واملتمثل أبستقبال السلع املصنعة االستهالكية ابلدرجة االساس واليت
عربت عن احندار كبري للواقع الصناعي والزراعي للعراق األمر الذي جعل من هذا البلد أحد البلدان اليت تعاين من التبعية االقتصادية
مع دول الرتابط اجلغرايف.
املشكلة  :تتمثل مشكلة البحث ابلتساؤالت األتية -:
هل هناك دور ملنفذ زرابطية يف تنمية النقل والتجارة يف حمافظة واسط ؟.
الفرضية  :جاءت فرضية البحث كإجابة عن مشكلة الدراسة ومتثلت ابإلجاابت األتية -:

جامعة بغداد -كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
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هناك دور كبري ملنفذ زرابطية احلدودي يف تنمية النقل والتجارة يف حمافظة واسط من خالل الدور الذي لعبه يف زايدة حركة االستريادات
والصادرات بني البلدين والذي يزيد فاعلية النقل والتجارة يف احملافظة والذي يساعد بشكل كبري على تنمية حمافظة واسط.
منهجية الدراسة
إن كل حبث له منهجية خاصة به وذلك بفرض املعلومات وحتليلها والتوصل فيما بعد اىل النتائج املرجوة للبحث وعليه فقد استخدم
التارخيي لبيان تطور واقع املنافذ احلدودية  ،يف حني اتبع املنهج االستقرائي امليداين للتعرف على واقع طرق النقل يف حمافظة واسط
املنهج
ّ
التحليلي أثره يف هذه الدراسة ملا تضمنه من جداول متعددة ،وطرق إحصائية لبعض
الكمي
 ،وحركة املرور بني الطرق ،وكان للمنهج
ّ
ّ
من املتغريات ،وحتليل العالقات املكانية والزمانية  ،وتوزيعها ٍ
بشيء يتفق وطبيعة املادة العلمية ،خروجاً ابحلقيقة العلمية اليت ختدم هدف
البحث  ،وقد اعتمدت منهجية هذه الدراسة على الوصف والتحليل من اجل تقييم حركة النقل وكثافتها يف املنفذ معتمدة على البياانت
واملعلومات اليت حصلت عليها من الدراسة امليدانية والبحوث والدراسات السابقة يف هذا اجملال.
احلدود الزمانية واملكانية
تقع حمافظة واسط فلكيا بني دائريت ( )33ْ.30 – 32ْ.1مشاال وما بني خطي طول ( )46ْ.4 -45ْ.30شرقا اما ابلنسبة ملوقع
منطقة الدراسة من العراق فهي تقع ضمن املنطقة الوسطى منه وابلتحديد القسم اجلنويب من وسط العراق  .ينظر خريطة ( .)1وحتدها
من الشمال حمافظيت بغداد ودايىل  ،اما من اجلنوب فتحدها حمافظة ذي قار ،ومن جهة الشرق فتحدها ايران  ،ومن اجلنوب الشرقي
حمافظة ميسان وحتدها من الغرب حمافظيت اببل والقادسية  .وبذلك تبلغ مساحة احملافظة ( )17153كم 2تشكل نسبة ( )%3.9من
اجملموع الكلي ملساحة العراق البالغة ( )434120كم .2ومن الناحية االدارية فتتألف منطقة الدراسة من ( )17وحدة ادارية منها ()6
اقضية و ( ) 11انحية اتبعة هلا وهي اصغر وحدة ادارية قد اختذت اساسا جلمع البياانت ابلنسبة لدراستنا هذه  ،اما احلدود الزمانية
للبحث فقد اختذت الدراسة من سنة 2018حدودا زمانية هلا إذ مت االعتماد على البياانت يف تلك السنة.
خريطة ( )1حدود منطقة الدراسة

املصدر  :اهليئة العامة للمساحة  ،اخلريطة االدارية حملافظة واسط  ،خريطة مبقياس  50000/1لعام .2018
منفذ زرابطية احلدودي :
إن آلية التبادل التجاري احلاصلة بني العراق والدول اجملاورة ومن ضمنها اجلمهورية االسالمية االيرانية متر مبراحل ادارية و كمركية على
الواردات اليت تعترب مرحلة مهمة من مراحل العملية التجارية اذ يقاس مدى تطور الدولة ومنوها االقتصا ا ا ا ا ااادي مبرونتها االدارية التجارية
وإجراءاهتا الكمركية  ،يقع املنفذ يف حمافظة واس ا ااط جنوب ش ا اارق العراق وابلتحديد يف انحية زرابطية التابعة لقض ا اااء بدرة واليت جاءت
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تساامية املنفذ مها وزرابطية تعي إانء الذهب ويف اجلانب اإليراين يقابل منفذ زرابطية منفذ مهران يف حمافظة إيالم واليت جاءت تسااميته
نسبة اىل مدينة مهران ويبعد املنفذ حنو  150كم من العاصمة بغداد ويعد منفذ زرابطية من أهم املنافذ بني العراق وايران ومنذ افتتاحه
بعد نيس ا ا ااان  2003ش ا ا ااهدت حركة تبادل رياري كبري بني البلدين وهو من أكثر املنافذ الذي يشا ا ااهد دخول الزوار االيرانيني يف زايرة
األربعني ويتمتع منفاذ زراب طياة بوزن اقتصا ا ا ا ا ا ااادي مهم مناذ زمن طويل اذ كانت زرابطياة من املنااطق الزراعياة والتجاارية القادمية حياث كان
يسمى املنفذ احلدودي يف السابق مبنفذ (عرفة).
حركة التجارة يف منفذ زرابطية احلدودي :
ميكن تعريف التجارة اخلارجية أبهنا فرع من فروع علم االقتصاد والذي يهتم بدراسة الصفقات اجلارية عرب احلدود الدولية للبلد  ،كما
تعرف أبهنا عملية التبادل التجاري الذي يتم بني الدولة والعامل اخلارجي (حامت  )36 :1994 ،وظهرت التجارة أبوسع ارياه هلا منذ
عام  1865واستمرت يف التوسع حىت الوقت احلاضر حىت أصبحت عاملية يف حمتواها وارياهاهتا ،ويف احلقيقة ان التجارة احلديثة
أتسست يف اجلزء األخري من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين  ،وقبل هذه الفرتة كانت التجارة مقتصرة على أقاليم معينة من
العامل مثل أقليم البحر املتوسط وبعض دول الشرق األقصى والوطن العريب وغريها من املناطق احمللية  ،وكان ظهور التجارة الدولية نتيجة
عاملني مها :
 .1االستعمار السياسي الذي كان مسؤوالً عن حتديد طرق التجارة ومفعوهلا يف املبادلة وكيفية احلصول على الطاقة واملواد اخلام من
الدول اليت سيطرت عليها الدول األوربية ابلدرجة االوىل.
 .2الثورة الصناعية واليت ال يزال أتثريها ابرزاً يف معظم أحناء دول العامل ألن دراسة موضوع العالقات االقتصادية الدولية احتلت مكاان
متميزاً يف الدراسات االقتصادية (اجلاسم .)30 :2015 ،

و يعترب النشاط التجاري من أهم القطاعات اليت تتميز هبا حمافظة واسط ويعد منفذ زرابطية احلدودي البوابة الرئيسة للمحافظة على

العامل اخلارجي والذي يربط حمافظة واسط ابجلمهورية االسالمية االيرانية  ،وقد ازدادت امهية منطقة الدراسة خصوصاً بعد عام 2003
واالنفتاح التجاري الذي شهده العراق حىت اصبح منفذ زرابطية احلدودي معرباً مهماً لتجارة العراق مع ايران بصورة مباشرة ويعد النشاط
التجاري احد الوظائف املهمة واملؤثرة يف العالقات االقليمية يف منطقة الدراسة وازدادت االمهية املوقعية حملافظة واسط اليت تعد نقطة
توزيع السلع املستوردة من ايران عرب منفذ زرابطية احلدودي وايصاهلا اىل معظم حمافظات العراق عامة فالتجارة تعد احدى العناصر
االساسية اليت اسهمت يف تطور شبكة طرق النقل يف حمافظة واسط  ،وان العالقة بني التجارة والنقل عالقة مرتابطة ومتشابكة فالنشاط
التجاري غاية والنقل وسيلة حتقق هذه الغاية (الشامي  ،)14 :1976 ،ويتضح من اجلدول ( )10الذي يبني السلع املستوردة
واملصدرة عرب منفذ زرابطية احلدودي لعام  ، 2017أبن هناك تنوع كبري ابلسلع الداخلة عرب املنفذ أذ تصدرت املعادن ومصنوعاهتا
املتمثلة ابحلديد أبنواعه وبلغت قيمتها حنو ( )1،084،670تريليون دينار وبنسبة ( )%61،3وهي تزيد عن نصف السلع املستوردة
عرب منفذ زرابطية احلدودي  ،وهذا انتج عن ضعف الواقع الصناعي يف العراق نتيجة املتغريات السياسية واالقتصادية اليت طرأت على
العراق  ،وجاء يف املرتبة الثانية املواد األنشائية وبلغت قيمتها ( )213،441مليار دينار وبنسبة ( )%12ويشكل هذان السلعتان
نسبة ( )%73من أمجايل قيم السلع لعام  ، 2017وجاء ابملرتبة الثالثة والرابعة الفواكه واخلضراوات واملواد الغذائية وبنسب تتجاوز
( )%5لكل منهما  ،أما بقية السلع فترتاوح نسبتها ما بني ( )%4،5 – 0،00وأتيت ابملرتبة األخرية العطور ومواد التجميل  ،ويتبني
من بياانت عام  2017ان مهمة املنفذ يف هذا العام اصبحت استقبال مواد البناء وابلدرجة األساس وهذا يعكس مدى ارتفاع الدخل
العراقي من جانب واالحندار الكبري للواقع الصناعي يف العراق بشكل عام والصناعات االنشائية بشكل خاص  ،حىت بلغت قيم هذه
السلع الداخلة للعراق عام  )1،767،173( 2017تريليون دينار.
جدول ()1
السلع املستوردة وكميتها وقيمتها ابملليار دينار عرب منفذ زرابطية احلدودي لعام 2017
ت

نوعية السلع

الكمية

القيمة

النسبة املئوية
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1

املعادن ومصنوعاهتا

24651686

1،084،670

61،3

2

املواد اإلنشائية

58040467

213،441

12

3

اخلضراوات والفواكه

444914

80،591

10

4

املواد املختلفة

107699237

77،753

17،7

5

اجملموع

1،767،173

%100

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة املالية  ،اهليئة العامة للكمارك  ،قسم التخطيط  ،بياانت (غري منشورة) لعام .2017
شكل ()1
السلع املستوردة وكميتها وقيمتها ابملليار دينار عرب منفذ زرابطية احلدودي لعام 2017

17,7
المعادن ومصنوعاتها

10

المواد األنشائية

61,3

12

الخضاوات والفواكه
المواد المختلفة

املصدر  :الباحثة ابالعتماد على جدول (.)1
ويتمتع منفذ زرابطية احلدودي أبمهية كبرية ملا حيتويه من أمكانيات اسرتاتيجية جعلته حمطة انظار اجلارين العراق وايران  ،حيث يعد من
املنافذ التصديرية ابلنسبة للعراق لكن عند مقارنة قيم السلع املصدرة عرب املنفذ مع قيم السلع املستوردة عربة جنده يعاين من خلل كبري،
أذ تنخفض السلع املصدرة عرب املنفذ أذ بلغ امجايل قيم السلع املصدرة عرب املنفذ لعام  )3،035( 2017مليار دينار ويتضح من
جدول ( )1إن اجللود جاءت يف املرتبة االوىل من حيث قيمة الصادرات حيث بلغت قيمتها ( )2،369مليار دينار وبنسبة (،)%78
ويف املرتبة الثانية أييت أسفلت مؤكسد وبقيمة ( )300مليون وبنسبة ( )%10أما بقية السلع فترتاوح نسبتها بني ( )4،5-1،2لعام
.2017

جدول ()2
نوعية السلع املصدرة وكميتها وقيمتها ابملليار دينار ملنفذ زرابطية احلدودي لعام 2017
ت

نوعية السلع

الكمية  /طن

القيمة
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1

اسفلت مؤكسد

2000

300

10

2

جلود

651600

2،369

78

3

سبح طينية

10000

36

1،2

4

صوف هالسة

162

97

3،2

5

كتب مكارم االبرار

31457

94

3

6

خملفات بالستيكية

2200

138

4،5

7

اجملموع

697419

3،035

%100

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة املالية  ،اهليئة العامة للكمارك  ،قسم التخطيط  ،بياانت (غري منشورة) لعام .2017
شكل ()2
نوعية السلع املصدرة وكميتها وقيمتها ابملليار دينار ملنفذ زرابطية احلدودي

املصدر  :الباحثة ابالعتماد على جدول (.)2
كثافة احلركة املرورية على طرق النقل الرئيسة يف حمافظة واسط
تشهد طرق النقل الرئيسة يف حمافظة واسط حركة كثيفة للمركبات أبنواعها املختلفة  ،وذلك ألمهية هذه الطرق يف منطقة الدراسة فهي
ريمع حركة النقل ما بني حمافظة واسط وما بني احملافظات االخرى  ،فضالً عن كوهنا تقدم خدمات للنقل ما بني العراق وايران عرب
منفذ زرابطية احلدودي (منطقة الدراسة) مما انعكس على ارتفاع الكثافة املرورية للسيارات ابرياه هذه الطرق يف احملافظة  ،وان عملية
رصد املركبات يف حمافظة واسط تتطلب جهد كبري فقد مت استخدام طريقة تعداد املرور امليدانية يف حمافظة واسط  ،أذ تعد واحدة من
اهم األساليب املستخدمة يف قياس الكثافة املرورية من خالل عملية حصر املرور يدوايً على طرق نقل منطقة الدراسة  ،وقد تطلب
االمر اختيار مناطق لرصد حركة املركبات يف تلك الطرق اليت تشهد حركة مرور كثيفة  ،ومتت عملية الرصد يف اايم العمل الدوام الرمسي
واايم العطل لكل طريق  ،وذلك ملعرفة مدى تباين كثافة املرور يف تلك الطرق لألشهر الثالثة (أيلول  ،تشرين االول  ،تشرين الثاين)
لعام  2019واثناء ساعات الذروة الصباحية واملسائية من الساعة ( 8،30-7،30صباحاً) و ( 3،30-2،30ظهراً) و (-5،30
 6،30مساءاً) ويعود اختيار هذه الفرتات اىل اسباب متعددة منها ان اختيار الفرتة االوىل يعود لكوهنا متثل فرتة الذروة الصباحية حلركة
السيارات ويرجع ذلك اهنا متثل بداية الرحالت املهمة  ،مثل رحلة العمل والتعليم والتسوق.
اما الفرتة الثانية فأهنا متثل فرتة الذروة لرحالت العودة ألهم الرحالت خصوصاً رحلة العمل من الدوائر واملؤسسات احلكومية  ،اما الفرتة
الثالثة فأهنا متثل حركة السيارات ألغراض التسوق والرحالت الرتفيهية وغريها  ،أما الدراسة امليدانية فقد مت اختيار اشخاص على قدر
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االمانة واملسؤولية يف عملية عد السيارات املارة يف نقاط الرصد اليت مت حتديدها من قبل الباحث واليت تبلغ ( )10مواقع رصد توزعت
على الطرق الرئيسة والثانوية مناصفة مخسة مواقع رصد على الطرق الرئيسة ومخسة على الطرق الثانوية يف حمافظة واسط.
مقاييس الكثافة Density Measurements
أ .كثافة الطرق Density of Roats
ميكن اعتبار ان كثافة طرق النقل من املعايري املهمة اليت ينعكس من خالهلا التطور االقتصادي ألي منطقة  ،وتظهر كثافة شبكة الطرق
داخل املنطقة اليت ختدمها كما تعد من ابسط االساليب الكمية وابرزها ويتم استخراج كثافة الطرق اىل املركبات من خالل تقسيم عدد
املركبات يف منطقة الدراسة على جمموع اطول الطرق فيها ويتم التعبري عن ذلك مركبة /كم  ،فضالً عن تقسيم اعداد املركبات على
( )24ساعة ليتم استخراج كثافة احلركة املرورية خالل الساعة  ،ان هذا املعيار ال يعطي صورة واقعية عن خصائص الطرق من حيث
املواصفات والتبليط وحجم املرور ومع ذلك فأن هذا املعيار هو االكثر شيوعاً واستخداماً ألغراض دراسة املقارنة ويتم استخراج كثافة
الطرق يف كل احلالتني وفق املؤشر اآليت (جميد : )179 :2015 ،
كثافة حركة املركبات على الطريق = عدد السيارات (مركبة  /ساعة)

عدد ساعات اليوم

كثافة حركة املركبات على الطريق = عدد السيارات (مركبة  /كم)

طول الطريق
وكلما زادت كثافة الطريق كانت املنطقة تتمتع بطرق كافية  ،يف حني كلما اخنفضت الكثافة فهذا يدل على ان هناك اجزاء كثرية من
املنطقة تعاين من نقص يف الطرق  ،االمر الذي يبني ان الشبكة يف هذه احملافظة او تلك حباجة اىل مزيد من الطرق وتطويرها او امتدادها

(الرويثي .)5 :1992 ،
جدول ( )3كثافة احلركة املرورية على طرق النقل يف حمافظة واسط لعام 2019
أسم الطريق

معدل حجم احلركة

طول الطريق

كثافة احلركة
مركبة  /الساعة

مركبة  /كم

كوت – بغداد

8654

125

360،58

54،832

الكوت – الدبوين

4046

56

168،58

72،25

الدبوين – عزيزية  -بغداد

5687

68

236،95

83،63

الكوت – احلي  -الناصرية

5660

69

235،83

82،02

الكوت – شيخ سعد  -العمارة

4836

71

201،5

68،11

اجملموع

28883

389

1203،44

360،842

املصدر  :اجلدول من عمل الباحثة ابالعتماد على :
 .1وزارة االعمار واالسكان  ،مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة واسط  ،لسنة .2019
 .2برانمج .ARC View ، Gis 10.2
 .3الدراسة امليدانية.
شكل ( )3كثافة احلركة املرورية على طرق النقل الرئيسة يف حمافظة واسط لعام 2019
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املصدر :الباحثة ابالعتماد على جدول (.)3
وللحصول على معدل كثافة احلركة املرورية للمركبات يف حمافظة واسط قامت الباحثة جبمع اعداد املركبات على طرق النقل الرئيسة
حملافظة واسط وتقسيمها على عدد ساعات اليوم للوصول اىل عدد املركبات ابلساعة خالل اليوم ،فضالً عن تقسيم اعداد املركبات اليت
مت رصدها على الطرق الرئيسة يف منطقة الدراسة على اطوال الطرق للوصول اىل اعداد املركبات على الكيلو مرت الواحد ،ومن خالل
اجلدول ( )3مت التوصل اىل قسمني من كثافة احلركة املرورية وهي -:
كثافة احلركة املرورية على الطرق الرئيسة يف حمافظة واسط
 .1طريق كوت – بغداد
يبلغ طول هذا الطريق ( )125كم داخل حمافظة واسط  ،ويتكون من مسلكني احدمها للذهاب واألخر لإلايب بواقع ممرين لكل
منهما ،ويعترب هذا الطريق الشراين احليوي حلركة املركبات يف احملافظة واحملافظات االخرى  ،لذلك يعد من اكثر الطرق كثافة يف منطقة
الدراسة ،كونه جيمع حركة النقل الداخلية واخلارجية للمحافظة  ،فحركة املركبات القادمة من احملافظات الوسطى والشمالية ابرياه حمافظة
واسط أو احملافظات اجلنوبية أو العكس  ،فضالً عن أمهية شبكة طرق النقل يف حمافظة واسط ابلنسبة جلميع األنشطة االقتصادية
املختلفة املنتشرة يف االجزاء الشمالية والغربية من احملافظة  ،كما ان احد املنافذ الرئيسة ابرياه حمافظة اببل كونه يرتبط بطرق رئيسة أخرى
كطريق (النعمانية – الشوملي) وطريق (الصويرة – جبلة) ويشهد هذا الطريق حركة مرورية عالية مبختلف انواع املركبات ويرتفع احلجم
املروري على طريق (الكوت – جصان – بدرة) حيث سجل هذا الطريق رقماً قياسياً ابلنسبة اىل ابقي الطرق يف منطقة الدراسة وبلغت
حنو ( )11753مركبة ابليوم  ،ويعزى السبب اىل ان هذا الطريق من الطرق املهمة واحليوية يف حمافظة واسط كونه يربط احملافظة مبنفذ
زرابطية احلدودي الذي يعد واحد من أهم املنافذ احلدودية يف العراق ،وهذه العوامل اعاله دفعت اىل ارتفاع كثافة احلركة املرورية على
مستوى الكيلو مرت حيث بلغت ( 143،80مركبة  /كم) ،وجاءت كذلك يف املركز االول من حيث الكثافة على مستوى الساعة
وبلغت ( 489،70مركبة  /الساعة).
 .2طريق الكوت – الدبوين
يبلغ طول الطريق ( )56كم ويعد هذا الطريق املنفذ الشمايل ملدينة الكوت  ،فضالً عن ارتباطه بناحية الدبوين من جهة ومن قضاء
النعمانية من جهة اثنية لذا فإنه يشهد كثافة مرورية عالية حلركة السيارات مبختلف انواعها سواء كانت الداخلة او اخلارجة على حد
سواء  ،وجاء طريق (الكوت – الدبوين) يف املركز الثاين ابلنسبة لكثافة احلركة على مستوى الكيلو مرت ( 54،832مركبة  /كم)  ،وجاء
بنفس املرتبة من حيث الكثافة على مستوى الساعة وبلغت حنو ( 360،58مركبة  /الساعة)  ،وهلذا الطريق امهية كبرية يف حركة النقل
يف حمافظة واسط كونه يربط احملافظة وعقدة طرق اليت تربط احملافظات اجلنوبية ابلعاصمة بغداد وابلعكس.
 .3طريق دبوين – عزيزية  -بغداد
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يبلغ طول الطريق ( )68كم ويتكون من مسلكني احدمها للذهاب واآلخر لإلايب  ،بواقع ممرين لكل منهما  ،ويعد هذا الطريق املنفذ
الشمايل حملافظة واسط  ،لكونه يربط منطقة الدراسة ابلعاصمة بغداد واحملافظات الشمالية األخرى  ،فضالً عن ارتباطه بعدة طرق فرعية
كطريق (الدبوين – جصان) وطريق (الصويرة) ويشهد كثافة مرورية عالية احلركة مبختلف انواع املركبات سواء كانت الداخلة منها او
اخلارجة على حد سواء.
وجاء طريق (الدبوين – العزيزية – بغداد) ابملرتبة الثالثة من حيث كثافة احلركة على مستوى الكيلو مرت وبلغت ( 83،63مركبة  /كم)
 ،اما من حيث كثافة احلركة على مستوى الساعة بلغت حنو ( 236،95مركبة  /الساعة)  ،وترجع الكثافة املرورية على هذا الطريق
اىل تركز املؤسسات واملراكز التجارية والصناعية اليت أثرت بدورها يف كثافة احلركة على الطريق.
 .4طريق الكوت – احلي – الناصرية

يبلغ طول هذا الطريق داخل حمافظة واسط ( )69كم  ،ويتكون من مسلكني احدمها للذهاب واآلخر لإلايب بواقع ممرين لكل منهما
 ،ويعد هذا الطريق من الطرق الرئيسة املهمة يف حمافظة واسط  ،كونه يقدم خدمات اجتماعية واقتصادية على الصعيدين الداخلي
واخلارجي  ،فعلى الصعيد الداخلي فأنه خيدم حركة نقل الركاب ما بني التجمعات السكانية واألنشطة االقتصادية الواقعة على امتداده
كقضاء احلي وانحية البشائر  ،اما على الصعيد اخلارجي فأنه خيدم حركة املركبات بني حمافظيت واسط وذي قار.
وجاء طريق (الكوت – احلي – الناصرية) ابملرتبة الرابعة ابلنسبة لكثافة احلركة على مستوى الكيلو مرت ( 82،02مركبة  /كم)  ،اما
من حيث كثافة احلركة املرورية على مستوى الساعة بلغت ( 235،83مركبة  /الساعة) ،
 .5طريق الكوت – شيخ سعد  -العمارة
يبلغ طول هذا الطريق داخل حمافظة واسط ( )71كم  ،ويتكون من مسلكني احدمها للذهاب واآلخر لإلايب  ،بواقع ممرين لكل
منهما ،ويعد طريق (الكوت – شيخ سعد – العمارة) احد اهم الطرق الرئيسة يف منطقة الدراسة ،كونه يقدم خدماته لعملية نقل
الركاب والسلع مبختلف أشكاهلا على الصعيد الداخلي واخلارجي  ،فإنه خيدم حركة نقل الركاب والسلع ما بني التجمعات السكنية
واألنشطة االقتصادية على الصعيد الداخلي  ،وخيدم حركة املركبات املتبادلة بني حمافظيت واسط وميسان  ،لذلك فإنه يشهد حركة كثيفة
لسيارات لنقل الركاب والسلع.
وجاء طريق (الكوت – شيخ سعد – العمارة) ابملرتبة االخرية وبلغت كثافة احلركة فيه على مستوى الكيلو مرت ( 68،11مركبة  /كم)،
اما من حيث كثافة احلركة املرورية على مستوى الساعة فقد بلغت ( 201،5مركبة  /الساعة).
كثافة احلركة املرورية على الطرق الثانوية يف حمافظة واسط
تشهد الطرق الثانوية الرابطة بني الوحدات االدارية يف حمافظة واسط حركة كثيفة للمركبات وذلك ألمهيتها من حيث حجم التجمعات
السكانية او حجم األنشطة االقتصادية الواقعة على امتدادها  ،مما انعكس على ارتفاع الكثافة املرورية للمركبات فيها  ،وفيما يلي
توضيح للحركة املرورية عرب هذه الطرق  ،ينظر جدول (.)4
جدول ()4
كثافة احلركة املرورية على طرق النقل الثانوية يف حمافظة واسط لعام 2019
أسم الطريق

معدل حجم احلركة

طول الطريق

النعمانية – الصويرة

4201

79

كثافة احلركة
مركبة  /الساعة

مركبة  /كم

175،04

53،17
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الكوت – املوفقية

1264

35

52،66

36،11

الكوت – الدجيلي

2044

28،7

85،16

71،21

الكوت – األحرار

2873

25

119،70

114،92

الدبوين – جصان

2641

58،8

110،04

44،91

اجملموع

13023

226،5

542،6

320،32

املصدر  :اجلدول من عمل الباحثة ابالعتماد على :
 .1وزارة االعمار واالسكان  ،مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة واسط  ،لسنة .2019
 .2برانمج .ARC View ، Gis 10.2
 .3الدراسة امليدانية.
شكل( )4كثافة احلركة املرورية على طرق النقل الثانوية يف حمافظة واسط لعام 2019
النعمانية  -الصويرة

2641

4201

الكوت  -الموفقية
2873
1264
2044

الكوت  -الدجيلي
الكوت  -األحرار
الدبوني  -جصان

املصدر  :الباحثة ابالعتماد على جدول (.)4
 .1طريق النعمانية – الصويرة
يبلغ طول هذا الطريق ( )79كم  ،ويتكون من مسلك واحد مبمرين للذهاب واإلايب  ،ويعد من الطرق الثانوية املهمة يف حمافظة
واسط فهو يربط قضاء النعمانية بقضاء الصويرة  ،وقد أكتسب امهيته من كونه جيمع حركة النقل القادمة من الوحدات االدارية والقرى
يف الشمال الغريب من حمافظة واسط ويبدأ من قضاء الصويرة مث اىل انحية الزبيدية وانحية الشحيمية مث يدخل اىل قضاء النعمانية جنوابً،
فضالً عن ذلك فأنه يؤدي اىل مركز حمافظة واسط الذي تلتقي فيها أهم طرق النقل يف حمافظة واسط.
أظهرت نتائج احلصر امليداين حلركة املركبات على طريق (النعمانية – الصويرة) ارتفاع معدل حركة املركبات وبلغ جمموعة املركبات املسجلة
( )4201مركبة  ،وبلغت كثافة احلركة فيه على مستوى الكيلو مرت بلغ ( )53،17مركبة  /كم  ،اما على مستوى حركة املركبات على
الساعة فقد بلغت ( )175،04مركبة  /ابلساعة  ،ويعزى سبب ذلك اىل زايدة اعداد الرحالت هبذا االرياه  ،لكون قضاء النعمانية
مير أبرياه مدينة الكوت مما ولد حركة مرورية كثيفة  ،وان الغرض منها هي حركة العمل اليومية وحركة الطلبة  ،فضالً عن الرحالت اليت
يقوم هبا السكان ملختلف األغراض كالتسوق  ،وكذلك نقل املنتوجات الزراعية يف املناطق الزراعية يف قضاء الصويرة ونواحي الزبيدية
والشحيمية اىل اسواق تصريفها يف مدينة الكوت.
 .2طريق الكوت – املوفقية
يعد طريق كوت – املوفقية واحد من أهم الطرق الثانوية املهمة يف منطقة الدراسة  ،كونه يربط بني قضاء الكوت وانحية املوفقية مث
يدخل قضاء احلي  ،ويبلغ طول الطريق بني قضاء الكوت واملوفقية ( )35كم  ،ويتكون من مسلك واحد  ،مبمرين للذهاب واإلايب.
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أظهرت نتائج العمل امليداين لرصد حركة املركبات على طريق (الكوت  -املوفقية) ارتفاع معدل حركة املركبات وبلغ جمموعة املركبات
املسجلة ( )1264مركبة  ،وبلغت كثافة احلركة فيه على مستوى الكيلو مرت بلغ ( )36،11مركبة  /كم  ،اما على مستوى حركة
املركبات على الساعة فقد بلغت ( )52،66مركبة  /ابلساعة  ،ويعود ذلك اىل إىل أتثري رحلة العمل اليت تسهم يف زايدة حجم املرور
على شبكة الطرق بني الوحدات اإلدارية يف حمافظة واسط  ،فضالً عن رحالت السكان لغرض التسوق أو ألغراض التعليم أو نقل
املنتوجات الزراعية  ،وهذا ما ثبت بدخول أعداد كبرية من السيارات اخلاصة وسيارات األجرة والشاحنات وسيارات احلمل ابرياه مركز
قضاء الكوت.
 .3طريق الكوت – الدجيلي
يربط الطريق بني مركز قضاء الكوت وانحية الدجيلي  ،ومن مث اىل حمافظة ميسان ومنه اىل العديد من املستقرات البشرية يف حمافظة
ميسان الواقعة على امتداده  ،ويبلغ طوله بني قضاء الكوت وانحية الدجيلي اىل ( )28،7كم ،ويتكون من مسلك واحد ،مبمرين
للذهاب واإلايب.
أظهر العمل امليداين لرصد حركة املركبات على طريق (الكوت  -الدجيلي) ارتفاع معدل حركة املركبات وبلغ جمموعة املركبات املسجلة
( )2044مركبة  ،وبلغت كثافة احلركة فيه على مستوى الكيلو مرت حنو ( )71،21مركبة  /كم ،اما على مستوى حركة املركبات على
الساعة فقد بلغت ( )85،16مركبة  /ابلساعة  ،وعادة تزداد حركة املركبات ابرياه مركز قضاء الكوت  ،كوهنا مركز احملافظة اإلداري
وتركز خمتلف اخلدمات فيها  ،لذا يقصدها السكان من خمتلف املناطق الواقعة على امتداد الطريق  ،لغرض العمل يف خمتلف املؤسسات
اإلدارية  ،أو إجناز املعامالت الرمسية أو ألغراض تعليمية أو صحية او نقل املنتوجات الزراعية او االغراض املختلفة اليت تتولد من اجلها
الرحالت وهذا ما ثبت بدخول اعداد كبرية من املركبات اخلاصة ومركبات االجرة واحلمل ابرياه مركز قضاء الكوت.
 .4طريق الكوت  -األحرار

يعترب من أهم الطرق الثانوية الرابطة بني قضاء الكوت وانحية األحرار ،وأكتسب أمهيته من كونه جيمع حركة النقل القادمة من الوحدات
االدارية والقرى الواقعة مشال انحية األحرار كقضاء النعمانية ونواحي الزبيدية والشحيمية وغريها ابرياه مدينة الكوت  ،ويبلغ طول
الطريق ( )25كم ،ويتكون من مسلك واحد مبمرين احدمها للذهاب واألخر لإلايب.
يتميز طريق (الكوت – األحرار) بكثافة مرورية كبرية  ،السيما خالل اايم العمل االعتيادي وبلغ جمموعة املركبات املسجلة ()2873
مركبة  ،وبلغت كثافة احلركة فيه على مستوى الكيلو مرت بلغ ( )114،92مركبة  /كم  ،اما على مستوى حركة املركبات على الساعة
فقد بلغت ( )119،70مركبة  /ابلساعة  ،وتعود هذه الكثافة املرورية اىل تركز أهم املؤسسات احلكومية يف قضاء الكوت واملتمثلة
ابحملافظة ومديرية البلدية ومديرية صحة الكوت ومديرية الزراعة ومديرية اجلنسية واجلوازات وغريها من املؤسسات اإلدارية اليت يقصدها
سكان انحية األحرار وقضاء النعمانية لغرض العمل واجناز املعامالت الرمسية فيها  ،فضالً عن حركة الطلبة أبرياه املدارس واملعاهد
والكليات التابعة جلامعة واسط.

 .5طريق الدبوين – جصان
يربط هذا الطريق بني انحية الدبوين وانحية جصان شرقي حمافظة واسط  ،مث يصل بني منفذ زرابطية احلدودي الذي يربط العراق
جبمهورية ايران االسالمية  ،فضالً عن ذلك كونه يعد احد احملاور الرئيسة املؤدية اىل حمافظة كربالء عرب طريق النعمانية  ،ويبلغ طول
الطريق ( )58،8كم  ،ويتكون من مسلك واحد مبمرين احدمها للذهاب واآلخر لإلايب.
يشهد طريق (الدبوين  -جصان) كثافة مرورية عالية خالل اايم العمل االعتيادي واايم العطل وبلغ جمموعة املركبات املسجلة ()2641
مركبة  ،وبلغت كثافة احلركة فيه على مستوى الكيلو مرت بلغ ( )44،91مركبة  /كم  ،اما على مستوى حركة املركبات على الساعة
فقد بلغت ( )110،04مركبة  /ابلساعة  ،وترجع هذه الكثافة العالية اىل ان الطريق جيمع حركة النقل القادمة من انحية جصان ومركز
قضاء بدرة وانحية زرابطية  ،فضالً عن السيارات القادمة من منفذ زرابطية احلدودي وغريمها ابرياه مدينة الدبوين  ،سواء أكانت
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رحالت للعمل أم التسوق أم لغرض احلصول على خمتلف اخلدمات  ،والسيما التعليمية والتجارية او ألغراض السياحة الدينية  ،أو
ملختلف األغراض اليت تنشأ من أجلها الرحالت على امتداده ابرياه انحية الدبوين او ارياه مدينة الكوت او قضاء النعمانية أو خمتلف
الوحدات اإلدارية التابعة حملافظة واسط الواقعة على امتداده.
خريطة ()2
شبكة طرق النقل الربية يف حمافظة واسط لعام 2018

املصدر  :من عمل الباحثة ابالعتماد على جدول رقم ( ، )3وجدول رقم (.)4
درجة مركزية العقد ()Centrality
ويقصد هبا قياس موقع اي عقدة يف الشبكة ككل مابني التوسط التام والتطرف التام  ،وتعرف هذه الطريقة مبؤشر كوينج ( Koing
 )Indexاليت ابتكرها واستخدمها يف عام  ، 1936وحتسب مركزية العقد من بناء مصفوفة تضم عدداً من الوصالت املؤدية اىل
العقد عرب أقصر مسار ممكن على طول خطوط الشبكة  ،والعقد اليت حتمل أقل رقم للمؤشر تعد من أكثر العقد املركزية يف شبكة
الطرق (خزعل  )11 ،2009 ،وعند تطبيق هذا املؤشر على شبكة الطرق يف حمافظة واسط (منطقة الدراسة)  ،ميكن توضيح ذلك
من املصفوفة املوضحة يف اجلدول ( )3اليت يتبني من خالهلا أن متوسط عدد الوصالت بلغ ( )24وصلة  /عقدة  ،وهبذا املتوسط فقد
تباينت عقد الشبكة يف درجة مرالكزيتها وفق مؤشر (كوينج) كاآليت :
مؤشر إمكانية الوصول حسب املسافة الفعلية
ان ملعيار املسافة أمهية كبرية إلبراز مدى سهولة االتصال بني مركزين على الطريق  ،إذ يسهل االتصال نظرايً كلما قصرت املسافة
والعكس صحيح على طول املسافة  ،ومبعىن اخر ان العقدة االسهل اتصاالً بعقد الشبكة هي اليت يربطها هبم ادىن حد من املسافة ،
وابلتايل يكون اجملموع بينهما أقل من جمموعات املسافات بني العقد وأي عقدة أخرى يف الشبكة  ،ويتم يف هذه املصفوفة استخدام
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البعد احلقيقي لطول الطريق الذي يربط بني عقدتني (صاحل  ،)254 :2002 ،ومن خالل تطبيق هذا املؤشر على شبكة الطرق الربية
يف حمافظة واسط نستدل ان هناك اربع فئات متثلت ابلتايل :
درجة ترابط شبكة النقل الربي يف حمافظة واسط
ان معرفة درجة الرتابط يفيد يف تقييم مدى الرتابط بني عقد الشبكة ويعطي تقييم شامل ملدى فعالية تلك الشبكة عرب ما حتققه من
اتصال بني العقد  ،اليت تتمثل يف الغالب املراكز احلضرية الرئيسة وتتأثر املراكز العمرانية املختلفة حبسب ترابط شبكة الطرق الربية حبيث
تعدد امكانية االتصال بني مراكز وتالقي وصالت الطريق (العقد)  ،اليت متثل املراكز احلضرية ويقصد بدرجة الرتابط بني عقد الشبكة
أي الوصالت املوجودة يف الشبكة  ،وكلما ازدادت الوصالت كلما اكتملت الشبكة ،وهناك ثالثة انواع من درجة الرتابط وهي (خزعل،
بال سنة :)216 :
 .1الشبكة اجملزأة  :أي ترابط الوصالت بني بعض عقدها وتنعدم عند البعض االخر.
 .2الشبكة املرتابطة  :أي ان كل عقدة مرتابطة مع العقد االخرى بوصالت مباشرة او غري مباشرة.
 .3الشبكة الكاملة  :أي الشبكة اليت ترتابط فيها كل العقد جبمع العقد االخرى  ،ولتطبيق مؤشر الرتابط  Connectivityنقوم
بتحويل خريطة شبكة الطرق ملنطقة الدراسة اىل خريطة طوبوجلية وذلك لتسقيط الشبكة  ،وتصبح خطوط مستقيمة لرتابط بني
العقد وقد اعتمد كانسكي  Kanskyيف عام  1993على ثالث مؤشرات لقياس درجة الرتابط الشبكية وهي :
أ .مؤشر بيتا
ب .مؤشر الفا
ت .مؤشر كاما.
 .1مؤشر بيتا Beta index

يعترب هذا املؤشر من أبسط املقاييس املستخدمة لقياس درجة الرتابط الشبكات  ،حيث ترتاوح قيمته ما بني (صفر والواحد الصحيح)
 ،والصفر يعين شبكة معدومة اي تتكون الشبكة من العقد وليس وصالت بينها اذ زاد املؤشر عن الواحد الصحيح دل على وجود
اكثر من شبكة كاملة ومتطورة  ،ويعد هذا املؤشر ذات قيمة وفعالية  ،وال يصلح تطبيقه يف الشبكات املعقدة  ،وامنا يتم استخدامه
عند مقارنة شبكات هلا عدد العقد نفسها (عبد .)17 : 2013 ،
مؤشر بيتا = عدد الوصالت

عدد العقد
24
=
17
= 1،41
وبتطبيق هذا املؤشر على طرق النقل الربية يف حمافظة واسط  ،قد تبني الناتج على وفق مؤشر بيتا  ،هو ( )1،41مما يدل على وجود
شبكة متطورة وفق مؤشر بيتا.

 .2مؤشر جاما Gama index

ويعتربه البعض من أفضل املقاييس املستخدمة لقياس درجة الرتابط  ،حيث ينسب الوصالت الفعلية يف الشبكة بعدد الوصالت املمكن
وجودها يف الشبكة  ،لكي تصبح العقد مرتبطة ارتباطاً كامالً (حداد  ،)118 : 1997 ،وتكون قيمة املؤشر صفر يف حال عدم
توافر ترابط بني العقد  ،والواحد الصحيح عندما تكون الشبكة كاملة مرتابطة  ،وان الغرض من استخدام هذا العامل او املؤشر (كاما)
 ،الذي يشري اىل نسبة ترابط او اتصالية موجودة على شبكة الطريق (عبده )53 :1988 ،
مؤشر جاما = عدد الوصالت
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( 3عدد العقد – )2
24

=

=

)2-17( 3
24
45

= 0،533
وبتطبيق هذا املؤشر على طرق النقل الربية يف حمافظة واسط يكون الناتج وفق املؤشر ( )0،533مما يدل على ان شبكة الطريق شبة
مرتابطة  ،ومل تصل بعد اىل حد الشبكة كاملة الرتابط.
 .3مؤشر ألفا Alfa index
يعترب هذا من املقاييس املهمة لقياس درجة الرتابط الشبكة وال سيما لشبكات النقل املعقدة  ،ويقيس هذا املؤشر العالقة ما بني عدد
الوصالت وعدد العقد  ،وان أقصى عدد هلا يف الشبكة وتكون قيمة املؤشر من الصفر يف حالة عدم توافر الرتابط بني العقد وواحد
صحيح عندما يصل الرتابط اىل احلد االقصى  ،أي شبكة ذات ترابط كاملة (عبده .)12 : 1992 ،
وان اهلدف من استخدام هذا الدليل هو ان يعطي مؤشراً حول مدى الدورانية اليت تتمتع هبا شبكة النقل  ،وحيسب هذا املؤشر وفق
الصيغة االحصائية التالية :
مؤشر ألفا = عدد الوصالت
( 2عدد العقد – )5
= 24
)5-17(2
= 24
24
=1
وبتطبيق هذا املؤشر على شبكة الطرق الربية يف حمافظة واسط قد تبني ان الناتج على وفق هذا املؤشر ( ، )1مما يعين ان درجة ترابط
الشبكة وفق هذا املؤشر ضعيفة جداً  ،وان نسبة الدورانية تكاد تكون معدومة  ،ونستنتج من هذا الناتج ان هنالك شبه تطابق بني
عدد الوصالت وعدد العقد يف منطقة الدراسة.
خريطة ()3
الشكل الطبولوجي لشبكة الطرق الربية يف حمافظة واسط لعام 2019
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املصدر  :من عمل الباحث ابالعتماد على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية ARC GIS 10.4.1
مؤشر االنعطاف
إن معرفة املسافات يف شبكة النقل فضالً عن طول الطريق خبط مستقيم سوف يساعد على حتديد كفاءة الطريق ابملقارنة مع غريها،
وتبني مدى ضرورة أضافة أو حذف بعض الوصالت يف شبكة الطرق  ،وتفيد يف حتديد أمهية أحالل وسائط النقل اجلديدة حمل وسائط
النقل القدمية ،ومهما قصر طول الطريق الفعلي فلن يقل أبي حال من االحوال عن الطريق املستقيم  ،ومع ذلك ميكن تساويهما يف
بعض احلاالت النادرة (شحاذة ،)207 : 1997 ،ويعترب مؤشر االنعطاف (تعرجات الطرق) واحدة من اهم الوسائل الكمية لتقييم
مدى كفاءة شبكة طرق النقل الربية  ،فأن دراسة تعرجات الطرق يف شبكة الطريق يهدف اىل حتديد كفاءهتا يف الربط بني مدينتني،
ومدى اخلدمة اليت تؤديها شبكة الطرق لإلقليم عن طريق حساب استقامتها ،فضالً عن تقييم نتائج اضافة او حذف بعض الوصالت
يف شبكة الطرق ،او لتقييم درجة احالل وسائط النقل اجلديدة حمال اخرى قدمية وعلى الرغم من ان قصر مسار الطرق هو األفضل يف
اغلب األحوال  ،اال اندراً ما يتحقق من اجلانب الواقعي فقد تعمل بعض العوامل الطبيعية والبشرية واالقتصادية او السياسية حائل دون
مد الطريق األقصر (توفيق  ) 38 :2000 ،مما يؤدي اىل انعطاف الطريق ابرياه اليمني واليسار وتصعد وهتبط بتأثري تلك العوامل،
ويعرب عن املسافة الزائدة للط ريق ما بني نقطتني عن طول اخلط املستقيم ابسم مؤشر االنعطاف واملعادلة االحصائية هلذا املؤشر هي

(خري : )494 : 1990 ،
مؤشر االنعطاف = الطول احلقيقي للطريق 100 X

الطول املستقيم للطريق
إن قيمة هذا املؤشر تعطي داللة إىل انه كلما اقرتبت القيمة من ( )%100كان الطريق الفعلي قريب من اخلط املستقيم وابلتايل أقصى
كفاءة ابلشبكة من حيث املسافة  ،يف حني إذا زاد الرقم عن( )%100يدل هذا املؤشر على انعطافات كبرية نسبيا يف الطريق ،
وابلتايل تقل كفاءة شبكة الطرق ،ومع هذا فأنه ال ميكن الوصول إىل حد أدىن من حيث املسافة والزمن  ،وهبذا ال يشرتط أن يكون
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الطريق املستقيم بني نقطتني هو اقل الطرق من حيث التكلفة  ،أو يكون الطريق املستقيم هو األفضل دائما  ،وهناك نوعان من االحنراف
على الطريق (توفيق :)38 :2000 ،

أ .االحنراف االجيايب Positive deviation
وهو منط مرغوب فيه  ،حيث يكون االحنراف يف هذا النمط احنراف قليل للطريق عن مسارة املستقيم  ،وذلك لربط اكرب عدد من
املستقرات املتناثرة على جانيب الطريق.
ب .االحنراف السليب Negaative deviation

وهذا النط غري مرغوب به من االحنراف ويكون اضطراراي  ،وذلك البتعاد الطريق عن مساره الصحيح لتفادي العوائق الطبيعية امام
الطريق كاجلبال واالهنار والغاابت واملستنقعات او كالعوائق البشرية مثل أانبيب النفط وسكك احلديد وشبكات الضغط العايل  ،وأيخذ
هذا املسار لتقليل املسافة بني موقع حضري وآخر لتقليل تكلفة النقل بينها  ،وعليه وميكن تصنيف درجة كفاءة الطرق الربية يف حمافظة
واسط وفق املقاييس اآلتية -:
 .1طرق ذو كفاءة عالية يرتاوح دليل االنعطاف ما بني %124-100
 .2طرق ذو كفاءة متوسطة يرتاوح دليل االنعطاف ما بني %150-125
 .3طرق ذو كفاءة قليلة يرتاوح دليل االنعطاف فيها أكثر من %150
املستوى االول يرتاوح دليل االنعطاف فيها ()%124-100

ميثل هذا املستوى طرق النقل الربية يف حمافظة واسط ذات الكفاءة العالية  ،ويعد طريق كوت – جصان كما موضح يف جدول ()4
من أكثر الطرق كفاءة يف حمافظة واسط بواقع ( )%101،6مث جاء بعده طريق كوت – الدجيلي بواقع ( )%102،7يف حني جاء
بعده طريق كوت – شيخ سعد ابملرتبة االخرية يف أقل كفاءة ضمن هذا املستوى بواقع (.)%116،3
املستوى الثاين يرتاوح دليل االنعطاف بني ()%150-125

وميثل هذا املستوى الطرق ذات الكفاءة املتوسطة حسب مؤشر االنعطاف  ،وضم هذا املستوى ( )7طرق متثلت با (طريق كوت –
أحرار  ،طريق العزيزية – الصويرة  ،طريق الدبوين – الزبيدية  ،طريق احلي – البشائر  ،طريق شيخ سعد بدرة  ،طريق جصان – شيخ
سعد  ،طريق احلفرية – الصويرة) وقد بلغت جمموع اطوال هذه الطرق (257،8كم) وتشكل ما نسبته ( )%27،2من جمموع أطوال
الطرق الكلية يف حمافظة واسط  ،وقد سجل طريق الدبوين – الزبيدية أكثر كفاءة وأقل درجة ضمن هذا املستوى بواقع (، )%125
يف حني جاء طريق احلفرية – الصويرة أبقل كفاءة ضمن هذا املستوى بواقع ( )%149،5وهذا يعود اىل التعرجات يف هنر دجلة وفضالً
عن ذلك موقع قضاء الصويرة يف مشال غرب حمافظة واسط.
املستوى الرابع يرتاوح دليل االنعطاف (أكثر من )%150
ميثل هذا املستوى طرق النقل الربية يف حمافظة واسط ذات الكفاءة القليلة حبسب مؤشر االنعطاف وقد ضم هذا املستوى طريقاً واحداً

هو طريق (الزبيدية – الشحيمية) اذ بلغت درجة انعطافه ( )%233وهذا يعود اىل كثري من التعرجات لتفادي بعض اجلداول والبساتني
املوجودة يف تلك املنطقة فضالً عن ذلك مروره ابلعديد من القرى ذاهتا  ،وبلغ طول الطريق الفعلي (41كم) وشكل ما نسبته ()%4،3
من جمموع اطوال الطرق الكلية يف منطقة الدراسة.
جدول ()5
مؤشر انعطاف شبكة الطرق الربية يف حمافظة واسط لعام 2018
ت

أسم الطرق

طول الطريق الفعلي
(كم)

طول الطريق
املستقيم (كم)

مؤشر االنعطاف

درجة كفاءة الطريق

1

كوت – دبوين

60

85

103،4

عالية

2

كوت – حي

46

42،5

108،2

عالية
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3

كوت – شيخ سعد

50

43

116،3

عالية

4

النعمانية  -الشوملي

39

8

105

عالية

5

كوت – جصان

50،4

49،6

101،6

عالية

6

كوت – موفقية

28

24،6

113،3

عالية

7

دبوين – عزيزية

28،4

26،9

105،6

عالية

8

عزيزية – حفرية

23،7

23

103

عالية

9

كوت – الدجيلي

28

26،7

104،9

عالية

10

دبوين – جصان

59

55

107،3

عالية

11

شحيمية – صويرة

28،6

24،8

115،3

عالية

12

احرار – نعمانية

20

19،3

103،6

عالية

13

نعمانية – زبيدية

34

32،6

104،3

عالية

14

صويرة – الزبيدية

46،6

42،5

109،6

عالية

15

جصان – بدرة

17،5

17

102،9

عالية

16

بدرة – زرابطية

11

10،3

126،3

عالية

17

موفقية – حي

16

14،5

131،4

عالية

18

شيخ سعد – الدجيلي

21

20

125

عالية

19

حي – الدجيلي

22،6

22

102،7

عالية

20

كوت – احرار

24

19

126،3

متوسطة

21

دبوين – زبيدية

7

5،6

131،4

متوسطة

22

حي – بشائر

11،5

8،6

133،7

متوسطة

23

شيخ سعد – بدرة

98،8

67،6

146،2

متوسطة

24

جصان – شيخ سعد

86،8

59،3

146،4

قليلة

25

حفرية – صويرة

14،2

9،5

149،5

قليلة

26

زبيدية  -شيحيمية

41

17،6

233

27

اجملموع

قليلة جداً

املصدر  :من عمل الباحث ابالعتماد على :
مجهورية العراق ،وزارة االسكان واالعمار ،قسم التخطيط  ،بياانت غري منشورة لعام .2018
احتساب اطوال الطرق املستقيم من قبل الباحثة بواسطة برانمج (.)ARC GIS 10.41

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 8, August 2020

Zarbatia Port and Its Role in Developing the Transportation and
Trade Movement in Wasit Governorate

53

االستنتاجات
أوضحت الدراسة التارخيية للمنافذ الربية اهنا تعود اىل عقود اترخيية قدمية  ،اذ انشأت املنافذ وتطورات على مراحل اترخيية مستمرة،
ومنها منفذ زرابطية الذي يعود انشائه اىل سبعينيات القرن املاضي.
يعاين منفذ زرابطية احلدودي من العديد من املشكالت اليت تقف عائقا ام الدور الذي يؤديه ليكون اكثر فاعلية يف عملية النقل الربي
وتتمثل يف ردائه الطرق اليت تربط املنفذ مبراكز املدن وعدم استخدام االنظمة االلكرتونية والضعف يف مستوى الكفاءات
العاملة يف املنفذ.
التوصيات
العمل على استثمار ايرادات منفذ زرابطية احلدودي واليت تصل اىل مل يارات الداننري يف بناء قاعدة انتاجية زراعية وصناعية يف حمافظة
واسط قادر على تلبية جزء من متطلبات السلع االستهالكية يف احملافظة وللحد من االحندار الكبري يف الواقع الزراعي
والصناعي يف حمافظة واسط بشكل خاص والعراق بشكل عام.
القيام أبعداد دورات توعية وارشاد عن خماطر املواد املمنوعة وآاثرها على اجملتمع ومنح مكافأة مالية ملن يقوم ابإلبالغ عنها.
االشراف الكامل من قبل الدولة على أتهيل وتدريب العناصر العاملة يف املنفذ وتدريبها على املعدات احلديثة يف اخلاصة يف املنفذ من
خالل ادخاهلم يف دورات يف تعلم ادارة هذه املعدات  ،لكي يتمكنوا من النهوض بواقع هذا املنفذ الربي املهم يف ريارة
العراق.
العمل على بناء جممع سكين ابلقرب من املنفذ للموظفني العاملني يف املنفذ وبعض قوى االمن جلعلها نواة للجذب السكاين يف املستقبل
على غرار مدينة خانقني والقائم وحاج عمران.
العمل على ادخال نظم معلوماتية حديثة يف التفتيش والرقابة على السلع الداخلة اىل العراق عرب منفذ زرابطية وذلك من خالل االستعانة
بنظم اجلباية اإللكرتونية للحيلولة دون التالعب يف كميات ونوعيات السلع الداخلة واحلد من اجتهاد العنصر البشري يف
عمليات التقييم واالدخال.
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