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 )مرائب النقل في محافظة القادسية، دراسة تحليلية في جغرافية النقل(

النقمية في محافظة القادسية  المرائبالكشف عن مدى كفاية وكفاءة  إلىتسعى ىذه الدراسة 
مكانيةوتحميل بنيتيا  المرائبفي بناء وتشغيل  وأثرىامن خالل البحث في الخصائص الجغرافية   وا 

المركبات  أعدادد المواقع المناسبة ليا، ودراسة واقع الحركة النقمية ومدى استيعاب وتحدي توسعيا
ممثمة بنظرية صفوف االنتظار  اإلحصائية األساليبالعاممة فييا، فضاًل عن اعتماد بعض 

 بيا في التنبوء. االستعانةمن نتائج يمكن  إليوتفضي  أنوتطبيقاتيا وما يمكن 

مبحثين تناول  األولفصول، تضمن الفصل  أربعةيا عمى وقد اشتممت الدراسة بمجمم
مدراسة وجاء فيو تحديد دقيق لمشكمة الدراسة وفرضياتيا وىدف لالنظري  اإلطار األولالمبحث 

فضاًل واستعراض وتحميل الدراسات السابقة الدراسة والحدود الموضوعية والمكانية لمدراسة ومبرراتيا 
لمبحث الثاني فقد ُكرس لدراسة تطور منظومة النقل بالسيارات في عن المصطمحات والمفاىيم. أما ا

 محافظة القادسية.

 المرائبفي بناء وتشغيل  ىابتحميل الخصائص الجغرافية وأثر  أما الفصل الثاني فقد أختص
 الخصائص زمانيًا ومكانيًا.ىذه  يعي والبشري وقد اتضح تباين أثرالنقمية من الجانبين الطب

من حيث الموقع والمساحة وعدد الخطوط النقمية  المرائبصل الثالث بنية بينما درس الف
الوظيفية وأىم المشاكل التي تعاني  وكفاءتياوعدد المركبات العاممة والخدمات التي تتوافر فييا 

المرائب النقمية في المحافظة تعاني من مشكمة االزدحام بالمركبات منيا، وقد اتضح أن معظم 
وجود مرائب نظامية  إلى، كما أن ىناك وحدات إدارية بحاجة األساسيةالخدمات وتفتقر الى اغمب 

لمقطاع دور دون ظيور من رسمية، فضاًل عن سيطرة القطاع الخاص عمى مجمل العممية النقمية 
 الحكومي في ذلك.

ومن أسس نظرية صفوف االنتظار  األولعمى مبحثين تناول  أشتملل الرابع فقد أما الفص
والثاني ينطبقان عمى مرائب منطقة الدراسة من  األول األنموذجينأن  خالل الدراسة الميدانية ظير

 حيث عدد مراكز أداء الخدمة.
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في منطقة أما المبحث الثاني فقد كرس لتطبيق نظرية صفوف االنتظار عمى مرائب النقل 
ن االنتظار لممركبات وليس  الدراسة وأتضح إن معدل الوصول أقل من معدل تقديم الخدمة وا 

 في النظام والصف ووقت انتظارىا. توقعموكذلك تباين معدالت أعداد المركبات ال ،لمركاب

خالل الدراسة باإلضافة اختتمت الدراسة بجممة من االستنتاجات التي تم التوصل إلييا من 
ات الضرورية لمعالجة أغمب المشاكل التي تعاني منيا مرائب النقل في محافظة المقترح إلى

 القادسية فضاًل عن قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت أساسًا في انجاز ىذه الرسالة.


