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 هداءاال

  ..إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك
 و ال يطيب النهار إلى بطاعتك.. 

 ..و ال تطيب اللحظات إال بذكرك 
 ..وال تطيب اآلخرة إال بعفوك 
 تطيب الجنة إال برؤيتك..وال  

╔╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╗ 
 إلى منارة العلم الحبيب المصطفى 

 إلى األمي الذي علم المتعلمين 
 إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم 

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وآلِه وسلم
╔╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╗ 

 الى كل من وقف بجانبنا و دعمنا طيلة مسيرتنا
 اهالينا االعزاء.......

╔╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╗ 
 الى من زرعوا في نفوسنا التفاؤل 

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات 
 في العلم

إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح  
 إلى أساتذتنا الكرام

 ياموالحمد هلل نطوي سهر الليالي وتعب اإل
 .وخالصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع

 ألستاذ الفاضل زيد عبد الزهرة لمساهمته بهذا البحثاخاص بشكل شكر و ن
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 قائمة الجداول:

 (: نسب الرحالت الداخلة والخارجة من مدينة الديوانية1جدول رقم )

 عينة المقابالت على الطريق والمقصد فيتوزيع الرحالت بين المصدر  (:2رقم )جدول 

 (: نسب الرحالت الخارجية والداخلية لمنطقة الدراسة3جدول رقم )

 الديوانيةنسب توليد الرحالت بين قطاعات  مصفوفة(: 4جدول رقم )

 الديوانيةبين القطاعات لمدينة  المنجذبةمصفوفة نسب الرحالت (: يبين 5جدول رقم )

 بين القطاعات المتبادلةللرحالت  المنجذبةمقابل  المنتجةمصفوفة نسب الرحالت (: يبين 6جدول رقم )

 قائمة الرسومات و االشكال:

 القادسية واقضيتها والمحافظات المحيطة محافظة( يوضح خارطة 1)رقم شكل 

 ( توقيت الدراسة2شكل رقم )

 منطقة الدراسة ونقاط المسح الخارجية (3)شكل رقم 

 ( المقابالت المباشرة لسائقي المركبات في مداخل المدن1)  ة  صور

 ( استمارة االستبيان الستطالع عدد الرحالت ومقاصدها4شكل رقم )
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 ولكل مدن الدراسة مدينة( نسبة الرحالت المتولدة مقابل المنجذبة لكل 8شكل رقم )

رافد  بيانات الباحث التحليل باالعتماد على( يمثل نسب الرحالت المتولدة من الديوانية /9)رقم شكل 

 (5العامري )

رافد  التحليل باالعتماد على بيانات الباحث( يمثل نسب الرحالت المنجذبة الى الديوانية /10)رقمشكل 

 (5العامري )

 (6) توزيع غرض الرحلة عند المصدر في عينة المقابالت على الطريق (11شكل رقم)

 (6) حسب مقاصد الرحالت في عينة المقابالت على الطريق. ( توزيع12رقم)شكل 
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 الخــالصـة

 الوصل بين حلقة ألنه اقتصادي نشاط أي نجاح عليها يعتمد التي التحتية البنى مرتكزات أحد النقل يعد

عمليه متعددة المراحل والتي تشمل  الحضري هيعملية تخطيط النقل ان ، واالجتماعية االقتصادية النشاطات

وتعيين مسار الرحلة. ويتم تعريف  الوساطةواختيار نوع  الرحلة،توزيع  الرحلة، بتوليدنمذجة النقل بدءا 

من المجتمع بحيث يركز على عناصر معينة تعتبر مهمه  مبسط لجزءعلى أنه تمثيل  العينةاو  الدراسةانموذج 

عند مداخل المدن  السيطرةطريقة المسح الميداني بواسطة نقاط  للمسح:تين تم االعتماد على طريق. للتحليل

 ساعةبمعدل  والمسائية الصباحية الذروةوتم اعتماد اوقات  المباشرةوتسجيل عدد المركبات بواسطة المقابالت 

طريقة والطريقة االخرى للرحالت الداخلية في الديوانية وهي  الداخلة الخارجةونصف لكل ذروه للمركبات 

توزيعها تم التخميني و الرحلةلتسجيل عدد الرحالت ومنشئها ومقصدها وزمن  استمارةاالستبيان وتم اعتماد 

لكل عائله وبلغت الرحالت  استمارةبواقع  استمارة 279وبلغت  الحكوميةوبعض دوائر  الجامعةعلى طالب 

 .وميارحله ي 597

 نستنتج ان الغرض التعليمي الستعمال االرض ذو اعلى نسبة جذب رحالت في مدينة الديوانية

ان الرحالت بين المدن و اعلى نسب للجذب من المركز هي لمدينة السدير وتليها مدنيه الحمزة الشرقي، 

خارجية الطرق ال ترتبط معللمركز انشاء طرق حولية . يجب المركز اكثر من الرحالت بين المدن نفسها

الخارجية، وتوسعه شبكة النقل داخل المدن –داخل المدينة كونه معبرا للرحالت الخارجية  تلتجنب االزدحاما

لوجود  2وخاصه الشريانية، توسعه وتحسين اداء الطرق داخل الديوانية وخاصه الطرق التي تؤدي الى قطاع 

ألغراض تجاريه  4الحولي للجامعة. استغالل قطاع رقم  الجامعة واتخاذ تدابير لترغيب الرحالت عبر الطريق

 وتسوق لسحب الحمل عن القطاع الثالث.
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 الفصل االول

ةالمقدم  

 ةعام ةنظر

 الوصل بين حلقة ألنه اقتصادي نشاط أي نجاح عليها يعتمد التي التحتية البنى مرتكزات أحد النقل يعد

العديد  نجاح أن بل غيرها أو ثقافية أو زراعية أو صناعية أكانت سواء واالجتماعية االقتصادية النشاطات

 عن جال يخر النقل تخطيط ان .النقل منظومة كفاءة مدى على يتوقف واالجتماعية االقتصادية النشاطات من

 ومستقبلي وان دائم نحوآ على عمليات النقل كفاءة لرفع علمية وسيلة كونه حيث من العام التخطيط مسار

قدر من الفوائد المرتبطة مع البنية  أكبرالتركيز على نمو البنية التحتية للنقل واإلدارة يهدف للسعي لتحقيق 

حد سواء كذلك  وخارجها علىمن اجل تعزيز الترابط داخل المحافظة  والمخطط لهاالتحتية للنقل الحالي 

 (1) .ثانويةالطرق السريعة القائمة الرئيسية ال وتعزيز شبكةتشجيع التجديد 

 

 تعريف تخطيط النقل

توزيع  الرحلة، بتوليدعمليه متعددة المراحل والتي تشمل نمذجة النقل بدءا  الحضري هيعملية تخطيط النقل 

على أنه تمثيل  العينةاو  الدراسةوتعيين مسار الرحلة. ويتم تعريف انموذج  الوساطةواختيار نوع  الرحلة،

إلى التنبؤ  النماذج تهدفمن المجتمع بحيث يركز على عناصر معينة تعتبر مهمه للتحليل لخلق  مبسط لجزء

نشأت وتوجه  أي،جذبها إلى كل منطقة من منطقة الدراسة ) بالعدد اإلجمالي للرحالت التي يتم توليدها من او

ما في عمليات الرحالت  إلى كل منطقة(. هذا المجموع يعتمد عدد الرحالت التي تولدها األسر في منطقة

هيكل األسرة وحجم األسرة( وأماكن الجذب السياحي  الدخل، السيارة،ملكية  المثال،الشخصية )على سبيل 

 عدد الموظفين ومجاالت العمل اإلجمالية(. المثال،الشخصية )على سبيل 

 

 توزيع الرحالت 

تتطابق مع أصول صانع الرحلة والوجهات  نموذج توزيع الرحالت هو المرحلة الثانية من النقل. هذه الخطوة

تقدرها نماذج توليد الرحالت لتطوير جدول الرحالت يكون عبارة عن مصفوفة تعرض عدد رحالت الذهاب 

 من كل مصدر إلى كل جهة.

أشهر نماذج توزيع الرحالت هي نموذج الجاذبية الذي تم إنشاؤه في األصل من تناظرية مع قانون الجاذبية 

 نيوتن.
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للمساعدة في التنبؤ  وهي وضعتمد نموذج التوزيع على مسافة السفر )الوقت( بين كل زوج من المناطق. يعت

أو نموذج النمو. يمثل  Fraterاخر هو  وهناك نموذج .،أنماط رحلة المستقبل عند تغييرات مهمة في الشبكة

نه لم يأخذ في الحسبان تغيير لك النمو،جدول رحلة العام األساسي إلى المستقبل على أساس عامل )عوامل( 

 (2. )واالزدحاماتالمكاني وإمكانية الوصول بسبب زيادة المعوقات أو التغييرات في أنماط السفر 

 

 اهداف البحث

  المحافظةيهدف البحث لمعرفة ودراسة توزيع الرحالت في  -1

كذلك  المجاورةوالمدن  واألقضيةبين المركز  المرورية والحركةمعرفة نسب الرحالت  تهدف -2

النقل  إلدارةلوضع الخطط مستقبال  المرورية الحركةلمعرفة نمط  األقضيةبين  المتبادلةالرحالت 

 وحل المشكالت

باستعماالت االرض وتحسين  إلدارة المدينةمعرفة مناطق الجذب الجيد ومناطق توليد الرحالت داخل  -3

 والتحسين التوسعةوضع اولويات الخطط كذلك لمعالجة المرور وتحسين كفاءه شبكة النقل ب

بالرحالت  والتنبؤمن خالل معرفة زمن الرحالت او غرضها نتمكن من وضع معادله رياضيه لتخمين  -4

 للمدن او التي ستشيد من االحياء. 

 

 

 منهجية البحث

 :التاليةيمر البحث بالمراحل 

للمحافظة وتحديد عينة المجتمع لتوزيع  الخارجيةمرحلة تحديد نقاط لجمع البيانات بالنسبة للرحالت  -1

 الديوانيةفي قضاء  الداخليةاالستبيانات الخاص بالرحالت 

 للبحث المطلوبةمرحلة جمع البيانات  -2

  ومناقشتهامرحلة تحليل البيانات  -3

 وضع االستنتاجات والتوصيات  -4
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة الدراسةمنطقة 

  القادسيةعن محافظة  مقدمة

تعد أراضي محافظة القادسية جزءاً من السهل الرسوبي العراقي الذي يتصف بشكل عام بانحداره البسيط من 

بما يعادل  2014احصائيات  1320300سكانها  الشرقي. عددالشمال الغربي باتجاه الجنوب والجنوب 

كم مربع  8153 بر مساحتها وتتركز كثافتها بالجانب الشرقي. تقد 12من سكان العراق برتبة  2.73%

يتحدد الموقع العالمي للمحافظة  ايضا. 12 العراق وبرتبةمن مساحة  %1.9 لبما يعادميل مربع(  3,148)

ً  45.49و 44.24، وخطي طولشماالً  32.24و 31.17بين دائرتي عرض  وسط جنوب  القادسيةتقع  .شرقا

يتدفق نهر الفرات مباشرة مرورا بها الى أقصى جنوب  االوسط.العراق وهي واحدة من محافظات الفرات 

لكن هناك ثالثة أنهار أخرى عالوة على وجود كل رافد من روافد نهر الفرات، ما يمنح القادسية  المحافظة.

كم  8424 حوالي مساحة بإجمالي العراق، أراضيمن مساحة  حوالي %1.9 المحافظةسمات مميزة. تشكل 

وخط  44,92طول  وعند خطكليو متر جنوب بغداد  180على بعد  الديوانيةة وهي مركز المحافظ عمربع. يق

من الخليج  كم 480ومدينة الموصل  من 585وكم من البصرة  380كما أنها تقع على بعد  31,99 عرض

 الشرقيبابل من ناحية الشمال ومحافظة واسط من ناحية الشمال  محافظةمباشرة كال من  القادسية دالعربي. يح

والمثنى من ناحية الجنوب والنجف األشرف من ناحية الغرب. وتعتبر  الشرقيقار من ناحية الجنوب  وذي

 ونواحي مهمة والحمزة ك،فع الشامية،أكبر المدن في القادسية وأهمها، كما تضم المحافظة أقضية  الديوانية

 (3) مثل ناحية غماس.

 

 القادسية واقضيتها والمحافظات المحيطة محافظة( يوضح خارطة 1شكل )



11 

 

 

والعدد اإلجمالي لألسر  ،359659ـ ب ،2010محافظة القادسية. يقدر عدد السكان في عام  مركزالديوانية هي 

تقع المدينة على ممر النقل بالسكك  بالديوانية.(  )مديرية إحصائيات الديوانية(. المنطقة المحيطة 52013)

كم شمال  320وعلى بعد  بغداد،كم جنوب مدينة  180وتقع على بعد  والبصرة،الحديدية الرئيسي بين بغداد 

 (4مدينة البصرة. يقسم نهر الديوانية )فرع نهر الفرات( إلى جزأين: "الصوب الكبير" و "الصوب الصغير" )

 

 

 مراجعة االدبيات

اعلى نسبة رحالت متولده او منجذبه  ان 2006لعام  (5) الباحث رافد العامري أعدهادراسة اظهرت نتائج 

نسبة  تأتيبخط المرور السريع ثم  المحافظةذلك كونها تربط  ارةدغالتكون باتجاه ناحية  والى الديوانيةمن 

وان اقل الرحالت تكون باتجاه عفك  الديوانيةولقربها من  الدينيةوالمناسبات  الزيارة وألغراضالنجف بعدها 

والنواحي قليله جدا مقارنتا مع رحالتها باتجاه  األقضية. ولقد وجد ان الرحالت بين السماوةوباتجاه  وابعدها

  ويدل على غالبيتها رحالت عوده. والمنجذبة المتولدة(. هناك تقارب بين الرحالت الديوانيةالمركز )

تم فيها اختيار مواقع المقابالت عند الحدود  الديوانيةالتخطيط العمراني في  الى مديرية مقدمةاجريت دراسة 

بحيث يكون اتجاه المقابالت عند الحدود الداخلية للمدينة في االتجاه إلى داخل  والخارجية للمدينةالداخلية 

قد تم إجراء هذه المقابالت إلى خارج المدينة و االتجاهالمدينة، بينما المقابالت على الحدود الخارجية للمدينة في 

نتائج مقابلة وتستعرض الفقرات  56.9حجم العملية حوالي  وبلغ إجماليبالتزامن مع العد التصنيفي اليدوي 

 (5) المقابالت التي أجريت مع قائدي المركبات على شبكة الطرق

أنماط حركة رحالت المركبات مختلف المصادر والمقاصد بمدينة الديوانية، وتشير ( ادناه 1رقم )يبين الجدول 

من الرحالت اليومية التي تم مقابلتها بالعينة يكون كل من    %45.5النسب الموضحة بالجدول الى ان 

ها وبعضالمرور العابر بين المدن المحيطة  ويُمثل حجم الديوانية،حدود مدينة  ومقاصدها داخلمصادرها 

من حجم المرور اليومي بالعينة. وتمثل الرحالت المتجهة خارج  %12.4عبر مدينة الديوانية( نحو  البعض

من  %14.4% من حجم العينة بينما تمثل الرحالت القادمة من خارج المدينة حوالي 27.7حدود المدينة  

مدينة والرحالت القادمة إليها في بين نسبة الرحالت الخارجة من ال االختالفحجم العينة و يُعزى السبب في 

حجم العينة إلى المنهجية المتبعة في إجراء المقابالت و التي تعتمد على إجراء المقابالت في اتجاه واحد فقط 

إلى داخل المدينة، بينما المقابالت على الحدود  االتجاهالمقابالت عند الحدود الداخلية للمدينة في  اتجاهلحركة )

إلى خارج المدينة(، باإلضافة إلى ذلك فإن الفترة الزمنية إلجراء المقابالت  االتجاهة في الخارجية للمدين

تخطي كافة الرحالت التي تتم عند مواقع المقابالت  م ( 7:30ص الى  7:30ساعة من  12استمرت لمدة  

  على مدار اليوم بأكمله.
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 انية( نسب الرحالت الداخلة والخارجة من مدينة الديو1جدول رقم )

Percentage Origin/distension pattern 

45.5% Internal/Internal Trips 

27.7% Internal/External Trips 

14.4% External/Internal Trips 

12.4% External / External Trips 

 

من عينة المقابالت يكون ما بين الساعة السادسة  %93.5أن توقيت بداية الرحالت لحوالي  (2)يوضح الشكل 

منهم يبدؤون رحالتهم ما بين الساعة السابعة  %80صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا في حين ان حوالي 

ناء نموذج النقل صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا وبناء على ذلك سيتم في المرحلة التأليه والخاصة بب

 ص 10:00ص الى  6:00لمدينة الديوانية التركيز على نمط المرور وخالل االربع ساعات الصباحية من 

 

 ( توقيت الدراسة2شكل رقم )

 

أعلى سبعة أزواج من رحالت المصدر والمقصد  بعينة المقابالت ويشير الجدول الى  (2)ويوضح الجدول 

أن الرحالت الخارجية من المنطقة الشمالية والمتجهة الى المنطقة الجنوبية ) اي الرحالت من بغداد والمدن 

انية ( تسجل أعلى المحيطة بها الى كل من السماوة والناصرية والبصرة والمدن المحيطة بها عبر مدينة الديو

% من إجمالي حجم عينة المقابالت ( ويلي ذلك في الترتيب الرحالت  3.4نسبه لرحالت المصدر والمقصد )

الخارجية من المنطقة الشمالية والمتجهة الى المنطقة الجنوبية الغربية ) اي الرحالت من بغداد إلى المدن 

 %2.8ر مدينة الديوانية ( والتي تصل نسبتها نحو الخ عب…المحيطة بها الى كل من مدن النجف والكوفة 

 من إجمالي حجم عينة 
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 عينة المقابالت على الطريق والمقصد فيتوزيع الرحالت بين المصدر  (:2)الجدول 

 النسبة الوجهة االصل

 %3.41 المنطقة الجنوبية المنطقة الشمالية

 %2.80 الغربية-المنطقة الجنوبي المنطقة الشمالية

 %2.30 المنطقة الجنوبية المنطقة الغربية

 %1.77 الغربية-المنطقة الجنوبي المنطقة الغربية

 %1.72 المنطقة الجنوبية الفرات

 %0.99 المنطقة الشمالية المنطقة الجنوبية

 %0.96 المنطقة الغربية السوق

 2008المسح الميداني لالستشاري / ةالتخطيط العمراني في الديواني ةيث التصميم االساس / مديريدتحالمصدر: 

 

لكل غرض رحلة تنتج تقريبا نفس تقدير المعلمة كنموذج الجاذبية مع عينة  1000أن حجم العينة بحوالي 

)حتى أصغر لسرعة دراسات االستجابة( يمكن أن  1000العينات الصغيرة مثل  وأن أحجاممن األحجام  أكبر

 (2تكون موثوقة في المسوحات كعينة كبيرة باستخدام معايرة بالخوارزمية. )

 ان دراسات علما النتائج في الدقة زيادة ألجل % 10  عينه  واعتماد حجماعتماد توزيع استمارة استبيان 

 (1النقل ) لكفاءة% يعطي تقييما  5-3ينه بين ان حجم ع الى تشير النقل

استخدام وقت المسح لتخطيط النقل فترة الذروة فترة ما بعد الظهر التي وضعتها دائرة تخطيط مقاطعة 

( خالل السنوات القليلة الماضية. النموذج يشمل تجزئة أغراض الرحلة واعتماد ساعة MCPDمونتغمري )

 الرحلة، واعتمادحام بين األصل والوجهة وتم اعتماد نموذج الجاذبية لتوزيع الذروة بوصفها تمثل ساعات االزد

 (7)التناسق. وقت السفر معيار إلى التوزيع لضمان 

لغرض دراسة  والمسائية الصباحية الذروة( في رسالته اوقات 5كذلك استخدم باحثين هما رافد موسى )

لمدينة  الهيكلية الخطةكذلك في تحديث  الذروة(. وتم اعتماد اوقات 8بيداء الحسيني ) الباحثةالرحالت وكذلك 

 في بعض دراساتها. الديوانية

انه ودون إجراء تحسينات في البنية التحتية  الديوانيةالى مديرية التخطيط العمراني في  مقدمةوقد بينت دراسة 

النمو االقتصادي. واألهم ألن المحافظة فإن القادسية ستواصل مواجهة العوائق التي تحول بينها وبين  للنقل،

يغلب على سكانها الطابع الريفي فإنه يجب وضع نظام للنقل يهدف الى استيعاب المناطق الريفية وليس فقط 

الحضرية إلتاحة الفرصة للمجتمعات الريفية كي تشارك بشكل كامل في التنمية. وحين القيام بذلك فإن 
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ة على المساهمة بصورة أكبر في التنمية االقتصادية للمحافظة واالستفادة المجتمعات الريفية سوف تكون قادر

فإن تطوير وسائل النقل يعد أمرا ضروريا.  القادسية، اقتصادمن هذا التطور. ونظرا ألهمية الزراعة في 

 المحافظة في مجال النقل سيدعم التنمية االقتصادية من خالل: استثماروعموما فإن 

 المواقع لزيادة قيمة وفعالية النقل وتشجيع االستثمارريط مزيد من • 

 (9)تخفيض التكلفة والوقت الذي يستغرقه الركاب أو الشحن لألغراض التجارية الحالية والمستقبلية. • 
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 الفصل الثالث

 المسح الميداني وجمع البيانات

 

 بالمشروع الخاصةعينة الدراسة 

 للمسح:تم االعتماد على طريقتين 

وتم  المباشرةوتسجيل عدد المركبات بواسطة المقابالت  السيطرةطريقة المسح الميداني بواسطة نقاط  -1

 والداخلة الخارجةونصف لكل ذروه للمركبات  ساعةبمعدل  والمسائية الصباحية الذروةاعتماد اوقات 

التخميني  الرحلةد الرحالت ومنشئها ومقصدها وزمن لتسجيل عد استمارةطريقة االستبيان وتم اعتماد  -2

لكل عائله  استمارةبواقع  استمارة 279وبلغت  الحكوميةوبعض دوائر  الجامعةوتوزيعها على طالب 

 رحله يوميا 597وبلغت الرحالت 

 

 الخارجيةاوال: بينات المسح الميداني لنقاط الطرق 

 الخارجيةبالطرق  الديوانيةمن كل جهاتها كذلك مداخل المدن التي ترتبط مع  الديوانيةتم االعتماد على مداخل 

 مناشئوحجم التبادل المروري من اجل الوصول الى تحديد  والمنجذبة المتولدةوذلك لتسجيل عدد الرحالت 

عدد ممكن من المعلومات من السائقين في  أكبرومقاصد الرحالت بشكل ادق. ألجل تحقيق الهدف يجب جمع 

 وهي:المواقع ادناه لهذا الغرض  وتم اختيارالسيطرات 

 دغارة -سيطرة ديوانية-1

 سنية-سيطرة ديوانية-2

 شافعية-سيطرة ديوانية-3

 الحمزة-سيطرة ديوانية-4

 عفك-سيطرة ديوانية-5

 السياحي الحمزةطريق -6

 التي تم مسح المركبات عندها المدينةفي مداخل  السيطرةونقاط  سةالدرا( ادناه يوضح منطقه 3الشكل رقم )

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارجيةونقاط المسح  الدراسةمنطقة  3شكل رقم 

 

  

 لسائقي المركبات في مداخل المدن المباشرة( المقابالت 1صوره )
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 ثانيا: االستبيان 

لهم ثم تم  االستمارةوتم شرح  الحكومية وموظفي الدوائر الجامعةعلى عينه من طالب  استماراتتم توزيع 

الى خمس قواطع باالعتماد على  الديوانية مدينةتم تقسيم  تحليلها،تحويل هذه المعلومات الى جداول لغرض 

  الديوانيةلبحث عن نمذجة توليد الرحالت في  مسبقة دراسة

 

 الرحالت ومقاصدها االستبيان الستطالع عدد استمارة(: 4شكل رقم )

 

 

 

 (4لدى غاندي واخرون ) المعتمدة الدراسةضمن قطاعات  الديوانية( احياء مدينة 5شكل رقم )



18 

 

 الفصل الرابع

 تحليل البيانات

 

 اوال: بيانات مداخل المدن

 أكثرويمثالن سويا  الحمزةالسدير تليها مدينة تمثلها مدينة  المنجذبةالرحالت تظهر النتائج ان اعلى نسبه من 

. وان عدد السكانيةونسمتها  المدينةواقلها سومر ونفر بسبب البعد عن  للديوانية، المنجذبةمن ثلث الرحالت 

 المنتجةاعلى بالضعف من  للديوانية المنجذبةالرحالت 

 

 

 للديوانية المنجذبة( مناشئ الرحالت 6شكل رقم )

 

للمركز كذلك  المنجذبةمن المركز الى باقي المدن تقاربا مع نسبتها عند  المنتجةاظهرت نتائج نسبة الرحالت 

 ممكن ان يكون لقربهما. الديوانيةتمتلك اعلى نسبة رحالت من  والحمزةمدينتي السدير 

تبين  كافةللمدن  المتبادلةنسبتا الى مجموع الرحالت  مدينةاي الى  الديوانيةمن  المنجذبةان نسبة الرحالت 

مما تولد اما باقي المدن فيمتازون بنسبة توليد اعلى من  أكثرالتي تجذب رحالت  المدينةسومر هي  ان مدينة

 الجذب. 

 

13.06462821
2.293259208

11.46629604

17.79013204

19.38846421

12.36970118

2.154273801
14.17651147

7.296733843

نسبة الرحالت الداخله للديوانيه من المدن االخرى

الدغارة

سومر

السنية

الحمزة

السدير

عفك

نفر

الشافعية

النجف
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 الدراسةباتجاه المدن االخرى ضمن  الديوانيةفي  المتولدة( الرحالت 7شكل رقم )

 

 

 

 الدراسةولكل مدن  مدينةلكل  المنجذبةمقابل  المتولدة( نسبة الرحالت 8شكل رقم )

 

 

( 5) 2006من قبل الباحث رافد العامري عام  المعدة الدراسةيمكن مالحظة ان هذه النسب تختلف عن نسب 

مراجعات عمل او دينيه  ألغراضوالنجف قد تكون  للدغارةحيث اوضح ان اعلى نسب توليد وجذب تكون 

11.13636364
5

11.02272727

17.84090909

17.04545455

14.54545455

2.045454545

11.36363636

10

نسبة الرحالت الخارجه من الديوانيه الى باقي المدن

الدغارة

سومر

السنية

الحمزة

السدير

عفك

نفر

الشافعية

النجف

0
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النجفالشافعيةنفرعفكالسديرالحمزةالسنيةسومرالدغارة

نسبة الجذب للرحالت من مجموع الرحالت المتبادله نسبة الرحالت المتولده من المدن من مجموع الرحالت المتبادله 
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 %50من  أكثران  3تعلميه وعمل كما يظهر الجدول رقم  ألغراضالحالي قد تكون  الدراسةاما في وقت 

 تكون خارجيه واخرى تدخلها. الشافعيةاو  الدغارةالى  المتوجهةمن رحالت 

 

 (5رافد العامري ) التحليل باالعتماد على بيانات الباحث/ الديوانيةمن  المتولدة( يمثل نسب الرحالت 9شكل )

 

 

 (5رافد العامري ) التحليل باالعتماد على بيانات الباحث/ الديوانيةالى  بةالمنجذ( يمثل نسب الرحالت 10شكل )

 

-R( بمعامل )powerالى ) أقرب العالقةباالعتماد على عدد الرحالت بين المدن والزمن المستغرق نجد 

square)  =0.33  الجاذبيةالزمن لنموذج  تأثيرومعامل  =X^0.66  

وتوزيع الرحالت  الرحلةان غرض ( 6) الديوانيةالتخطيط العمراني في  مديريةالى  مقدمة دراسةاظهرت 

حسب الغرض من الرحلة عند كل من المصدر والمقصد على الترتيب ويالحظ ان الغرض من الرحلة لمعظم 

26%

23.77%17.62%

17.73%

7%
7.85%

هنسب الرحالت المتولده من الديوانيه باتجاه المدن التالي

دغاره

نجف

حله

حمزه

عفك

سماوه

25.60%

24.57%
16.50%

14.68%

9.72%
8.91%

نسب الرحالت المنجذبه للديوانيه من المدن التاليه

دغاره

نجف

حله

حمزه

عفك

سماوه
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ويعكس هذان الغرضان للرحالت  المنزل(الى  )العودةيليها في ذلك  )العمل(رحالت المصدر والمقصد هو 

 ت المتكررة بصوره يوميه والتي ما تتم في الغالب خالل فترات الذروةنوعية الرحال

 

 (6) توزيع غرض الرحلة عند المصدر في عينة المقابالت على الطريق (11شكل رقم )

 

 

 (6) حسب مقاصد الرحالت في عينة المقابالت على الطريق. (: توزيع12رقم )شكل 
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 الدراسةلمنطقة  والداخلية الخارجيةالرحالت نسب  (3) جدول رقم

 ةالخارجي-ةالرحالت الخارجي ةنسب الداخلية-ةنسبة الرحالت الخارجي النقطة

 %42 %58 مدخل عفك صباحا

 %26.3 %73.7 مدخل عفك مساءا

 عفك جهةمن  الديوانيةمدخل 

 صباحا
87.3% 12.7% 

 عفك جهةمن  الديوانيةمدخل 

 مساءا
87.2% 12.8% 

 الحمزةمدخل 

 صباحا
50% 50% 

 الحمزةمدخل 

 صباحا
55% 45% 

 %58 %42 صباحا ارةدغالمدخل 

 %56 %44 مساءا الدغارةمدخل 

 الدغارة جهة الديوانيةمدخل 
 صباحا

35.4% 64.6% 

 الدغارة جهة الديوانيةمدخل 
 مساءا

18.7% 81.3% 

 %63 %37 صباحا السنيةمدخل 

 %87.6 %22.4 مساءا السنيةمدخل 

 السنية جهة الديوانيةمدخل 
 صباحا

73% 27% 

 السنية جهة الديوانيةمدخل 
 مساءا

49.5% 50.5% 

 %50 %50 صباحا الشافعيةمدخل 

 %53 %47 مساءا الشافعيةمدخل 

 جهةمن  الديوانيةمدخل 
 صباحا الشافعية

45% 55% 

 جهةمن  الديوانيةمدخل 
 مساءا الشافعية

71.2% 28.8% 

 %63 %37 مدخل السدير صباحا

 %60.7 %39.3 مدخل السدير مساءا

 %1.9 %98.1 خيري جهة الديوانيةمدخل 

 

 (6وكما يظهر في التقرير المقدم الى مديرية التخطيط العمراني )

 الخارجية-بسبب وقوع الديوانية في قلب المحافظة فأن اغلب الرحالت تمر بالمركز كما في الرحالت الخارجية
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 الديوانية()داخل  الداخليةبيانات الرحالت  ثانيا:

تتوجه الى القطاع الثاني بسبب  المختلفةفي القطاعات  المتولدةان اغلب الرحالت ( 4رقم )من الجدول نالحظ 

فيكون استعمال االرض يحمل الغرض التعليمي ويكون بذلك الغرض التعليمي من اعلى نسب  الجامعةوجود 

لذلك يجب  عاليةضمن القطاع الواحد )عدا القطاع الرابع( تملك نسب  الداخليةتوليد الرحالت. ان الرحالت 

تجاه القطاع االول ذو الطابع السكني.  عاليةتقسيمها اقسام فرعيه اخرى. ان القطاع الثاني يولد رحالت بنسبه 

 .التجاري المدينةلدى القطاع الثالث نسب جيده من رحالت القطاعات لوجود االسواق ومركز 

 

 الديوانيةنسب توليد الرحالت بين قطاعات  مصفوفة (:4) جدول رقم

 الى

 من
 الكلي 5 4 3 2 1

1 25.52 48.11 17.15 0.83 8.36 100 

2 23.62 57.7 6.04 5.49 7.14 100 

3 11.11 54.16 23.61 2.77 8.33 100 

4 18.18 50 27.27 4.54 0 100 

5 8.75 47.56 24.39 0 18.29 100 

 

 الديوانيةبين القطاعات لمدينة  المنجذبةمصفوفة نسب الرحالت يبين  (:5جدول رقم )

 

 الى

 من
1 2 3 4 5 

1 49.19 37.21 43.15 13.33 37.1 

2 34.67 33.98 11.57 66.66 24.02 

3 6.45 12.62 17.9 13.33 11.11 

4 3.22 3.56 6.31 6.66 0 

5 6.45 12.62 21 0 27.77 

 100 100 100 100 100 الكلي
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لكل قطاع تكون من القطاع االول  المنجذبةان اعلى نسبه من الرحالت ( 5في الجدول رقم )تظهر النتائج 

 العالية النسبةللقطاع الرابع فتدل  بالنسبةانه يحمل طابع سكني اما  الثاني( حيث)عدا القطاع الرابع تكون من 

 ان اعلى النسب تكون من القطاعين االول والثاني. عوده،انها رحالت 

لهم  كافةحيث يظهر ان القطاعات  متفاوتةالنتائج ان هناك رحالت داخليه في القطاع نفسه وبنسب  وتظهر

 .  عاليةداخليه -رحالت داخليه

 

 قطاعاتبين ال المتبادلةللرحالت  المنجذبةمقابل  المنتجةمصفوفة نسب الرحالت (: يبين 6جدول رقم )

 الى

 من
1 2 3 4 5 

1 
 

72.8 
27.2 

83.6 
16.4 

33.33 
66.67 

71.4 
28.6 

2 27.2 
72.8 

 
22 
78 

47.6 
52.4 

25 
75 

3 16.4 
83.6 

78 
22 

 
25 
75 

23 
77 

4 66.67 
33.33 

52.4 
47.6 

75 
25 

 0 

5 28.6 
71.4 

75 
25 

77 
23 

0  

 

مما يستقبل  أكثران القطاع االول يولد رحالت باتجاه كل القطاعات )عدا الرابع(  المصفوفةيظهر في هذه 

من توليدها من كل القطاعات بنسبه  أكثرمنها وكذلك بالنسبة للقطاع الرابع. القطاع الثاني يجذب رحالت 

القطاع الخامس  المدينة،من االنتاج لوجود االسواق ومركز  أكثرتقارب الثلثين. القطاع الثالث يجذب رحالت 

 باإلضافةمن الجذب  أكثرمما يجذب منهما لكنه يجذب من االول  أكثريولد باتجاه القطاعين الثاني والثالث 

 رحالت تقريبا بينه وبين الرابع. دال توجالى انه 
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 

الرحالت اضافة الى زمن الرحلة واستعمال نستنتج ان غرض الرحلة له دور كبير في عملية توزيع  -1

 االرض وحجم المدينتين من الناحية السكانية

 الغرض التعليمي الستعمال االرض ذو اعلى نسبة جذب رحالت في مدينة الديوانية -2

 اعلى نسب للجذب من المركز هي لمدينة السدير وتليها مدنيه الحمزة الشرقي  -3

خارجيه تمر –ديادها بين المدن والمركز او رحالت خارجيه الرحالت المتبادلة بين المدن واز قلة -4

 بالمدن.

يستوجب تقسيم المدينة الى أكثر من أربعة قطاعات او تقسيم القطاعات الى قطاعات فرعيه رغم انها  -5

يحمالن طابع سكني واخر تعليمي  3، 2غير ان قطاع  1تحمل نفس الطابع احيانا كما في قطاع رقم 

 او تسوق

 يمتاز بجذب عالي مقارنتا بكونه سكني. 1قطاع رقم  -6

 ندره الرحالت بين قطاعين رابع والخامس. -7

-بسبب وقوع الديوانية في قلب المحافظة فأن اغلب الرحالت تمر بالمركز كما في الرحالت الخارجية -8

 الخارجية

 

 التوصيات

داخل المدينة كونه معبرا للرحالت الخارجية  تربط المركز بطرق خارجيه حوليه لتجنب االزدحاما -1

 الخارجية–

 تحديث التصميم االساس لكافة المدن وتوسعه طرقها الشريانية -2

 تطوير دراسة مكثفه حول غرض الرحالت وزمنها ودراسة عوامل اخرى  -3

الحركة دون المرور بالمركز وتوسعه شبكة النقل داخل المدن وخاصه الشريانية، توسعه وتحسين  -4

لوجود الجامعة واتخاذ تدابير  2اداء الطرق داخل الديوانية وخاصه الطرق التي تؤدي الى قطاع 

ألغراض تجاريه وتسوق  4لترغيب الرحالت عبر الطريق الحولي للجامعة. استغالل قطاع رقم 

 لسحب الحمل عن القطاع الثالث.
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