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 مخص:الم
، اتضح لنا  لمدينة النجف العام الحضريضعية النقل لو الدراسة  واقع  من خالل

فيما يخص ما يتعمق بييكمة قطاع النقل و كذلك نوع العرض المقدم و  من المشاكل مجموعة
ككل عن طريق مختمف  ا عمى المجال الحضريالحضري ، ومدى تأثرى النقل المتمثل في خدمات

طاع ققة بمالمتع المشاكلمف يد مختبتحدببحثنا ىذا  خدمة النقل وقمنا واحتكار المشاكل البيئية
وض بيذا القطاع عن يالن ألفاقورية ص لمحة توقعيو طاءالنجف مع اعنة النقل الحضري لمدي

النقل ونيوض بو  طاعلمشاكل النقل الحضري وىيكمة ق مولوعة االقتراحات المقدمة كحمطريق مج
 .يةوتحقيق التنم السيرجل مواكبة من ا

االروقة بين  ما التي يتم فييا توزيع االستعماالتاألخرى  ىي كالمدن النجفمدينة ان و  
تناسقيا مع المدينة ودرجة  العامة فيحيث يجب االىتمام بشبكة من الطرق  والحديثة،القديمة 

بعد ربيع  حيثماالمدينة  فيالنقل مشاكل  صورتتسم و ، حاجات االنسان الماضي والحاضر
، مما وحدوث الزعزعة األمنية والحوادثالسيارات إلى المدينة  منالكبيرة  االعدادتزايد عند  2003

بعض الطرق ووضع نقاط التفتيش أدت إلى تفاقم مشكمة  بإغالقاحترازي اتخاذ اجراء أدى إلى 
 المرورية.ادث وكثرة الحو  االزدحامالنقل من خالل ازدياد 

: )النقل الحضري، النقل الجماعي، التنمية المستدامة ، النجف، الكممات المفتاحية
 الكوفة(.

Mass urban transport for sustainable development 

(Study area :Najaf city Ashraf   / Najaf  – Kufa axis) 
Assistant Teacher   / Makkiya Shaker Ali Asghar 

Faculty of Urban Planning  - University of Kufa 

Email: makkiyahs.horaty@uokufa.edu.iq 

Abstract 
Through the reality of the study of the situation of urban public transport of the city 

of Najaf ,it became clear to us a set of problems with regard to the structure of the transport 

sector as well as the type of offer presented represented by urban transport services ,and the 
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extent to which they are affected on the urban sphere as a whole through various 

environmental problems and monopoly of transport service .As solutions to the problems of 

urban transport and the structuring and advancement of the transport sector in order to keep 

pace with traffic and achieve development. 

The city of Najaf is like other cities where the uses are distributed between the old 

and modern corridors ,where attention must be paid to a network of public roads in the city 

and the degree of its consistency with the needs of man past and present ,and the images of 

transport problems in the city are characterized wherever after the spring of  3002 when the 

large numbers of cars to the city increase and the occurrence of security destabilization and 

accidents ,which led to the adoption of precautionary action by closing some roads and 

placing checkpoints that exacerbated the problem of transport through increased congestion 

and frequent traffic accidents . 

Key Words:) Urban Transport ,Mass Transport ,Sustainable 
Development ,Najaf ,Kufa(.  

 مشكمة البحث
حيث تعاني  النجف،تكمن المشكمة البحثية من خالل مشاكل النقل في مدينة 

 وغيرىا،مدينة النجف من مجموعة مشاكل تخص الطرق الرئيسية والفرعية والثانوية 
الدولة ضرورة الرجوع الى سوق النقل لمحد من الفوضى لمحث عن  أدركتحيث 

 المجال.الفعالية االقتصادية في ىذا 
 البحثىدف 

ة المستدامة كما افترض البحث ان لطرق النقل العام دور ىام في تطوير التنمي
حيث تعمل عمى تسييل عممية الوصول الى تمك المؤشرات بما  النجف.في محافظة 

 يمكن متخذي قرارات االستدامة بشكل عام 
  البحثأىمية 

لمفهوم النقل الحضري المستدام وتحميل العوامل المؤثرة  مفاىيمياجراء دراسة  .1
 الحضريالنظام  تدامةباسعمى هذا النظام واستعراض النظريات العممية الخاصة 

المشكالت  أبرزدليل عممي وتخطيطي يتيح لمجهات المعنية الوقوف عند ،وتقديم 
 (النجف كوفةالتي تواجه مسائل النقل عمومًا في محور )

  البحث:منيجية 
  المنيج الوصفي لوصف الظاىرة ودراسة المفاىيم ذات العالقة ضمن الجزء

  .النظري من البحث
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  واألخر تحميمي باستخدام األدوات التخطيطية لتشخيص المشكمة واثبات
 .الفرضية والخروج بنتائج 
 المفاىيمي والنظري اإلطار: األول الفصل

  لنقل الحضريا
المدن قضية متعددة الجوانب، تتعمق بحياة  داخلالنقل لعممية التخطيط الشامل 

السكان الخاصة وحركتيم ، ووسيمة المواصالت المستخدمة وربما يختار أيضًا المسار 
الذي سيسمكو ومع ارتفاع عدد السكان واتساع عممية التصنيع والتحضر في بداية القرن 

ل المتاحة تدريجيا غير العشريـن، والتـطورات التكنولــوجية المتعاقبـــة اصبحت نظم النق
قادرة عمى تحقيق مستوى الخدمة بسبب الزيادة المّطردة في أعداد المركبات مما يؤدي 
إلى تولد نقاط اختناق ومشاكل مرورية عمى شبكة النقل فازدادت أعداد الحوادث فضال 

 . (11،ص2002)الجاف،عن مشاكل التموث
 النقل الجماعي

الحضري  طيالمحعمى خطوط منتظمة المسار داخل  المسافرينىو نشاط نقل 
 (.44،ص2002)الدليمي، لذلك خصيصا مييأةلممدينة بواسطة مركبات 

كل تنقل يتم مقابل اجرة او لحساب الغير ،ضمن المجال الحضري ويقوم بو 
اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص ليم ليذا الغرض، ويتميز بتقديم الخدمة مع 

ر ضرورة توفر شروط اقتصادية وتقنية متساوية ومالئمة االخذ بعين االعتبا
 .(34،ص2002لمجميع)الدليمي، 

  الحضري الجماعي النقلوسائل 

 الحافمة (1

ىي مركبة مخصصة لنقل األشخاص داخل المناطق  الحضريةتعتبر الحافمة  
متر عمى الساعة، مزودة و ميك 50عن  تزيدال  نسبيةوفق سرعة  وتعمل الحضرية
تسمح لمركاب التحرك داخميا بسيولة باإلضافة إلى كونيا ذات  بحث خاصةبتجييزات 

مكمفة بالنسبة لوسائط النقل  غيرلكنيا  بالديزلال باس بيا، تعمل  تحميمةطاقة 
 تراالسيا غرارعمى  الحضريةتبقى األفضل لمتنقل في الوسائط  وىياألخرى  الجماعية
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تحت مفيوم اقتصاد  الجماعيةمة الخد توفيرمبدأ  تحقيقذلك ألنيا تعمل لغرض 
 (.22،ص2011)بودقة،(1شكل )عام

 

 يوضح الترامواي 2شكل 
 المصدر: صورة من االنترنت

 
  الترامواي

لمحافمة إال انو يفوقيا  اإليجابيةت زابنفس المي يحظى جماعيةنقل  ىو واسطة
من حيث القدرة التحميمية وكذلك السرعة في التنقل باإلضافة إلى  استيعاب وقدرة تأىيال
 الصديقةوالتي تعد من الطاقات  الكيربائيةكونو يعمل عمى الطاقة  لمبيئة تمويثوقمة 
 .(12،ص 2017)تونسي،(2شكل )لمبيئة

 حافالت النقل العام 1شكل 
 المصدر: صورة من االنترنت
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 األجرة(: سيارةالجماعي ) نصفلنقل ا (2

أحيانا مقتص ار عمى شخص واحد  فتكونيتم ىذا النوع من النقل بواسطة سيارة األجرة 
بالنقل الجماعي، إال أن زبائن  شببيا فتصبحعمى عدة أشخاص ليم وجية واحدة  وأحيانا

يستعممون وسائل النقل  الذين المتنقمين% من  06إلى  03سيارة األجرة ال يمثمون سوى 

 .(8ص؛ 2003,محسن) ىالعامة في المدن الكبر 
 مستويات النقل الجماعي 

/ وىو سيولة الربط بين القطر واألقطار  national levelالمستوى القومي  (1
المجاورة وتأمين سيولة نقل البضائع واألشخاص وزيادة العالقات الدولية بين 

عطاء أىمية لمدولة مقارنة بال دول المجاورة كمما كان األقطار المجاورة وا 
 .(22،ص2017، تونسي)موقعيا متميز

/والذي يؤمن تنمية األقاليم وزيادة التدفق  regional levelالمستوى اإلقميمي  (2
والتفاعل والتبادل االقتصادي بين ىذه األقاليم المختمفة والذي يؤدي إلى رفع 

)عبد متوازية.الخدمات في ىذه األقاليم وتنميتيا بصورة 
 (25،ص2014،الصمد

 سيارة اجرة في العراق 3شكل 
 المصدر: صورة من االنترنت
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/ وىو المستوى الذي يؤمن ربط األجزاء  local levelالمستوى المحمي  (3
المختمفة ضمن اإلقميم الواحد عن طريق تبادل الخدمات ضمن اإلقميم نفسو 
وربط المدن والمستقرات الحضرية المختمفة ضمن اإلقميم فيما بينيا من جية 
وبين المناطق الريفية والحضرية من جية أخرى وبين أجزاء المدينة ومراكزىا 

 .(11ص؛ 2003,محسن(الحيوية
 مؤشرات النقل المستدام

 بيئية ،ىناك العديد من المؤشرات المتعمقة بالنقل المستدام ، منيا مؤشرات 
اقتصادية ، اجتماعية وعمرانية ، وتحت ىذه المؤشرات مؤشرات فرعية موضحة 

 (.43-37، ص ص 2017)تونسي، (4شكل )بالشكل
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 : اإلطار العممي لمبحثالفصل الثاني

 النجفلمحة عامة عن مدينة 
تعد مدينة النجف من المدن التاريخية الميمة وقد أسيمت متغيرات عديدة في  
تأثيرات ىذه المتغيرات عمييا كل حسب أىميتو، أبتدأً   وقد تباينت وتطورىانشأتيا 

وغيرىا من المتغيرات  مضافا ألييا المتغيرات الطبيعية والسياسيبالمتغير الديني 
 ر فعااًل في نشأة المدينة واعطائيا صفة المدينة األخرى. وقد لعب العامل الديني دواً 

الدينية، فقد اكتسبت أىميتيا عبر الزمن من احتضانيا لمرقد اإلمام عمي ابن أبي 
جعميا واحدة من أىم المدن الدينية في العالم اإلسالمي،  طالب ) عميو السالم ( مما

ينية والجوامع والمساجد الد وتتميز بوجود المقبرة الكبرى ) وادي السالم ( والمدارس
 (.48،ص1964وظيرت معيا أيام مخصوصة وغير مخصوصة لزيارتيا.)المظفر، 

 عمىلقد أخذت مدينة النجف األشرف أىميتيا عند ظيور القبر الشريف لإلمام 
ابن ابي طالب )عميو السالم( بعد إخفائو زمنًا غير قميل، وقد لعب العامل الديني دورًا 

المدينة الدينية مما جعميا واحدة من المدن العربية اإلسالمية  فعااًل في نشأة ىذه
الميمة. وكانت ىذه المدينة قبل الفتح اإلسالمي تضم الكثير من األديرة المسيحية 
وبيوت الرىبان وكذلك بعض القصور مثل ) قصر أبي الخصيب(، وبعد معركة 

م( وبعد أن بويع 628القادسية أصبحت منطقة النجف خاضعة لمحكم اإلسالمي عام )
م( حيث أصبحت 658اإلمام )عمي( عميو السالم بالخالفة انتقل إلى الكوفة عام)

م( عندما استشيد أمير المؤمنين لم 662عاصمة خالفتو في تمك الحقبة. وحتى عام)
نما كانت عمى شكل بيوت  تكن مدينة النجف سوى قرية صغيرة ال تأخذ شكاًل منتظمًا وا 

شف موقع القبر الشريف نشأت العمارة األولى حول المرقد وبدأ متفرقة، وعندما اكت

 مؤشرات النقل المستدام 4شكل 
النقل الحضري الجماعي وفق مبادئ التنمية  "(.2017حيزية. )، الى تونسيباالستناد  ةالمصدر: الباحث

، أطروحة , معيد تسيير التقنيات الحضرية(Doctoral dissertation) "لة مدينة البيضالمستدامة دراسة حا
 43-37ص ص  .المسيمة، الجزائر -دكتوراه ،جامعة محمد بو مضياف
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، 1958،  محبوبةالناس بدفن موتاىم في ىذه المنطقة تبركًا منذ تمك الفترة ولحد اآلن.) 
 (.79ص 

كم وتبعد عن (120تقع مدينة النجف الى الجنوب من مدينة بغداد بمسافة )
كم وعن الديوانية 22بمسافة ) (وعن الحمة (كم 52)مدينة كربالء المقدسة بمسافة

ىكتار حيث توسعت المدينة من  5200كم، وتغطي المدينة ما يقارب )(50بمسافة ) (
)فخر الماضيةمركز المدينة القديمة نحو الشمال والجنوب والشرق خالل الثمانين سنة

 (.5شكل ()5،ص2005الدين،
وتتميز بكونيا مركزا دينيا ىاما الحتضانيا مرقد اإلمام عمي عميو السالم 

المراكز اليامة في العالم اإلسالمي، وذات تأثير كبير  أحدوالذي جعل من ىذه المدينة 
 ( .6شكل )يتعدى مداه اي مدينة اخرى ليا الحجم والكثافة السكانية

 

 
 
 
 
 
 
 

 توضح موقع النجف بالنسبة لمعراق 5شكل 
، دار الرافدين  1جواد )دراسة تأريخ النجف حتى نياية العصر العباسي(، ط فخر الدين ، محمد المصدر:

 .12، ص2005لبنان ،-بيروت لمطباعة،
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 التطور العمراني ونظام النقل والمرور في المدينة بحسب المخطط األساسي

 م(1974األساسي األول لعام )المخطط 

، وتم تخصيص 1974تم وضع أول مخطط أساسي لمدينة الكوفة في عام 
سنة ووضعيا من قبل وزارة البمديات، مديرية التخطيط  25السقف الزمني لو بمدة 

. واليندسة، حيث تم تحديد أىم استعماالت األرض وتم شرح المراحل المستقبمية لممدينة
 (69، ص2009اس لمدينة الكوفة ، )اعداد المخطط األس

 لمدينة النجف االشرف توضح المخطط األساس 6شكل 
 .2018المصدر: وزارة التخطيط، دائرة التخطيط العمراني ،
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 مراحل التطوير ليا ثالث مراحل متميزة:
  1985 – 1974المرحمة األولى 

  1990-1985الثانية المرحمة 

  1995- 1990المرحمة الثالثة   
 م 1974نظام النقل والمرور بحسب المخطط األساسي لسنة 

محاولة مترًا( في  40-60اىتم المخطط األساسي بتخطيط شوارع عريضة )
قميل االزدحام عمى لربط أجزاء من المدينة خارج حدود المناطق السكنية، وكذلك ت

 40المؤدي إلى النجف. من خالل اقتراح بناء جسر ثاني وبعرض ) الشارع الرئيس
م(  12م و  20م و  30مترا( يوجد شوارع قطاعية ومحمية وشوارع خدمية بعرض )

السكنية بشوارع قطاعية لربطيا اخيرا بالشارع عمى التوالي، كما حاول ربط المحالت 
مترا(، حيث ان المخطط اىتم  60الرئيسي المؤدي الى مدينة النجف وعرضو )

بتصنيف الشوارع وتحديد وظائفيا، اما الشارع الرئيسي من النجف عبر الجسر الى 
وبمغت مساحة شبكة المواصالت  الحمة لم يضف عميو تغييرا، بل بقية عمى اتساعو

 : 1974حددت الخطة األساسية لعام ، (38.2) وبنسبة 382)
 :فقد حاول المخطط األساس الى تمبية الحاجة بتوفير رقعة ارض  -السكن

لألغراض السكنية في حينيا ومستقبال، وعمى ىذا األساس قاموا بإفراز 
مجموعة من المساحات لألغراض السكنية )أىمال المخطط األساسي لمجانب 

 الشرقي من المدينة(.

 :قة األثرية وبيت بأنيا مثمث محصور بين المنط -منطقة الخدمات الثقافية
الكوفة(. في -تموز جنوبًا وشارع )النجف  17اإلمارة شرقًا وحي ميثم التمار / 

الغرب، وتضم العديد من المناطق األثرية والدينية التي عمى الرغم من كونيا 
 مدرجة ضمن المنطقة الثقافية، إال أنيا لم تحدد نوع االستخدامات فييا. 

 :ديد منطقتين إحداىما لمخدمات الصناعية في فقد تم تح -المنطقة الصناعية
غرب وشمال المدينة واألخرى في الشرق والجنوب الشرقي والتي تحولت اآلن 
 إلى مناطق سكنية بسبب الحاجة الماسة لمسكن بسبب الزيادة في عدد السكان.
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 :لم يتم تحديدىا تحديدا واضحا من قبل المخطط األساس،  -مناطق الترفييية
قة خالية )حاليا جزء من سكن محمة الكريشات( ولم يتم تحديد فقد تركت منط

فيما إذا كانت ىذه المنطقة الشاغرة تستخدم لألغراض الترفييية، أما البساتين 
فقد بقيت عمى حاليا دون تجاوز عمييا بتغيير االستعمال، حيث تم توفير 

تموز وكندة  17مساحات خضراء ألحياء جديدة مثل حي ميثم التمار / 
 األولى.

يبين مساحة ونسبة كل استعمال من استعماالت األرض  (1جدول )وفيما يأتي 
 -عمى نحو االتي:1974ضمن مخطط األساس لسنة 

 1974في مدينة الكوفة لممخطط األساس عام  يوضح استعماالت األرض 1جدول 
 الباحثة باالعتماد عمى مديرية التخطيط العمراني، النجف االشرف -المصدر:

 

استعماال
 ت االرض

المساحة بالكيمو 
 متر مربع

النسب
 ة المئوية 

.42 2.802 السكنية
8    

المباني 
 العامة

0.571 8.7 

شبكة 
 المواصالت

0.382 5.8 

بساتين 
 ومتنزىات

1.671 25.
5 

الصناعي
 ة

0.303 4.6 

الدينية 
 واالثرية

0.734 11.
2 

 1.4 0.091 التجارية 
100 6.554 المجموع

% 
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ة الكوفة نالمخطط األساس لمدي( التي توضح 7شكل وفيما يأتي الخريطة )
 1974لعام 

 
 1974توضح المخطط األساس لمدينة الكوفة لعام  7شكل 

 يط العمراني محافظة النجف االشرفالمصدر: مديرية التخط
 م(1982الثاني لعام )المخطط األساس 
( عام كما ىو 30-20)مدة ع المخططات األساسية لممدن لغالًبا ما يتم وض

الحال في معظم البمدان المتقدمة. ومع ذلك اجرت تعديالت أساسية عمى المخطط 
م، وقد يخضع المخطط األساس لمراجعة دورية تصل إلى 1974األساسي في عام 

ويعود سبب إجراء تعديالت جوىرية وجذرية  ( سنوات في معظم الحاالت،5حوالي )
م إلى أن الدراسات التي أجريت عند إعداد المخطط  1974عمى الخطة األساسية عام 

 مجموعة من األسباب التالية:  فضال عناألساس لم تكن كافية، 
م والتي لم يأخذىا  2000ضرورة تأمين االحتياجات السكنية حتى عام  - أ

 ن االعتبار.المخطط األساسي األول بعي

 توفير األراضي الالزمة لممباني الحكومية وحل مشكمة المركز المدني بالمدينة. - ب
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الحرص عمى معالجة الجوانب الصحية والبيئية التي أىمميا المخطط األساس   - ت
 األول.

 زيادة نسبة الخدمات والفضاءات المفتوحة وتحديد مناطق الترفيو. - ث

 رى وتوفير األراضي الالزمة ليا.التأكيد عمى محرمات جامعة الكوفة الكب - ج

 توفير وتأمين األراضي لألغراض الصناعية والخدمات. - ح

 الحفاظ عمى األراضي الزراعية من التوسع العمراني. - خ

 التأكيد عمى المحافظة عمى المناطق األثرية. - د

ان معالجة ىذه الجوانب تمثل الحاجة إلى توفير المزيد من األراضي لمتوسع 
طمبات األساسية واعتماد نفس الزيادة المتوقعة لمسكان في مع الحفاظ عمى المت

المستقبل، ونتيجة لذلك، اقترح التعديل لتوسيع المدينة عبر الضفة اليمنى لمنير 
 (12، ص2009)إعداد المخطط الييكمي لمحافظة النجف،  -لألسباب التالية:

 وزيادة  مع التدىور في األرض في الجانب االيسر واحتمال التعرض لمفيضانات
ممحوظة في منسوب المياه الجوفية، يمكن معالجة ذلك واستخدام األراضي 

 لصالح المدينة.

 .تقديم العديد من الخدمات عمى الجانب األيمن عمى غرار الجانب األيسر 

  االتجاه نحو فكرة عزل الجانب األيسر وجعمو منطقة خدمات صناعية ومشاريع
 حكومية

يبين المساحات والنسب المئوية المخصصة لكل  (2جدول ) وفيما يأتي جدول
شكل )عمى النحو التالي 1982استعمال من استعماالت األرض في مخطط أساس عام 

8):- 
 م1982يوضح استعماالت األرض في مدينة الكوفة لممخطط األساس عام   2جدول 

المساحة بالكيمو  استعماالت األرض
 متر مربع

النسب
 ة المئوية 

.43 6.73 السكنية
9 

3.3 0.513 المباني العامة
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5 
0.2 4.26 شبكة المواصالت

8 
.10 1.68 بساتين ومتنزىات

9 
0.5 0.08 الصناعية

2 
.13 2.007 الدينية واالثرية

1 
0.3 0.06 التجارية 

9 
100 15.33 المجموع

% 
 الباحثة باالعتماد عمى مديرية التخطيط العمراني محافظة النجف -المصدر:     

 1982ة الكوفة لعام ن( توضح المخطط األساس لمدي8شكل ) خريطةوفيما يأتي  

 
 1982توضح المخطط األساس لمدينة الكوفة لعام  8شكل 

 محافظة النجف االشرفالمصدر: مديرية التخطيط العمراني 
 م1982نظام النقل والمرور بحسب المخطط األساسي لسنة 
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عمى شبكة الطرق اإلقميمية، مثل الطرق  1982ركزة المخطط األساس لعام 
الحمة من خالل الجسرين المقترحين، وكذلك الطريق المؤدي  -التي تربط طريق الكوفة 

ر( مما سيل تالقي دخول إلى معمل األسمنت من جانب الصوب الصغير )االيس
ناقالت االسمنت الكبيرة الى المدينة والتي تسبب ضوضاء وعرقمة لحركة المرو، وىذا 
الطريق يمتقي بطريق الديوانية ومحاولة المخطط تفادي مرور السيارات داخل المدينة 
من خالل اقتراح طرق وجسور أخرى تمر عبر المدينة من ناحية أخرى، حيث لوحظت 

ت المرورية واالزدحام المتزايد خاصة خالل المواسم الدينية والزيارات واالعياد االختناقا
 والمناسبات.

 2009المخطط األساس الثالث لعام 

التطورات السكانية وازدياد أعدادىا ونموىا العمراني المتسارع وما صاحبيا من 
تجابة توسعات كبيرة في النمو الحضري في جميع استعماالت األراضي الحضرية اس

لمنمو العمراني الذي شيدتو مدينة الكوفة خالل ىذه الفترة، نتيجة لتسارع أنشطة 
 1982مما أدى إلى تحديث المخطط األساس لعام  كافة التوظيف عمى المستويات

والتي أعدتيا وزارة البمديات واألشغال العامة  2030حتى  2009العام  طمخطالب
التعاون مع مكتب التخطيط الحضري واإلقميمي المديرية العامة لمتخطيط العمراني ب

األلماني، )بيرو( ومكتب االستشارات المعمارية واليندسية )ديكو(. تم تحديد السقف 
 2030عام عام، وبمغت مساحة المخطط ل غاية20الزمني لمخطط مدتيا 

ىكتارا( حيث قام المخطط بمعالجة نقاط ضعف في المخططات السابقة،  4963،52)
وجود المخطط لممدينة يحاول تجاوز سمبيات المخططات السابقة، ومراعاة  من سماتو

ومن  نة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا،التطورات الجديدة التي حدثت عمى مستوى المدي
)اعداد التصميم األساس لمدينة  -:1982أبرزىا المشاكل التي عانت منيا خطة 

 (7، ص2009الكوفة،
تنظيم االستعماالت األرض المختمفة التي من  لم يتمكن المخطط السابق من .1

ضمن المخطط بما يراعي الظروف البيئية خاصة فيما يتعمق بوجود تضارب 
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وتداخل في االستعماالت مكانيا مثل عدم الفصل بين المناطق الصناعية 
 والمناطق السكنية.

 لم يعير المخطط أي اىتمام بالمناطق األثرية وتجاوز بعض االستعماالت عمى .2
 المنطقة األثرية.

حاول المخطط حصر المناطق الثقافية في مكان واحد، بينما كان من األفضل  .3
توزيعيا عمى المدينة بشكل يتناسب مع حجم المدينة وسكانيا، ولم ييتم 

 المخطط بالمناطق الترفييية وتوزيعيا كما ىو مطموب.

)عبد ( ىكتار 4960) 2009بمغت مساحة المخطط االساس لمدينة الكوفة لعام
 ( 94، ص2020األمير، 

يبين المساحات والنسب المئوية المخصصة لكل  (3جدول )وفيما يأتي 
 عمى النحو التالي: 2009استعمال من استعماالت األرض في مخطط أساس عام 

 م2009يوضح استعماالت األرض في مدينة الكوفة لممخطط األساس عام   3جدول 

استعماالت  ت
 االرض

المساحة بالكيمو 
 متر مربع 

النسبة 
وية المئ  

 1.2 8.571 السكنية 1

 10.2 74.254 سكن احتياطي 2

الممرات  3
 الخضراء

9.594 1.31 

شبكة  4
 المواصالت

78.235 10.7 

 5.5 40.144 المرأب الدولي 5

 12.7 92.625 تجارة واعمال 6

خدمات عامة  7
 ومدنية

99.934 13.7 

 1.1 30.226 مناطق السابمة 8

المناطق  9
 التاريخية 

50.980 6.9 
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مناطق وابنية  10
 دينية

90.691 12.4 

 5.5 40.473 منافع البمدية 11

صناعات  12
 واالستخدام

41.342 5.7 

 9.9 72.524 تجاري  13

%100 729.593 المجموع   
 الباحثة باالعتماد عمى مديرية التخطيط العمراني محافظة النجف-المصدر: 

 2009األساسي لسنة نظام النقل والمرور بحسب المخطط 

تتمثل أىداف استراتيجية النقل في اقتراح نظام نقل يعزز حركة األشخاص 
والبضائع بطريقة فعالة وداعمة، وتمبي متطمبات النقل الحالية والمستقبمية الناتجة عن 

، وفعال وداعم ويقمل من 2030إلى عام  2010النمو المتوقع لممدينة من عام 
ل مع تطوير استعماالت األراضي وخطط التوسع الحضري التكاليف، ويدعم ويتكام

 (94، ص2009)اعداد التصميم األساس، ويغطي طرق النقل المختمفة وتشمل: 
 الطرق والمرور بما في ذلك الجسور .1

 مواقف السيارات والحافالت .2

 المشاة وراكبي الدراجات .3

 النقل العام الذي يشمل خدمات الحافالت وسيارات األجرة .4

 الكوفة –العامة النجف المواصالت  .5

 سكة القطار اإلقميمية .6

 النقل الجوي .7
يتسع حجم حركة المرور ونماذج الحركة عمى شبكات النقل لتشمل مواقع 
المنازل، ومناطق العمل، واالستعماالت المتنوعة لممجتمع، وعالقة أحدىما باآلخر، 

المرور واالزدحام عمى وبأنواع النقل المختمفة المقدمة. تؤثر المستويات المرتفعة لحركة 
صحة السكان وسالمتيم باإلضافة إلى البيئة الطبيعية واالقتصادية لمدينة الكوفة، 
نتيجة لذلك يعتبر النقل وارتباطو بعممية التنمية أمًرا أساسًيا لألىداف االقتصادية 
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 واالجتماعية والبيئية لممدينة. يأتي الطمب المتزايد عمى النقل نتيجة لمنمو السكاني
والنمو االقتصادي والتطور الجديد لممباني وزيادة عدد السياح والزوار وتحسن الوضع 
األمني. من أجل التكيف مع ما سبق، ُيقترح تطوير نظام النقل وتوسيعو عمى مراحل، 

 وىذا يتماشى مع استراتيجية التطوير المقترحة.
الكوفة أن  نتيجة لمخطط الوطنية والقومية لحماية البيئة، يجب عمى مدينة

تخطط لتطوير اقتصادىا وزيادة ازدىارىا االقتصادي دون رفع مستويات انبعاثات 
الكربون والتموث واالزدحام، لذلك تعطي استراتيجية النقل األولوية )حيثما أمكن( لمنقل 
العام والمشي وركوب الدراجات عمى استخدام السيارات الخاصة. ليذا تيدف المقترحات 

إلى التأكيد عمى وجود نظام نقل مثالي وصديق لمبيئة لجميع  في ىذا التصميم
المواطنين، نتيجة لذلك يتمثل أحد األىداف الرئيسية في تعزيز النقل العام. كما يقترح 
تحسين السالمة عمى الطرق وتقميل حوادث المرور مع تنفيذ نظام النقل الجديد، سيقدم 

   (95، ص2009ة الكوفة،)اعداد التصميم األساس لمدين النظام النقل:
 زيادة تنقل السكان بما في ذلك الفقراء والضعفاء والمعوقين 

  قمة االعتماد عمى النقل بالسيارات نتيجة التحسن في خدمات النقل العام
دارة عالية لشبكة الطرق. اماكنو   وقوف السيارات وا 

  مناطق تحسين السالمة عمى الطرق وتقميل الحوادث المرورية من خالل إنشاء
 (9شكل ). مخصصة لممشاة وتقاطعات آمنة وأنظمة اإلشارات الضوئية
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 2009المخطط األساس لمدينة الكوفة لعام  9شكل 

 في محافظة النجف االشرف المصدر: مديرية التخطيط العمراني
 كوفة(-منطقة الدراسة ) محور نجف

كوفة ، واىم العناصر  -( منطقة الدراسة وىي محور نجف10شكل يبين )
 المعمارية عمى جانبي الشارع.
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 كوفة والعناصر المطمة عميو-مخطط النجف يوضح محور نجف 10شكل 

 GISيطة المصدر: الباحثة باالعتماد عمى خر 

 الكثافات المرورية:
باالستناد الى المسح الميداني الذي أجرتو الباحثة ليومين مختمفين اثناء أيام 

والجامعات والموظفين لمحصول عمى بيانات حقيقية تمثل  لممدارسالدوام الرسمي 
( 4جدول ) ليبين الجدو الكثافة المرورية خالل أوقات الدوام لمسار الذىاب واإلياب ، 

كوفة ونسبيا المئوية حسب -( رحالت الذىاب واإلياب عمى محور نجف 11شكل و)
 .2022-9-4الميداني الذي قامت بو الباحثة يوم االحد  المسح
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 ليوم االحد واإليابيوضح رحالت الذىاب  4جدول 
 2022-9-4المصدر: الباحثة باالستناد الى المسح الميداني يوم 

 
( رحالت الذىاب واإلياب عمى محور نجف 12شكل ( و )5جدول ويوضح )

-8كوفة ونسبيا المئوية حسب المسح الميداني الذي قامت بو الباحثة يوم الخميس -
9-2022. 

نوع  اليوم
 المركبة

 االياب الذىاب

7:30 - 
9:00 
AM  

1:30 -
3:00 
PM  

8:00 - 
10:00 PM  

7:30 - 
9:00 
AM  

1:30 -
3:00 PM  

8:00 - 
10:00 PM  

 االحد

  38  76  98  54  110  125  نقل عام 

نقل 
 خاص 

324   273   224   265   198   163  

  123  184  231  198  238  271 تكسي 

  80  70  75  95  90  87  حمل 

  432  528  651  641  727  807  مجموع 

 2022-9-4 يوضح رحالت الذىاب واإلياب ليوم االحد 11شكل 
 (4جدول )جدول بيانات : المصدر

 االياب
 الذىاب
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  2022-9-8كوفة يوم الخميس -رحالت الذىاب واإلياب عمى محور نجف 5جدول 
 المصدر: الباحثة باالستناد الى المسح الميداني

 

 

 الذىاب

ا
 اليابا الياب

 الذىاب

 2022-9-8لخميسيوضح رحالت الذىاب واإلياب ليوم ا 12شكل 
 (5جدول المصدر: بيانات )
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 كوفة-التقاطعات الموجودة عمى طريق نجف
 االخزٕبلبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ٕ٘بن وٛفخ،-حٛس ٔجفِ فٟ اٌّشٚس٠خ اٌزمبعؼبد

 سبحخ ِٕٙب اٌّشٚسٞ االصدحبَ ِطبوً رسجت اٌزٟ) اٌضجبجخ ػٕك (اٌّشٚس٠خ

 (.13شكل )اٌشػبش حج١ت ٚسبحخ ٟاٌص ٘شسزبٔ ٚسبحخ اٌصذس ِسزطفٝ

 

 (T) االشرف شكل النجف مستشفى تقاطعأوال: 
 صالصٟ رمبعغ ػٓ ػجبسح اٌىٛفخ ثّذ٠ٕخ اٌشئ١س١خ اٌزمبعؼبد أحذ ٠ٚؼزجش

 اٌغشثٟ االرجبٖ ث١ّٕب اٌىٛفخ، ِذ٠ٕخ ِشوض إٌٝ ٠ؤدٞ اٌزٞ اٌطّبٌٟ االرجبٖ األسجً،
 ٠ؤدٞ اٌجٕٛثٟ االرجبٖ ،) اٌّزٕجٟ ثٛاثخ (اٌىٛفخ جبِؼخ خالي ِٓ اٌسٍٙخ إٌٝ ٠ؤدٞ

 خبصخ ضذ٠ذ اصدحبَ ِٓ ٠ؼبٟٔ) T ضىً (ػٍٝ ٠ىْٛ اٌزمبعغ ٘زا إٌجف، ِذ٠ٕخ اٌٝ
 ػٍٝ ِٛصػخ اٌّزٕٛػخ األٔطغخ ِشاوض ِٓ اٌىض١ش ثسجت اٌصجبح١خ، اٌزسٚح ٚلذ فٟ

شكل )األخشٜ ٚاٌّشافك ِسزطف١بد أسثغ ٚٚجٛد اٌىٛفخ جبِؼخ ِضً اٌغش٠ك ٘زا
14.) 

 يوضح التقاطعات الموجودة في منطقة الدراسة 13شكل 
 GOOGLE MAPالمصدر: الباحثة باالستناد عمى صورة جوية من 

 مستشفى النجفتقاطع يوضح  14شكل 
 GOOGLE MAPSالمصدر: صورة جوية من االنترنت من 
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 ثالثي تقاطع عن عبارة الكوفة بمدينة الرئيسية التقاطعات أحد يعتبرو 

 السيمة وشارع الكوفة شارع ىي المدينة في ميمة شوارع ثالث يربط والذي األرجل،

 الكوفة شارع وىو الشمالي االتجاه في مرور حركة اعمى سجمت اذ النجف، وشارع

 مدينة مركز الى المؤدي الشارع لكونو ساعة / مركبة) 1410 (مرور حركة بمجموع

 االتجاه الثانية المرتبة في وجاء .عمميم مكان الى الموظفين فيو ينتقل والذي الكوفة

 يعتبر ساعة / مركبةفي  المرور حركة مجموع سجل حيث النجف شارع وىو الجنوبي

 البوابة (خالل) من الكوفة جامعة الى الطالب خاللو من ينتقل الذي الشارع ىذا

 الشارع سجل حين في .النجف مدينة في عمميم مكان الى والموظفين) الرئيسية
 حيث ) ساعة / مركبة) 4011 (مرور حركة بمجموع السيمة شارع وىو الغربي

 البعض ويتجو الكوفة جامعة الى) المتنبي بوابة (خالل من الطالب والموظفين دخول

 النجف شارع الرئيسية عمى البوابة الى منيم

 الشيرستاني ساحة دوارثانيا: 

 اٌجسش، ثطبسع اٌجٍذ٠خ ضبسع ٠شثظ أسجً أسثغ ِٓ ٠حزٛٞ دٚاس ٚ٘ٛ
 فٟ خبصخ اٌّشٚسٞ االصدحبَ ِٓ ٠ٚؼبٟٔ ِسبس٠ٓ، ِٓ ف١ٗ اٌغشق ج١ّغ رزىْٛ
 اٌزخغ١ظ و١ٍخ- اٌىٛفخ جبِؼخ إٌٝ اٌّؤدٞ اٌغش٠ك إٔٗ ح١ش اٌصجبح١خ، اٌزسٚح

 (.15شكل خ)اٌّذ٠ٕ ٚسظ فٟ ٠مغ ٚألٔٗ اٌؼّشأٟ
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 يوضح تقاطع الشيرستاني 15شكل 

 GOOGLE MAPSالمصدر: صورة جوية من االنترنت من 

 1 يربط والذي الجسر، بشارع البمدية شارع يربط أرجل أربع من يحتوي دوار ىو

 وشارع الرعاش حبيب وشارع الكراج وشارع الكوفة شارع ىي المدينة ميمة في شوارع

 حركة بمجموع النجف شارع وىو الجنوبي االتجاه في مرور اعمى حركة سجمت اذ النجف،

 عمى ويوجد عقيل، بن مسمم نفق الى المؤدي الشارع ىذا ساعة لكون / مركبة 1474مرور

 األىمي النجف ومستشفى األىمي الغدير ومستشفى ميثم التمار ومرقد الكوفة مسجد الطريق

 بالمرتبة ويميو .الصباحية الذروة وقت في عالية المرور فيو حركة تكون لذلك الكوفة وجامعة

 االتجاه في المرورية الكثافة حيث من الثانية

 ذىاب حيث ساعة / مركبة) 4141 (مرور حركة بمجموع الكوفة شارع الشمالي

 الى لمذىاب القديم الكوفة جسر من والعبور العمراني التخطيط كمية الى والموظفين الطالب

 كيرباء دائرة مثل الحكومية المؤسسات بعض الشارع ىذا في وتتوزع كوفة -التقني المعيد

 حركة تكون حيث الرعاش حبيب شارع فيو الغربي االتجاه اما .تربية الكوفة ومديرية الكوفة

 اما .فيو حكومية مؤسسات وجود لعدم ساعة / مركبة 990ب مجموع متوسطة فيو المرور
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 ساعة / مركبة) 490 (بمجموع المرور حركة فيو تقل) حيث الكراج شارع الشرقي االتجاه

 فيو. وتعميمية حكومية المؤسسات تواجد الطريق وعدم ىذا عمى المركبات مرور قمة بسبب
 الرعاش حبيب ساحةثالثا:

 اٌس١ٍ١ٙخ ٚضبسع اٌجّٙٛس٠خ ضبسع ث١ٓ ٠شثظ األسجً سثبػٟ دٚاس ٚ٘ٛ
 فٟ خبصخ االصدحبَ ِٓ ٚرؼبٟٔ .ِسبس٠ٓ ِٓ اٌغشق ج١ّغ رزىْٛ .اٌسىخ ثطبسع

  (.16شكل ).إٌّغمخ ٘زٖ فٟ اٌغج١خ اٌؼ١بداد ٌٛجٛد اٌّسبء رسٚح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
و 

 السكة، بشارع السييمية وشارع الجميورية شارع بين يربط األرجل رباعي دوار ىو

 توجد وال ثانوية بشوارع يرتبط لكونو المرورية الحركة فيو تقل الدوار ان ىذا نالحظ

 الجميورية شارع وىو الشرقي االتجاه ان حيث حكومية، مؤسسات الشوارع ىذه في

 تمر المركبات اغمب حيث ساعة / مركبة ) 774 ( بمجموع مرور حركة اعمى سجل

 .عمميم الى لمذىاب عميو يمرون الموظفيناغمب  الن الجسر بشارع التصالو عميو

 ( بمجموع متوسطة حركة مرورية سجل فقد السيمة شارع وىو الجنوبي االتجاه اما

 الشمالي الشارع االتجاه اما المختار، نفق الى يؤدي والذي ساعة/مركبة ) 941

 المرورية الحركة فيو تقل حيث الكورنيش شارع الى ومنو السكة شارع الى المؤدي

 يوضح ساحة حبيب الرعاش 16شكل 

 GOOGLE MAPSالمصدر: صورة جوية من االنترنت من 
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 ببقية مقارنة قميمة الشارع ىذا عمى المركبات المرور الن ساعة/مركبة 190 بمجموع

 المرورية الحركة فيو تقل السييمية بشارع المتمثل الغربي ) االتجاه اما الشوارع،

 كري شارع الى ومنو الطاقة شارع الى والذي يؤدي ساعة / مركبة ) 411 ( بمجموع

 .سعدة
 

 المشاكل التي يعاني منيا الطريق 
ساعة الذروة في الفترة الصباحية من  كوفة يبمغ –نجف  شارع ان .1

 7200وعمى طول المقطع حيث تبمغ  8:30-7:30الساعة 

مركبة/ساعة وبوجود طوابير عمى مجسر مستشفى الصدر والذي يمكن 
 .(17شكل )مالحظة من خالل الشكل رقم 

 
لممقطع الواقع بين حي  نجف-كوفةشارع طوابير المركبات عمى  .2

وكما موضح في الشكل  كمية التربية االساسية العدالة وحي االمير وقبل

 نجف )مجسر مستشفى الصدر(–عمى طريق كوفة  المركباتطوابير  17شكل 
 

 نجف-طوابير المركبات عمى شارع كوفة 18شكل 
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 (18شكل )رقم 
نجف مقابل بوابة الجامعة -كوفةطوابير المركبات عمى طول طريق  .3

الرئيسية من جية ومن الجية االخرى الحي الصناعي وكما موضح 
 (19شكل )في الشكل رقم 

 

التداخل بين حركة السابمة مع حركة المركبات في مواقع عديدة  .4
لمجامعة عمى  البوابة الرئيسيةوموقع  كمية التربية االساسية كموقع

نجف وكذلك موقع بالقرب من جسر الكوفة بالقرب -طريق كوفة
 .كمية التخطيط العمراني من

 في محور نجف كوفة  الحضري النقل لمنظومة التخطيطية الحمول

 اٌّطبوً ِٚؼشفخِحٛس ٔجف وٛفخ  فٟ إٌمً ِٕظِٛخ رح١ًٍ رُ اْ ثؼذ
 ثطجىخ ِزؼٍمخ ِٚطبوً اٌج١ئخ ػٍٝ ٚرأص١ش٘ب اٌّسزخذِخ إٌمً ثٛسبئظ اٌّزؼٍمخ
 ٌّؼبٌجخ اٌزخغ١غ١خ اٌحٍٛي ثؼض الزشاح اٌٝ بْاٌجبحض رٛصً ٚاٌزمبعؼبد، اٌغشق

 اٌٙٛائٟ اٌزٍٛس ِٕٙب اٌج١ئ١خ اٌّطبوً ِٓ ٚاٌحذِحٛس اٌذساسخ  فٟ إٌمً ِٕظِٛخ
 ٌٍج١ئخ صذ٠مخ ٔمً ثٛسبئظ ٚاسزجذاٌٙب ٌٍج١ئخ اٌٍّٛصخ إٌمً ٚسبئظ اسزخذاَ ِٓ إٌبرج

 .اٌزم١ٍذ٠خ إٌمً ٚسبئظ ِٓ إٌبرجخ االٔجؼبصبد ِٓ ٌٍحذ ِٚسزذاِخ
 اٌؼبَ ٌٍٕمً (أِىٓ ح١ش األ٠ٌٛٚخ رؼغٟ ٌٍٕمً اٌزخغ١غ١خ اٌحٍٛي فبْ ٌزا

 ٘زٖ رٙذف ،) اٌخبصخ اٌس١بساد اسزخذاَ ػٍٝ اٌذساجبد ٚسوٛة ٚاٌّطٟ
 اٌشئ١س١خ األ٘ذاف أحذ فبْ ٚثبٌٕز١جخ ٌٍج١ئخ، ِسبٔذ ٔمً ٔظبَ رأو١ذ اٌٝ اٌّمزشحبد

( توضح الحافالت بما يخصص 4صورة رقم )
 نجف مقابل بوابة الجامعة-طوابير المركبات عمى طول طريق كوفة 19شكل  النقل العام
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 ِٓ اٌّشٚس حٛادس ٚرم١ًٍ اٌغش٠ك سالِخ رحس١ٓ فبْ ٚأ٠ضب اٌؼبَ إٌمً رم٠ٛخ ٟ٘
 .اٌجذ٠ذ إٌمً ٔظبَ رٕف١ز ِغ رأرٟ أْ اٌّمزشح

 )العام النقل( االلية النقل وسائل

 أوضش رجؼٍٙب اٌزٟ اٌّضا٠ب ِٓ ثبٌؼذ٠ذ اٌؼبَ إٌمً ٚسبئً ِٓ ٚس١ٍخ وً رزّزغ
 ِؼ١ٓ ِٛلغ فٟ فبػ١ٍخ

 .اٌؼبَ إٌمً ٚسبئظ إٌٝ اٌجحش س١زغشق حصش٠ًب، اٌّذ٠ٕخ فٟ

 (BUSES) الحافالت 1.

 اٌّزغ١شح، اٌسفش أّٔبط ِغ رزى١ف أْ ٠ّىٓ ِشٔخ ٔمً ٚس١ٍخ ٟ٘ اٌحبفٍخ : 
 ٚاٌخبسج١خ اٌٛصٛي سحالد ٚوزٌه اٌشئ١س١خ، اٌشحٍخ ٌزغغ١خ اسزخذاِٙب ٠ّٚىٓ
 اٌحذ٠ذ٠خ اٌسىه ِضً اٌٛسبئظ، ِٓ األخشٜ األٔٛاع إٌٝ اٌّغز٠خ اٌشحالد ٚوزٌه
 ِمجٌٛخ اٌحبفالد فؼب١ٌبد وٍفخ رؼزجش اٌسش٠غ، إٌمً ٚاٌحبفالد ٚاٌّزشٚ اٌخف١فخ
 أْ ٠ّىٓ فئٔٙب ٔسج١ًب،

 ِٕبصٌُٙ لشة إٌٝ إٌبط ٚإ٠صبي ِٕٚخفضخ، ػب١ٌخ وضبفخ راد ِٕبعك رخذَ
 ِحغبد ث١ٓ اٌّسبفخ رجٍغ األخشٜ، اٌؼبَ إٌمً ثٛسبئً ِمبسٔخ اٌّمصٛدح، ٚٚجٙبرُٙ
 )اٌزٛلف - ٚرزّزغ ٌٍّسبفش٠ٓ، ػبٍي رشو١ض إٌٝ ٠زشجُ ِّب ، ) و01ُ-5 (اٌحبفالد

 راد حبفالد أٚ ِخصص ِسبس ِضً ثبأل٠ٌٛٚخ، اٌحبفالد أٔظّخ0.14 ( ِٓ ػبدح
 لبدسح ٌٍّّشاد ػبٌٟ اضغبي

 Brendan and) .اٌحذ٠ذ٠خ اٌسىه ِٓ ألً ثزىٍفخ ِّبصٍخ و١ّبد ٔمً ػٍٝ

Adrian, 2016, p:23 

أثٛ  إلِبسح ) 0101 (اٌّزىبٍِخ إٌمً خغخ الزشاح فٟ اٌّضبي، سج١ً ػٍٝ
 ال اٌزٟ ِٕبصٌُٙ ِٓ ثبٌمشة اٌّٛاعْٕٛ رٛص١ً ػٍٝ رؼًّ اٌحبفالد وبٔذ ،ٟظج

 األخشٜ اٌجّبػٟ إٌمً أٔظّخ إ١ٌٙب رصً
 (ٟأثٛ ظج فٟ اٌّزىبًِ إٌمً خغخ ٚاٌزشاَ ٚاٌّزشٚ ساٌمغب (
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 انعاو انىقم وسائم مه انىوع هذا اني ٍفتقزكوفة محور وجف  ان والحظ
 توقف محطات عه فضال نهحافالت خاصة مسارات تحذٍذ عهي انعمم ٍتطهة نذا

 مذٍىة مزكز فٌ تتوفز أن ٍجة انتٌ انحهول مهسَكون وانذً 0.25-0.5) نكم 

 .األخزى انعاو انىقم أوظمة وتغذٍة انزكاب نىقم انسكىَة واحَاءها

 ( Transit Bus Rapid )السريع النقل حافالت-2

 إٌمً ٠ؼٕٟ ِّب )األداء ٚػبٌٟ ِشْ( ثأٔٗ ثبٌحبفالد اٌسش٠غ إٌمً ٠ز١ّض

 ِّب اٌّبد٠خ، اٌزطغ١ً ٚأٔظّخ ػٕبصش ِٓ ِزٕٛػخ ِجّٛػخ ث١ٓ ٠جّغ اٌزٞ اٌسش٠غ
 ٠زّزؼْٛ أُٔٙ ػٍٝ اٌّٛاع١ٕٓ راوشح فٟ االٔغجبع ِغ دائُ ِزىبًِ ٔظبَ إٌٝ ٠ؤدٞ
 .ٔٛػٙب ِٓ فش٠ذح ٚصفبد ثجٛدح

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توضح الحافالت بما يخصص النقل العام 20شكل 

 المصدر: من االنترنت

 ( Transit Bus Rapidحافالت النقل السريع)  21شكل 
 المصدر: من االنترنت
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 االســـــــــــــــــــتنتاجات 

 التي والمرور النقل مشكالت لمعدالت واضح ارتفاع منكوفة -نجف محوريعاني  (1
 أغمبيا التي الرئيسة التقاطعات في والحاصمة المرورية االختناقات بمشكمة تتمثل اكثرىا
 المشكالت وظيور تزايد عمى سمبيا ذلك ينعكس مما الضوئية اإلشارات من خالية

 الكميات زيادة عمى يعمل والذي مروريا ازدحاما مولدة الرحالت عدد تزايد منيا األخرى

 المموثات. انبعاث زيادة الى تؤدي التي الوقود من المحروقة

 االىتمام الشخصية النقل وسائل في لمسكان العارمة والرغبة الشديد االعتماد يساعد لم (2
 . المدينة في البيئة تموث أسباب أحد اآلخر ىو القطاع ىذا جعل ما ىو العام بالنقل

 حركة طبيعة إلى السبب يعود اذأيام الدوام العادية  خالل السابمة حركة معدالت تتباين (3

 والزائرين والعمال والطمبة الموظفين مرور بحركة المتمثمة يوميا المستمرة العمل

 خالل اليومية الحركة معدالت في ارتفاعا شارع أكثر شيد وعميو ، لممدينة القادمين

 .الجسر وشارع الكوفة سوق شارع ىو االعتيادية األيام

 متمثمة اكثرىا سكان بيا يقوم التي الرحالت بأن الميدانية الدراسة خالل من ظير (4

 معدالت ارتفاع عمى يدل وىذا والرسمي الوظيفي الغرض ذات اليومية العمل برحالت

 ميسان وشارع نجف كوفة شارع في واألكثر الصباحية الذروة خالل المرور حركة

 سعدة. كري وشارع الرئيسي

 التموث معدالت رفع في ساعدت الكوفة مدينة في الخاصة النقل وسائط اعداد ازدياد نا (5
 ارتفاع نتيجة ، الشخصي النقل استعمال في لمسكان المتزايدة الرغبة نتيجة وذلك البيئي

 الوقود ارتفاع الى أدى وبذلك المرور حركة رفع الى ادى العمل فرص وقمة البطالة
 محطات من بدأ النقل لوسائط األساسية لممتطمبات الحاجة زيادة عمى فعممت المحترق

 شوىت والتي المركبات غسيل ومحطات النقل وسائط صيانة ومحالت والمرائب الوقود

 .المدينة مظير

 الحد عمى والعمل البيئية المخالفات رصد في البيئة مديرية ووظيفة القانون وظيفة غياب (6

 .منيا
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 التوصيـــــــــــــــــــــــــات
 من بل ،الواقع عكس في حيوي دور لو الجيد التصميمو  لتخطيطا (1

 يسود الذي المحمي الواقع مع يتماشى بما متعدد، بمنيج العمل الضروري

 الشوارع وتحسين بالنقل خاصة توعوية حمالت ذلك في بما المدينة،

 الطرق وتحسين العام، النقل وسائل أفضل وتوفير

 التخطيطية الجيات اشراك خالل من الدراجات، ركن اماكن تخصيص (2

 اإلقميمية التنمية ودائرة العمراني التخطيط مديرية منيا والتصميمية

 أساسية عناصر تعتبر المجتمعية والمشاركة الكوفة وبمدية والمحمية

 كوفة.-ارع نجفش في التحسينات ليذه النجاح تحقيق في وفعالة
 لضمان والتنفيذية التخطيطية الجيات تعتمدىا تخطيطية تشريعات سن (3

عداد تحديث عند النقل مجال في االستدامة تحقيق  في النقل خطط وا 

 . المدينة

 دراسات خالل من األخرى الدول من المستدام النقل خطط من االستفادة (4

 .الميدانية والزيارات المستدام النقل وتجارب معمقة
 مدينة في المستدام النقل خطط إلعداد ومالئمة واضحة منيجية وضع (5

 ومبادرة عممية، وتصميمية تخطيطية جيات إشراك طريق عن الكوفة

 تقميل في تساىم التي األفكار بدعم العالقة ذات الحكومية الجيات

 منيا. الناتج التموث من والحد المرورية االزدحام
 فحص اجيزة توفير عمى الحكومة حرص خالل من البيئي الوعي نشر (6

 مركبات استخدام عمى والتشجيع السيارات عوادم من الناتج اليواء تموث

 .المدينة في السيارات اعداد لتقميل الخاص النقل من بدال العام النقل
 المصادر

في  واالقتصادية االجتماعية المتغيرات تأثير دراسة ، عمر قادر نجاة الجاف، (1
 الحضري التخطيط معيد إلى مقدمة ماجستير ،أطروحة الرحالت تولد نموذج

 . 11 ص ، 2002 ، بغداد جامعة ، واإلقميمي
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