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ملخص البحث :
ارتفـاع  إلـى أدىاثر في زیـادة اسـتیراد السـیارات ممـا ان ارتفاع المستوى المعاشي للسكان

عدد السیارات وغمرت شوارع المدینة التـي ال تسـتوعبها . ممـا سـببت االختناقـات المروریـة وسـعى 

ویر شــوارع المدینــة ، ویقــف وراء كــل ذلــك االهتمــام بهــذا طــالبحــث الــى عــدة مقترحــات مــن اجــل ت

ة والحلـول الناجحـة والدراسـات المسـتقبلیة وفتـرة الدراسـة الموضوع وتناول البحث كافـة السـبل الكفیلـ

) یوما .٨٧المیدانیة استغرقت (

The Effect of Manafest Cars in The Streets of
Mosul City

Assistant Lecturer Fawaz Aed Jasim
University of Mosul- College of Basic Education

Abstract:

The increase in importing a large quality of cars filled out street

with them in such a confused way that led to some traffic problems.

This research presents some suggestions for developing out city

basing on certain appropriate and solution, and the period of practical

study was (87) days.
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:البحثمقدمة
لقـــد أدى معـــدل ارتفـــاع المســـتوى المعاشـــي للســـكان إلـــى زیـــادة الشـــروع فـــي الطلـــب علـــى 

ادت الرحالت الیومیـة بوسـائل النقـل كافـة ، كمـا زادت فعـال المركبـات الخاصـة دز اوسائل النقل ، ف

ـــة المعاشـــیة  ـــة وبخاصـــة الموظفـــونبمعـــدالت متزایـــدة ، بســـبب تحســـن الحال ، وٕاذا كـــان تزایـــد ملكی

یرتبط بارتفاع المستویات االقتصـادیة واالجتماعیـة . اً طبیعیاً السیارة الخاصة ظاهرة محببة وتطور 

بالمقارنـــة بثبـــات اســـتیعاب شـــوارع *إال انـــه ممـــا یبعـــث علـــى التســـاؤل مـــدى ازدیـــاد عـــدد الســـیارات

(البالــة) وال تتوسـع ، وفـي هـذا الوقـت نـرى الكثیـر مـن سـیارات المنفیسـت **المدنیـة التـي لـم تتغیـر

االختناق المروري ، فهي تبـدو مشـكلة ، إال ان  فيتغمر شوارع مدینة الموصل ذات األثر الفعال 

.ام تطویر شوارع المدینة وتوسیعهاهذه المشكلة ال یجب ان تقف عقبة ام

وتطلــب هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة میدانیـــة لواقــع المدینـــة ، ویقـــف وراء كـــل هـــذا ان توضـــع 

مستقبلیة المناسبة . الخطط المرحلیة وال

وقد تناول الباحث موضوع بحثه وفق المحاور االتیة : 

. تحدید منطقة الدراسة . ١

. توضیح مشكلة البحث وهدفه . ٢

. إعطاء نبذة تاریخیة عن : ٣

مراحل نمو وتطور الشوارع في مدینة الموصل . . أوال

.تحلیل المخططات البیانیة المتمثلة بحجم المرور .ثانیا

ومن ثم االستنتاجات والتوصیات 

لكونـه یعطـي واقـع الحـال للمدینـة خوفـا مـن ***كهذا یعتبر مـن البحـوث المرحلیـةاً ان بحث

سـلبیة علـى المدینـة وفـق اهللا كـل مـن مـد یـد العـون والمسـاعدة اً تفاقم األزمـة وتعكـس بعـد ذلـك آثـار 

.وابات مدینة الموصلات بیطر سمن دوائر المرور في نینوى واالخوة القائمین على 

  ) . ٢٠٠٣االزدیاد المفاجئ لدخول السیارات القطر العراقي ومن ضمنها مدینة الموصل بعد عام (*

.) مما سببت االختناقات المروریة ٢٠٠٦لم یحدث أي تغییر في شوارع المدینة لغایة عام (**

البحوث المرحلیة هي البحوث التي تخص هذه المرحلة او فترة مؤقتة لحین فتح شوارع جدیـدة تسـتوعب هـذا ***

العدد من السیارات . 
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:منطقة الدراسة 
علـــى الحـــدود تضـــمن المســـح المیـــداني الـــذي اقتصـــرحـــددت منطقـــة الدراســـة بآلیـــة عمـــل

) خارطــة ١البلدیــة لمدینــة الموصــل ، وقــد اختیــرت بوابــات دخــول المدینــة والمشــار إلیهــا بالشــكل (

–ســـنجار –اربیـــل  – كركـــوك –مدینـــة الموصـــل كحـــدود لمنطقـــة الدراســـة وتضـــمنت بوابـــة بغـــداد 

بعشــیقة ، بحیــث أصــبحت هــذه البوابــات بدایــة لدراســة الوافــدین إلــى المدینــة تــم إحصــاء  –دهــوك 

عددهم ، وحدود لدائرة البحث . 

:مشكلة البحث 
هو ازدیاد عدد السیارات المستوردة المنفیسـت (البالـة) التـي تحمـل رقـم (فحـص نینـوى) أو 

مبــرمج دخولهــا ، عرقلــة المشــكلة لوجــود االعــداد الكبیــرة غیــر بــدو فهــي تمــا تســمى بســیارة البالــة ، 

حركة النقل في المدینة بصورة عامة . 

:ھدف البحث 
تهدف هذه الدراسة تطبیق المنهج العلمي في جغرافیة المدن والذي یمكن تحدیده في : 

أ. مناقشة أسباب زیادة عدد السیارات الداخلة إلى المدینة . 

لتحلیل العلمي الذي یقوم على وضع التنظیم المكـاني لطـرق المواصـالت فـي مدینـة ب. استخدام ا

الموصل . 

:نبذة تاریخیة 
:مراحل نمو وتطور الشوارع في مدینة الموصل.أوال

للطریـــق أهمیـــة موقعیـــة فـــي رســـم مواقـــع المراكـــز الحضـــریة وتوزیعهـــا الجغرافـــي حتـــى فـــي 

طورهــا العمرانــي ، والطریــق یتحمــل المســؤولیة المباشــرة عــن امتــداد عالقاتهــا اإلقلیمیــة ، ومقــدار ت

نظـام اتسـاع المركـز الحضـري مـن الشـكل التراكمـي المتتـابع إلـى الـنمط الشـعاعي أو القـافز ، كمــا 

، ومن هذه األنظمة : )١(یلعب دورا مهما في تحدید مورفولوجیة المركز الحضري 

) الجنابي ، صالح حمید ، جغرافیة الحضر ، اسس وتطبیقات دار الكتـب للطباعـة والنشـر ، جامعـة الموصـل ١(

  .  ٢٥١، ص
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:. النظام الشبكي (الرباعي القائم الزوایا)١
یطلــق علیــه فــي بعــض الدراســات تســمیة نظــام رقعــة الشــطرنج ویعتبــر مــن اقــدم األنظمــة 

المستعملة لشوارع المدن ، فكرة هذا النظـام یعـدل تقطیـع الحیـز الحضـري لشـوارع طولیـة وعرضـیة 

تتعامد بعضها مع البعض اآلخر ومن ممیزاته : 

أ. انه سهل تطبیقه سواء على األرض أو الورق . 

ل التنفیذ واالستخدام ألغراض اإلنشاءات . ب. سه

ج. االنتظام والتناسق سواء في استقامة الشوارع أو في واجهات المباني المطلة علیها . 

د. ذو مرونة عالیة في توفیر الخدمات للمنطقة الحضریة . 

هـ. مالئم جدا في المناطق السهلیة . 

. النظام الشعاعي : ٢
رق الشعاعیة تتفرع من المكان المركـزي نحـو األطـراف ، وتجعـل عبارة عن شبكة من الط

المكــان المركــزي بــؤرة المدینــة المركزیــة ، كمــا هــو الحــال فــي المــدن القــالع أو مــدن العظمــة فــي 

العصور الوسطى ومن ممیزاته : 

أ. یوفر هذا النظام مرونة االتصال بین المركز مع أطراف المدینة . 

م عصــر الســیارات وذلــك لكثــر تــداخل الطــرق ، وتحتــاج هــذه األنظمــة مــن ب. هــذا النظــام ال یالئــ

الشوارع إلى توفیر انقاق وسائط النقل أو شوارع معلقة تفید لهذا الغرض . 

. النظام الدائري (شبكة العنكبوت) : ٣
المتتطبع على الشعاعي وینطبق على المدن القدیمة ، وهو افضل هندسي ألشـغال أعلـى 

هم ممیزاته : حیز مساحي وا

أ. یوفر سهولة ربط مناطق األطراف بعضها عن اآلخر وبالمدینة المركزیة . 

ب. یوفر األطراف في إبعاد متساویة عن المراكز . 

ج. تقلیل كثافة الحركة في شوارع مركز المدینة . 

. النمط العضوي : ٤
یـات المـدن ذات العمـق ساد هذا النظام في المدن العربیة واإلسالمیة وهو یسیطر على نو 

التاریخي ومن ممیزاته : 

أ. یمتاز بنظام الشوارع الملتویة الضیقة واالزقة ذات االتجاه غر الواضح . 
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.)٢(ب. استثمار كثیف لوحدة المساحة وتحجیم المدینة بالدرجة التي یمكن الدفاع عنها 

ا تغیـرت وتبـدلت ان ما یالحـظ علـى أنظمـة الشـوارع فـي مدینـة الموصـل جامـدة سـرعان مـ

وتحتاج الفترة الحالیة إلى تطور وتبدیل آخر یالئم متطلبات المركز الحضري كمـا فـي الشـكل رقـم 

) الذي یوضح بعض نماذج الشوارع في المدینة . ٢(

شوارع مدینة الموصل
الشبكة الطرقیة وشوارع المدینة 

الطرقیــة . اذ یظهــر فــي الشــبكة إلــى قبــل البــدء بنظــام الشــوارع فــي المدینــة یجــب التعــرف 

المدینـة نـوع مـن شـوارع المـدن العربیـة الموروثـة وبمـرور الوقـت اسـتغلت هـذه الشـوارع ذات الطـراز 

ینســجم مــع مــاالمعمــاري الجدیــد اســتغالال تجاریــا یغلــب علیــه طــابع الحداثــة والعصــریة بحیــث ال

موصـل القدیمـة الـى قسـمین یحیط به من مورثات بنائیة وینقسم هذا النوع من الشوارع في مدینـة ال

رئیسین هما : 

ى) وابــن االثیــر والفــاروق الشــوارع التجاریــة الحدیثــة التــي تتخلــل المنطقــة القدیمــة كشــارع (نینــو أ. 

االخر اذ كانـت تتسـع للمركبـات  ها  وتداخلت هذه الشوارع بعضها مع بعض)٣(والثورة(غازي)

ر كانـــت ذهابــا وایابـــا حتــى الخمســـینات والعربــات التــي تجرهـــا الخیــول والســـابلة وحركــة المــرو 

.واحدات اصبحت حركة السیارات ذات مساروالستینات وبعد زیادة عدد السیار 

نظــام الشــوارع الحدیثــة : والتــي تــأثرت مدینــة الموصــل بوســائط النقــل الحدیثــة وتتصــف كونهــا ب. 

لـــنمط مخططـــة وذات اشـــكال ومقـــاییس محســـوبة ومســـتقیة االتجـــاه وعریضـــة ویغلـــب علیهـــا ا

.)٤(الرباعي 

ولكــن نســبة تحضــر هــذه الطــرق واالرصــفة ومــدى صــالحتیها لســیر المركبــات تحتــاج فــي 

الوقت الحالي الى اعـادة تصـامیم حدیثـة علـى االخـص فـي المنطقـة القدیمـة . وقسـم مـن المنـاطق 

) انظر في ذلك ٢(

  .  ٢٢٤عبد اآلله ، ازمة المدینة العربیة ، الكویت ، صأ. ابو عیاش ،

 ٢ب. الهیتــي ، صــبري فــارس ، خصــائص المدینــة العربیــة اإلســالمیة وتخطیطهــا ، مجلــة التربیــة والعلــم ، العــدد 

  .   ٤٠٣-٣٥٧، ص ١٩٨٠الموصل ، 

  .  ٢٥٦-٢٥١ج. الجنابي ، صالح الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات (مصدر سابق) ، ص

)  الجنابي : هاشـم خضـیر ، التركیـب الـداخلي لمدینـة الموصـل القدیمـة (دراسـة فـي جغرافیـة المـدن) موصـل ، ٣(

  . ٥٥، ص  ١٩٨١مطبعة جامعة الموصل ، 

  .   ١٠٣) نفس المصدر السابق ص ٤(
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ام السكنیة الحدیثة لبعض الشوارع الحدیثة حتـى یمكـن للمركبـات مواصـلة السـیر وعـدم عرقلـة النظـ

.)٥(المروري 

في مدینة الموصل یمكن االستفادة من نظامین للشوارع یخدم حركة السیر والمرور لعموم 

المدینة هما : 

. نظام الشوارع الملتویة غیر المخططة : ١
ال مـن حیـث االتجـاه وال اً موحـداً ویمثل هذا النظـام باألزقـة أو الشـوارع التـي ال تتبـع نظامـ

وع من األزقة یتمثل في المـدن العربیـة واإلسـالمیة وقـد نشـأت ألسـباب عسـكریة االتساع ، وهذا الن

، ومــــن خــــالل الدراســــة المیدانیــــة لهــــذا النــــوع مــــن الشــــوارع نجــــدها كثیــــرة )٦(ومناخیــــة واجتماعیــــة 

یشــبه بیــت العنكبــوت ، وهــي متشــبعة وصــعبة دخــول بعــض الســیارات اً ومتشــابكة ، وتشــكل نظامــ

هـزة البلدیـة إلدامتهـا والقسـم منهـا اقتطـع أو سـد واصـبح     (زقـاق أعمــى) إلیهـا ، وعـدم اهتمـام أج

) خارطـة التركیـب الـداخلي لمدینـة الموصـل القدیمـة ٣غیر نافذ إال لمرور المشاة كما فـي الشـكل (

.

. نظام الشوارع الحدیثة : ٢
الشـكل ظهر هذا النوع في مدینـة الموصـل فـي أوائـل العقـد الثـاني مـن هـذا القـرن كمـا فـي

) خارطــة الشــوارع الرئیســیة والثانویــة لمدینــة الموصــل ومــن اهــم صــفاتها ، انهــا مخططــة وذات ٤(

اشكال ومقاییس محسوبة كما انها مقارنة بأزقة االحیاء القدیمة عریضة ومسـتقیمة االتجـاه ، ومـن 

.)٧(النوع الذي یغلب علیها نمط النظام الرباعي أي انه یقسم ارض المدینة إلى مربعات  

ومن أھم ھذه الشوارع الواقعة في الجانب األیمن
. شارع نینوى : ١

وهــو مــن الشــوارع المســتقیمة المخططــة والــذي مــن الجهــة الشــرقیة لمدینــة الموصــل عنــد 

بدایــة الجســر الحدیــدي (الجســر القــدیم) مخترقــا قلــب المدینــة حتــى منطقــة رأس الجــادة فــي الجهــة 

أهمیــــة بالغــــة والــــذي مركــــز تجــــاري مهــــم یكثــــر فیــــه مكاتــــب األطبــــاء الغربیـــة ، ولهــــذا الشــــارع ذو 

والمحامین والخدمات األخرى . 

)٥  (www.commerce.gov.sa/expo2005/mowasalat.shtml-55k.

  ٤٠٣-٣٥٧المدینة العربیة اإلسالمیة وتخطیطها ، (مصدر سابق)ص) الهیتي ، صبري فارس ، خصائص٦(

  .  ١٦٢، ص  ١٩٧٧) حسین ، عبد الرزاق حسین محمد ، جغرافیة المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ، ٧(
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. شارع غازي : ٢
) ویــرتبط هــذا الشــارع بــین ســاحة الصــقور وشــارع ١٩٢٧مــن الشــوارع التــي اقمیــت عــام (

نینوى وهو شارع تجاري مهم . 

. شارع النجفي : ٣
ة صــقور الحضــر ، وحالیــا مغلــق لضــیقه وتــزاحم ویــرتبط هــذا الشــارع بشــارع نینــوى وســاح

محالته ویعتني بشؤون المكتبات . 

. شارع النبي جرجیس : ٤
الذي یمتد من شارع نینوى ویصل إلـى مستشـفى الزهـراوي الحكـومي : ویخـدم هـذا الشـارع 

كافــة وســائط النقــل القادمــة مـــن شــارع نینــوى متجهــة إلــى منطقـــة الخاتونیــة ومنــه إلــى المستشـــفى 

احیـاء تمــوز والرفـاعي والعریبــي والنجــار وصـوال إلــى الجسـر الثالــث ، وهــذا الشـارع یمتــاز بضــیقه و 

وازدحام المارین فیه ، إضافة إلى وقوف السـیارات علـى جانبیـه وبـاألخص األیمـن ممـا یـؤدي إلـى 

صعوبة السیر فیه . 

. شارع الفاروق : ٥
وهـذا الشـارع یـربط بـین جنـوب وشـمال من الشوارع التي سهلت عملیة النقل داخل المدینة 

  ) . ١٩٥١المدینة وافتتح عام (

. شارع المكاوي : ٦
) أنشــأ هــذا الشــارع لیــربط شــارع النبــي جــرجیس مــع شــارع الفــاروق وقــد ١٩٤٨فــي عــام (

اختص هذا الشارع باألعمال التجاریة لبیع المواد اإلنشائیة. 



فواز عائد جاسم

١٧٠
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  )٢الشكل (

المدینةبعض نماذج خطط الشوارع في 

.٢٥٦المصدر : صالح الجنابي / جغرافیة الحضر (مصدر سابق) ، ص 
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  )٣الشكل (

  ١٩٣٧التركیب الداخلي لمدینة الموصل القدیمة كما تظهر عام 

المصدر : الدكتور خضیر الجنابي التركیب الداخلي لمدینة الموصل القدیمة
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  )٤الشكل (

دینة الموصل القدیمةالشوارع الرئیسة والثانویة القاطعة لم

المصدر : كركجة : فواز عائد ، التدهور الحضري الشكلي لمدینة الموصل القدیمة اطروحة 

  . ٢٠٠٠دكتوراه غیر منشورة موصل / جامعة الموصل ، 
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. شارع الجامع الكبیر : ٧
، رع الفــاروق داخــال إلــى شــارع نینــوى) افتــتح هــذا الشــارع لیصــل بــین شــا١٩٥٢(فــي عــام  

صیر یمتاز بضیقه والوقوف المستمر للسیارات على جانبه األیمن . شارع ق

. شارع السرجخانة الجدید : ٨
فــي أواســط الخمســینات ســهل ارتبــاط شــمال المدینــة بجنوبهــا عــن طریــق شــارع الفــاروق ، 

وهو من الشوارع المزدحمة والتجاریة المهمة . 

. شارع خالد بن الولید : ٩
لــذي یــربط شــارع الســرجخانة الجدیــد مــع شــارع غــازي وهــو شــارع ) وا١٩٦٦افتــتح عــام (

حدیث ذو ممرین یتمیز بموقعه المهم الذي یعتبر مركز تجاري لألدوات الكهربائیة في المدینة . 

. شارع الدواسة : ١٠
الشــارع الـــذي یـــربط شـــارع المحافظـــة بالجســـر الرابــع ، ویعـــد هـــذا الشـــارع المـــزدحم بالمـــارة 

لشوارع المهمة في المدینة ویعتبر شارع تجاري متمیز وهو ذو ممر واحد . والسیارات من ا

. شارع ابن األثیر : ١١
یعتبر هذا الشارع حزاما للمدینـة القدیمـة ونقطـة انطالقـه مـن منطقـة المستشـفى حتـى بـاب 

الجدید مارا إلى منطقة باب البیض الذي یتوسطها كراج بغداد ، وهو شارع عریض ذو ممرین . 

. شارع موصل الجدیدة : ١٢
یــرتبط هــذا الشــارع بشــارع ابــن األثیــر مــن منطقــة رأس الجــادة وینتهــي بشــارع بغــداد وهــو 

شــــارع عــــریض ذو ممــــر واحــــد ، ویعتبــــر شــــارعا تجاریــــا لتقدیمــــه خــــدمات بیــــع وشــــراء اإلطــــارات 

المنتجــات والبطاریــات وتمــر فیــه العجــالت الكبیــرة ونــاقالت الــنفط لكونــه قریــب مــن منطقــة دائــرة

النفطیة وسایلو الحبوب . 
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. شارع بغداد : ١٣
شـــارع عـــریض ذو ممـــرین والـــذي یـــربط بوابـــة بغـــداد منتهیـــا بالجســـر الثالـــث ویعتبـــر مـــن 

الشــوارع المهمــة ، إذ یســتقبل العــدد الكبیــر مــن الشــاحنات المــارة مــن بغــداد إلــى نینــوى وبــالعكس 

.والمحافظات الشمالیة وصوال إلى تركیا وسوریا

أھم الشوارع في الجانب األیسر التي یمكن الوصول إلیھا عن طریق 
) ھي٥الجسور الخمسة كما في الشكل رقم (

. شارع الدركزلیة : ١
یمتد من مركز السویس إلى منـاطق الزهـور ، البكـر ، القادسـیة حـي التحریـر مسـتمرا إلـى 

  ري . منطقة بعشیقة وهو شارع ذو ممرین ویعتبر شارع خدمي وتجا

. شارع الفیصلیة : ٢
متــد مــن مركــز الســویس مرتبطــا بالجســر القــدیم قــرب كــراج الحمدانیــة وهــو شــارع یوالــذي   

مزدحم وذو ممرین . 

. شارع المجموعة : ٣
یبــدأ أیضــا مــن منطقــة الســویس وینتهــي بالغابــات مســتمرا لیتفــرع إلــى منطقــة حــي العربــي 

.مرتبطا بطریق دهوك وهو شارع ذو ممرین 

. شارع الغابات الخارجي : ٤
ـــ ـــة الجان ـــذي یعتبـــر حزامـــا لمنطق ـــى الجســـر الخـــامسوهـــو الشـــارع ال ب األیســـر وصـــوال إل

والجسر القدیم یعتبر هذا الشارع خدمي وسیاحي اكثـر ممـا هـو شـارع عـام اعتیـادي ویـرتبط أیضـا 

بجسر سنحاریب مستمرا إلى حي الضباط وحي الوحدة ثم إلى مستشفى السالم . 
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  )٥الشكل (

طرق الوصول إلى المدینة القدیمة

المصدر : كركجة : فواز عائد ، التدهور الحضري الشكلي لمدینة الموصل القدیمة اطروحة 

  . ٢٠٠٠دكتوراه غیر منشورة موصل / جامعة الموصل ، 
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. شارع المصارف : ٥
طریق السـریع) مـارا بالجسـر یعتبر من الشوارع المهمة والذي یرتبط بالمجموعة الثقافیة (ال

الثالث مستمرا إلى شارع بغداد . 

. شارع الشالالت : ٦
ینطلق من المصارف إلى منطقة الشالالت مستمرا إلى طریق بعشیقة ثم إلى اربیل . 

. شارع اربیل : ٧
یمتـــد هـــذا الشـــارع مـــن مرقـــد النبـــي یـــونس (علیـــه الســـالم) مســـتمرا لیـــربط المدینـــة بطریـــق 

اربیل وهو ذو ممرین . –الموصل 

. شارع الوحدة : ٨
–الـــذي یمتـــد مـــن النبـــي یـــونس (علیـــه الســـالم) مســـتمرا لیـــربط المدینـــة بطریـــق الموصـــل 

.)٨(كركوك ، وهو ذو ممرین 

وهناك العدید من الشوارع الفرعیة تتفرع من الشوارع الرئیسیة وترتبط إحداهما باآلخر . 

ة الموصل (التقاطعات الضوئیة المھمة)نقاط التالقي في شوارع مدین
تعتبــر التقاطعــات الضــوئیة ، نقطــة التالقــي بــین الشــوارع الرئیســیة وهــي عقــدة مواصــالت 

مهمة ، ونظـرا للتطـور السـریع الـذي حـدث فـي الموصـل وازدیـاد عـدد السـیارات التـي الزمـت زیـادة 

ظفین سبب اختناق واضح في أنظمـة القدرة الشرائیة للمواطنین في الفترة األخیرة واخص منهم المو 

المرور داخل شوارع مدینة الموصـل ، ولكـن بقـت هـذه التقاطعـات علـى وضـعها السـابق وال تعمـل 

حالیا وان رجال المرور یعملون بدلها ، ومن أهم هذه التقاطعات في الجانب األیمن هي : 

. تقاطع الجمهوریة . ١

. تقاطع اإلعدادیة الشرقیة . ٢

دیریة المرور (القدیمة) . . تقاطع م٣

. تقاطع الغزالني . ٤

. تقاطع الدواسة (الجسر الرابع) . ٥

. تقاطع الدواسة (السجن القدیم) . ٦

. تقاطع موصل الجدیدة (شارع بغداد) .٧

) الدراسة المیدانیة للشوارع التي قام بها الباحث . ٨(
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. تقاطع النبي شیت . ٨

. تقاطع المحافظة . ٩

. تقاطع باب الجدید . ١٠

. تقاطع رأس الجادة . ١١

لبورصة . . تقاطع ا١٢

. تقاطع دورة قاسم الخیاط (المستشفى) . ١٣

. تقاطع الكورنیش . ١٤

. تقاطع قصر المطران . ١٥

. تقاطع الجوسق (جسر الرابع) . ١٦

. تقاطع الزنجیلي . ١٧

أما أھم التقاطعات في الجانب األیسر : 
. تقاطع الفیصلیة (جسر سنحاریب) . ١

. تقاطع الزراعة (قرب حي الضباط) . ٢

. تقاطع حي الضباط (قرب الجسر الرابع) . ٣

. تقاطع السویس . ٤

. تقاطع دورة الحمام . ٥

. تقاطع النبي یونس (علیه السالم) . ٦

. تقاطع المصارف . ٧

. تقاطع الزهور . ٨

. تقاطع المثنى . ٩

. تقاطع الصناعة . ١٠

.. تقاطع شارع اربیل١١

. تقاطع المجموعة . ١٢

یالحظ ان ربط الشوارع فـي المدینـة مـع التقاطعـات سـوف تسـتهدف حركـة المـرور وتكـون 

.)٩(سببا في االزدحام لكونها ال تعمل وال یمكن السیطرة االنسیابیة المروریة 

ختلفة . ) الدراسة المیدانیة والوقوف عند هذه التقاطعات في اوقات م٩(
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ثانیا : 
/ سعتھا التصمیمیة والمساحة التي تشغلھا على أنواعھاالمركبات / .١

:یق ومرونتھالطر
نبذة تاریخیة عن المركبات : 

في بدایة هذا القرن لم یكن المحرك یعني اال شیئا واحدا فقط اال وهو قاطرة بخاریـة كبیـرة 

تمكـن شـارلز دوریـا مـن تسـییر عربـة  ١٨٩٣الحجم تسیر على قضبان حدیدیة ، وفي نیسان عـام 

واســتمر تطــور هــذه الصــناعة )١٠(تس بمحــرك البنــزین وتســیر بشــوارع ســبرنك فیلدبوالیــة ماساشوســ

وٕاحجامهــــابأنواعهــــاوظهــــرت انــــواع منهــــا ســــیارات الحمــــل الصــــغیرة والكبیــــرة وســــیارات الصــــالون 

المختلفـــة ولكـــن معظـــم الســـیارات الكبیـــرة التـــي تطلـــق علیهـــا ســـیارات الحمـــل والشـــاحنات الیمكنهـــا 

وصـــل واذا دخلـــت تســـبب المـــرور بشـــوراع داخـــل المدینـــة القدیمـــة وعلـــى االخـــص مركـــز مدینـــة الم

عرقلة كبیرة في انسیابیة السیر ولهذا تحتاج الى مساحة اوسع والى طریقة یتحمـل وزنهـا ودیمومـة 

حركتها . 

التغییرات المكانیة والزمانیة لحجم المرور على الطرق حسب قطاعات -٢
مدینة الموصل 

المنطقة المركزیة :  .أ

عـــة فـــي الجـــزء القـــدیم مـــن المدینـــة والمنتشـــرة علیهـــا تعـــد المنطقـــة التجاریـــة والمركزیـــة الواق

الشــوارع التجاریــة كشــارع نینــوى والعدالــة وخالــد بــن الولیــد والكــورنیش ولعــل تركــز الســلع والخــدمات 

فیهــا اصــبحت المنطقــة جــذب للمتبضــعین مــن المدینــة واطرافهــا وتكــون مشــغولة وذو كثافــة حركیــة 

ق ضــیقة وقــدرتها االســتیعابیة لوســائط النقــل متأرجحــة عالیــة ، وان الشــوارع المحیطــة بهــذه االســوا

.*السعة في بعض االوقات 

االطراف (االحیاء خارج المنطقة المركزیة) :  .ب

شـــریطیة تـــرتبط بالمنطقـــة المركزیـــة ویكـــون فیهـــا شـــوارع هـــذه اً تعـــد منطقـــة االطـــراف اذرعـــ

ـــاد االذرع متفـــرع ومتشـــعب فتنتشـــر حركـــة انســـابیة المـــرور واحیانـــا یصـــعب الســـیر فـــي عقـــدة النق

ـــاب الجدیـــد  ، راس الجـــادة ، الدواســـة ، المستشـــفى امـــام الجانـــب االیســـر مـــن  الشـــوارع كتقـــاطع ب

  .  ٣٣) بغداد ، ص ١٩٨٨)   فتاح : شركو شاكر / العلوم الصناعیة / الدار العربیة للطباعة (١٠(

في بعض االوقات تكون انسایبیة السیر في شوارع المدینة القدیمة اعتیادیة لـبعض الشـوارع كشـارع نینـوى امـا )*(

یـة علـى االخـص بـالفترة الصـباحیة امـا المسـاء بالنسبة لشارع الكورنیش فیكـون مـزدحم بالنشـاط والحركـة التجار 

  فعلى عكس ذلك . 
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المدینــة فشــوارعها اوســع واكبــر وطاقتهــا االســتیعابیة للســیارات تتســع لعــدد اكثــر ولكنهــا عنــد التقــاء 

، الســویس، والنبــي یــونسالمجموعــة و الشــوارع عنــد التقاطعــات تكــون حركــة الســیر بطیئــة كتقــاطع

وكراج الشمال ، ومنطقة الجزائر وتقاطع السكر . 

الجانب الحركي والتي تولد التأثیر : في العوامل المؤثرة .٣
من العوامل المؤثرة على الجانب الحركي لیسر المركبات بشكل مستمر یمكن ذكرها : 

ي الـى تغیـر اتجـاه السـیر الـى عملیة سد الطرقات من قبل الجهـات االمنیـة بـدعامات ممـا تـؤد.١

الشوارع البدیلة . 

انقطاع الشوارع المفـاجئ مـن قبـل الجهـات االمنیـة ممـا تسـبب تغیـر اتجـاه السـیر واللجـوء الـى .٢

شوارع اخرى . 

عــدم وجــود الشــوارع الخارجیــة النظامیــة التــي توصــل اصــحاب المركبــات الــى مكــان وصــولهم .٣

بالوقت المطلوب . 

ركها مما یعرقل حركة السیر . القیام بالحفریات وت.٤

عدم ادامة الشوارع مما یؤثر على الجانب الحركي لسیر المركبات . .٥

الباركات الحالیة واثر زیادة عدد السیارات (البالة) على قابلیتھا  .٤
االستیعابیة في مدینة الموصل 

ــــى  ان نظــــام وقــــوف المركبــــات عنصــــر مهــــم ورئیســــي لیشــــكل االختناقــــات المروریــــة وعل

)Parkingاالخــص اوقــات الــذروة الصــباحیة والمســائیة وتحتــاج المركبــات الــى ســاحات للوقــوف (

Parkingالن المساحة المخصصة للوقوف بجانب االرصفة ( on streetتلبـي الطلـب حتـى  ) ال

) درجــة وتحتــاج الــى ٦٠-٣٠مــن هــذه الشــوراع مخصصــة للوقــوف بشــكل مائــل  (ذي كــان قســم 

.) ١١(مناورة قبالن یستقیم في اتجاه السیر ) م للرجوع وال٦مساحة (

ان مدینة الموصل بحاجة الى باركات للسیارات وذو سعة عالیة ، حیث ان مركز المدینة 

للتبضـع وتقـدیم الخـدمات . فـبعض السـاحات القدیمــة ســاً رئیاً یتمیـز بخصوصـیة جـذب لكونـه مركـز 

ن یالجسـر القـدیم وسـاحة الكـورنیش واللتـنفسها كساحة البلدیة الكبیرة الواقعة قرب  ٢٠٠٣قبل عام 

اكبــر الســاحات وال تســتوعب اوقــات الــذروات الصــباحیة والمســائیة الســیارات القادمــة مــن تعتبــران 

الیها . وهناك بعض الساحات المتفرقة في مركـز المدینـة كسـاحة السـرجخانة وسـاحة شـارع غـازي 

-٣٠السـاحات التـي التسـتوعب (وخالد بن الولید قـرب عمـارة الشـواف وسـاحة بـاب لكـش وبعـض 

  . ١٣٥، ص  ١٩٩١)  سیمون: فیلیب اوادیس، انظمة المدینة العربیة، مركز احیاء التراث العربي بغداد ، ١١(
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ساحة نظامیة . ومعظم الساحات الصغیرة تعد ) سیارة ما عدا ساحة القدس في الدواسة والتي ٤٠

.*محجوزة الصحاب المحالت واالطباء والعاملین في مجال الخدمات 

ان حاجـــة المركـــز الحضـــري وعلـــى االخـــص المنطقـــة المركزیـــة فـــي المدینـــة الـــى باركـــات 

تقـع **دة الطوابق تبنى هذه الباركات وفق دراسة مخطط لها من قبل الدوائر المعنیة نظامیة متعد

خلــف المبــاني الرئیســیة او فــي منــاطق التعرقــل نظــام الســیر الن المدینــة فقــدت التــوازن فــي نظــام 

استیعاب شوارعها للمركبات . 

قیاس مشكلة االزدحام وحركة المرور في مدینة الموصل .ثالثا
)١٢(حصر المرور في مدینة الموصل یجب اتباع الخطوات التالیة لغرض من 

، وتحدید حجم المـرور المنـتظم ویـدرس هـذا الموضـوع قیاس حجم المرور في الوقت الحالي .١

Trafficبتحدید حجم المرور  Volume لعـدد السـیارات المـارة عنـد نقطـة معینـة خـالل (فتـرة

محددة) . 

Trafficكثافــة المــرور .٢ Density: یحســب فیــه عــدد الســیارات التــي تشــتغل وحــدة طویلــة

محددة من طریق عند لحظة معینة . 

Criticalالكثافـة الحرجـة .٣ Density: كثافـة المـرور عنـدما یصـل حجـم المـرور إلـى سـعة

الطریــق ویقــل حجــم المــرور عنــدما تكــون الكثافــة اكبــر أو اقــل مــن الكثافــة الحرجــة ، وتحــدث 

ون سرعة السیارة متساویة أو متقاربة . الكثافة الحرجة عندما تك

.)١٣(وتم دراسة حجم المرور للسیارات في فترة ذروة المرور فكانت 

الذروة األولى : 
مرتبطــة ببــدء العمــل فــي الــدوائر الحكومیــة ، والمصــانع ، والمــدارس ، والجامعــات ، وان 

الـــذروة تقـــع بـــین الســـاعة ) صـــباحا فـــي المدینـــة أي ان فتـــرة ٩-٨لكـــل هـــذه الجهـــات تعمـــل بـــین (

  ) . ٥السابعة حتى الساعة التاسعة كما في الشكل   البیاني (

الدراسة المیدانیة للباحث مع استجواب معظم اصحاب الباركات . *

  وى .هندسة المرور (قسم التخطیط) في مرور نین**

) الدراسة المیدانیة للباحث . ١٢(

  .  ٢٧٨-٩٤) انظر : الجنابي ، صالح حمید (جغرافیة الحضر) مصدر سابق ، ص١٣(
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الذروة الثانیة : 
.) بعـد الظهـر٣-١( قـع بـین السـاعة) یتضـح ان الـذروة الثانیـة ت٦من شكل البیاني رقـم (

األوقــات إضــافة إلــى انتهــاء وذلــك النتهــاء الــدوام الرســمي للمــدارس والمعاهــد والجامعــات بــین هــذه 

   نالدوام الرسمي للدوائر الحكومیة عند الساعة الثالثة بسبب تمدید أوقات الدوام لهذا الحی

الذروة الثالثة : 
) مســاءا بســبب عــودة أصــحاب المحــالت التجاریــة ٦-٤تبــدأ الــذروة الثالثــة مــن الســاعة (

  ) . ٧بیاني (والصناعیة إلى دورهم بعد انتهاء عملهم كما في الشكل ال

)٥الوقت الذروة األولى شكل (

  )٦الوقت الذروة الثانیة شكل (

  )٧الوقت الذروة الثالثة شكل (
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ان شوارع مدینة الموصل وفضـاء الشـارع الـذي تعتبـر الجـزء المهـم مـن الفضـاء الحضـري 

هــا متواجــدة فــي المدینــة ، لــذا ان أثــاث الشــارع مــن أرصــفة وٕانــارة وتشــجیر وتــوفیر النقــل للســابلة كل

ل فتـرة الـذروة ، لعـ)١٤(صـورة الشـارع فـي المدینـة المبعثـرة، وبهـذا كونـت بشكل عشوائي غیر مـدرس

وعامــل انقطــاع التیــار الكهربــائي وتعطــل اإلشــارات الضــوئیة ســبب فــي ازدیــاد حجــم المــرور وعلــى 

األخــص بعــد دخــول الســیارات الحدیثــة التــي شــغلت نفــس الشــارع الــذي تســتخدمه الســیارات القدیمــة 

كما یتضح من الجدول . 

معدل الزیادة باآلالفأعداد السیارات باآلالفالسنة

ــــــــ١٩٩٠٤١٠٠٠

٢٠٠٠٥٠٠٠٠٩٠٠٠

٢٠٠٣٥٧٠٠٠٧٠٠٠

٢٠٠٤١١٥٠٠٠٥٨٠٠٠

٢٠٠٥١١٩.٠٢٥٤.٠٢٥

)*() ٢٠٠٥-١٩٩٠جدول یوضح أعداد السیارات الخصوصي للفترة (

معدل الزیادة باآلالفعدد السیارات باآلالفالسنة

معدل الزیادة بموجب قرار تحویل١٩٩٠٣٣.٠٠٠٥٠٠٠

الخصوصي إلى أجرة٢٠٠٠٣٧.٠٠٠

دون أي زیادة في سیارات األجرة إلیقاف العمل٢٠٠٣٣٧.٠٠٠

بقرار التحویل٢٠٠٤٣٧.٠٠٠

٢٠٠٥٣٧.٠٠٠

) انظر ذلك ١٤(

ســیمون قیلیــب اودیـــس أنظمــة المدینــة العربیـــة ، وزارة التعلــیم العـــالي والبحــث العلمــي / مركـــز احیــاء التـــراث 

  .  ٢٠٠٥نینوى ، ، مدیریة  ١٤٩-١٢٧العلمي العربي ص 

اإلحصاء .  ٢٠٠٥) مدیریة مرور محافظة نینوى *(
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)**() ٢٠٠٥-١٩٩٠) یوضح أعداد سیارات األجرة من مدینة الموصل (٢جدول (

معدل الزیادة باآلالفعدد السیارات باآلالفالسنة

ت إلیقاف االستیراد استیراد السیاراتالرقم ثاب١٩٩٠٥٤.٠٠٠

الحمل بنسبة ضئیلة لقلة الطلب علیها٢٠٠٠٦٦.٠٠٠

٢٠٠٣٦٦.٠٠٠

٢٠٠٤٧٠.٠٠٠

٢٠٠٥٧٠.٠٠٠

  )٢٠٠٥-١٩٩٠) یوضح أعداد سیارات الحمل في مدینة الموصل (٣جدول (

ألــف  )٥٧) كـان عـدد السـیارات یبلـغ (١٩٩٠) ان عـام (٣) (٢) (١یتضـح مـن الجـدول (

) ١٤٤() ألــف للحمــل إذ یبلــغ المجمــوع ٥٤) ألــف لألجــرة و (٣٣(بالنســبة لســیارات الخصوصــي و

  .  ألف

) سیارة خصوصي ١١٩.٠٢٥) یبلغ (٢٠٠٥) لغایة (٢٠٠٠أما عدد السیارات من عام (

) ألـف سـیارة . أي بزیـادة ١٦٣) ألف سیارة حمل وبلغ المجمـوع (٧٠) ألف سیارة أجرة و (٣٧و (

) ٢٠٠٥) وبلـغ المجمـوع الكلـي للسـیارات منـذ عــام (١٩٩٠ف عـدد السـیارات عـام (اكثـر مـن ضـع

)*() ٣٣٧) ألـف لیصـبح العـدد (٣٠) ألف سیاردة مضافا إلیها السیارات الحكومیة البالغـة (٣٠٧(

) ألف سیارة داخلة إلى المدینـة ١٣ألف سیارة لمدینة الموصل مروریا تشغل شوارعها إضافة إلى (

، ان شوارع مدینة الموصـل ال تسـتوعب هـذا العـدد الهائـل مـن )**(ة واجتماعیة ألغراض اقتصادی

السیارات واصبح حجم المرور عبئا ثقیال مؤثرا على السالمة العامـة ومـن خـالل الدراسـة المیدانیـة 

والمتابعة المروریة یمكن للباحث ان یضع االستنتاجات والحلول من اجـل الوصـول إلـى حـل امثـل 

للمدینة . 

اإلحصاء .  ٢٠٠٥) مدیریة مرور محافظة نینوى **(

) مدیریة مرور نینوى / اإلحصاء . *(

) الدراسة المیدانیة (للسیطرات) العائدة للمدینة . **(
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االستنتاجات : 
اتضح من خالل الدراسة المیدانیة : 

) إال ٢٠٠٥) ولحـــد عـــام (١٩٩٠. ال یوجـــد أي زیـــادة ســـنویة فـــي الشـــوارع الرئیســـیة منـــذ عـــام (١

بشكل محدود جدا ومعظمها شوارع تحتاج إلى إصالح . 

. لم توضع أي خطة ولم یتنبأ بحجم الحركة المروریة مستقبال . ٢

یارات ووقوف السیارات على جوانب الشوارع مما یؤدي إلى االزدحـام وعرقلـة . عرقلة مواقف الس٣

السیر . 

. عطل اإلشارات الضوئیة وعدم استخدام معظمها . ٤

. الزیادة الكبیرة في عدد السیارات وزیادة اقتنائها واستخدامها من قبل مالكیها. ٥

شـــارع ممـــا أدى إلـــى ازدیـــاد حجـــم . عـــدم اســـتهالك الســـیارات القدیمـــة إذ بقـــت معظمهـــا تشـــغل ال٦

المرور . 

. االزدحام المستمر على الجسور وصعوبة العبور على األخص في الذروات الثالث . ٧

. االزدحام الشدید داخل المدینة القدیمة وعلى األخص في الذروة األولى والثالثة . ٨

زدحــام والتعقیــد ویمكــن ان نســتنتج ان مشــكلة المــرور فــي مدینــة الموصــل ال تقــف عنــد اال

واالرتبــاك فهنــاك أیضــا المشــاكل الناجمــة عــن المــرور مثــل الضــجیج وتلــوث الهــواء بســبب عــوادم 

السیارات إضافة إلى صرفیات الوقود الهائلة وقلة الضبط المروري وزیادة الحوادث . 

التوصیات : 
یة اكثـر حداثـة . ضرورة إصالح الشـوارع وفـتح طـرق جدیـدة وطـرق خـدمات وفرشـها بمـواد إنشـائ١

وتطور . 

. إقامة ساحات لوقوف السیارات بشكل رسمي . ٢

. تحدید مناطق معینة لوقوف سیارات األجرة وسیارات تفریغ الشحن وعلى األخص في المنطقـة ٣

القدیمة . 

. التوعیة المروریة وتصلیح اإلشارات الضوئیة والعمل بها . ٤

لى فتح االنفاق وعلى األخص في اماكن التالقـي كـدورة . فتح الجسور الحدیثة والمعلقة إضافة إ٥

الیرموك مثال . 

. مــــن اجــــل مــــرور كفــــوء وضــــع خطــــط بالنقــــل األرضــــي الــــداخلي (المیتــــرو) لحــــل ازمــــة النقــــل ٦

للتعویض عن االنتقال بالسیارات الخاصة . 

. إیقاف استیراد سیارات المنفیست (البالة) . ٧

متدرج ومتفق علیه . . تسقیط السیارات القدیمة وبشكل٨

. وضع نظام صارم للمرور ومحاسبة المخالفین . ٩

. منــع الوقــوف علــى جــانبي االرصــفة وعلــى األخــص فــي الشــوارع المزدحمــة مثــل المجموعــة ١٠

والزهور وشارع خالد بن الولید والسرجخانة وغیرها . 



فواز عائد جاسم

١٨٦

المصــادر : 
، الكویت ، بدون سنة طبع . . ابو العیاش ، عبد اآلله ، ازمة المدینة العربیة ١

ــــداخلي لمدینــــة الموصــــل القدیمــــة ٢ ــــابي : هاشــــم خضــــیر ، التركیــــب ال موصــــل جامعــــة –. الجن

  ) . ١٩٨١الموصل (

، یقــات ، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، صــالح حمیــد ، جغرافیــة الحضــر ، اســس وتطب. الجنــابي٣

  . ١٩٨٧جامعة الموصل ، 

دینـــة العربیـــة اإلســـالمیة وتخطیطهـــا ، مجلـــة التربیـــة . الهیتـــي ، صـــبري فـــارس ، خصـــائص الم٤

  .  ١٩٨٠) ، الموصل ، ٢والعلم العدد (

. الدراسة المیدانیة للباحث (بوابات المدینة) . ٥

. المسح الموقعي الشخصي للباحث / شوارع المدینة ، الدوائر الحكومیـة ، دائـرة مـرور محافظـة ٦

نینوى . 

  .  ١٩٧٧رافیة المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ، . حسین ، عبد الرزاق حسین ، جغ٧

،  ١٩٩١. ســـیمون : فلیـــب اودیـــس ، انظمـــة المدینـــة العربیـــة ، مركـــز احیـــاء التـــراث العربـــي ، ٨

بغداد . 

) ، بغداد. ١٩٨٨. فتاح : ثركو شاكر ، العلوم الصناعیة ، الدار العربیة للطباعة (٩

لي لمدینـة الموصـل القدیمـة ، اطروحـة دكتـوراه . كركجة ، فواز عائد ، التدهور الحضري الشك١٠

  . ٢٠٠٠غیر منشورة ، موصل ، جامعة الموصل ، 


