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transport 
 ةةةن اسةةةت ما ت ار   طخلةةةي و المدينةةةة رةةةاررة ذاةةةرية  ات يركيةةة   ضةةة      ةةةد    

نفسها ذابكة  ن الاةة ارإل ادا ةةة اةةلة التفا ةة  فةة     ختلفة ،رذه ا ست ما ت نسجت
 ةةةا هينهةةةا .و سةةةت ما ت الن ةةة  يرميةةةة يفةةة ال  يررةةةا  ةةةن ا سةةةت ما ت ال ريفيةةةة داخةةة  
المدن ،إ  ينها المس ؤلة  ن يدوير حركة الحياة ف  المدينةةة ذكافةةة يناةةفتها وف اليايهةةا 

لةةةةت  ختلةةةةا ال ةةةةرارات ا قتصةةةةاداة وا عتما يةةةةة والث افيةةةةة. فضةةةة   ةةةةن يةةةة  ير الن ةةةة   
التنم يةةةةة والتصةةةةا يم ال مرانيةةةةة ذا تبةةةةاره ال سةةةةيلة فةةةة  يحديةةةةد ويغييةةةةر البي ةةةةة ال مرانيةةةةة 

. وياةةةبل الن ةةة  داخةةة  المدينةةةة وكنتيجةةةة لهةةةذه امرميةةةة   يةةةارا ا ةةةا   ةةةن (30)الحضةةةرية
 ح له المست ى الحضار  للدولة والدرعة الت  هلغتها .

:الم يةةةةار أوالهااااا  ةةةةايير  ةلن ةةةة   ةةةةن    ةةةة ويمكةةةةن قيةةةةا  يرميةةةةة اسةةةةت ما  امر  ل  
 مال ريف  الذ  ا ةةا  ذحجةةم الن ةة  للباةةر والبضةةان  سةة ات كةةان  لةةت  سةةت ى المدينةةة ي

؛الم يةةةار الم رف لةةة ع  وي ةةةا  ذم ةةةدار  وثانيهمااا لةةت المسةةةت ى ااقليمةةة  يو ال ةةة    .
وسةةةر ة  ةةةا اسةةةببه التفةةة ر فةةة  الاةةة ارإل وخةةةد ات الن ةةة   ةةةن يفةةة ر وريفةةة  وبالتةةةال  

مار   ن خ   التجا ب ال ريف  و ةةا يتبةة   لةةر  ةةن رةةرورة يعةةرات يحةة يرات  لةةت   
الم يةةار المكةةان  حيةةم يلةةتهم   وثالثهمااا  امهنية الت  ينظم الا ارإل يو إقا ة يهنية عديةةدة

ذ ةةد المسةةاحة التةة    ةاست ما ت الن    ساحات كبيرة  ن المدينة يتصدر المريبة الثاني 
% وان كانةةت  ةةادة 40  قةةد يصةة  فةة  ذ ةةإ المةةدن إلةةت ياةةغلها ال ريفةةة السةةكنية ، إ

 %  ن المساحة الكلية للمدينة.32-28يتراوح هين  
 ةةة    حظةةةة يبةةةاين رةةةذه النسةةة   ةةةن  دينةةةة إلةةةت يخةةةرى .وي ةةة   ةةةادة فةةة  المةةةدن  ات 

الاةةةةة ارإل والسةةةةةاحات المريبفةةةةةة   هةةةةةا  تالتخفةةةةةيط ال ضةةةةة   حيةةةةةم يضةةةةةي  فضةةةةةاتا
يةةر اعتمةةا   واقتصةةاد  ويخفيفةة   ةةة  .وباا كةةان ربةةط رةةذه النسةة  ذةة  ثر  ةةن  تغ

 ست ى المدينةةة ويقاليمهةةا ،وبالنسةةبة لمةةدن ال ةةراال اةةغلت اسةةت ما ت امر  للن ةة  فةة  
 .(31)%(  ن المساحة الم م رة للمدينة18.5) 1995 دينة ذغداد ل ام 



ين  ةةا يمتةةا  ذةةه  سةةاحة رةةذا ا سةةت ما  رةة  التغيةةر المسةةتمر يماةةيا  ةة  ال يةةادة التةة   
د السكان و ا يراف ةةه  ةةن  يةةادة فةة   ةةدد السةةيارات و ةةا يتفلبةةه  لةةر  ةةن يحص  ف   د

 يادة  ستمرة فيما اخصص  ن ار  لها . ويريف  نسبة اسةةت ما ت الن ةة  فةة  المةةدن 
%  ند ا ي داد كثافةةة المنةةال  التجاريةةة ،إ  يخصةةص اةة ارإل للسةةيارات 40لتص  إلت  

مخةةةرى البريةةةة والج يةةةة % (  ةةةن رةةةذه النسةةة  للم ااةةة ت ا10-6والماةةةاة ،وياةةةغ  )
 والبحرية والمراف  ال ا ة .

 ويام  رذا ا ست ما   ا ا ي  :
   Streetsالا ارإل  -1
 ( السفحية ويحت امر  و ت ددة الف اه .Parking  اقا انتظار السيارات )-2

 .Filling stations حفات ي ب ة ال ق د -3

   وااقليم .( للن   الداخل garage ساحات وق ف السيارات) راب-4

 .Bridges الجس ر-5

 المفارات واركات ووكا ت الفيران .-6

 خف ط و حفات السكر الحديد السفحية والبالنية .-7

 الم انئ النهرية والبحرية والمراف  التاذ ة لها .-8
وباا كةةان قيةةا  يفةة ر رةةذه ال ريفةةة  ةةن   ةةد  الحصةةة التةة  يصةةي  الفةةرد  ةةن 

( 29.6( تةةرا  رب ةةا للفةةرد فةة  ذةةانك   و)4.1يكةة ن ) امر  المخصصةةة للن ةة  .فبينمةةا
(  تةةرا 52.7(  تةةرا  رب ةةا فةة  رةةا ب رى يصةة  إلةةت )42 تةةرا  رب ةةا للفةةرد فةة  واراةة  و)

(  ترا  رب ا ف  سالسب رى هينما  ف   دينة ذغةةداد ي ةةدر ب 55.5 رب ا ف  رلسنك  و)
 .1995(  ترا  رب ا للفرد ال احد ل ام 15)

 
 Street patterns within citiesالمدن   أنماط الشوارع داخل 

  قةةةات وليةةةدة ذخفةةةة  اي خةةةذ الاةةة ارإل ينمالةةةا وياةةةكا   ديةةةدة فةةة  المدينةةةة يربفهةةة   
( والترييةة  الهر ةة  Building pattern( ونمةةط امهنيةةة فيهةةا )Town planالمدينةةة )

(Hierarchy ست ما ت امر  وي  ي ها و ن  ةةم الحجةةم المةةرور  المت لةةد  نهمةةا  )
حيةةةم يم كةةةن الاةةة ارإل  ةةةن يدات دوررةةةا فةةة  الةةةربط وا يصةةةا  ،ولكةةةن يحيانةةةا  ةةةا احةةةد  ذ 



يةةداخ  فةة  التركيةة  الةة ريف  والةةنمط ال مرانةة   ةةا اج ةة   ةةن المدينةةة  ات نسةةي   ااةةة 
فةة  الت  يةةد و ات ان كاسةةات حةةادة  لةةت  جمةة   فةةردات هنيتهةةا واةةكلها ذمةةا فةة   لةةر 

 است ما ت امر  للن   فيها.
لةةدكت ر  حمةةد اةةالل ربيةة  دراسةةة ينمةةاط اةة ارإل  دينةةة ذغةةداد  ةةن  حةة رين وقد اري ى ا 

 ؛يو رما :ياكا  الا ارإل و انيهما ينماط ابكة الا ارإل وكا ي :
 

    Streets forms أشكال الشوارع-1
يةةة  ر فةةة  الاةةةك  الةةةذ  يتخةةةذه الاةةةارإل داخةةة  المدينةةةة  ةةةدة   ا ةةة   نهةةةا  ةةةا يت لةةة  

ذفب  رافيةةةة امر  وخصةةةانص التربةةةة . مةةةا ين  ذالُمنةةةال السةةةاند و نهةةةا  ةةةا يةةةريبط
الغةةر   ةةن الاةةارإل ووريفتةةه ونةة إل   اقةة  اسةةت ما ت امر  رةة  امخةةرى يحةةدد 
اك  الاارإل فةة  المدينةةة وايجةةاه  سةةاره .ويمكةةن يمييةة     ةةة ياةةكا  للاةة ارإل داخةة  

  دينة ذغداد:
 Liner formالاك  الف ل     -ي

نةةة ا ةة  كةة   نهمةةا فةة  ايجةةاه   ةةا   ل خةةر يربط رذا الن إل هين  نف تين فةة  المدي 
 يم    لت سبي  المثا  . 14يو  لت است ا ته  ث  اارإل قناة الجيش واارإل 

   Loop formالاك  المنحن     -ب
ي اةة  رةةذا النةة إل  ةةن الاةة ارإل هةةين  ةة ق ين ا ةة  احةةدرما  لةةت رةةل  فةة  حةةين ا ةة  

نةة ا  و مةةار هةةن اآلخةةر  لةةت الضةةل  المت ةةال   ةة  امو   ثةة  اةةارإل الكنةةد  ويهةة  
 ااسر.

 Incinse اك  ل ل   ات نهااة  غل ة     -ج
ورةةذا النةة إل  ةةن ي ثةةر الاةة ارإل   نمةةة للمنةةال  السةةكنية فهةة  يتميةة  ذ صةةره ويفر ةةه 
إلةةت  ةةدة ينةة اإل كمةةا رةة  حةةا  اةةارإل الراةةيد واهةةن  اعةةد فةة  الةةدورة واةةارإل سةةال  

 الحصر  ف  الكرادة .
     Streets Net work patterns أنماط شبكة الشوارع-2



يضةةةم المةةةدن ال ربيةةةة ا ثةةةر ن نمةةةط لاةةةبكة اةةة ار ها ووفةةة  نظةةةام رر ةةة  يتناسةةة    
وبالتفا ةةةةةة  ال ضةةةةةة    ةةةةةة  اسةةةةةةت ما ت امر  وامرميةةةةةةة ال ريفيةةةةةةة لكةةةةةة   ريبةةةةةةة 

 :(32)ليخد ها،ورنا   دة ينماط  تب  ة ف  يصميم الا ارإل ر  
  Organic patternالنمط العضوي -أ

ويسةةمت ذةةالنمط الملتةة   حيةةم اكةة ن ي  يةة  الاةة ارإل الرنيسةةة  لت يةةا و  يتبةة  نمفةةا 
(  اةةةاذه لهةةةذا النظةةةام ة  ينةةةا ، إن يخفةةةيط   ظةةةم المةةةدن ال دامةةةة )ال ربيةةةة خااةةة 

،فض   ن ذ إ المدن اموروبية كما ر  الحةةا  فةة   ةةدينت  رو ةةا وبةةاري   لةةت 
فةةة   دينةةةة ذغةةةداد والكارميةةةة سةةةبي  المثةةةا  .ويغفةةة  رةةةذا الةةةنمط المنف ةةةة المرك يةةةة 

 (.27وا  ظمية والكرادة )الاك  
 grid patternالنمط الشبكي الرباعي      -ب

يتةة  إل الاةة ارإل الرنيسةةة فةة  رةةذا الةةنمط  لةةت ري ةةة  رب ةةات يو  سةةتفي ت ،حيةةم 
يت ال  الا ارإل الرنيسة ذ ضها  ةة  الةةب إ اآلخةةر ه اويةةة قانمةةة ي ريبةةا و لةةت  سةةافات 

اةةة ارإل رةةةذا الةةةنمط لتغفةةة  ذغةةةداد الجديةةةدة والمنصةةة ر والكةةةرادة فةةة   تسةةةاوية ،وا تةةةدت 
  دينة ذغداد .

ي ا النمط الابك  الذ  يمتا  ا ار ه ذا ست ا ة لتتصةة   ةة  ذ ضةةها  ك نةةة اةةبكة يو 
 ة( والت  يف   لت عانب  اةة ار ه  الةةدور المحةة ر 28 نظ  ة ا ارإل  تااذكة )الاك  

 اي  .الت  انت  ت نفسها  ن البيت ال رب  ام
 و ن  مي ات رذا النمط :

 ا م   لت ي سيم المنف ة إلت يع ات خالية  ن الت  يد .-1
 اضمن است ا ة الا ارإل الرنيسة وواعهات المبان  .-2

 ي فر سه لة  رور النا  ووسانط الن    ن  كان إلت آخر .-3

  لت   رفة   اق ها .  داسه  يرقيم ال حدات السكنية  ما اسا -4

 لت يجهي  الدور والم سسات ذخد ات المات والكهربات والمجار  .اسا د  -5
و لةةت الةةر م  ةةن رةةذه الم ااةةا فةةان لهةةذا النظةةام  ي بةةه،ل   يرمهةةا كثةةرة الت ال ةةات فيةةه 

 ةةا لةةم يرا ةةت يفبيةة    Traffic accidents ، ما ي يد  ن احتمالية الح اد  المرورية
 .Alkertripp)احم ينظمة المرور والس  ة ،يلر الت  نادى هها الب 



     Radials patternالنمط الشعاعي   -ج
ف  رذا النمط يمتد الا ارإل الرنيسة  ن  رك  المدينة نح  يلرافها  لت ري ة اةة ا يه 
،وان الابكة الا ا ية يةةريبط  ةة  ذ ضةةها الةةب إ ه سةةالة اةة ارإل  سةةت يمة يو  نحنيةةة 

اط السداسةة  .وكةةان احةةد يرةةم .وف   دينة ذغداد ا تمدت اةة ارإل رةةذا الةةنمط ري ةةة ا ريبةة 
حيةةم يصةة  ، ي را  يناات رذه الا ارإل ر  لد م يرمية المدينة ذالنسبة لل فر كك  

الفةةرال الاةةريانية فةة  ال ااةةمة  ةةن خ لهةةا ،لةةذلر عةةاتت ايجارايهةةا  ت اف ةةة  ةة   ةةدد 
 (.29امه اب ااقليمية للمدينة )الاك   

  Circular patternالنمط الدائري         -د

الاةةة ارإل فةةة  رةةةذا الةةةنمط اةةةك  حل ةةةات يو دوانةةةر يحةةةيط ال احةةةدة ذةةةامخرى وفةةة   يتخةةةذ 
النهااةةةة يتخةةةذ المدينةةةة الاةةةك  الةةةدانر  يو اةةةبه الةةةدانر  حسةةة  درعةةةة انتظةةةام ويناسةةة  
الدوانر،و ن  مي ايه انه اسه  حركة المةةرور هةةين يحيةةات المدينةةة وربةةط يلةةراف المدينةةة 

 ة  لت رذا النمط.   ذ ضها .وقد خففت كثير  ن المدن ال دام
وف  رذا النمط اصبل  رك  المدينة  لت  سافات  تساوية  ن الن ةةاط التةة  ي ةة   لةةت 
يلرافها كما خففةةت  دينةةة ذغةةداد حينمةةا هنارةةا المنصةة ر يو   ةةرة .ويظهةةر رةةذا الةةنمط 

 ف   دينة الدار البيضات و دينة  ي ن  ا افالية ذاك  وارل.
 

 Classification streets in citiesتصنيف الشوارع في المدن 
يصةةنا الاةة ارإل فةة  المةةدن  لةةت يسةةا    ةةايير  ديةةدة يماةةيا  ةة  خصةةانص المةةدن  

 والغر   ن التصنيا نذكر  نها :
 ةةةث  ايخةةذ  ةةةن ا سةةةت ما    Batson  يةةار  و الب ةةةد ال احةةد: فالباحةةةم ذايسةةة ن -1

للتسةة ال ال ريف  لا ارإل  دينة لندن يساسا لتصنيفها إلةةت اةة ارإل يجاريةةة واةة ارإل 
 الي    وا ارإل للن رة ويخرى للم ر  وا ارإل للسكن وا ارإل للمرور.

  ةةةايير يصةةةميمية : والتةةة  يتخةةةذ  ةةةن يصةةةميم الاةةة ارإل يساسةةةا لتصةةةنيفها كمةةةا ف ةةة  -2
الةةذ  اةةةنا الاةة ارإل فةة   دينةةةة لنةةدن وفةة  رةةةذا  (33)( Hutchinsonالباحةةم )

رنيسة للمةةرور النافةةذ   الم يار إلت يرب ة ياناف ر :ا ارإل للن   السري  وا ارإل
 وا ارإل  ان ية )عا  ة( وا ارإل  حلية .



  يار المريبة يو الدرعة : ويصنا الا ارإل  لت يساسه ا تمادا  لت  ريبتهةةا كمةةا -3
فةةة  يصةةةنيا اللجنةةةة ال   يةةةة لتخفةةةيط الن ةةة  فةةة  ال  اةةةات المتحةةةدة ،لاةةةبكة  تعةةةا

: اةة ارإل سةةري ة الا ارإل ف   دينة وااةةنفن ؛حيةةم اةةنفتها إلةةت يربةة  درعةةات رةة  
 وا ارإل رنيسة ويخرى  جم ة وا ارإل  حلية .

  يار الس ة :ورذا الم يار يساسه س ة الاارإل والتةة  ياةةم   سةةار الاةةارإل ويحيانةةا -4
اضاف إليه  حر ات الاارإل امخرى كمةةا درعةةت  ليةةه الدراسةةة التخفيفيةةة لمدينةةة 

 :الم ا   إ  انفت ا ارإل المدينة إلت    ة ياناف ر   

  ترا . 100سري ة  ات  حرم    ا ارإل
  ترا . 60ا ارإل دانرية  ات  حرم  

  ترا. 40ا ارإل  حلية  ات  حرم  

رةةذا ورنةةا    ةةايير يخةةرى امكةةن يصةةنيا الاةة ارإل ذم عبهةةا  نهةةا ا تمةةد  لةةت اريفةةاإل 
الاةةة ارإل يو  م هةةةا  ةةةن سةةةفل امر  ،و لةةةت يساسةةةه يصةةةنا الاةةة ارإل إلةةةت   ل ةةةة 

     وسفحية ويحتية .

ن عان  آخر  مكن ين يصنا الاةة ارإل ا تمةةادا  لةةت ي ثةةر  ةةن   يةةار كمةةا            
الهنداةةة التةة  ا تمةةد فةة  يصةةنيا اةة ار ها  لةةت Agra) ي ةةرا )  دينةةة رةة  حةةا  اةة ارإل 

  يةةار  ا سةةتي اب المةةرور  ودرعتهةةا ال ريفيةةة إلةةت سةةب ة ياةةناف رةة  اةة ارإل دانريةةة 
 ة.واريانية ورنيسة و ان ية والمغذاة والسكنية والمحلي 

 
 

ي ةةا الةةدكت ر  حمةةد اةةالل ربيةة  ف ةةد ا تمةةد فةة  ذحثةةه إلةةت يصةةنيا اةة ارإل  دينةةة ذغةةداد 
 لةةت   يةةار  الةةة ريف  والريبةة  ذا تباررمةةةا ي ثةةر الم ةةةايير انسةةجا ا  ةةة  اةةبكة اةةة ارإل 

 المدينة وكاآلي :
 التصنيا حس  الريبة :وفيه انفت الا ارإل إلت الدرعات اآليية :

   Express streetsا ارإل سري ة   -ي
   Primary streetsا ارإل رنيسة   -ب

 Secondary streetsا ارإل  ان ية   -ت



        Local streetsا ارإل  حلية   - 
 التصنيا ال ريف  :وفيه انفت الا ارإل إلت الدرعات اآليية:

      Commer cial streetالا ارإل التجارية

 Residential streetالا ارإل السكنية        

 ام قة(ا ارإل امحيات السكنية ) -ج
  streets  Recreationالا ارإل السياحية     -د

 Industrial streetsالا ارإل الصنا ية        -ه
 


