
 المحاضرة الثالث عشر :

 :الخصائص المكانٌة لطرق النمل 

spatial characteristics of Tran sportrtatsin 

ان افضل مؤشر اٌجابً لتحمٌك التنمٌة المكانٌة هو معرفة الخصائص المكانٌة 

لشبكة النمل فً اي اللٌم وذلن لكونه العمود الفمري لكافة الفعالٌات االلتصادٌة، اذ 

 ومثال على ذلن فمد ،استثمار امثل دون توفر نشاط متطور وكفوء ال ٌتحمك

،الذي 2:93صنفت طرق محافظة االنبار تبعا" لدلٌل تصنٌف تصامٌم الطرق عام 

ٌتبع حالٌاً والصادر عن الهٌئة العامة للطرق والجسور وبحسب انشائها ووظٌفتها 

،جدول   (كم643863وتشغٌلها وطرق استعمالها، ولد بلغ مجموع اطوال الطرق)

(2 )  . 

 (2جدول )                               

 .:312اصناف الطرق البرٌة فً محافظة االنبار  لعام 

 النسبة% الطول )كم( العدد اصناف الطرق ت

 99931 57:9:2 2 الطرق السرٌعة 2

 399994 2964999 28 الطرق الرئٌسٌة 3

 3399:1 2932:963 288 الطرق الثانوٌة 4

 4:9516 944::391 463 الطرق الرٌفٌة 5

 /%211 69438963 658 المجموع الكلً -

الهٌئة  العامة للطرق والجسور فً محافظة االنبار ، بٌانات غٌر  -المصدر:

 :312لعام ،منشورة 

 

 

 

 

 



 (3كل) ش                                          

:312انواعها فً محافظة االنبار لعام اطوال شبكة الطرق بحسب              

 

 High Way:الطرٌك السرٌع 4-2

لٌكون من اهم الطرق االستراتٌجٌة فً  2:98تم انجاز هذا المشروع فً سنه 

المطر العرالً بشكل عام والمحافظة بشكل خاص
،

وٌبلغ طول الطرٌك السرٌع  

الى التنف طرٌبٌل ( ومنها  -كم( وٌمتد هذا الطرٌك من )ابً غرٌب 2::47)

%( من مجموع اطوال الطرق فً منطمة الدراسة، 92931السوري وبنسبة) 

وٌعتبر اٌضا من اهم المشارٌع التً تخدم التنمٌة المكانٌة وااللتصادٌة فً كافه 

وٌتمٌز هذا الطرٌك بتصمٌمه كونه ٌحتوي على ثالث ممرات الذهاب ، رانحاء المط

على الجهة الٌمنى من الطرٌك اضافة واالٌاب والثالث خاص للولوف االضطراري 

الى السٌاج الوالً الذي ٌساعد على توجٌه المرور وتخصٌص اماكن خاصه 

، غٌر ان هذا الطرٌك ٌخدم الحركة النملٌة بٌن رلالستدارة منعا لحوادث المرو

العراق والدول المجاورة من جهة وبٌن الرمادي والرطبة وصوال الى الحدود 

 .ردنٌة السورٌة والحدود اال
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 (2خرٌطه )

 .:312لعام التوزٌع الجغرافً لشبكة طرق النمل فً محافظة االنبار

 

المصدر: وزارة الموارد المائٌة ، الهٌئة العامة للمساحة ، خرٌطة وحافظة االنبار 

 .3118(،لعام 2-611111الطبوغرافٌة ، ممٌاس )

 



 (3شكل رلم)

 :312اطوال الطرق الدولٌة لعام 

 

 the main roadsلطرق الرئٌسٌة ا  – 3

وتتخذ هذه الطرق خطوطا مستمٌمة وشبه مستمٌمة تمتد بٌن المدن الرئٌسٌة، 

فضال عن ارتباطها بدول الجوار لكل من )سورٌا، االردن، السعودٌة( ومالها من 

اهمٌة فً استراتٌجٌة فً التجارة الدولٌة وتطور المراكز الحضرٌة التً تمتد على 

الفرات او الممتدة فً للب الصحراء الغربٌة ولد وصل مجموع  طول مجرى نهر

( طرٌما رئٌسا وبلغ اطوال هذه الطرق فً محافظة االنبار) 28هذه الطرق الى )

( 21( ومن مسمٌاتها تحت ارلام )طرٌك392994( كم اي بنسبة تمدر)262499

 -27( بحسب ترلٌم طرق العراق، اضافة الى )طرٌك ن23( )طرٌك 22)طرٌك

رعر( غٌر ان هذه الطرق تختلف من حٌث الطول والسعة والمواصفات ومنها ما ع

 ٌأتً: _

 -(:21رٌك رلم)ط 2 -2

الذي ٌبدأ من  )محافظة بغداد ( وعاصمة العراق متجها نحو )محافظة االنبار( 

لٌمر فً مدٌنة الفلوجة وٌعبر نهر الفرات بموازاة الضفة الٌمنى ثم ٌخترق مدٌنة 

مدٌنة الرطبة ومنه الى طرٌبٌل على الحدود االردنٌة، وٌبلغ  الرمادي وٌتجه غرب

غٌر  (كم 666طول الطرٌك الكلً من بغداد الى الحدود االردنٌة بمسافة تمدر ب )

ان اهمٌة هذه الطرٌك ساعد على ربط) العاصمة بغداد( مع المناطك او المدن 

لمدٌنة )الرمادي،  األخرى كما كان له االثر االٌجابً التطور الوظٌفً والعمرانً
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والحبانٌة،  والفلوجة( فضال عن اهمٌته االلتصادٌة فً عملٌة نمل البضائع 

 المستوردة والمصدرة لتحمٌك اٌرادات سكان المحافظة.

 -(:22رٌك رلم)ط 3 – 3

بسبب االهمٌة التجارٌة لهذا الطرٌك فهو ٌمثل احد اهم الشراٌٌن المهمة فً 

للتجارة الخارجٌة عن طرٌك منفذ) الولٌد  محافظة االنبار بالدرجة االولى

(الذي ٌعبر مدٌنة  H3( وٌتفرع عند مفرق )21الحدودي( وٌبدأ من طرٌك رلم)

كم( وله اهمٌه كبٌره فً النمل بٌن 232كم( وٌبلغ طوله)76الرطبة بحوالً)

)سورٌا والعراق ( وفً خدمة التجمعات السكانٌة المنتشرة والمرى الرٌفٌة فً 

(الى منفذ طرٌبٌل الحدودي مع االردن البالغ  H3د ومن مفرق) ناحٌة الولٌ

 كم ( وماله من اهمٌة فً التبادل التجاري مع االردن.8729طوله)

 -(:23: طرٌك رلم)3-4

ٌعتبر من الطرق التجارٌة الرئٌسٌة من بعد مدٌنة الرمادي ٌتفرع هذا الطرٌك من 

ل الغربً لمحافظة االنبار كم( وٌتجه فً الشما 46( عند نمطه ) 21طرٌك رلم )

نحو) هٌت، البغدادي، حدٌثه، عنه راوه، المائم( وصوال الى الحدود)السورٌة 

العرالٌة( وماله من اهمٌة لمدن اعالً الفرات وبالدرجة االولى كونه طرٌك دولً 

 كم(.3:9وٌبلغ طوله ما ٌمارب )

 -عرعر( : -km 271طرٌك)  5 – 3

الطرٌك الدولً او الطرٌك السرٌع عند ( 21)رلم وٌتفرع من طرٌك 

كم ( وٌتجه 261كم( لٌتجه نحو مدٌنة )النخٌب( جنوبا والبالغ طوله)271نمطه)

كم(من ) النخٌب عرعر، الحدود العرالٌة السعودٌة( 231المسم االخر البالغ طوله )

كم( فضال عن كونه الطرٌك الرئٌسً 381لٌصل المجموع الكلً لهذا الطرٌك)

تً ٌمر بها كل من) النخٌب_ الهبارٌة( وفً حالة توفر البٌئة المالئمة للمناطك ال

بجانبٌها لكل من )السٌاسٌة و االلتصادٌة( سٌكون باإلمكان تسهٌل واستثمار 

حركة النمل والتبادل التجاري بٌن البلدٌن مما ٌنعكس ذلن على التنمٌة اإلللٌمٌة 

 فً البالد.

 -الموصل(: –الطرٌفاوي  –طرٌك )المائم  6 – 3

كم ( وهو من الطرق االستراتٌجٌة العسكرٌة الرئٌسٌة 1:وٌبلغ طول هذا الطرٌك )

فً محافظة األنبار مما ٌسهل االتصال بٌن محافظتً )االنبار ونٌنوى( عند مدٌنة 



المائم وٌمثل حلمة وصل ما بٌن المنافذ الحدودٌة) العرالٌة_ السورٌة( ومنافذ كل 

طرٌبٌل(، عن طرٌك االتصال بطرق) المائم _الرطبة(  -ٌدالول -المائم -من) ربٌعة

كم(، ومن ثم اتصاله بالطرٌك السرٌع عند )المفرق السودانً( 329البالغ طوله)

غٌر ان سبب ارتفاع كثافته الطرلٌة ٌعود الى مرور الطرق الرئٌسٌة العدٌدة عبر ،

نٌة ، لضاء من الكثافة الطرلٌة لضاء )الحباعلى التوالً لكل وسجل  .اراضٌه

لضاء الرمادي ( والذي ٌعتبر النمطة األساسٌة التً تمر بها و المائم  ،حدٌثه

االنباركما ان ارتفاع الكثافة الطرلٌة  وتنطلك منها جمٌع الطرق الرئٌسٌة لمحافظة

لهذه األلضٌة جاء بسبب زٌاده اطوال الطرق الرئٌسٌة التً تمر من خالل اراضٌها 

رق. ولد انخفضت الكثافة الطرلٌة لكل من لضاء)عنه، مع زٌادة اطوال هذه الط

عامرٌة الصمود هٌت، راوه، الرطبة ( ، وسبب انخفاض الكثافة الطرلٌة نتٌجة 

 لكبر المساحة ولصر اطوال الطرق التً تمر من خالل اراضٌها.                                                     

 وفك المانون االتً:_* تم حساب كثافة الطرق العامة 

الكثافة الطرلٌة العامة =مجموع اطوال الطرق فً المحافظة)كم(/ مساحة 

كم2111= كم لكل)2111×3المحافظة كم
3

.) 

تعمل على ربط جمٌع  ان هذه الطرق تتمتع بأهمٌة التصادٌة كبٌرة كونهاغٌر 

المدن ببعضها من جهة وبٌن االلضٌة ومركز محافظة االنبار من جهة اخرى 

وكذلن بٌن محافظات العراق اجمع فضالً عن دورها فً ربط دولة العراق مع دول 

الجوار، وتمتعها بأهمٌة استراتٌجٌة من ناحٌة التجارة بنوعٌها الداخلٌة 

 والخارجٌة.

 -:secondary roads:الطرق الثانوٌة 4 

الحضرٌة ( مع موالع الصناعات  -والتً تعمل على ربط المستمرات) الرٌفٌة 

مدن، غٌر ان هذه الطرق اكتسبت اهمٌة ادارٌة والتصادٌة الراكز ونواحً بم

وزٌادة اإلسهام فً الامة المشارٌع التنموٌة واحداث تغٌرات اجتماعٌة عن طرٌك 

اربط الرٌف بالمدٌنة، وما له من اهمٌة كبٌرة فً زرع بذور التحضر فٌه
 

مثال   

سجل اعلى لٌمة للكثافة الطرلٌة للطرق الثانوٌة لكل على ذلن لمحافظة االنبار فمد 

من لضاء  ) الفلوجة، الحبانٌة، حدٌثة الرمادي( وسبب ارتفاع لٌمة الكثافة 

الطرلٌة ٌعود الى صغر مساحة االلضٌة ممارنة ببمٌة الضٌة محافظة االنبار. 

، راوة ت، عامرٌة الصمود ، عنه، هٌوبالترتٌب التنازلً ٌأتً بعدها كل من لضاء 

، المائم ، الرطبة( سبب هذا االنخفاض هو كبر مساحة حجم المضاء ممارنه 

بأطوال طرلها الثانوٌة الممتدة علٌها و للة اعداد الطرق الثانوٌة  ولصر طولها. 



لد تبٌن ان الطرق الثانوٌة لعبت دورا مهما فً منطمة الدراسة كونها ترافك و

ناسب طردٌا مع تزاٌد اطوال كثافته نصٌب لتً تتا التطور االلتصادي واالجتماعً

ان اكثر مناطك محافظة االنبار تأثرت تأثٌر سلبً من غٌر الفرد من هذه الطرق

النواحً الخدمٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة بسبب عدم كفاٌة الطرق الثانوٌة  

 الممتدة على اراضٌها.

 -: Rural roads  : الطرق الرٌفٌة 5 

على جمٌع الضٌة المحافظة عدا )لضاء الرطبة ( الذي توزعت الطرق الرٌفٌة 

ٌفتمر الى الطرق الرٌفٌة بسبب عدم وجود المرى والحمول الزراعٌة مما دفع 

بالسكان االعتماد على الطرق الترابٌة للتنمل بٌن ارجاء مناطمها والبالغ 

اما  ( كم 244::31،اما المجموع الكلً للطرق الرٌفٌة وصل) ( طرٌك463عددها)

كم2111(كم لكل 262291المجموع الكلً للكثافة الطرلٌة لهذه الطرق فمد بلغ)
3

 

وهذا ٌعنً ان محافظة االنبار تعانً من نمص شدٌد وال سٌما انها ذات طابع 

زراعً من الدرجة االولى، ، وسبب لصر اطوال الطرق الرٌفٌة واتساع مساحات 

ة الطرق لدٌها، االمر الذي ساعد المناطك الرٌفٌة لد اثر على التملٌل من لٌمة كثاف

 على لصورها لدعم النشاط التجاري وااللتصادي والزراعً فً محافظة االنبار.
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