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I.S.S.N. : 1998-0841

م2020لعام ( 2311)بغداد –رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق 



. ائدةبالمنهجية العلمية في كتابة البحث واتباع األصول واألعراف المنهجية الساإللتزام. 1

و ابتكدارا  و  أ. أو تددي   . نقدا  . أن يتميز البحث باإلضافة والجدة واإلضافة النوعية للمعرفة. 2

. تنشر المجلة األبحاث المكررة في مضامينها

الباحددث ودرجتدد وإسددمأن تشددمل الصددفحة األولددل مددن البحددث علددل عنددوان البحددث كددام  ، . 3

.العلمية، ومكان عمل ، وتاريخ إنجازه، وترفع مع البحث سيرة علمية موجزة للباحث

. توضع الجداول والم حق والمراجع والفهارس في آخر البحث. 4

مدن تمتلك حولية المنتدى حق طباعة األبحاث المقبولة للنشر ونشدراا مددة خمدس سدنوا . 5

. تاريخ نشر البحث

:وفق المواصفا  اآلتيةCDيشترط أن يكون البحث مطبوعا  علل قرص . 6

( B4)أن يكون حجم الصفحة المطبوع عليها البحث -

. ألبعاد الصفحة من الجها  األربعة( سم2)أن تترك مسافة -

ويكددون التباعددد مددا بددين ( Word)علددل نمددام الدد  ( 16)حجددم ( Arial)يطبددع البحددث بخددط -

(. 13)ويكون حجم خط الهامش ( سطر ونصف)السطور او 

. إدراج الهوامش بشكل تلقائي وليس يدويا  -

. صائيةتجميع األشكال الهندسية في البحوث التي تتضمن جداول ومخططا  بيانية أو إح-

. صفحة( 20)أن   تزيد عدد صفحا  البحث عن -



: التحكيم: أو   

رة يخضددع جميددع البحددوث والدراسددا  المنشددورة للتحكدديم مددن متخصصددين مددن ذو  الخبدد-1

. البحثية والمكانة العلمية المتميزة

أو ( رد في حال المؤلف الف)نحرص علل أن تعلو رتبة المحكم العلمية علل رتبة الباحث -2

(. في حال تعدد المؤلفين)رتبة أ  من الباحثين 

قائمدة لمجلتنا قائمة بدالمحكمين المعتمددين فدي تخصصدا  المجلدة ويجدر  تحدديث ادذه ال-3

. علل ضوء التجربة بشكل مستمر

:  المثالثيطلب من المحكم رأي  في البحث كتابة علل وفق استمارة محددة، تتضمن علل سبيل-4

. أصالة البحث ومدى إسهام  المعرفي في مجال التخصص❖

. منهجية البحث❖

. المصادر والحواشي❖

. س مة التكوين واللغة وا ستنتاجا ❖

. رويطلب إلي  في نهاية تقسيم  العام ابداء الرأ  في مدى ص حية البحث للنش❖

ختبار محكم تستعين المجلة بمحكمين اثنين علل األقل لكل بحث، ويجوز لرئيس التحرير ا-5

ي ثالث في حال رفض البحث من أحد المحكمدين، ويعتدذر للباحدث مدن عددم نشدر البحدث فد

. حال رفض  من المحكمين

: حقوق المجلة: ثانيا  

حكمدين لهيأة التحرير حدق الفحدص األولدي للبحدث وتقريدر أاليتد  للتحكديم، ويعدد رأ  الم-1

. الزاميا  لرئيس التحرير وايأت 

. خ صدت يجوز لرئيس التحرير إفادة كاتب البحث غير المقبول للنشر برأ  المحكمين أو-2

عند طلب  من دون ذكر أسماء المحكمدين، ومدن دون أ  التدزام بدالرد علدل دفاعدا  كاتدب 

. البحث

و سديما تلدك تعطل األولوية في نشر البحوث المقبولة للنشر للباحثين المنتمدين للمنتددى-3

. المتصلة بدراسا  بالدراسا  األنسية المعاصرة

.   يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره في مجلتنا-4

دون للمجلة العلمية إعادة نشر البحث، ورقيا  كان أم الكتروني ممدا سدبق لهدا نشدره، مدن-5

لفدة حاجة إلذن الباحث، ولها حق السماح للغير بدددراج بحوثهدا فدي قواعدد البياندا  المخت

. سواء أكان ذلك بمقابل أم من دون مقابل

اللقدب البحدث والتطدوير علدل وفدق/ تستوفي المجلة أجور النشر حسب تعليما  الوزارة -6

. صفحة( 20)العلمي، وتستوفي ث ثة آ ف دينار عما زاد عن 



: حقوق الباحث: ثالثا  

خد ل يحرص رئديس التحريدر علدل إفدادة كاتدب البحدث بمددى صد حية البحدث للنشدر فدي-1

. أسبوعي من تسلم ردود المحكمين

 ث يجددوز للباحددث إعددادة نشددر بحثدد  المنشددور بالمجلددة ضددمن كتدداب للباحددث بعددد مضددي ثدد-2

ادة سنوا  من نشره بالمجلة، علل أن يستأذن من المجلة وأن يشير إلل المصددر عندد إعد

. النشر

: اإلجراءا  والتدابير في حال اإلخ ل باإلقرار: رابعا  

لمجلدة أو عندد إذا ثب  للمجلة قيام الباحث بنشر البحث، ورقيدا  أو الكترونيدا  قبدل تقديمد  ل-1

نة، علل ذلك أو بعده يحق للمجلة حرمان  من النشر مستقب   في المجلة مدة   تقل عن س

. وفق ما تراه ايأة تحرير المجلة، وتخطر الجهة التي نشر فيها

لعددد، من خ ل اط عنا علل تقويما  المقومين العلميدين للبحدوث العلميدة المنشدورة فدي ادذا ا

ينا نشراا وما أشاروا إلي  لهيئة التحرير من تصويبا   بد للباحثين من وجوب األخذ بها، ارتأ

: وأام اذه الم حما  اي. لتعميم الفائدة لجميع الباحثين الكرام

. اعتماد منهجية علمية واضحة في كتابة البحوث العلمية-1

. استعمال المصادر والمراجع العلمية بصورة صحيحة-2

مصادر يجب إبراز شخصية الباحث العلمية بوضوح، وعدم اإلكثار من نقل النصوص من ال-3

. والمراجع دون الرجوع إلل تحليلها ونقداا سلبا  أو إيجابا  

. تهلكةالتأكيد علل اختيار موضوعا  حديثة للبحوث واإلبعاد عن العناوين المكررة والمس-4

. ت  ومشكلت علل الباحثين جميعا  في مستهل بحوثهم التأكيد علل ذكر أامية البحث وفرضي-5

صدانة علل البداحثين األخدذ بم حمدا  المقدومين وتصدويباتهم العلميدة ألنهدا تسداام فدي الر-6

. العلمية للبحث

لددرس اإلكثار من نشر البحوث التطبيقية فدي مجدال الدراسدا  اللغويدة، ألنهدا األقدرب إلدل ا-7

. ائج جيدةاللغو  الحديث، مما يؤد  إلل ترصين الع قة بين التراث والمعاصرة فتخرج النت

ة أو يجب أن تكون ا ستنتاجا  مستوحاة من مادة البحث،   من خارج ، أو أن تكون بعيد-8

. غريبة عن مضمون المادة العلمية للبحث

تددب تحدر  الدقددة فددي نقددل المعلومدة العلميددة مددن المصددادر الموثقدة علميددا ، واإلبعدداد عددن الك-9

. المجهولة، أو ذا  الشبهة لكونها غير مستوفية لشروط البحث العلمي الرصين







 

 

 

 

 

ي ـتقييم الكفاءة الوظيفية للجسور ف

 2018مدينة العمارة عام 

 

 .د. عبدالرحمن جري مردان الحويدر                           م.م. سعد حسن فليحأ
 

 املستخلص 

تشهد مدن العامل زيادة سكانية كبرية  

نتيجة الزيادة الطبيعية واهلجرة من الريف  

إىل املدينة، وقد أدى هذا التزايد يف أعداد  

السكان إىل زيادة الضغط عىل البنى التحتية،  

التي اتسمت يف اغلب املدن بثبات أعدادها  

وأحجامها وطاقاهتا االستيعابية. ومدينة  

دن التي تعاين من  العامرة هي احـدى امل

الزيادة املستمرة يف السكان مما يعني الضغط  

املستمر عىل البنى التحتية للمدينـة ومنها  

اجلسور التي تربط قطاعاهتا الثالثـة  

 )الشاميل والرشقي والغريب(.  

ان هذه الزيادة السكانية ولدت كثافة يف  

الرحالت، ومل يقترص الضغط عىل سكان 

كل أقضية ونواحي  مدينة العامرة بل شمل 

حمافظة ميسان، الن مدينة العامرة هي املركز  

اإلداري ملحافظة ميسان، اذ توجد الدوائر  

الرسمية واملستشفيات وكذلك عيادات  

األطباء يف املنطقة املركزية، مما يشكل  

صعوبة يف التنقل عىل بعض اجلسور السيام  

يف أوقات الذروة الصباحية واملسائية، مما  

كلة واضحة استدعت الوقوف  أدى إىل مش

عليها ومعرفة أسباهبا وحتليلها ووضع  

احللول املناسبة هلا. كان اهلدف من البحث  

تقييم كفاءة اجلسور يف مدينة العامرة وفق 

املؤرشات املعتمدة. وقد أظهرت نتائج  

البحث التباين الواضح يف كفاءة تلك  

اجلسور السيام خالل ساعات الذروة  

 املختلفة.  

 

 ـدمـةاملق

بدأت حركة اإلنسان منذ فجر التاريخ  

بحثا عن الطعام والرشاب واملأوى، وخالل  

تلك املسرية التي امتدت إىل يومنا هذا  

واجهه الكثري من العقبات التي حالت بينه  

وبني مبتغاه. وبمرور الزمن استطاع 

اإلنسان ان يطور أفكاره وقدراته للتغلب  

التي كان  عىل تلك العقبات السيام األهنار 
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2018ي مدينة العمارة عام ـتقييم الكفاءة الوظيفية للجسور ف  

تعيق حركته من مكان آلخر، وببناء اجلسور  

استطاع ان يصل إىل مبتغاه يف استمرار  

عملية االتصال والتواصل بني األماكن  

 املختلفة. 

وبظهور املدن وازدياد عدد السكان 

فيها، وتزايد متطلباهتم إلشباع حاجاهتم 

املختلفة، التي أدت إىل زيادة الرحالت 

وة الصباحية السيام يف أوقات الذر

بدأت تظهر مشكلة  واملسائية، اذ

االختناقات املرورية، والتي هلا آثارها 

السلبية يف خمتلف اجلوانب االقتصادية 

والصحية والنفسية وحتى السياسية. 

ومنطقة الدراسة تعاين من املشكلة ذاهتا، 

السيام عىل جسور املدينة يف تلك 

األوقات، عىل الرغم من وجود اكثر من 

ن جسور تربط قطاعات املدينة ثام

 الثالثـة.

 مشكلة البحث  

يمكن حتـديد مشـكلة البحث بااليت:  

ما هي الكفاءة الوظيفيـة للجسـور يف  

 مدينـة العمـارة؟

 فرضية البحث  

يمكن صياغة فرضية البحث بااليت:  

تتباين اجلسور يف مدينة العامرة بكفاءهتا  

عن  الوظيفية، وبالتايل عجز البعض منها 

 اداء وظيفتها بشكل كفـوء. 

 هـدف البحث 

هيدف البحث إىل حتديد الكفاءة  

الوظيفية للجسور يف مدينة العامرة، ومعرفة  

األسباب احلقيقية وراء االختناقات املرورية  

عىل اجلسور وعجزها عن اداء وظيفتها  

 بشكل كفـوء. 

 مربرات البحث  

تعد اخلسائر املادية واملعنوية والصحية 

عرض هلا املواطن يف مدينة العامرة التي يت

بشكل يومي ومتكرر عىل اجلسور اهم 

مربرات البحث، فضاًل عن معرفة 

األسباب احلقيقة التي تقف وراء 

االختناقات املرورية، سواء كانت تتعلق 

بمشاكل تنظيم املرور أم التوزيع املكاين 

للجسور ذاهتا أم الطاقة االستيعابية لتلك 

 اجلسـور.

 منهجية البحث  

اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي  

الذي يعتمد عىل مراقبة الظاهرة اجلغرافية  

وتسجيل مجيـع متغرياهتا، وأيضًا املنهج  

التحليل الكمي عن طريق مجع البيانات 

وحتليلها بواسطة الطـرق الرياضية. بعـد  

ذلك ربط تلك النتائج باملتغريات البرشيـة  

ألسباب احلقيقية  املؤثرة، للوصول إىل ا

املؤثرة يف كفاءة اجلسور من اجل وضع  

 احللول ومعاجلتها. 
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جري مردان احلويدر                           م.م. سعد حسن فليح أ.د. عبدالرمحن  

 حـدود البحث  

يتحدد البحث مكانيًا بمدينة العامرة،  

التي تعد مركز حمافظة ميسان، تبلغ  

. تقع عىل  2( كم 202,132مساحتها )

جانبي هنر دجلة، عنـد تقاطع قوس طول  

  31 51شـرقًا، ودائرة عـرض  47 10

 (. 1خريطـة )  شـامالً 

ويتحـدد البحث زمانيًا بدراسـة واقـع  

حال اجلسـور يف مدينـة العمـارة عـام  

2018 . 

 ( 1خريطـة ) 

 2018موقع مدينة العامرة من العـراق وحمافظة ميسان عام  

 
املصـدر: اعتامدًا عىل وزارة البلديات واألشغال العامة، مديرية بلدية العامرة، خريطة التصميم األساس ملدينة 

 .  Land sat ،2018العامرة واملرئية الفضائية 
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2018ي مدينة العمارة عام ـتقييم الكفاءة الوظيفية للجسور ف  

 

 أوالً: التطور التارخيي للجسـور وأمهيتها  

تعد اجلسور من املنشات اإلنسانية 

قليلة التي استطاعت ان جتمع بني القدرة ال 

التقنية واجلاملية، كام قال براون حيث بدأت  

اجلسور بفكرة بسيطة عن طريق وضع عدد  

من األحجار يف املسطحات املائية وامليش  

عليها ثم تطورت الفكرة إىل جسور كبرية،  

وقد تنوعت أغراضها فمنها للميش ومنها  

اجلسور    للسيارات ومنها للقطارات، وبعض 

يربط ما بني ضفتي األهنار الصغرية وبعضها 

، وقد تم تشييد أول  ( 1) يربط ما بني القارات 

جرس باملعنى املفهوم للجسور يف بابل عىل  

ق.م، ومتت   1150هنر الفرات يف عام 

صناعته من اخلشب مستند إىل دعامات  

 .  ( 2) م    200مخسة من احلجر وبلغ طوله  

وللجسور أمهية كبرية يف عملية  

التواصل واالتصال والربط جلوانب املدن  

ال يف اغلب  التي تشقها األهنار، كام هو احل 

وتعد عملية بناء اجلسور   (، 3)مدن العراق 

حلقة مكملة لبناء الطرق والشوارع، اذ  

ينتج من بناءها سهولة عملية النقل  

بالسيارات من خالل املساعدة يف اختصار  

املسافة والزمن والنفقات وللتغلب عىل  

العوائق الطبيعية التي فرضتها الطبيعة مثل  

ة اجلسور األساسية يف  ، اذ ان وظيف (4)األهنار  

مدينة العامرة هي استمرارية التواصل  

والتغلب عىل العوائق الطبيعية املتمثلة بنهر  

دجلة وفروعه الذي يقسم املدينة إىل ثالثة  

 أقسام شاميل ورشقي وغريب.  

وقد أقيم عىل هذا النهر وفروعه عدة  

يف مكان   1937جسور كان أوهلا يف عام 

ايل، لربط جانبي  السدة )سدة العامرة( احل

املدينة الرشقي والغريب، تاله بناء جرس  

  (.5)  1937املاجديـة عىل هنر الكحالء يف عام  

تم بناء جرس الدبيسات عىل    1972ويف عام  

هنر املرشح، وتواىل بناء اجلسور استجابة  

لتطور حجم املدينة السكاين وتلبية  

تم بناء جرس   1954للمتطلبات. ويف عام 

هو من اهم اجلسور يف مدينة  اجلمهورية، و

العامرة عىل هنر دجلة يربط اجلانبان الرشقي  

والغريب، بدالً من اجلرس الذي تم بناء يف  

، وتاله اجلرس اليوغساليف عىل  1937عام 

، الذي يربط القطاع  1981هنر دجلة عام 

الشـاميل والغريب. ويف فرتة ما بعد عام  

،  2005تم بناء جرس السـدة عام  2003

لربط   2007ده جسـر عائشة يف عام وبع

اجلانب الرشقي والغريب ولتقيل الضغط  

 (. 1عىل اجلرس اجلمهوري اجلـدول ) 

تم بناء جرس الدفاس  2015ويف عام 

)احلويل( الذي يربط القطاع الغريب مع  

الشاميل وهو خمصص للمرور العابر، وبعده  

،  (6)تم افتتاح جرس الرساي  2017ويف عام 
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انب الشاميل واجلانب  والذي يربط اجل

الرشقي أو باألحرى القطاع الشاميل مع  

منطقة األعامل املركزية وقد أنشأ للمساعدة  

يف سهولة الوصول للقطاع الشاميل للمنطقة  

املركزية وكذلك فك االختناق يف شارع  

دجلة الشارع الرئييس يف املنطقة املركزية  

 (. 2( وخريطـة )1جـدول ) 

 ( 1جـدول )

 2018عـدد اجلسـور ومواقعها يف مدينة العمـارة عـام 

 ت
 اسم

 اجلرس

 اسم

 املجرى
 عرض طـول

 عـدد

 الفضاءات

 نوع

 األساس

 تاريخ

 اإلنشاء
 احلالة

 املاجدية 1
 هنر

 الكحالء 
 جيد 1937 كونكريتي 6 م11 م200

 جيد 1954 حديدي 3 م9 م600 هنر دجلة اجلمهورية 2

 الدبيسات 3
 هنر

 املرشح 
 جيد 1972 كونكريتي 5 م11 م200

 م500 هنر دجلة اليوغساليف  4
 م لكل 8

 جانب
 جيد 1981 كونكريتي 9

 جيد 2005 كونكريتي 6 م11 م131 هنر دجلة السـدة 5

 جيد 2007 حديدي 4 م8 م100 هنر دجلة عائشـة 6

 جيد 2015 كونكريتي 8 م12 م400 هنر دجلة الـدفـاس 7

 م377 هنر دجلة الرساي 8

 م 7

 لكل

 جانب

 جيد 2017 حديدي 6

واجلسور يف ميسان، بيانات غري املصـدر: مجهورية العراق، وزارة اإلسـكان واإلعامر، اهليئة العامـة للطرق 

 .2018منشورة، 
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 ثانيًا: كفاءة اجلسور يف مدينة العامرة 

يتم قياس كفاءة اجلسور مـن خالل  

 - عـدة أساليب إحصائية وهي كااليت:

عن طريق القياس الكمي حلجم   .1

املرور وحجم املرور هو عبارة عن أعداد  

السيارات التي جتتاز نقطة حمددة عىل اجلرس  

، أما اذا حددت  (7)أثناء فرتة زمنية حمددة 

  5الفرتة الزمنية بأقل من ساعة وليكن مثاًل )

( دقيقة، ففي تلك احلالة يطلق  15أو    10أو  

مكان حتويله  عىل حجم املرور بالتدفق وباإل

إىل ساعة وهو يعرب عـن التدفق املروري  

الساعي، ويعد أكثر أنواع املرور املستخدم  

 . (8)يف حقل السالمة املرورية 

معـدل التدفق وهو معدل  .2

اجتياز السيارات نقطة حمددة عىل 

اجلسـر، ويتم التعبري عنه بعـدد 

السيارات يف الساعة، وباإلمكان حساب 

البيانات التي يتم هذا املعدل من خالل 

جتميعها أثناء مدة زمنية أقل من الساعة، 

ويف كثري من األحيان تكون هـذه املـدة 

( دقيقة، ويف حالـة استمرار احلرص 15)

ملدة ساعة زمنية بعد ذلك يتم اختيار اعىل 

دقيقة  15حجم مروري خالل مـدة 

  (.9) 4يرضب يف 

 Peakعامل ساعة الذروة ) .3

Hour Factor  ويتم من خالله تقسيم :)

احلجم املروري عىل معدل التدفق خالل  

   (10) - ساعة الذروة وكااليت: 

PHF = 
𝑉𝐻

𝑉15 min×4
 

( هو حجم املرور ساعة  (V Hحيث ان  

( فتعني حجم  X V15min 4الذروة. أما )

دقيقة أثناء   15اعىل تدفق مروري خالل 

 . 4ساعة الذروة يرضب يف  

وعادة ترتاوح قيم عامل ساعة 

(، فاذا 0,98-0,8الذروة ما بني )

فأن ذلك دليل   0,95كانت القيم أعىل من  

عىل وجود عجز يف الطاقة االستيعابية 

للجسـر، ويف حالة مل تزداد القيم عن 

فأن ذلك دليل عىل كفاءهتا  0,95

 .(11)وطاقتها االستيعابية 

  جسور رئيسـة   8توجد يف مدينة العامرة  

شيدت عىل هنر دجلة واألهنار املتفرعة منه،  

هبدف ربط قطاعات املدينة الثالثـة  

(  1)الشاميل، الرشيف، الغريب( جـدول )

جسور   6(. وقـد تم اختيار 2وخريطـة ) 

 منها لقياس كفاءهتا.  
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 ( 2جـدول )

حجم املرور ومعـدل التدفق وعامل سـاعة الذروة جلسـور مدينة العامرة خالل الـذروة  

 2018الصباحيـة عـام  

 مـدة الرصـد اسم اجلرس  ت
حجم  

 املرور

معدل  

التدفق  

سـيارة / 

 سـاعة

عامل 

ساعة 

 الـذروة

 اجلمهورية 1

7,30 - 7,45 

7,46 - 8,00 

8,01 - 8,15 

8,16 - 8,30 

366 

378 

380 

375 

1520 0,986 

 اليوغساليف  2

7,30 - 7,45 

7,46 - 8,00 

8,01 - 8,15 

8,16 - 8,30 

273 

285 

260 

259 

1140 0,945 

 عائشـة 3

7,30 - 7,45 

7,46 - 8,00 

8,01 - 8,15 

8,16 - 8,30 

150 

147 

150 

144 

600 0,985 

 السـدة 4

7,30 - 7,45 

7,46 - 8,00 

8,01 - 8,15 

8,16 - 8,30 

242 

250 

246 

236 

1000 0,974 

 املاجدية 5

7,30 - 7,45 

7,46 - 8,00 

8,01 - 8,15 

8,16 - 8,30 

122 

134 

99 

82 

536 0,815 

 الدفاس 6

7,30 - 7,45 

7,46 - 8,00 

8,01 - 8,15 

8,16 - 8,30 

80 

105 

70 

94 

420 0,831 

 الدراسـة امليدانيـة.: املصـدر
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جري مردان احلويدر                           م.م. سعد حسن فليح أ.د. عبدالرمحن  

  

( والشـكل  2يتضح مـن اجلـدول )

( ان اعىل حجم مروري سـجل خالل  1)

إىل    7,30الـذروة الصباحيـة مـن السـاعة  

يف جسـر اجلمهوريـة، اذ بلغ   8,30

سـيارة / ساعة، لكونه احـد   1499

اجلسـور الرئيسة يف مدينـة العامرة الذي  

يربط املناطق ذات الكثافـة السـكانية  

ـن ربط معظم األقضية ع العالية، فضـاًل 

والنواحي باملحافظة مع منطقة األعامل 

املركزية، التي حتظى بالنسب األكرب من 

الرحالت، وأيضًا وجود الدوائر احلكومية 

واملستشفيات. وقد جاء باملرتبة الثانية 

اجلرس اليوغساليف، الذي سجل حجاًم 

سيارة / ساعة. وهو  1077مرورًا بلغ 

مة يف منطقة الدراسة، أيضًا من اجلسور امله

ويشهد حركة كثيفة لوسائط النقل السيام 

خالل ساعات الذروة الصباحية. وجاء 

جرس السدة باملرتبة الثالثة بكثافة مرورية 

سـيارة / ساعة. يف حني  974بلغت 

سجل جرس الدفاس ادنى املراتب بواقع 

 سيارة / ساعة. 349

أما بالنسبة ملعدل التدفق فقد سجل  

هورية اعىل املراتب بواقع بلغ  جرس اجلم

سيارة / سـاعة، لألسباب التي   1520

أشري هلا مسبقًا. وجاء اجلرس اليوغساليف  

سـيارة /   1140باملرتبة الثانية بواقع 

ساعة، وسجل جسـر السـدة املرتبة الثالثة،  

سـيارة /   1000اذ بلغ معدل التدفق 

سـاعة. فيام جاء جسـر الدفاس باملرتبة  

سـيارة /   420بمعدل تدفق بلغ األخرية 

سـاعة، كونه يقع يف اطـراف منطقة  

 (. 1( والشـكل ) 2الدراسـة اجلـدول ) 

 (1شـكل )

 2018حجم املرور ومعـدل التدفق جلسـور مدينة العامرة خالل الـذروة الصباحيـة عـام 

 
 (.2املصـدر: اعتامدًا عىل جـدول )
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2018تقييم الكفاءة الوظيفية للجسور فـي مدينة العمارة عام   

 
  

(  2( والشـكل ) 2تبني مـن اجلـدول ) 

ان عامل سـاعة الذروة يف جسـر  

اجلمهورية قـد حظي بأعىل القيم، اذ بلـغ  

درجـة، والذي يشـري بوضـوح   0,986

إىل وجود عجز يف السعة االستيعابية  

للجسـر خالل ساعة الذروة الصباحية،  

بات عىل هـذا  بسبب زيادة حركة املرك

اجلرس. تاله جسـري عائشة والسدة بواقع  

( درجة لكل منهام عىل  0,974، 0,985)

عجزمها يف استيعاب   التوايل، مما يدل عىل 

احلركة املرورية خالل الذروة الصباحية. يف  

حني حصل جرس املاجدية عىل ادنى القيم  

وبذلك فهو حيظى بكفاءة   0,815بواقع 

 لسابقة.  عالية مقارنة باجلسور ا

 ( 2شـكل ) 

 2018عامل سـاعة الذروة جلسـور مدينة العامرة خالل الـذروة الصباحيـة عـام 

 
 (.2اعتامدًا عىل جـدول )املصـدر: 

أما بالنسبة حلجم املرور خالل الذروة  

املسائية التي امتدت من الساعة اخلامسة إىل  

السادسة مسـاًء، فقد اتضـح مـن خالل  

( ان أعىل حجم  3( والشـكل ) 3اجلـدول ) 

مرور قد سجل يف جرس اجلمهورية، اذ بلغ  

ساعة. وسجل اجلرس  سيارة /  1180

سيارة   959اليوغساليف املرتبة الثانية بواقع 

ساعة، وجاء جرس السـدة باملرتبة الثالثة،    /

سيارة /   795اذ بلغ حجم املرور فيه 

ساعة. يف حني حصل جرس الدفاس عىل 
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جري مردان احلويدر                           م.م. سعد حسن فليح أ.د. عبدالرمحن  

 
املرتبة األخرية، كونه سجل اقـل حجاًم  

 سـيارة / سـاعة. 484مروريًا بلغ  

(  3( والشـكل ) 3ويتبني من اجلـدول )

ان جرس اجلمهورية قد حظي باملركز األول  

سيارة /   1212بمعدل التدفق، اذ بلغ 

ساعة. وحصل اجلرس اليوغساليف عىل  

سيارة / ساعة،   1128املركز الثاين بواقع 

وجاء جرس السدة باملركز الثالث، اذ بلغ 

سيارة / ساعة. إال   820معدل التدفق فيه 

دنى املراكز  ان جرس الدفاس قد سجل ا

 سـيارة / سـاعة.  568بمعدل تدفق بلغ  

أما بالنسبة لعامل سـاعة الذروة خالل  

مدة احلرص املسائي فقد اتضح مـن بيانات  

( ان جرسي  4( والشـكل )3اجلـدول ) 

اجلمهورية والسدة قد سجال اعىل القيم، اذ  

،  0,974بلغ عامل ساعة الذروة فيهام ) 

لرتتيب،  ( درجـة لكل منهام عىل ا0,969

 مما يشـري إىل اسـتمرار حـالة العجـز يف  

 ( 3جـدول )

الذروة جلسور مدينة العامرة خالل الذروة  حجم املـرور ومعـدل التدفق وعامـل ساعة 

 2018املسـائية عـام  

 حجم املرور مـدة الرصـد اسم اجلرس ت
معدل التدفق 

 سـيارة / سـاعة

عامل 

ساعة 

 الـذروة

1 

 

 اجلمهورية

 

5,00 - 5,15 

5,16 - 5,30 

5,31 - 5,45 

5,46 - 6,00 

300 

297 

280 

303 

1212 0.974 

2 

 

 اليوغساليف

 

5,00 - 5,15 

5,16 - 5,30 

5,31 - 5,45 

5,46 - 6,00 

197 

282 

270 

210 

1128 0.850 

3 

 

 عائشة

 

5,00 - 5,15 

5,16 - 5,30 

5,31 - 5,45 

5,46 - 6,00 

164 

142 

160 

163 

656 0.959 
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4 

 

 السـدة

 

5,00 - 5,15 

5,16 - 5,30 

5,31 - 5,45 

5,46 - 6,00 

192 

201 

205 

197 

820 0.969 

5 

 

 املاجدية

 

5,00 - 5,15 

5,16 - 5,30 

5,31 - 5,45 

5,46 - 6,00 

120 

145 

100 

94 

580 0.791 

 الدفاس 6

5,00 - 5,15 

5,16 - 5,30 

5,31 - 5,45 

5,46 - 6,00 

135 

112 

142 

95 

568 0.852 

 املصـدر: الدراسـة امليدانيـة.

 ( 3شـكل ) 

2018العامرة خالل الذروة املسائية عام  حجم املرور ومعـدل التدفق جلسور مدينة 

 
 (.3املصـدر: اعتامدًا عىل جـدول )
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 ( 4شـكل )

 2018عامل ساعة الذروة جلسور مدينة العامرة خالل الذروة املسائية عام 

 
 (.3املصـدر: اعتامدًا عىل جـدول )

الطاقة االستيعابية هلذين اجلرسين،  

لكوهنام يربطان املناطق ذات الكثافة  

السكانية العالية مع منطقة األعامل املركزية،  

التي حتظى بالنسب األعىل مـن الرحالت  

اليومية والتي هي يف الغالب رحالت  

لغرض التسوق، فضاًل عن الرحالت  

العالجية، كون اغلب عيادات األطباء  

واملختربات توجد ضمن هذه   والصيدليات 

املنطقة. وال تقترص الرحالت عىل سكان  

املدينة فقط بل لكل سـكان أقضية ونواحي  

حمافظة ميسان، فضاًل عن الرحالت  

الرتفيهية التي يقوم هبا سكان املدينـة، والتي  

حتظى بنسبة كبرية بعـد رحالت التسوق  

والرحالت العالجية، لكون املنطقة  

لكثري من املناطق الرتفيهيـة،  املركزية تضم ا

السيام يف شـارع دجلة من مطاعم ومقاهي  

ومدن األلعاب، وال ننسى العالقات  

االجتامعيـة والتزاور االجتامعي، الـذي  

يعـد من السامت املميزة ملجتمع مدينة  

العامرة، الذي يتصف بقوة العالقات  

االجتامعية األرسية والعشائرية. كل تلك  

إىل حدوث االختناقات  األسباب تؤدي 

املرورية سـاعة الـذروة عىل جسـور منطقة  

 الدراسـة والسـيام عىل جسـر اجلمهوريـة. 

أما جرس عائشة الذي يعد ذو طاقة  

استيعابية قليلة فقد سجل املرتبة الثالثة  
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درجة،   0,959بعامل ساعة الذروة اذ بلغ  

مشريًا إىل عجز اجلرس عن استيعاب حركة  

النقل خالل مدة الذروة املسائية. يف حني  

سجل جرس املاجدية أنى القيم، اذ بلغ 

درجة خالل    0,791عامل ساعة الذروة فيه  

الذروة املسائية، مما يدل عىل قدرته عىل  

استيعاب الزخم املروري خالل ساعات  

الـذروة املسـائية، وانه يتمتع بكفاءة  

 مقبولة. 

 

 النتـائـج  

موعة مـن النتائج  توصل البحث إىل م 

 - تتمثل بااليت: 

سجل أعىل حجم مروري خالل   .1

إىل    7,30الـذروة الصباحيـة مـن السـاعة  

  1499يف جرس اجلمهورية، اذ بلغ  8,30

سيارة / ساعة، لكونه احد اجلسور الرئيسة  

يف مدينة العامرة الذي يربط املناطق ذات  

الكثافة السكانية العالية، فضـاًل عـن ربط  

ألقضية والنواحي باملحافظة مع  معظم ا

منطقة األعامل املركزية. يف حني سجل  

  349جرس الدفاس ادنى املراتب بواقع 

سيارة / ساعة، كونه يقع يف اطـراف منطقة  

 الدراسـة. 

حظي جرس اجلمهورية بأعىل  .2

معدل للتدفق خالل الـذروة الصباحيـة  

سيارة / سـاعة. فيام جاء جسـر    1520بلغ  

تبة األخرية بمعدل تدفق بلغ  الدفاس باملر

 سـيارة / سـاعة.  420

تبني من البحث ان عامل ساعة  .3

الذروة يف جرس اجلمهورية قد حظي بأعىل 

القيم خالل الـذروة الصباحيـة، اذ بلغ  

درجة والذي يشري بوضوح إىل   0,986

وجود عجز يف السعة االستيعابية للجسـر.  

تاله جرسي عائشة والسدة بواقع  

( درجة لكل منهام عىل  0,974، 0,985)

التوايل، مما يدل عىل عجزمها يف استيعاب  

احلركة املرورية. يف حني حصل جرس  

،  0,815املاجدية عىل ادنى القيم بواقع 

وبذلك فهو حيظى بكفاءة عالية مقارنة  

 باجلسور السابقة.  

بلغ أعىل حجم مرور يف جرس   .4

اجلمهورية خالل الذروة املسائية، اذ بلغ  

يارة / ساعة. يف حني حصل جرس  س  1180

 الدفاس عىل املرتبة األخرية. 

حظي جرس اجلمهورية باملركز   .5

األول بمعدل التدفق خالل الذروة  

سيارة / ساعة. إال   1212املسائية، اذ بلغ 

ان جرس الدفاس قد سجل ادنى املراكز  

 سـيارة / سـاعة.  568بمعدل تدفق بلغ  

سجل جرسي اجلمهورية والسدة   .6

يم لعامل سـاعة الذروة خالل مدة  اعىل الق
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احلرص املسائي، اذ بلغ عامل ساعة الذروة  

( درجة لكل  0,969، 0,974فيهام ) 

منهام عىل الرتتيب، مما يشري إىل حالة العجز  

يف الطاقة االستيعابية هلذين اجلرسين، يف  

حني حصل جرس املاجدية عىل انى القيم، اذ  

ة،  درج  0,791بلغ عامل ساعة الذروة فيه  

مما يدل عىل قدرته عىل استيعاب الزخم  

املروري خالل ساعات الـذروة املسـائية،  

 وانه يتمتع بكفاءة مقبولة. 

احتياج بعض اجلسور مثل جرس   .7

اجلمهورية واجلرس اليوغساليف وجرس  

الدبيسات وجرس املاجدية إىل صيانة،  

لوجود حفر وكذلك فواصـل اجلرس تشكل  

 اجلسور  عائق أمام مرور السيارات عىل 

 والسيام اجلرس اليوغسـاليف. 

 
 املقتـرحات 

إنشاء عـدد من اجلسور التي تربط   .1

قطاعات املدينة، بام يتناسب مع واقع  

 احلركة املرورية يف مدينة العامرة.

صيانة اجلسور احلالية بشكل   .2

دوري من اجل حتقيق انسيابية املرور عليها  

 املرورية. والتقليل من مشكلة االختناقات 

حتسني خدمات النقل العامة   .3

وتشجيع املواطنني عىل استخدامها بدال من  

استخدام السيارات اخلاصة، التي تسببت  

 يف الكثري من املشكالت املرورية. 

تنظيم أوقات الدوام بالنسبة   .4

الدوائر احلكومية، اذ يمكن ان تقسم  

الدوائر إىل ماميع يكون الفارق بني كل  

 دقيقـة أو اكثر. ( 30مموعة ) 

فرض بعض القيود عىل استخدام   .5

 السيارات اخلاصة. 

احلزم يف تطبيق كافة القوانني   .6

املرورية لغرض احلد من الكثري من  

 املشكالت املرورية يف املدينة وخارجها.
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Abstract 
The cities of the world are 

witnessing large population 

increases as a result of natural 

increase and migration from the 

countryside, this increase in the 

population has increased to 

pressure on the infrastructure 

which was to describe in most 

cities fixed numbers, sizes and 

capacity, the city of Al-Emarah is 

one of the cities suffering from the 

continuous increase of population, 

the constant pressure on the city 

infrastructure including a bridges 

connecting the northern, eastern 

and western sectors,means this 

increase in population has 

generated intensity in the 

movements also a pressure not 

limited to residents of the city of Al-

Amarah but including the districts 

and of Maysan province because 

Al-Amarah city is the administrative 

center of the province of Maysan, 

where there are official 

departments and hospitals as well 

as doctors clinics in the central 

area which is difficult to move on 

some bridges especially in times of 

peak morning and evening which 

was a clear problem called the 

researcher to stand and find out its 

causes and analysis and develop 

appropriate solutions according to 

the approved standards, the 

results of study for the selected 

bridges showed the difference in 

efficiency or fairness, three bridges 

with high efficiency and the other 

three suffer from disability, the 

study recommended organizing 

traffic by changing the working 

hours of some departments as well 

as encouraging the use of public 

transport.   


