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 :الممخص
ينقسـ النقؿ الحضري عمى عدة اجزاء منيا ساحات وقوؼ السيارات       

التي تعد في الوقت نفسو  الخدمات المجتمعية  الضرورية التي يحتاجيا 
االنساف و أصبحت المدينة منذ اف زاد عدد السيارات يعاني مف مشكمة 
عدـ توفر أماكف وقوفيا والسبب يعود الى عدـ اخذ تمؾ األماكف بنظر 

 االعتبار عند وضع وتنفيذ المخطط االساس النافذ لممدينة وتنفيذه
اف مدينة الفموجة  واحدة مف مدف العراؽ  التي تعاني مف عدـ توفر أماكف 
الوقوؼ الخاصة بالسيارة لذلؾ عمد بعض المستثمريف أو اصحاب القطع 

سكنية المتيرئة الى تحويميا مؤقت الى أماكف لموقوؼ بانتظار تحوليا الى ال
 استعماؿ تجاري .

اذ تناوؿ البحث وصؼ عاـ لساحات وقوؼ السيارة وكذلؾ تناوؿ وصؼ   
منطقة الدراسة وتقسيميا عمى ثالث مناطؽ ىي منطقة السوؽ أو مركز 

ا يجاورىا  مف المدينة والمنطقة الثانية منطقة العيادات الشعبية وم
استعماالت طبية عالجية واستعماالت صناعية واستعماالت تجارية, 
والمنطقة الثالثة المستشفى وما يجاوره مف استعماالت ,ثـ تناوؿ توزيع 
أماكف وقوؼ السيارة وثـ مقارنتيا مع المعيار التخطيطي )معيار االسكاف( 

راجعيف منطقة الدراسة وثـ تحميؿ استمارة االستبياف التي تـ توزيعيا عمى م
الثالثة مف ثـ تـ تحميؿ الجار االقرب لشكؿ التوزيع تمؾ األماكف وقد تبيف 

 اف التوزيع ىو عشوائي.
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Abstract: 

Car parking places are one of the most important 

components of the Iraqi city, as these places are a 

component of urban transport and the same components 

of community services. Since the number of cars 

increased, the city suffers from the problem of 

unavailability of parking places and the reason is due to 

the failure to take these places into consideration when 

developing and implementing base diagram. The city of 

Fallujah suffers from the lack of parking spaces for the 

car, so some investors or owners of ramshackle 

residential plots have temporarily converted them into 

parking spots awaiting their conversion to commercial 

use as the research dealt with a general description of the 

car parking areas, as well as the description of the study 

area and its division into three areas: the market area or 

the city center and the second region, the popular clinics 

area and its adjacent therapeutic medical uses, industrial 

and commercial uses, and the third area the hospital and 

its neighboring uses, then dealt with Distributing parking 

places for the car and then comparing it with the 

planning standard (housing standard) and then analyzing 

the questionnaire form that was distributed to the three 

reviewers of the study area, and then analyzing the 

closest neighbor to the distribution shape of those places 

and it was found that the distribution is random. The 

study found that there were no parking places and 

became an obstacle to the movement of citizens in their 

movement and daily life, which led to the difficulty of 

obtaining the necessary services, especially the treatment 

trip, the shopping trip, the work trip, and the prevailing 

type of parking in the study area is parking outside the 

main street, this type is characterized by safety And the 

flow of movement and the lack of traffic congestion,  
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 المقدمة 
السيارة في المدينة العراقية مف اىـ مكونات المدينة وفي الوقت تعد أماكف وقوؼ 

نفسو فاف نقصيا يسبب مشكالت  التخطيطية التي تواجو الحيا ة الحضرية السيما  مركزىا 
الذي يعد القمب النابض ليا ,اذ اف عدـ اشراؾ ىذه األماكف في خطة المدينة مع تزايد عدد 

 كز المدينة بصورة خاصة.المركبات ادى الى تدىور تنظيمي لمر 
عمية فاف الدراسة ىدفت الى بياف ىذا المشاكؿ وحميا عف طريؽ   توفرىا  لقاصدي 
خدمات المدينة مكاف امف لركف سياراتيـ بكؿ انسيابية واماف, عمية فاف عدـ توفر ىذه 
 األماكف ستعرض قاصدي الخدمة الى مشاكؿ كبيره منيا االزدحاـ المروري والحوادث الخطرة

 والتموث البصري واليوائي والضوضائي في المدينة.
اذ اعتمدت الدراسة عمى المعيار التخطيطي النافذ وىو معيار االسكاف لتحديد 
احتياجات  في تمؾ االماكف ونسبة العجز فييا وثـ تقديـ ما نراه مناسبا لمواجية ىذه المشكمة 

 ص الحاصؿ في جوانب الموضوع.بعد استطالع اراء السكاف عف طريؽ  االستبياف لسد النق
اذ اف عدـ وجود أماكف لوقوؼ السيارة اصبح يشكؿ ثقال عمى االستعماالت االخرى 
عف طريؽ  عزوؼ العديد مف قاصدي الخدمات مف الذىاب الييا وقضاء حاجتو في أماكف 

 اخرى  عزز ظيور العشوائية في المينة كما ىو حاؿ باقي المدف االخرى .
ا ضمف المخطط االساس لممدينة , لذلؾ أصبحت مشكمة  تخطيطو اذ اف عدـ توفرى

بالدرجة األولى ,مما جعؿ بعض المستثمريف لسد النقص الحاصؿ فييا عف طريؽ ا لمجوء 
الى استغالؿ االراضي الشاغرة أو تغيير في االستعماالت األخرى بحثا عف االرباح بدافع 

 ـ المشكمة  المنافسة بينيا كأماكف لوقوؼ السيارات مما عظ
 -مشكمة البحث:-أوال:

مشكمة البحث عبارة عف سؤاؿ يحاوؿ الباحث االجابة عنو عف طريؽ  سير البحث 
 -وعمية تكوف مشكمة البحث :

 ىؿ تعاني مدينة الفموجة نقصا في األماكف المخصصة  لوقوؼ السيارة  ؟-1  
 ىؿ األماكف المتواجدة  عمييا ىي مخصصة لمواقؼ  السيارات ؟-2
 ىؿ حققت الكفاءة والكفاية المطموبة في كؿ مؤشراتيا ؟-3

 -فرضية البحث:-ثانيا:
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 ىي اجابة محتممة لمشكمة البحث وعمية تكوف الفرضية :
تعاني مدينة الفموجة مف نقص شديد في أماكف وقوؼ ا لسيارة وىذ ناتج عف عدـ 

عمى كفاءتيا  تخصيص أماكف ليا ضمف المخطط االساس لممدينة وبالتالي انعكس سمبا
وكفايتيا مما ادى الى عدـ تحقيؽ بموغ المعايير عف طريؽ  المؤشرات التخطيطية التي تتعمؽ 

 بالكـ والنوع.
 هدف البحث:-ثالثا:

الوقوؼ عمى ما موجود مف أماكف مخصصة لوقوؼ السيارات في المدينة وكذلؾ 
عمى أماكف الخمؿ فييا ومف التعرؼ عمى كفاءة وكفاية الخدمة المقدمة وكفايتيا منيا الوقوؼ 

 ثـ معالجتيا.
 -منهجية البحث:-رابعا:

 استعمؿ الباحث المنيج الوصفي والمنيج التحميمي .
 عينة البحث :-خامسا:

مفردة لممتردديف الى ىذه المناطؽ   180استعمؿ الباحث عينة عشوائية مكونو مف 
 لمحصوؿ عمى الخدمة.

وقوؼ السيارات, اذ كانت رصدة  وقاـ الباحث باختيار رصد عشوائي لساحات
 صباحية  لساحة الحديقة العامة واخرى مسائية لساحة مجمع الفاو لمتعرؼ عمى وقت الذروة

 حدود البحث:-سادسا:
حيا سكنيا  20الحدود المكانية اذ تناوؿ  حدود المخطط االساس لممدينة وتشمؿ 

عيدة عف االستعماؿ المختمط ,غير اف الباحث اختار المناطؽ المزدحمة تاركا األماكف الب
خاصة السكنية ,اذ تـ تقسيـ منطقة الدراسة الى  ثالث مناطؽ مزدحمة وىي المنطقة التجارية 

نيساف,وىي تشمؿ مجمعات محالت تجارية وعمارات 7المركزية المحصورة بيف النير شارع 
 وورش حدادة ونجارة .

لمراكز الصحية المجاورة  والدوائر أما المنطقة الثانية فيي منطقة العيادات الشعبية وا
نيساف وشارع الثرثار وىي تشمؿ  7الحكومية القريبة, وىي المنطقة المحصورة بيف شارع 

مجمعات طبية وتجارية ومحالت عالية الكثافة وبعض الدوائر الحكومية كالتسجيؿ العقاري 
 والمرور والقاتـ مقامية ودائرة الكيرباء والمطاعـ .
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ثالثة فيي منطقة المستشفى وما يحيطو مف مجمعات طبية وتجارية أما المنطقة ال
المنطقة المحصورة بيف حي العسكري )القادسية (وشارع الثرثار وىي ساد فييا االستعماؿ 

 (1الطبي والسكني والتجاري ,خريطة )
 (تمثل المناطق المزدحمة في مدينة الفموجة8الخريطة)

 
العامة, مديرية التخطيط العمراني, قسـ تخطيط المنطقة  وزارة البمديات واالشغاؿ-1المصدر: 

 (.10000: 1, مقياس )2010(, لسنة -ب  -397الوسطى, التصميـ االساس لمدينة الفموجة رقـ )
 4/2/2021الدراسة الميدانية بتاريخ -2
 2021و 2020الحدود الزمانية تمثمت بدراسة المناطؽ الثالث اعاله  في عامي  -2

 parking places for the carمفهوم أماكن وقوف السيارة-:المبحث األول
يعد استعماؿ النقؿ واحد مف اىـ استعماالت االرض اذ يأتي بعد االستعماؿ السكني 

(وتعد أماكف وقوؼ السيارات واحدة مف اىـ 145,ص2010اي المرتبة الثانية)العجيمي,
و الركاب و نزوليـ عناصر النقؿ في المدينة ,فيي تعرؼ عمى انيا أماكف صعود 

 (.logie ,1980,p48  Gوالبضائع)
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اذ اف مواقؼ السيارات سبقت تطور المركبات نفسيا عف طريؽ   تمؾ الفسحات التي 
تترؾ لمعربات التي يجرىا الحصاف التي كانت تدخؿ المدف الرومانية ,اذ كانت السمطات تترؾ 

النيـ يعرفوف اف الفي الى المدف أماكف خاصة لمعربات وتمنع وقوفيا في الشارع الرئيس 
األوربية عامة أوؿ ما ينتبو الى الساحات والمياديف العامة وأماكف وقوؼ المركبة و وقوؼ  

 .traffic jamالعربة في نير الشارع تسبب ازدحاما مروريا وتضايؽ المارة
اما في مدننا العربية عموما  فيي تعاني مف نقص أماكف وقوؼ المركبة في 

(وخاصة في ظؿ الزيادة اليائمة في عدد المركبات في العالـ 3,ص2008)العشاوي ,المدينة
% سنويا 6,4التي وصؿ تعدادىا الى مميار ومئتي مميوف سيارة في العالـ اي زيادة سنوية 

(وىذا العدد يحتاج الى ادارة متخصصة  قادرة  عمى 4,ص2019)المحمدي ,المحمدي,
وقوؼ مالئـ واذا استحاؿ ذلؾ سيمجأ مالؾ السيارة الى  استيعاب وتوفر ما يحتاجو مف مكاف

 الوقوؼ في نير لشارع وىذا بديؿ غير مناسب .
وقد حدد دليؿ  تخطيط الطرؽ والمواصالت )دليؿ تخطيط الطرؽ والمواصالت 

(باف ىدؼ اقامة أماكف لوقوؼ السيارة ىو منع وقوؼ المركبة مدة اطوؿ عمى الشوارع 2013,
مجاؿ لممتسوقيف االخريف بإكماؿ عممية تسوقيـ بكؿ سالسة ودفع اكبر عدد الرئيسية وفسح ال

 مف المواطنيف الستعماؿ النقؿ العاـ .
 انواع أماكن وقوف السيارة: 

الوقوؼ بجوار رصيؼ الشارع وىذه يكوف بعدة درجات وكؿ درجة ليا سمبيات 
باتجاه  90الوقوؼ بدرجة وايجابيات ولكف الطريقة التي تستوعب اكبر عدد مف المركبات وىو 

محاور الشارع الرئيس ومف مخاطرة ألنيا قد تضايؽ الشارع الرئيس  ىي اثناء الوقوؼ 
 والمغادرة )النقيب, بال,(

وىذا النوع قد يأخذ مجاال بعيدا Off street parkingالوقوؼ خارج الشارع الرئيس 
وادث ,وىذا النوع مف المواقؼ ىو عف الشارع الرئيس وذلؾ لتقميؿ االزدحاـ المروري وتقميؿ الح

 السائد في منطقة الدراسة الذي يتـ دراستو عف طريؽ  سير البحث .
وىذا النوع يحتاج الى   multi –storey parkingأماكف الوقوؼ متعدد االدوار 

 بنايات عمالقة وكبيرة ألجؿ اقامة مثؿ ىذه االنشاءات.
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وىذا النوع مف  parking places down buildingأماكف الوقوؼ أسفؿ البناية
األماكف يتـ تخصيص الطابؽ تحث أرضي لوقوؼ السيارات وىو يعتمد عمى سعة البناية 

 ومساحتيا ,ويوجد في منطقة الدراسة مثؿ ىذه  األماكف كما ىو الحاؿ مجمع النزيزة
واف طبيعة المنطقة ليا اثر في تحديد مكاف الوقوؼ ىؿ ىي مخططة اـ عشوائية 

 عة الشارع  و سعتو واستعماالتو وطاقة االستيعابيةوكذلؾ طبي
 planning standards-معايير التخطيط ال قامة أماكن وقوف السيارات:-ثانيا:

اف المعايير تعددت فكؿ منطقة ليا خصائصيا واسموب حياة يختمؼ عف المناطؽ 
النظاـ المروري االخرى فطبيعة استعماؿ االرض ونوع المركبة ونوع الرحمة وطبيعة المجتمع و 

كميا تعمؿ عمى اف تجعؿ ىناؾ فوارؽ في المعيار التخطيطي ,فمثال المعيار لتخطيطي 
مترا مربعا وعمى مستوى   60 -50ألماكف وقوؼ السيارة  في لبيبا مثال كاف موقؼ واحد لكؿ

 (78, 2011فردا )غنيـ, 20- 10االفراد 
ي تـ تطبيقو في مدينة عبد العزيز اما المعيار لوزارة الشؤوف القروية السعودية والذ

 (1العممية فيو كما في الجدوؿ )
 (المعيار التخطيطي السعودي8الجدول )

المساحة أو  االستعماؿ
 المؤشر

 العدد

 6 2ـ 100لكؿ  تجاري
 1 2ـ 15لكؿ  مطعـ
 1 2ـ 25لكؿ  بنؾ

 1 2ـ 25لكؿ  ورش خدمية
 1 2ـ 10لكؿ  عيادات
 1 2ـ 4لكؿ  مسارح
 1 مقاعد5لكؿ  مالعب

 1 2ـ 25لكؿ  مكاتب حكومية
 1 مصميف 5لكؿ  مساجد

 1 طالب 3لكؿ  جامعات
 1 طالب 5لكؿ  مدارس

 1 2ـ 100لكؿ  مستشفى
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 1 2ـ 30لكؿ  مصنع
 (11ىػ ,ص1436)وزارة الشؤوف البمدية والقروية,

,لذلؾ وضعت وزارة  االعمار واإلسكاف كراس معايير اإلسكاف الحضري وىي تفصؿ 
يوضح المعايير  2المعايير التي يحتاجيا المخطط االساس وعند متابعة التنفيذ ,الجدوؿ 

 التخطيطية حسب كراس معايير اإلسكاف العراقي
 (المعيار العراقي ألماكن وقوف السيارة2الجدول )

حصة الموقؼ  المواقؼ المساحة االستعماؿ
 2/ـ

 100 1 2ـ100لكؿ  السكف
 40 1 كؿ صفيف مرسة ابتدائية

 20 2 كؿ صفيف مدرسة ثانوية 
 50 2 2ـ 100لكؿ  محؿ تجاري ركف

 50 2 2ـ 100لكؿ  سوؽ محمي أو شعبي
 20 8-5 2ـ 100لكؿ  مطعـ

 100 1 2ـ100لكؿ  مستشفى
 50 2 2ـ100 سوؽ صغير

 20 8-5 2ـ 100لكؿ  مقيى أو محؿ مرطبات
 (19,ص 2010)كراس معايير اإلسكاف العراقي,

واف ىذه المعايير ينبغي لممخطط الحضري أو الجية المخططة لمتصميـ االساس اف 
تأخذ بنظر االعتبار ىذه المعايير قبؿ وضع المخطط ,كما ينبغي عمى الجية المنفذة لممخطط 
اف تتحفظ عمية  اي تغيير فيو سوؼ يضر التصميـ  كمو ,ىنا نقصد تغير استعماالت 

 ة معينة مف تمؾ المعايير. االرض الف كؿ استعماؿ لو حاج
مترا مربعا  30اما معيار السيارة الواحدة في أماكف الوقوؼ فيي منيـ مف حددىا ب  

لمسيارة  2,5*5(ومنيـ مف حدده ب 3,ص2002)كمونة , 2(*2,5*6حسب المعادلة )
 (.7لمسيارات الكبيرة )النقيب,بال,ص 2ـ 28الصغيرة و
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ة السيارة الواحدة باعتبار اغمب السيارات مساح 2ـ 15لذا يرى الباحث اف يستخدـ 
 ىي مف نوع الصغير.

 
 description of the study area-وصف منطقة الدراسة:-المبحث الثاني:

,ص 2004كـ )الجريصي, 65تقع مدينة الفموجة الى الغرب مف مدينة بغداد بمسافة 
لمدينة بغداد في كما (وىذا موقع جعؿ مدينة الفموجة ضمف االقميـ  الحضري اليومي  54

 (2الخريطة)
فيي تعد المنفذ الغربي لمدينة بغداد ,اما موضع المدينة فيي تقع عمى نير الفرات 
وىذ الموقع ساعدىا عمى اتخاذىا قاعدة ادارية لمقوافؿ التجارية المتمثمة بخاف عويد )النزيزة 

مساحة تعد مدينة ىكتار ,وىي بيذه ال 3075تبمغ مساحتيا حسب المخطط االساس  حاليا(
متوسطة ذات حركة وتنقالت توصؼ بالكثيفة عف طريؽ  حركة التجارة واالشخاص يوميا, و 
اف قربيا مف العاصمة مكنيا مف اف تكوف مركزا تجاريا كثيفا يخدـ ما يحيطيا مف مدف 

 وقصبات.
الكمي  والسكاف2020الؼ نسمة  لعاـ  264219وبمغ عدد سكانيا الحضرييف  

ماعدا ما يقصدىا مف سكاف المدف المجاورة 2020لعاـ  351625لريفي اضري و لمقضاء الح
 ومناطؽ غرب العراؽ وغرب بغداد. ةوالحباني كالكرمة والعامرية والتاجي

وقد قسـ الباحث تقسـ منطقة الدراسة عمى ثالث أقساـ مزدحمة أو كثيفة  الحركة 
ركزية أو المنطقة التجارية  المركزية  بفعؿ االنشطة المتواجدة فييا ,اذ قسمت عمى منطقة الم

والمنطقة الثانية منطقة العيادات القديمة التي عمى انشطة تجارية صناعية طبية كما سياتي 
 ذكرىا الحقا والمنطقة الثالثة ىي منطقة المستشفى وما يحيطو مف أنشطة االخرى.
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 (توضح موقع  وموضع مدينة الفموجة2الخريطة )

 
وزارة البمديات واالشغاؿ العامة, مديرية التخطيط العمراني, قسـ تخطيط المنطقة الوسطى, المصدر: 

 (.10000: 1, مقياس )2010(, لسنة -ب  -397التصميـ االساس لمدينة الفموجة رقـ )
ومف اجؿ  تسييؿ عممية تصنيؼ استعماؿ االرض في المنطقة المركزية البد مف 

موذج لذلؾ ىو تصنيؼ برياف بيري الذي ظير اثر اتساع تصنيفيا وفؽ اسس عممية وافضؿ ن
حجـ المدينة وكثر استخداـ السيارة كونو واسطة اساسية في عممية التسوؽ وارتفاع مستوى 

 -( ,اذ وضع اربع اصناؼ لالستعماؿ التجاري وىي :160,ص1987المعيشة )الجنابي,
بيا االسرة بشكؿ يومي صنؼ األوؿ كثيرة المراجعة عمى السمع اليومية التي تتطم-1

 وىي كثيرة االزدحاـ
صنؼ ثاني وىي سمع الطمب عمييا منتظـ ودوري واالزدحاـ عمييا اقؿ مف  -2

 الصنؼ األوؿ
 صنؼ الثالث وىي االعتيادية التي تتطمب سمعا اعتيادية وتكوف قميمة االزدحاـ -3

اعدا المناسبات الصنؼ الرابع ىو السمع الكمالية التي ال تتطمب اي ازدحاـ عمييا م
 (3واالعياد ,كما في الجدوؿ )
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( واقع حال استعماالت االرض التجارية  لمنطقة الدراسة حسب تصنيف بريان بيري لعام 3الجدول )
2228 
 المساحة الكمية عدد المحالت االستعماؿ الصنؼ

 7300 291 فواكو وخضر جممة ومفرد األوؿ كثيرة المراجعة
 2000 133 لحـو

 16700 603 غذائية 
 8700 92 مطاعـ 

 2300 78 بيع الدجاج الحي
 5400 92 اقراف ومعامؿ المعجنات

 920 25 االسماؾ
 5900 161 خياطة وبيع المالبس الرجالية ونسائية الصنؼ الثاني/منتظمة

 3900 108 اقمشة
 3900 84 بذور ومبيدات ومعدات زراعية

 8000 63 واالصواؼعالوي بيع الحبوب والتمور 
 3300 92 صيرفة

 6900 174 كيربائيات صنؼ ثالث قميمة المراجعة
 10550 115 انشائية وصحيات

 7100 119 ورش حدادة
 4880 68 مقاىي

 6900 140 بيع االلكترونيات ومنزلية
 14500 168 معارض وورش نجارة

مجمعات وموالت متنوعة االحجاـ لمبيع 
 نقد وتقسيط

39 21500 

صنؼ رابع كماليات 
 وترفييية

 11000 448 كماليات 
 1980 38 صياغة ذىب

 3000 13 مشاتؿ
 1200 26 بيع الطيور

 157830 3169  المجموع
 

 المصدر الباحث باالعتماد عمى المسح الميداني
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مف خالؿ الجدوؿ فقد عد الباحث اف المجمعات التجارية عمى انيا مؤسسة واحدة وخاصة 
 مجمع تجاري كبير . 39اذا عممنا اف منطقة الدراسة مكونو مف 

اف دراسة ىذا االسموب وحده غير كافي إلعطاء فكرة وافية عف الطمب عمى ساحات وقوؼ 
السيارات والبد مف دراسة جميع استعماالت االرض في كؿ منطقة عمى حدة ,عميو فقد عمد الباحث 

(وحسب و حسب المناطؽ 4بجدوؿ واحد كما في جدوؿ) الى دمج جميع االستعماالت في كؿ منطقة
 (1التي تـ تقسيميا في الخارطة )

اف استعماالت االرض في المناطؽ الثالثة البد مف تناوليا بشكؿ تفصيمي كما في 
 (4الجدوؿ)

 (يوضح  اهم استعماالت األرض في المناطق المزدحمة 4الجدول)         
 المساحة العدد االستعمال المنطقة

االولى تجارية 
 مركزية

 02644 8402 المحالت التجارية

 8844 82 صيدليات ومختبرات وعيادات

 3444 33 مطاعم متنوعة

 8244 04 مقاهي وكازينو

 840644 8800 المجموع

الثانية العيادات 
الشعبية والعيادات 

 القديمة

 33444 488 المحالت التجارية

 0444 863 صيدليات ومختبرات وعيادات

 3444 82 مطاعم متنوعة

 8844 88 مقاهي وكازينو

 2444 3 مراكز صحية

 43844 082 المجموع

 الثالثة  المستشفى وما 
 يحيط به

 

 83844 080 المحالت التجارية

 0344 288 صيدليات ومختبرات وعيادات

 8044 08 مطاعم متنوعة

 044 88 مقاهي وكازينو

التخصصية  مستشفى والمراكز 
 التابعة له

0 48044 

 02044 8800 المجموع

 4169 المجموع الكلي
 

836844 

 1/4/2021-12/12/2020الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ 
 spatial-التوزيع المكاني لخدمات أماكن ساحات  وقوف السيارات:-رابعا:

distribution of parking 
في استعماالت االرض ساىـ في احداث خمؿ في شكؿ أماكف اف التغيير المستمر 

الوقوؼ وخاصة في المنطقة المركزية مف المدينة ,اذ تتركز ساحات وقوؼ السيارات في ثالث 
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مناطؽ ىـ المنطقة المركزية لممدينة  ولمعيادات الشعبية والمستشفى اما باقي المدينة فقد خمت 
وجدت فيي ال تشكؿ أي نسبة معينة وال يتـ  مف اي وجود ألماكف لوقوؼ السيارة ,واف

استخداميا اذ تتواجد في باحة المساجد والجوامع كما توجد أماكف وقوؼ قرب ممعب نادي 
وأماكف  2ـ 500وتوجد قرب مسبح االمواج بمساحة 2ـ 800الجوالف وىي بمساحة تزيد عف 

ا في المناسبات وال تشكؿ يتـ اشغالي 2ـ 500الوقوؼ مدينة االلعاب القرية السعيدة بمساحة 
عجز أو نسبة معينة مف الطمب عمييا و اف الذي ييمنا أماكف وقوؼ السيارات التي تشيد 
زخما كبيرا عمييا و ليا أوقات ذروة صباحية أو مسائية أو في كمييما كما في الجدوؿ 

 (3(وخريطة )5)
 ( يوضح التوزيع المكاني ألماكن  وقوف السيارات5الجدول)

وقوؼ  اسـ مكاف
 السيارة

طاقة  2المساحة/ـ
 االستيعابية/سيارة

 الموقع

 المنطقة األولى المنطقة التجارية المركزية
 فرع مقابؿ كورنيش الفموجة 26 400 الفيد

 راس الجسر القديـ 18 250 1اطمس 
 مقابؿ مصرؼ الرافديف /السوؽ 20 300 2اطمس

الفرع مقابؿ جامع الضاحي/مجيز   30 450 بال
 بكاميرا وسقائؼ

 الفرع مقابؿ جامع الضاحي  20 300 بال
 اماـ متوسطة الجميورية 20 300 االندلس
 مقابؿ البريد 30 450 الشيداء

 مقابؿ المجمع التجاري 20 300 الباز
 تحت المجمع التجاري في النزيزة 18 250 مجمع التجاري 

 النزيزة  18 250 بال
 النزيزة 20 300 بال

 خمؼ الحديقة العامة 120 1800 الحديقة العامة
 اماـ الحديقة العامة 18 250 اماـ الحديقة
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 اماـ جامع الصديؽ 12 200 جامع الصديؽ 
 اماـ الكماليات 20 300 بال
 اماـ الكماليات 20 300 بال
 تقاطع الكماليات 20 300 بال

 سوؽ الحميدية 20 300 الحميدية
 ساحة ميسموف 18 250 اماـ جامع الفياض 

  483 7250 المجموع
 المنطقة الثانية مجمع العيادات الشعبية والمجمعات الطبية القديمة 

دائرة التسجيؿ 
 العقاري 

 بجوار التسجيؿ العقاري 15 200

 أماـ قائـ مقامية الفموجة 28 400 ةقائـ مقامي
 أماـ مجمع الشفاء 15 200 مجمع الشفاء
 خمؼ مجمع السالـ 14 200 مجمع السالـ
 اماـ مجمع الغفراف الطبي 12 250 مجمع الفغراف

 خمؼ مركز االسعاؼ 40 600 بال
 اماـ دائرة المرور 15 200 دائرة المرور

 مجاور عيادة الدكتور حميد زكروط 20 300 بال
 اماـ عيادة دكتور حميد زكروط 20 300 بال
 البيبسيخمؼ مخزف  20 300 بال
خمؼ عيادة دكتور محمد اسماعيؿ  18 250 بال

 وكافتيريا قيس
  202 3200 المجموع

 المنطقة الثالثة  المستشفى العاـ وما يحيطو مف مجمعات طبية وتجارية
 قبؿ استدارة المستشفى 20     300 مجمع عادؿ

 قبؿ االستدارة /حي الضباط 18   250 مجمع األمانة
مجمع الوليد أو قرب صيدلية ركف  30 450 الوليد
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 المدينة
 قرب باب الطوارئ مجمع الفارابي 20 300 الفارابي

 قرب باب الطوارئ 30 400 عيف الحياة
 قبؿ استدارة المستشفى 18   250 المنصور

 مجمع العافية/اماـ كمية الطب 34  500 مجمع عافية
 اماـ االطراؼ الصناعية 30     400 مجمع العناية

 اماـ باب االطراؼ الصناعية 28    400 القمة
 قرب صيدلية الرفقة 20    300 بال 
 مجاور المركز األلماني لمتجميؿ 18    250 بال

 خمؼ مجمع الفاو 70    750 مجمع الفاو
قرب عيادة عدناف جيجاف  باتجاه  18    250 بال

 جامع المدلؿ
 قرب جامعة المدلؿ 18   250 بال

 قريب بوابة االمراض الوبائية 18    250 بال 
 بجوار الضريبة 38   500 دائرة الضريبة

  387 5800 المجموع
  1074 27300 المجموع الكمي

 المصدر الدراسة الميدانية
مف  الجدوؿ نجد اف ىناؾ عددا قميال مف أماكف الوقوؼ تحتوي عمى معايير 

كورنيش الفموجة ىذه الساحة مجيزة تخطيطو منتظمة وىي ساحة وقوؼ الفيد  بجانب 
بسقائؼ وكاميرات مراقبة وباب دخوؿ وباب خروج وانتظاـ السيارات في ىذا الموقؼ وسعة 

مترا مربعا وىو باألصؿ قطعة ارض سكنية في طريقيا لتتحوؿ  450مساحتو التي تصؿ الى 
 الى تجارية.

يف فرع السوؽ وىو وىناؾ مكاف وقوؼ سيارات اخر منتظـ  وىو مقابؿ مصرؼ الرافد
االخر يحتوي عمى سقايؼ وكاميرات ومنتظـ واغمب رواده ىـ اصحاب المحالت القريبة مف 
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منيا وىي ايضا عبارة عف قطعة ارض سكنية تـ ىدىا لتتحوؿ الى تجارية ,تبمغ مساحتيا 
 مترا مربعا . 450نحو 

 1800مساحتيا  و ىناؾ ساحة وقوؼ خمؼ الحديقة العامة أو مدينة االلعاب وتبمغ 
مترا مربعا وىي شبة منتظمة مف حيث طريقة وقوؼ المركبة غير انيا غير منتظمة مف ناحية 

 الدخوؿ والخروج.
وتوجد أماكف وقوؼ قرب عيادة الدكتور الزكروط خمؼ جامع الراوي وىي مسقفو 

 ومنتظمة بشكؿ جيد 
 ( توضح أماكن وقوف السيارات3خريطة )

 
البمديات واالشغاؿ العامة, مديرية التخطيط العمراني, قسـ تخطيط المنطقة الوسطى, المصدر: وزارة 

 (.10000: 1, مقياس )2010(, لسنة -ب  -397التصميـ االساس لمدينة الفموجة رقـ )
اما باقي الساحات فيي عبارة عف أماكف عشوائية تفقد معايير أماكف الوقوؼ وىي 

غميا صاحبيا في االستفادة منيا ماديا لحيف  بيعيا أو عبارة عف قطع ارض شبة متروكة يست
 .استثمارىا في نشاط اخر

 
 

 كفاءة خدمات ساحات وقوف السيارات في مدينة الفموجة-المبحث الثالث:
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تحميؿ كفاءة التوزيع المكاني لخدمت ساحات وقوؼ السيارات في مدينة الفموجة 
 .باستخداـ تقنية نظـ المعمومات الجغرافية

 -المسافة المعيارية والجار االقرب:
تـ استخداـ تقنية الجار االقرب في تحميؿ نظـ المعمومات الجغرافية كما في الشكؿ 

(1) 
الذي يوضح شكؿ توزيع أماكف وقوؼ السيارة في مدينة الفموجة ,فقد تبيف اف التوزيع 

اضح عف  %,وىذ و 1باحتمالية اقؿ مف 4,1223ىو التوزيع العشوائي بدرجة معيارية 
 الخريطة المرفقة لمشكؿ . 

( شكل توزيع باستخدام  تقنية الجار االقرب لتوزيع اماكن وقوف 8الشكل )
 GISالسيارات باستخدام ال

 

 
 تحميؿ كفاءة باستخداـ المعايير التخطيطية-2
تبيف مف  الدراسة  الميدانية اف المساحة الكمية التي تتطمب مواقؼ سيارات ىي   
وىي  اغمبيا  2ـ 27300والمساحة  التي تـ استغالليا اماكف وقوؼ السيارة ىي  236200

عبارة عف قطع سكنية معروضة لمبيع أو االيجار بسبب عدـ قدرة مالكيا عمى استغالليا أو 
بيعيا أو بيع نصفيا و اف يشتري غيرىا ,واذا تـ تطبيؽ المعايير بنائيا ,لذلؾ يمجا الى 

كما تـ ذكره عند تناوؿ المعايير , غير اف 2ـ 15المحمية ىي  اف حصة السيارة الواحدة ىي  
المقارنة مع المؤشر نجد ىناؾ فرقا كبيرا بيف المؤشر والمعيار التخطيطي اذ اف ىناؾ خمال 

ة كساحات وقوؼ السيارة في المخطط االساس اذ لـ يأخذ كبيرا جدا في المساحات المخصص
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بنظر االعتبار الزيادة الكبيرة الحاصمة  في عدد السيارات اذ اف العجز يصؿ الى اكثر مف 
72,6.% 

فمف  المقارنة تبيف اف المنطقة التجارية باالعتماد عمى المعيار منطقة الدراسة  
مف أماكف الوقوؼ لمسيارة  قد تصؿ الى (الى مساحات كبيرة  6تحتاج كما في الجدوؿ)

 مكاف لمسيارة  2927
 (يوضح العجز و الحاجة والعجز الى أماكن لوقوف السيارة في المدينة 6الجدول ) 

 نسبة العجز% العجز الموجود الحاجة/  المنطقة
1 1953 483 1470 75,2 
2 1715 213 1502 87,5 
3 1896 387 1509 79,5 

 80,5 4481 1083 5564 المجموع
 ,(8,9,7,6, 5, 4, 3المصدر الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )

ومف  الجدوؿ  تبيف اف  ىناؾ عجزا كبيرا في مكاف وقوؼ المركبة في المدينة يصؿ 
%ويميو المنطقة الثالثة 87,5%  ,احتمت المنطقة الثانية اعمى عجز وصؿ عمى 80,5الى 

سبب وقوؼ قاصدي الخدمة في نير الشارع % وىو عجز عاؿ جدا ,وىذا يدؿ عمى 79,5
وعمى االرصفة مسببة اختناقات مرورية وحوادث الدىس وتغيير شكؿ المدينة وانواع المموثات 

 والتجاوز عمى  الشوارع واالرصفة.
 questionuaire analysis form -تحميل استمارة االستبيان:

اخذ اراء المتواجديف في   استمارة اذ تـ اختيار اربعة أوقات ثـ 180شممت العينة 
ىذه المواقع وتـ توزيع االستبياف بمساعدة اصحاب الكراجات واصحاب المحالت التجارية 

 استمارة . 60والعامميف في عيادات االطباء والصيدليات ,اذ تـ توزيع في كؿ منطقة 
اذف فاف ىذا النوع مف العينات تسمى العينات العشوائية البسيطة ,و تـ استخداـ 

 (21,ص 2014لعينة القصدية النيا خير مف يمثؿ المجتمع )الرديسي,ا
مفردة مف مختمؼ الفئات الوافدة الى منطقة الدراسة سواء كانوا  180وشممت العينة 

 عامميف أو مستفاديف مف ىذه الخدمة ,اذ تـ عرض مجموعة مف االسئمة منيا  :=
 (7ما في الجدوؿ )المينة اذ كانت المينة المتحكمة ىي مينة الكاسب ك-1
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 ( مهنة العينة7الجدول )
 النسبة% العدد المينة

 24 44 موظؼ
 48 84 كاسب
 9 17 طالب

 10 18 متقاعد
 9 17 اخرى

 100 180 المجموع
 المصدر استمارة االستبياف

%مف حجـ العينة انو يعمؿ كاسبا ويعتقد الباحث اف اغمب ىؤالء  48فقد جاب 
 الكسبة ىـ عامموف في منطقة الدراسة في االعماؿ التجارية والصناعية والصحية 

 (8نوع الرحمة التي تقـو بيا؟ كما في الجدوؿ )-2
 ( ما نوع الرحمة التي تقوم بها الى هذه المنطقة؟8الجدول)

 النسبة% عددال نوع الرحمة
 17 31 تسوؽ
 28 50 عالج
 42 76 عمؿ

 5 9 ترفييو
 3 5 مراجعة الدوائر

 5 9 اخرى
 100 180 المجموع
 المصدر استمارة االستبياف

و مف  الجدوؿ تبيف اف اعمى الرحالت التي يقوـ بيا السكاف مف المدينة أو ما 
يمييا رحمة العالج بمغت  % مف العينة ثـ 42يحيطيا ىي لغرض العمؿ ,اذ شكمت نسبة 

 % مف العينة.3% مف حجـ العينة ,واحتؿ مراجعو الدوائر الخدمية نسبة 28
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وىي الواسطة المفضمة لدى السكاف  -واسطة النقؿ التي يستخدميا افراد العينة: -3
 (9% منيـ بانة يمتمؾ سيارة خاصة كما في الجدوؿ )58ىي السيارة الخاصة اذ اجاب نحو 
 يوضح واسطة النقل في منطقة الدراسة( 9الجدول )

 النسبة% العدد واسطة النقؿ
 58 104 سيارة خاصة

 7 13 نقؿ عاـ
 10 19 اجرة

 18 32 مشي
 7 13 اخرى

 100 180 المجموع
 فالمصدر استمارة االستبيا

التنقالت ىي السيارة مف  الجدوؿ اعاله تبيف اف واسطة النقؿ المستخدمة في و 
% مف حجـ العينة ثـ يمييا المشي واحتؿ النقؿ العاـ اقؿ 58احتمت نحو  الخاصة التي

 االجابات بسبب انعداـ تواجده في منطقة الدراسة.
 (10كما في الجدوؿ ) -مكاف وقوؼ السيارة المستخدمة في الرحمة:

 (مكان ايفاق السيارة الخاصة 82الجدول)  
مكاف ايقاؼ السيارة 

 الخاصة
 النسبة% العدد

 25 26 الوقوؼأماكف 
 38 39 رصيؼ الشارع
 21 22 الشوارع الفرعية
 14 15 اماـ مقر عممي

 2 2 اخرى
 100 104 المجموعة

 المصدر استمارة االستبياف
% مف حجـ العينة 38الجدوؿ اعاله يتعمؽ ايقاؼ السيارة في المدينة وقد اجاب اف 

يتـ ايقافيا في أماكف الوقوؼ % 25يتـ ايقاؼ سيارتو في رصيؼ الشارع أو نير الشارع و
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% مف العينة بانو يتـ ايقاؼ سيارتو اماـ محؿ عممة بغض النظر عف االزدحاـ 14واجاب 
 التي يسببو لممارة.

 (11كما في الجدوؿ ) -سبب عدـ استخداـ اماكف الوقوؼ:
 (سبب عد استخدامك أماكن الوقوف 88الجدول) 

 النسبة% العدد سبب وقوفؾ بالشارع
 28 22 محؿ العمؿ أو األماكف المقصودة قربو عف

 3 2 اسباب مادية
 36 28 بعد أماكف الوقوؼ عف  المكاف المقصود

 30 24 االزدحاـ المروري
انعداـ الثقة بأصحاب ساحات الوقوؼ أو 

 العامميف معيـ
2 3 

 100 78 المجموع
 المصدر استمارة االستبياف

اذ اف اغمب العامميف ال يأتوف بسيارة  بؿ يأتوف  مشيا أو بواسطة الدراجة اليوائية  
 بسبب  قربيـ مف أماكف عمميـ.
 (  12كما في الجدوؿ )  -عدد ساعات المكوث :

 (عدد ساعات المكوث82الجدول )
 النسبة% العدد الساعة

 21 5 اقؿ مف ساعة
 48 13 2-1مف 
 20 5 4-3مف

 11 3 4اكثر مف 
 100 26 المجموع

 المصدر استمارة االستبياف
مفردة أجابوا انيـ يستخدموف أماكف الوقوؼ  26تبيف عف طريؽ  الجدوؿ اف اؿ

ساعات  في  3-2% مف العينة انيـ يمكثوف مدة مف 48المخصصة لمسيارة  وقد اجاب اف 
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. ثـ يمييا اكثر مف % مف حجـ العينة21اثناء الرحمة الواحدة ,ثـ يمييا اقؿ مف ساعة بنسبة 
 ساعات. 3

 (13فكانت االجابة كما في الجدوؿ )-درجة الرضا عف ساحات الوقوؼ : -7
 (درجة الرضا عن ساحات وقوف السيارات83الجدول )   

 االجابة % العدد درجة  الرضا
 18 32 راض  

 30 54 راِض الى حد ما
 52 94 غير راض  

 100 180 المجموع
 المصدر استمارة االستبياف       

 ( درجة رضا السكان عن اماكن وقوف السيارة 2شكل ) 

 
 (13المصدر جدوؿ )

% راضيف الى حد ما 30% مف افراد العينة انيـ غير راضيف و 52فقد اجاب اف  
%,عف أماكف وقوؼ السيارات والسبب يعود كما ذكر 18,اما الراضي عف ىذه األماكف فيـ 

اخذ ىذه األماكف خالؿ اعداد المخطط االساس تنفيذه والتغيير المستمر في الى عدـ 
 استعماالت االرض  والتجاوز عمى ىذه األماكف.
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 الذروةرصد ساحات وقوف السيارات لمعرفة أوقات 
اما الرصدات التي قاميا الباحث فقد تـ اختيار ساحتيف واحدة  في المجمعات   

الفية الى موقؼ السيارات وتـ تدوينيا بواقع رصدتيف لكؿ ساحة  الطبية لمعرفة عدد السيارات
 -كما يأتي:

الموقؼ األوؿ موقؼ سيارات مجمع الفاو وىو مخصص ضمف مجمعات الطبيبة 
سيارة ,اذ تـ الرصد مف الساعة الواحدة  70وبعض االستعماالت التجارية, ويستوعب نحو 
ة الحضر الصحي في المدينة وبواقع يوميف بعد الظير الى الساعة الثامنة مساء موعد بداي

 (14ىما السبت والخميس بداية االسبوع ونيايتو. الجدوؿ )
 ( يوضح الرصدات الميدانية لموقف السيارات خمف مجمع الفاو 84الجدول)

 8 7 6 5 4 3 2 اليوـ /الوقت
 19 52 70 63 57 34 18 االحد

 12 46 63 64 46 27 12 الخميس
 3/2021/ 14و  11الباحث يوـ 

مساء وىو التوقيت الربيعي  7الساعة -5وقد تبيف اف أوقات الذروة تبدا مف الساعة 
وغير اف الكثير مف المراجعيف  متخوفيف مف مساءلة الحضر الصحي مما جعمة يضطر الى 

 االستعجاؿ في اكماؿ مشواره ولو بصورة جزئية .
تـ رصدىا بالطريقة نفسيا ىي  الموقؼ الثاني  موقؼ سيارات الحديقة العامة والتي

أماكف الوقوؼ أو الساحة الموجودة خمؼ مدينة االلعاب أو الحديقة العامة  وىي تستوعب 
ظير  12سيارة ,اذ تـ رصد الساحة مف الساعة السابعة صباحا الى الساعة  120نحو 

 (15,الجدوؿ)
 ( رصدات الباحث لموقف سيارات خمف الحديقة العامة85الجدول )

 1 12 11 10 9 8 7 /الوقت, صباحا  اليوـ
 23 35 99 60 38 21 8 االحد

 21 29 89 54 39 28 5 الثالثاء
 3/2021/ 9و  7راصدت الباحث يوـ 
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ظيرا وىي أوقات  12-10تبيف عف طريؽ  الجدوؿ اف ساعة الذروة ىي الساعة 
السيارة فقط تبقى التسوؽ في المدينة ,وتقؿ حركة السيارة في األماكف المخصصة لوقوؼ 

 سيارات اصحاب المحالت ومف ثـ تبدا الحركة مرة ثانية بعد الظير اي المدة المسائية.
 استنتاجات:

مشكمة عدـ وجود  .أماكف لوقوؼ السيارة في المدينة أو قمتيا مشكمة تعاني منيا -1
 اغمب دوؿ العالـ السيما الدوؿ النامية منيا العراؽ ومنطقة الدراسة

أماكف الوقوؼ  اصبح عائقا اماـ حركة المواطنيف في تنقالتيـ وحياتيـ  انعداـ -2
اليومية مما ادى الى صعوبة الحصوؿ عمى الخدمات الضرورية ,السيما رحمة العالج ورحمة 

 التسوؽ ورحمة العمؿ .
النوع السائد في المواقؼ في منطقة الدراسة ىو  مواقؼ السيارات خارج الشارع -3

وع يتصؼ باألماف وانسيابية الحركة وقمة االزدحاـ المروري ,اما الوقوؼ بجوار الرئيس فيذا الن
الرصيؼ عمى الرغـ مف قمتو فيو  قميؿ الوجود بسبب االختناقات التي يسببيا والتجاوزات 

 عمى  الشارع العاـ.
ىناؾ العديد مف المعايير التخطيطية التي تيتـ بأماكف وقوؼ السيارة ولكؿ منطقة -4

مدينة معيار خاص بيا لذلؾ تـ اعتماد عمى معيار اإلسكاف العراقي لممقارنة بيف المعيار أو 
 والمؤشر.

موقع مدينة الفموجة وقربيا مف العاصمة بغداد جعميا ذات حركة يومية كثيفة سواء -5
كانت عالجية أو تشويقية أو حركة عمؿ مما تطمب توفير العديد مف المرافؽ والخدمات 

 الضرورية.
لتوضيح اكثر  تـ تقسيـ مناطؽ أماكف وقوؼ السيارة في المدينة عمى ثالث -6

مناطؽ ىي منطقة التجارية المركزية  وفييا اكثر الفعاليات التجارية والعالجية والمنطقة الثانية 
ىي منطقة العيادات الشعبية والسينما وفييا العديد مف المجمعات الطبية  والتجارية والصناعية 

 طقة الثالثة فيي ما يحيط بالمستشفى وما فيو مف فعاليات متنوعة .اما المن
موقؼ  2927تعاني منطقة الدراسة مف عجز كبير في اماكف الوقوؼ اذا بمغ -7

 % مف عدد السيارات تتوقؼ في رصيؼ او نير الشارع72,6سيارة اي بنسبة 
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ؿ وتسوؽ عف طريؽ  الدراسة الميدانية تبيف اف اغمب الرحالت ىي رحالت عم-8
وعالج عمى التوالي ,اما واسطة النقؿ المستخدمة ىي السيارة الخاصة احتمت اعمى االجابات 

% منيـ يضع سيارتو في أماكف وقوؼ السيارة ,اما درجة عدـ الرضا عف ىذه 25واف منيـ 
 % مف حجـ العينة52األماكف فقد بمغت 

كما حددىا البرنامج توزيع أماكف وقوؼ السيارة في المدينة بصورة عشوائية -9
 االحصائي.
قاـ الباحث با لرصد في يوميف محدديف لرصد السيارات الفية الى ساحتيف -10

مختمفتيف في المدينة لمعرفة أوقات الذروة وقد تبيف اف الذروة الصباحية تبدا مف الساعة 
 7- 5 ظيرا لتضمحؿ وتبدا بالذروة المسائية التي تبدا مف الساعة 12العاشرة صباحا الى 

 مساء.
 التوصيات

العمؿ عمى استقالؿ  القطع االراضي التابعة لمبمدية وخاصة المجاورة لمدينة االلعاب  .1
وتحويميا الى ساحات لوقوؼ السيارة ,كما استغالؿ االرض ضمف محرمات تانكي الماء في 

 المنطقة األولى وتحويميا أماكف لوقوؼ السيارات.
طريؽ  توفير باصات خاصة تسير بأوقات محددة تشجيع النقؿ العاـ في المدينة عف  .2

 الف ذلؾ سوؼ تقمؿ مف استخداـ السيارة الخاصة.
تشريع فانوف يمـز مف يشيد المجمعات التجارية أو الطبية عمى بتوفير أماكف الوقوؼ  .3

 أواًل.
ادخاؿ التقنيات الحديثة في ادارة ىذه األماكف لحماية السيارة مف  السرقة والعبث عف  .4

 راقبة الكراج بالكاميرا ووضع اجيزة االنذار واالتصاالت الحديثة .طريؽ  م
تقميؿ مف اىمية السوؽ والمجمعات الطبية عف طريؽ  اقامتيا في أماكف اخرى اقؿ  .5

ازدحاما وطمبا عمى أماكف الوقوؼ ونقميا الى جنوب شماؿ المدينة مستفيديف مف توفر قطع 
 اراضي رخيصة.

بية والحكومية كميا الى أماكف اخرى مثؿ استغالؿ نقؿ المؤسسات االدارية والط .6
 الشريط المحصور بيف السكؾ الحديدية وشارع الثرثار .

 ترؾ بعض الشوارع المزدحمة فقط لحركة السابمة ومنع دخوؿ السيارة الييا. .7
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اقامة الندوات وورش العمؿ لتوعية المواطنيف بأىمية النقؿ العاـ بداًل الخاص ال نو  .8
 اف بيئًيا واقتصاديًا وامنيًا.يؤثر عمى السك
 -المصادر:قائمة 

 انمار النقيب ,تحميؿ مواقؼ السيارات ,مشروع كمية اليندسة جامعة تكريت. -1
الجريصي ,عبد الرزاؽ محمد ,تقويـ المساحات الخضراء ضمف المخطط االساس, رسالة -2

 .2004بغداد,ماجستير مقدمة الى المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة 
الجنابي ,,د صالح  حميد ,جغرافية الحضر ,اسس وتطبيقات ,مطبعة جامعة   الموصؿ    -3

 .1987,العراؽ,
الرديسي ,سمير محمد عمي ,االحصاء في الجغرافية ,كمية التربية ,جامعة -4

 .2014الخرطوـ,
 .2010العجيمي ,محمد صالح, جغرافية المدف, مطبعة الكتاب ,االردف , -5
 .2008العشاوي, عبد الحكيـ ناصر, جغرافية المدف ,المكتب الجامعي الحديث ,مصر,-6
المحمدي عبد الرزاؽ محمد ,المحمدي عيود ناجي عبود , تحميؿ مكاني لساحات وقوؼ  -7

 (2019مجمة التربية االساسية ,بالجامعة المستنصرية, السيارات في مركز مدينة الفموجة,
لمواصالت في المناطؽ الحضرية)دليؿ معايير ومقاييس االعدادات دليؿ تخطيط الطرؽ وا -8

المخططات العمرانية, االدارة العامة لمتنظيـ والتخطيط العمراني ,الطبعة األولى , راـ اهلل 
 .2013,فمسطيف حزيراف 

حيدر كمونو, اىمية تحديد مواقؼ السيارات في المدينة العراقية, محاضرات القيت عمى  -9
 توراهطمبة الدك

غنيـ, عثماف محمد, معايير التخطيط فمسفتيا, انواعيا ,منيجيتيا اعدادىا وتطبيقاتيا  -10
 .2011,دار الصفا لمنشر,االردف,

 .2010وزارة االعمار واإلسكاف, كراس معايير اإلسكاف الحضري ,نيساف  -11
المنطقة  وزارة البمديات واالشغاؿ العامة, مديرية التخطيط العمراني, قسـ تخطيط-12

: 1, مقياس )2010(, لسنة -ب  -397الوسطى, التصميـ االساس لمدينة الفموجة رقـ )
10000.) 
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وزارة الشؤوف البمدية والقروية ,دليؿ المعايير التخطيطية لمواقؼ السيارات ,الرياض -13
 ىػ .1436,العربية السعودية 

14-- G .logie ,international planning Clossares ofransport nether land 
,1980,p 48. 

 -الممحق استمارة االستبيان:
 استمارة االستبياف

 عزيزي المواطف اف ىذه االستمارة ألغراض بحث عممي بعنواف 
 )تحميؿ مكاني األماكف وقوؼ السيارة في مدينة الفموجة (

 راجيا االجابة دوف كتابة االسـ
 تقاعد) ( اخرى) (مينة حجـ العينة ؟موظؼ) ( كاسب) ( طالب) ( م -1

نوع الرحمة التي تقوـ بيا؟ سوؽ ) ( عمؿ) ( عالج) ( ترفييو) ( مراجعة الدوائر) ( 
 ) (اخرى

مشي) (  ) (اجرة ) (سيارة خاصة) ( نقؿ عاـ واسطة النقؿ المستخدمة في الرحمة؟
 ) (اخرى

؟ أماكف الوقوؼ) ( رصيؼ الشارع ) اذا استخدمت سيارة خاصة ايف يتـ ايقافيا
 (الشوارع الفرعية ) ( اماـ مقر عممي اخرى) (

سبب؟ وقوفؾ بالشارع )  (قربو عف محؿ العمؿ  سبب عد استخدامؾ أماكف الوقوؼ
أو األماكف المقصودة) ( اسباب مادية) ( بعد أماكف الوقوؼ عف  المكاف المقصود) ( 

 االزدحاـ المروري) (
 ييا) (انعداـ الثقة بأصحاب ساحات الوقوؼ أو العامميف ف

 ) (4) ( اكثر مف 4-3) ( مف2-1عدد ساعات المكوث؟ اقؿ مف ساعة) ( مف -6
راًض) ( راًض الى حد ما) ( غير  ؟درجة الرضًا عف ساحات وقوؼ السيارات-7

 راًض) (
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