جملة دياىل 2017 /

العدد الرابع والسبعوٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور طرق النقل في توطن صناعة طحن الحبوب في محافظتي ديالى وواسط
الكممات المفتاحية :طرق  ،توطن  ،طحن
البحث مستل من أطروحة دكتوراه

م.م نبراس سعدون مطشر

أ.د خضير عباس خزعل

جامعة ديالى  /كمية التربية لمعموم االنسانية
nibras sadoon@Gmail.com
khudeir Abbas@Gmail.com

الممخص
ألية ظاىرة
يعد النقؿ مف ابرز العوامؿ االقتصادية المؤثرة في التوزيع الجغرافي ّ
جغرافية بشرية ومف بينيا المؤسسات الصناعية ،حيث تبرز أىمية ىذا العامؿ في تحديد
مواقع الصناعة مف خالؿ مزايا التخصص واإلنتاج الكبير ،وتعد محافظة ديالى مف
المحافظات التي تتوافر فييا شبكة واسعة مف الطرؽ مف بينيا ثالثة مف الطرؽ الرئيسية وىي
الطريؽ الرئيسي رقـ ( 5و 2و ،)4فضال عف شبكة واسعة مف الطرؽ الثانوية التي يبمغ
طوليا( )6336كـ وشبكة مف الطرؽ الريفية البالغة( )566كـ ،اما عمى مستوى محافظة
واسط فيخترؽ المحافظة الطريؽ الرئيسي رقـ ( )6ويمر خالليا الطريؽ رقـ( )7ويبمغ مجموع
اطواؿ الطرؽ الثانوية ( )663كـ ،واما اطواؿ الطرؽ الريفية فقد بمغت ( )806كـ.
اما كثافة الطرؽ مقارنة بالمساحة الكمية فقد بمغت كثافة الطرؽ في محافظة ديالى
( )63,5كـ600 /كـ ،2اما كثافة شبكة الطرؽ بمعيار المساحة في محافظة واسط فقد بمغت
( )66,9كـ600 /كـ 2وىذا يدؿ اف كثافة شبكة طرؽ النقؿ بالسيارات في محافظة ديالى
اكثر نسبة مف كثافة شبكة طرؽ محافظة واسط ،ومف خالؿ الدراسة والتشخيص تبيف اف
اغمب مواقع مطاحف الحبوب (القمح) تقع عمى امتداد الطرؽ الرئيسية والثانوية في منطقة
الدراسة ..
المقدمة
يعرؼ النقؿ بأنو مجموعة الطرؽ واألساليب والوسائط والتقنيات واإلجراءات التنظيمية
واالقتصادية التي تيدؼ إلى نقؿ اإلنساف ومنتجاتو مف مكاف إلى أخر وبموجب ىذا
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التوصيؼ يمثؿ النقؿ قطاعاً مستقالً مف قطاعات االقتصاد المادي( .)6وتعد طرؽ النقؿ

إحدى أىـ مقومات البناء التحتي لمصناعة  ،وتعد كمؼ النقؿ عامالَ موضعياً لقياـ
الصناعات.

ويعد النقؿ مف أبرز العوامؿ االقتصادية المؤثرة في التوزيع الجغرافي لممؤسسات الصناعية
وتبرز أىمية ىذا العامؿ في تحديد مواقع الصناعة  ،وايجاد نوع مف التخصص في اإلنتاج
واالنتفاع مف مزايا اإلنتاج الكبير  ،وأصبح تحديد الطاقات اإلنتاجية يبنى عمى ىذا العامؿ ،
ويعد النقؿ باتفاؽ أغمب الباحثيف باقتصاديات الموقع عامؿ مؤثر في تحديد المواقع
الصناعية  ،وقد كانت الريادة في ىذا الخصوص لالقتصادي األلماني فوف تونف(
 ) V.Thunenومف بعده الفريد ويبر(  ) A. Weberوأد كار ىوفر(  )E. Hooverوولياـ
لونياردت(  ،)W. Launhardtوغيرىـ .ويؤدي النقؿ خدمة عامة  ،ويساعد الصناعات
القائمة عمى النمو  ،كما يساعد عمى قياـ صناعات جديدة بفتح مداخؿ ليا الى مصادر
المواد األولية الداخمة في اإلنتاج  ،ونقؿ وتسويؽ المنتجات الصناعية الى األسواؽ،ونقؿ

()2
وعد(الفريد ويبر )عامؿ النقؿ
مصادر الطاقة ونقؿ القوى العاممة مف والى موقع العمؿ ّ .

أوؿ وأىـ العوامؿ المؤثرة في اختيار المواقع الصناعية فقد أكد عمى اف الموقع األمثؿ

واألفضؿ يتحدد في تمؾ النقطة التي فييا أقؿ تكاليؼ نقؿ مع مراعاة الكمية والمسافة

()3

.

لذلؾ فأف توفر طرؽ ووسائؿ النقؿ الرخيص والمالئـ لمنتج ما عادة" ما تؤدي الى أتساع
(.)4

منطقة تسويقو وبسط نفوذه عمى مناطؽ التسويؽ المنافسة لو

اذ اف لعامؿ النقؿ دو اًر مؤث اًر في قياـ النشاط الصناعي ألي اقميـ ،وىو عامؿ مف عوامؿ

التوطف الصناعي  ،فالمنطقة التي تتمتع بشبكة طرؽ متطورة تكوف أكثر آستقطاباً في قياـ
المشاريع الصناعية ،حيث أف انخفاض نفقات النقؿ تعمؿ عمى زيادة الفوائد المكانية لمراكز

التسويؽ ،والتي تعتمد عادة عمى طبيعة األرض وكثافة طرؽ النقؿ( .)5واذا كانت طرؽ النقؿ
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ووسائمو ميمة لتوطف الصناعة وتطورىا  ،فإف الصناعة تؤثر ىي األخرى بتطوير قطاع

النقؿ ،الذي يجعؿ بنائيا ضرورة أقتصادية .
وتحتاج الصناعات بشكؿ عاـ وصناعة طحف الحبوب(القمح) بشكؿ خاص الى نقؿ كفوء
وشبكة طرؽ جيدة لنقؿ المواد األولية التي قد تصؿ الى مالييف األطناف سنويا" الى مواقع
صناعة طحف الحبوب(القمح) وغيرىا فضال"عف نقؿ القوى العاممة ومصادر الطاقة (النفط
والكاز) .ونقؿ اإلنتاج إلى األسواؽ  ،وىذا يقتضي وجود نقؿ بكمفة منخفضة  ،إذ يتعذر
رؤية صناعات ناجحة ومتطورة ما لـ تكف ىناؾ شبكة طرؽ جيدة ،فطرؽ النقؿ تربط بيف
مناطؽ اإلنتاج وتوزيعو إلى األسواؽ ومناطؽ المواد األولية الداخمة في اإلنتاج الصناعي،
فكمما كانت طرؽ النقؿ متوفرة أدى ذلؾ إلى سرعة انتقاؿ السمع وانتشارىا في األسواؽ في
الوقت المناسب ،وتؤثر طرؽ النقؿ في مدى استغالؿ الموارد الطبيعية في اإلقميـ أو

المحافظة( .)6واف كفاءة خدمات النقؿ يمكف التعرؼ عمييا مف خالؿ نطاؽ الخدمة والمناطؽ
التي تغطييا تمؾ الخدمة الى اقصى منطقة عند اطراؼ المدف وفي كؿ االوقات ،ومدى
الربط بيف اجزاء المدينة الداخمية والخارجية وطبيعة اكساء الطرؽ وسعتيا وخموىا مف الحفر

لو الدور الفاعؿ والمؤثر في زيادة حركة وانسابية المرور عمى تمؾ الطرؽ ( ،)7لذا يعد النقؿ
مف العوامؿ االساسية ال تي تؤثر في التوطف الصناعي في أي دولة  ،بؿ وفي تحديد مواقع
المنشآت الصناعية والتخطيط لمتنمية الصناعية فييا  .كما تشكؿ شراييف النقؿ بالسيارات
اسس االنتعاش والتطوير ،حيث تقوـ بتقريب المسافات وتربط بيف االقاليـ المتباعدة وتنقؿ
الحركة والنشاط الصناعي كصناعة انتاج الطحيف لتمؾ االقاليـ الموصمة الييا  .لذا يعد النقؿ
عممية متممة لالنتاج مف خالؿ نقؿ منتجات االنشطة االقتصادية كالزراعة والصناعة مف
مناطؽ انتاجيا الى اماكف استيالكيا في الوقت المناسب .
تعد دراسة طرؽ النقؿ ووسائمو المختمفة عنص اًر فعاالً في عممية االنشطة
لذلؾ ّ
االقتصادية ،حيث اف انشاء طرؽ الموصالت اصبح عامؿ اساسي وجوىري في انجاح
المشاريع الصناعية التنموية ،حيث يمثؿ النقؿ احد عناصر البنية التحتية الالزمة لمتنمية
الصناعية واالجتماعية واالقتصادية في أي دولة .
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ثانيا -مشكمة البحث

ما ىو دور شبكة طرؽ النقؿ بالسيارات في توطف صناعة طحف الحبوب في
محافظتي ديالى وواسط ؟.
ثالثا – فرضية البحث

تحتاج الصناعات بشكؿ عاـ وصناعة طحف الحبوب(القمح)بشكؿ خاص الى نقؿ كفوء

وشبكة مف طرؽ السيارات لنقؿ المواد األولية ومصادر الطاقة (الوقود) والعماؿ الى مواقع
تأثير
صناعة طحف الحبوب ونقؿ المنتوج الصناعي،اذ اف لطرؽ النقؿ بالسيارات ووسائطو
اً

كبير في توطف مصانع طحف الحبوب في محافظتي ديالى وواسط.
اً
رابعا  -حدود البحث

 .1الحدود المكانية
تتحدد منطقة الدراسة مكانيا بالحدود اإلدارية لمحافظتي ديالى وواسط  ،اذ تقع
محافظة ديالى بيف دائرتي عرض(°33,3 -و )°35,6-شماال وخطي طوؿ( °44,22 -و-
 )°45,56شرقاً ،وبمقارنتيا بموقع العراؽ الفمكي نجد أف المحافظة تحتؿ دائرتيف مف العرض

وخطيف مف خطوط الطوؿ ،وعمى أساس ىذا الموقع شغمت محافظة ديالى مساحة
بمغت(67685كـ ،)2وىي تشكؿ ما نسبتو( )%4,6مف مساحة العراؽ ،وتتميز المحافظة
بتعدد المحافظات التي تحدىا ،وتمتاز حدودىا الشرقية بكونيا حدود دولية .أما محافظة
واسط بحدودىا اإلدارية فيي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي مف وسط العراؽ بيف خطي طوؿ
(°44,32-و)°46,36-و دائرتي عرض(°36,57-و،)°32,36-وتتميز المحافظة بتعدد
المحافظات التي تحدىا كما تتميز بكوف حدودىا الشرقية ىي حدود دولية ،وبيذا الموقع
شغمت مساحة محافظة واسط نحو (67653كـ . )2نستنتج اف منطقة الدراسة لمحافظتي
ديالى وواسط تقع بيف دائرتي عرض(°27,36-و  )°35,6-شماالً ،وبيف خطي طوؿ(-

°44.22و  )°46، 34-شرقاً وشغمت مساحة بمغت()34838كـ2وىذا أدى الى تنوع شبكة
طرؽ النقؿ فييما وانعكس ذلؾ عمى توطف صناعة طحف الحبوب في منطقة الدراسة،

وحص ار بطرؽ السيارات طريؽ رقـ ( 5و 2و )4الرئيسي بالنسبة لمحافظة ديالى  ،وطريؽ
رقـ ( 6و )7الرئيسي بالنسبة لمحافظة واسط .
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20الحدود الزمانية

تتمثؿ الحدود الزمانية بشبكة طرؽ النقؿ بالسيارات لعاـ  2063في محافظتي ديالى وواسط .
خامسا – اىداف البحث واىميتو

ييدؼ البحث الى بياف دور طرؽ النقؿ بالسيارات في توطف صناعة طحف الحبوب

في محافظتي ديالى وواسط  ،حيث اف انخفاض نفقات النقؿ تعمؿ عمى زيادة الفوائد المكانية
لمراكز التسويؽ،وما دامت عممية انتاج الطحيف وعممية ايصالو لممستيمؾ ىي غاية أساسية
مف غايات توطف ىذه الصناعة في منطقة الدراسة .
سادسا – منيج البحث  :جاءت المنيجية محددة وقابمة لمتطبيؽ تحتوي عمى آليات عمؿ
حتمية وذات منافع عامة تعود بيا عمى الدولة ،وأستخدـ الباحث أكثر مف منيج لدراستو فقد
أستخدـ المنيج الوصفي والمنيج التحميمي والكمي في دراسة طرؽ النقؿ واثرىا في توطف
صناعة طحف الحبوب في منطقة الدراسة،وتطمب ذلؾ جمع البيانات مف مصادرىا الحكومية
فضال"عف الدراسة الميدانية كما تضمف جمع البيانات مف مصادرىا المكتبية واطالع الباحث
عمى أدبيات التخصص.
سادسا– ىيكمية البحث
تضمنت ىيكمية البحث دراسة التحميؿ الجغرافي ألنواع وخصائص الطرؽ في محافظتي
ديالى وواسط واثره في توطف مطاحف الحبوب ،واالستنتاجات والتوصيات.
المبحث االول– تحميل جغرافي ألنواع وخصائص الطرق في محافظة ديالى
تتوافر في محافظة ديالى الكثير مف الطرؽ المعبدة التي تمثؿ الشرياف الرئيسي الذي
يربط الوحدات اإلدارية بالمحافظة مف جية  ،ويربط أجزاء المحافظة بالمحافظات المجاورة
مف جية أخرى .اذ بمغ مجموع أطواؿ الطرؽ في المحافظة عاـ 6885( 6995كـ) مف
الطرؽ الرئيسية والثانوية والزراعية والريفية  ،وىي تشكؿ نسبة ()%4.7مف مجموع أطواؿ

الطرؽ في العراؽ البالغة ( 39735كـ)( ،)8ويالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )6إف اطواؿ الطرؽ
في محافظة ديالى عاـ  2063تصنؼ إلى :
 -1الطرق الرئيسة

وىي تربط جميع المدف في المحافظة ثـ تربطيا ببقية المحافظات ويصؿ عددىا

إلى(ستة طرؽ) ،ويبمغ مجموع أطواليا( 534كـ) وىي تشكؿ نسبة ( )%22,4مف مجموع
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اطواؿ طرؽ المحافظة ،وبنسبة( )%3,5مف مجموع أطواؿ الطرؽ الرئيسية في العراؽ البالغة
( )65395كـ( ،)9ومف ىذه الطرؽ الرئيسة طريؽ (رقـ  )2و(رقـ  )5و(رقـ  ،)4إذ يربط
الطريؽ (رقـ )2وسط العراؽ والعاصمة بغداد بشمالو عف طريؽ ربط بغداد بمحافظة صالح
الديف ثـ المحافظات الشمالية التأميـ وأربيؿ والسميمانية ونينوى  ،وبذلؾ يعد شرياناً حيوياً

ميماً بالنسبة لممحافظات والعراؽ  ،أما الطريؽ الثاني فيو (رقـ )5طريؽ بغداد – بعقوبة –

المقدادية فيعد مف الطرؽ الدولية وىو الشرياف الذي يربط بغداد مع الحدود االيرانية عبر

المحافظة ينظر خريطة ( ،)6ولو أىمية منذ القدـ في نقؿ البضائع والمسافريف حيث كاف
شرياف العراؽ والدوؿ المجاورة لو مع إيراف ودوؿ المشرؽ ،والطريؽ الثالث فيو( رقـ)4الذي
يربط المحافظة مع السميمانية في جزئيا الشمالي الشرقي ،إضافة إلى ذلؾ ىناؾ طرؽ اخرى
تربطيا مع المحافظات
المجاورة لـ يتـ ترقيميا وىي طريؽ الكوت السياحي الذي يعتبر شرياف المحافظة مع
المحافظات الجنوبية مرور بمحافظة واسط عبر طريؽ الكوت – البصرة  ،والطريؽ الثاني
ىو طريؽ كفري الذي يربط محافظة ديالى بمحافظة صالح الديف واعطي رقـ(.)60()A4
 -0الطرق الثانوية
يصؿ طوؿ ىذه الطرؽ إلى ( )6336كـ مف الطرؽ الثانوية وتشكؿ نسبة ()%56
مف اطواؿ طرؽ المحافظة وتشكؿ نسبة ( )%3,9مف اطواؿ الطرؽ الثانوية في العراؽ
البالغة ( )33423كـ  ،وىي تتفرع مف الطرؽ الرئيسة أو تتقاطع معيا بممر واحد  ،وتكمف
أىميتيا في أنيا تقدـ خدمات النقؿ لمسكاف في المجاالت االقتصادية واالجتماعية كافة ،وانيا
تتفوؽ بأطواليا عمى بقية األصناؼ األخرى مما يعني انتشارىا وأىميتيا الكبيرة  ،ويالحظ أف
ىذه الطرؽ تتبايف بيف المحافظتيف مف حيث أطواليا ينظر جدوؿ( )6والشكؿ (.)6
 -3الطرق الزراعية (الريفية ) والمحمية
تعد محافظة ديالى مف المحافظات الزراعية وىذا ما تطمب بناء شبكة مف الطرؽ
لتخدـ واقع المحافظة ومتطمباتو  .تعد الطرؽ الزراعية مكممة المتداد الطرؽ الثانوية
والرئيسية وتربط الطرؽ الريفية المستوطنات ببعضيا وتربط القرى مع مراكز النواحي
واالقضية  ،فتمتد لمسافات متباينة بيف مناطؽ المحافظة لتمبي نشاطات السكاف
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خريطة()1
توزيع شبلة طرق اليقل يف حمافظة دياىل لعاو .2013

3

3
3

3

املصدر /مً عنل الباحث اعتنادا على :مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة دياىل ،شعبة التخطيط واملتابعة  ،وخطة التينية
امللاىية ،عاو  ،2013باستخداو برىامج . Arc Gis 10
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جدول()1
التوزيع اجلػرايف ألطوال الطرق بأىواعها املختلفة يف حمافظيت دياىل وواسط عاو .2013
اىواع الطرق

حمافظة دياىل
اليسبة %
اطوال الطرق /كه
%2224
534
% 56
1336
%2126
516
100
2386
كثافة الطرق
 17685كه2
13،5
2386كه17685/كه2

حمافظة واسط
اليسبة %
اطوال الطرق /كه
%2823
579
%3224
663
%3923
801
100
2043
كثافة الطرق
 17153كه2
1129
 2043كه 17153/كه2

الطرق الرئيسية
الطرق الثاىوية
الطرق الريفية
جمنوع الطرق
املساحة الللية
كثافة الطرق
باليسبة للنساحة
كه/كه2
اجلدول /مً عنل الباحث باالعتناد على  :مديرية الطرق واجلسور وخطة التينية امللاىية حملافظيت دياىل وواسط،بياىات ،غري
ميشورة ،عاو . 2013
شلل()1
التوزيع اجلػرايف ألطوال الطرق بأىواعها املختلفة يف حمافظيت دياىل وواسط عاو 2013

2386

2500
2000
1500
1000
500
0

2043

1336
663 534

الطرق

516 579

الطرق

الطرق

محافظة ديالى

801

الرئيسية/كم الثانوية /كم الريفية/كم

محافظة واسط
مجموع

الطرق /كم

الشلل مً عنل الباحث باالعتناد على جدول ( ) 1

االقتصادية واالجتماعية ،كما تعد حمقة وصؿ بيف الطرؽ الثانوية وىي تتفرع مف الطرؽ
الرئيسة والثانوية ويبمغ مجموع اطواؿ الطرؽ الزراعية ( 566كـ) وىي تشكؿ نسبة
( )%26,6مف مجموع اطواؿ طرؽ المحافظة .
المحور الثاني -تحميل جغرافي ألنواع وخصائص الطرق في محافظة واسط :
اما محافظة واسط فإنيا تضـ عدداً مف الطرؽ الرئيسة والثانوية والمحمية (الريفية) وتصنيؼ
ىذه الطرؽ في المحافظة كاالتي :
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 .1الطرق الرئيسة

اف أطواؿ الطرؽ الرئيسة في محافظة واسط بمغت(330كـ)عاـ  ،)66( 2007ثـ
ازدادت اطواؿ الطرؽ الرئيسة الى()579كـ عاـ  2063وىي تشكؿ نسبة ( )%28,3مجموع
اطواؿ طرؽ المحافظة ينظر جدوؿ( )6منيا طريقاف يشكالف جزًء مف شبكة الطرؽ الرئيسة
في العراؽ ،ىما الطريؽ الدولي رقـ( )6الذي يربط محافظة واسط بمحافظة ديالى وبغداد مف
جية ومحافظات ميساف والبصرة مف جية ثانية ،وىو طريؽ ذو ممريف لمذىاب واالياب
بينيماجزرة وسطية .أما الطريؽ الثاني فيو الطريؽ الدولي رقـ( )7مف شبكة الطرؽ الرئيسة
في العراؽ الذي يربط مركز المحافظة بمحافظة ذي قار ويوازي نير الغراؼ وىو ذو ممريف
أيضاً لمذىاب واإلياب( ،)62ينظرخريطة( .)2أما بالنسبة لمراكز األقضية ،فإنيا ترتبط
بمركز المحافظة بعدد مف الطرؽ منيا رئيسية ومنيا ثانوية فضالً عف عدد مف الطرؽ

الريفية( ،)63وىي تشكؿ نسبة ()%3,7مف مجموع أطواؿ الطرؽ الرئيسة في العراؽ
البالغة( )65395كـ عاـ .2062
 -0الطرق الثانوية

بمغت أطواؿ الطرؽ الثانوية في المحافظة ( )663كـ( ،)64وتشكؿ ىذه الطرؽ نسبة
( )%32,4مف إجمالي أطواؿ الطرؽ في المحافظة عاـ  ،2063وتربط الطرؽ الزراعية
والريفية بالطرؽ الرئيسة ويبمغ عددىا( )63طريقاً ،وتشكؿ نسبة ( )%2مف مجموع أطواؿ
الطرؽ الثانوية في العراؽ البالغة (  )33423كـ(.)65

 -3الطرق الريفية

يوجد في محافظة واسط عدد كبير مف الطرؽ الريفية والزراعية لكونيا مف المناطؽ

والمحافظات الزراعية التي تشتير بزراعة محاصيؿ الحبوب والخضر ،وىذه الطرؽ تغطي
مساحات واسعة مف االراضي  ،وعمى الرغـ مف كوف محافظة واسط تضـ شبكة واسعة مف
طرؽ النقؿ الرئيسة والثانوية المعبدة  ،إال أف ىناؾ العديد مف الطرؽ الترابية غير المعبدة في
المحافظة خاصة تمؾ التي تربط القرى والنواحي بمراكز األقضية والمحافظات ويشير
الجدوؿ( )6اف عدد الطرؽ الريفية في القرى والنواحي في المحافظة قد بمغ مجموع
اطواليا()806كـ ،ويصؿ عددىا( )33طريقا وتشكؿ نسبة ( )%39,3مف مجموع اطواؿ
الطرؽ في محافظة واسط  ،وىي طرؽ مغذية لمطرؽ السابقة وتربط مواقع االنتاج الزراعي
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والصناعي والمستقرات الصغيرة بعموـ شبكة الطرؽ الرئيسة والثانوية والبرية كما ىو الحاؿ
في كؿ مف محافظة بابؿ وديالى وذي قار وميساف ،ومف ثـ ارتباطيا بالعاصمة بغداد  .تبيف

مما تقدـ اف الطرؽ الريفية في محافظة واسط احتمت المرتبة االولى مف اجمالي اطواؿ
الطرؽ لممحافظة حيث شكمت نسبة  ، %39,3تمييا الطرؽ الثانوية بالمرتبة الثانية بنسبة
 %32,4وجاءت الطرؽ الرئيسية بالمرتبة االخيرة بنسبة  %28,3مف مجموع اطواؿ طرؽ
المحافظة .
نستنتج مما تقدـ اف اطواؿ الطرؽ في محافظة ديالى البالغة()2386كـ ىي اكثر اتساعاً

انتشار مف أطواؿ الطرؽ في محافظة واسط البالغة()2043كـ ،كما اف عدد الطرؽ الرئيسية
و
اً
في محافظة ديالى التي يصؿ عددىا إلى(ستة طرؽ) ،ويبمغ مجموع أطواليا( 534كـ) وىي

تشكؿ نسبة()%22,4مف مجموع أطواؿ طرؽ محافظة ديالى
خريطة ()2
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خريطة ( ) 2
توزيع شبلة طرق اليقل يف حمافظة واسط لعاو .2013

املصدر /مً عنل الباحث اعتنادا على :مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة واسط ،شعبة التخطيط واملتابعة  ،وخطة التينية
امللاىية ،عاو  ،2013باستخداو برىامج . Arc Gis 10

ىي اكثر عدداً مف اعداد الطرؽ الرئيسة في محافظة واسط والبالغة طريقاف ىما

طريؽ( )7,6فقط وتبمغ أطواؿ ىذه الطرؽ نحو(579كـ) وتشكؿ نسبة  %28,3مف اطواؿ
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طرؽ المحافظة ،اما الطرؽ الثانوية في محافظة ديالى فتعد اكثر اتساع وطوال مف أطواليا

في محافظة واسط  ،مما يدؿ عمى اتساع شبكة طرؽ النقؿ في محافظة ديالى اكثر مف
شبكة طرؽ النقؿ في محافظة واسط .
اف تكاليؼ النقؿ تشمؿ تجميع المادة الخاـ وتكاليؼ التسويؽ ،اما العناصر المتحكمة
في كمفة النقؿ فيي الوزف والمسافة  ،إذ إ ّف معدؿ النقؿ يساوي تكمفة وزف وحدة مف المنتجات
عبر وحدة مف المسافة  ،كما اف زيادة الطمب عمى النقؿ تؤدي الى زيادة كثافة المرور عمى
خطوط النقؿ وبالتالي تسيـ بانخفاض كمفة النقؿ كما اف تكاليؼ النقؿ تنخفض بتطور
النقؿ( . )67لذا فاف المشاريع الصناعية تقترب مف عقد النقؿ الرئيسة لكونيا مواضع تعوض
عف ارتفاع كمفة النقؿ واالنتاج معاً .

ويتضح اف ىنالؾ تبايناً في أجور كمفة النقؿ في صناعة طحيف(القمح) ما بيف كمتا

ال اجور نقؿ المادة الخاـ مف سايمو بعقوبة لكؿ ( )600طف الى مطاحف
المحافظتيف فمث َ
بعقوبة في محافظة ديالى تبمغ ( )200ألؼ دينار ،وبكمفة ( )300الؼ دينار الى مطاحف
ناحية بني سعد وناحية ىبيب /جديدة الشط  ،وانعكس ذلؾ عمى تبايف كمفة النقؿ التي
شكمت نسبة تتراوح بيف  %7-5مف الكمفة الكمية لإلنتاج في محافظة ديالى ،أما محافظة
واسط فاف اجور نقؿ المادة الخاـ (الحبوب) مف سايمو الكوت لكؿ( )600طف الى مطاحف
الكوت تبمغ ( )400-250ألؼ دينار ،بينما بمغت كمفة النقؿ في محافظة واسط بنسبة اعمى
تتراوح بيف  %60 -8مف الكمفة الكمية لإلنتاج النيائي( ،)68وىذا يعود الى انتشار مطاحف
الحبوب(القمح) في محافظة واسط عمى اكثر مف قضاء وزيادة المسافة بيف مواقع ىذه
المطاحف ومخازف الحبوب التي تبمغ ما بيف  27 -6كـ ،عمى عكس مواقع مطاحف الحبوب
في محافظة ديالى والتي تتركز في قضاء بعقوبة وعمى مقربة مف سايمو بعقوبة لخزف
الحبوب  ،حيث تتراوح المسافة مف  500ـ –  23كـ بيف مواقع ىذه الصناعة وموقع سايمو
بعقوبة لتجييز الحبوب .كما اف سعر نقؿ انتاج (كيس الطحيف /سعة 50كغـ) في محافظة
دينار داخؿ قضاء بعقوبة اما سعر نقمو خارج قضاء بعقوبة فيبمغ ()495
ديالى يبمغ ()345
اً

دينار الى بقية المناطؽ في المحافظة مف قبؿ متعيد نقؿ مع الشركة العامة لتصنيع

الحبوب ،فمثالً بمغت كمية الطحيف المنقولة الى مناطؽ قضاء بعقوبة نحو( )92659كيس

سعة ( )50كغـ بكمفة ( )36,967355دينار عاـ  .2063اما محافظة واسط فاف سعر نقؿ
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انتاج (كيس الطحيف 50/كغـ)مف المطاحف يبمغ ( )500-400دينار داخؿ قضاء الكوت
وذلؾ لكبر مساحتو ،اما سعر نقمو مف مطاحف الكوت الى خارج القضاء فانو يتراوح
بيف( )700-500دينار الى بقية المناطؽ في اقضية المحافظة مف قبؿ متعيد النقؿ مع
الشركة العامة لتصنيع الحبوب وىذا االختالؼ في السعر يعود الى تبايف المسافة بيف
مناطؽ المحافظة .
لذا فإف الصناعات التي تشكؿ نفقات النقؿ جزءأً ميماً مف كمؼ إنتاجيا تختار أماكنيا

عمى طرؽ النقؿ الرئيسة  ،وىذا ما نالحظو في موقع المجمع الصناعي إلنتاج االجيزة
الكيربائية وموقع معمؿ مطحنة (أبو شعير) في محافظة ديالى والذي يقع عمى الطريؽ
الرئيس الذي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد والمحافظات الشمالية  ،وكذلؾ موقع مطحنة
بعقوبة ومطحنة الريحانة التي تقع عمى طريؽ بعقوبة القديـ – خاف بني سعد – بغداد
المشتؿ  .كما يمكف مالحظة ذلؾ في مواقع بعض الصناعات الكبيرة عمى الطرؽ الرئيسية
في محافظة واسط كموقع معمؿ النسيج في واسط مثالً ،حيث أستفاد مف طريؽ النقؿ
الرئيسي في المحافظة ،وىو الطريؽ الذي يربط محافظة واسط ببغداد والمحافظات الجنوبية.

وكذلؾ موقع معمؿ مطحنة العزيزية ومعمؿ مطحنة الغراؼ لطحف القمح الذي يقع عمى
الطريؽ الرئيسي(رقـ  )6بغداد-الكوت الذي استفاد ايضا مف خدمة ىذا الطريؽ في نقؿ
المادة الخاـ والمنتوج الى االسواؽ االستيالكية في محافظة واسط  .وبالرغـ مف وجود شبكة
طرؽ النقؿ في كال المحافظتيف  ،أال أنيا ما زالت بحاجة الى تطوير وصيانة شبكة النقؿ
فييا لتأثيرىا في عمميات النشاط االقتصادي والصناعي بشكؿ خاص.
اما كثافة شبكة الطرؽ المعبدة بالنسبة لممساحة في منطقة الدراسة والتي يعبر عنيا بػ (كـ/
كـ ،)2فيتضح مف معطيات(جدوؿ )6اف معدؿ كثافة شبكة الطرؽ بمعيار المساحة الكمية
في محافظة ديالى بمغت ( )63,5كـ 600 /كـ ،2اما كثافة شبكة الطرؽ بمعيار المساحة
في محافظة واسط فقد بمغت ( )66,9كـ600 /كـ 2وىذا يدؿ اف كثافة شبكة طرؽ النقؿ
بالسيارات في محافظة ديالى اكثر نسبة مف كثافة شبكة طرؽ محافظة واسط ،وبالرغـ مف
ذلؾ نستنتج اف كثافة شبكة الطرؽ بالسيارات في منطقة الدراسة قميمة جداً بالنسبة لممساحة

الكمية فييا وىذا يؤثر عمى جميع النشاطات االقتصادية الموجودة في محافظتي ديالى وواسط

وانعكاسو عمى التوطف الصناعي وحركة السكاف واحتياجاتيـ مف البضائع والسمع .
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وىو أمر يتطمب ضرورة االىتماـ بطرؽ النقؿ مف خالؿ زيادة أطواليا وصيانتيا ،لتصؿ الى
مستوى يجعميا ذات كفاءة في تمبية متطمبات التطور االقتصادي والصناعي واالجتماعي ،
وذلؾ بربط المواد الخاـ األولية بمراكز الصناعة  ،كي ييسر التسويؽ ألكبر عدد ممكف مف
السكاف ويسيـ في التطور االجتماعي  ،حيث أف خفض كمؼ النقؿ تعد مف أىـ عوامؿ
زيادة النشاط التجاري  ،والذي ينعكس بدوره عمى باقي األنشطة االقتصادية واالجتماعية .
لذا فإ تطوير الطرؽ ووسائؿ النقؿ بيف االقضية والنواحي مع مركز المحافظة وتطوير طرؽ
النقؿ الى المحافظات االخرى تخمؽ قاعدة لتركيز الصناعة في المحافظة وتزيد مف ترابطاتيا
مع المحافظات االخرى  ،سواء بتوفير المنتجات او المواد نصؼ المصنعة والمواد االولية او
في خمؽ ترابط تكاممي بيف صناعات المحافظات المجاورة .
االستنتاجات
 06تتمتع محافظتا ديالى وواسط بموقع جغرافي ميـ بالنسبة الى طرؽ النقؿ الرئيسة
والثانوية ،اذ يمر في محافظة ديالى الطريؽ الرئيسي رقـ ( 5و 2و )4الذي يربط
المحافظة بالعاصمة بغداد والمحافظات الشمالية ودوؿ شرؽ اسيا عبر ايراف  ،اما
محافظة واسط فيخترقيا طريقاف يشكالف جزءاً مف شبكة الطرؽ الرئيسة في العراؽ،

ىما الطريؽ الدولي رقـ( )6الذي يربط محافظة واسط بمحافظة ديالى وبغداد مف
جية ومحافظات ميساف والبصرة مف جية ثانية ،وىو طريؽ ذو ممريف لمذىاب
واألياب .أما الطريؽ الثاني فيو الطريؽ الدولي رقـ ( )7الذي يربط مركز المحافظة
بمحافظة ذي قار ويوازي نير الغراؼ وىو ذو ممريف أيضاً لمذىاب واإلياب.

 .2بمغ مجموع اطواؿ الطرؽ المعبدة في محافظة ديالى نحو( )2386كـ وىي اكثر
طوالً مف أطواؿ الطرؽ في محافظة واسط اذ بمغ اجمالي اطواؿ شبكة الطرؽ
فييا( )2043كـ عاـ 2063ـ.

 03اف اطواؿ الطرؽ الرئيسة في محافظة ديالى بمغت ( 534كـ) وىي تشكؿ نسبة
( )%22,4مف مجموع اطواؿ طرؽ المحافظة ،وبنسبة( )%3,5مف مجموع أطواؿ
الطرؽ الرئيسية في العراؽ البالغة ( )65395كـ  ،اما اطواؿ الطرؽ الرئيسة في
محافظة واسط عاـ  2063فبمغت()579كـ وىي تشكؿ نسبة ( )%28,3مجموع
اطواؿ طرؽ المحافظة ،وبنسبة  %3,7مف أطواؿ الطرؽ الرئيسية في العراؽ .
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 04تبيف تركز أغمب مطاحف الحبوب في منطقة الدراسة عمى مقربة مف الطرؽ الرئيسة
والثانوية  ،اذ تقع اغمب مطاحف محافظة ديالى عمى مقربة مف امتداد الطريؽ
الرئيسي القديـ بعقوبة – بغداد -المشتؿ  ،وطريؽ بغداد –الخالص – كركوؾ
كمطحنة أبو شعير أي طريؽ رقـ ( 5و )2ألىميتو االقتصادية  ،كما تقع أيضا
صناعة مطاحف الحبوب في محافظة واسط عمى امتداد طريؽ رقـ ( 6و )7طريؽ
ذي قار – ميساف – كوت  -بغداد كمطحنة الغراؼ والعزيزية وخيرات الجنوب
والمتنبي الحكومية  ،لالستفادة منيا في سرعة وصوؿ المادة الخاـ الى مواقعيا بأقؿ
كمفة وسيولة إيصاؿ المنتوجات مف الطحيف والنخالة الى مناطؽ استيالكيا في
منطقة الدراسة عف طريؽ النقؿ بالسيارات (الحمؿ).
 05تفوقت محافظة ديالى عمى محافظة واسط في اطواؿ الطرؽ الثانوية ،اذ يصؿ
اطواؿ الطرؽ الثانوية في محافظة ديالى الى ( )6336كـ وتشكؿ نسبة ()%56
مف اطواؿ طرؽ المحافظة وتشكؿ نسبة ( )%3,9مف اطواؿ الطرؽ الثانوية في
العراؽ البالغة ( )33423كـ  ،أما أطواؿ ىذه الطرؽ في محافظة واسط بمغت
( )663كـ  ،وتشكؿ ىذه الطرؽ نسبة ( )%32,4مف اجمالي أطواؿ الطرؽ في
المحافظة ،وتشكؿ نسبة ( )%2مف مجموع أطواؿ الطرؽ الثانوية في العراؽ.
 06اف معدؿ كثافة شبكة الطرؽ بمعيار المساحة الكمية في محافظة ديالى بمغت
( )63.5كـ 600 /كـ ،2اما كثافة شبكة الطرؽ بمعيار المساحة في محافظة واسط
فقد بمغت( )66,9كـ600 /كـ 2وىذا يدؿ اف كثافة شبكة طرؽ النقؿ بالسيارات في
محافظة ديالى اكثر معدؿ ونسبة مف كثافة شبكة طرؽ محافظة واسط .
 07تعاني اغمب طرؽ النقؿ بالسيارات مف قمة الصيانة وكثرة الفجوات واالنكسارات عمى
سطح بعض الطرؽ وخاصة في محافظة ديالى وانسداد بعض الطرؽ مما يسبب في
تأخر حركة السير بالمركبات وانعكاس ذلؾ عمى نقؿ المادة الخاـ والوقود الى مواقع
مطاحف الحبوب مف جية ،وتأخر نقؿ المنتوج (الطحيف والنخالة) الى مناطؽ
االستيالؾ واألسواؽ المحمية .
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التوصيات

 06العمؿ عمى تطوير شبكة الطرؽ وصيانتيا باستمرار في منطقة الدراسة لما ليا مف
أىمية اقتصادية واجتماعية وانعكاس ذلؾ عمى تطوير الجانب الصناعي والزراعي
واثره عمى توطف صناعة طحف الحبوب (القمح) النتاج الطحيف في محافظتي ديالى
وواسط .
 02أف تقوـ الجيات المختصة في مديرية الطرؽ والجسور بأنشاء بعض الجسور المعمقة
لتخفيؼ شدة االزدحامات في بعض الطرؽ في منطقة الدراسة وخاصة في مركز
مدينة بعقوبة  ،والعمؿ عمى فتح الجسر الجديد المقاـ عمى نير ديالى الذي يربط
الجية الغربية مف النير في منطقة الرازي ( قرية اـ العظاـ ) بطريؽ بعقوبة – بني
سعد – بغداد بالمنطقة الشرقية مف نير ديالى في ناحية بيرز بقضاء بمدروز
والمقدادية وانعكاس ذلؾ عمى توطف صناعة طحف الحبوب في كال القضاءيف او
انشاء سايمو لخزف الحبوب فييما مما يسيـ ذلؾ في جذب ىذه الصناعة الييا
مستقبالً وتنظيـ توزيعيا في منطقة الدراسة .

 .3اف انشاء طرؽ جديدة معبدة او تطوير شبكة طرؽ النقؿ بالسيارات المقامة في بعض
المناطؽ الزراعية والريفية في منطقة الدراسة يسيـ في زيادة انسيابية حركة نقؿ
المنتجات الزراعية كالحبوب مف مناطؽ انتاجيا الى مراكز استالـ الحبوب يسيـ في
تذليؿ الصعوبات والمعوقات التي تواجو الفالحيف وأصحاب سيارات الحمؿ في نقؿ
المنتوج وتقميؿ كمفة نقمو الى مراكز االستيالؾ .
 .4تنفيذ القوانيف المتعمقة بأوزاف حمولة شاحنات النقؿ لمحفاظ عمى سالمة الشوارع
بانواعيا المختمفة مف تأثير االوزاف الثقيمة عمى بيئة الشوارع والحاؽ االضرار بيا مف
التخسفات والطيات والتكسر .
 .5إيجاد آلية دائمة لحركة شاحنات نقؿ البضائع عمى الطرؽ العامة لمعالجة المشاكؿ
الناجمة عف تجمعيا عند سيطرات مداخؿ المدف وما تسببو مف عرقمة حركة المرور
عمى الشوارع لساعات طويمة .
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Abstract
The Role of Transport Routes in the Establishment of Grain Milling
Industry in Diyala and Wasit Provinces
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Transport is a prominent economic factor that affects the
geographical distribution of any geographical humanitarian
phenomenon including industrial institutions where the importance of
this factor appears in determining industrial locations through the
properties of specialization and mass production. And, Diyala
province is one of the provinces in which a vast network of roads is
available including three main roads. These are the main road no. (5,
2, 4). Moreover, an extensive network of secondary roads with a
length of (1336) Km and a network of rural roads with a length (516)
Km are also available. As for Wasit province, the main roads no. 6
and 7 get through it. The total length of secondary roads is (663) Km
and the length of the rural roads is (801) Km.
As for roads abounding compared to the total area, it is 13.5
Km/100Km2 in Diyala province and 11.9Km/100 Km2 in Wasit. This
proves that the abounding of roads network in Diyala is higher than
that of Wasit. Throughout the study and the diagnosis, it appears that
mills of grain lies along the main and secondary roads of the areas
understudy.
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