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الملخ�ض       

جاء بحث » التباين املكاين خلدمات النقل يف زيارة األربعني لسنة 2017م وعالقته بكثافة الزائرين« ملعرفة 
خدمات النقل املقدمة يف زيارة األربعني لسنة الدراسة، إذ متثلت املشكلة البحثية بـ»نظرًا لتزايد أعداد الزائرين 
سنويًا برزت العديد من املشاكل يف اخلدمات املقدمة أبرزها خدمات النقل يف املحاور الرئيسة حلركة الزائرين 

وعدم كفاءهتا وتباينها بني حمور وآخر«. 

الزائرين  التي متثل حماور أساسية حلركة  البحث ملعرفة شبكة الطرق يف حمافظة كربالء خاصة تلك  هيدف 
وكفاءة خدمات النقل املقدمة عىل هذه املحاور وهل هناك تباين يف هذه اخلدمات؟ وما عالقتها بكثافة الزائرين؟.

النقل  خدمات  وكفاءة  حلركة  الرئيسة  املحاور  وحتليل  وصف  يف  التحلييل  الوصفي  املنهَج  البحُث  اعتمد 
وتباين كثافة الزائرين، وتوصل البحث اىل تقليدية ُخطط النقل وعدم استدامتها، واعتامدها احللول اآلنية يف 
كل زيارة وبالتايل تواجه مشاكل عدم قدرهتا عىل تلبية حاجة سكان املدينة والزائرين فضاًل عن وجود تباين يف 
كفاءة هذه اخلدمات يف املحاور الرئيسة ومل يأِت وفقا لكثافة الزائرين خاصة يف حموري كربالء - بابل وكربالء - 
نجف فضاًل عن عدم وجود مواقف سيارات خمططة تضم خدمات متكاملة وتستوعب أعداد السيارات لتقدم 

خدماهتا بمرونة عالية أثناء فرتة الزيارة ناهيك عن انتشار خدمات النقل األخرى بشكل عشوائي.

ويويص الباحث برضورة تنفيذ خطة نقل شاملة ومستدامة تعتمد عىل معايري ختطيطية وتصميمية تأخذ بنظر 
االعتبار اجلوانب االقتصادية واالجتامعية والبيئية فضاًل عن خصوصية مدينة كربالء من ناحية استقباهلا ملاليني 

الزائرين سنويًا.

الكلامت املفتاحية: زيارة، األربعني، خدمات، نقل.
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Abstract

The purpose of the study of the “spatial variation of transport services in the 40th visit 
of 2017 and its relationship with the density of visitors” is to survey the transport services 
provided during that visit. The problem of the research is expressed as follows; “Due to the 
increasing number of visitors per year, many problems emerged in the services provided, most 
notably the transport services in the main roads that the visitors take, and the inefficiency and 
service variation contrast from one road to another. The aim of this research is to identify the 
roads network map in Karbala Governorate, especially those that represent the main entrances 
of visitor traffic, and the efficiency of transport services provided on these entrances. Is there a 
variation in these services? What is its relationship with the number of visitors?

The researcher adopts a descriptive analytical method to describe and analyze the main 
directions of the movement, the efficiency of transport services and the density of visitors. The 
research found out that traditional transport plans are being adopted and that those means of 
transport are unmaintained, adopting immediate solutions at each visit and thus facing problems 
of their inability to satisfy the needs of the city’s residents and visitors as well. There is also some 
contrast between the services provided in the main roads as they do not come in accordance 
with the density of visitors, especially in the entrances of Karbala - Babel and Karbala - Najaf, 
and there are no enough car parking spaces of full services that can help in providing services 
with high flexibility during the visit period, other transportation services are randomly used.

The researcher recommends the need to implement a comprehensive and sustainable 
transport plans based on efficient criteria which take into account the economic, social and 
environmental conditions as well as the private prestige of the city of Karbala which receives 
millions of visitors every year. 

Keywords: the 40th Visit, Density, Visitors, transport.
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المقدمة

ــؤرشات  امل من  املختلفة  بخدماتِه  النقل  َيُعد 
التنمية،  التطور والتقدم وحتقيق  الدالة عىل  واملعايري 
فيها  النقل  وسائل  بتقدم  الدول  تقدم  قياس  يتم  اذ 
والرسيعة  الدولية  الطرق  شبكة  وحداثة  وتطور 
واإلقليمية ومدى كفاءهتا يف تقديم اخلدمات املرتتبة 

عليها)1(.

ونظرًا ملا تستقبلُه مدينة كربالء سنويًا من ماليني 
مرقدي  اىل  األقــدام  عىل  سريًا  املتوجهني  الزائرين 
 العباس الفضل  أيب  وأخــيــه  احلسني  االمـــام 
فأن  صفر،  من  العرشين  يف  أربعينيتِه  ذكرى  إلحياء 
إمكانات وجهودًا كبرية  يتطلب  مليونيًا كهذا  جتمعًا 
النقل  خدمات  السيام  كافة  املختلفة  اخلدمات  من 
كعدم  كبرية  مشاكل  فيها  برزت  التي  واملواصالت 
بيئي،  تلوث  من  ختلفه  وما  املركبات  حركة  انسيابية 
غري  وسائل  واستخدام  الزائرين  وصول  وصعوبة 
مناسبة يف عملية نقل الزائرين فضاًل عن جتاوز قدرة 
املدينة عىل استيعاب هكذا أعداد، لذا فاالهتامم هبذا 
الزيادة  ملواكبة  اساسيًا  مطلبًا  يعد  وتطويره  القطاع 
أن  عن  فضاًل  الزائرين  ألعــداد  املتسارعة  السنوية 
اخلُطط  لنجاح  معيارًا مهام  يعد  اخلدمات  تطور هذه 

اخلدمية يف الزيارة املليونية. 

ما  كل  مكانيًا  لُيحلل  البحث  هذا  جاء  هنا  من 
يتعلق هبذا القطاع اعتامدًا عىل البيانات واالحصائيات 

املتوفرة.

م�شكلة البحث: 

العديد  برزت  سنويًا  الزائرين  أعداد  لتزايد  نظرا 
خدمات  أبرزها  املقدمة  اخلدمات  يف  املشاكل  من 
بالتساؤالت  البحث  مشكلة  ِصيغت  لــذا  النقل، 

اآلتية:

كفوءة . 1 تعد  املقدمة  النقل  خدمات  أن  هل 
ومستوعبة للزيادة يف أعداد الزائرين؟

يف . 2 املقدمة  النقل  خدمات  يف  تباين  هناك  هل 
بتباين  عالقتها  وما  للدراسة  الرئيسة  املحاور 

كثافة الزائرين؟

فر�شية البحث:

الزيارة . 1 يف  للزائرين  املقدمة  النقل  خدمات  إنَّ 
األعداد  تستوعب  وال  كفوءة  غري  األربعينية 

املتزايدة للزائرين سنويًا. 
هناك تباين يف خدمات النقل وكثافة الزائرين يف . 2

حماور احلركة اىل مدينة كربالء.

هدف البحث:

هيدف البحث للتعرف عىل:

شبكة الطرق يف حمافظة كربالء خاصة تلك التي . 1
متثل حماور أساسية حلركة الزائرين.

من . 2 حمور  كل  عىل  املقدمة  النقل  خدمات  كفاءة 
حماور الدراسة.

بكثافة . 3 وعالقته  النقل  خلدمات  املكاين  التباين 
الزائرين.
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منهجية البحث:

اعتمد البحث املنهج الوصفي - التحلييل، فضاًل 
عن الدراسة امليدانية ملحاور )كربالء - بابل، كربالء-  

نجف، كربالء - بغداد، كربالء - حسينية(.

اأوًل: الأ�ش�ض النظرية:

مفهوم النقل وأنواُعه. 1

Concept of Transport and Types 

يعد قطاع النقل من أهم قطاعات البنية األساسية 
االجتامعية  احلياة  يف  وكبري  مهم  دور  له  ملا  املدن  يف 
واالقتصادية، فهو نشاط ُيزيل عامل املسافة وُيسهل 
حركة االفراد والبضائع والسلع من مكان اىل آخر، 
والصناعة  التجارة  نشاطات  لدعم  مهم  عامٌل  وهو 

والزراعة لنقل املواد االولية واملنتجات والعامل)1(. 

واملرافق  والسلع  الناس  حركة  هو  أخرى  بعبارة 
أحد  كــونــُه  كبرية  أمهية  ولــُه  ــك)2(،  ــذل ل الــالزمــة 
نجاح  عليها  يعتمد  التي  التحتية  البنى  مرتكزات 
هذه  نجاح  أن  بل  اجتامعي  أو  اقتصادي  نشاط  أي 
النشاطات يتوقف عىل مدى كفاءة منظومة النقل)3(، 

وله ثالثة أبعاد نوضحها يف الشكل)1(.

نقل  يف  تتمثل  ورئيسة  مهمة  وظائف  وللنقل 
املسافرين ونقل البضائع والشحن، أما عنارصه فهي 
املحركة، وحدة احلمولة،  القوة  أربعة هي )الطريق، 
هناية الطريق()4( كام أن لُه أنواعًا وتصنيفات متعددة 

وخمتلفة توضح يف الشكل)2(. 

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل: 
وزارة الشؤون البلدية والقروية، دليل ختطيط النقل يف املدن السعودية، الرياض، 1436هـ، ص2.

 �شكل )1( اأبعاد النقل
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لسنة . 2 الزائرين  وأعداد  »املفهوم  األربعني  زيارة 
2017م«

أيب  بــن  عــيل  بــن  احلسني  ــام  االمـ أربعينية  هــي 
طالب الذي استشهد يف العارش من حمرم احلرام 
األنصاري  جابر  التقى  اليوم  هذا  ويف  61هــ،  سنة 
بعد   احلسني وعيال  العابدين  زيــن  بــاإلمــام 
اليوم  ذلك  ومنذ  كربالء  اىل  الشام  من  رجوعهم 
بدأت زيارة األربعني واستمرت يف كل عام)5(. ُتعد 
هذه الزيارة يف السنوات األخرية بعد العام 2003م، 
حدثًا مليونيًا عامليًا مهاًم ال يمكن للباحثني واملهتمني 
من  عليه  يرتتب  ملا  جتاهلُه  العالقة  ذات  واجلهات 
زيادة عدد الزائرين وسعة املشاركة واحلضور املليوين 
للمسلمني وغري املسلمني من شتى دول العامل وبقاعه 
كام موضح يف اجلدول )1( الذي ُيبني عدد الزائرين 
الدولة  اسم  بحسب  واألجانب  والعرب  املحليني 

والقارة.

جدول )1( اأعداد الزائرين المحليين والعرب والأجانب

اسم القارة
عدد الزائرينالدولة

النسبة 
املئوية

 من دول 
القارة

النسبة املئوية
من جمموع الدول

ـــا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

سيـ
ا

1280484081.383،35العراق
23845141515،49إيران

693300،40،45باكستان
372540،230،24البحرين

340940،210،22لبنان
192580،120،125الكويت

110640،070،066اهلند
3810،0020،0024قطر

2660،00190،00172إندونيسيا
2460،00180،00159ماليزيا

جمموع 
15741884100القارة

ث اعتامدًا عىل: 
صدر: الباح

1امل
 .

ص16-15.
ب اجلامعية، بدون طبعة، 1985م، 

حممد توفيق سامل، هندسة النقل واملرور، دار الرات
2

 .
ري واإلقليمــي - جامعــة 

ت اجلافــة يف العــراق، أطروحــة دكتــوراه )غــري منشــورة( مقدمــة اىل مركــز التخطيــط احلــ
ف النقــل بالقنــوا

ت املكانيــة لكلــ
نــدى حممــد احليــايل، التأثــريا
ص7-6.

بغــداد، 2013م، 
3

 .
.https:// w

w
w

.alm
adapaper.net صادي

ث االقت
صادية واالجتامعية، مقالة منشورة يف احلد

حيدر عبد الرزاق كمونة، أمهية النقل واملرور يف التنمية االقت

( اأنواع النقل وت�شنيفاتِه �شكل )2
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ـــا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

بـــ
ور

ا

10300560،066أذربيجان
اململكة 
املتحدة

3541190،023

150280،0097تركيا
111660،0061املانيا

335200،0021روسيا
29820،0019جورجيا
29720،00193السويد
2891،50،00187فرنسا

2411،30،00156بلجيكا
19610،00127النرويج
1830،90،00118الدنامرك
170،090،00011اليونان
110،060،00000072فلندا

جمموع 
القارة

18326100

ـــا
ـــــ

يقي
افر

1371840،0089كينيا
194120،00126نيجرييا
جنوب 
افريقيا

7340،00047

جمموع 
القارة

1638100

لية
شام

ا ال
يك

مر
2060730،0133امريكاأ

780270،005كندا
جمموع 
القارة

2840100

اليا
سرت

9491000،0061اسرتالياا
جمموع 
القارة

949100

15385000100املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
شــعبة الدراســات التخصصيــة يف زيــارة األربعــني- مركــز 
اإلحصائيــة  النــرشة  والبحــوث،  للدراســات  كربــالء 
لســنة   احلســني االمــام  أربعينيــة  لزيــارة  الســنوية 

ص16-15.  1439هــــ،  2017م- 

يتضح من خالل اجلدول السابق أن هكذا أعداد 
كبرية من الزائرين تأيت اىل مدينة كربالء من شتى بقاع 
االمام احلسني ويف  أربعينية  زيارة  العامل إلحياء 
يف  كبرية  جهود  اىل  حتتاج  فأهنا  أيام،  عرشة  غضون 
تقديم خمتلف أنواع اخلدمات ال سيام خدمات النقل 
من  اآلتية  الفقرات  يف  مفصل  بشكل  ستدرس  التي 

البحث.

ثانيًا: �شبكة الطرق الإقليمية ومحاور الحركة 

الى مدينة كربالء
شبكة  تصنيفات  أن  التعريف  من  البد  البدء  يف 
الطرق يف حمافظة كربالء ختضع للتصنيفات العراقية 
االعــامر  وزارة  قبل  مــن  وُصنفت  ُوضــعــت  التي 
واالسكان - اهليأة العامة للطرق واجلسور - شبكة 
طرق السيارات وفقًا لسعة الطريق ووظيفته وطريقة 

رصفه واستقامتِه وهذه التصنيفات هي)6(:

لكل . 1 ممرين  من  ويتكون  الرسيع،  املرور  طريق 
 )36-33( بعرض  مسارب  ثالثة  منهام  واحد 
الرسعة  تقدر  كام  وسياج  وسطية  بجزرة  م 
النوع  وهذا  الساعة،  يف  150كم  بــ  التصميمية 

من الطرق يربط العراق بدول اجلوار.
الطريق الرئيس، يتكون من ممرين لكل ممر اثنان . 2

او ثالثة مسارب وعرضه 30 م مع جزرة وسطية 
برسعة تصميمية 100كم يف الساعة وهذا النوع 

من الطرق يربط املحافظات مع بعضها.
الطريق الثانوي، وهذا النوع يتكون من ممر واحد . 3

للذهاب واإلياب ويرتاوح عرضه )6-7(م حيث 
يربط مراكز املحافظات باألقضية والنواحي.
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للذهاب . 4 واحد  ممر  من  يتكون  الريفي،  الطريق 
واإلياب بعرض )3-6( م وغالبا ما ينتهي هذا 

النوع من الطرق باملستقرات الريفية.
الطريق احلدودي، وهذا النوع من الطرق يكون . 5

بمحاذاة  ويسري  واإلياب،  للذهاب  واحد  بممر 
محاية  وظيفتُه  اجلوار  دول  مع  العراقية  احلدود 

ومراقبة احلدود السياسية.

الرئيسة  الطرق  من  كبرية  شبكة  كربالء  وملدينة 
املــجــاورة  باملحافظات  تربطها  الــتــي  والــثــانــويــة 
جمموع  بلغ  إذ  هلــا،  التابعة  والنواحي  وباألقضية 
أطوال الطرق الرئيسة التي تقع ضمن حدود حمافظة 
كربالء 314 كم )انظر اخلريطة )1((، وكام موضح 
يف اجلدول )2(، اما الطرق الثانوية فلبغت أطواهلا ما 

يقارب 365،855 كم كام مبني يف اجلدول )3()7(. 

جدول )2( الطرق الرئي�شة واأطوالها

الطول بـــــ كماسم الطرق
42طريق كربالء نجف

10طريق الثرمستون
12طريق احلر كاملية

60طريق كربالء رزازة عني متر
27طريق عني التمر - االنبار

28طريق كربالء بغداد
88الطريق االسرتاتيجي

30طريق احلج الري
24طريق كربالء اهلندية بابل

314املجموع

املصــدر: وزارة اإلعــامر واإلســكان والبلديــات العامــة، 
اهليــأة العامــة للطــرق واجلســور، مديريــة الطــرق واجلســور 
ــية،  ــم اهلندس ــعبة التصامي ــة، ش ــالء املقدس ــة كرب يف حمافظ

ــات غــري منشــورة، 2018م. بيان

جدول )3( الطرق الثانوية واأطوالها في محافظة كربالء 

المقد�شة

اسم الطريق
الطول 

بــ كم
اسم الطريق

الطول 

بــ كم
طريق احلسينية - 

مفرق
7طريق البزل اخلايس18

2طريق الرشيعة18طريق ام رواية
4طريق بني متيم9اهلندية اجلدول الغريب

8طريق ابو روية
طريق الشهيد حسني 

معن
2

7طريق ابو زرع18املشورب الدعوم
3طريق مدرسة حطني2طريق العامرية
طريق النبهانية 

الغربية
4طريق الرابط الصالبخة3

3طريق هنر السالم
طريق احلسينية احلصوة 

امام عون
4

طريق الدوهيية 

العجمية
7الرابط فيادة نجف11

4طريق العوينة4طريق احلكمة
طريق معمل 

اإلسمنت
3طريق الوند ام عروك5

مقرتبات جرس 

اهلندية
8

طريق ياحسني الذهاب 

لطريق كربالء بابل
8

طريق أمحد بن 

القاسم
6طريق املالح3

1طريق الشعيب8طريق اإلبراهيمية
طريق قرية زين 

العابدين
1

طريق يا حسني اإلياب 

لطريق بابل كربالء
2

5طريق احلافظ
طريق ياعي الذهاب 
لطريق كربالء نجف

46
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10شط اهلل آل جباس
طريق يا عي اإلياب 

لطريق نجف كربالء
46

5أم مجل شط اهلل
طريق الزائرين ممر 

الذهاب كربالء بغداد
18

طريق قطارة االمام 

عي
3

طريق الزائرين ممر 

اإلياب بغداد كربالء
22

2طريق الفراشية2طريق القرية العرية

3طريق السجلة4طريق هنر املغلف

طريق الصافية 

اجلانب األيمن
2

طريق املوازي لنهر 

اهلنيدية
8

365املجموع7الطريق الربط

املصــدر: وزارة اإلعــامر واإلســكان والبلديــات العامــة، 
اهليــأة العامــة للطــرق واجلســور، مديريــة الطــرق واجلســور 
ــية،  ــم اهلندس ــعبة التصامي ــة، ش ــالء املقدس ــة كرب يف حمافظ

ــات غــري منشــورة، 2018م. بيان

مخطط )1( مجموع اأنواع الطرق الرئي�شة والثانوية في 

محافظة كربالء المقد�شة

 )2( جــدول  بيانــات  عــىل  اعتــامدًا  الباحــث  املصــدر: 
.)3( وجــدول 

خارطة )1( طرق النقل في محافظة كربالء المقد�شة

 

ــرق  ــرة الط ــور، دائ ــرق واجلس ــة للط ــأة العام ــدر: اهلي املص
ــة. ــالء املقدس ــة كرب ــور يف حمافظ واجلس

وسيقترص البحث يف هذه الفقرة عىل تناول شبكة 
حماور  متثل  التي  والثانوية  الرئيسية  اإلقليمية  الطرق 
اساسية حلركة الزائرين اىل مدينة كربالء يف الزيارات 
هذه  أنواع  ومن  األربعني،  زيارة  وخاصة  املليونية 

الطرق ما يأيت:

الطرق الرئي�شة:. 1

طريق )حمور( كربالء - هندية - بابلأ. 

بمدينة  كربالءاملقدسة  مدينة  الطريق  هذا  يربط 
ويبلغ  املدينة،  من  الرشقي  اجلزء  يف  تقع  التي  احللة 



280

التباين المكاني لخدمات النقل في زيارة األربعين لسنة 2017 م وعالقته بكثافة الزائرين

يتألف  الطريق  العريض هلذا  واملقطع  طوله 45 كم، 
ثالثة  ــاه  اجت لكل  وااليـــاب  للذهاب  اجتاهني  من 
مسارب وجزرة وسطية جزء كبري منها مشجر تفصل 
الطريق  أكتاف  اما  م،   10.0 بعرض  االجتاهني  بني 
ومن  م.   100 الطريق  وحمــرم  اجتــاه  لكل  م   3 فهي 
اهلندية،  قضاء  الطريق  هبا  يمر  التي  املستقرات  ابرز 
كام خترج من هذا الطريق طرق ثانوية خلدمة املراكز 
احلرضية والريفية القريبة كام هو احلال يف التفرعات 
اجلانبية املؤدية اىل مركز ناحية اخلريات ومركز ناحية 
طريقي  بني  الرابط  الطريق  وفرع  الغريب.  اجلــدول 
كربالء - نجف وكربالء - هندية مرورًا بقرية واحد 
حزيران وفرع طريق احلافظ مرورًا بقرية الطف. كام 
أنشأ بجانب هذا الطريق، طريق »ياحسني« باجتاهني 
يكتمل بشكل  مل  التنفيذ  قيد  للذهاب واالياب وهو 

هنائي.

طريق )حمور( كربالء - نجفب. 

النجف  بمدينة  كربالء  مدينة  الطريق  هذا  يربط 
التي تقع يف جنويب املدينة ويبلغ طوله 80  االرشف 
كربالء  حمافظة  حــدود  ضمن  كم   )42( بطول  كم 
واملقطع العريض هلذا الطريق يتألف من: اجتاهني كل 
منهام يتألف من ثالثة مسارب وجزرة وسطية ترابية 
اكتاف   - م   10.3 وبعرض  االجتاهني  بني  تفصل 
الطريق 3 م من كل اجتاه وحمرم الطريق 100 م. كام 
ان من ابرز املستقرات التي يمر هبا الطريق هو قضاء 
باجتاهني  »ياعيل«  طريق  بجانبِه  وأنشأ  احليدرية، 
للذهاب بطول 46 كم واالياب بطول 46 كم أيضًا 
الستخدامه من الزائرين سريًا عىل االقدام نحو مدينة 

كربالء.

حمور كربالء - بغدادج. 

ومنها  بغداد  بالعاصمة  املدينة  يربط  الطريق  هذا 
اىل باقي حمافظات القطر ويبلغ طوله 97كم، واملقطع 
منهام  كل  اجتاهني  من  يتألف  الطريق  هلذا  العريض 
يتألف من ثالثة مسارب وجزرة وسطية ترابية تفصل 
بني االجتاهني بعرض 10.5 م واكتاف الطريق 3 م 
من كل اجتاه حمرم الطريق 100م، وخيرتق العديد من 
املدن الواقعة عىل امتداده ابتداء من احلصوة، املسيب، 
الوند - االمام  ثم يدخل حمافظة كربالء، مارًا بقرية 
كربالء،  مدينة  يدخل  ثم  ومن  احلسينية،   - عون 
كربالء  حمافظة  حــدود  ضمن  الطريق  طول  ويبلغ 
بممّر  الزائرين  طريق  ايضًا  بجانبِه  واُنشأ  )30كم(. 

للذهاب بطول 18كم واخر لإلياب بطول 22كم.

الطرق الثانوية:  . 2

طريق كربالء - احلسينية - سدة اهلندية أ. 

لنهر  موازيًا  كربالء،  مدينة  من  الطريق  هذا  يبدأ 
ارايض  سالكًا  الرشقي  الشامل  نحو  متجهًا  احلسينية 
منبسطة خصبة ذات بساتني كثيفة. يمر هذا الطريق 
ثم  الطف  قرية  ثم  العطيي  قرية  منها  عديدة  بقرى 
ويبلغ طول  اهلندية،  اىل سدة  ثم  ام احلامم ومن  قرية 
وبمسلكني  واحد  بممر  كم   18 حوايل  الطريق  هذا 
)6.5م(  عرضُه  لإلياب  واآلخر  للذهاب  أحدمها 
وعرض االكتاف 1.5م وبدون حمرم أي ان العرض 
الكيل للطريق يبلغ )9.5م(، يتفرع هذا الطريق قبل 
وصوله اىل سدة اهلندية عدة تفرعات ذات امتدادات 
وبطريق  كم   5 بطول  احلافظ  طريق  مثل  صغرية 
احلسينية  وطريق  7كــم.  بطول  الدعوم  املشورب 
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حممد  البو  احلسينية  وطريق  )1كم(  بطول  الشامي 
بطول )1كم(.  

طريق اهلندية - اجلدول الغريب - خان النخيلة ب. 

امهية  حيث  من  الثانية  املرتبة  الطريق  هذا  حيتل 
أنيء  كربالء،  حمافظة  يف  الثانوية  الطرق  امتدادات 
ذو  وهو  كم   )13( بطول   ،1978 عام  الطريق  هذا 
ممر واحد بمسلكني أحدمها للذهاب واآلخر لإلياب 
بعرض )6م( وعرض االكتاف )1.5م(، ويبدأ هذا 
الطريق من مركز قضاء اهلندية باجتاه اجلنوب الغريب 

وصوالً للطريق الرئيس - كربالء - نجف. 

طريق اهلندية - اخلريات - النجف ج. 

التي توصل  الثانوية  الطرق  الطريق من  يعد هذا 
هذا  طول  يبلغ  النجف،  بمحافظة  كربالء  حمافظة 
ترايب  وبكتف  )6م(  وبعرض  )20كـــم(  الطريق 
اهلندية  قضاء  مركز  من  الطريق  هذا  يبدأ  )1.5م( 
باجتاه  اخلريات  ناحية  مركز  ليخرتق  جنوبًا  متجهًا 

طريق نجف - كربالء.

الطريق الرابطد. 

وهو من الطرق الثانوية يف حمافظة كربالء ويربط 
ما بني الطريقني الرئيسني كربالء - نجف وكربالء- 
بممر  وهو  كم   )7( الطريق  هذا  طول  يبلغ  بابل، 
لإلياب،  واآلخر  للذهاب  االول  بمسلكني  واحد 
3م  ترايب  وبكتف  4م،  الواحد  املسلك  عرض  يبلغ 
هذا  انجز  14م،  هو  للطريق  الكيل  العرض  أن  أي 
للطرق  العامة  اهليأة  قبل  من   1990 سنة  الطريق 
واجلسور، يمر هذا الطريق يف العديد من القرى منها 

قرية البكان، وقرية حممد اهلاتف، وقرية الزيلية وقرية 
الصخر العريب. 

هـ. طريق احلافظ - احلسينية 

الرشقية  اجلهة  يف  ويقع  الثانوية  الطرق  من  وهو 
ملدينة كربالء ضمن حدود ناحية احلسينية، يبلغ طول 
هذا الطريق 5كم، وهو بممر واحد بمسلكني عرض 
للطريق  الكيل  العرض  ان  اي  3م،  الواحد  املسلك 
هو 6م، انجز هذا الطريق عام 1987، من قبل اهليأة 
العامة للطرق واجلسور، يبدأ مسار هذا الطريق من 
خيرتق  رشقي،  جنويب  احلافظ  باجتاه  العطيي  مفرق 
تقع  التي  واحلمضيات  النخيل  بساتني  الطريق  هذا 
عىل  تقع  التي  القرى  ومن  الطريق  هذا  امتداد  عىل 

امتداد هذا الطريق هي قرية الكركاشية.

الزائرين  لكثافة  المكاني  التباين  ثالثًا: 

وعالقتها ب�شبكة الطرق وخدمات النقل

2017م،  لعام  األربعني  زيارة  احصائيات  تشري 
وشاركت  سامهت  التي  املركبات  أعداد  جمموع  أن 
 44612 بلغت  الدراسة  ملحاور  الزائرين  نقل  يف 
مركبة متنوعة، توزعت عىل 11998 مركبة يف حمور 
 - كربالء  حمور  يف  مركبة  و15658  بغداد  كربالء- 
نجف و16004 مركبة ملحور كربالء - بابل و950 
آلية نقل ملحور كربالء -حسينية، وكام موضح بشكل 

تفصييل فيام يأيت:

حمور )طريق( كربالء - بغداد . 1
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جدول )4( خدمات النقل في محور كربالء - بغداد.

خدمات النقل يف حمور كربالء - بغداد 

وسائل النقل
مواقف 

السيارات

حمطات 

الوقود

حمالت 

الصيانة

عددهانوع اآللية

222

674باص ط1،2

300تريلة

24قطارات

11000النقل اخلاص

11998املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:

املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 
والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 

2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصيــة يف زيــارة األربعــني-  •
النــرشة  والبحــوث،  للدراســات  كربــالء  مركــز 
االمــام  اربعينيــة  لزيــارة  الســنوية  اإلحصائيــة 
ص23. 1439هــــ،   - 2017م  لســنة   احلســني

الدراسة امليدانية. •

مخطط )2( نوع واأعداد الآليات في محور كربالء - بغداد

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )5(.

حمور )طريق( كربالء - نجف. 2

جدول )5( خدمات النقل في محور كربالء - النجف

خدمات النقل يف حمور كربالء - نجف

مواقف وسائل النقل
السيارات

حمطات 
الوقود

حمالت 
الصيانة

عددهانوع اآللية

143
658تريلة

15000نقل خاص

15658املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 

والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 
2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصية يف زيــارة األربعني-مركز  •
كربــالء للدراســات والبحــوث، النــرشة اإلحصائيــة 
الســنوية لزيــارة اربعينيــة االمــام احلســني لســنة 

2017م - 1439هــــ، ص25.
الدراسة امليدانية. •

مخطط )3( نوع واأعداد الآليات في محور النجف

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )5(.



283

م. م. أمري كامل جواد

حمور )طريق( كربالء-هندية - بابل. 3

جدول )6( خدمات النقل في محور كربالء - هندية - بابل

خدمات النقل يف حمور كربالء - هندية - بابل 

مواقف وسائل النقل
السيارات

حمطات 
الوقود

حمالت 
الصيانة

عددهانوع اآللية

24

 5
مع وجود 

احلي 
الصناعي 
يف قضاء 

اهلندية

1355تريلة

عجلة 
649حكومية

14000نقل خاص

16004املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 

والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 
2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصية يف زيــارة األربعني-مركز  •
كربــالء للدراســات والبحــوث، النــرشة اإلحصائيــة 
الســنوية لزيــارة اربعينيــة االمــام احلســني لســنة 

2017م - 1439هــــ، ص26.
الدراسة امليدانية. •

مخطط )4( نوع واأعداد الآليات في محور كربالء -الهندية- 
بابل

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )6(.

حمور )طريق( كربالء - حسينية. 4

جدول )7( خدمات النقل في محور كربالء - الح�شينية

خدمات النقل يف حمور كربالء - حسينية

وسائل النقل
مواقف 

السيارات

حمطات 

الوقود

حمالت 

الصيانة

عددهانوع اآللية

21

وجود 

احلي 

الصناعي 

يف ناحية 

احلسينية

عجلة 

حكومية
200

750نقل خاص

950املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
املاليــة  • للشــؤون  املحافــظ  مكتــب  كربــالء،  حمافظــة 

والزيــارات املليونيــة، موقــف اخلطــة اخلدميــة لزيــارة 
2017م. لســنة  األربعــني 

شــعبة الدراســات التخصصية يف زيــارة األربعني-مركز  •
كربــالء للدراســات والبحــوث، النــرشة اإلحصائيــة 
الســنوية لزيــارة اربعينيــة االمــام احلســني لســنة 

2017م - 1439هــــ، ص27.
الدراسة امليدانية. •

مخطط )5( نوع واأعداد الآليات في محور كربالء - ح�شينية

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات جدول )7(.
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الطرق . 5 بشبكة  وعالقتها  الزائرين  كثافة  حتليل 
وخدمات النقل

يتضح من جدول )8( وباالعتامد عىل بيانات عدد 
املركبات يف جدول )4( وجدول )5( وجدول )6( 
ملحاور  الزائرين  اعداد  واحصائيات   )7( وجدول 
الدراسة األربعة، أن حمور كربالء - نجف هو أعىل 
بنسبة  لسنة 2017م  الزائرين  كثافة يف عدد  املحاور 
الكيل وهذا يعود لعدة عوامل منها  العدد  39% من 
املحلية  اخلدمية  واهليئات  املواكب  بانتشار  يتعلق  ما 
والعربية واألجنبية التي توفر خمتلف انواع اخلدمات 
االمام احلسني  اىل مرقدي  املؤدي  الطريق  عىل طول 
وأخيه العباس واكتامل طريق »ياعيل« باجتاهني 
املحور  هــذا  ُيعد  ذلــك  عن  فضاًل  الزائرين  ملسري 
الذين  واألجانب  العرب  للزوار  الرئيس  املدخل 
الدويل  االرشف  النجف  مطار  عند  الرحال  حيطون 
يذهبون  الزائرين  من  كبريًا  عــددًا  أن  عن  ناهيك 
عىل  ســريًا  التوجه  ثم  ومن   عيل االمــام  لزيارة 
االقدام عرب هذا املحور اىل مدينة كربالء املقدسة، اال 
املركبات  عدد  يف  الثانية  باملرتبة  جاء  املحور  هذا  أن 
التي تقدم خدماهتا لنقل الزائرين بعد إكامهلم الزيارة 
ناحية  من  خدماته  كفاءة  قلة  عن  فضاًل   %35 بنسبة 

استخدام وسائل نقل غري مناسبة.

باملرتبة  بابل   - هندية   - كربالء  حمور  جاء  فيام 
بعدد  واألوىل   %32 بنسبة  الزائرين  لعدد  الثانية 
املركبات بنسبة 36% الرتياده من قبل عدد كبري من 
الزائرين من املحافظات الوسطى واجلنوبية ألنه من 
املواكب  انتشار  بالنسبة هلم فضاًل عن  الطرق  أقرص 
فاحتل  بغداد   - كربالء  حمور  اما  اخلدمية.  واهليئات 

واملركبات  الزائرين  عدد  ناحية  من  الثالثة  املرتبة 
حمافظات  زائري  من  وعدد  العاصمة  زوار  ويسلكه 
من  وعدد  وكركوك  واملوصل  ودياىل  الدين  صالح 
يف  رحاهلم  حيطون  الذين  واألجانب  العرب  الزوار 

مطار بغداد الدويل.

الرابعة  املرتبة  حسينية   - كربالء  حمور  واحتل 
واألخرية بعدد الزائرين واملركبات كونه طريقًا ثانويًا 
سكان  من  كبري  وعدد  احلسينية  ناحية  أهايل  يسلكه 
حمافظة بابل. )انظر خارطة )2(( مقارنة عدد الزائرين 

مع عدد املركبات يف املحاور األساسية للحركة.

جدول )8( مقارنة عدد الزائرين مع عدد المركبات لمحاور 

الدرا�شة

النسبة عدد الزائريناملحور
املئوية

عدد 
املركبات

النسبة 
املئوية

4579315321600636كربالء- بابل

5534298391565835كربالء-نجف

2775204191199827كربالء-بغداد

1402529109502كربالء-حسينية

1429134610044612100املجموع

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
العتبــة العباســية املقدســة، قســم الشــؤون الفكريــة  •

والثقافيــة، مركــز الكفيــل للمعلومــات والدراســات 
لســنة  الزائريــن  أعــداد  احصائيــات  االحصائيــة، 

2017م )بيانــات غــري منشــورة(.
يف  • الدراســة  ملحــاور  املركبــات  أعــداد  بيانــات 

.)7( و   )6( و   )5( و   )4( اجلــداول 
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رابعًا: كفاءة خدمات النقل في زيارة الأربعين 

ل�شنة 2017م

وسائل  نوعية  عىل  النقل  خدمات  كفاءة  تعتمد 
الطرق  عــىل  اخلــدمــة  وحمــطــات  املستخدمة  النقل 
السيارات، حمطات  )مواقف  تشمل  والتي  اإلقليمية 
حوانيت  سيارات،  تصليح  ورش  الوقود،  تعبئة 
جتارية، نقطة اسعاف، مطاعم، مرافق صحية، مكتب 
نقل بري( وان تبتعد هذه اخلدمات مسافة 75م عن 
منتصف الطريق الرئيس)8(. وسيناقش البحث كفاءة 

هذه اخلدمات يف زيارة األربعني اعتامدا عىل:

 نوعية الوسائل املستخدمة لنقل الزائرين.. 1
مدى توفر مواقف السيارات.. 2
حمطات تعبئة الوقود وورش تصليح السيارات.. 3

فرتة  خــالل  املحافظة  به  متر  ما  لطبيعة  ــك  وذل
الزيارة، فضاًل عن توفر بقية اخلدمات بشكل كبري بام 

يتناسب مع طبيعة احلدث.

حمور )طريق( كربالء - بغدادأ. 

اجلدول  من  يتضح  النقل  وسائل  مستوى  عىل 
متنوعة ملختلف  بمشاركة  يتميز  املحور  ان هذا   )4(
االليات يف نقل الزائرين، وان للنقل اخلاص مسامهة 
بمشاركة   )1( املخطط  يف  جليًا  يظهر  ما  وهذا  أكرب 
هذا  متيز  كام  متنوعة،  خاص  نقل  سيارة   11000
حديد  سكة  لوجود  قطار   24 بمشاركة  املحور 
من  احلكومي  اجلهد  مشاركة  جــاءت  كام  املسيب 
خالل الباص )ط1، ط2( التابعة لوزارة النقل وهذه 
املحور  يف  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  تزيد  مــؤرشات 
لتتوىل نقل الزائرين من قطع حي العباس اىل ساحة 
املسيب،  بقضاء  كربالء  حمافظة  تربط  التي  اخلنافسة 

خارطة )2( مقارنة عدد الزائرين مع عدد المركبات في المحاور الأ�شا�شية للحركة

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل بيانات عدد الزائرين وعدد املركبات يف اجلدول )8(.
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النقل  وزارة  لتشكيالت  تابعة  تريلة  عن300  فضاًل 
العمل عىل عدم استخدم هكذا وسائل غري  وينبغي 

مناسبة لنقل الزائرين )انظر صور )1( و )2((. 

صورة )1( مشاركة القطارات يف نقل الزائرين

 

صورة )2( مشاركة باص 2ط لوزارة النقل

خاصة  مرائب  توجد  فال  السيارات  مرائب  أما 
ساحات  استخدام  يتم  وانــام  للمعايري،  وخاضعة 

خاصة بصورة مؤقتة وتتغري من سنة اىل أخرى حسب 
اخلطط اخلدمية واألمنية، وضمن هذا املحور يتم نقل 
الزائرين بواسطة النقل اخلاص من قطع حي العباس 
اىل حمافظاهتم بينام النقل احلكومي يامرس مهامه من 

القطع نفسه اىل ساحة اخلنافسة بعد السيطرة 57.

وبالنسبة ملحطات الوقود فتوجد حمطتان، واحدة 
تبعد 1500م عن مرقدي االمام احلسني وأخيه ايب 
خدماهتا  تقديم  يمكنها  وال   العباس الفضل 
وأخرى بني منطقتي عون والوند، فيام تتناثر حمالت 
أبواب  وتغلق  الطريق  عىل  عشوائي  بشكل  الصيانة 

اغلبها اثناء فرتة الزيارة.

حمور )طريق( كربالء - نجف ب. 

للنقل  كبرية  بمشاركة  نجف  كربالء   حمور  متيز 
2017م  لسنة  ــني  ــع األرب زوار  نقل  يف  اخلـــاص 
يظهر واضحًا يف  ما  ألف سيارة وهذا  بــ)15000( 
له  اذ متثل اعىل مشاركة  اجلدول )5( واملخطط )2( 
مقارنة باملحاور االخرى، فيام جاءت مشاركة اجلهد 
وزارة  لتشكيالت  تابعة  تريلة  ـــ)658(  ب احلكومي 
اىل  امللحق  ساحة  من  الزائرين  نقل  تتوىل  التجارة 
ساحة احليدرية وهذا النوع من الوسائل غري مناسبة 

وغري كفؤة )انظر الصور )3((.

صورة )3( مشاركة تريلة يف نقل الزائرين ضمن هذا 
املحور  
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النقل  بواسطة  الزائرين  نقل  يتم  املحور  هذا  ويف 
النقل  بينام  حمافظاهتم  اىل  امللحق  ساحة  من  اخلاص 
احلكومي يامرس مهامه من الساحة نفسها اىل قضاء 
أربع  فتوجد  الوقود  ملحطات  وبالنسبة  احليدرية. 
كربالء  ملحافظة  ــة  اإلداريـ ــدود  احل ضمن  حمطات 
حمالت  تتناثر  فيام  منتظمة،  شبه  بمسافات  منترشة 
أبواب  وتغلق  الطريق  عىل  عشوائي  بشكل  الصيانة 

أغلبها اثناء فرتة الزيارة.

حمور )طريق( كربالء - هندية - بابل ج. 

اجلدول  يف  جاء  ما  خالل  من  املحور  هذا  يتميز 
)6( وكام يف املحاور السابقة بمشاركة متميزة وكبرية 
للنقل اخلاص بـ)14000( سيارة وهذه نتيجة للتطور 
الكبري واملرونة العالية للخطط األمنية واخلدمية هلذه 
الزيارة عن سابقاهتا، فيام شاركت العتبتان املقدستان 
واإلسكان  ــامر  االع وزارات  والعباسية  احلسينية 
والنفط  والصحة  العايل  والتعليم  العامة  والبلديات 
والرتبية فضاًل عن مشاركة رشكة االحتاد للصناعات 
الغذائية يف نقل الزائرين ضمن هذا املحور انظر صور 

)4( و )5(.

صورة )4( مشاركة تريلة يف نقل الزائرين

صورة )5( مشاركة اليات العتبات املقدسة                                                                                                                                    

أربع  فتوجد  الوقود  بمحطات  يتعلق  ما  ويف 
قضاء  بني  املسافة  يف  منترشة  منها  ثــالث  حمطات 
اهلندية ومدينة كربالء والرابعة بالقرب من سيطرة ام 
اهلوى يف احلدود الفاصلة مع حمافظة بابل. أما حمالت 
بشكل  متناثرة  فهي  السابقة  املحاور  يف  كام  الصيانة 

عشوائي عىل طول الطريق.

حمور )طريق( كربالء - حسينية د. 

يف  الثانوي  الطريق  متيز   )7( اجلــدول  من  يظهر 
للنقل  كبرية  بمسامهة  ايضا  حسينية   - كربالء  حمور 
نقل  يف  سيارة   750 مشاركة  خــالل  من  ــاص  اخل
الزائرين يف موقف مؤقت للسيارات وهو عبارة عن 
السيطرة 57  البيضاء اىل  القنطرة  بالقرب من  ساحة 
الرئيس كربالء - بغداد فيام جاء اجلهد  الطريق  عىل 
فتوجد  الوقود  حمطات  اما  آلية.   200 بــ  احلكومي 

حمطة واحدة عىل الطريق يف حي 7 نيسان.

خدمات  كفاءة  البحث  ُيوضح  تقدم  ملا  واستنادًا 
النقل يف املحاور الرئيسة حلركة الزائرين بنسب مئوية 
املذكورة  النقل  خدمات  بيانات  عىل  اعتامدًا  تقديرية 
مدى  النقل،  وسائل  )نوعية  ملتغريات  ووفقًا  سابقًا، 
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وورش  الوقود  حمطات  السيارات،  مواقف  توفر 
 )9( اجلــدول  يف  موضح  وكام  السيارات(  تصليح 
اخلدمات  هذه  نقص  او  توفر  مدى  معرفة  هبدف 

ملحاور الدراسة.

ويشري جدول )9( أن كفاءة خدمات النقل كانت 
خمتلفة يف كل حمور فضاًل عن املحاور يف ما بينها، اذ 
نوعية  يف  كفاءة  اعىل  واحلسينية  بغداد  حموري  جاء 
وسائل النقل املختلفة فضال عن استخدام القطارات 
لنقل الزائرين يف حمور بغداد اعتامدا عىل سكة حديد 
املسيب وقلة عدد الوسائل غري املناسبة لنقل الزائرين 
حموري  يف  استخدامها  ازداد  والتي  )تريلة(  نوع  من 

نجف وبابل كام موضح يف خمطط )6(.

فتشرتك  السيارات،  مواقف  خدمات  كفاءة  اما 
ألهنا  كفاءهتا  قلة  من  تعاين  أهنا  من  املحاور  مجيع 
يتم اختيارها وفق اخلطط  عبارة عن ساحات مؤقتة 
اخلدمية واألمنية وبصورة آنية وما جاء من متايز يف ما 
بني املحاور فهو من ناحية عددها لكل حمور وسهولة 

الوصول اليها )ينظر خمطط )6((.

الوقود  حمطات  خدمات  بكفاءة  يتعلق  ما  ويف 
املرتبة  بابل يف  فيأيت حمور  السيارات  وورش تصليح 
األوىل من حيث توفرها ومن ثم يأيت حمور النجف، 
اجلغرايف  التوزيع  أن  يف  تشرتك  املحاور  مجيع  ان  اال 
قليلة  وهي  عشوائية،  بصورة  يكون  اخلدمات  هلذه 
اخلدمة  حمطات  املحاور  مجيع  يف  تتوفر  مل  إذ  الكفاءة 

خارطة )3( التوقيع المكاني لخدمات النقل في المحاور الرئي�شة لحركة الزائرين الى مدينة كربالء المقد�شة في زيارة 

الأربعين ل�شنة 2017م

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل الدراسة امليدانية.
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وفقا ملا جاء بتعليامت انشاء هذه املحطات عىل الطرق 
السيارات، حمطات  )مواقف  تشمل  والتي  اإلقليمية 
حوانيت  سيارات،  تصليح  ورش  الوقود،  تعبئة 
جتارية، نقطة اسعاف، مطاعم، مرافق صحية، مكتب 

نقل بري(.

جدول )9( كفاءة خدمات النقل في المحاور الرئي�شة 

لحركة الزائرين في زيارة الأربعين 2017م

متغريات قياس 

الكفاءة

حمور 

كربالء- 

نجف 

)%100(

حمور 

كربالء-

بابل 

)%100(

حمور 

كربالء-

بغداد 

)%100(

حمور 

كربالء- 

حسينية 

)%100(

نوعية وسائل 

النقل
90889595

مدى توفر 

مواقف 

السيارات

30454040

حمطات الوقود 

وورش تصليح 

السيارات

55654540

ــل  ــات النق ــات خدم ــىل بيان ــامدًا ع ــث اعت ــدر: الباح املص
ــني  ــارة األربع ــن يف زي ــة الزائري ــة حلرك ــاور الرئيس يف املح

2017م.

مخطط )6( كفاءة خدمات النقل في المحاور الرئي�شة 

لحركة الزائرين في زيارة الأربعين 2017م

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل جدول )9(.

من  جمموعة  اىل  البحث  توصل  ذلك  خالل  من 
االستنتاجات نوضحها باآليت:

حمور . 1 يف  ُسجلت  الزائرين  لعدد  نسبة  أعىل  أن 
املرتبة  احتل  فيام   %  39 بنسبة  نجف   - كربالء 
الثانية بعد حمور كربالء - بابل يف عدد املركبات 

بنسبة 35 %.
تبني من خالل البحث االعتامد يف نقل الزائرين . 2

بواسطة  الربي  النقل  عىل  كامل  شبه  بشكل 
كصعوبة  متعددة  مشاكل  افرز  مما  السيارات، 

الوصول واالزدحام والتلوث البيئي.
وجود تباين يف كفاءة خدمات النقل يف املحاور . 3
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الرئيسة ومل يأِت وفقا لكثافة الزائرين خاصة يف 
فضاًل  نجف   - وكربالء  بابل   - كربالء  حموري 
تضم  خمططة  سيارات  مواقف  وجود  عدم  عن 
السيارات  اعداد  وتستوعب  متكاملة  خدمات 
الزيارة  فرتة  اثناء  عالية  بمرونة  خدماهتا  لتقدم 
ناهيك عن انتشار خدمات النقل األخرى بشكل 

عشوائي.
تقليدية خطط النقل وعدم استدامتها، واعتامدها . 4

احللول االنية يف كل زيارة وبالتايل تواجه مشاكل 
املدينة  سكان  حاجة  تلبية  عىل  قدرهتا  عدم 

والزائرين.

التو�شيات:

للنقل يف حمافظة كربالء . 1 بنى حتتية  ببناء  اإلرساع 
خاصة املشاريع املقرتحة كمطار الفرات األوسط 
الدائري  والطريق  احلديدية  السكك  وخطوط 
)كربالء-نجف،  الرئيسية  الطرق  يربط  الذي 
بابل، بغداد( الن إعادة صيانة وتأهيل الشبكات 
احلالية ال تلبي احلاجة املتزايدة لسكان املحافظة 

والزائرين.
العمل عىل انشاء مواقف سيارات تضم خدمات . 2

الطرق  عىل  كربالء  مدينة  مداخل  عند  متكاملة 
الرئيسة باالعتامد عىل معايري ختطيطية تأخذ بنظر 
الكبري  والتزايد  املدينة  سكان  حاجة  االعتبار 

ألعداد الزائرين.
يف . 3 ملحوظ  تطور  حتقيق  اسرتاتيجية  تنفيذ 

لنقل  ومرحية  مناسبة  نقل  وسائل  استخدام 
باملرونة  تتسم  حمكمة  خطة  خالل  من  الزائرين 
واخلاص  العام  القطاع  رشاكة  وُتعزز  العالية 

باالعتامد عىل إدارة متخصصة وفعالة.
ومستدامة . 4 شاملة  نقل  خطة  تنفيذ  رضورة 

تأخذ  وتصميمية  ختطيطية  معايري  عىل  تعتمد 
واالجتامعية  االقتصادية  اجلوانب  االعتبار  بنظر 
من  كربالء  مدينة  خصوصية  عن  فضاًل  والبيئية 

ناحية استقباهلا ملاليني الزائرين سنويًا.
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