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الملخ�ض

يساهم حتسني نظام قطاع النقل بني املناطق الريفية يف حتقيق التنمية املكانية واستدامتها من خالل استثامر 
توسع  وبالتايل  الربية  النقل  طرق  مد  يف  التوسع  امكانية  من  تساعد  التي  والبرشية  الطبيعية  االمكانات  مجيع 

املشاريع التنموية يف تلك املناطق واستدامة هذه املشاريع. 
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 The trends of forty visitors and their impact on the spatial development of

rural roads in Babylon governorate
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Abstract

The improvement of the transport system between the rural areas contributes to the 
achievement of spatial development and sustainability through the exploitation of all natural 
and human potentials that help the possibility of expanding the extension of land transport 
routes and thus expand development projects in those areas and the sustainability of these 
projects. 
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م�شكلة البحث:

كان  هل  مفاده  بسؤال  البحث  مشكلة  تتلخص 
الجتاهات حركة الزوار والوافدين يف زيارة االربعني 
تربط  التي  واخلارجية  الريفية  الطرق  تنمية  يف  دور 

حمافظة بابل مع حمافظتي النجف وكربالء؟

فر�شية البحث: 

السنوية  الذكرى  يف  الزائرين  ــداد  اع ــادة  زي ان 
خالل   احلسني ــام  اإلمـ استشهاد  ألربعينية 
شبكة  يف  التوسع  اىل  أدت  االخرية  العرش  السنوات 
بصورة  الريفية  والطرق  عامة  بصورة  النقل  طرق 
اقضية  يف  خاصة  بابل  حمافظة  يف  وتطويرها  خاصة 

احللة واهلاشمية واملسيب.

هدف البحث: 

هيدف البحث اىل معرفة الزيادة احلاصلة يف أعداد 
والنجف  كربالء  حمافظتي  اىل  الوافدين  الزائرين 
اإلمــام  الستشهاد  األربعينية  ــارة  ــزي ال موسم  يف 
النقل  طرق  عرب  بابل  بمحافظة  مرورًا   احلسني

الربي واثرهم يف تطوير تلك الطرق.

البيانات  عىل  احلصول  يف  الــدراســة  اعتمدت 
فضاًل  بابل  حمافظة  يف  واجلسور  الطرق  مديرية  من 
والطرق  الريفية  للمناطق  امليدانية  الزيارات  عن 
لصور  الفضائية  املرئيات  حتليل  واعتامد  اخلارجية، 

االقامر الصناعية ألغراض املقارنة. 

توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج امهها: 
اىل . 1 الزائرين  وصول  امكانية  تسهيل  لغرض 

حمافظتي النجف وكربالء، عملت دوائر الدولة 

شبكة  تطوير  عىل  بابل  حمافظة  يف  العالقة  ذات 
الطرق  اطوال  فازداد  باستمرار  الربية  الطرق 
كام   ،2018-2009 من  للمدة  املبلطة  الريفية 
 - احللة  لطريق  الثاين  املمر  انشاء  يف  احلال  هو 

املدحتية - الشوميل، بطول 38 كم. 
واملوسمية . 2 الدائمية  الريفية  االسواق  تطوير 

وزيادة حركة البضائع التجارية.
عىل . 3 املزارعني  تساعد  الريفية  الطرق  تنمية  ان 

دور  له  وهذا  الزراعية  منتجاهتم  تسويق  سهولة 
الدراسة،  منطقة  يف  الزراعية  التنمية  حتقيق  يف 
وكل ذلك يساعد عىل  تشغيل مزيد من االيدي 
الدخل  مستويات  رفع  وبالتايل  الريفية،  العاملة 

وختفيف معدالت الفقر الريفي يف املنطقة.

المقدمة 

انواعِه  بكافة  النقل  قطاع  تطور  عملية  تساهم 
مناطق  بني  املكاين  ــبــاط  واالرت التفاعل  ــادة  زي يف 
املستقرات البرشية احلرضية والريفية منها، فضاًل عن 
حتقيق التنمية االقتصادية والريفية. لذا حتظى دراسة 
تطورها  النعكاس  الدول  كافة  باهتامم  النقل  طرق 
واخلدمات  االقتصادية  القطاعات  كافة  تنمية  عىل 

املجتمعية. 

هيدف البحث اىل معرفة اعداد الزائرين الوافدين 
اىل حمافظتي النجف وكربالء؟ خالل الزيارة االربعينية 
الريفية  والطرق  والثانوية  الرئيسة  الربية  الطرق  عرب 
يف  واثرها  املحافظات  بتلك  بابل  حمافظة  تربط  التي 

حتقيق التنمية املكانية. 

تتمثل احلدود املكانية للبحث الوحدات االدارية 
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النجف  حمافظتي  حتـــادد  والــتــي  بــابــل  حمافظة  يف 
من  فكانت  للدراسة  الزمانية  احلدود  أما  وكربالء، 
اربع  اىل  املدة  هذه  قسمت   )2018-2009( سنة 

ثالث  منها  لكل  زمنية  ُمــَدد 
توضيح  لسهولة  ــوات  ســن
املدة  هذه  بني  الزماين  التباين 

يف تطور الطرق الريفية.

اعــتــمــدت الـــدراســـة يف 
من  البيانات  عىل  احلصول 
ــطــرق واجلــســور  مــديــريــة ال
عن  فضال  بابل  حمافظة  يف 
للمناطق  امليدانية  الزيارات 
اخلارجية،  والطرق  الريفية 
واعـــتـــامد حتــلــيــل املــرئــيــات 

الفضائية ألغراض املقارنة.

الموقع الجغرافي 

لمحافظة بابل 

ُحددت منطقة الدراسة مكانيًا بمحافظة بابل التي 
ينحرص  الذي  الفلكي  املوقع  يف  العراق،  وسط  تقع 
ما بني دائريت عرض )32،7° - 33،8°( شامال وبني 
خطي طول )43،57° - 45،12°( رشقًا، حتدها من 
القادسية  الشامل حمافظة بغداد ومن اجلنوب حمافظتا 
والنجف،أما الرشق فتحدها منه حمافظة واسط، ومن 
الغرب حمافظتا األنبار وكربالء. تبلغ مساحتها الكلية 
)5315( كم2، وتبلغ مساحة األرايض الزراعية فيها 

)2126000( دونم)1(.

تتكون  بابل  حمافظة  ان   )1( اخلريطة  من  يتضح   
من أربعة أقضية و )12( ناحية وبذلك يكون جمموع 

الوحدات اإلدارية فيها )16( وحدة إدارية. 

وناحيتي  القضاء  مركز  ويضم  احللة  قضاء  وهي 
مركز  يضم  املحاويل  وقضاء  والكفل،  غــرق  أيب 
القضاء باإلضافة اىل ناحية املرشوع واإلمام والنيل، 
القاسم  القضاء وناحية  وقضاء اهلاشمية يضم مركز 
قضاء  يضم  كام  واملدحتية،  والطليعة  والشوميل 
وجرف  اهلندية  سدة  وناحية  القضاء  مركز  املسيب 

الصخر واإلسكندرية.

املصــدر: عــيل جاســم جــودة، العالقــات املكانيــة بــني مظاهــر اجلفــاف وإمكانــات 
الزراعــة املســتدامة يف حمافظــة بابــل، رســالة ماجســتري، كليــة الرتبيــة للعلــوم االنســانية، 

جامعــة البــرصة، 2018، ص6.
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اوًل- التوزيع الجغرافي للمزارات الدينية 

في محافظة بابل

املراقد  مــن  كــبــريًا  عـــددًا  بابل  حمافظة  حتتضن 
مقامات  تضم  كام  املقدسة  ــة  واألرضح واملــزارات 
عددها  يقدر  إذ  والعلامء  والفقهاء  السادة  من  لعدد 
نحو )105( مقامًا ومزارًا)2(، يتضح من اجلدول )1( 
أهم املراقد واملراكز واألرضحة الدينية املقدسة والتي 
يقع بعضها عىل طول طرق الزائرين الرئيسة، والتي 
شجعت عىل زيادة عدد املواكب احلسينية التي تقدم 
اآلخر  البعض  ويقع  الزائرين،  اىل  اخلدمات  خمتلف 
من تلك املزارات عىل طرق ثانوية وبعض منها يقع 
عىل طرق ريفية تبعد ملسافات خمتلفة عن الطرق التي 
يسلكها الزائرين وهي خمدومة بمواكب حسينية تقدم 

خدماهتا طيلة مدة الزيارة.

تلك  من  البعض  ان   ،)2( اخلريطة  من  ويتضح 
مسار  تغيري  يف  كبري  دور  هلا  كــان  الدينية  املــراكــز 
كام  يسلكها،  كان  التي  الرئيسة  الطرق  عن  الزائرين 
 عيل بن  زيد  اإلمــام  مرقد  موقع  يف  احلــال  هو 
من  كبري  عدد  مسار  تغيري  اىل  ادى  الكفل  ناحية  يف 
يتفرع  إذ  الريفية  بالقرى  مرورًا  املرقد  نحو  الزائرين 
طريق ريفي من ناحية القاسم بطول )33 كم( باجتاه 
النجف  اىل  ومنها  الكوفة  اىل  ثم  ومن  الكفل  ناحية 
االرشف او منه عرب ناحية الكفل والتوجه اىل مرقد 
طريق  عرب   احلسن اإلمام  بنت  رشيفة  العلوية 
ريفي خدم االرايض الزراعية التي تقع عليه، او يتابع 
الزائرون املسرية مبارشًة اىل الكوفة يف حمافظة النجف 
االرشف)3(، مرورًا باملراكز الدينية التي تقع عىل طول 

الطريق الرئيس الذي يربط بني مدينة احللة بمحافظة 
النجف األرشف. 

اإلمام  بنت  رشيفة  العلوية  مرقد  وجود  ادى  كام 
الطريق  من  الزائرين  مسار  تغيري  اىل   احلسن
الرئيس حلة – كربالء نحو املزار الرشيف من ناحية 
تقع عىل طول  التي  الريفية  باملناطق  مرورًا  ايب غرق 
نحو  ومنها  )12كم(  نحو  طوله  يبلغ  الذي  الطريق 
الدينية  املراكز  أما  اهلندية.  املقدسة حتديدًا يف  كربالء 
االخرى فهي تقع عىل الطرق مبارشًة او تقع بمسافة 
قصرية يذهب اليها الزائرون ومن ثم يعود اىل طريقِه 
الطرق  وان هذه  احلسينية،  ذلك مسريته  بعد  ويتابع 

خمدومة باملواكب احلسينية. 

الدينية يف  املزارات  الزائرين جتاه  ملسار حركة  ان 
حمافظة بابل ووصوالً اىل العتبات املقدسة يف حمافظتي 
النجف وكربالء، دورًا مهاًم يف حتقيق التنمية املستدامة 

لكافة طرق السيارات التي تربط بينها. 

عدد  ان  يتبني   )1( اجلــدول  اىل  الــرجــوع  عند 
بلَغ   2018 عام  بابل  حمافظة  يف  املارين  الزائرين 
بلَغ جمموع  )9988000( زائرًا يف كل املحاور وقد 
 )5140( منها  موكبَا   )7500( اخلدمية  املواكب 
موكبَا عىل املحاور الرئيسة لطرق الزائرين والباقي يف 
حماور فرعية ختدم اهايل املناطق الريفية)4(، وقد ادى 
وازدهارًا  نموًا  الزراعي  النشاط  يشهَد  ان  ذلك  كل 
وتبليط  شق  اعــامل  يف  التوسع  بعد  وباخلصوص 
ساعد  وقد  الزائرون،  يسلكها  التي  الريفية  الطرق 
زيد  اإلمام  )مرقد  مثل  املزارات  بعض  وجود  ذلك 
بن عيل والبكر بن اإلمام عيل وعمران بن اإلمام عيل 
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جدول )1( توزيع المراكز والمزارات وال�شرحة المقد�شة في محافظة بابل ح�شب الوحدات الدارية ل�شنة 2018

اسم 
عدد الزائرين حماور طرق الزائرينالطريق

املتوقع
عدد املواكب 

اخلدمية
املراكز واملزارات واالرضحة 

مالحظاتالدينية

حلة - مدحتية - شوميل - نعامنية

رئيسمرقد اإلمام عبد اهلل العسكري915000350شوميل - نعامنية

مرقد اإلمامني الظاهر واملظهر 220000300شوميل - مدحتية
ريفي يتفرع منه 2كماوالد اإلمام موسى الكاظم

مرقد اإلمام احلمزة الغريب، احلسن 15000100حلة - مدحتية )السياحي(
ريفيبن اإلمام احلمزة

ترايب1135000400حلة - مدحتية )طريق سكة القطار(
الصوب الصغري )جرس سعد - جمرس 

رئيسمقام رد الشمس لإلمام عيل133500075بغداد(

طريق حلة - ديوانية

رئيساإلمام القاسم5243000200القاسم - الطليعة -ديوانية

مقام العلوية رشيفة بنت اإلمام 5393000100اهلاشمية - القاسم
رئيساحلسن

مقام النبي أيوب ووجود 5773000500حلة - اهلاشمية
اآلبار

يتفرع منه طريق ريفي 
بطول 1كم )مبلط(

مرقد العلوية رشيفة بنت اإلمام 700000400حلة - الطهامزية - عويف
ريفياحلسن

ريفيزيد بن عيل1220000100القاسم - الكفل
ريفي500015جربوعية - كفل

ب - كربالء
طريق بغداد - مسي

مرقد اوالد مسلم بن عقيل، مرقد 2250000300بغداد - املسيب 
رئيسالقاسم االكرب

ثانوي350000300حصوة-اسكندرية-مسيب
رئيس2960000500املسيب - كربالء

ريفياإلمام عيل بن احلسني405000200العزيزية-امام-حماويل-السدة

مرقد اإلمام ابراهيم االدهم، مرقد 220000300صويرة - مسيب-السدة
ريفيالقاسم االكرب بن احلسن

حلة - ايب 
غرق - كربالء

رئيس7213000600حلة - ابو غرق
ريفيمرقد العلوية رشيفة500000200ابو غرق - العلوية رشيفة

ريفي500025عنانة - ابو غرق

ف
حلة - كفل - نج

اإلمام عبد اهلل بن زيد، مرقد 60000025حلة - كفل
رئيسالصحايب رشيد اهلجري

ثانويمرقد نبي اهلل ذي الكفل1820000100كفل - كربالء

مرقد بكر بن اإلمام عيل، مرقد 500050كفل - عويف، كربالء
ريفيالنبي ابراهيم 

ــؤول  ــدي، مس ــواد العبي ــادق ج ــع ص ــاء م ــخ 16-17-23-2019/8/24. 2- لق ــة بتاري ــة امليداني ــدر: 1- الدراس املص
ــينية يف  ــب احلس ــؤويل املواك ــال بمس ــم االتص ــام ت ــياحي )ك ــع الس ــل قاط ــة باب ــينية يف حمافظ ــب احلس ــعائر واملواك ــدة الش وح

ــخ 2019/9/1.  ــل( بتاري ــة باب ــن حمافظ ــة م ــاملية واجلنوبي ــق الش املناط
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القاسم  واإلمــام  رشيفة  والعلوية  احلسني  بن  وعيل 
اخلريطة )2(  يتضح من  كام  الغريب(  احلمزة  واإلمام 
الريفية  الطرق  شبكة  يف  للتوسع  حافزًا  اعطت  التي 
عليها،  تقع  التي  والريفية  الزراعية  املناطق  وخدمة 
الزراعي واملنتجات  مثل تسويق مستلزمات االنتاج 

الزراعية  وسد حاجة االسواق املحلية. 
خريطة )2( التوزيع الجغرافي للمزارات الدينية في محافظة بابل

ــة يف  ــطة اإلقتصادي ــي لألنش ــرايف رقم ــس جغ ــرب، اطل ــر ج ــيف ظاه ــدر: س املص
ــانية،  ــوم االنس ــد( للعل ــن رش ــة )اب ــة الرتبي ــتري، كلي ــالة ماجس ــل، رس ــة باب حمافظ

جامعــة بغــداد، 2018، ص135.

ثانيًا- طرق النقل التي تربط محافظة بابل 

مع محافظتي النجف وكربالء 

يسلكها  التي  والثانوية  الرئيسة  الطرق  اهم  ان 
النجف  حمافظتي  باجتاه  بابل  حمافظة  من  الزائرون 

وكربالء والتي هلا امهية يف السياحة الدينية هي: 

الطرق الرئي�شة: . 1

وتنقسم اىل مخسة طرق وهي:

الرئيسة أ.  الطرق  من  وهو  نجف:   - حلة  طريق 
وله  الزائرون  يسلكها  التي  املهمة 
يربط  اذ  الدينية،  السياحة  يف  امهية 
النجف  مدينة  بمركز  بابل  حمافظة 
والكوفة،  الكفل  بمنطقتي  مرورًا 
يبلغ طوله يف حمافظة بابل )31( كم 
مهمة،  مزارات  عليه  تقع  وكذلك 
الطرق  من  عدد  واليه  منه  تتفرع 
من  والتي  الدينية  املزارات  باجتاه 

امهها)5(:
مرورًا  • حلة-عويف  طريق 

ومقام  عيل  اإلمام  بن  البكر  بمزار 
النبي ابراهيم وصوالً ملزار العلوية 

  .رشيفة بنت اإلمام احلسن
بن  • القاسم-زيد  طريق 

عيل- الكفل. 
طريق الكفل اىل مرقد نبي  •

اهلل ذي الكفل.
يعد ب.  بغداد:   – حلة  طريق 

من الطرق ذات االمهية االقتصادية 
اىل  الزراعية  املنتجات  نقل  خالله  من  يمكن  إذ 
الشاملية  املحافظات  اىل  ومنها  بغداد  حمافظة 
يبلغ طوله حوايل )60كم( ويتفرع منه عدد من 
الطرق الثانوية مثل حماويل– ناحية اإلمام مرورًا 
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بمزار عيل بن احلسني ملسافة )10كم( طريق 
مرقد  اىل  ريفي  طريق  منه  تفرع  وكذلك  معبد، 

عمران بن عيل ملسافة )2كم(.
الطرق 	.  من  وهو  ديوانية:   - حلة 

من  كبري  عدد  منه  يتفرع  إذ  الرئيسة 
الريفية  املناطق  باجتاه  الريفية  الطرق 
 القاسم اإلمام  مقام  عليه  ويقع 
تتفرع  التي  الريفية  الطرق  يربط  وهو 

منع بطريق القاسم - الكفل.
من د.  وهو  كربالء:   - حلة  طريق 

ويتميز  بابل  حمافظة  يف  املهمة  الطرق 
الطرق  من  يعد  اذ  عليه  املرور  بكثافة 
السياحية املوصلة اىل كربالء املقدسة، 
وتتفرع منه عدة طرق منها باجتاه مرقد 
)10كم(  حوايل  ملسافة  احلسن  بنات 
آخر  ريفي  طريق  منه  يتفرع  وكذلك 
اإلمام  بنت  رشيفة  العلوية  باجتاه 

.احلسن
عليه ه.  ويقع  كربالء:   - مسيب   - حصوة  طريق 

القاسم  ومرقد  عقيل  بن  مسلم  اوالد  مرقد 
بمحافظتي  بابل  حمافظة  يربط  وهو   االكرب

بغداد وواسط.

الطرق الثانوية: . 2

الرئيسة  الطرق  ربــط  عىل  الطرق  هــذه  تعمل 
عىل  تقع  التي  املناطق  ربط  وكذلك  الريفية  بالطرق 
طريق  وهــي  ــرق،  ط مخسة  عددها  يبلغ  مسارها، 
يف  كام  السدة   - مسيب  وطريق  صويرة   - مسيب 
الصورة )1(، وطريق السدة - قضاء اهلندية وطريق 

ناحية  يف  طريق  ويوجد  شوميل   - مدحتية   - حلة 
الكفل لربطها بطريق نجف كربالء.

الطرق الريفية:  . 3

هذه الطرق تربط املناطق الزراعية بالطرق الرئيسة 
والثانوية يف حمافظة بابل، وان عملية تبليطها وحتسني 
الريف  سكان  اتصال  سهولة  يف  يساهم  مسالكها 
املنتجات  تسويق  تكاليف  تقليل  عن  فضاًل  باملدن 
املراكز احلرضية وبالعكس   اىل االسواق يف  الزراعية 

وبالتايل حتقيق التنمية املكانية. 

يظهر من حتليل صور األقامر الصناعية واخلريطة 
)3( وبيانات اجلدول )2( ان حمافظة بابل تتلك اكثر 
من   )9000( كم من الطرق بمختلف أنواعها املبلطة 
جمموع  اطوال  بلَغ   2005 عام  ففي  مبلطة،  وغري 

�شورة )1( تو�شح م�شار طريق ثانوي

املصدر: صورة للقمر الصناعي الندسات االمريكي  2018. 
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الطريق  طــول  وكــان  كــم،   )905( املبلطة  الطرق 
الرسيع )82( كم، يف حني بلَغ  طول الطرق الرئيسة 
الثانوية )608(  الطرق  اطوال  )275( كم، وبلغت 

كم. 

جدول )2( توزيع اطوال الطرق)كم( في محافظة بابل 

ح�شب الأق�شية لعام 2005

اسم 
القضاء

انواع الطرق

الطرق 
الرسيعة

الطرق 
الرئيسة

الطرق 
الثانوية

88171-احللة

4122243املحاويل

3711948اهلاشمية

446146املسيب

82275608املجموع

املصــدر: مديريــة طــرق وجســور بابــل، بيانــات غــري 
.2018 منشــورة، 

أما فيام يتعلق بالطرق الريفية املبلطة منها فقد بلَغ 
اىل  اطواهلا  وتصل   ،2005 عام  طريق  عددها)32( 
)417،5( كم وهبذا جتاوزت اطوال الطرق الرئيسة 
والثانوية معًا، مما يدل عىل أمهية هذه الطرق، وتنترش 
يف  والريفية  الزراعية  املناطق  كافة  يف  الرتابية  الطرق 
حمافظة بابل  لذا كان البد من البد من االهتامم فيها 

والعمل عىل تبليطها.  

 املصــدر: مرئيــة فضائيــة للقمــر الصناعــي االمريكــي 
  .2018 لســنة   8 الندســات 

خريطة )3( التوزيع الجغرافي للطرق البرية في محافظة 

بابل

بيانات اجلدول )3( توسع واضح يف  يتضح من 
منظومة النقل الريفية يف حمافظة بابل يف سنة 2017 
م، بعد ان كانت تعاين من اإلمهال ألكثر من عقدين، 
الطرق  بإكساء  العالقة  ذات  الدولة  دوائر  قامت  اذ 
جمموع  وبلَغ  وتبليطها.  اإلسفلت  ــامدة  ب الرتابية 
املبلطة )2008،275( كم يف  الريفية  الطرق  اطوال 
منطقة الدراسة عام 2018، اذ احتل قضاء اهلاشمية 
وقد  كم،   )730،861( بلَغ  بمجموع  األوىل  املرتبة 
بلَغ  بمجموع  األخــرية  املرتبة  املسيب  قضاء  احتل 
املرتبة  احتل  فقد  احللة  قضاء  اما  كم،   )252،24(
الثانية بمجموع بلَغ )615،539( كم، وجاء قضاء 
بلَغ )409،635(  الثالثة بمجموع  باملرتبة  املحاويل 

كم. 
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جدول )3( توزيع اأطوال الطرق الريفية المبلطة وغير 

المبلطة في محافظة بابل لعام 2017.

طول الطرق الوحدات االدارية
املبلطة / كم

طول الطرق الغري 
مبلطة / كم

223.57551،975م. مركز احللة

221،12593الكفل

170،84043،91ابو غرق

615،539188،885جمموع القضاء

133،87074،880م. املحاويل

41،100251،700املرشوع

54،77552،125اإلمام

179،89216،31النيل

409،635591،015جمموع القضاء

34،88028،820م. اهلاشمية

157،64575،63القاسم

252،175353،275املدحتية

145،400217،75الشوميل

140،76196،089الطليعة

730،861771،564جمموع القضاء

3313،380م. املسيب

111،29103،97السدة

64،60014،900جرف الصخر

43،350131،300االسكندرية

252،24263،55جمموع القضاء

2008،2751815،014جمموع حمافظة بابل

ــات  ــل، بيان ــة باب ــور حمافظ ــرق وجس ــة ط ــدر: مديري املص
ــورة، 2018.  ــري منش غ

جمموع  كان  فقد  املبلطة  غري  الريفية  الطرق  اما 
اهلاشمية  قضاء  احتل  كم،   )1815،014( اطواهلا 

املرتبة األوىل وقضاء املحاويل املرتبة الثانية بمجموع 
منهام  لكل  كم   )591،015  ،771،564( بلَغ 
الريفية  التنمية  حتقيق  يف  يساعد  وهذا  التوايل  عىل 
واملحاويل  اهلاشمية  قضائي  من   كل  يف  والزراعية  
اما  فيهام،  الزراعية  األرايض  بسعة  يتصفان  اللذين 
بلَغ  بمجموع  الثالثة  املرتبة  احتل  فقد  املسيب  قضاء 
االخرية  باملرتبة  احللة  وجاء قضاء  كم،   )263،55(

بمجموع بلَغ )188،885( كم.

     ان الغرض من انشاء هذا النوع من الطرق هو 
ربط القرى الريفية باملدن، وصوالً اىل الطرق الرئيسة 
والثانوية يف حمافظة بابل، إذ تقدم هذه الطرق خدماهتا 
النقلية اىل القرى الزراعية )املستوطنات الريفية( التي 
عملية  يسهل  مما  الطرق،  امتداد  مع  تتوسع  أخذت 
داخل  استهالكِه  مناطق  اىل  الزراعي  االنتاج  نقل 
حمافظات  كل  اىل  لتصل  وخارجها  بابل  حمافظة 
ايصال  يف  مهم  دور  هلا  كان  كذلك  تقريبًا،  العراق 
متطلبات االنتاج الزراعي اىل االرايض املزروعة، مما 
املستدامة  التنمية  ساعد كل ذلك عىل امكانية حتقيق 

يف حمافظة بابل. 

ثالثًا- تطور الطرق الريفية واثرها في 

التنمية الزراعية في محافظة بابل 

زيادة �شكان الريف واليدي العاملة الزراعية: . 1

يتضح من بيانات اجلدول )4( زيادة عدد سكان 
عام  نسمة   )913630( من  بابل  حمافظة  يف  الريف 
تقديرات  حسب  نسمة   )1091344( اىل   2009
مجيع  يف  الــريــف  ســكــان  ــدد  ع ارتــفــع  كــام   2018

الوحدات االدارية كام يتضح من الشكل )1(.
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جدول )4( التوزيع الجغرافي ل�شكان الريف في محافظة 

بابل لل�شنوات من 2009 -2018

الوحدات 
االدارية

2009201220152018

ريفريفريفريف

108033115814122328129046م. احللة

105396112987119342125897الكفل

74867802598477489429ابو غرق

288296309062326445344373جمموع القضاء

77504830868776092579م. املحاويل

80355861439098895985املرشوع

21772233402465326006اإلمام

46472498195262155511النيل

226103242389256022270083جمموع القضاء

0000م. اهلاشمية

72205774068175986249القاسم

70186752417947383838املدحتية

62185666647041374280الشوميل

27320292873093532634الطليعة

231896248599262582277003جمموع القضاء

0000م. املسيب

74574799458444289079السدة

36883395394176344057جرف الصخر

55878599026327266747االسكندرية

167335179388189478199884جمموع القضاء

91363097944010345291091344سكان بابل

ــاء،  ــزي لإلحص ــاز املرك ــط، اجله ــدر: وزارة التخطي املص
ــورة، 2018.  ــري منش ــات غ بيان

�شكل )1( التوزيع المكاني ل�شكان الريف في محافظة بابل 

للمدة من 2009 -2018

املصدر: بيانات اجلدول )4(.

والنتاج . 2 المزروعة  الم�شاحة  زيادة 

الزراعي في محافظة بابل: 

ان تطور طرق النقل الريفية واتساعها يف حمافظة 
وتنوع  الزراعي  االستثامر  تشجيع  عىل  ساعد  بابل 
الرتكيب املحصويل فيها، اذ يتضح من حتليل بيانات 
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اجلدول )5( اتساع املساحة املزروعة ببساتني الفاكهة  
وباخلصوص يف السنتني )2012، 2015(  إذ بلغت 
دوناًم   )124235  ،156084( املزروعة  املساحة 
لكل منهام عىل التوايل. كام يتضح من الشكل )2( ان 
كميات انتاج حماصيل الفاكهة يف تزايد مستمر وذلك 
شبكة  يف  والتوسع  املنطقة  يف  الزراعية  تنمية  بسبب 

الطرق فيها. 

جدول )5( توزيع م�شاحة الب�شاتين )دونم( في محافظة 

بابل للمدة 2012 - 2018

الوحدات االدارية
مساحة البساتني / دونم

201220152018
263331574816550م. ق مركز احللة

146351210612500الكفل
11500805410940ابو غرق

9238106289063م. ق املحاويل
281031282931املرشوع
611518621800اإلمام
610057945706النيل

579969327522م. ق اهلاشمية
530023635500القاسم
9237976410720املدحتية
103981024710558الشوميل
390126333932الطليعة

400073547500م. ق املسيب
159701210014902السدة

836500جرف الصخر
638375794111االسكندرية

156084116292124235املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــط واملتابعــة، شــعبة االحصــاء الزراعــي، بيان التخطي

منشــورة. غــري 

�شكل )2( كميات انتاج الفاكهة في محافظة بابل للمدة من 

2018 - 2012

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
منشــورة. غــري  بيانــات  االحصــاء،  شــعبة  واملتابعــة، 

املساحة  اتساع  اىل   )6( اجلدول  بيانات  تشري  كام 
املزروعة بمحاصيل احلبوب التي بلغت اعىل مساحة 
هلا )532359( دوناًم خالل سنة 2012 ثم تراوحت 

بني )408823، 443903( للسنوات االخرى. 
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جدول )6( توزيع الم�شاحة المزروعة بالحبوب )دونم( في 

بابل للمدة 2009 - 2018

الوحدات 
االدارية)*(

املساحة املزروعة باحلبوب / دونم
2009201220152018

م. ق مركز 
احللة

1300413660100808939

28262286383084526547الكفل
1738118037129266322ابو غرق
م. ق 

املحاويل
21682322732126017625

8895110368910309391715املرشوع
21822267292437121458اإلمام
39883393105295431359النيل
م. ق 

اهلاشمية
16132196031606912693

18175225472054213506القاسم
44391609604991258670املدحتية
52607656196297256120الشوميل
15589230342479518991الطليعة
21525249124095627120السدة

جرف 
الصخر

110061297700

33493403712917717758االسكندرية
443903532359499952408823املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــط واملتابعــة، شــعبة االحصــاء الزراعــي، بيان التخطي

منشــورة. غــري 

انتاج  كميات  ــادة  زي اىل   )3( الشكل  يشري  كام 
االنتاج  كميات  بلغت  إذ  بابل  حمافظة  يف  احلبوب 
)252741( طنًا خالل سنة 2009 ثم زادت خالل 

سنة 2018 إذ بلغت )403965( طنًا.

�شكل )3( كميات انتاج الحبوب في محافظة بابل للمدة من 

2018 - 2012

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
منشــورة. غــري  بيانــات  االحصــاء،  شــعبة  واملتابعــة، 

ان   )7( ــدول  اجلـ بــيــانــات  مــن  ايــضــا  ويتضح 
املساحات املزروعة بمحاصيل اخلرض يف حمافظة بابل 

يف تزايد مستمر. 
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جدول )7( الم�شاحة المزروعة بمحا�شيل الخ�شر )دونم( 

في بابل للمدة 2009 - 2018

الوحدات 
االدارية

املساحة املزروعة باخلر / دونم
2009201220152018

م. ق مركز 
احللة

32491281945991

6069394143132810الكفل
1948162720722251ابو غرق

3672295433381923م. ق املحاويل
133591662674915826املرشوع
1629188332713173اإلمام
5520424554742899النيل

1637287716502098م. ق اهلاشمية
1556246927703122القاسم
3030553683344157املدحتية
2395162935862169الشوميل
324439051678866الطليعة
2486300544523343السدة

1032117200جرف الصخر
2688454345215087االسكندرية

53514576935389540715املجموع

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

ثم   2009 سنة  يف  ــاًم  دون  )53514( بلغت  إذ 
تراجعت  ثم  و2015   2012 السنتني  خالل  زادت 
قلياًل خالل سنة 2018 إذ بلغت )40715( دوناًم. 
فقد زادت بشكل  انتاج اخلرض  لكميات  بالنسبة  اما 
 2009 سنة  خالل  طنًا   )1975( بلغت  إذ  ملحوظ 
ثم زادت يف سنة 2018 لتصبح )5387( طنًا كام يف 

الشكل )4( 

�شكل )4( كميات انتاج محا�شيل الخ�شر في محافظة بابل 

للمدة من 2012 - 2018

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

املساحات  ان   )8( اجلدول  بيانات  من   ويتضح 
ملساحة  بالنسبة  قليلة  البقولية  باملحاصيل  املزروعة 
بلغت  إذ  فيها  الزراعة  متطلبات  وتوفر  بابل  حمافظة 
سنة  خالل  دونــاًم   )19851( املزروعة  املساحات 
خالل  دونــاًم   )23670( لتصبح  زادت  ثم   2009
املزروعة  املساحات  تقلصت  ذلك  بعد   2012 سنة 
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ظروف  من  العراق  به  مر  ملا  نظرًا  املتبقية  للسنوات 
عموم  يف  املــزروعــة  املساحات  عىل  ــرت  أثَّ جفاف 
االنتاج  كميات  فيوضح   )5( الشكل  اما  مناطقه. 
للمحاصيل البقولية التي ترتبط باملساحات املزروعة 
إذ كلام كانت املساحات واسعة زادت كميات االنتاج 

والعكس صحيح.

جدول )8( توزيع الم�شاحة المزروعة بالمحا�شيل البقولية 

)دونم( في بابل ح�شب الوحدات الدارية

الوحدات 
االدارية

املساحة املزروعة باملحاصيل البقولية / دونم

2009201220152018

م. ق مركز 
احللة

58912514197

4465971528635الكفل

17932339737729ابو غرق

13791988908687م. ق املحاويل

341851281018701املرشوع

10454941077793اإلمام

96013071544601النيل

141470536387م. ق اهلاشمية

147184850532القاسم

2270181010591488املدحتية

4309837231020الشوميل

219333052651280الطليعة

182626841103699السدة

61339300جرف الصخر

1328162813101000االسكندرية

1985123670150129349املجموع

التخطيــط  قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

�شكل )5( كميات انتاج المحا�شيل البقولية في محافظة بابل 

للمدة من2009 - 2018

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

املزروعة  املساحات  فيوضح   )9( اجلــدول  اما 
املساحات  بلغت  فقد  وصناعية  زيتية  حماصيل  من 
املزروعة )5125( دوناًم بعد ذلك اخذت بالتناقص 
لتصبح )437( دوناًم خالل سنة 2018 وسبب ذلك 
ان هذه املحاصيل حتتاج اىل عناية مستمرة وهي غري 
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جمدية اقتصاديًا لذا توجه املزارعون لزراعة حماصيل 
ان   )6( الشكل  ويتضح  منها.  فائدة  اكثر  اخــرى 
اذ  املرشوع  ناحية  يف  اعالها  كانت  االنتاج  كميات 

تتاز برتبتها اخلصبة وتوفر املياه فيها.

 جدول )9( توزيع الم�شاحة المزروعة بالمحا�شيل الزيتية 

وال�شناعية )دونم( في بابل للمدة من 2009 - 2018

الوحدات 
االدارية

مساحة املحاصيل الزيتية والصناعية / دونم

2009201220152018

07010م. ق مركز احللة

03038الكفل

442400ايب غرق

19896190م. ق املحاويل

28201739056املرشوع

10015780اإلمام

853000النيل

6250000م. ق اهلاشمية

006330القاسم

36130024املدحتية

88922616584الشوميل

2013295693الطليعة

27308547السدة

1031500جرف الصخر

56013021055االسكندرية

51253287906437املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــط واملتابعــة، شــعبة االحصــاء الزراعــي، بيان التخطي

منشــورة. غــري 

�شكل )6( كميات انتاج المحا�شيل الزيتية وال�شناعية )طن( 

في محافظة بابل للمدة من 2018-2009

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

باتساع   )10( اجلدول  بيانات  من  يتضح  واخريًا 
تلك  خالل  العلفية  باملحاصيل  املزروعة  املساحات 
 ،78087  ،95009  ،85598( لغت  فقد  املــدة 
59658( دوناًم للسنوات 2009 و 2012 و 2015 
املساحات  وهــذه  التوايل  عىل  منها  لكل   2018 و 
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بابل.  حمافظة  يف  الزراعية  املساحة  مع  قياسًا  واسعة 
انتاج  كميات  زيادة  اىل   )7( الشكل  من  يتضح  كام 
املحاصيل العلفية يف املنطقة والتي بلغت )204077، 
241870، 233088، 149697( دوناًم للسنوات 

2009 و2012 و2015 و2018 عىل التوايل.

جدول )10( توزيع الم�شاحة المزروعة بالمحا�شيل العلفية 

)دونم( في بابل للمدة من 2018-2009

الوحدات 
االدارية

املساحة املزروعة باألعالف / دونم

2009201220152018

494988314251108م. ق مركز احللة

7348554546183845الكفل

8708888845303490ابو غرق

4605497745604013م. ق املحاويل

88981037255167953املرشوع

3310599787333976اإلمام

7671920064282710النيل

276833871520461م. ق اهلاشمية

2892231938944416القاسم

4160580039507662املدحتية

4827457727135757الشوميل

5116746768572075الطليعة

83447133102035328السدة

4656552800جرف الصخر

734612936131406864االسكندرية

85598950097808759658املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــي، بيان ــاء الزراع ــعبة االحص ــة، ش ــط واملتابع التخطي

منشــورة. غــري 

�شكل )7( كميات انتاج المحا�شيل البقولية )طن( في 

محافظة بابل للمدة 2009 - 2018

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

ال�شتنتاجات:

ريفية . 1 طرق  شبكة  بوجود  بابل  حمافظة  تتميز 
فيها  الزراعية  املناطق  كل  لتشمل  تتد  واسعة 
مبلط  اآلخر  والقسم  حكومي  مبلط  منها  قساًم 
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التي يمر هبا والقسم االخر  املنطقة  عىل حساب 
من  يعاين  اخر  وقسم  )السبيس(  بامدة  مكسو 

الرتدي.
اإلمام . 2 اربعينية  يف  الزائرين  حركة  أدت 

الطرق  وسلوكهم  بابل  حمافظة  يف   احلسني
الريفية اىل التوسع يف شق وتبليط الطرق الريفية 
حوايل  منها  املبلطة  اطوال  تتجاوز  تكن  مل  إذ 
)463( كم قبل سنة 2004، واصبحت اعدادها 
يف سنة 2017 )2008،275( كم طريقًا مبلطًا 

و)1815،014( طريقًا ترابيًا.
زيادة . 3 اىل  الريفية  الطرق  شبكة  يف  التوسع  ادى 

كميات انتاج املحاصيل الزراعية يف حمافظة بابل 
يف  املخرضات  علوات  زيادة  اىل  ذلك  ادى  وقد 
ادارية  وحدة  كل  يف  اصبحت  فقد  بابل  حمافظة 
فتوجد  احللة  قضاء  مركز  يف  اما  خمرضات  علوة 
خارج  اىل  نقله  يتم  إذ  الزراعي  لإلنتاج  علوتان 

حمافظة بابل. 
شبكة . 4 بني  اجيابية  عالقة  بوجود  البحث  اظهر 

وحجم  جهة،  من  الزائرين  وحركة  النقل  طرق 
الطرق،  تلك  عىل  الساكنة  السكانية  التجمعات 
سكان  خلدمة  وجدت  الطرق  ان  تبني  فقد 
لتطور  املحفزات  أهم  من  واصبحت  الريف، 
النشاط الزراعي، كام سامهت يف توزيع املشاريع 
احلكومية اخلدمية، كاملنشآت الصحية والتعليمية 

وخدمات الكهرباء واملياه النقية وغريها.

القتراحات:

اكثر من . 1 اىل  الريفية من ممر واحد  الطرق  حتويل 
نقل  يف  عالية  كفاءة  ذات  تكون  ان  ليتسنى  ممر 

ومشتقاتِه  احلليب  مثل  التلف  رسيعة  املنتجات 
استيعاب  عىل  قادرة  وتكون  طلبها  مناطق  اىل 
الرتابية  املرور وتبليط  الزيادة احلاصلة يف حركة 

وصيانة املرتدية منها.
اإلرساع يف انجاز مشاريع الطرق الريفية املتوقفة . 2

يف الوقت احلايل مثل طريق حلة-مدحتية )سكة 
االرايض  تنمية  يف  واضح  اثر  من  له  ملا  القطار( 
فهو  ذلك  اىل  باإلضافة  بِه  ترتبط  التي  الزراعية 
يمثل املحور الرئيس حلركة الزائرين من حمافظة 
واسط باإلضافة اىل زائرين اجانب تسري عليه يف 

موسم الزيارة االربعينية.
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