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  :(Abstract) الخالصة
�رية تطورات اق�صادیة واج�عية ح�ث شهدت يف �ونه األ، مدینة الفلو�ة وا�دة من املدن اليت حتتاج إىل دراسة نقل شام� 

مما جعلها تعاين ، وهذا أدى إىل ز�دة يف �دد الر�الت اليوم�ة لألفراد و�اصة يف املنطقة املركزیة، ومعرانية ونتج عنه ز�دة يف �دد املر�بات فهيا
  .من اخ�ناقات يف ش�بكة النقل

 ١٠وسع الفعاليات �ق�صادیة، ح�ث مت تقس�مي م�طقة ا�راسة إىل لت) اجلزء الشاميل ملدینة الفلو�ة(مت اخ�يار م�طقة ا�راسة   
من جممتع م�طقة % ٥ومت إجراء مسح املقاب� البي��ة لعينة عشوائية متثل ، و�دة سك�ية)* ١١٩٥٤(قطا�ات مروریة اليت �ش�متل �ىل مایقارب 

أل�م األ�د والثال�ء وامخل�س من لك أس�بوع،  ومت من  ومتت املقاب� يف ا٢٠٠٩ من س�نة ٣و٢و١ا�راسة ، واكن وقت املسح يف الشهر 
  .�اللها مجع البيا�ت اليت تتعلق �خلصائص �ج�عية و�ق�صادیة لألرسة و�دد الر�الت املنجزة من ق�ل األرسة وحسب الغرض من الر��

ليات اإلحصائية �س�ت�دام �حندار اخلطي ومت دراسة �دد الر�الت ا�لكي لألفراد وفقا لألغراض املتنو�ة �لر�الت بتطبيق العم   
 من �الل إجياد �القة بني تو� Trip production)(ومت التوصل إىل بناء منوذج إنتاج الر�الت، SPSSاملتعدد من �الل الت�ليل اإلحصايئ 

، �دد الساكن، �دد األرس، دد العاملني�، معدل ا��ل، ملك�ة املر�بة(  �ق�صادیة ويه �الر�الت وبني م�غريات متثل اخلصائص �ج�عية 
وظهر املتغري �دد األرس األكرث تأثريا إلنتاج الر�الت ومت بناء مناذج تو� ) املسافة إىل مركز املدینة ومسا�ة الو�دة السك�ية، زمن ولكفة الر��

ن اع�دها �لت��ؤ املس�تق�يل �لر�الت ح�ث مت التوصل إىل معادالت خطية ذات معامالت ارتباط قویة ميك، الر�الت حسب غرض الر��
  .املتو�ة يف مدینة الفلو�ة

Trip generation production model for North zone of 

Fallujah city 

 

TThhaammiirr    YYoouussiiff  AAhhmmeedd  

Abstract: 

  FFaalllluujjaahh  iiss  oonnee  ooff  IIrraaqqii  cciittiieess  wwhhiicchh  nneeeedd  aa  ccoommpprreehheennssiivvee    ttrraannssppoorrtt  ppllaann  ffoorr    iittss    

iinnccrreeaasseedd    uurrbbaann    ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  hhaavvee  iinnccrreeaassiinngg  iinn  uummbbeerr  ooff  mmoovviinngg  vveehhiicclleess,,  ccaauusseedd  aann  

iinnccrreeaassiinngg    iinn  ppooppuullaattiioonn  wwiitthh  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg  aanndd  ddaaiillyy  ttrriippss  eessppeecciiaallllyy  aatt  

tthhee  cceennttrraall  aarreeaa,,  wwhhiicchh  ccaauusseess  jjaammmmiinngg  iinn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  nneettwwoorrkk..  

  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ssttuuddyy,,  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa  iinn  tthhee  nnoorrtthh  sseeccttoorr  ooff  FFaalllluujjaahh  cciittyy  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  oonnee  sseeccttoorr  ccoonnssiissttss  ooff  ((1100))  zzoonneess  ccoonnttaaiinniinngg  aabboouutt  ((1111995544))  ddwweelllliinngg  uunniittss..  
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 ٦٠

  HHoommee  iinntteerrvviieeww  ssuurrvveeyy  wwaass  mmaaddee  ooff    rraannddoomm  ssaammppllee  wwhhiicchh  rreepprreesseenntt  55%%  ooff  tthhee  ssttuuddyy  

aarreeaa  ppooppuullaattiioonn,,  aanndd  ddaattaa  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  tthhiiss  zzoonnee..  DDaattaa  wwaass  rreellaatteedd  ttoo  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  TThhee  ccoolllleecctteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoollvvee  bbyy  uussiinngg  tthhee  mmeetthhoodd  mmuullttii  ��  

lliinneeaarr  rreeggrreessssiioonn  bbyy  aa  ppaacckkaaggee((SSPPSSSS))..  TThhee  ttoottaall  ppeerrssoonnss  ttrriippss  ppeerr  ddwweelllliinngg  uunniitt  aanndd  vvaarriioouuss  

ppuurrppoosseess  wweerree  iinnvveessttiiggaatteedd..  

AA  ttrriipp  pprroodduuccttiioonn  mmooddeell  iinn  FFaalllluujjaahh  cciittyy,,  tthhrroouugghh  ffiinndd  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  

ssoocciiooeeccoonnoommiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((ccaarr  oowwnneerrsshhiipp,,  ffaammiillyy  iinnccoommee,,  eemmppllooyyeeee,,  ffaammiillyy  nnoo..,,  

ppooppuullaattiioonn,,  ffaammiillyy  ssiizzee,,  ttiimmee  aanndd  ccoosstt  ooff  ttrriipp,,  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  cceenntteerr  aanndd  aarreeaa  ooff  hhoouusseehhoolldd  

uunniitt))..  IItt  wwaass  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffaammiilliieess  iiss  tthhee  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  vvaarriiaabbllee  ttoo  ttrriipp  

pprroodduuccttiioonn  mmooddeell..        

 (Introduction) المقدمة -۱

�ـسمه )٢٣٣٨٠٩(٢٠١٠لعـام  احلـرضسـاكهنا  ویبلـغ �ـدد ،مك٦٥ الغرب من العامصة بغـداد وتبعـد حـوايل إىلتقع مدینة الفلو�ة 
�زاید �دد املر�بات یقابلها ش�باكت نقـل �ـري خمطـط و�سب . مك طول٥١,١٠٠ ش�بكة طرقها ا�ا�لية وأطوال ٢مك٤٥,٥وتقدر مساحهتا حبوايل 

   أنكام  ، مش�لك إ�داث إىل أدى) و�اصة يف م�طقة ا�راسة ا�تارة( املزتایدة جنم عنه ازد�ام مرورياأل�دادلها الس��عاب 
املدینة  يف م�طقة و�ألخص الش�باكت إل�شاء الالزمة �ري ممك�ا �س�ب حشة املسا�ات أصبح ش�باكت طرق �دیدة إ�شاءمترار يف �س� 

  .اليت تعاين من اخ�ناقات مروریة �الل سا�ات ا�روة الت�اري
  املروریة وضع س�ياسات خلطط النقل املس�تق�لية والس�يطرة �ىل احلجومأمهيةمن هنا �رزت 

   شام�  دراسة نقلإىل تف�قر املدینةو�كون . �إلماكن ز�دة اس��عابية ش�بكة الطرق وتوس�يعها و مركز مدینة الفلو�ةإىل ا�ا��
Comprehensive transportation study جيب معرفة ما مقدار تأثري املتغريات �ج�عية ،  �لمدینة األسايس مرافقة �لتصممي ��

 .الر�� الر�الت واجنذاهبا وحسب غرض إنتاجج تو� الر�الت ملنطقة ا�راسة وما املتغريات اليت س�تؤ�ر يف بناء  منوذو�ق�صادیة يف بناء
 �القات إىل مس�مترة �لتوصل معلية مسح إجراء �س�ب التغري املس�متر يف �دد الساكن وخصائصهم مبا یتطلب املعقدةومعلية الت��ؤ من العمليات 

  .]١[عية و�ق�صادیة �لساكنبني النقل واخلصائص �ج�
 إجيادعن طریق ) ١(الحظ الشلك، بناء منوذج ر�يض �لت��ؤ �حلجم املروري املس�تق�يل �ل�انب الشاميل ملدینة الفلو�ةإىلتوصلت ا�راسة 

 اخلطوات بأسلوب�ج�عية و�ق�صادیة �لساكن وبطریقة �حندار اخلطي املتعدد  �القة بني الطلب �ىل النقل واخلصائص
ومت �ع�د يف البحث �ىل الت�ليل ،  مر�� من مرا�ل ختطيط النقلأمهوهذه تعترب ، )Stepwise Regression Procedure(امل�سلس�

 اإلحصايئ لبناء منوذج تو� الر�الت اع�دا �ىل البيا�ت واملعلومات املس�تحص� من اس��رة مسح األرسة وا�وا�ر واملؤسسات احلكوم�ة يف
  .مدینة الفلو�ة

 . قطاعاتإلىتقسيم منطقة الدراسة  -۲
 إىلتقـسم م�طقـة ا�راسـة ،   والعاملنياألرسو�دد  األرض لغرض مجع البيا�ت عن الر�الت املتو�ة واملعلومات املتعلقة بتوزیع اس�تعامالت

 الـسك�ية لغـرض لألح�ـاء اإلداریـةات مـع احلـدود وقد مت �ه�م عند التقـس�مي �ن تتطـابق هـذه القطا�ـ، )traffic zones( مروریةانطقه ١٠
  ).١(والشلك) ١(الحظ �دول، �سهيل معلية مجع املعلومات

 

                                                           
  ٤نسمة ومعدل نمو للمدينة ۱٥۳۸۲۲بعدد سكان ۱۹۹۷باالعتماد على بيانات تعداد عام%   

 رة إحصاء الفلوجةباالعتماد على المعلومات المستحصلة من دائ.  
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  Socio-economic characteristicsاالقتصادية-الخصائص االجتماعية -۳

 Population السكان ۳-۱
اكين يف التوزیع املمتثل حبجم الساكن ومسا�ة وان هذا التبا�ن امل،  السك�يةأح�اهئایتوزع ساكن مدینة الفلو�ة بصورة م�باینة �ىل 

 املبارش يف التوزیع القطاعي واملاكين لتوليد أ�رهولهذا التبا�ن يف توزیع الساكن ،  السك�ية وطبيعة وظيفهتا احلرضیة والعوامل التخطيطيةاألح�اء
  )٣ و٢ و ١ ( قة املركزیة قطاع�سمه واكنت حصة املنط*)١٥٦٥٧١ (٢٠١٠لس�نة بلغ �دد ساكن م�طقة ا�راسة . الر�الت

  .من مجموع ساكن م�طقة ا�راسة% ١٦ أي�سمه )٢٤٩٣٩(يه

 Family size حجم العائلة ۳-۲
فقد ، ب�ت وبني جحم العائ� و�� یفرتض وجود �القة بني �دد و�كرار الر�الت املتو�ة من ال األفرادیعد النقل دا� لفعاليات 

    ].٢[األرسة أفراد معدل �كرار الر�الت یزتاید �ز�دة �دد أن California studyورنيا  دراسة اكليفأظهرت
  .أرسة)١٨٤٦٢( حوايل٢٠١٠ ملنطقة ا�راسة لس�نة األرسوبلغ مجموع �دد 

    Average Income &car ownership معدل الدخل وملكية المركبة ۳-۳
  تتطلب بيا�ت مس�توى ا��ل يف لك قطاع مروري ، ��األفراد يف �دد الر�الت اليت یقوم هبا األرسةیؤ�ر مس�توى د�ل 

 ].٢[ ومس�توى ملك�هتا �لمر�باتاألرسة ز�دة �دد الر�الت املنت�ه من ق�لها ومن هنا تظهر �القة بني د�ل إىل یؤدي األرسةوالز�دة يف د�ل 
  . یؤ�ر �شلك فعال يف تو� الر�التأرسة �س�تعملها لك أن اليت ميكن  �دد املر�باتإن

  Employmentفرص العمل  ٤-۳
 �س�بة الر�الت أن إال.  �س�بة ر�الت العمل �لعاملني يف املؤسسات املرحية ت��اقص بزتاید املس�توى الوظيفي لهوالء العاملنيأن و�د

  ].٢[ �دا العاطلني عن العملواألفراد لألرسة لغري العمل ختتلف تبعا األخرى
 ب�س�بة أي�امل )٤٦٠٧( �امل حصة املنطقة املركزیة فهيا حوايل)١٥٠٤٦(یقدر �دد العاملني يف م�طقة ا�راسة حوايل

  . فرصة معل)٢٧٥٧( تقد�ر لفرص العمل ح�ث تقدر حوايلأ�ىلمشل �ىل ) ٥( وقطاع .من مجموع �دد العاملني % ٣١
  

 Types of dwelling unit  نوع الوحدة السكنية٥-۳
وكذ� مسا�ة الو�دة ]. ٢[ متتلكها لك أرسة، زادت �س�بة تو� الر�الت و�لعكسلكام زاد �دد الو�دات السك�ية املنفردة اليت

  ].٣[فلكام اكنت مسا�ة الو�دة السك�ية صغرية زادت الر�الت املتو�ة و�لعكس. السك�ية دا� أخرى
 و�دة *)١٩١٣(اصة و و�دة ملك�ة �*)٩٤٤٣( و�دة مهنا*)١١٩٥٤( بلغ ا�موع ا�لكي لعدد الو�دات السك�ية ملنطقة ا�راسة

  . و�دة �االت أخرى*)٥٩٨(مؤجرة و

  Land use استعماالت األرض ٦-۳
اس�تعامالت األرض الرئ�س�ية املمث� يف املناطق السك�ية والصناعية والت�اریة �كون مؤ�رة يف تو� واجنذاب الر�الت ، فقد زادت 

ى إىل تغري يف اس�تعامالت األرض ملو��بة التطور احلضاري ، مما زاد الطلب �ىل مسا�ة مدینة الفلو�ة التصمميية ن���ة الز�دة الساكنية، مما أد
الو�دات السك�ية واخلدمات �ج�عية و�ق�صادیة و�ريها من اس�تعامالت األرض، ح�ث شغل �س�تعامل السكين أ�ىل �س�بة من اس�تعامالت 

  ).٢(األرض، الحظ �دول

                                                           
  ٤ لدائرة إحصاء الفلوجة وعلى معدل النمو للمدينه۱۹۹۷الباحث باالعتماد على بيانات تعداد%  

 الباحث باالعتماد على المعلومات المستحصلة من وكالء التموين لمنطقة الدراسة  

 الباحث باالعتماد على معلومات المستحصلة من استمارات المسح   
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  .حجم عينة المسح -٤
 أهنا، �ىل الرمغ من أرسة لك و�دة سك�ية يه عن الر�الت املتو�ة بني قطا�ات م�طقة ا�راسة، مت اع�دلغرض مجع البيا�ت    

و�دة واكن العدد التقریيب لعدد *)١١٩٥٤(واكن العدد ا�لكي �لو�دات السك�ية يف م�طقة ا�راسة ما یقارب. األرس من مجمو�ة من تتألفاكنت 
  .فرد*)١٥٦٥٧١(الساكن یبلغ

 �س�ت�دام اس��رة مسح مصممة من ق�ل  يف و�داهتم السك�يةاألرسة الافراد  مسح املقاب� البي��ة املبارشةإجراء املعلومات من �الل مت مجع 
 يف اليوم السابق، األرسة والسؤال عن ر�الت أس�بوعمن لك )األربعاء إىل األ�د( املسح فاكنت حمصورة بنيأ�م أما،)٢(الباحث الحظ الشلك

 ويه األرسة س�مت تصنيف البيا�ت عن خصائص هذا أساسو�ىل  ).٢٨/٣/٢٠٠٩ ولغایة ٧/١/٢٠٠٩( معلية املسح من �رخي تأجنز ح�ث 
 اهت ذا�ل�س�بة واملشمولني �ملسح لألفراد �شابه التوزیع اجلغرايف أنا جيب هممث� �متع  العينة �كون أنومن ا�ل .  هذه ا�راسةإلجراءاملطلوبه 

   �ىل جحم الساكن ا�لكي العينةویعمتد جحم . ا مجموع جممتع ا�راسةاليت یتوزع هب
عندما �كون هدف ا�راسة التوصل   �لعينة، حمددا  مقارنة حبجم م�طقة ا�راسةالعينة�دوال حلجم ] ٢[عرض �رو�ن].٤[الساكنية

كرب قدر من ا�قة والثقة ف�س�تعمل جحم العينة املقرتح،  املطلوب حتق�ق � اكنإذا أما،  األوىل ف�س�تعمل جحم العينة األمد مقرت�ات بعيدة إىل
  .يف مسح املقاب� البي��ة عينة وهذا س�مت اع�ده ٦٠٠ املطلوب ��راسة �كون العينة جحم و��

  . بناء النموذج-٥
الثاين اجنذاب  و Trip production الر�� إنتاج هو األول قسمني إىل Trip generation modelیقسم منوذج تو� الر�الت    

 الب�ت وا�ي أساسها خبصوص الر�الت اليت املتعددة لإلغراض�ىل حتليل الف�ات   الر�الت مت �ع�دإنتاج ففي  Trip attractionالر��
  :إىلیصنف 

 HBwر�� معل م�شأها الب�ت 
 HBspر�� �سوق م�شأها الب�ت 

 HBsrر�� اج�عية و�رفهيية م�شأها الب�ت 
 �HBedشأها الب�ت �� تعلمي م ر 

  :اآلتية وفقا �لمتغريات  SPSSمت �رمزي البيا�ت وذ� ل�سهيل املد�الت وا�ر�ات يف �ر�مج
   Dependent Variableاملتغريات التابعة 

YP = أرسةالر�الت املتو�ة �لك  
YHBw = أرسةر�الت العمل �لك  
YHBsp = أرسةر�الت �سوق �لك  
YHBsr = أرسة �لك و�رفهييةر�الت اج�عية  
YHBed = أرسةر�الت تعلمي �لك  

 Independent Variable املتغريات املس�تق� 
X1 = لألرسةملك�ة املر�بة  
X2=  لشهراألرسة معدل د�ل�   
X3 = األرسة�دد العاملني يف  
X4= يف لك قطاعاألرس�دد   
X5 = س�نوات٥ من اقل أعامرمه ا��ن األفراد�دد   
X6 = األرسةجحم  
X7 = م�شأها اىل مقصدها�� من ر الزمن معدل  
X8 =لكفة الر��  
X9=  لر�� املسافةمعدل�  

X10 =معدل مسا�ة ا�ار  
X11= دد فرص العمل املوجودة يف لك قطاع�  
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X12= واملسح امليداينمت حساهبا من �الل خریطة املنطقة  ( السك�ية يف لك قطاعاألرض �س�بة اس�تعامالت (  
X13= مت حساهبا من �الل خریطة املنطقة واملسح امليداين( ریة يف لك قطاع الت�ااألرض �س�بة اس�تعامالت(  
X14= مت حساهبا من �الل خریطة املنطقة واملسح امليداين(  الصناعية يف لك قطاعاألرض �س�بة اس�تعامالت(  

د �لهيا يف الت��ؤ  معادالت خطية ذات معامالت ارتباط قویة وميكن �ع�إىلمت التوصل   SPSS اإلحصايئو�س�ت�دام الت�ليل 
  .املس�تق�يل

  . مناقشة النتائج وتفسيرها-٦
 مت مجع وحتليل البيا�ت من .ا�راسة مع م�اقشة تأثري العوامل اليت مت اع�دها يف بناء ا�منوذج إ�هيا تس�مت م�اقشة النتاجئ اليت توصل

 وهذه البيا�ت متثل مد�الت ا�منوذج وبعد الت�ليل بطریقة �حندار ،]٥[ �ىل مس�توى القطاع املروري)٢(�الل اس��رات املسح يف �دول
  : الر�الت واكاليتإنتاج منوذج إىلاخلطي مث التوصل 

   الرحالتإنتاجنموذج ۱-٦
و�ق�صادیة   مضن القطاع املروري هو دا� �لخصائص �ج�عيةاألرس �دد الر�الت اليت تو�ها إنمت اع�د فرضية يف ا�منوذج 

  : ،ومت احلصول �ىلرسةلأل
YP = -2.895 + 3.684 X4 

 ج�د،  كام جرى اخ�بار لكي �لمنوذج وجزيئ ملعامالت ا�منوذج واكنت معنویة �لمنوذجR2 والقوة التفسريیة  R واكن معامل �رتباط
  . ج�دةX4 �ل�س�بة �لمتغري

  
F Rاخ�بار  .sig اإلشارة

2  R  Model 

0.0015 2176.306 0.812 0.91 1 

  
 t constantاخ�بار   .sig إلشارةا

0.499  1.293 a 
0.015  34.955  b  

  
  . املسافة ، ج�دة وهذا یدل �ىل ا�متثيل اجليد �لمنوذجX9 زمن الر�� و X7 يف لك قطاع مع األرس �دد X4 �رتباط بني أن�لام 

  .نموذج انجذاب الرحالت حسب الغرض ۲-٦
   نموذج رحالت العمل۲-۱-٦

  :اكأليت منوذج تو� ر�الت العمل ىلإتوصلت ا�راسة 

YHBw = -1.599 + 1.359 X4 + 8.275 X9 

  . لكل قطاع تزيد من عدد رحالت العمل في كل قطاع األسر الزيادة في عدد إنعند مالحظة هذا النموذج ٬ يبين 

F Rاخ�بار  .sig اإلشارة
2  R  Model 

0.00 181169.3 0.956 0.978 1 

  
 t constantاخ�بار   .sig اإلشارة

0.00  -3.046 a 
0.00  33.365  b  
0.46 2.016 c 
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فارتباطه مع ملك�ة املر�بة  X4 أما.  مركز املدینة ومسا�ة ا�ارإىل واملسافة األرسةجحم  مع ات لها ارتباطX9 و X4 لك من إن�لام 
 ا�منوذج اش�متل �ىل تأثري أن �ىل ممایدل ولكفة الر��  وزمناألرسةفارتباطه مع جحم  X9 أما، األرسةجحم ومعدل ا��ل الشهري و�دد العاملني و 

  .العوامل بصورة مضنية

  . نموذج رحالت التسوق۲-۲-٦
  : األيتمت احلصول �ىل 

YHBsp = 106.021 + 4.194 X4 � 25.000 X7 

هذا ما ميث� الواقع  و األرس ر�الت ال�سوق �زداد �ز�دة �دد أن أي هو العامل املؤ�ر �ىل تو� ر�الت ال�سوق، األرس �دد إن
  :األيتومن �الل هذا ا�منوذج مت احلصول �ىل 

  
F Rاخ�بار  .sig اإلشارة

2  R  Model 

0.00 369.829 0.943 0.971 1 

  
 t constantاخ�بار   .sig اإلشارة

0.328  1.602 a 
0.00  21.979  b  
0.00 -4.484 c 

  

  . يف لك قطاعاألرسة�ل الشهري و�دد العاملني وجحم  ومعدل ا�لألرسة�رتبط �لك من ملك�ة املر�بة  X4 إنح�ث 

   . نموذج الرحالت االجتماعية والترفيهية۲-۳-٦
  :األيت والرتفهييةذج الر�الت �ج�عية و ميثل من

Y
HBsr

 = -8.911 + 4.199 X
4
 + 1.176 X

8
  

قطاع مرتبط هذا مع كلفة  لكل األسرومن خالل هذا النموذج نالحظ بان الرحالت االجتماعية تزداد بزيادة عدد 

  :األتيوعليه تم الحصول على . الرحلة

 F R2  R  Modelاختبار  .sig اإلشارة

0.00 525.523 0.956  0.978 1 
 

 t constantاختبار   .sig اإلشارة
0.511  -1.449 a 
0.00  20.983  b  
0.64 1.011 c 
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 ٦٥

  . نموذج رحالت التعليم٤-۲-٦

Y
HBed

 = 6.898 + 3.898 X
4
 � 2.783 X

5
 � 0.016 X

8
 

 لكفة الر�� ح�ث �زداد �ز�دة �دد إىل �الضافة س�نوات، ٥ من اقل ا��ن مه األفراد و�دد األرسبعدد  اظهر ا�منوذج تأثريه الواحض
    :األيت وتقل �س��ا �ز�دة لكفة الر�� ونالحظ األرس

 F R2  R  Modelاخ�بار  .sig اإلشارة

0.00 36139.27 0.915  0.957 1 

 
 t constantاخ�بار   .sig اإلشارة

0.302  1.909 a 
0.0005  192.241  b  
0.032 -2.248 c 

0.01 -2.481 d 

 س�نوات یقلل من ٥مع �دد الر�الت التعلميية �لك ارسة سالبة اي ان �دد الساكن ا��ن تقل اعامرمه عن X5 ونالحظ ان �القة 
  .�دد الر�الت التعلميية والعكس حصيح

  . المؤثرة في تولد الرحالت العوامل۳-٦
وان مجيع العوامل  ) X9  وX8  وX7  وX5 و X4( املؤ�رة يف ال�ذج يهاألساس�ية العوامل أنتبني من �الل ا�راسة   

 وان �كون احلا� تتصف �ن �كون �دد العوامل املؤ�رة يف ا�منوذج اكف�ة لوصف أنوان هذه العوامل جيب . مضنيااألخرىتعوض عن العوامل 
  ].٢[قلي� من الناح�ة �ق�صادیة وان �ددها سهل الت��ؤ به 

  . االستنتاجات والتوصيات-۷

  . االستنتاجات۷-۱
  :األيت إىلتوصلت ا�راسة 

ومات  مجع املعلإماكنية دقة عندما �كون أكرث يف بناء منوذج تو� الر�الت والت��ؤ هبا �كون إ�هيا دقة النتاجئ اليت یمت التوصل إنتؤكد ا�راسة  - ١
 .والبيا�ت ذات دقة �الية

 ذات معامل إ�هياالن ال�ذج اليت مت التوصل ] ٦[ �لكاملدینة اع�دها �ىل و�إلماكنمت بناء مناذج �لت��ؤ بتو� الر�الت �لك م�طقة ا�راسة  - ٢
 ).0.97(ارتباط الیقل عن

 �ز�دة �زداد �دد الر�الت املتو�ة إن �لك قطاع ح�ث األرس �ددX4  �امل مؤ�ر يف مناذج تو� الر�الت هوأكرث أنتبني من �الل ا�راسة  - ٣
 . يف �لك قطاع األرس�دد 

 .طي، نتاجئ واقعية ميكن �ع�د �لهياخل �س�ت�دام معادالت �حندار ااإلحصايئ الت�ليل أعطى - ٤

  . التوصيات۷-۲
  :التوصيات التالية إىلتويص ا�راسة 

 قا�دة بيا�ت �لمدینة ل�سهيل معلية التخطيط من إ�شاءالنقل يف مدینة الفلو�ة، وبذ� س�مت  دراسة نقل شام� لتخطيط بإجراءالق�ام  - ١
 .�الل تعاون دوا�ر حكوم�ة مع اجلهات البحثية

 .تويص �ع�د هذه ال�ذج والت��ؤ هبا من ق�ل ا�وا�ر احلكوم�ة و�مك� ا�راسة اخ�يار واسطة النقل وحتدید املر�بات �ىل مسا� النقل - ٢
 . �ىل م�اطق املدینة وحسب الغرض من الر��الر�التالق�ام بدراسة تتضمن مر�� توزیع  - ٣
 . املركزیةاألعامل ا�ك�ري يف توليد الر�الت م�ل م�طقة التأثريجيب الرتكزي بدراسات النقل �ىل املناطق ذات  - ٤
 .كن مقارنة النتاجئ مع نتاجئ هذا البحث ، ح�ث ميكن معل نفس الت�ليل �حصايئ وميGISاد�ال نفس البيا�ت �س�ت�دام ال  - ٥
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    المصادر-۸
)  �ق�صادیة يف منوذج تو� الر�الت، م�طقة ا�راسة مدینة �ر�وك-دراسة تأثري املتغريات �ج�عية ( ٢٠٠٢اجلاف، جناة قادر معر  .١

 . �امعة بغداد� واإلقلميي مركز التخطيط احلرضي إىلرسا� ماجس�تري مقدمة 
 .١٩٩٧و١٩٨٧و١٩٧٧التعداد العام �لساكن لس�نة  / لإلحصاء اجلهاز املركزي وزارة التخطيط .٢
 .مطبعة مؤسسة املعاهد الف�ية) الهامشي واملهندس حريب محدي أ�رمعامد . �رمجة د(  مد�ل لتخطيط النقل �١٩٨٧رو�ن، ما�لك �  .٣

44--  IInntteerrnneett  DDooccuummeenntt..      DD..KK..SS;;  AAssssoocciiaatteess  wwiitthh  DDeeaakkiinn,,  HH..SS..,,  ��TTrraavveell  MMooddeell  DDeevveellooppmmeenntt&&  

RReecciinneemmeenntt--TTrriipp  GGeenneerraattiioonn  ��FFiinnaall  RReeppoorrtt  WWWWWW  bbuussiinneessss  ggrroouupp//eedduu..ccoomm  ((vviissiitteedd,,  

AApprriill//2222//22000011))..  
      

55--  BBaagghhddaadd  CCoommpprreehheennssiivvee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSttuuddyy  ((BB..CC..TT..SS))  ,,  11997799    SSccootttt  WWiillssoonn  KKiirrkkpprrttrriicckk  

&&PPaarrttiinneerrss  ,,  ffoorr  AAmmoonnaatt--  AAll--  AAssssiimmaa  ""PPrroojjeecctt    RReeppoorrtt,,  NNoovveerrbbeerr  11997799""  

 تو� الر�الت يف مدینة الرمـادي م�طقـة ا�راسـة  تأثري اخلصائص �ج�عية و�ق�صادیة �ىل منوذج ( ٢٠١٠امحلداين، وسن �دي محمود  -٦
     العدد الثاين٢٠١٠لكية الهندسة، الس�نة -�امعة �نبار-م�شور يف ا�� العراق�ة  �لهندسة املدنية)  �يلو٥التأممي و
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 ٦٧

 )الجزء الشمالي للمدينة ( استمارة مسح األسرة لغرض دراسة النقل الحضري في مدينة الفلوجة) : ۲(شكل 
  جامعة األنبار
  القسم المدني/ كلية الهندسة 

   یوم املسح٣    رمق �س��رة٢     العنوان١
  س�ت   ا�د   اثنني   ثال�ء   أربعاء   مخ�س   مجعه

 ٧        ٦         ٥        ٤       ٣      ٢       ١  

    التأرخي٤
/   /٢٠١٠  

      معلومات عن امل�شأ١٠

      نوع الو�دة السك�ية١١
  )٢(شقه سك�ية)                   ١(مزنل

     نوع السكن١٢
  )٢(إجيار)                   ١(      م�

    هل ��مك �راج١٣
   مسا�ة الو�دة السك�ية١٤  )٢(�)                  ١(نعم

  معلومات عن املر�بات- ٢٠
    مك �دد الر�الت اليت ميكن أن تعملها هبذه الواسطة٢٥     م�٢٤    �ددها٢٣     نوع املر�بة٢٢

    )٢(�)        ١(نعم     )١(س�يارة   
    )٢(�)        ١(نعم     )٢(�كيس   
    )٢(�)        ١(نعم     )٣(بيك اب 
    )٢(�)        ١(نعم     )٤(شاح�ة  
    )٢(�)        ١(نعم     )٥(�ص   

  هل تو�د لألرسة مر�بة ٢١
  �س�ت�د�ا

  
  )    ١(  نعم

  
�  )٢(  

    )٢(�)        ١(نعم     )٦(أخرى  
   معلومات عن األرسة٣٠

   �دد الس��نني يف هذا العنوان٣١
   س�نوات �دد األفراد ا��ن معرمه اقل من مخسة٣٢
    معدل د�ل األرسة بآالف  ٣٣

  ٢٩٩اقل من 
)١(  

٣٩٩- ٣٠٠   
)٢(  

٤٩٩- ٤٠٠   
)٣(  

٥٩٩- ٥٠٠  
)٤(  

٦٩٩- ٦٠٠  
)٥(  

٧٩٩- ٧٠٠  
)٦(  

٨٩٩- ٨٠٠  
)٧(  

  ٩٠٠أكرث من
)٨(  

  معلومات موجزة عن األرسة واألفراد ا�ي معرمه أكرث من مخسة س�نوات- ٤٠
  الر�� �الل یوم وا�د

   وقت الر��٤٨
عنوان م�شأ الر�� -٤٩

  ٤١  ومقصدها
   رمق الفرد

٤٢  
  العالقة �رب األرسة

٤٣  
  اجل�س

٤٤  
  معر الفرد

٤٥  
   ٤٦  املهنة

  غرض الر��
  لكفة ٤٧

  املقصد  امل�شأ  مساءا  صبا�ا  الر��
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦

            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦

١  

  
  رب األرسة

  
  

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦  الزو�ة
            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩  �بنة- ��ن
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦  األخت-األخ

٢  

  ماأل- األب

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦  الزو�ة
            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩  �بنة- ��ن
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦  األخت-األخ

٣  

  األم- األب

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦  الزو�ة
            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩  �بنة- ��ن
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦  األخت-األخ

٤  

  األم- األب

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦  الزو�ة
            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩  �بنة- ��ن
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦  األخت-األخ

٥  

  األم- األب

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦  الزو�ة
            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩  �بنة- ��ن
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦  األخت-األخ

٦  

  األم- األب

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
            )١(معل   )١(موظف  )١ (١٨ - ٦  الزو�ة
            )٢(تعلمي   )٢(طالب  )٢ (٢٥-١٩  �بنة- ��ن
            )٣(�سوق   )٣(صاحب حرفه  )٣ (٣٥ -٢٦  األخت-األخ

٧  

  األم- األب

  )١(ذ�ر
  
  

            )٤(اج�عيه   )٤(اكسب   )٤( ف�كرث -٣٦  )٢(أنىث
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