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 GIS  الوصول للمطارات الرئيسة في العراق باستخدام الـ إمكانية
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 امعة الموصل/ جكلية التربية –قسم الجغرافيا / مدرس

 
  مستخلص البحث

ــد تحديــد مســتويات  الوصــول الــد المطــارات الرئيســة فــي  إمكانيــةيهــدا البحــث ال
التفاعــل المكــاني بـــين المطــارات التــي تعـــد  لتحديـــد انمــاط ،GIS الـــالعــراق باســتخدام 

صمامات التدفق في قلب األقاليم االقتصادية فـي العـراق، لمـا تهدمـ  مـن خـدمات نهليـة 
درجــة الهناعــة فــي الســفر جــواا  انذين يحــددلــلســكان المــدن طبهــاا للمســافة والــ من ال

مســتويات الوصــول ب إمكانيــةواســتخدام المطــارات. وقــد انتهــد البحــث الــد رســم  قــاليم 
تحدد قـرار السـكان باسـتخدام المطـارات. بالتـالي  ،قليلة ،هرمية متعددة عالية، متوسطة

نشـــا  مطـــارات تكفـــل تحهيـــق  فـــان العـــراق بحاجـــة الـــد التخطـــيط الملـــ م باســـتحداث واي
ـــاط  ـــذ  يم ـــل االرتب مســـتويات امكانيـــة الوصـــول  ف ـــل بمناـــور التناـــيم المكـــاني ال

 ة.الع و  بين الجغرافيا والتنمي
 
 المهدمة 

النقددددل الجددددوا فدددد  بي ددددات  ألنظمددددةتعددددد المطددددارات بمنابددددة البنيددددة الت تيددددة 
شددبكية متعددددت سات سدديطرت ا تكاريددة لمددا  ألنظمددةلكونهددا دقددد نقليددة  ،توطنهددا

لددوراا فد  العاقدات التلادليدة مد   ،تقدمه من خدمات طيرانية وغيدر طيرانيدة
فدد   اإلسددتراتيجية واألاميدةهددا المسدافرين طبقددال للخصددا و الموقعيدة البنيويددة ل

تقددددديم الخدددددمات النقليددددة بادتباراددددا صددددمامات التدددددف  فدددد  قلدددد  اقتصدددداديات 
بنطاقات خدمتها النقليدة لسدكان مددن ظهيرادا المباشدر وغيدر المباشدر  األقاليم

بناء لمقدار المسافة والزمن الازمين للوصول مدن والدا المطدارات طبقدال لندو  
الوصدول  إمكانيدةدت فد  ال ركدة التد  ت ددد مدد  شبكات وسا ط النقل المعتمد

المسددددافرين والمعددددول  ألنهددددمالسددددهلة والمري ددددة اسددددتخدامها مددددن قبددددل السددددكان 
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ااقتصادية المتعددت بالتدال  ت ديدد درجدة القناددة  األنشطة أوجهدليهم بكافة 
 .بالسلر جوال 

فد  الت  تتمنل بان اناك تباين  مشكلة البحثالتلكير بدراسة  أمن انا بد
ممدا يخلد   الدة دددم  ،الوصول باتجدا  المطدارات الر يسدة فد  العدرا  إمكانية

اانسددددجام المكددددان  بددددين المطددددارات  ركددددةل واتجااددددال بظددددل التغطيددددة المكانيددددة 
 .للمطارات ف  أقاليم مكانية متعددت

الددددا ت ليددددل الخصددددا و الجغرافيددددة لمواقدددد   يهــــدا البحــــثوبندددداء دليدددده 
تويات المكانيدة طبقدال للدوزن النسدب  المدرج  وت ديد المسد ،ومواض  المطارات
بدددراز العاقدددات الوظيليدددة بدددين ادددس  المسدددتويات لت ديدددد  ،إلمكانيدددة الوصدددول وا 

 .أقاليم إمكانية الوصول إلا المطارات ف  العرا 
التلاددددل المكدددان   أنر يسدددة ملادادددا  فر ـــية علميـــةوينطلددد  الب ددد  مدددن 

توازندددة مكانيدددال طبقدددال للمسدددافة القدددا م لمكوندددات أقددداليم إمكانيدددة الوصدددول غيدددر م
والدددزمن المسدددتغر  ل ركدددة المسدددافرين مدددن والدددا المطدددارات فددد  العدددرا  وسلدددك 

  :اآلتيةلوجود المشكات 
 ددم التوازن المكان  لمواق  المطارات وقر  وبعد المدن دنها. 

 ارتلا  نسبة سكان المدن المخدومة من قبل مطار وا د. 

 ة الوصول للمطارات ت تم ضرورت دكانيل إلمدورت المنتظرت األفضدالص إن
 . التخطيط

لوصددول إلددا ادددث الب دد  والت قدد  مددن فرضدديته فقددد قسددم الب دد  اجددل وأل
دراسدة الخصددا و الجغرافيدة الموقعيددة والمكانيددة  :نانددة م داور تمنلددت بدددإلدا 

تقييم إمكانية الوصول للمطارات بنطاقدات مكانيدة متبايندة المسدافة  ،للمطارات
ت ديد األنماط الوظيلية ألقاليم إمكانية الوصول للمطارات  ،ر والزمن المستغ

ناايددك دددن ااسددتنتاجات والخيددارات المطرو ددة لمشددكلة  .الر يسددة فدد  العددرا 
 .الب  
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تقددم ينطدوا الب د  ت دت لدواء جغرافيدة النقدل التد  تتعددد  دلا ما تأسيسال 
شدبكات النقدل لسا اتخسنا من المدنه  العرضد  ل ،مجااتها ومنااجها وأساليبها

ركيزت أساسية ف  تقييم إمكانية الوصول للمطارات انطاقال من ت ديد المراكز 
والمتوقد  خددمتها طبقدال للمسدافة والدزمن  ،ال ضرية )المدن( كظهير للمطدارات

بالتددال  تكددوين  ،كمتغيددرات تسددهم فدد  ت ديددد قددرار اإلفددراد باسددتخدام المطددارات
أدات الب دددد  فدددد   أند مددددن اإلشددددارت وابدددد .ايراكيددددة مكانيددددة لسددددهولة الوصددددول

التطبيقيدة  باإلمكانيداتالوصدول تمنلدت  إمكانيةالت ليل والتقييم وت ديد أنماط 
مدن خدال أدات   Proximity Analysisوخاصدة فد  ت ليدل ااقتدرا   ،GIS لدد

  Overlay Analysisالدددا ت ليددددل التراكيددد  باإلضدددافة Bufferالنطدددا  الدددد 
الت  أفصد ت ددن نتدا   ترقدا بالمسدتو   Arc GIS 3.1باستخدام برنام  الد 

 .المعرف  والمنهج  لجغرافيا النقل التطبيقية
الب   استند دلا البيانات الونا قية  أنالا  اإلشارتولعل من الموضودية 

والمجموددة  ،واي ة الطيران المدن  العراقية ،الرسمية المنشورت دن وزارت النقل
لمددا وفرتدده مددن  واألجنبيددةلدراسددات العربيددة اإل صددا ية السددنوية زد دلددا سلددك ا

بيانات شكلت المدخات الر يسة للب د  الدسا تجسددت مخرجاتده بدان العدرا  
 ،الوصدددول لمطاراتددده السدددت الر يسدددة إلمكانيدددةمكانيدددة متبايندددة  بأنمددداطي ظدددا 

وصدول داليدة تشدهد  إمكانيدةسو  إقلديم أولهموظيلية نانة  أقاليموتبرز ضمن 
ساتدد  لقنادددة السددلر  إدراكبلرصددة تددوفر % 1.81شددكلون سددكان مدندده الددسين ي

ون دو  ،كدم 11سين ا يزيددان ددن لدجوال دبر مطارين طبقدال للمسدافة والدزمن ال
وصدددول متوسدددطة ب سددد  نطاقدددات نابتدددة  إمكانيدددةسو  إقلددديمندددانيهم  ،دقيقددة 11

كم  ي  قرار سدكان المددن التد  شدكلت أاميتده  05ت يط بالمطارات بمسافة 
 15يكدددون باتجدددا  مطدددار وا دددد بدددزمن وصدددول ا يزيدددد دلدددا % 1381النسدددبية 

قليم سو  ،دقيقة  105–155وصول قليلة لمقدار المسدافة التد  تتدراو   إمكانيةوا 
دقيقة المستغر  للوصول لمطار وا د من قبل  05–35وزمن يتراو  بين  ،كم
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مددددن إجمددددال  سددددكان  %1182سددددكان مدددددن اإلقلدددديم البالغددددة أاميددددتهم النسددددبية 
 .العرا 

 إلنشدداءوتركددزت الخيددارات المطرو ددة بضددرورت التخطدديط واالتددزام بالتنليددس 
مطدددارات جديددددت تكلدددل ت سدددين الصدددورت ال اليدددة والمنتظدددرت لمسدددتويات  وتأايدددل
 ،مطدار اللدرات األوسدط إنشداءالوصدول للمطدارات ابتدداء مدن  إلمكانية أفضل

فد   مدنيدة وخاصدة إلغدراضوتطوير بعض المطارات العسدكرية اسدتخدامها 
تغيدددر فددد  جغرافيدددة منطقدددة  أ ددددا الغربيدددة والشدددرقية ممدددا يسدددهم فددد   األجدددزاء

 .الدراسة ف  ظل إرادت وطنية تنموية
  
 الرئيسة في العراق الخصائص الجغرافية للمطارات .1

التددددد  تتناسددددد   ،النقدددددل الجدددددوا ةنظمدددددأتسدددددهيات  إ دددددد تعدددددد المطدددددارات 
الكنافدة وااتجدا  لشدبكة طرديال م   جم التددف  و  وأنماطها وأ جامها بإدداداا

بهددسا تعددد المطددارات متغيددر جيددد لت ديددد  .توطنهددا أقدداليمخطددوط الطيددران فدد  
ودليدده فددان  .األقدداليمالتشددغيل لنظددام النقددل الجددوا فدد   إمكانيدداتمددد  كلدداءت 

كلددداءت المطدددارات فددد  العمليدددة النقليدددة الجويدددة تت ددددد بخصا صدددها الجغرافيدددة 
ة ف  مواضعها المؤنرت دلا دوراا ف  وخصا صها الشكلي ،ابتداء من موقعها

دلددا  ددد سددواء   األرضددالعمليددة النقليددة فدد  المجددال الجددوا وضددمن المجددال 
الددا المقصددد طبقددال للعاقددات المكانيدددة  األصدددلالوصددول مددن  إمكانيددةلت ديددد 

 .األخر النقلية  واألنظمةالترابطية بين كافة أوجه تسهيات النقل الجوا 
 

 ات العراق التو يع الجغرافي لمطار   .1-1

المرتكدزات الجغرافيدة المدؤنرت دلدا النقدل  أامتعد الخصا و الموقعية من 
المطدارات  إلنشداءالجوا بكافة تسهياته لدوراا الريدادا فد  دمليدة التخطديط 

يأخس بنظر اادتبدار المددن التد  سدوث ت ظدا  أنطبقال لموقعها السا ينبغ  
بمعنددا تدوفير اتصددال  ،المجداورت األقداليمبخددماتها النقليدة فدد  اإلقلديم او  تددا 

بعددد مددن سلددك دنددد خدمددة مدددن فدد  أمدد  اكبددر ددددد مددن المدددن فدد  الظهيددر او 
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المطــارات تعــد بم ابــة صــمامات التــدفق فــي قلــب وسلددك ان  (0)بعيدددت أقدداليم
اقتصاديات االقاليم الجغرافية كعهد نهلية متكاملـة بكافـة متطلبـات العمليـات 

نسبة لنطاقات خدمتها النهلية للركاب والب ائع النهلية المتعددة لموقعها بال
ــق  ــة لتحهي ــا ة عالي  ودليدده فالمطددارات ا مــن النهــل. ةالمرجــو  األهــداابكف

لمسددارات  إنمدداتعتبددر دقددد بدايددة او نهايددة مسددارات وسددا ط النقددل الجددوا فقددط 
طبقددال لموقعهددا فدد  نطاقددات خدددماتها المكانيددة  األخددر النقليددة  األنظمددةوسددا ط 

 .ير المباشر او غير المباشرسواء  الظه
وبندددداء دلددددا الخصددددا و الموقعيددددة للعددددرا  بكوندددده يقدددد  فدددد  قلدددد  العددددالم 

10"0 اافرواوراسددددد  بدددددين دا رتددددد  ددددددرض
o

 ،11"12
o  شدددددماال وخطددددد  طدددددول

40"1.
o

،40"4.
o
فدددد  منتصددددث المسددددافة الواصددددلة بددددين ( 1-1)خارطددددة  شددددرقال  

زد دلددا  ،الدوليدةالعدالم القدديم والجديددد دبدر شدبكات الخطددوط الجويدة  أطدراث
سلدددددك مدددددا تمليددددده المصدددددال  ااقتصدددددادية والسياسدددددية وال ضدددددارية مدددددن فرصدددددة 
المشدددداركة فدددد  ددددددم دمليددددة النقددددل الجددددوا المدددددن  بمنظددددور ملدددداايم العولمددددة 

 نبددد  والسددديا ة فضدددال ددددن السدددو  والتبدددادل التجدددارا الددددول  وااسدددتنمار األ
ية بامتاك العرا  نتيجة نها  األسبا اس   أفص ت ،ال ر الواس  بشكل دام

للبعددد  ال امتددداد ،ن ددو سددتة مطددارات دوليددة ر يسددة فدد  القددرن ال ددادا والعشددرون
التاريخ  السا  ظ  بها العدرا  فد  مجدال صدنادة النقدل الجدوا التد  ترجد  
الددا أوا ددل العشددرينيات مددن القددرن الماضدد  بانتشددار المهددابط والمطددارات منددل 

لبريطانيدة ألغدراض دسدكرية ولنقدل مدن قبدل القدوات ا ،مطار الهندية )الرشديد(
مدددوظل  شدددركات البتدددرول ألقا مددده فددد  التنقيددد  والكشدددث دنددده بمواقددد  دديددددت 

وسددددردان مددددا نمددددت المطددددارات خددددال العقددددد الرابدددد  مددددن سات القددددرن  .آنددددساك
الماض  )العشرين( بعد أنشاء مطارات من الدرجة النانية فد  بغدداد والبصدرت 

 .(1)ة البريطانيةادتمدت ألغراض تجارية للخطوط الجوي
الموقع الجغرافي للعراق في شبكات خطوط الطيران الرئيسة ( 1-1)خارطة 

 في العالم
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بدايددة تشددغيل الخطددوط الجويددة العراقيددة  أنولعددل مددن الموضددودية اإلشددارت 
سددكك ال ديددد فدد  العددرا  والتابعددة فدد  النددوا   اللنيددة  إدارتكإ ددد  تشددكيات 

كاندددددددت خدددددددال منتصدددددددث  BOAللخطدددددددوط الجويدددددددة البريطانيدددددددة والتشدددددددغيلية 
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وباسددتمرار نمددو النقددل الجددوا خاصددة فدد  سددبعينيات ونمانينيددات  ،األربعينيددات
 ،القرن الماض  امتلك العرا  ن و نانة مطدارات ر يسدة مطدار بغدداد الددول 

لسا أصدب  باإلمكدان اسدتقبال اكبدر الطدا رات  ،ومطارين ف  البصرت والموصل
وت سن إمكانيات التشغيل للر ات الجوية  ،ل ركة الجوية الدوليةف  مجال ا

ولكددن بسددب  توقددث دجلددة التنميددة والتطددور للبنددا الت تيددة  .(1)الم ليددة آنددساك
دامة وتسهيات النقدل الجدوا خاصدة دلدا مددار أكندر مدن ربد  قدرن األخيدر 
جراء األ دا  العسكرية والسياسية الدسا شدهداا العدرا  أسدهمت فد  إدطدا  

ر الجدوا ظدالنمو فد  مجدال النقدل الجدوا ونمدو المطدارات وخاصدة بسدب  ال 
أا دددددم  ، War Zoneبمنطقدددة  دددر   ويتصدددث العدددرا   ،1001مندددس ددددام 

لكدن شدهد العدرا   .1551األمان للغطاء الجوا مندس اا دتال األمريكد  ددام 
 إنشددداء 1112مددد  منتصدددث العشدددرت سدددنوات األوا دددل مدددن األلليدددة النالندددة ددددام 

وافتتدا  مطدار النجدث الددول   ،ن إقليمين امدا مطدار اربيدل والسدليمانيةمطاري
واستكمال كافدة أوجده التأايدل والتطدوير لمطدارات بغدداد والبصدرت  ،.155دام 

والموصددددل اسددددتقبال وتوليددددد الددددر ات الدوليددددة والم ليددددة كعقددددد نقليددددة داخليددددة 
م اور مكانيدة  وبوابات نلوس للدولة متباينة ف  توزيعها الجغراف  ضمن نانة

  :(1-1)خارطة 
 أقددددمتشدددمل كدددل مدددن مطدددار بغدددداد الددددول   :مطدددارات المنددداط  الوسدددطا 

 .واكبر المطارات العراقية ومطار النجث الدول  ا د  المطارات

 ومطددار  ،وتتمنددل بمطددار الموصددل اإلقليمدد  :مطددارات المندداط  الشددمالية
نية فد  األجدزاء ومطار السليما ،اربيل الدول  ف  أقصا األجزاء الشمالية

  .الشمالية الشرقية

 وتقتصدددر ادددس  المنددداط  فددد  الوقدددت ال دددال   :مطدددارات المنددداط  الجنوبيدددة
دلددا مطددار البصددرت الدددول  الددسا يتميددز بنطددا  خدمددة يشددمل كافددة مدددن 

 .م افظة البصرت وم افظات ميسان وسا قار
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  وبندداء دلددا مددا تقدددم نجددد بددان العددرا  يشددهد ضددمن الم دداور الجغرافيددة لتوزيدد
المطددارات بأندده يمتلددك فقددط سددتة مطددارات ر يسددة قا مددة فدد  مجددال التشددغيل لنظددام 
النقددل الجددوا التدد  تكلددل ربددط أجزا دده مدد  بعضددها الددبعض دبددر شددبكة الخطددوط 

 .وبسات الوقت تربط العرا  دوليال بمطارات دول العالم ،الم لية
  

 ( التو يع المكاني للمطارات الرئيسة في العراق2-1خارطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مددد  إمكانيدددات العدددرا  مسددددا ةل  تدددتاءمادددس  المطدددارات ا  أنناايدددك ددددن 

 1511مليدددون نسدددمة ددددام  1181ن دددو  ،1الدددث كدددم 410وسدددكانال البالغدددة ن دددو 
 ي  يظهر  .مقارنة م  نظا ر  من الدول المجاورت ف  منطقة الشر  األوسط
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ة و جدددم األاميدددة النسدددبية للعدددرا  مدددن  يددد  المسدددا  إن (1-1) مدددن الجددددول
 %.18ا بزادداء إولكددن ا ي ظددا العددرا  % 80. ،%381السددكان تشددكل زادداء 

مدددن المطدددارات فددد  منطقدددة الشدددر  األوسدددط ممدددا يددددل دلدددا الددددور الم ددددود 
مقارندددددة مددددد  تركيدددددا وايدددددران  .إلمكانيدددددات التشدددددغيل للنقدددددل الجدددددوا فددددد  العدددددرا 

والسددعودية كدددول تتوافدد  بخصددا و ابددات مواقعهددا مدد  العددرا  لكددن تختلددث 
ويتضد  مدن األاميدة النسدبية ألددداد مطاراتهدا  ،دنه بإمكانيات ري  موضعها

 %1581 ،لمطددارات السددعودية %1180فدد  تركيددا وزادداء % 4181التدد  شددكلت 
 .(1-1) شكل 1511دول منطقة الشر  األوسط دام  إجمال من  إيرانف  

 األهمية النسبية للمطارات والمتغيرات المكانية في العراق :(1-1)جدول 
 )*(والدول المهارنة

عدد  الدول
 المطارات

المساحة 
 2) لا(كم

السكان 
)مليون( 
 نسمة

 األهمية النسبية %

 السكان المساحة المطارات

 238 631 232 3333 534 6 العراق
 534 2838 1138 2231 2142 26 السعودية
 1838 2238 1231 5532 1652 22 إيران
 2132 1238 5233 5835 523 82 تركيا

    35631 5184 212 األوسطمنطهة الشرق 

 
 
 
 
 

 )*( من عمل الباحث باالعتماد علد: 
  جمهورية العراق، و ارة النهل، المنشأة العامـة للطيـران المـدني، معلومـات حـول المطـارات المدنيـة

 / http;//www.geca.gov.iq            في العراق، منشورة علد الموقع االلكتروني
  المملكــة العربيــة الســعودية، و ارة الــدفاة، الهيئــة العامــة للطيــران المــدني، المطــارات الدوليــة والمحليــة

 بالمملكة، بيانات ومعلومات منشورة علد موقع االلكتروني للو ارة

  http;//www.gaca.gov.sa/ 
 ن من شبكة المعلومات الدولية معلومات من الموسوعة الحرة )الويكيبيديا( لتركيا وايرا

 )االنترنيت( 
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 األهمية النسبية للمطارات والمتغيرات المكانية للعراق ودول المهارنة :(1-1)شكل 
 
 الخصائص المكانية للمطارات الرئيسة في العراق  .1-2

يمتلك العرا  ستة مطارات ر يسة ضمن مواقد  متبايندة بهددث تهي دة فرصدة 
النقدل الجدوا وفقدال لخصدا و موضد  ادس  المطدارات مدن  استخدامها ف  دملية

 إنشداءبدرجدة تمكدن مدن  األرضديةوصابة التكوينات  ،استواء السط  وااتسا 
كافدددة المسدددتلزمات، التددد  ت ددددد مدددد  كلددداءت اسدددتخدام المطدددارات، التددد  ت تدددوا 

وكافدة المسدتلزمات الازمدة بجعلده و ددت مكانيدة تسدتعمل جز يدال او  األبنيدةدلا 
لسا نجدد بدان  .(1)أنوادهااو مناورت الطا رات دلا اختاث  إقا ال لهبوط او كلي

الخصا و المكانية لمواض  المطارات تت ددد ضدمن مواصدلات اندسدية غالبدال 
ما تكون تنليسا لمعاادات م  منظمدة الطيدران المددن  الدوليدة  يد  تلدزم الددول 

انتخددا   أناددسا ف سدد  بددل ولدديس  .بهددا كالمسددتلزمات اللنيددة والتقنيددة والوقا يددة
تكون خارج المراكز ال ضرية لتجاوز مشداكل توسد   أنمواق  المطارات ينبغ  

وتقليدل  ددت المنافسدة دلدا سدعر األرض مد  ااسدتعماات  ،المطارات مسدتقبال 
األخددر ، ومشدداكل التلددو  الضوضددا   والهددوا   كمددا اددو ال ددال فدد  الوايددات 

مدد  مرادددات ارتبدداط المطددارات  .(2)ليا والصددينالمت دددت األمريكيددة واليابددان واسددترا
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م  مراكز المدن ف  ظهيرادا المباشدر وغيدر المباشدر دبدر شدبكات النقدل البدرا 
 إمكانيات سهولة الوصول وااتصال المكان . أدلالتوفير 

بان مطارات العرا   ظيت بمواصلات قياسية  (1-1)الجدول ويتض  من 
كافددددة  إلنشدددداءطة المسددددا ة الكافيددددة جعلتهددددا مددددن المطددددارات الكبيددددرت والمتوسدددد

 ،دناصدددددر مخططاتهدددددا مدددددن صددددداات المسدددددافرين وم طدددددات الشددددد ن الجدددددوا
ومواقدث الطدا رات والبوابدات والجسدور الجويدة باإلضدافة إلدا المددارج التد  ا 

م التدددد  تتددددي   40م وبسددددعة مدرجيددددة ا تقددددل دددددن  1055تقددددل أطوالهددددا دددددن 
وبهددددا طبقددددال ل جددددم الطلدددد  اسددددتيعا   ركددددة الطددددا رات والددددر ات الممكددددن تنا

 .دلا مستو  المطارات  ف  العرا  (1)المستمر دلا النقل الجوا
 

الخصائص المكانية للمطارات الرئيسة في العراق عام  (2-1)جدول 
2112

)*( 

 المطارات

الخصائص 
 المو عية

 صاالت المسافرين مدارج المطارات
البوابات 
 الجوية

الجسور 
البعد  الجوية

عن 
 المدن

 ( كم )

 االرتفاة
  طوالها عددها ( م ) 

 عددها ( م )
سعتها 

التصميمية 
 لا )

 (مسافر
 3322 2 34 16 بغداد

5222 3 5422 3 12 
 م -غ  1 3222 1 3422 1   النجا
 4 1 2222 1 5222 1 3 22 البصرة
 م -غ  1 422 1 5222 1 216 4 الموصل
 5222 2 514 5 اربيل

5222 3 3222 3 16 

 3422 2 284 14 ةالسليماني
3422 3 3222 3 16 

 
 

 )*( من عمل الباحث باالعتماد علد:
 مدنيـة جمهورية العراق، و ارة النهل، المنشأة العامـة للطيـران المـدني، معلومـات حـول المطـارات ال

 /       http;//www.geca.gov.iqفي العراق، منشورة علد الموقع االلكتروني 
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 يددد  ان مطدددارات المنددداط  الوسدددطا  ظيدددت بخصدددا و مكانيدددة متميدددزت 
م دددن  12بارتلددا   ،كددم 13لمطددار بغددداد الدددول  الددسا يبعددد دددن بغددداد ن ددو 

 ،يمتلدك المطدار مدددرجين خرسدانين متعاكسدين بااتجددا  ،مسدتو  سدط  الب ددر
وفر بالمطدددددددار ناندددددددة صددددددداات يتددددددد ،م 4555والندددددددان   ،م1155طدددددددول األول 

مليون مسدافر سدنويال. تدرتبط كدل مدنهم  280للمسافرين تستود  مجتمعةل ن و 
والمطددار قددادر  ،جسددرال جويددال مت ددرك .1بنانددة بوابددات جويددة مهيددأ لهددا ن ددو 

الدددث ر لدددة جويدددة فضدددال ددددن ا توا هدددا لسدددا ة وقدددوث  1184دلدددا اسدددتقبال 
مقارندة بمطدار  .ال واإلطلاء والمخازنالطا رات وأبنية المراقبة الجوية وااتص

النجث الواق  شدر  مديندة النجدث اس يضدم المطدار صدالة اسدتقبال المسدافرين 
فضددددا دددددن سددددا ة  ،م 4555مليددددون مسددددافر ومدددددرج بطددددول  1تتسدددد  لن ددددو 

والمطددار مجهددز بكافددة المسددتلزمات الواجدد  توفراددا  ،تسددتود  أربعددة طددا رات
م طددددات  ،منددددل أبددددراج المراقبددددة لت قيدددد  أدلددددا درجددددات األمددددان اسددددتخدامه

 .موظلال  1005مواقث سيارات لسا يعمل بالمطار ن و  ،الش ن
اكبدددر مطدددارات المنددداط  الشدددمالية تمنلدددت بمطدددارا اربيدددل والسدددليمانية  أمدددا

كددم دددن مركددز  2طبقددال لخصا صددهما المكانيددة  يدد  يبعددد مطددار اربيددل ن ددو 
وارتلدددا  المطدددارين  ،كددم ددددن المدينددة 10ومطدددار السددليمانية ن دددو  ،الم افظددة

م بسدددددب  طبيعدددددة السدددددط   00. ،م 410ددددددن مسدددددتو  سدددددط  الب دددددر بن دددددو 
 .المتضددرس لمواقعهمددا فدد  األجددزاء الشددمالية الغربيددة ضددمن المنطقددة الجبليددة

يمتلك المطارين نانة صاات استقبال المسدافرين وبددرجات رجدال اإلدمدال 
وان كدددل  .يال مليدددون مسدددافر سدددنو  1وكبدددار الشخصددديات والدبلوماسددديين بسدددعة 

وتددوفر سددا ة لوقددوث  ،جسددرال جويددال  13صددالة لهددا نانددة بوابددات جويددة ون ددو 
ومسددددتوددات  ،طددددا رات دلددددا التددددوال  1ون ددددو  ،طددددا رات 0الطددددا رات بسددددعة 

مقارندددة بمطدددار الموصدددل اقددددم مطدددارات المنطقدددة  .للوقدددود وم طدددات الشددد ن
بارتلددا   ،كددم 0ويبعددد دددن مركددز المدينددة  ،الشددمالية فدد  قلدد  م افظددة نينددو 

وشدددهد المطدددار اددددادت تطدددوير وتأايدددل مندددس ددددام  ،م ددددن سدددط  الب دددر 113
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وي توا دلا صالة استقبال المسافرين  ،م 4555ليصب  طول مدرجه  1552
الدددددث مسدددددافر ضدددددمن المواصدددددلات العالميدددددة  055قددددددرتها ااسدددددتيعابية ن دددددو 

 .لخدمات الر ات التجارية الدولية
  المتمنددل بمطددار البصددرت نددان  اكبددر مطددار بالنسددبة للمنلددس الجنددوب  للعددرا أمددا

بارتلدددا   ،كددم 15يقدد  غددر  مدينددة البصدددرت دلددا بعددد  .بعددد مطددار بغددداد الددددول 
م  4555مجهدز المطدار بمددرج بطدول  ،م دن مستو  سدط  الب در 1ايزيد دن 

جسددور  0مليددون مسددافر سددنويال ت تددوا دلددا  1وصددالة اسددتقبال مسددافرين بسددعة 
ا دددن ان المطددار تتددوفر بهددا المسددتلزمات الر يسدددة جويددة لوقددوث الطددا رات فضدد

 .لتامين سامة ال ركة الجوية وتوفير الخدمات للمسافرين
وبندداء دلددا مددا تقدددم مددن الخصددا و الجغرافيددة للمطددارات طبقددال لمواقعهددا 
ومواضددعها ضددمن الم دداور النانددة دلددا مسددتو  العددرا  فددان اددس  المطددارات 

الددر ات والمسددافرين إلغددراض مدنيددة فدد   جددم  ركددة  ال واضدد  ال شددهدت تبايندد
متعدددددت طبقدددال لعددددد الشدددركات العاملدددة بهدددا وبعددددد وجهاتهدددا دلدددا المسدددتويين 

 يدددد   ظيددددت مطددددارات المندددداط  الوسددددطا  (1-1)جدددددول الدددددول  والم لدددد  
 ،%.328بدددددأدلا أاميدددددة نسدددددبية للدددددر ات الجويدددددة ودددددددد المسدددددافرين بنسدددددبة 

سدددبة نب ااء بالمرتبددة األولدددموزدددة بدددين مطددار بغدددداد الددددول  الددسا جددد% 2.80
للمسددددافرين ب كددددم الخصددددا و الجغرافيددددة وكوندددده  %1083 ،للددددر ات% 4184

فضددا  ،المنلدس الجددوا لوكيددومين السددكان  وااقتصدادا والسياسدد  فدد  العددرا 
شدددركة طيدددران دربيدددة وأجنبيدددة و كوميدددة  11ددددن ان المطدددار ي ظدددا بوجدددود 

فددد   دددين جددداء مطدددار  ،وجهدددة دوليدددة وم ليدددة .1وفدددرت لددده ارتبددداط مددد  ن دددو 
%  1384النجدددددث بالمرتبدددددة النانيدددددة دلدددددا مسدددددتو  المطدددددارات السدددددتة بزاددددداء 

للمسددافرين وخاصددة ألغددراض دينيددة لزيددارت المراقددد  %1.80 ،للددر ات الجويددة
شددركات  . الدينيددة فدد  النجددث وكددرباء مددن خددال ادتمدداد المطددار دلددا ن ددو

 .وجهة دولية وم لية 14طيران تربطه بن و 
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األهمية النسبية لحركة النهل الجو  في مطارات العراق خالل الربع  (3-1)جدول 
 2212األخير لعام 

 حجم المسافرين الرحالت الجوية المطارات
النسبية  األهمية

 لحركة النهل الجو 
% 

 المسافرين الرحالت المجموة المغادرون الهادمون المجموة المغادرة الهادمة
 3836 5135 266132 122356 135582 5138 2253 2266 بغداد
 3238 2635 261265 123824 135862 2652 1322 1322 النجا
 1534 1538 85355 56622 42522 1582 284 284 البصرة
 133 132 8216 3622 4322 123 61 62 الموصل
 3 635 18252 8428 12243 652 312 332 اربيل

 235 635 15245 2454 8258 652 334 334 السليمانية
 122 122 652261 322524 341336 12225 5885 4212 االجمالي

 
 
 

المنلددددس الجددددوا الجنددددوب  للعددددرا  المتمنددددل بمطددددار البصددددرت  أنناايددددك دددددن 
الدددول  نددان  اكبددر مطددارات العددرا  مسددا ة ونالنهمددا مددن  يدد  ال ركددة بنسددبة 

للمسددافرين بسددب  إمكانيددات المطددار  %1480لعدددد الددر ات الجويددة  1280%
وجهات  2 شركة طيران وارتباطه بن و 11ر المناخ الجيد لعمل ن و ف  توفي

ولكددن مددن الغرابددة ان ت ظددا مطددارات المندداط   (1-1)خارطددة دوليددة وم ليددة 
ل جم المسدافرين  %2 ،لعدد الر ات الجوية %1481الشمالية مجتمعنا دلا 

 جددم  ركددة النقددل الجددوا بالمطددارات السددت الر يسددة فدد  العددرا   إجمددال مددن 
خاصدة مطدارات اربيدل والسدليمانية الددوليين  .1511ل الربد  األخيدر لعدام خدا

فددد  إقلددديم كردسدددتان العدددرا  الدددسا ي ظدددا بااسدددتقرار السياسددد  وااقتصدددادا 
ادس  األاميددة  أننظددر البا د   ةولكدن مدن  وجهد ،مقارندة ببداق  أجدزاء العددرا 

وفرت جدداءت النسددبية القليلددة قددد تكددون بسددب  تددأنير المندداخ كددون البيانددات المتدد

 ( من عمل الباحث باالعتماد علد:)*
  ة النهل، المنشأة العامة للطيران المدني، حركة الطيران المدنيـة فـي المطـارات العراقيـة، جمهورية العراق، و ار

 /   http;//www.geca.gov.iqمنشورة علد الموقع االلكتروني 



 
   

  [110]       حياليمحمد هاشم ال د.                           إمكانية الوصول للمطارات ..                

اا بدايددة فصددل الشددتاء وبالتددال  قلددة  1511لوشددهر النانددة األخيددرت فدد  دددام 
لددسا  ظيددت اددس   . جددم الطلدد  دلددا النشدداط السدديا   فدد  م افظددات اإلقلدديم

للددر ات الجويددة واسددتطادت  %382 ،%384المطددارات بأاميددة نسددبية شددكلت 
ارات دددددددد المسدددددافرين فددددد  المطددددد إجمدددددال مدددددن  %1اسدددددتقبال ومغدددددادرت ن دددددو 

شددددركة طيددددران دربيددددة  10مطددددار اربيددددل يعمددددل بهددددا ن ددددو  أندلمددددال  .العراقيددددة
وجهدددة مدددن المطدددارات  15وأجنبيدددة وم ليدددة وفدددرت لددده فرصدددة اارتبددداط بن دددو 

 .الدولة والم لية
النقل  إلغراضبالنسبة لمطار الموصل ال دي  العهد ف  ااستخدام  أما

دادتالجوا المدن  بعد التوقث  بشكل  1515ير من دام التأايل والتطو  وا 
فعل  جاء بالمرتبة األخيرت دلا مستو  مطارات المناط  الشمالية وكافة 

ددادمطارات العرا  من  ي  الر ات الجوية  المسافرين الت  شكلت  وا 
 . 1511خال الرب  األخير من دام  %181زااء 

مامدد  الصددورت الجغرافيدددة ال اليددة لمطددارات العدددرا   أننخلددو ممددا تقددددم 
منددل فدد  غيددا  التددوازن المكددان  لهددا كعقددد موزدددة فدد  اإلقلدديم تددرتبط دبددر تت

ممددا سيسددهم فدد  خلدد  أقدداليم وظيليددة  ،شددبكات النقددل البددرا مدد  مراكددز المدددن
متباينددة بمقدددار سددهولة الوصددول وااسددتخدام للمطددارات طبقددال لدد دراك الددسات  

مكانيددددة لددددد  سددددكان المدددددن بقددددرار ودرجددددة القنادددددة بالسددددلر جددددوال دنددددد تقيدددديم إ
 .الوصول للمطارات ا قال 
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في العراق  الرئيسة لمطاراتلحركة النهل الجو  حسب ا المكاني التو يع :(3-1)خارطة 
 2212عام 
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 الوصول للمطارات الرئيسة في العراق إمكانيةتهييم . 2

 الوصول مدن المؤشدرات التد  تلصد  ددن مدد  دمد  العاقدة إمكانيةتعد 
الوظيلية التبادلية بين كافة العقد النقلية دامة والمطارات خاصدة مد  ظهيرادا 

سدهولة الوصدول وااتصدال المكدان  مد   أن يد   ،(7)المباشر وغيدر المباشدر
المطدددارات ت ددددد كلددداءت العمليدددة النقليدددة خاصدددة ضدددمن الجدددزء األرضددد  أمدددام 

ارات باتجددا   ركدة المسددافرين او البضددا   او دناصدر اإلنتدداج مددن والدا المطدد
بالتدددال  اقدددل كللدددة نقليدددة ب كدددم  ،مقاصدددداا ضدددمن اقدددل مسدددافة وزمدددن ممكندددين

السددديطرت اا تكاريدددة لخددددمات المطدددارات الطيرانيدددة وغيدددر الطيرانيدددة المقدمدددة 
ولددددور األخيدددرت فددد  ت ديدددد  ،نيلشدددركات الطيدددران التددد  تمندددل زبا نهدددا األساسدددي

فدد  المدددن الواقعددة ضددمن  (1)طبيعددة العاقددة المكانيددة بددين المطددارات والسددكان
الوصددددول بموجدددد   إمكانيددددةنطاقددددات الخدمددددة النقليددددة للمطددددارات التدددد  ت دددددد 
  .المسافة اللاصلة بين المطارات وظهيراا من المدن

الوصول الا المطارات الست  إمكانيةدليه تم اادتماد ف  تقييم  وتأسيسال 
 أنلكددددون  ،)*(الر يسددددة فدددد  العددددرا  دلددددا نطاقددددات الخدمددددة النقليددددة المنطقيددددة
قليديددة األقصددر تالخدددمات النقليددة للمطددارات ا تن صددر فقددط دلددا المسددافة ال

 155 ،كدم155ولكن تمتد إلا مسافات ابعد فد  ناندة نطاقدات  ،(1-1)جدول 
اس  النطاقات تلص  دن الكيلية التد  يكدون المطدار  أن ي   .كم 155 ،كم

وبالتال   ،ان المدندقدت نقلية مري ة وسهلة الوصول وااستخدام من قبل سك
ت دددد درجددة القنادددة بتجربددة السددلر جددوال وت قيدد  معدددات تسددويقية لوطنددان 

 .الكيلومترية المعروضة من قبل شركات الطيران العاملة بالمطارات
الوصددول الددا المطددارات السددت فدد   إمكانيددةتقيدديم  أنوتجدددر اإلشددارت الددا 

مكانيدددات التطبيقيدددة العدددرا  وت ديدددد نطاقدددات خددددمتها تدددم دمليدددال فددد  ضدددوء اإل
السا ادتمد ف  ت ديدد مواقد  المطدارات والمددن  Google Earthلتقانة برنام  
  دالددددا برنامدددد باإلضددددافة .مدينددددة 31والتدددد  بلغددددت ن ددددو  ،قضددددية()مراكددددز األ

ArcGIS 3.1  المتعددددت فدد  بندداء قاددددت معلومددات  إمكانياتددهالددسا مددن خددال
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 ،المعالجدة لهدا أسدالي از كافدة وانجد (1-1)جغرافية من النمط الترابط  شدكل 
ت ليدددددددل  أدات ،وانتقددددددداء ابدددددددرز أدوات الت ليدددددددل المكدددددددان  لقادددددددددت المعلومدددددددات

مددد   إقددرارتعتمددد فدد   أدواتالتدد  تتضددمن   Proximity Analysisااقتددرا 
 أداتالقدر  المكددان  للمطدارات مددن المددن بشددكلها المطلد  او النسددب  بادتمدداد 

Bufferالنطددددا  او ال ددددرم الددددد 
لت ديددددد نطاقددددات الخدمددددة النقليددددة المنطقيددددة  (3)

ومددددن نددددم ااسددددتعام دددددن المدددددن  ،بمسددددافات قطريددددة متغيددددرت  ددددول المطددددارات
مددن الددد  إليهدداالوصددول  إمكانيددةبسددكانها المتلقدد  خدددمات المطددارات فدد  ضددوء 

DBAS  بادتمدداد الدددSelection by Location  جددراء اللددرز للمدددن ب سدد   وا 
طبقدددال الدددا اتجدددا  سدددكان المددددن  ،Export Dataالوصدددول مدددن خدددال  إمكانيدددة

ناندددة مطدددارات ممدددا ي ددددد اإلدراك الدددسات  لقدددرار  أومطدددارين  أولمطددار وا دددد 
وسلدك خاصدة فد   ،السكان باستخدام أفضل المطارات ب س  القدر  المكدان 

 Overlayالنطاقدددددات المكانيدددددة المتقاطعدددددة بادتمددددداد أدات ت ليدددددل التراكيددددد  

Analysis  لنطاقدددات كدددل المطدددارات وت ديدددد قيمدددة وزن يدددة اللدددرز بعدددد دمل
مقتر ة من قبل البا   بمقدار وا د ددد ص ي  كدالة رقمية ادتماداا ف  

ت ليدددل  أداتال سدددا  الرياضددد  بعدددد تجميددد  النطاقدددات للمطدددارات ددددن طريددد  
لت ديددد سددكان المدددن المخدومددة مددن قبددل مطددارين او نانددة  ،Unionاات دداد 

دليدده كشددلت النتددا   العمليددة للت ليددل  .إليهدداول مطددارات طبقددال إلمكانيددة الوصدد
المكددان  إلمكانيددة الوصددول للمطددارات الر يسددة فدد  العددرا  دددن نانددة نطاقددات 
متبايندددة بأوزانهدددا النسدددبية لمكوناتهدددا مدددن المددددن و جدددم سدددكانها يلصددد  دنهدددا 

 :يأت وكما  (1-1)الجدول 
 

 
 

 في العراق يسةقاعدة بيانات امكانية الوصول للمطارات الرئ (1-2)شكل 
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، كـم 122 يد عن بأقطار ال تالوصول الد المطارات  إمكانيةنطاقات  .2-1

فدد  نطددا   إليهدداالوصددول  إمكانيددةكافددة المطددارات فدد  العددرا  تكددون  أن يدد  
دقيقددة بددأا  11كددم وبمقدددار زمددن ا يزيددد دلددا  05يصددل نصددث قطددر  ن ددو 

 %10لمدن الت  شدكلت زاداء من سكان ا %.4اتجا  من والا المطار لزااء 
دلدددا  ،المددددن المتلقيدددة خددددمات نقليدددة مدددن المطدددارات فددد  العدددرا  إجمدددال مدددن 

الوصددول الددا المطددارات السددتة طبقددال  إمكانيددةالددرغم مددن التبدداين الواضدد  فدد  
دلدا  ايدظمطار بغدداد والموصدل   أنالسا تكشث دن   )**(للمرتبة المرج ة

وصددول لسددكان المدددن الواقعددة  مكانيددةإ أدلددالكونهمددا يمددنال  األولدداالمراتدد  
 ،مقارندددة بمطدددارات النجدددث والبصدددرت ،كدددم 155ضدددمن نطدددا  خددددمتهما بقطدددر 

 إلمكانيددة األخيددرتباإلضددافة الددا مطددار اربيددل والسددليمانية الددسين جدداء بالمرتبددة 
ب كم الخصدا و الموقعيدة للمطدارين ضدمن المنطقدة الجبليدة  إليهماالوصول 

خارطددة  جدم سددكانها فد  نطاقددات المطدارين دددن قلدة ددددد المددن و  أسدلرممدا 
(1-1). 
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الوصول للمطارات الرئيسة في العراق  إمكانيةنطاقات  (1-2)خارطة 
 كم 111بأقطار 
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 ،كـم 222عـن   يـدبأقطـار ال تالوصول الد المطارات  إمكانيةنطاقات . 2-2
 أربدا وجراء اتسا  قطر نطاقات المطارات ف  اسا السيناريو نجد بدان ناندة 

ي ظددددا سددددكانها الددددسين يشددددكلون  ،%.218زادددداء  أاالمدددددن الر يسددددة بددددالعرا  
 إمكانيددةسددكان المدددن المخدومددة مددن قبددل المطددارات بتددوفر  إجمددال مددن  01%

 دقيقددة 35وصددول للمطددارات دبددر شددبكة طددر  السدديارات بددزمن ا يزيددد دلددا 
 زد دلددا سلددك يظهددر مددن .كددم لنصددث قطددر نطاقددات المطددارات 155لمسددافة 
اناك  أنبان اناك تداخل بنطاقات المطارات مما يسلر دن  (1-1)الخارطة 

تتدددوافر لدددديهم فرصدددة الوصدددول الدددا  %1080مدددن المددددن بسدددكانها الدددد  1280%
  .دقيقة 45مطارين بزمن ا يزيد دن 

ليدده المطددارات إلمكانيددة الوصددول وطبقددال لواميددة النسددبية التدد   صددلت د
ب سدد  مراتبهددا المرج ددة نجددد بددان مطددارات المنطقددة الوسددطا بغددداد والنجددث 

من سكان المددن خاصدة  إليهاالوصول  إمكانيةجاءت بالمرات  األولا ب كم 
مليدون نسدمة تتدوافر لهدم فرصدة ااختيدار  1اناك ن و خمسدة مددن بواقد   أن

لا زيادت درجة القنادة بالسلر جوال لسدكان بالتال  يؤدا سلك ا ،بين المطارين
بالنسددبة لمطددارات المنطقددة الشددمالية نجددد  أمددا .المنطقددة الوسددطا فدد  العددرا 

ولكدددددن ادددددس   ،الوصدددددول إمكانيدددددةجددددداء بمراتددددد  متوسدددددطة متبايندددددة فددددد   بأنهدددددا
الوصدددول منهدددا واليهدددا ضدددمن  إمكانيدددةالمطدددارات شدددهدت تدددداخل فددد  نطاقدددات 

ار الموصدددل يدددوفران فرصدددة الوصدددول مطدددار اربيدددل ومطددد أنكدددم  يددد   155
م افظددات  أقدداليممدددن واقعددة فدد   3مليددون نسددمة فدد   181وااسددتخدام لن ددو 

الدددث  0080سدددكان مديندددة دوكدددان البدددال   جمهدددم وان  ،نيندددو  ودادددوك واربيدددل
اربيدددل والسدددليمانية فددد  سات  نسدددمة تتدددوفر لدددديهم فرصدددة الوصدددول الدددا مطدددار

مطدددارات فددد  المنطقدددة الشدددمالية ال أسدددهلوبهدددسا يعتبدددر مطدددار اربيدددل  ،الوقدددت
ب س  المرتبة المرج ة إلمكانية الوصول الا المطار وتقاطعده مد  نطاقدات 
مطددددارات الموصددددل والسددددليمانية. مقارنددددة بمطددددار البصددددرت الددددسا ي ظددددا بددددان 
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مددددن فددد  م افظدددة البصدددرت والم افظدددات  3الوصدددول أليددده مدددن ن دددو  إمكانيدددة
 .(1-1) مليون نسمة جدول 181المجاورت ب جم سكانها 

 
نطاقات امكانية الوصول للمطارات الرئيسة في العراق  (2-2)خارطة 

 كم 211بأقطار 
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عــــن   يــــدبأقطــــار ال تالوصــــول الــــد المطــــارات  إمكانيــــةنطاقــــات . 2-3
بددددددان اددددددس  النطاقددددددات تددددددوافر فرصددددددة  (1-1الخارطددددددة )وتظهددددددر  ،كــــــم322

  بكلايدددة داليدددة تشدددكل زاددداء ااسدددتخدام للمطدددارات السدددتة الر يسدددة فددد  العدددرا
سكان المدن الت  تخدم  إجمال من  %11581للمدن ب جم سكانها  11182%

ولكددن تعتبددر اددس  النطاقددات سو كلدداءت قليلددة فدد  امكانيددة  ،مددن قبددل المطددارات
الوصول وخاصة دند ددم وجود بدا ل بأقل مسدافة وزمدن مسدتغر  للوصدول 

ة الموقددد  فددد  نطاقدددات المطدددارات باتجدددا  المطدددارات وبالت ديدددد للمددددن الهامشدددي
التدد  ي تدداج سددكانها للوصددول مددن والددا المطددارات فدد  أنصدداث أقطاراددا بددأا 

وسلددك  ،وأيضددا ت ظددا المطدارات بتددداخل نطاقاتهددا .دقيقدة 05اتجدا  أكنددر مددن 
 ،%1280بسددددكانها % 1080بددددين مطددددارين اس شددددكلت المدددددن المخدومددددة زادددداء 
 يدد   %182طددارات بنسددبة فضدا دددن ان اندداك مددن تقدد  فدد  نطددا  ناندة م

فرصددددة تعدددددد الخيددددارات فدددد  الوصددددول  %180يتددددا  لسددددكانها الددددسين يشددددكلون 
 دقيقة. 35-45واستخدام المطارات ف  زمن يتراو  بين 
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الوصول للمطارات الرئيسة في العراق  إمكانيةنطاقات  (3-2)خارطة 
 كم 311بأقطار 

 

الوصددول أليهددا سات  إمكانيددةات وتشددهد مطددارات العددرا  تبدداين طبقددال لنطاقدد
مطددار بغدددداد يعددد صددا   النقددل اإلقليمدد  ب سددد   أن يدد   ،كددم 155قطددر 

فضددا دددن اندده يددوفر مدد  مطددار النجددث الددسا جدداء  ،المرتبددة المرج ددة األولددا
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مليدون نسدمة مدن  .48مدينة يبل   جم سكانها ن دو  14بالمرتبة النالنة لن و 
ختيدددددار فددددد  اسدددددتخدام اا سدددددكان المددددددن فددددد  المنطقدددددة الوسدددددطا فرصدددددة اا

فدد   ددين مطددار اربيددل صددا   المرتبددة المرج ددة النانيددة إلمكانيددة  .المطددارين
دقيقددة بددأا اتجددا  مددن والددا  05كددم وبددزمن  155الوصددول ضددمن نطددا  قطددر  

يتميددز جددراء تقدداط  نطاقدده مدد  نطاقددات مطددار الموصددل والسددليمانية  ،المطددار
مديندددة  10آلخدددرين لن دددو مدددن تدددوفير فرصدددة ااختيدددار بينددده وبدددين المطدددارين ا

وكددددددسلك بالنسددددددبة لمطددددددارات الموصددددددل  ،مليددددددون نسددددددمة .08بسددددددكانها البددددددال  
السليمانية ال اصلة دلا المرات  المرج ة الرابعة والخامسة إلمكانية وصول 

ويتميددز مطددار الموصددل بخدمددة ن ددو  ،سددكان ظهيراددا المباشددر وغيددر المباشددر
مدددن ب جدددم  2مانية بن ددو ومطدددار السددلي ،مليددون نسددمة 180مدينددة بواقدد   14

الواقدد  بنطاقدداتهم المتقاطعددة مدد  مطددار  ،مليددون نسددمة 180سددكان يصددل الددا 
دلمال ان نطاقدات المطدارات الناندة تتقداط  مد  بعضدها  ،(1-1)اربيل خارطة 

الددث نسددمة مددن سددكان  023الددبعض لتددوفر لسددكان نانددة مدددن البددال   جمهددم 
المطدددددارات طبقدددددال إلمكانيدددددة المنطقدددددة الشدددددمالية فرصدددددة اختيدددددار اسدددددتخدام أا 

مقارندة بسدكان مددن  .الوصول من والا المطارات األقر  مسافةل واألقدل زمندال 
ا باتجددددا  مطددددار إالمنطقددددة الجنوبيددددة التدددد  ا تتددددوفر لددددديها فرصددددة الوصددددول 

 إمكانيددددةالبصددددرت الددددسا جدددداء بالمرتبددددة المرج ددددة األخيددددرت بالتددددال  قلددددة كلدددداءت 
 .الوصول

الوصددول الددا  إمكانيددةاقددات النانددة التدد   ددددت النط أنابددد مددن اإلشددارت 
المطدددارات بشددددكل مسددددتقل  سدددد  المسددددافة وتقددددير زمددددن الوصددددول مددددن والددددا 

 ،الوصدددول إمكانيدددةتمندددل األسددداس النظدددرا والعملددد  لرسدددم أقددداليم  ،المطدددارات
وماايددة  ،وت ديددد مسددتويات اإلدراك الددسات  لقددرار السددكان باسددتخدام المطددارات

ملزمدة للصدورت المنتظدرت إلمكانيدة الوصدول للمطدارات المتطلبات التخطيطية ال
 ف  العرا .
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 الوصول للمطارات الرئيسة في العراق إمكانية  قاليم .3

مددن أسددالي  النمسجددة و الوصددول مددن األقدداليم الوظيليددة  إمكانيددةتعددد أقدداليم 
المكانيدددددة الهرميدددددة المركبدددددة التددددد  تعندددددا بهدددددا الجغرافيدددددا التطبيقيدددددة بتقنياتهدددددا 

نظرياتهدددا ومنااجهدددا لغدددرض الت ليدددل اإلقليمددد  المركددد  لكشدددث المعلوماتيدددة و 
قليمدده النابددت الددسا ي دديط بهددا  ،(01)دددن جددوار داقددة ااتصددال بددين مركددز وا 

التنميددة  أ دددا بالت ديددد مدد  المطددارات كونهددا مركددز فدد  إقليمهددا قددادرت دلددا 
ااقتصادية وااجتمادية وال ضارية من خال تعظيم العاقدات المكانيدة بدين 

رض واإلنسدددان المتمنلدددة فددد  نشددداطه و ركتددده المكانيدددة مدددن جهدددة ونتاجاتددده األ
اإلنتاجية والخدمية من جهة أخدر  ممدا ي قد  التدوازن والتجدانس فد  أقاليمهدا 

 .الوظيلية
الوصدول للمطدارات السدتة فد  العدرا  تدم  إمكانيدةوبغية الكشث دن أقاليم 

ارات فدد  نطاقاتهددا اادتمدداد دلددا العاقددات البنيويددة فدد  ااتصددال بددين المطدد
المتغيددرت المسددافة التدد  ت دديط بهددا وتتقدداط  مدد  غيراددا مددن نطاقددات المطددارات 

يزيدد تأنرادا بمطدار  لت ديد األقداليم الوظيليدة لهدا دندد المددن التد  ا ،األخر 
ممدا يلصد  ددن اإلدراك  ،دن التأنر بالمطارات األخر  طبقال للمسافة والزمن

وخاصدة فد  نظريدة الموقد   ،ات طبقدال لمواقعهداالسات  ل فراد باستخدام المطار 
النسب  بدال مدن الموقد  المطلد  باادتمداد دلدا ملهدوم الوصدول  الموصدلية  

Accessibility  التدددددددددد  تت دددددددددددد بالمسددددددددددافة المقاسددددددددددة بددددددددددالزمن او الكللددددددددددة او
للمطددارات مدد  مراكددز المدددن دبددر م دداور شددبكة طددر  النقددل  (00)الكيلددومترات

عها بمواضعها النسب  ف  األقداليم المتجانسدة فد  الدزمن البرا الت  تربط مواق
 .والمسددافة فدد  الوصددول بددالرغم مددن اخددتاث خصا صددها الوظيليددة األساسددية

نسددتنت  بددان اندداك نانددة أقدداليم  (1-1والخارطددة ) ،(1-1)ومددن ت ليددل الجدددول 
 -:إلمكانية الوصول للمطارات الر يسة ف  العرا 
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مدينددة  11يشددمل اددسا اإلقلدديم دلددا ن ددو  :ليــةالوصــول عا إمكانيــةإقلــيم  .3-1
مددن مدددن العددرا  الواقعددة فدد  نطاقددات مطددارين ممددا يميزاددا بموقعهددا وموضددعها 

خاصدة مطدار  ،وصدول بينهدا مد  المطدارات إمكانيدةالنسب  بتوفر أدلا وأكلاء 
 ،النجدث ،كدرباء ،المسدي  ،الم اويدل ،ال لدة ،بغداد والنجث كمدن الم موديدة

دن المددن الواقعدة فد  نطاقدات تدأنير مطدار  فضال  ،الهندية ،دين تمر ،الكوفة
 ،سدميل ،الشديخان ،اربيل والموصل او مطار اربيل والسدليمانية مندل مددن دقدرت

 .اربيدل ،تلكيدث ،الددبس ،دوكدان ،مخمدور ،شقاو  ،ال مدانية ،الموصل ،تلعلر
أا زاددداء  1الدددث كدددم 1280ي ظدددا بمسدددا ة مدنددده ن دددو  اإلقلددديمادددسا  أن يددد  
مليددون نسددمة أا  81.مددن ربدد  سددكان العددرا  بن ددو  أكنددرويتركددز بهددا  ،%.138
الوصول  إمكانيةوان  ،1نسمة / كم 15181بكنافة سكانية شكلت  %1.81زااء 

دراك ساتدد  لددد  األفددراد بتعدددد الخيددارات إالعاليددة لسددكان مدددن اددسا اإلقلدديم تددوفر 
كددم وبددزمن ا  15 فدد  ااسددتخدام بددين مطددارين طبقددال للمسددافة التدد  ا تزيددد دددن

 .دقيقة بأا اتجا  ن و المطارات 15 يتجاوز
 
يتمندل اإلقلديم بالنطاقدات التد  ت ديط  :الوصـول متوسـطة إمكانيةإقليم  .3-2

 ،ا بمطددار وا دددإيزيددد تأنراددا  كددم دنددد المدددن التدد  ا 155بالمطددارات بقطددر 
ا بالتدددال  يكدددون اإلدراك الدددسات  لسدددكانها فددد  الوصدددول مدددن والدددا المطدددار بدددأ

ويشدمل ادسا اإلقلديم دلدا  .دقيقة 15وبزمن  ،كم 05اتجا  بما ا يزيد بمسافة 
الوصددول وكونهددا متباينددة بخصا صددها  إمكانيددةمدينددة متجانسددة فدد   .1ن ددو 

الدث  11قلديم البالغدة ن دو الموضعية مما انعكس دلا مقدار مسا ة مدن األ
تركدددز ن دددو ويشدددهد اإلقلددديم  ،مسدددا ة المددددن العراقيدددةمدددن  %1481بنسدددبة  1كدددم

وي ظدددا  ،سدددكان العدددرا  إجمدددال مدددن  %1381مليدددون نسدددمة أا زاددداء  1582
 ،ومدندددده داددددوك ،1نسددددمة / كددددم 43381اإلقلدددديم بددددادلا كنافددددة سددددكانية شددددكلت 

 ،العزيزيدة ،الصدويرت ،بغدداد ،غريد  ابو ،كركوك ،جمجمال ، لبجة ،العمادية
 ،دربندديخان ،سوران ،المناسرت ،البصرت،الزبير ،ابو الخصي  ،الهاشمية ،دلك

 .الشامية
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 )*(الوصول للمطارات الرئيسة في العراق   مكانية  قاليم( 1-3جدول )

 ت
  قاليم
  مكانية
 الوصول

مساحة 
مدن 
  األقاليم

 2كم

حجم سكان 
 األقاليممدن 

 نسمة

الك افة 
السكانية 
 2نسمة/كم

 ت
  قاليم
  مكانية
 الوصول

مساحة 
مدن 
  األقاليم

 2كم

حجم سكان 
 األقاليممدن 

 نسمة

الك افة 
السكانية 
 2نسمة/كم

  اقليم امكانية وصول قليلة   وصول عالية إمكانية إقليم 
 251322 226285 235  اخو 1 56351 152414 1836 عهرة 1
 82351 251545 2822 سنجار 2 25356 36482 1333 الشيخان 2
 16328 158522 8152 البعاج 3 124342 81656 532 سميل 3
 13536 246158 1823 الحويجة 5 132363 524215 3226 تلعفر 5
 51326 23353 1152 داقاق 4 282325 1422525 1523 الموصل 4
 121312 123425 1414 الشرقاط 6 351325 154154 552 الحمدانية 6
 4325 58522 8532 الح ر 5 322382 125828 322 شهالوة 5
 55384 165854 2221 كالر 2 153355 155121 1211 مخمور 2
 25326 82532 1286 كفر  8 35388 48431 1465 دوكان 8
 132366 163511 1243 الطو  12 213315 524652 3525 السليمانية 12
 52321 125322 2642 خانهين 11 44318 61438 1114 الدبس 11
 252351 215242 562 المهدادية 12 4862321 524232 62 المحمودية 12
 266342 284852 1128 الخالص 13 5345328 521251 161 الحلة 13
 51325 82325 1226 الدجيل 15 582353 288452 622 المحاويل 15
 643311 235222 363 بلد 14 1221355 328332 245 المسيب 14
 54325 226615 5425 سامرا  16 321344 552562 2385 كربال  16
 26312 152434 4554 هيت 15 626325 626822 1133 النجا 15
 6232 581522 5228 الرماد  12 2351345 324832 128 الكوفة 12
عين  18

 1122322 426261 552 الفلوجة 18 12315 23222 1846 التمر
 81326 165822 1252 بلدرو  22 225362 155245 562 تلكيا 22
 142381 155645 856 النعمانية 21 223312 528822 2582 اربيل 21
 1465315 588826 318 الديوانية 22 1632321 212682 135 الهندية 22
 325355 186651 622 الحم ة 23 32231 2312228 25432 المجموة 
 326321 222512 851 السماوه 25  2231 1632 % 
 2555326 282844 126 الرمي ة 24  اقليم امكانية وصول متوسطة 
سوق  26 435332 322322 455 دهوك 1

 832326 265523 224 الشيخ
 162323 22546 442 الميمونة 25 42382 84148 1582 العمادية 2
المجر  22 - م –غ  3183 حلبيجة 3

 262326 131883 426 الكبير
 18334 251582 1252 الهرنة 28 35345 152261 3533 جمجمال 5
 344341 35252 82 الفاو 32 55232 825582 1846 كركوك 4
 1388 8325 5682 سلمان 31 625343 268151 531 ابو غريب 6
 262316 422243 422 بعهوبة 32 3465 4421521 1452 بغداد 5
 553328 188281 268 المدينة 33 141358 225142 1354 الصويرة 2
 12135 5232228 68222 المجموة  22362 154545 2122 الع ي ية 8
  2335 5233 %  124365 141448 1226 عفل 12
  اقليم امكانية وصول قليلة جداا   65535 388515 622 ميةالهاش 11
ابو  12

 2131 48252 2236 الدور 1 14831 123224 1142 الخصيب
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 ت
  قاليم
  مكانية
 الوصول

مساحة 
مدن 
  األقاليم

 2كم

حجم سكان 
 األقاليممدن 

 نسمة

الك افة 
السكانية 
 2نسمة/كم

 ت
  قاليم
  مكانية
 الوصول

مساحة 
مدن 
  األقاليم

 2كم

حجم سكان 
 األقاليممدن 

 نسمة

الك افة 
السكانية 
 2نسمة/كم

 211312 228215 881 تكريت 2 354318 524551 1135 ال بير 13
 146328 124532 1122 بيجي 3 1223354 1154262 1224 البصرة 15
 41365 25218 1628 حدي ة 5 525382 222385 325 المناذرة 14
 5365 26162 4485 عن  4 - 144355 م –غ  سوران 16
 3352 18536 4656 راوه 6 282321 144355 432 دربنديخان 15
 23325 142156 6562 الهائم 5 222326 228522 225 الشامية 12
 11313 38222 3423 الرطبة 2 56633 12553585 23252 المجموة 
 1336 25525 1585 بدرة 8  3632 1531 % 
 155324 555122 2452 الكوت 12     
علي  11     

 21322 55523 2125 الغربي
 252325 363411 1354 الرفاعي 12     
 1222382 324122 325 الشطرة 13     
 423363 653135 1255 الناصرية 15     
قلعة  14     

 365355 81112 242 صالح
 85346 54654 222 الكحال  16     
 151344 582823 2262 ميسان 15     
 152325 145454 815 الحي 12     
 28364 58522 1665 الخ ر 18     
 2232 3456181 53222 المجموة      
      % 2632 12  
 122 28654523 165626 العراق      

 .ArcGIS 8.3لبرنامج  DBAS)*( من عمل الباحث باالعتماد علد الـ 
 
مدينة تجانست  11م اسا اإلقليم ن و ضي :الوصول قليلة إمكانيةإقليم  .3-3

والوصددول المكددان   ،اتصددالها إمكانيددةفدد  مقدددار المسددافة والددزمن الددسا ي ققددال 
كدددم بدددأا  105 -155لسدددكانها باتجدددا  مطدددار وا دددد ولكدددن بمسدددافة تتدددراو  بدددين 

 ،دقيقددددة 05 – 35 وبمقدددددار مددددن الددددزمن المتددددراو  بددددين ،اتجددددا  ن ددددو المطددددارات
ادددس  المددددن تتبددداين بخصا صددده الموضدددعية لدددسا  ظددد  اإلقلددديم  أنبدددالرغم مدددن 

باإلضدافة الدا  ،%4181أا زاداء  1الدث كدم 3081باكبر مسدا ة لمدنده بن دو 
مسدددا ة  إجمدددال مدددن % 1182مليدددون نسدددمة أا زاددداء  2 جدددم سدددكانها البدددال  

اإلقلددديم شدددكلت لدددسا فالكنافدددة السدددكانية فددد   .المددددن و جدددم سدددكان فددد  العدددرا 
وادددسا اانخلددداض بالكنافدددة السدددكانية يرجددد  الدددا الموقددد   ،1نسدددمة/ كدددم 15182
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 ،البعداج ،سنجار ،الهامشية لمدن اإلقليم بمواقعها ف  العرا  منل مدينة زاخو
 ،خددددددانقين ،الطدددددوز ،كلدددددرا ،كدددددار ،ال ضدددددر ،الشدددددرقاط ،داقدددددو  ،ال ويجدددددة
المجدر  ،الرميندة ،السدماوت ،نيدةالديوا ،الللوجدة ،سامراء ،بلد ،الدجيل ،المقدادية
  ............ الخ.اللاو ،القرنة ،الكبير

الوصدددول  إمكانيدددةخارطدددة أقددداليم  أنولعدددل مدددن الموضدددودية اإلشدددارت إلدددا 
 ،مدينددددة منددددل الدددددور .1اندددداك ن ددددو  أنللمطددددارات فدددد  العددددرا  تكشددددث دددددن 

دلدددد   ،الكددددوت ،بدددددرت ،الرطبددددة ،القددددا م ،راو  ،دندددده ، دينددددة ،بيجدددد  ،تكريددددت
 ،ال د  ،الك داء، ميسدان ،قلعة صدال  ،الناصرية ،الشطرت ،الرفاد  ،رب الغ

ب جددم سددكان   ،1الددث كددم .418التدد  تبلدد  مسددا تها مجتمعنددا ن ددو  .الخضددر
 ،1نسدمة/ كدم .58.مليون نسمة تمنل إقليم سو كنافدة سدكانية تشدكل  1.1يبل  

ر كم فدأكن 155و ي  وصولهم إلا أا مطار ف  العرا  يتطل  قط  مسافة 
دقيقة فأكنر للوصول من  115وسلك بزمن  ،ب س  مواق  المدن األنلة السكر

الوصددول  إمكانيددةو الددا المطددارات. ممددا يتطلدد  التخطدديط التنمويددة لت سددين 
 .وااستخدام للمطارات من قبل سكان اس  المدن ف  المستقبل
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 اق  قاليم إمكانية الوصول للمطارات الرئيسة في العر  (1-3)خارطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

  [141]       حياليمحمد هاشم ال د.                           إمكانية الوصول للمطارات ..                

 االستنتاجات والخيارات المطروحة
 :تمنلت بد استنتاجاتو الب   الا جملة لخ
النقليددة كعقددد فدد  بي ددات توطنهددا  األنظمددةتسددهيات  إ ددد تعددد المطددارات  .0

والعمليدة النقليدة  ،متكاملة بكافة متطلبات العملية النقليدة الجويدة مدن جهدة
ممدددا ي ددددد  ،خدمدددة سدددكان المددددن لظهيرادددا البريدددة لمواقعهدددا بنددداء لنطاقدددات

مددددددد  كلدددددداءت الوصددددددول وااسددددددتخدام لهددددددا كصددددددمامات تدددددددف  فدددددد  قلدددددد  
 .اقتصاديات الدول دبر شراين شبكات النقل البرا

 ظدددد  العددددرا  لخصا صدددده الموقعيددددة ومددددا تمليدددده المصددددل ة ااقتصددددادية  .1
والسياسددية وال ضددارية فدد  ظددل المتغيددرات ال دينددة مددن العولمددة والتبددادل 

الدددددا البعدددددد التددددداريخ  ن دددددو سدددددتة مطدددددارات ر يسدددددة  باإلضدددددافةجدددددارا الت
بإمكانياتها التشغيلية الت  شهدت توقث نموادا وتطورادا دلدا مددار أكندر 
من ربد  قدرن ممدا ا دد  اخدتاات ايكليدة مكانيدة فد  توزيعهدا وتشدغيلها 

الموضددعية للعددرا  مقارنددة بدددول المجدداورت  إلمكانيدداتالغيددر متددوازن طبقددال 
 .الشر  ااوسط ف  منطقة

تندرج مطارات العرا  طبقال للمواصدلات الهندسدية والشدكلية فد  مواضدعها  .1
مدددددارجها المتراو ددددة بددددين  بددددأطوالضددددمن المطددددارات الكبيددددرت والمتوسددددطة 

المتطلبدددددات اللنيددددة الكليلدددددة بتشدددددغيلها  كافدددددةوامتاكهددددا  ،م 4.55 – 1055
 .سط سنوامليون مسافر كمتو  280 – 1بطاقات استيعابية تتراو  بين 

التشدغيل فد  ال ركدة  إمكانيدةتشهد المطارات السدتة فد  العدرا  تبداين فد   .1
 إسالنسدددبية  لواميدددةالجويدددة للدددر ات والمسدددافرين الدوليدددة والم ليدددة بنددداء 

بنسدددبة  األولجددداءت مطدددارات المنطقدددة الوسدددطا بغدددداد والنجدددث بالمقدددام 
 لعددددددددد %1481مقارندددددددة بمطدددددددارات المنطقدددددددة الشدددددددمالية % 2.80 ،%.328

 .ل جم المسافرين %2 ،الر ات الجوية



 

 
 
 

 [011] (10) 01دراسات إقليمية                                                       ليميةمركز الدراسات اإلق            

فددد  ت ديدددد نطاقدددات الخدمدددة النقليدددة  GISالتطبيقيدددة لدددد  اإلمكانيدددةكشدددلت  .2
الوصددول  إلمكانيددةالنسددبة  وأاميتهدداالنطاقددات  ألقطددارالمتباينددة المسددافات 

مدن المددن  %10من السكان فد   %.4للمطارت من سكان المدن بنسبة 
كددم 155وبتزايددد قطددر النطاقددات الددد  ،كددم 155تقد  بنطددا  المطددارات بقطددر 

 إمكانيددددة %01 مددددن المدددددن يتددددوافر لسددددكانها الددددسين يشددددكلون% .218فددددان 
كدددم يتدددوفر لزاددداء  155وضدددمن نطاقدددات سات قطدددر  ،الوصدددول للمطدددارات

الوصدددددول مدددددن والدددددا  إمكانيدددددة %11182مدددددن المددددددن بسدددددكانها  11581%
سدتخدام اا أفضدليةالمطارات. وان اناك سكان مدن تتوفر لديهم خيارات 

بددين المطددارات طبقددال للمسددافة والددزمن المسددتغر  للر لددة باتجددا  المطددارات 
 وخاصة ف  المناط  الوسطا والشمالية ف  العرا .

الوصددول للمطددارات فدد  العددرا   إلمكانيددةت ددددت مامدد  الصددورت ال اليددة  .1
لسددهولة الوصددول وااسددتخدام  اإلقليمدد طبقددال للمرتبددة المرج ددة بددان النقددل 

ومطار اربيل  ،ار بغداد والنجث لسكان مدن المنطقة الوسطاتت دد بمط
وظيليددددة للوصددددول مددددن والددددا  وبأقدددداليم ،فدددد  المنطقددددة الشددددمالية مددددن جهددددة

الوصدول العاليدة لسدكان  إمكانيدة بدإقليمالمتمنلة  أخر المطارات من جهة 
ساتددد  لقدددرار اسدددتخدام مطدددارين  إدراكتتدددوفر لدددديهم فرصدددة  %1.81بزاددداء 

الوصدول متوسدطة ل ركدة  إمكانيدة إقلديم ،دقيقدة 15ز ضمن زمن لم يتجاو 
 15اتجدا  ن دو مطدار وا دد بدزمن ايزيدد دلدا  بدأا %1381سكان بنسبة 

قليلدددة للرصدددة الوصدددول مدددن قبدددل سدددكان المددددن  إمكانيدددةسو  إقلددديم ،دقيقدددة
انددداك ن دددو  أنبدددالرغم مدددن  .دقيقدددة 05 – 35بدددزمن يتدددراو  بدددين  1182%

الوصددول الددا مطددار وا ددد  كانيددةإممددن سددكان مدددن العددرا  تكددون  11%
 .الغربية والشرقية األجزاءدقيقة خاصة ف   115يزيد دن  يتطل  ما

ــارات المطروحــة أمددا  الوصددول  إمكانيددةتسددهم فدد  ت سددين  أنيمكددن  الخي
  :للمطارات ف  العرا  تمنلت بد األفضلوااستخدام 
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مملوكدة دادت النظر ف  ايكلية اإلطار التنظيم  للمطارات الت  ا تزال إ .0
اإلقليميدددة فددد   دددين أصدددب  ملهدددوم  أوجز يدددال لل كومدددة المركزيدددة  أوكليدددال 

 ،مدددن الماضددد  فددد  دول العدددالم المتقددددم والندددام  شددد ءالمطدددار الدددوطن  
ل اجدة اددسا القطدا  بشددكل مسددتمر ايدرادات ماليددة مددن اجدل المنافسددة فدد  

 .العالمية بظل العولمة األسوا 

النقليددة  األنظمددةامددل بددين تسددهيات األخددس بنظددر اادتبددار زيددادت دور التك .1
الوصدددول  إمكانيدددة أدلددداشدددبكات طدددر  السددديارات والمطدددارات لتدددوفير  أا

م ددداور فددد  شدددبكات  بإنشددداءوااسدددتخدام  لسدددكان المددددن وسلدددك بالشدددرو  
للر لدة  المسدتغر درجات اارتباط لتقليل مقدار الزمن  أدلاالطر  تكلل 
 .األرض ف  مجالها 

المطدددارات  إنشددداء  تخطيطيدددة تعمدددل باسدددتمرار تبنددد  اسدددتراتيجيات وبدددرام .1
وتأايددل المطددارات العسددكرية ب سدد  المواصددلات القياسددية الدوليددة لغددرض 
اسددتخدمها كمطددارات مدنيددة ضددمن مددديات زمنيددة قصدديرت األجددل كم اولددة 
جددادت لتعددويض مددا قددد فددات العددرا  مددن توقددث النمددو والتطددور فدد  قطددا  

 .د دناصر البنية الت تيةالنقل الجوا خال رب  القرن الماض  كأ 

الوصدددول األكندددر  إمكانيدددةالعمدددل دلدددا ت قيددد  تدددوازن مكدددان  بدددين مسدددتويات  .1
متوسددطة دلددا اقددل تقدددير لسددكان  أوسددهولة باتجددا  المطددارات بكلدداءت داليدده 

مددد   ،المددددن مدددن خدددال اسدددتكمال متطلبدددات اإلنشددداء لمطدددار اللدددرات األوسدددط
ن ان يتلقدا سدكانها خددمات بنظر اادتبار ددد المدن الت  من الممكد األخس

 .التنمية ف  المناط  الجنوبية والشرقية بأ دا المطار مما يسهم 

الصورت المنتظرت للنهوض بواق  النقل الجوا دامة والمطارات خاصدة  إن .2
 ،وااسددتخدام لهددا مددن  يدد  ت سددين إمكانيددات التشددغيل وسددهولة الوصددول

نقدل الجدوا فد  العدرا  ااقتصدادا لنظدام ال األداء إمكانيدةبالتال  تطدوير 
وطنيددة صددادقة تسددعا الددا التنميددة بدددال مددن التخلددث مقارنددة  إرادتيتطلدد  

 .والدولية اإلقليميةبالمستويات المكانية 
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Possibility of Get Access to Main Airports in Iraq 

Using GIS 
 

D. Mohammed Hashim Dhunoon AL hayali 

Lecture/ Department of Geography/ College of Education 

Mosul University 

Abstract 
The present research aims at identifying the levels of possibility to 

get access to the main airports in Iraq using GIS, so at to pinpoint the 

patterns of spatial interaction between the airports that represent the 

safeguards of flow into the heart of the economic regions in Iraq, due 

to the transportation services provided to the city inhabitants 

according to the distance and time that determine the level of 

satisfaction with traveling by air and using of airports. The research 

has concluded with the draw of the regions of possibility of access b 

multiple hierarchical levels high, medium and low. determine the 

population's decision to use the airports.. Accordingly, Iraq is lacking 

the obligatory planning to reinnovate and build airports that can 

guarantee the achievement of better levels of access possibility from 

the angle of spatial organization that represents the organic linking 

between geography and development. 
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 الهوامش والمصادر
داا الحكمد   ،جغرايلد  القلدف لالارداال الدلللد  ،د. عبدد ليلدف يلدلف ،سامرائيد. أحمد حسون ال (1)

  .241ص  ،1991ليطباع  لالقشر، بغداد  

داا الكاددد   ،الردددال اليدددا ي ،الكدددرار داالددد  ا يلملددد  ،لآلدددرلنمحمدددد ا سدددر لدددكلد السدددما   .أ. د (2)
 .142 – 141ص  .ص ،1991ليطباع  لالقشر جامك  الموصف 

مريدد  الرمكلدد  الرغرايلدد   ،تطددو ر القلددف الرددول يددي الكددرار إمكا لدد  ،سددون السددامرائيد. أحمددد ح (3)
 .111ص  ،بغداد –مطبك  الكا ي  ،1999تمو   ،المريد الكاشر ،الكرا ل 

 ،1991لددددوا ا  –جامكدددد  حيدددد   ،مد ر دددد  الكادددد  لالمطبوعددددا  ،المطددددااا  ،عبدددددالكر ح الحيبددددي (4)
 .143ص

  :ليافاصلف  قظر الى (1)

 ،1ط ،الداالا  اللا و ل  لاإلداا   لالمالل  ،عيح الطلران المد ي الدللي ،لح يهمي محمدإبراس -
 .211- 211، ص ص 1992مطبوعا  جامك  الكو ت 

- Jean-Paul Rodrig, The Geography of Transport Systems ,Second Edition, 

Claude and Brian Slack, NewYork, 9002 ,p209 

دائدرل المكابد  الويقلد   ،مبادئ القلف البرل لالردول لالبحدرل لاا ابلد  ،ي الشر فد. الحي لطف (1)
 .112ص  ،1999عمان  –

  :ليافاصلف  قظر الى (9)

داا  ،9ط ،جغرايلدد  القلددف بددله المقهرلدد  لالاطبلدد  ،محمددد ا سددر لددكلد السددما  لآلددران .أ. د -
 .11ص  ،2111عمان  –اللا لال ليطباع  لالقشر 

المطبكد   ،ألالدلاتها اتراساتهدا تطبللاتهدا ،جغرايلد  القلدف الحدد   ،د ميو  السدامرائيأ.د. مرل -
 .114-112ص  ،2111المركا   / جامك  د الى 

(8)Rosario Macario, Airports of the Future: Essentials for A Renewed 

Business Model EJTIR, 8, No. 9, 9008, pp 261-266. 

تكامد سذه الطر ل  لاحد د  طار الخدم  الذل  كون يلها المطاا مر حاً  ،المقطلل  الخدم  القليل  )*(
للددهف اتلدداخدا  مدده  بددف لددكان المدددن لاحد ددد إمكا لدد  ليوصددون السددر   لالمددر   مدده ل إلددى 

ل اح تحد د  طار الخدم  المقطللد  مده  ،الاي تكد عقصراً مهماً ليلقاع  باررب  السفر جواً  ،المطاا
عامدداد عيددى المدددن كوحدددا  ألالددل  لتحد ددد بكدددسا عدده المطدداا لاحد ددد حدددلد إ يددلح لدد ن ات
  :ليافاصلف  قظر الى .لدماه

تطبللا   ظح المكيوما  الرغرايلد   ،محمد ساشح ذ ون الحلالي ،د. احمد حامد عيي الكبلدل -
الالقلدا   مدتتمر ،يي تلللح الخدما  القليل  ليمطااا  الدللل  بدلن مريس الاكالن الخيلردي
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 ،يي جامك   طر ،الرمكل  الرغرايل  الخيلرل  ،الحد ي  لالاقمل  المسادام  داالا  لتطبللا 
 .31، ص 2111 آذاا 11 -9الدلح  

  :ليافاصلف  قظر الى (9)

الدددددللف الكيمددددي  GISبرمرلددددا   ظددددح المكيومددددا  الرغرايلدددد   ،د. عيددددي عبددددد عبددددا  الكدددداالل -
-131ص  ،2119جامكددد  الموصدددف  –لدددر ليطباعددد  لالقشدددر داا ابددده ات  ،1ط  ،لاتلددداخدا 

139. 

داا المكابدد  الويقلدد   ،1ط ، ظددح المكيومددا  الرغرايلدد  القظر دد  لالاطبلدد  ،د.  الددح الدددل كا  -
 .39ص  ،2113 ،عمان –اابد 

 ،ألاللا   ظح المكيومدا  الرغرايلد  لتطبللاتهدا يدي اج ده جغرايلد  ،لمل  احمد محمود عودل -
 .39ص  ،2111 ،عمان –ليقشر لالاو    لالطباع   داا المسلرل

اتلد   .الوصدون ليمطدااا  إمكا لد يي ضدول الماغلدرا  الادي اعامدد  لاللدلح  :المرتب  المرجح  )**(
يااال تاصدا  ،للح تحايظ بكض المطااا  عيى اتبها ،بأن المطااا  حظلت عيى مرات  محددل

للغدر  أعطدال تللدلح  هدائي  ،المراتد  االلدرل بكلها المرات  االلى لتداال ألدرت تاراجد  ضدمه
الوصددون مدده لالددى المطددااا  تددح احاسددام المرتبدد  المرجحدد  لكددف مطدداا بقددال عيددى مددا  إلمكا لدد 

 .جمكاُه مه مرات  حصيت عيلها مه ل ن الماغلرا  السابل  الذكر
 ،مصددا لداب  ،لد جغرايل  القلف بله المقهرلد  لالاطب ،محمد ا سر لكلد السما  لآلران .أ. د (11)

  .31ص

ابدددو  ،ترجمددد  د. عدددو   ولدددف الحدددداد ،الرغرايلددد  تاا خهدددا لمفاسلمهدددا ، قسددده –اا يدددد سولدددت  (11)
 ،1999 ،1ط ،بقغدا ل –مقشواا  جامك   داا  دو س داا الكاد  الويقلد   ،اللالح عمر اشالول  

  .123ص
 
 
 

األهمية النسبية والمراتب المرجحة لنطاقات إمكانية الوصول للمطارات  (1-2) جدول
 )*(طبهاا لسكان المدن في العراق

 المطارات

 كم 222إمكانية الوصول الد المطارات بهطر نطاق  كم 122إمكانية الوصول الد المطارات بهطر نطاق 

 322الد المطارات بهطر نطاق إمكانية الوصول 
 كم



 
   

  [140]       حياليمحمد هاشم ال د.                           إمكانية الوصول للمطارات ..                
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حجم 
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المرتبة المرجحة 
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مجموة الريب
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 المدن
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 نسمة
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مجموة الريب
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المرجحة

 

عدد 
 المدن

الرتبة
 

حجم 
 السكان

الرتبة
 

عدد 
 المدن

الرتبة
 

حجم 
 السكان

الرتبة
 

عدد 
 المدن

الرتبة
 

ح
ج
م
 
ا
ل
س
ك
ا
 ن

الرتبة
 

  

 1 2372 13493 21 1 2 1 3972 1 2379 11921 11 1 3 1 4179 2 1974 1121 4 بغداد

3

4

7

9 

1 2 1 

 3 1979 1111 21 2 4 2 1972 2 2179 1113 14 2 1 3 1172 2 1974 1411 4 النجا
1

9 
3 1 3 

 1 12 1 9 1 9 2949 9 1 11 1 972 1 9 2211 1 2 1 2 1271 3 13 1991 3 البصرة

 4 1979 1499 21 4 9 4 1371 3 1979 3911 12 1 3 2 1971 1 2172 2492 1 الموصل

1

4

7

2 

4 9 4 

 2 1971 1992 22 3 1 3 11 3 1979 4414 12 3 9 4 979 3 13 1199 3 اربيل

1

9

7

1 

2 4 2 

 1 1271 3114 14 1 11 1 479 4 1174 1339 9 4 9 1 172 3 13 991 3 السليمانية

9

7

4 

1 11 1 

  111 39112 112    111  111 29119 19    111  111 14223 23 ااجمالي

1

1

1 

   

مجموة 
 العراق

92 29141       92 29141       92 29141       

% 21 49       9279 93       12179 13172       

 

 تهاطع نطاقات مطاربن   

12 4391 1979  1179    33 11113 2971  

2

9

7

1 

   

  279 991 3         تهاطع نطاقات  ال ة مطارات    
2

7
   



 

 
 
 

 [021] (10) 01دراسات إقليمية                                                       ليميةمركز الدراسات اإلق            

1 

من عمل الباحث باالعتماد علد معطيات قاعدة البيانات امكانية الوصول  )*(                      
 .  ArcGIS 973 للمطارات التي تم  عدادها بواسطة برنامج

 


