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Abstract: 

 
 The subject of car transport is of special importance, 
therefore studies focused on analyzing car transport 
networks to detect problems that are reflected in the 
efficiency of traffic, since most of the current car road 
networks do not meet the requirements of population 
activities. Therefore, the researchers aim from this research 
to analyze the efficiency of motorways in Al-Anbar 
Governorate to reveal the problems that the network suffers 
from, whether it is related to winding road paths that are 
sleepy along the roads or the difference in accessibility and 
difficulty of communication between the nodes as well as the 
imbalance of the network density with the distribution of 
cities and administrative units In the province.                                         
Therefore, the research problem was identified by a scientific 
question about the efficiency of the road network of cars in 
Anbar Governorate, Anbar Governorate. The research 
hypothesis was formulated according to which the road 
network of cars in Anbar province is inefficient, as it suffers 
from a number of problems that made it not meet the 
requirements of economic and social activities and the 
requirements of development. In order to achieve the goal of 
the research, the researchers used a number of methods and 
methods by which to extract indicators that reveal the 
efficiency of the network linking the centers in Anbar 
Governorate. Therefore, it was within the folds of this 
research, the objectives of which were intended to reveal the 
spatial organization of the main road transport network in 
Anbar province and analyze its spatial relationship with the 
geographical factors affecting the creation and drawing of its 
path, so that it can assess the spatial structure of the road 
network by analyzing the relationship between nodes and 
connections within the network.                                                     
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ي محافظة كفا 

 
ي ف  األنبارءة طرق النقل البر

 
 1. د. جمال حامد رشيد أ 

 
 الملخص

ي بأهمية خاصة ز موضوع إلنقل إلير لذلك إنصبت إلدرإسات عىل تحليل  ،يتمي 
ي ي تنعكس عىل كفاءة  شبكات إلنقل بالنقل إلير

للكشف عن إلمشكالت إلت 
ي متطلبات أنشطة  ي إلحالية إل تلتر إلحركة كون أغلب شبكات طرق إلنقل إلير

ي محافظة  .إلسكان
ي ػز لذلك يهدف إلبحث إىل تحليل كفاءة طرق إلنقل إلير

ي منها إلشبكة سوإء ما يرتبط بمسارإت  إألنبار 
ي تعانز

للكشف عن إلمشكالت إلت 
ي تنعس عىل طول إلطرق أو تباين ؤمكانية إلوصول وصعوبة 

إلطرق إلمتعرجة إلت 
 
ا
ز إلعقد فضل ع إلمدن عن عدم توإزن كثافة إلشبكة مع توزي     إإلتصال بي 

ي إلمحافظة
وألجل تحقيق هدف إلبحث إستخدإم إلباحث  وإلوحدإت إؤلدإرية ػز

ي 
إت إلت  ي يمكن من خاللها إستخرإج إلمؤشر

عدد من إلطرق وإألساليب إلت 
ي محافظة 

ز مرإكز إلمدن ػز ي .إألنبارتكشف عن كفاءة إلشبكة إلرإبطة بي 
لذإ كان ػز

ي لشبكة طرق طيات هذه إلبحث إهدإف إلغرض منها كشف عن إلت
نظيم إلمكانز

ي محافظة 
ي إلرئيسة ػز وتحليل عالقتها إلمكانية مع إلعوإمل  إألنبار إلنقل إلير

ي خلق ورسم مسارتها وبما يمكن من تقييم إلبنية إلمكانية 
إلجغرإفية إلمؤثرة ػز

ز إلعقد وإلوصالت دإخل إلشبكة  .لشبكة إلطرق من خالل تحليل إلعالقة بي 
ي. : إلالكلمات المفتاحية  كفاءة، إلطرق، إلنقل إلير

 

 المقدمة: 
ي أحد أهم إلعنارص إإلرتكازية أل ي ي تعد شبكة طرق إلنقل إلير

ي عملية إلبناء  ؤقليم جغرإػز
لما لها من أهمية ػز

إبط إإلجتماعي وإلتطور إلحضاري ي  ،إإلقتصادي وتكامله وتحقيق إلي 
ز ػز لذلك إنصب إهتمام إلمختصي 

ي إلمجاإلت إلهندسية وإإلقتصادية وإؤلدإرية وإألمنية  وإلجغرإفية عىل موضوع إلنقل بصورة عامة وإلنقل إلير
كما أولت   ،بصورة خاصة وركزت إلعديد من إلدرإسات عىل موضوع مسارإت إلشبكة ودرجة إإلتصالية بينها 

يإلدول إلسيما إلدول إلمتقدمة إهتمام إيدإ بموضوع طرق إلنقل إلير ز
ي تربط إركان إلدولة وترإبط  ا مي 

إلت 
وألجل تخطيط إلنقل ووضع إلسياسات إلمناسبة لمعالجة مشكالت إلنقل فقد إستخدم إلباحث  .أقاليمها

ي تساعد عىل ؤعطاء وصف دقيق لشبكات إلطرق ومكنت من تقييم كفاءة 
ز وإلنماذج إلت  إلكثي  من إلقوإني 

ي منها إلشبكة بغية رفع كفاءتها إلوظيفية شبكات إلنقل
ي تعانز

ي لغرض إلوقوف عىل إلمشاكل إلت  وإل يخؼز  .إلير
ي ي محافظة  أن شبكة طرق إلنقل إلير

ي ذلك شأن شبكات  إألنبار إلرئيسة ػز
ي من مشكالت عديدة شأنها ػز

تعانز
ي إلمحافظات إألخرى

ة مع ؤجماىلي أعدإد إلنقل بموإصفات هندسية وفنية كانت متناسب كونها نشأت  ،إلطرق ػز
ي تطور يذكر منذ أوإئل عقد إلتسعينات وحت  إآلن مما جعلها إل أي إإل أن إلشبكة لم تشهد  ،آنذإك إلير

ي ي إلوقت إلحارصز  تتناسب مع أعدإد إلنقل إلير
وجاء هذإ إلبحث بهدف إلكشف عن  .ومتطلبات إلسكان ػز

ي ي لشبكة طرق إلنقل إلير
ي محافظة  إلتنظيم إلمكانز

وتحليل عالقاتها إلمكانية لمجمل إلعوإمل  إألنبار إلرئيسة ػز
ي رسم مسارإتها 

 وبما يمكن من تقييم إلبنية إلمكانية لشبكة إلطرق من خالل تحليل ،إلجغرإفية إلمؤثرة ػز
ز إلعقد وإلوصالت دإخل إلشبكة  .إلعالقة بي 

 
 : مشكلة البحث

ي : بم ا أن مش  كلة إلبح ث تتح  دد يس ؤإل يمك  ن 
ي ص ياغتها بالس  ؤإل إإلن  ي  م ا م  دى كف اءة ش  بكة ط رق إلنق  ل إل  ير

ػز
  وهل يمكن قياس إلكفاءة باإلعتماد عىل معايي  وأساليب ؤحصائية.  إألنبار محافظة 
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ي ي محافظة  لذلك تم تحديد مشكلة إلبحث بالتساؤل إلعلمي عن مدى كفاءة شبكة طرق إلنقل إلير
 . إألنبار،ػز

 فرضية البحث : 
ي  ي مفاده    ا : أن ش    بكة ط    رق إلنق    ل إل    ير

ي  ألج   ل إؤلجاب    ة ع    ىل إلتس    اؤل إلعل    مي ت    م ص    ياغة فرض    ية إلبح    ث إل    ت 
ػز

ي متطلب     ات إألنش     طة إإلقتص     ادية  إألنب     ار محافظ     ة  ي م     ن جمل     ة مش     كالت جعلته     ا إل تل     تر
غ     ي  كف     ؤة كونه     ا تع     انز

 .وإإلجتماعية ومتطلبات إلتنمية

ي محافظه 
 
 -:األنبارالخصائص المكانية لطرق النقل ف

spatial characteristics of Transportation Anbar province 
ي أن ؤ

ي لتحقيق إلتنمية إلمكانية هو معرفة إلخصائص إلمكانية لشبكة إلنقل ػز  إيجانر
إقليم وذلك أي فضل مؤشر

ومتطور، لذإ  لكونه إلعمود إلفقري لكافة إلفعاليات إإلقتصادية، إذ إل يتحقق إستثمار إمثل دون توفر نقل كفوء
ي ي محافظة  صنفت طرق إلنقل إلير
 2:93تبعا" لدليل تصنيف تصاميم إلطرق عام  إألنبار ػز

ً
،إلذي يتبع حاليا

وبحسب إنشائها ووظيفتها وتشغيلها وطرق إستعمالها، وقد بلغ    وإلصادر عن إلهيئة إلعامة للطرق وإلجسور
ي جدول)643863مجموع إطوإل إلطرق)

  .(ministry and construction,1982(كم وكما ػز
 (2جدول )
ي محافظة 

ية ػز  .:312 - 3129لعام إألنبار إصناف إلطرق إلير

 إلنسبة% إلطول )كم( إلعدد إصناف إلطرق  ت

 99931 57:9:2 2 إلطرق إلرسيعة 2

 399994 2964999 28 إلطرق إلرئيسية 3

 3399:1 2932:963 288 إلطرق إلثانوية 4

 4:9516 944::391 463 إلطرق إلريفية 5

 /%211 69438963 658 إلمجموع إلكىلي  -

ي محافظة  -إلمصدر :    
 :312-3129لعام  ،بيانات غي  منشورة إألنبار،مديرية إلطرق وإلجسور ػز

ي2كما يالحظ من إلخريطة رقم )    بحسب أصنافها وأطوإلها بحسب إلوحدإت إؤلدإرية  ( توزي    ع طرق إلنقل إلير
ي محافظة 

ز من إلجدول رقم ) إألنبار،ػز أن قضاء إلرمادي إستحوذ عىل أعل نسبة من أطوإل إلطرق  (3ويتبي 
ي قضاء رإوة ،( كم من مختلف إألصناف2467946حيث بلغت )

 .( كم 9796) بينما إل تتجاوز أطوإل إلطرق ػز
 (3جدول )

ي محافظة 
ي ألصناف إلطرق وإطوإلها بحسب إلوحدإت إإلدإرية ػز

 (:312-3129لعام ) ر إألنباإلتوزي    ع إلجغرإػز

 إلطرق إلقضاء ت
 إلرسيعة

 إلطرق
 إلرئيسية

 إلطرق
 إلثانوية

 إلمجموع إلكىلي  إلطرق إلريفية

عامرية  2
 إلصمود

- 47956 33999 237935 269968 

 997::: 77:935 298 7: 58955 إلفلوجة 3

 358 245 69 37 :3 إلحبانية 4

 2467947 776983 488928 355 7:958 إلرمادي 5

 43696 22496 247 87 - هيت 6

 48494 6994 295 242 - حديثة 7

 324986 52936 :4 24496 - عنه 8

 9796 3396 37 49 - رإوه 9

 5:6993 24596 74958 3:8996 - إلقائم :

 2155919 245919 237 571 435 إلرطبة 21

 6438963 944::31 232:963 264999 57:9:2 إلمجموع 

بيانات غي  منشورة لعام )  إألنبار محافظة  ،إلعامة للطرق وإلجسور، مديرية إلطرق وإلجسور إلمصدر : إلهيأة 
3129-312:.) 
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 (2خريطة رقم )

ي 
ي إلتوزي    ع إلجغرإػز ي محافظة  لشبكة طرق إلنقل إلير

إألنبارػز

 

 Arc GIs( وبرنامج 41*41بدقة  Demباإلعتماد عىل نموذج إإلرتفاع إلرقمي ) -إلمصدر :  
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 : 
ً
 مؤشر الكثافة الشبكية ) كثافة الشبكة ( -أوال

يمكن إعتماد إكير من إسلوب لحساب إلكثافة إلشبكية لطرق إلنقل عىل إن إلشائع من هذه إإلساليب نوعان 
( 4يمثل إلجدول رقم ) هما إلكثافة إلشبكية بالنسبة لعدد إلسكان و إلكثافة إلشبكية بالنسبة للمساحة. 

. حساب إلكثافات إلشبك ز  ية لكال إإلسلوبي 
ي حساب إلكثافة. 2يمثل إلشكل رقم )

ز ػز ز إإلسلوبي  ي يمكن معاينتها لغرض إلمقارنة بي 
طة إلبيانية إلت   ( إإلشر

. 4فمن خالل إلجدول رقم ) ي حساب إلمؤشر
إت إلدإخلة ػز  ( نجد إن إلمدن تتغي  كثافاتها حسب تغي  إلمتغي 

ي تسجل إعىل ك
ثافة طرق بالنسبة لعدد إلسكان إل تسجل نفس إلكثافة عندما عىل هذإ إإلساس فان إلرطبة إلت 

 (.2يمكن مالحظة مثل هذه إلفروقات يشكل وإضح من خالل إلشكل رقم ) يتعلق إإلمر بالمساحة. 
وإلمساحة، وتظهر    ( يمثل ترتيب مرإكز إلمدن حسب إسلوب إلكثافة إلمحسوب للسكان5إلجدول رقم )

تيب إلتصاعدي للكثا تيب عند نتيجة إلي  ي إلفلوجة وعنة إحتفظتا بنفس إلي 
ز إن مدينت  فات لكال إإلسلوبي 

ي إلمدن 
ز حيث كان ترتيب إلفلوجة )إإلول تصاعديا( بينما كان ترتيب عنة )إلتاسع تصاعديا(. إما باػ  إإلسلوبي 
ت نتائج ترتيبها. وسجلت مدينة إلرطبة إعىل مؤشر كثافة عىل إساس إلسكان بينما سجلت إ قل مؤشر  فقد تغي 

  كثافة بعد إلفلوجة بالنسبة للمساحة. 
 (3جدول رقم )

 كثافة إلطرق عىل إساس إلسكان و إلمساحة

إلوحدة 
 إإلدإرية

إلمساحة 
 (3)كم

إلسكان حسب 
 إطوإل إلطرق 3129

كثافة إلطريق 
 نسمة( 211)كم/ 

كثافة إلطريق 
 3كم  2111)كم/ 

 مساحة(

 0.0711 0.18 185.57 105336 2532 إلعامرية

 0.0119 0.05 247 522795 4205 إلفلوجة

 1.0084 0.72 999.68 138754 714 إلحبانية

 0.0383 0.3 1356.36 446519 7829 إلرمادي

 0.0349 0.19 325.5 170776 5445 هيت

 0.096 0.35 373.3 105710 3644 حديثة

 0.159 0.89 213.75 31575 5597 عنة

 0.0476 0.27 86.5 23959 5676 رإوة

 0.0317 0.28 495.82 179192 8825 إلقائم

 0.0238 2.22 1044.08 47040 93445 إلرطبة

بيانات غي  منشورة لعام )  إألنبار محافظة  ،إلهيأة إلعامة للطرق وإلجسور، مديرية إلطرق وإلجسور  -إلمصدر : 
3129-312:) 
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 (2شكل رقم )                        

 إلكثافات بالنسبة للسكان وإلمساحة   

 

 (4من عمل إلباحثة باإلعتماد عىل جدول رقم ) -إلمصدر: 

 

 (5جدول رقم )

 ترتيب مرإكز إلمدن تصاعديا حسب إسلوب إلكثافة إلمحسوب

 إلوحدة إإلدإرية

 211كثافة إلطريق )كم/ 
 3كم  2111كثافة إلطريق )كم/  نسمة(

 7 2 إلعامرية

 1 1 إلفلوجة

 10 8 إلحبانية

 5 6 إلرمادي

 4 3 هيت

 8 7 حديثة

 9 9 عنة

 6 4 رإوة

 3 5 إلقائم

 2 10 إلرطبة

 (4عمل إلباحثان باإلعتماد عىل جدول رقم) -إلمصدر:  

 

 

 

فة
ثا
لك

ا
 

 المدن

 (2كم 1000/ كم)كثافة الطريق 

 (نسمة 100/كم)كثافة الطريق 
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 تقييم كفاءة شبكة النقل
 : 
ً
  Detour index دليل االنعطاف -ثانيا

ي رحالتنا 
ي نعتمدها ػز

ي إما إن تكون نتيجة  ليس غريبا إن نالحظ إن إلطرق إلت 
تتضمن عددإ من إإلنعطافات إلت 

ز فان إلطريق يطول بحسب طول وعدد  ي كلتا إلحالتي 
لتفادي إلتجمعات إلسكنية إو إلموإنع إلطبيعية و ػز

ز  ز عقدتي  وبالتاىلي فان هذه إلزيادة تشكل إضافة إىل طول  إإلنعطافات. تؤدي إإلنعطافات إىل زيادة إلمسافة بي 
ي إلحاجة إىل  بئا ماليا عىل مستخدمي إلطريقزمن إلرحلة، ع

إضافة إىل إلعبء إلماىلي فان زيادة طول إلطريق تعتز
 -عدد من إلخدمات منها: 

 محطات إلوقود عىل إلطريق .2

 محطات إلخدمة عىل إلطريق .3

 نظام مرإقبة إلطريق .4

 صيانة إلطريق .5

ة إلتذإكر إلمخصصة للسفر  ي مجملها عىل تسعي 
إضافة إىل دفع بعض مستخدمي تنعكس إلخدمات إلسابقة ػز

ي إلسفر عىل مثل هذه إلطرق و إلبحث عن بدإئل إفضل من حيث سعر وقت وإمان إلرحلة. من 
إلطريق لتالػز

ي يتم إعتمادها لتجنب 
ز من إإلنعطافات )إإلنعطافات إؤليجابية( وهي إلت  ز نوعي  حيث إإلساس يمكن إن نمي 

ر إلطريق عن إلخط إلمستقيم إو إنها تصمم لتحقيق إعىل إلمرور وسط إلتجمعات إلسكانية وهو إنحرإف مسا
ي يتم 

قدر ممكن من مستخدمي إلطريق عىل حساب إلمسافة و زمن إلرحلة، و) إإلنعطافات إلسلبية ( و هي إلت 
 تصميمها لتجاوز إلموإنع إلطبيعية. 

 (72: 2:99،يتم حساب مؤشر إإلنعطاف حسب إلصيغة إإلتية )إسماعيل

 

 

 

 (6جدول رقم )

ز درجة كفاءة إلطريق بموجب هذإ إلمؤشر عىل إساس إلمقياس إلتاىلي   (2 (تعي 

 إلكفاءة إإلنعطاف

 عالية 235%-211%

 متوسطة 24836%-236%

 منخفضة 261%-249%

 منخفضة جدإ %261إكير من 

ز مدن محافظة إلمنوفية، إلمجلة  ،إلمصدر: صالح عبد إلجابر عيىس   ية بي  إلتحليل إلكمي لشبكة إلطرق إلير
  25ص  ،، إلقاهرة29إلجغرإفية إلعربية، إلعدد 

 

ي إلجدول  بالدرإسة حيث كانتو عىل هذإ إإلساس فقد تم حساب إإلنعطاف عىل إلشبكة إلمعنية 
إلنتائج كما ػز

 (7رقم )

 (7جدول رقم )
 ( :312 – 3129)  إألنباردليل إنعطاف إلطرق إلرئيسية لمحافظة 

 إلمسافة إلفعلية إلخط

إلمسافة 
 كفاءة إلطريق إلزيادة إإلنعطاف إلمستقيمة

 منخفضة جدإ 16 0.73 22 38 إلفلوجة-إلعامرية

 منخفضة جدإ 13 0.68 19 32 إلحبانية-إلفلوجة

                       

  X100 مؤشر االنعطاف ) معامل الطريق( = الطول الفعلي للطريق

 الطول المستقيم للطريق                                    
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 متوسطة 8 0.28 29 37 إلرمادي-إلحبانية

 متوسطة 16 0.33 48 64 هيت-إلرمادي

 متوسطة 20 0.29 68 88 حديثة-هيت

 منخفضة 19 0.42 45 64 عنة-حديثة

 منخفضة جدإ 9 0.64 14 23 رإوة-عنة

 عالية 15 0.21 71 86 إلقائم-رإوة

 منخفضة جدإ 85 0.52 165 250 إلرطبة-إلقائم

 عالية 51 0.15 334 385 إلرطبة-إلعامرية

 عالية 44 0.13 327 371 إلرطبة-إلفلوجة

 عالية 31 0.1 310 341 إلرطبة-إلحبانية

 عالية 26 0.09 283 309 إلرطبة-إلرمادي

 متوسطة 62 0.25 246 308 إلرطبة-هيت

 عالية 415 0.21 1981 2396 إلمجموع

خارطة إلعرإق لسنة  ،إلهيئة إلعامة للطرق وإلجسور ،وزإرة إؤلسكان وإلتعمي   ،إلعرإقجمهورية  -إلمصدر: 
 .611111/ 2مقايس رسم  ،3118

- ArcView G.I.S 9.3. 
ز من خالل نتيجة إلمجموع. ( إن إلشبكة ذإت كفاءة عالية  7حيث يتضح من خالل إلجدول رقم )  كما تبي 

 : 
ً
 Beta index  مؤشر بيتا -ثالثا

ي محافظة 
ي ػز  ( إألنبار) ترإبط شبكة إلنقل إلير

ين هما  ي تقييم كفاءة شبكة إلنقل، و يعتمد هذإ إلمعيار عىل متغي 
يعتير مؤشر بيتا إحد إلمعايي  إلمستخدمة ػز

ي يمكن إن تؤشر من عىل خارطة إلطرق وعدد إلعقد  (Edges or links)عدد إلوصالت 
 Vertices or)إلت 

nodes)ي إ إل. يحسب هذ
 مؤشر من خالل إلصيغة إإلن 

 

 عدد الوصالتمؤشر  بيتا =   
 عدد العقد                          

من إلناحية إلنظرية فان قيمة هذإ إلمؤشر تكون إما )صفرإ ( إذإ لم تكن هناك وصالت عىل إلطريق إو) إكير من 
ي حالة وجود 

إذإ كانت قيمة هذإ إلمؤشر صفرإ فان ذلك يدل عىل إن إلشبكة  عدد من إلوصالت. أي إلصفر( ػز
و إذإ كانت إلقيمة مساوية إىل إلوإحد إلصحيح دل ذلك عىل إن  تفرعات. أي تتكون من طريق وإحد ليس له 

إبط إذإ كانت  إبطة تماما، إما إذإ إلقيمة إكير من إلصفر و إقل من إلوإحد فان ذلك يؤشر مدى قوة إلي 
إلشبكة مي 

ب من إلصفر. إ إذإ زإدت قيمة هذإ إلمؤشر عىل إلوإحد إلصحيح  لقيمة إقرب إىل إلوإحد و ضعفه إذإ كانت تقي 
ي شملتها إلدرإسة 

ز مرإكز إإلقضية إلت   من شبكة. لقد تم معاينة طرق إلنقل إلرإبطة بي 
ي وجود إكير

فان هذإ يعتز
ز ( و تم تحديد إلوصالت وذلك باعتبار إنهGoogle Earthبوإسطة ) ا كل طريق وإصل إىل إلطريق إلرإبط بي 

ي 
ي إلصورة إلجوية رقم )إلحديتر

ز ػز ز و ليس عىل نفس إتجاه إلطريق إلرئيىسي و كما مبي  (. من 75:  3129 ،عقدتي 
ز يؤديان إىل  ز رئيسيي  ز إلمرإكز إلمعنية تتكون من طريقي  خالل هذإ إلشكل يمكن إن نالحظ إن شبكة إلنقل بي 

ي إل
ي إلشبكة )إلرطبة(. ربط إلعقد إإلوىل ػز

ة ػز يمكن إن نقسم إلشبكة  شبكة )عامرية إلفلوجة( مع إلعقدة إإلخي 
 عىل إساس إلوصول إىل قضاء إلرطبة إىل إلمسارإت إلتالية: 

 إلفلوجة-عامرية إلفلوجة .1

 إلرطبة-إلقائم-رإوة-عنه-حديثة .2

 إلرطبة-هيت .3

 إلرطبة-إلرمادي .4

 إلرطبة-إلفلوجة-إلحبانية .5

 إلرطبة-إلفلوجة-إلعامرية .6
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( عىل وصالت تربطها مع إلطريق إلعام إلقادم من بغدإد وإلذي يصل إلرطبة و إلذي 7-4تحتوي إلمسارإت )
 (. 21يعرف بالطريق رقم )

 

 (2صورة رقم )

ي إلنقل إلير 
ز موإقع إإلقضية عىل طريؼ  صورة جوية تبي 

 

 ( ArcView G.I.S 9.3إإلعتماد عىل) -إلمصدر: 

ي إلمعنية بالدرإسة وإلذي تم إستخالصه 3إلشكل رقم )يوضح  إبط إلشبكي لعقد شبكة إلنقل إلير
( مخطط إلي 
ها 2من خالل إلصورة إلجوية رقم ) ز ي تم تميي 

ز إلشكل إيضا إلطرق إلرئيسية وإلوصالت إلملحقة بها وإلت  (. ويبي 
ز لهذه  ( إن3(. حيث يتضح من خالل إلشكل رقم )2من خالل إلصورة إلجوية رقم ) هناك مسارين إساسيي 

 (.21( وإلمسار إلوإقع عىل إلطريق رقم )23إلشبكة هما إلمسار إلوإقع عىل إلطريق رقم )

ي  (3شكل رقم )
إضز  مخطط شبكة إلنقل إإلفي 

 

 ( ArcView G.I.S 9.3إإلعتماد عىل)-إلمصدر: 

 

 بغداد

10طريق   
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ي تقع عليها 8يوضح إلجدول رقم )
ز عامرية ( إرقام إلطرق إلت  مرإكز إإلقضية إضافة إىل إلطريق إلرإبط بي 

ي تم 8إلصمود وإلفلوجة. من خالل إلجدول رقم )
( يمكن إن نحدد إلوصالت وإلعقد عىل إساس إلمسارإت إلت 

ي 
ي. لقد تم إستخدإم مؤشر بيتا لبيانات هذإ إلجدول وكانت إلنتائج كما موضحة ػز تحديدها لشبكة إلنقل إلير

ز إلصفر )عدم وجود وصالت( و) إلعمود إلخاص به . حيث ترإوحت قيم إلمؤشر بي  ي 3ذإ إلمؤشر
ي تعتز

( )إلت 
 من وصلة إو تفرع عىل إلطريق(.إجماىلي قيمة إلمؤشر كانت) 

ي تشي  إىل وجود ترإبط متوسط  136وجود إكير
(إلت 

ز عقد إلشبكة.   بي 

 (8جدول رقم )

ي ) للطرق   إلرئيسية (مؤشر بيتا لخطوط إلنقل عىل شبكة إلنقل إلير

 مؤشر بيتا عدد إلعقد عدد إلوصالت إلخط

 1 1 1 إلفلوجة-إلعامرية

 0 1 0 إلحبانية-إلفلوجة

 0 1 0 إلرمادي-إلحبانية

 0 1 0 هيت-إلرمادي

 0 1 0 حديثة-هيت

 0 1 0 عنة-حديثة

 0 1 0 رإوة-عنة

 0 1 0 إلقائم-رإوة

 1 1 1 إلرطبة-إلقائم

 0.5 2 1 إلرطبة-إلعامرية

 1 1 1 إلرطبة-إلفلوجة

 0.5 2 1 إلرطبة-إلحبانية

 1 1 1 إلرطبة-إلرمادي

 2 1 2 إلرطبة-هيت

 0.5 16 8 إلمجموع

 ( وإلصيغة إلرياضية. 3إإلعتماد عىل شكل) -إلمصدر: 

 : 
ً
 ( Gama lndex ) مؤشر كاما -رابعا

ي تقييم كفاءة شبكة إلنقل هو مؤشر كاما 
ي تستخدم ػز

ي تقدير  (Gamma Indexمن إلمعايي  إلت 
( وإلذي يعتمد ػز

ي. حيث يتم حساب هذإ إلمؤشر من خالل إلصيغة إلتالية:  ز عقد شبكة إلنقل إلير إبط بي 
 إلي 

دليل كاما =
 

      
  

 = عدد إلخطوإت  e حيث إن : 

V :        عدد إلعقد = 

ز إلعقد إىل إلوإ ي حالة عدم وجود ترإبط بي 
ز إلصفر ػز إوح قيمة هذإ إلمعيار بي 

حد إلصحيح عندما تكون تي 
إبط إبط إلشبكة بناءإ" عىل قيم هذإ إلمؤشر 5:9: 1::2 ،)خي   إلشبكة كاملة إلي  (. لقد تم وضع درجة تقييم لي 
ي جدول )

 (9و كما يىلي ػز

 (9جدول رقم )
 مؤشر درجة تقييم ترإبط إلشبكات

إبط قيمة إلمؤشر   درجة إلي 

 معدومة صفر

 ضعيفة 136إقل من 
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 قوية ::13إىل  136إكير من 
 تامة 2

 تكاملية إلكير من شبكة 2إكير من 
 

( و إن عدد إلعقد إلموجودة عىل 9( نالحظ إن مجموع إلوصالت عىل إلشبكة هو )7من خالل إلجدول رقم )
ي تمثل مرإكز إإلقضية إلمشمولة بالدرإسة. وعىل هذإ إإلساس فان قيمة هذإ إلمعامل 27إلشبكة هي )

( وإلت 
ي 
 -إلصيغة إلرياضية:  تحسب كما ػز

ي محافظة 
     ) كاما( = إألنباردرجة ترإبط إلشبكة ػز

 

        
 

ز عقد إلشبكة تصنف عىل إساس إنها ضعيفة إبط بي 
إلن إلسبب  وبحسب معطيات هذإ إلمعيار فان درجة إلي 

ه عىل إنه عقدة إتصال إل تقع ع ز ي هذإ يعود إىل وجود )قضاء إلرطبة( إلذي يمكن تميي 
ي ػز

ىل إلطريق إلحقيؼ 
ة عىل  ي يضم حيث معظم مرإكز إإلقضية إإلخرى. إضافة إىل ذلك فان عامرية إلفلوجة إل تقع مباشر إلير

ي حساب مؤشر ترإبط عقد شبكة. 
 إلطريق إلرئيىسي وإنما ترتبط معه بوصلة و لذلك فهي تحدث ضعفا ػز

 : 
ً
  Engagement presumption قرينة االرتباط -خامسا

إبط فيهاتهدف قرينة  ي إلشبكة إىل معرفة وحساب درجة إلي 
بمقارنة عدد إلوصالت إلفعلية  ،إإلرتباط ػز

ز  ي تربط بي 
ية إلت  ي شبكة طرق إلنقل إلير

إلموجودة بالشبكة إلقائمة مع إقىص حد لعدد إلوصالت إلممكنة ػز
تحسب من خالل  Engagement Presumptionو بالرغم مما تقدم فان قرينة إإلرتباط  ،مدن منطقة إلدرإسة

 -إلصيغة إإلتية : 

 عدد إلوصالت إلحالية

 إلحد إإلقىص إلعدد إلوصالت إلممكنة
  قرينة إإلرتباط

ز ) إلصفر  إوح إلقيمة بي 
ي جدول )  ،إذ تي 

ي تم :وإلوإحد إلصحيح ( كما ػز
( وإلن عدد إلوصالت إلحالية إلت 

ي إن عدد إلوصالت إلممكنة مساوي 
ي إلشبكة كافية لربط عقد إلشبكة مع بعضها إإلمر إلذي يعتز

ها ػز ز تميي 
ي إن

 لعدد إلوصالت إلفعلية وبالتاىلي فان قيمة هذإ إلمؤشر ستكون مساوية إىل إلوإحد إلصحيح وإلذي يعتز
الت تحقق عدد إلوصالت إلموجودة حاليا هو إقىص ما يمكن إن يضاف إىل إلشبكة و بالتاىلي فان هذه إلوص

ز عقد إلشبكة.   ترإبطا بي 

 (:جدول رقم )

إبط بحسب قرينة إإلرتباط  قياس درجة إلي 

إبط قيمة إلمؤشر  ت  درجة إلي 
 1351إقل  شبكة قليلة إإلرتباط وإلتكامل 2
 ::13-135 وتكاملشبكة ذإت إرتباط  3
 صحيح 2 شبكة عالية إإلرتباط 4
 إكير  شبكة عالية إإلرتباط وإلتكامل مع وجود إكير من شبكة 5

 .363ص  ،مصدر سابق ،إإلعتماد عىل مصدر : دمحم إزهر إلسماك وإخرون-جدول : 

 : 
ً
  Abler methodابلر  أسلوب -سادسا

ز إلعقد  ي تمثل مرإكز إإلقضية. إذ  يستخدم هذإ إلمؤشر لقياس درجة إإلتصال بي 
إلموجودة عىل إلشبكة و إلت 

 إلتعرف عىل درجة إإلتصال إلحاىلي و درجة إلحد إإلدنز لالتصال بحسب معطيات 
يمكن من خالل هذإ إلمؤشر

(. وإلذي يتكون من ثالث معادإلت لبيان إلصلة إلحالية 546: 3111،شبكة إلنقل موضوعة إلدرإسة )خي  
  .دة ضمن إلشبكةوإلصلة إلدنيا إلموجو 

ي تقاس من خالل إلمعادلة إلتالية:  درجة إإلتصال إلحالية لشبكة إلطرق -1
 و إلت 
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  إلصلة إلحالية لشبكة إلطرق

                
 

ية إلرإبطwحيث إن)   ( : تمثل عدد إلطرق إلير
      (n )ية  ( : تمثل عدد إلعقد )إلوحدإت إؤلدإرية وإلمستقرإت إلبرسر
 
 

ي تقاس من خالل إلمعادلة إلتالية:  -2
 درجة إإلتصال إلدنيا للشبكة و إلت 

 
   

    
 إدنز  صلة للطرق

 

  صحيح (  2درجة إإلتصال إلعليا هي ) -3

 
(،  133(ودرجة إإلتصال إلدنيا هي ) 13155و بحسب معلومات إلشبكة فان درجة إإلتصال إلحاىلي للشبكة هي )

للشبكة بموجب هذه إلقرإءة ضعيفة لشبكة إلطرق وبعيدة عن إلصلة إألعىل إن درجة إإلتصال إلحالية أي 
ز إلوح ي إلرإبط بي  ي إن درجة إإلتصال لشبكة طرق إلنقل إلير

 دإت إؤلدإرية ) رديئة إإلتصال (. فهذإ يعتز

 : 
ً
 Connectivity Indexمؤشر )دليل االتصال(  -سابعا

ي 
إت إلت  ز عقد شبكة نقل يعد مؤشر إإلتصال من إهم وإدق إلمؤشر تستخدم لمعرفة مدى إإلتصال إلمباشر بي 

ي إلشبكة ونسبتها إىل إقىص عدد ممكن من إلوصالت 
معينة، ويعتمد عىل حساب عدد إلوصالت إلفعلية ػز

ز ) ي حالة عدم وجود ترإبط وبي 
ز ) إلصفر ( ػز ي يمكن توإجد فيها وتكون نتيجتها محصورة بي 

صحيح (  2إلت 
ز  إبط إلتام بي 

 (:2::  3116 ،أجزإء إلشبكة من خالل إلمعادلة إلتالية)خي   حيث إلي 

      
 إلوصالت عدد

      عدد إلعقد( عدد إلعقد  )
  دليل إإلتصال 

 

ي محافظة 
  -يكون إلنتائج كالتاىلي :  إألنبار وعند تطبيق هذإ إلمؤشر عىل شبكة إلطرق إلرئيسية ػز

  

      
  

                 
 دليل إإلتصال 

 

و هو مؤشر إتصال ضعيف يسبب عدم إتصال  1322مؤشر إإلتصال لشبكة إلدرإسة يكون مساويا ل   و هكذإ فان
ة.   جميع عقد إلشبكة مباشر

 : 
ً
  مؤشر امكانية الوصول -ثامنا

تتم عملية حساب هذإ إلمؤشر بعدة إساليب كما سيتم توضيح ذلك إلحقا حيث تهدف جميع هذه إإلساليب 
ز  . إىل معرفة سهولة إلوصول بي   من متغي 

بالرجوع إىل إلغرض إلرئيىسي للدرإسة،  عقد إلشبكة عن طريق إكير
ي شملتها إلدرإسة. 

ي إإلقضية إلت 
 حيث تم جمع إلمعلومات إلمتعلقة بوصف خدمات إلطرق يشكل عام ػز

( إلصادرة عن إلجهاز إلمركزي  3129إحصاءإت)  إلبيانات إلخاصة بمساحات إإلقضية و إعدإد إلسكان حسب
ي  (.21ء جدول رقم )لإلحصا 

لقد تم حساب إلكثافات إلسكانية ؤلعطاء مؤشر عن طبيعة إلتوزيعات إلسكانية ػز
ي شملتها إلدرإسة. 

ي إلشكل رقم ) إإلقضية إلت 
 (.3تم عرض إلكثافات إلسكانية ػز
 

2 

2 
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 (21جدول رقم )

 3129 مساحات إإلقضية و إعدإد إلسكان و إلكثافات إلسكانية حسب إحصائيات

 (3إلكثافة )نسمة/كم إلسكان (3إلمساحة )كم إإلدإريةإلوحدة 

 41.60 105336 2532 إلعامرية

 124.33 522795 4205 إلفلوجة

 194.33 138754 714 إلحبانية

 57.03 446519 7829 إلرمادي

 31.36 170776 5445 هيت

 29.01 105710 3644 حديثة

 5.56 31575 5597 عنة

 4.28 23959 5676 رإوة

 20.31 179192 8825 إلقائم

 0.50 47040 93445 إلرطبة

  238823767 2483:23 إلمجموع

 .3129إإلعتماد عىل إحصائيات  -إلمصدر: 

ي شملتها 
ي إلكثافة إلسكانية عىل إساس إإلقضية إلت 

يتضح من خالل إلجدول إعاله بان هناك تفاوت كبي  ػز
ي إلوقت إلذي تصل فيه إلكثافة  إلدرإسة. 

ي قضاء  311إلسكانية إىل ما يقرب من فؼز
نسمة لكل كيلو مي  مرب  ع ػز

ي قضاء إلرطبة.  3(كم3إلحبانية، نجد إن هذإ إلمؤشر يصل إىل شخص وإحد لكل)
إن مثل هذإ إلتباين إلوإضح  ػز

ي إلشكل رقم )
ه من إلتباينات تم تمثيلها ػز ز إإلقضية من حيث هذإ  ( ؤلعطاء صورة شيعة عن إلتباين4و غي  بي 

 .  إلمؤشر

 (4شكل رقم )

طة بيانية تمثل إلكثافات إلسكانية لألقضية إلوإقعة ضمن حدود إلدرإسة وحسب إحصائيات   3129إشر

 

 (21من عمل إلباحثان باإلعتماد عىل جدول رقم ) -إلمصدر: 
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ز   ي تؤشر إمكانية إإلتصال بي 
ز إو مركزين أي تعتير )سهولة إلوصول( من إلمعايي  إلمهمة إلت  عىل طريق عقدتي 

إلنقل تحت إلدرإسة. و لغرض حساب هذإ إلمعيار يتم إعدإد مصفوفة مدخالتها رتب مرإكز إإلقضية حسب 
ي تربط مركز إلقضاء باألقضية  2حجم إلسكان تعىط إلرتبة) 

( للقضاء إلذي له إكير حجم سكان و إلمسافة إلت 
ي إلمسافة هو ثقل إلعقدة إ

ب إلرتبة ػز ( رتب 22يمثل إلجدول رقم ) و إهميتها. إإلخرى حيث يكون حاصل رصز
 إإلقضية حسب حجم إلسكان. 

 (11جدول رقم )
 رتب إإلقضية حسب حجم إلسكان

 إلرتبة إلسكان إلوحدة إإلدإرية

 7 105336 إلعامرية

 1 522795 إلفلوجة

 5 138754 إلحبانية

 2 446519 إلرمادي

 4 170776 هيت

 6 105710 حديثة

 10 42686 عنة

 9 :34:6 رإوة

 3 179192 إلقائم

 8 47040 إلرطبة

 

 (.21من عمل إلباحثان باإلعتماد عىل جدول رقم ) -إلمصدر:  

ز كل  بعد إن تم حساب إلرتب عىل إساس حجم إلسكان، إل بد من حساب إلمسافة إلفعلية عىل إلطريق بي 
ز إو مركزين من مرإكز إإلقضية.  نامج لقد تم حساب إلمسافة إلفعلية  عقدتي  باستخدإم إلير

(https://www.distancebetweencities.us/index.php  و إلذي يمكن من خالله إلحصول عىل إلمسافة )
ي 
ز مركزين و كذلك إلمسافة إلمستقيمة و كما سنوضح ذلك ػز إلشكل رقم إلفعلية عىل إساس إلمسار إلمختار بي 

ي 23(. يمثل إلجدول رقم)5)
ز مرإكز إإلقضية إلت  ي تربط بي 

( مصفوفة إلمسافات )إلفعلية و إلمستقيمة( إلت 
نامج إلمذكور إعاله حيث تم تدوير إلكسور لكيلو مي   ي تم إلحصول عليها من خالل إلير

شملتها إلدرإسة و إلت 
ز ) إلفعلية وإلمستقيمة( وإحد.  شمل إلجدول إيضا حساب إإلنعطاف عند تقاطع كل  فقد  إضافة إىل إلمسافتي 

 . ز ز مختلفتي   عقدتي 

 

 

 

 

https://www.distancebetweencities.us/%20o
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 (5شكل رقم ) 
ي شملتها 

نامج إلموضح سابقا لبعض إلمرإكز إلت  إلمسافات إلفعلية و إلمستقيمة كما تم إلحصول عليها من إلير
 إلدرإسة

 

  
 إلرطبة –مسار إلحبانية  إلرطبة –مسار إلقائم 

  
 إلفلوجة -مسار رإوة إلرمادي -مسار حديثة

 

 (23دول رقم )
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 إلمسافات إلفعلية و إلمستقيمة و إإلنعطافات عىل طريق إلنقل موضوع إلدرإسة

 

 إلرطبة إلقائم رإوة عنة حديثة هيت إلرمادي إلحبانية إلفلوجة إلعامرية إلطريق

 إلعامرية

 385 358 287 276 225 139 81 49 38 0 فعىلي 

 334 281 232 220 175 111 62 36 22 0 مستقيم

 115.27 127.4 123.71 125.45 128.57 125.23 130.65 136.11 172.73 0 إإلنعطاف

 إلفلوجة

 38 فعىلي 
 

32 65 126 212 262 274 345 371 

 22 مستقيم
 

19 48 95 157 201 214 265 328 

 172.73 إإلنعطاف
 

168.42 135.42 132.63 135.03 130.35 128.04 130.19 113.11 

 إلحبانية

 32 49 فعىلي 
 

37 98 184 235 246 316 341 

 19 36 مستقيم
 

29 76 140 184 197 247 310 

 168.42 136.11 إإلنعطاف
 

127.59 128.95 131.43 127.72 124.87 127.94 110 

 إلرمادي

 37 65 81 فعىلي 
 

63 149 200 211 283 309 

 29 48 62 مستقيم
 

48 114 159 172 219 282 

 127.59 135.42 130.65 إإلنعطاف
 

131.25 130.7 125.79 122.67 129.22 109.57 

 هيت

 63 98 126 139 فعىلي 
 

87 138 149 221 308 

 48 76 95 111 مستقيم
 

68 112 125 171 246 

 131.25 128.95 132.63 125.23 إإلنعطاف
 

127.94 123.21 119.2 129.24 125.2 

 حديثة

 87 149 184 212 225 فعىلي 
 

63 75 147 389 

 68 114 140 157 175 مستقيم
 

45 56 113 229 

 127.94 130.7 131.43 135.03 128.57 إإلنعطاف
 

140 133.93 130.09 169.87 

 عنة

 63 138 200 235 262 276 فعىلي 
 

23 95 337 

 45 112 159 184 201 220 مستقيم
 

14 75 217 

 140 123.21 125.79 127.72 130.35 125.45 إإلنعطاف
 

164.29 126.67 155.3 

 رإوة

 23 75 149 211 246 274 287 فعىلي 
 

85 327 

 14 56 125 172 197 214 232 مستقيم
 

71 220 

 164.29 133.93 119.2 122.67 124.87 128.04 123.71 إإلنعطاف
 

119.72 148.64 

 إلقائم

 85 95 147 221 283 316 345 358 فعىلي 
 

250 

 71 75 113 171 219 247 265 281 مستقيم
 

165 

 119.72 126.67 130.09 129.24 129.22 127.94 130.19 127.4 إإلنعطاف
 

151.52 

 إلرطبة

 250 327 337 389 308 309 341 371 385 فعىلي 
 165 220 217 229 246 282 310 328 334 مستقيم 
 151.52 148.64 155.3 169.87 125.2 109.57 110 113.11 115.11 إإلنعطاف 
  

ز إلمدن -إلمصدر:   من عمل إلباحثان باإلعتماد عىل برنامج إلمسافة بي 
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 (6شكل رقم ) 

ي إإلقضية
 إكير وإصغر إنعطاف عىل طريق إلنقل لكل قضاء مع باػ 

 

 ( 23عمل إلباحثان باإلعتماد عىل جدول رقم ) -إلمصدر : 

( عقد إإلتصال عىل إلشبكة حسب إلمسافة و نالحظ إن مدينة هيت حصلت 24)حيث يمثل إلجدول رقم 
 عىل إقل مجموع مسافات، بينما حصلت إلرطبة عىل إعىل مجموع مسافات. وبموجب هذإ إلمؤشر فان
ز إلعقد. إضافة إىل ما تقدم فقد تم حساب إمكانية إلوصول  )مدينة هيت( تحتل إيرس إمكانية إلوصول من بي 

ي إلجدول رقم )عىل إساس 
(. يشي  هذإ إلجدول إن قضاء 25إلمسافة ورتب حجم إلسكان فكانت إلنتائج كما ػز

ز إلعقد من حيث سهولة إلوصول إعتمادإ عىل إلمعيار إلمذكور عنة  بينما حافظ ،يحتل إلمركز إإلول من بي 
ة إىل إنها إإلعرس وصوإل.  قضاء إلرطبة ي نهاية سلم إلسهولة مشي 

 عىل وجودها ػز
ز كل إلمرإكز إلذي حافظ عىل موقعه باستخدإم م  ن إلجدير بالذكر هنا إن مركز قضاء حديثة هو إلوحيد من بي 

ز حيث حصل عىل إلرتبة ) ي تشي  إىل إن إمكانية إلوصول حسب موقع إلعقدة من إلشبكة إقل 5إإلسلوبي 
( و إلت 

 من إلمتوسطة و هو مؤشر مقبول. 
 (24جدول رقم )

 لمسافاتإمكانية إلوصول حسب إ

 هيت إلرمادي إلحبانية إلفلوجة إلعامرية إإلقضية

حدي
 إلقائم رإوة عنة ثة

إلرط
 إلرتبة إلمجموع بة

 8 1832 385 358 286 275 225 138 82 47 36 0 إلعامرية

 7 1703 365 345 273 262 211 125 65 21 0 36 إلفلوجة

 3 1522 339 317 246 234 184 98 36 0 21 47 إلحبانية

 2 1392 304 283 211 199 149 63 0 36 65 82 إلرمادي

 1 1321 303 221 149 137 87 0 63 98 125 138 هيت

 4 1529 390 146 74 63 0 87 149 184 211 225 حديثة

 5 1623 337 94 22 0 63 137 199 234 262 275 عنة

 6 1673 327 85 0 22 74 149 211 246 273 286 رإوة

 9 2097 248 0 85 94 146 221 283 317 345 358 إلقائم

 10 2998 0 248 327 337 390 303 304 339 365 385 إلرطبة

172.73 172.73 168.42 

135.42 132.63 

169.87 
164.29 164.29 

151.52 

169.87 

115.27 113.11 110 109.57 
119.2 

127.94 123.21 119.72 119.72 
109.57 
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 (14جدول رقم )
 إمكانية إلوصول حسب إلمسافات و رتب حجم إلسكان

 إلرتبة إلمجموع إلرطبة إلقائم رإوة عنة حديثة هيت إلرمادي إلحبانية إلفلوجة إلعامرية إإلقضية

 9 11815 3080 1074 2574 2750 1350 552 164 235 36 0 إلعامرية

 8 11285 2920 1035 2457 2620 1266 500 130 105 0 252 إلفلوجة

 6 10135 2712 951 2214 2340 1104 392 72 0 21 329 إلحبانية

 5 9135 2432 849 1899 1990 894 252 0 180 65 574 إلرمادي

 2 8027 2424 663 1341 1370 522 0 126 490 125 966 هيت

 4 8206 3120 438 666 630 0 348 298 920 211 1575 حديثة

 1 7857 2696 282 198 0 378 548 398 1170 262 1925 عنة

 3 8058 2616 255 0 220 444 596 422 1230 273 2002 رإوة

 7 10451 1984 0 765 940 876 884 566 1585 345 2506 إلقائم

 10 15972 0 744 2943 3370 2340 1212 608 1695 365 2695 إلرطبة

 (.22إلمصدر: من عمل إلباحثان باإلعتماد عىل جدول)

 

ي 
ب سكان إلعقدة إإلوىل ػز لقد تم حساب هذإ إلمؤشر مرة إخرى عىل إساس إلسكان و إلمسافة بحيث يتم رصز

.) سكان إلعقدة إلثانية و يقسم إلناتج عىل إلمسافة إلفعلية  ز ز إلعقدتي  ، بي  ي
 (:311إلسامرإن 

سكان إلعقدة إإلوىل  سكان إلعقدة إلثانية

ز  ز  إلعقدتي   إلمسافة إلفعلية بي 
  مؤشر  إمكانية إلوصول عىل إساس إلسكان إلمساحة
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 (15جدول رقم )

 إمكانية إلوصول حسب حجم إلسكان و إلمسافة

 

 إلمجموع إلرطبة إلقائم رإوة عنة حديثة هيت إلرمادي إلحبانية إلفلوجة إلعامرية

إلرت
 بة

 إلعامرية

 
42491616 6616474.1 6995021.6 944594.66 219952 33371.84 40661.94 147275.12 33428.95 57522396 6 

 42491616 إلفلوجة
 

164489563 55251574 5713973.7 1241317 182472.5 221487.6 787067.27 184592.1 270563663 10 

 164489563 6616474 إلحبانية
 

47805785 2467290 433237.4 60713.11 72396.68 247426.15 56795.43 222249681 8 

 47805785 55251574 6995022 إلرمادي
 

19212580 2126099 270148.4 316678.4 999046.47 227279.4 133204212 9 

 19212580 2467290 5713973.7 944594.7 هيت
 

2385088 217998.9 242883.3 626557.46 87500.17 31898466 7 

 2385088 2126099 433237.4 1241316.7 219952 حديثة
 

638121.9 609531.3 888646.38 32692.95 8574685.5 4 

 638121.9 217998.94 270148.45 60713.111 182472.55 33371.84 عنة
 

1563028 485882.88 9923.759 3461661.2 1 

 1563028 609531.3 242883.3 316678.36 72396.681 221487.64 40661.94 رإوة
 

783112.44 13890.41 3863669.8 2 

 783112.4 485882.9 888646.4 626557.46 999046.47 247426.15 787067.27 147275.1 إلقائم
 

137051.1 5102065.3 3 

 137051.11 13890.41 9923.759 32692.95 87500.169 227279.41 56795.435 184592.06 33428.95 إلرطبة
 

783154.25 5 

 (14 ،13من عمل إلباحثان باإلعتماد عىل جدول رقم ) -إلمصدر: 
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 االستنتاجات 

ي تناول إلبحث تقييم ي محافظة  وإقع كفاءة شبكة طرق إلنقل إلير
إت  إألنبار ػز باإلعتماد عىل إلمعايي  وإلمؤشر

ي قام بها إلباحثان
 -تم إلتوصل ؤىل إإلستنتاجات إآلتية :  إلمستحصلة من خالل تطبيق إألساليب وإلطرق إؤلحصائية إلت 

ي محافظة  .2
  .( كم بكافة أصنافها موزعة حسب إلوحدإت إؤلدإرية643863) إألنباربلغ مجموع أطوإل إلطرق ػز

( بينما سجلت 393حيث بلغ ) كثافة إلشبكة سجلت إلرطبة أعىل كثافة طريق / نسمةمن خالل تطبق مؤشر   .3
 3( كم / كم291195وتصدر قضاء إلحبانية أعىل كثافة مسجال )  ،( طريق /نسمة196إلفلوجة أقل كثافة بوإقع ) 

ز سجل قضاء إلفلوجة )  ي حي 
  3( كم / كم:19122ػز

ز منخفض جدإ ومتوسط وعاىلي وعموما من خالل تطبيق دليل إإلنعطاف لوحظ تباين ب .4 ز مسارإت إلشبكة بي  ي 
 .أن كفاءة إلشبكة عاليةأي % ( 255فأن مؤشر إإلنعطاف لعموم طرق إلمحافظة أقل من )

ز عقد إلشبكة متوسط (196بلغت إلنتيجة إلنهائية لمؤشر بيتا ) .5 إبط بي 
 .مما يدل عىل أن إلي 

ز عقد إلشبكة ضعيفةمما يدل عىل أن درجة إلي   :192بلغ مؤشر كاما  .6  .إبط بي 
ز عقد إلشبكة .7   .أشارت قرينة إإلرتباط إىل أن عدد إلوصالت حققت ترإبطا جيدإ بي 

 التوصيات 

ية دإخل  .2 ز إلمستقرإت إلبرسر ي تؤمن سهولة إلوصول بي 
ألجل بناء شبكة طرق متكاملة إلبد من مد إلطرق إلت 
  .إلمحافظة وربط مدن إلمحافظة بالمحافظات إألخرى

ي  .3
وإلطريق إلذي يربط  (23ؤعادة تأهيل إلطريق إلرسي    ع وتطوير إلطرق إلرئيسة وإلثانوية كالطريق رقم ) ينبغز

ز مدينة إلقائم ومفرق 21مدينة إلحبانية إلسياحية بالطريق رقم ) ( عند مدينة إلفلوجة وإلطريق إلرإبط بي 
 .إلرطبة

ي تربط إلمناطق إلريفية أيرس إلفرت ضمن إلمنطقة  .4
ي  إلممتدةمد إلطرق إلت 

من قضاء إلقائم حت  ناحية بروإنة ػز
 .قضاء حديثة ومنها ؤىل ريف قضاء هيت
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