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تأريخ التقديم2102/01/22 :



تأريخ القبول2102/00/22 :

الكممات المفتاحية  :الدراسات الجغرافية  ،تخطيط المدن  ،االنعكاسات الطوبوغرافية
المستخمص :

الشك ان دراسة االنعكاسات الطوبوغرافية عمى إمكانية الوصول لمعقد الحضرية أىمية

كبيرة في الدراسات الجغرافية ،كونيا تشكل قاعدة بيانات ومعمومات ذات قيمة عالية
لممخططين وصانعي القرار في مجال البيئة الحضرية وحل مشكالت المدن والتخطيط

والتنمية ،والسيَّما انيا سوف تكشف عن قياس إمكانية الوصول بين عقد الشبكة ومعرفة
فضال عن الكشف عن نوعية وحجم استخدام الطرق وتأثير
الترتيب اليرمي لعقد الشبكة،
ا

ذلك بخصائص الطرق العامة .
المقدمة :

لق ددد تط ددورت جغرافي ددة النق ددل تط ددو ار كبيد د ار ف ددي منتص ددف الق ددرن العشد درين باس ددتخدام

األساليب الكميدة ودخوليدا فدي مجدال العمدوم اليندسدية فيمدا عدرف بالطوبولوجدا Topologia

وخاصة نظرية الشبكات التي تصور شبكة الطرق خطوطاا مسدتقيمة تتردرع وتتالقدى فدي عقدد

الشددبكة ،ويعدد تحميددل شددبكات النقددل وتقدددير أبعادىددا الكميددة فددي منطقددة الد ارسددة عمددى جانددب
كبيدر مددن األىميددة مددن عدددة ندواحي فيدو أسددموب يمكددن أن يتخددذ كم شددر لمتطددور االقتصدداد
الذ وصمت اليو المحافظة حيث أن التباين فدي خصدائص شدبكات النقدل مداىو إ َّال انعكداس
لممظ دداىر المكاني ددة ف ددي النظ ددام االقتص دداد واالجتم دداعي كم ددا أن التع ددرف عم ددى الخص ددائص
 المديرية العامة لتربية األنبار /و ازرة التربية /جميورية العراق .
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الممي دزة لييكددل الشددبكة مثددل أمكانيددة الوصددول  Accessibilityوالتعبيددر عنيددا بصددورة كميددة

يوفر معايير مريدة تساعد عمى تريم أعمدق لمددك كرداشة شدبكة النقدل فدي المحافظدة والكشدف
عن األبعاد الممكنة الستخداميا .
أهداف الدراسة :
تيدف الدراسة الى اظيار مدك تأثير اشكال سطح محافظة دىوك عمى امتداد

شبكة الطرق البرية فييا وكذلك تحقيق عدة اىداف يمكن ايجازىا فيما يأتي :
 -1إعطاش صورة واقعية لشبكة الطرق في محافظة دىوك

 -2قياس مدك سيولة الوصول والكثافة المكانية لشبكة الطرق البرية في محافظة دىوك.
 -3دراسة العالقة بين امتداد الطرق والتأثيرات الطوبوغرافية عمييا .

 -4معرفة الترتيب اليرمي لألىمية لعقد شبكة النقل في محافظة دىوك .
 -5تطبيق نظم المعمومات الجغرافية  GISفي تحميل البيانات المتعمقة بإمكانية الوصول
 ،واصدار الخرائط والنتائج التي يمكن ان يستريد منيا المخططين وأصحاب القرار.
أھمية الدراسة :

تنبع أھمية الدراسة من كونيا تشكل قاعدة بيانات ومعمومات ميمة وذات قيمة

عالية ألصحاب القرار والمخططين في مجال البيئة الحضرية بما يمكنيم من حل مشكالت
التنقل داخل وخارج المدن والتخطيط لذلك وخطط االستدامة .

الحدود المكانية لمبحث .

لك ددي يك ددون البح ددث موض ددوعيا ينبغ ددي ان يك ددون ض ددمن نط دداق مح دددد  .حي ددث ح دددد

البحث في محافظدة دىدوك التدي تقدع فدي اقصدى شدمال غدرب العدراق وىدي مدن المحافظدات

ذات الموقع الجغرافي الميم اقتصاديا وسياسيا فيي منرذ العراق البر الى تركيا التدي تحددىا
مددن الشددمال وسددوريا مددن الغددرب ومددن الجنددوب محافظددة نينددوك ومددن الشددرق محافظددة اربيددل
عاص د ددمة اقم د دديم كوردس د ددتان  ،ام د ددا فمكي د ددا فاني د ددا تق د ددع ب د ددين دائرت د ددي ع د ددرض - 422224244

 424245244شددماال و خطددي طددول  327223244– 326245244شددرقا .وكمددا موضددح فددي
الخارطة رقم ( ، )1وتمتد شبكة النقل البرية لممحافظة ضمن مناطق متباينة التضدرس الدذ
تتميز بو المحافظة وكما موضح في الخارطة رقم ( )2الثالثية االبعاد . 3D
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منهجية البحث :

استخدم المنيج الكمي والوصري الحتساب درجة المركزية لمعقد الحضرية الذ

يعد

من المناھ ج التي أرست جغرافية النقل عمى أسس عممية تقوم عمى المراىيم والنظريات

والقوانين  ،لذا استخدم في ىذه الدراسة لتحميل المعمومات والبيانات المتعمقة بشبكة الطرق

في منطقة الدراسة ،وتحميل العالقات بين شبكة الطرق واألنشطة والمتغيرات المختمرة ،
الستخالص النتائج والوصول إلى الحمول المناسبة  ،وذلك باستخدام أساليب مختمرة مثل

برنامج

 ، GISوقد تم استخدام عدد من األساليب االحصائية في مواضع متعددة

لمعالجة البيانات  ،اشتممت عمى م شر درجة العقدة وم شر سيولة الوصول الجغرافية ،
إلى جانب تطبيقات الخرائط عمى برنامج  GISوالذ أمكن من التعامل مع كافة المتغيرات
عمى الخرائط وتحميميا واستخراجيا بعد معالجتيا .
 - 0مؤشر درجة العقدة Degree of node

()1

وىي الدرجة التي تحصل عمييا العقدة ( المدينة ) من خالل درجة ترابطيا أو

عالقاتيا المتبادلة بين عقد الشبكة عن طريق الوصالت الرابطة بين عقد الشبكة بصورة

مباشرة  .وىذه الدرجة يمكن استخراجيا وفق الصيغة اآلتية :
n
C1= ∑ cij
j
اذ ان -:

 = C1درجة العقدة
 = Cijاالرتباط بين عقدة  Iوعقدة  – jأما ( )1أو (. )4

 = nعدد العقد
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 -2مؤشر سهولة الوصول الجغراقية (:)1

يتم الوصول إلى نتيجة ىذا الم شر من خالل جمع المسافات بين كل موقع وجميع المواقع

االخرك ثم تقسم عمى عدد المواقع وفق الصيغة االﹶتية :
n

n

A (G) = ∑ (∑ dij) / n
J

إذ أن -:
) = A(Gمصروفة سيولة الوصول الجغرافية

 = dijمسافة المسار االقصر بين موقع  iو j
 = nعدد المواقع

خارطة رقم ()1

الموقع الجغرافي والرمكي لمحافظة دىوك
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المصدر :و ازرة الموارد المائية الييئة العامة لممساحة  ،وحدة انتاج الخرائط  ،الوحدة الرقمية . 2447 ،

خارطة رقم ()2
خارطة ثالثية االبعاد لسطح محافظة دھوك لتوضيح امتداد شبكة النقل البرية ( ) 3D
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المصدر  :نموذج التضرس الرقمي  DEMباستخدام برنامج Arc sm

أوًال  :الخصاصص العامة لتصاري

محافةة دهوك .
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كبير عمى شبكة الطرق وحركة التنقل وامكانية
تاثير اا
ت ثر التضاريس األرضية اا
الوصول وتشير الكثير من الدراسات الى تأثيرىا عمى تكاليف االنشاش وخصوصا في
المناطق الجبمية فمظاىر السطح تحدد خط سبيل الطرق

()3

 ،فكمما كانت الطرق مستقيمة

وىي سمة الطرق في االراضي المنبسطة  ،كمما كانت ىنالك كراشة في شبكة الطرق

واتساعيا وحركة الوسائط عمييا  ،أ َّما اذا كانت االرض متضرسة فينعكس ذلك عمى كراشة

السير عمييا وعمى حركة المركبات فتتناقص قدرة المركبات عمى السير صعودا او نزوالا
وبالتالي فان االنحدار يقمل من سرعة المركبة الذ ي د بدوره الى زيادة في طول المسافة

زمنيا وىذا ما يقمل من امكانية الوصول  ،فوسائط النقل الكبيرة تتحدد سرعتيا عمى

المنحدرات الشديدة بين  34-24كم /ساعة وكذلك زيادة في استيالك المركبات والتقميل
من عمرىا االفتراضي بسبب الجيد المبذول لمتغمب عمى ىذه المنحدرات

() 4

.

ويظير اثر المناطق الجبمية عمى الطرق والحركة عمييا من خالل ان ىذه المناطق

دائما تتعرض الى السيول الجارفة خالل مواسم سقوط االمطار وماينتج عنيا من التساقط

الصخر  Fall Rockاو االنييارات الطينية .

وبشكل عام ومن خالل مالحظة الخارطة رقم ( )3يمكن القول ان سطح محافظة دىوك

متباين مابين التضرس الشديد وخصوص ا في اقسامو الشمالية والشمالية الغربية والشرقية
والمتموج في وسطو والمستو في اجزاشه الجنوبية والغربية  ،وعميو يمكن القول ان سطح

محافظة دىوك يميل الى االرتراع كمما اتجينا نحو الشمال باتجاه حدود العراق مع تركيا
ولو خصائص وصرات تميزه يمكن اجماليا بما ياتي -:
 -1تبرز صرة عدم التجانس عمى معظم سطح المحافظة  ،وتشكل المساحات المنبسطة
الجزش االكبر في سطح المحافظة .

 -2يتراوح معدل االرتراع في االجزاش الجنوبية والجنوبية الغربية 344م فوق مستوك سطح
البحر وكما موضح في الخارطة رقم ( ، )4ويبدا التغير في االرتراع كمما اتجينا نحو

الشمال ليبمغ اعمى ارتراع في االجزاش الشمالية والشمالية الغربية مابين 2574-1614م
فوق مستوك سطح البحر .
 -3ي غمب عمى سطح المحافظة االنحدار العام نحو الجنوب متمثمة بجريان معظم الشبكة
التصريرية وىي صرة عامة النحدر السطح في عموم العراق .
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ثانياً  :االرتباط وفق مؤشر درجة العقدة :
أن المقيدداس األساسددي لسدديولة الوصددول ىددو مقيدداس ارتبدداط شددبكة الطددرق  ،حيددث يددتم
تمثيددل الشددبكة بمصددروفة والتددي تعبددر عددن ارتبدداط كددل عقدددة مددع العقددد األخددرك  .ويكددون عدددد
األعمدددة والصددروف مسدداويا لعدددد العقددد الموجددودة فددي الشددبكة وتعطددي قيمددة ( )1لكددل خميددة
ذات زوج من العقد المرتبطة وقيمة( )4لكدل زوج مدن العقدد غيدر المرتبطدة  ،وأن جميدع ىدذه

المصروفة يوفر مقياسا أساسيا لسيولة الوصول  ،ويعرف الترابط أيضا بدرجة العقدة .

باالعتمدداد عمددى الخارطددة رقددم ( )4تددم تصددميم المصددروفة رقددم ( )1والتددي مثمددت فييددا

جميددع الم اركددز الحض درية فددي المحافظددة والبالغددة ( )21مرك د از حيددث تلمثددل كددل خميددة ارتباطددا
مباش د ار بددين عقدددتين بقيمددة ( )1وكددل خميددة التمثددل ارتباطددا مباش د ار قيمددة ( )4ومددن خالليددا
يمكددن أن تتبددين درج ددة أىميددة ك ددل عقدددة م ددن عقددد الشددبكة م ددن خددالل حص ددوليا عمددى أكث ددر

االرتباطددات المباش درة بالعقددد (المدددن) األخددرك  .ومددن خددالل المخطددط البيدداني رقددم ( )1الددذ
صمم اعتمادا عمى مصروفة االرتباطدات المباشدرة لمددن محافظدة دىدوك حيدث يعطدي صدورة
أوض ددح لدرج ددة اىمي ددة ك ددل عق دددة موج ددودة ض ددمن عق ددد الش ددبكة  ،يمك ددن الخ ددروج بمجموع ددة

استنتاجات أىميا -:

 -1تعتبر مدينة كاني ماسي من اكثر مدن محافظدة دىدوك سديولة وصدول ضدمن قياسدات

ىددذا الم شددر النيددا حصددمت عمددى اعمددى ارتبدداط مددع بدداقي المدددن حيددث احترظددت ب ( ) 9

ارتباطددات مباشددرة مددع مدددن اخددرك ضددمن المنظومددة الحض درية لممحافظددة وىددذه المدددن ىددي:
( زاويتددة  ،مددانكيش  ،باطوفددة  ،بددامرني  ،سرسددنك  ،اور  ،سردشددت  ،العماديددة  ،ديرلددوك)

وجدداشت بالمرتبددة الثانيددة مدينددة باطوفددة ب (  ) 8ارتباطددات مباش درة وىددي ايض دا تقددع ضددمن

االقمدديم الجبمددي لممحافظددة  ،وربمددا يعددود السددبب فددي ذلددك  ،ان ىددذه المدددن وبحسددب الطبيعددة
المعقدة لمتضاريس اتخذت مواقع منرردة وطرق منرردة لموصدول الدى بداقي المددن فمدن خدالل

مالحظددة الخارطددة رقددم ( )4وعمددى سددبيل المثددال نالحددظ ان المدددن المحيطددة بمدينددة العماديددة
اتخددذت طددرق خاصددة بيددا تتصددل بمدينددة العماديددة مددن دون المددرور بددا مدينددة اخددرك ومنيددا
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طريق رودينية – عمادية و ديرلوك – عمادية وكاني ماسي -عماديدة و بدامرني – عماديدة
و سرسنك  -عمادية .

 -2احتمددت الم ارتددب االخي درة ضددمن ىددذا الم شددر بواقددع ارتبدداط واحددد كددل مددن المدددن التاليددة
(كي ددادين ،بيب ددو ،ىي ددان) وبواق ددع ارتب دداطين ك ددل م ددن الم دددن التالي ددة ( روديني ددة  ،فاي دددة  ،ف دديش
خ ددابور ) ويع ددود الس ددبب ف ددي ذل ددك ى ددو المواق ددع المتطرف ددة لي ددذه الم دددن وعم ددى اطد دراف ح دددود

المحافظة .
 -3ام ددا بالنس ددبة لب دداقي الم دددن المحص ددورة ب ددين ذات امكاني ددة الوص ددول العالي ددة والمتدنيدددة
الم ددذكورة اع دداله م دددن متباين ددة االرتب دداط م ددابين  3 – 7ارتباط ددات فنس ددبة كبيد درة من ددا ض ددمن

المنطقة السيمية المتشعبة الطرق التي يسيل مدىا وانشاشىا في جميع االتجاىات.
ثالثاً  -:االرتباط وفق مؤشر سهولة الوصول الجغرافية :

لقد تعددت وتطورت مقاييس سيولة الوصول  ،فكانت أحدك ىذه المقداييس ىدو مقيداس

سيولة الوصول الجغرافية  .ومن خالل ىذا المقيداس يمكدن التعدرف عمدى قيمدة الموقدع الدذ
تتجمى أىميتو مدن خدالل تحقيقدو ألكبدر قددر مدن سديولة الوصدول

() 2

وىدذه السديولة يمكدن ان

نستدل عمييا فدي ىدذا الم شدر مدن أدندى المسدافات التدي تدربط عقددة مدا مدن عقدد الشدبكة مدع

بدداقي العقددد (المدددن)  ،ويددتم الحصددول عمددى ىددذه النتيجددة مددن خددالل جمددع المسددافات الرابطددة
بين عقد الشبكة ثم قسمتيا عمى عدد عقد الشبكة  .وقد يتطمدب الوصدول الدى نتدائج واضدحة
في ىذا الم شر أنشاش مصروفة تحتو عمى أقصدر مسدافة بدين العقدد كمدا مبدين فدي الجددول
رقددم ( )2وباالعتمدداد عمددى ىددذه المصددروفة مددن خددالل جمددع أعمدددتيا وصددروفيا وتقسدديميا كددل
عمددى حددده لتظيددر لنددا مصددروفة أخددرك يمكددن تسددميتيا بمصددروفة سدديولة الوصددول الجغرافيددة
وكمدا مبددين فدي الجدددول رقدم ( )3بحيددث تكدون قدديم الجمدع نرسدديا بالنسدبة لألعمدددة والصددروف
ألني ددا مص ددروفة قابم ددة لمتح ددول  .ويعتب ددر الموق ددع األدن ددى مجم ددوع م ددن المس ددافات ى ددو األكث ددر

سيولة وصول.

يعتبددر م شددر سدديولة الوصددول الجغرافيددة اكثددر دقددة مددن م شددر درجددة العقدددة فددي تقيدديم
س دديولة الوص ددول كون ددو يرك ددز عم ددى مركزي ددة الموق ددع الجغ ارف ددي ض ددمن أ منظوم ددة حضد درية
محمية الغير عابرة لمحدود  ،فمن خالل مخرجات نتائج ىذا الم شر المبيندة فدي الجددول رقدم
( )3يمكن استخالص ما يأتي :
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 -1احتمددت مدينددة بددامرني المرتبددة االولددى كمدينددة ذات موقددع مركددز ضددمن عقددد الشددبكة
الحضدرية بمعدددل مسددافة 46295كددم وىددذا ميدزة الموقددع المتوسددط اذ ان امكانيددة الوصددول الددى
العقد االخرك يكون بمسافات متقاربة قياسة الى العقد ذات الموقع المتطرف .

 -2جدداشت مدينددة باطوفددة بالمرتبددة الثانيددة بمعدددل مسددافة قدددره 48219كددم ومدينددة سرسددنك
بالمرتب ددة الثالث ددة بمع دددل 48281ك ددم ومدين ددة العمادي ددة بالمرتب ددة الرابع ددة بمع دددل  54244ك ددم
ومدينة زاويتة بالمرتبة الخامسة بمعددل 54229كدم ومديندة مدانكيش بالمرتبدة السادسدة بمعددل

51219كددم ومدينددة كدداني ماسددي بالمرتبددة السددابعة بمعدددل 54244كددم  ،وتعتبددر ىددذه المدددن
مجتمعددة تمثددل الحمقددة المركزيددة الثانيددة التددي تحدديط بددالموقع االول والتددي تمثمددو مدينددة بددامرني

فمدو القينددا نظدرة لمخارطددة رقدم ( )4نجددد ان ىددذه المدددن تحديط بالمدينددة المركزيددة بددامرني عمددى
شكل حمقة  ،ويكون تسمسميا مع اتجاه عقارب الساعة وكالتدالي ( كداني ماسدي  ،العماديدة ،
سرسنك  ،زاويتة  ،مانكيش  ،باطوفة ) .
 -3تمثمددت الحمقددة الثانيددة حددول المدينددة المركزيددة كددل مددن المدددن التاليددة ( دىددوك  ،سددميل ،
زاخو  ،فايدة  ،سردشت  ،دير لدوك  ،اور  ،باتيدل  ،العاصدي  ،رودينيدة ) بمعددالت متبايندة

مابين 52245كم لمدينة دىوك و 69262كم لمدينة رودينية

 -4مدن الطبيعددي ان تاخددذ المدددن المتطرفددة الموقدع الم ارتددب االخيدرة فددي أ قيدداس المكانيددة
الوص ددول  ،وك ددان م ددن نص دديب الم دددن التالي ددة ( ف دديش خ ددابور  ،ىي ددان  ،كي ددادين ) بمع دددالت

مسافة ( 79233كم 88219 ،كم 142219 ،كم ) وعمى التوالي .
النتاصج والخاتمة ..
 -1احددتالل المدددن الواقعددة ضددمن االقمدديم الجبمددي الم ارتددب االولددى والتددي تتميددز بالتضددرس
الشديد في بعض اجزائو في إمكانية الوصول ومن خالل تحميميا بم شرين ىما درجدة العقددة
وسدديولة الوصددول الجغرافيددة  ،يعكددس مدددك التطددور مددن ناحيددة التخطدديط الددذ وصددمت اليددو

المحافظددة  ،والددذ انعكددس عمددى كردداشة شددبكة الطددرق فييددا بالتغمددب عمددى العوائددق الطبيعيددة
الموجودة .
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 -2ان م دداتم انج ددازه م ددن تط ددور ف ددي ش ددبكة الط ددرق ف ددي محافظ ددة دى ددوك خ ددالل السدددنوات
الماضية وفي عموم اقميم كوردستان العراق امكن من ربط جميدع مددن المحافظدة بدالرغم مدن

الطبيعددة الجبميددة التددي تميددز سددطحيا  ،يعددد انجددا از رائعددا فددي ظددل متطمبددات تنمويددة فرضددتيا
ظددروف التح ددديث ف ددي جميددع المج دداالت  ،بحي ددث نددرك ان مدين ددة ك دداني ماسددي وىددي ضددمن

المنطقة الجبمية تحتل المرتبة االولى في م شر درجة العقددة بواقدع ( )9ارتباطدات مباشدرة ثدم
تمييا مدينة باطوفة وبامرني والعمادية بواقع ( )8و ( )6ارتباطات عمدى التدوالي وىدذه االضدا
ظمن المنطقة الجبمية .

 -3احتم ددت مدين ددة ب ددامرني المرتب ددة االول ددى ف ددي قي دداس س دديولة الوص ددول الجغرافي ددة بمع دددل
وصددول الددى العقددد الموجددودة فددي الشددبكة بمعدددل 46295كددم برددارق قميددل بينيددا وبددين المدددن

االخدرك داللدة عمدى التوزيدع المندتظم لمعقدد الحضدرية عمدى سدطح المحافظدة سدواش اكاندت فدي
المناطق المنبسطة او الجبمية .
 -4ظير من خدالل تحميدل امكانيدة الوصدول فدي شدبكة الطدرق البريدة لمحافظدة دىدوك انيدا
ظيرت بشكل مكتمل ومن المتوقع ان خطط التنمية المسدتقبمية تجعميدا فدي صدورة افضدل لدو

تددم اسددتكمال طددرق المحافظددة بطددرق ذات مم درين ذىاب د ا واياب د ا او التوسددع فددي حرددر االنردداق

لمتغم ددب عم ددى الت ددأثيرات الناتج ددة ع ددن االرتراع ددات خصوص ددا ف ددي االقس ددام الش ددمالية والش ددرقية
لممحافظة .
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Evaluation of topographical impacts on access to urban nodes in
Dohuk Governorate
Using Geographic Information Systems G.I.S
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Abstract
There is no doubt that the study of the topographical implications
of the accessibility of the urban contract is of great importance in the
geographical studies, as it constitutes a database and information of
high value for planners and decision makers in the field of urban
environment and solving the problems of cities and planning and
development, especially as it will reveal the measurement of access
between the nodes of the network and knowledge of the arrangement
Hierarchical network nodes, as well as the detection of the quality
and size of the use of roads and affected by the characteristics of
public roads.
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