
 المحاضرة الرابعة عشر :

 -المؤشرات االلتصادٌة لشبكة الطرق البرٌة: 

Economic indicators of the rood network                                    

فال ٌتحمك اتصال  يٌعتبر النمل العصب الحساس لوحدة المكان فً الكٌان االلتصاد

بٌن كل من )العملٌة االلتصادٌة واالنتاج( ضمن االللٌم اال بواسطة النمل، غٌر ان 

تحمٌك النمو االلتصادي فً المناطك المختلفة ال ٌتم اال عن طرٌك رفع كفاءة 

شبكات الطرق وتحسٌنها من جانب االداء الوظٌفً لذا من المهم بٌان المؤشرات 

  -الها وعلى النحو االتً:االلتصادٌة بكافة اشك

 Network density index -مؤشر الكثافة الشبكٌة: -اوالً :

ٌمكن اعتماد اكثر من اسلوب لحساب الكثافة الشبكٌة لطرق النمل على ان الشائع 

من هذه االسالٌب نوعان هما الكثافة الشبكٌة بالنسبة لعدد السكان و الكثافة 

مكن معاٌنتها لغرض الممارنة بٌن االسلوبٌن فً الشبكٌة بالنسبة للمساحة.  التً ٌ

جد ان المدن تتغٌر كثافاتها حسب تغٌر المتغٌرات الداخلة فً ن لذاحساب الكثافة.  

حساب المؤشر.  على هذا االساس فان الرطبة التً تسجل اعلى كثافة طرق 

 بالنسبة لعدد السكان ال تسجل نفس الكثافة عندما ٌتعلك االمر بالمساحة.  

( ٌمثل ترتٌب مراكز المدن حسب اسلوب الكثافة 2الجدول رلم )مثال على ذلن 

المحسوب للسكان والمساحة، وتظهر نتٌجة الترتٌب التصاعدي للكثافات لكال 

االسلوبٌن ان مدٌنتً الفلوجة وعنة احتفظتا بنفس الترتٌب عند االسلوبٌن حٌث 

ٌب عنة )التاسع تصاعدٌا(. اما كان ترتٌب الفلوجة )االول تصاعدٌا( بٌنما كان ترت

بالً المدن فمد تغٌرت نتائج ترتٌبها. وسجلت مدٌنة الرطبة اعلى مؤشر كثافة 

 على اساس السكان بٌنما سجلت الل مؤشر كثافة بعد الفلوجة بالنسبة للمساحة.

 

 

 

 

 

 



 (2جدول رلم )                                          

 فة الطرق على اساس السكان و المساحةكثا                     

الوحدة 

 االدارٌة

المساحة 

 (2)كم

السكان حسب 

2108 

اطوال 

 الطرق

كثافة الطرٌك 

 نسمة( 011)كم/

كثافة الطرٌك 

 2كم 0111)كم/

 مساحة(

عامرٌة 

 0.0711 0.18 185.57 105336 2532 الصمود

 0.0119 0.05 247 522795 4205 الفلوجة

 1.0084 0.72 999.68 138754 714 الحبانٌة

 0.0383 0.3 1356.36 446519 7829 الرمادي

 0.0349 0.19 325.5 170776 5445 هٌت

 0.096 0.35 373.3 105710 3644 حدٌثة

 0.159 0.89 213.75 31575 5597 عنة

 0.0476 0.27 86.5 23959 5676 راوة

 0.0317 0.28 495.82 179192 8825 المائم

 0.0238 2.22 1044.08 47040 93445 الرطبة

 

 (3شكل رلم )                                            

 الكثافات بالنسبة للسكان والمساحة



 

 

 (3دول رلم )ج

 ترتٌب مراكز المدن تصاعدٌا حسب اسلوب الكثافة المحسوب           

الوحدة 

 االدارٌة

كثافة الطرٌك 

 نسمة( 011)كم/

 0111 كثافة الطرٌك )كم/

 (2كم

 7 2 العامرٌة

 1 1 الفلوجة

 10 8 الحبانٌة

 5 6 الرمادي

 4 3 هٌت

 8 7 حدٌثة

 9 9 عنة

 6 4 راوة

 3 5 المائم

 2 10 الرطبة

 

فة
ثا
لك

ا
 

 المدن

 (2كم 1000/ كم)كثافة الطرٌك 

 (نسمة 100/كم)كثافة الطرٌك 



 : تمٌٌم كفاءة شبكة النمل على اساس دلٌل االنعطاف  -:ثانٌا" 

Evaluating the transport network based on the in flection  

غرٌبا ان نالحظ ان الطرق التً نعتمدها فً رحالتنا تتضمن عددا من لٌس 

االنعطافات التً اما ان تكون نتٌجة لتفادي التجمعات السكنٌة او الموانع الطبٌعٌة 

و فً كلتا الحالتٌن فان الطرٌك ٌطول بحسب طول وعدد االنعطافات. تؤدي 

فان هذه الزٌادة تشكل اضافة االنعطافات الى زٌادة المسافة بٌن عمدتٌن  وبالتالً 

الى طول زمن الرحلة، عبئا مالٌا على مستخدمً الطرٌك  اضافة الى العبء 

 -المالً فان زٌادة طول الطرٌك تعنً الحاجة الى عدد من الخدمات منها:

 محطات الولود على الطرٌك .0

 محطات الخدمة على الطرٌك .2

 نظام مرالبة الطرٌك .3

 صٌانة الطرٌك .4

تنعكس الخدمات السابمة فً مجملها على تسعٌرة التذاكر المخصصة للسفر اضافة 

الى دفع بعض مستخدمً الطرٌك لتالفً السفر على مثل هذه الطرق و البحث عن 

بدائل افضل من حٌث سعر ولت وامان الرحلة. من حٌث االساس ٌمكن ان نمٌز 

تً ٌتم اعتمادها لتجنب نوعٌن من االنعطافات )االنعطافات اإلٌجابٌة( وهً ال

وهو انحراف مسار الطرٌك عن الخط المستمٌم المرور وسط التجمعات السكانٌة 

او انها تصمم لتحمٌك اعلى لدر ممكن من مستخدمً الطرٌك على حساب المسافة 

و) االنعطافات السلبٌة ( وهً التً ٌتم تصمٌمها لتجاوز الموانع و زمن الرحلة، 

 الطبٌعٌة.

 : ٌتم حساب مؤشر االنعطاف حسب الصٌغة التالٌة

 

 

                                                        

 

 

                                             

 X 011  الطول الفعلً للطرٌكمؤشر االنعطاف ) معامل الطرٌك( = 

 الطول المستمٌم للطرٌك                                            



 (3جدول رلم )

تعٌن درجة كفاءة الطرٌك بموجب هذا المؤشر على اساس الممٌاس                

التالً:
 

 الكفاءة االنعطاف

 عالٌة 024%-011%

 متوسطة 03735%-025%

 منخفضة 051%-038%

 منخفضة جدا %051اكثر من 

 

المعنٌة بالدراسة حٌث و على هذا االساس فمد تم حساب االنعطاف على الشبكة 

 . ات كفاءة عالٌة ذ تبٌن انها(.4كانت النتائج كما فً الجدول رلم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4جدول رلم )

 ( 2109 )دلٌل انعطاف الطرق الرئٌسٌة لمحافظة االنبار

 الخط

المسافة 

 الفعلٌة

المسافة 

 الزٌادة االنعطاف المستمٌمة

كفاءة 

 الطرٌك

 16 0.73 22 38 الفلوجة-العامرٌة

منخفضة 

 جدا

 13 0.68 19 32 الحبانٌة-الفلوجة

منخفضة 

 جدا

 متوسطة 8 0.28 29 37 الرمادي-الحبانٌة

 متوسطة 16 0.33 48 64 هٌت-الرمادي

 متوسطة 20 0.29 68 88 حدٌثة-هٌت

 منخفضة 19 0.42 45 64 عنة-حدٌثة

 9 0.64 14 23 راوة-عنة

منخفضة 

 جدا

 عالٌة 15 0.21 71 86 المائم-راوة

 85 0.52 165 250 الرطبة-المائم

منخفضة 

 جدا

 عالٌة 51 0.15 334 385 الرطبة-العامرٌة

 عالٌة 44 0.13 327 371 الرطبة-الفلوجة

 عالٌة 31 0.1 310 341 الرطبة-الحبانٌة

 عالٌة 26 0.09 283 309 الرطبة-الرمادي

 متوسطة 62 0.25 246 308 الرطبة-هٌت

 عالٌة 415 0.21 1981 2396 المجموع



 :) ترابط شبكة النمل البري(Beta index مؤشر بٌتا   -ثالثاً:

ٌعتبر مؤشر بٌتا احد المعاٌٌر المستخدمة فً تمٌٌم كفاءة شبكة النمل، و ٌعتمد هذا 

التً ٌمكن ان   (Edges or links)المعٌار على متغٌرٌن هما عدد الوصالت 

. ٌحسب هذا (Vertices or nodes)تؤشر من على خارطة الطرق وعدد العمد 

 . المؤشر من خالل الصٌغة التالٌة

   

 مؤشر  بٌتا =             

من الناحٌة النظرٌة فان لٌمة هذا المؤشر تكون اما )صفرا ( اذا لم تكن هنان 

الطرٌك او  ) اكبر من الصفر( فً حالة وجود اي عدد من وصالت على 

الوصالت.  اذا كانت لٌمة هذا المؤشر صفرا فان ذلن ٌدل على ان الشبكة تتكون 

من طرٌك واحد لٌس له اي تفرعات.  و اذا كانت المٌمة مساوٌة الى الواحد 

الصفر و  الصحٌح دل ذلن على ان الشبكة مترابطة تماما, اما اذا المٌمة اكبر من

الل من الواحد فان ذلن ٌؤشر مدى لوة الترابط اذا كانت المٌمة الرب الى الواحد و 

ضعفه اذا كانت تمترب من الصفر.  اذا زادت لٌمة هذا المؤشر على الواحد 

الصحٌح فان هذا ٌعنً وجود اكثر من شبكة. لمد تم معاٌنة طرق النمل الرابطة بٌن 

( و تم تحدٌد Google Earthدراسة بواسطة )مراكز االلضٌة التً شملتها ال

الوصالت وذلن باعتبار انها كل طرٌك واصل الى الطرٌك الرابط بٌن عمدتٌن و 

(. 0لٌس على نفس اتجاه الطرٌك الرئٌسً و كما مبٌن فً الصورة الجوٌة رلم )

من خالل هذا الشكل ٌمكن ان نالحظ ان شبكة النمل بٌن المراكز المعنٌة تتكون من 

طرٌمٌن رئٌسٌٌن ٌؤدٌان الى ربط العمد االولى فً الشبكة )عامرٌة الفلوجة( مع 

العمدة االخٌرة فً الشبكة )الرطبة(.  ٌمكن ان نمسم الشبكة على اساس الوصول 

 الى لضاء الرطبة الى المسارات التالٌة:

 الفلوجة-عامرٌة الفلوجة .0

 الرطبة-المائم-راوة-عنه-حدٌثة .2

 الرطبة-هٌت .3

 رطبةال-الرمادي .4

 الرطبة-الفلوجة-الحبانٌة .5

 الرطبة-الفلوجة-العامرٌة .6

 

 الوصوالتعدد 

 عدد العمد



( على وصالت تربطها مع الطرٌك العام المادم من بغداد 6-3وتحتوي المسارات )

 (.01والذي ٌصل الرطبة والذي ٌعرف بالطرٌك رلم )

 (6صورة رلم )                                           

 وٌة تبٌن موالع االلضٌة على طرٌمً النمل البريصورة ج                        

 

 ( ArcView G.I.S 9.3د على)االعتما-المصدر:

مخطط الترابط الشبكً لعمد شبكة النمل البري المعنٌة بالدراسة والذي تم  

(. وٌبٌن الشكل اٌضا الطرق الرئٌسٌة 6استخالصه من خالل الصورة الجوٌة رلم )

(. حٌث 6تم تمٌٌزها من خالل الصورة الجوٌة رلم )والوصالت الملحمة بها والتً 

( ان هنان مسارٌن اساسٌٌن لهذه الشبكة هما 07ٌتضح من خالل الشكل رلم )

 (.01( والمسار الوالع على الطرٌك رلم )02المسار الوالع على الطرٌك رلم )

 

 

 

 



 (4شكل رلم )                                        

 مخطط شبكة النمل االفتراضً                              

 

 ( ArcView G.I.S 9.3من عمل الباحثة باالعتماد على) -المصدر:

( ارلام الطرق التً تمع علٌها مراكز االلضٌة اضافة الى 2) ٌوضح الشكل رلم

ٌمكن  (4الطرٌك الرابط بٌن عامرٌة الصمود والفلوجة ،  من خالل الجدول رلم )

ان نحدد الوصالت والعمد على اساس المسارات التً تم تحدٌدها لشبكة النمل 

البري. لمد تم استخدام مؤشر بٌتا لبٌانات هذا الجدول وكانت النتائج كما موضحة 

فً العمود الخاص بهذا المؤشر. حٌث تراوحت لٌم المؤشر بٌن الصفر )عدم 

ن وصلة او تفرع على الطرٌك( . ( )التً تعنً وجود اكثر م2وجود وصالت( و )

(التً تشٌر الى وجود ترابط متوسط بٌن عمد  135اجمالً لٌمة المؤشر كانت) 

 الشبكة.

 

 

 

 

 بغداد

  01طرٌك 



 (4جدول رلم )

 مؤشر بٌتا لخطوط النمل على شبكة النمل البري ) للطرق الرئٌسٌة (

 الخط

عدد 

 عدد العمد الوصالت

مؤشر 

 بٌتا

 1 1 1 الفلوجة-العامرٌة

 0 1 0 الحبانٌة-الفلوجة

 0 1 0 الرمادي-الحبانٌة

 0 1 0 هٌت-الرمادي

 0 1 0 حدٌثة-هٌت

 0 1 0 عنة-حدٌثة

 0 1 0 راوة-عنة

 0 1 0 المائم-راوة

 1 1 1 الرطبة-المائم

 0.5 2 1 الرطبة-العامرٌة

 1 1 1 الرطبة-الفلوجة

 0.5 2 1 الرطبة-الحبانٌة

 1 1 1 الرطبة-الرمادي

 2 1 2 الرطبة-هٌت

 0.5 16 8 المجموع

 الصٌغة الرٌاضٌة.ى من عمل الباحثة باالعتماد عل -المصدر:                

 

 



 (Gama index مؤشر كاما  )  -رابعاً :

 Gammaمن المعاٌٌر التً تستخدم فً تمٌٌم كفاءة شبكة النمل هو مؤشر كاما 

Index)  والذي ٌعتمد فً تمدٌر الترابط بٌن عمد شبكة النمل البري. حٌث ٌتم )

دلٌل كاما =                    حساب هذا المؤشر من خالل الصٌغة التالٌة:
 

      
 

 = عدد الخطوات eٌث ان :  ح

            V عدد العمد = 

بٌن العمد الى  تتراوح لٌمة هذا المعٌار بٌن الصفر فً حالة عدم وجود ترابط

الواحد الصحٌح عندما تكون الشبكة كاملة الترابط. لمد تم وضع درجة تمٌٌم لترابط 

 (5الشبكة بناءا" على لٌم هذا المؤشر و كما ٌلً فً جدول )

 (5جدول رلم )

 مؤشرات درجة تمٌٌم ترابط الشبكات

 درجة الترابط لٌمة المؤشر

 معدومة صفر

 ضعٌفة 135الل من 

 لوٌة 1399الى  135اكبر من 

 تامة 0

 تكاملٌة الكثر من شبكة 0اكبر من 

 

( و ان 8( نالحظ ان مجموع الوصالت على الشبكة هو )36من خالل الجدول رلم )

( و التً تمثل مراكز االلضٌة المشمولة 06عدد العمد الموجودة على الشبكة هً )

كما فً الصٌغة بالدراسة. وعلى هذا االساس فان لٌمة هذا المعامل تحسب 

 -الرٌاضٌة:

     درجة ترابط الشبكة فً محافظة االنبار) كاما( = 
 

        
 

وبحسب معطٌات هذا المعٌار فان درجة الترابط بٌن عمد الشبكة تصنف على 

اساس انها ضعٌفة  الن السبب الحمٌمً فً هذا ٌعود الى وجود )لضاء الرطبة( 

ة اتصال ال تمع على الطرٌك البري ٌضم حٌث الذي ٌمكن تمٌٌزه على انه عمد



معظم مراكز االلضٌة االخرى. اضافة الى ذلن فان عامرٌة الفلوجة ال تمع مباشرة 

على الطرٌك الرئٌسً وانما ترتبط معه بوصلة و لذلن فهً تحدث ضعفا فً 

 حساب مؤشر ترابط عمد شبكة.

  ( Engagement presumptionلرٌنة االرتباط )  -امساً :خ

تهدف لرٌنة االرتباط فً الشبكة الى معرفة وحساب درجة الترابط فٌها , بممارنة 

عدد الوصالت الفعلٌة الموجودة بالشبكة المائمة مع الصى حد لعدد الوصالت 

الممكنة فً شبكة طرق النمل البرٌة التً تربط بٌن مدن منطمة الدراسة , و 

تحسب من  Engagement Presumptionبالرغم مما تمدم فان لرٌنة االرتباط 

 -خالل الصٌغة التالٌة:

 

 عدد الوصالت الحالية

عددل الوصالت الممكنة  الحد االقصى 
 قرينة االرتباط 

اذ تتراوح المٌمة بٌن ) الصفر ، والواحد الصحٌح (
(1)

( والن  6كما فً جدول )  

عدد الوصالت الحالٌة التً تم تمٌٌزها فً الشبكة كافٌة لربط عمد الشبكة مع 

بعضها االمر الذي ٌعنً ان عدد الوصالت الممكنة مساوي لعدد الوصالت الفعلٌة 

وبالتالً فان لٌمة هذا المؤشر ستكون مساوٌة الى الواحد الصحٌح والذي ٌعنً 

لصى ما ٌمكن ان ٌضاف الى الشبكة و ان عدد الوصالت الموجودة حالٌا هو ا

 بالتالً فان هذه الوصالت تحمك ترابطا بٌن عمد الشبكة.

 ( 6جدول رلم )  

 لٌاس درجة الترابط بحسب لرٌنة االرتباط

 درجة الترابط لٌمة المؤشر ت

 1341الل  شبكة للٌلة االرتباط والتكامل 0

 1399-134 شبكة ذات ارتباط وتكامل 2

 صحٌح 0 االرتباطشبكة عالٌة  3

شبكة عالٌة االرتباط والتكامل مع وجود اكثر من  4

 شبكة

 اكثر

                                                           
في الشبكة , واما حالة ) الصحيح ( فأنه يدل على عدد الوصالت الموجودة الصفر يدل على انعدام وجود الوصالت (  1)

 فعلياً , وهو اقصى عدد يمكن ان يضاف الى الشبكة .
 



 Abler methodأسلوب  ابلر  -ادساً :س

ٌستخدم هذا المؤشر لمٌاس درجة االتصال بٌن العمد الموجودة على الشبكة و التً 

تمثل مراكز االلضٌة. اذ ٌمكن من خالل هذا المؤشر التعرف على درجة االتصال 

لحالً و درجة الحد االدنى لالتصال بحسب معطٌات شبكة النمل موضوعة ا

الدراسة
(2)

. والذي ٌتكون من ثالث معادالت لبٌان الصلة الحالٌة والصلة الدنٌا 

 الموجودة ضمن الشبكة .

درجة االتصال الحالٌة لشبكة الطرق  والتً تماس من خالل المعادلة  -0

 التالٌة:

 

 

    
 الصلة الحالية لشبكة الطرق 

   

 

 wتمثل عدد الطرق البرٌة الرابطة                 : 

  nتمثل عدد العمد )الوحدات اإلدارٌة والمستمرات البشرٌة(  :

 درجة االتصال الدنٌا للشبكة والتً تماس من خالل المعادلة التالٌة: -2

   

    
                 ا دنى صلة   للطرق 

 

 صحٌح ( 0درجة االتصال العلٌا هً ) -3

 13144و بحسب معلومات الشبكة فان درجة االتصال الحالً للشبكة هً )

(, اي ان درجة االتصال الحالٌة للشبكة بموجب  132(ودرجة االتصال الدنٌا هً )

هذه المراءة ضعٌفة لشبكة الطرق وبعٌدة عن الصلة األعلى فهذا ٌعنً ان درجة 

 ق النمل البري الرابط بٌن الوحدات اإلدارٌة ) ردٌئة االتصال (.االتصال لشبكة طر

 

                                                           
 

2 

   2 



 Callusing  indicatorمؤشر )دلٌل االتصال(  -سابعاً :

ٌعد مؤشر االتصال من اهم وادق المؤشرات التً تستخدم لمعرفة مدى االتصال 

المباشر بٌن عمد شبكة نمل معٌنة، وٌعتمد على حساب عدد الوصالت الفعلٌة فً 

بكة ونسبتها الى الصى عدد ممكن من الوصالت التً ٌمكن تواجد فٌها وتكون الش

صحٌح (  0نتٌجتها محصورة بٌن ) الصفر ( فً حالة عدم وجود ترابط وبٌن )

 :ة حٌث الترابط التام بٌن أجزاء الشبكة من خالل المعادلة التالٌ

     
 الوصالت عدد

      عدد العقد( عدد العقد  )
 دليل االتصال 

وعند تطبٌك هذا المؤشر على شبكة الطرق الرئٌسٌة فً محافظة االنبار ٌكون 

  -النتائج كالتالً :

     
  

                 
 دليل االتصال 

و هو مؤشر  1300وهكذا فان مؤشر االتصال لشبكة الدراسة ٌكون مساوٌا لـ 

 مباشرة.اتصال ضعٌف بسبب عدم اتصال جمٌع عمد الشبكة 
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