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 :الممخص
ان لمعوامل الطبيعية اثرىا عمى طرق النقل سيما عامل      

التضاريس والطبيعة الطبوغرافية لممنطقة مما انعكس عمى امكانية 
الوصول الى مراكز االقضية المختمفة في محافظة السميمانية وكذلك 

بسبب تمك الطبيعة التضاريسية. وتشكل انعكس عمى انعطاف الطرق 
دراسة ىذه الخاصية اىمية كبيرة في الدراسات التخطيطية إلنشاء 
الطرق وحل مشاكل المدن وتنميتيا. أستخدم البحث الصور الفضائية 
وبرامج نظم المعمومات الجغرافية في قياس اطوال الطرق في 

ضاريس في المحافظة ورسم الخرائط الطبوغرافية إلظيار اثر الت
انعطاف الطرق فضال عن تطبيق مؤشر سيولة الوصول الجغرافية 
فقد توصل البحث الى ان مركز السميمانية ىو االكثر وصوال حسب 
معيار الحد االدنى لممسافة وىو اقرب العقد وصوال بالنسبة لمعقد 
االخرى حسب معيار عدد الوصالت من العقد. كما ان الطرق 

ضمن الصنفين االول والرابع عند تطبيق الرئيسة لممحافظة تقع 
 مؤشر معامل االنعطاف او االنحناء.
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Abstract: 

The natural factors have an impact on transportation 

network, especially the relief factor and the 

topographical nature of the region, which is reflected in 

the accessibility  the various district centers in the 

Sulaymaniyah province , as well as the detour of roads 

due to that relief  nature. The study of this features   is of 

great importance in planning studies to construct roads 

and solve city problems, And its development.  The 

research used satellite images and geographic 

information systems programs in measuring the lengths 

of roads in the province and topographic mapping to 

show the impact of relief on the turn of the roads as well 

as applying accessibility index. The research found that 

the Sulaymaniyah center is the most accessible according 

to the minimum distance standard and is the closest 

nodes  for  other nodes according to the standard number 

of connections of the nodes  Also, the main methods of 

province falls  into the first and fourth classes when 

applying the index of curve or curve coefficient. 
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 الــــمقدمــة:
تشكل شبكات النقل في اي منطقة في العالم شريان الحياة ومن مكمالت البنى 

انيا تربط كافة التجمعات السكانية واالماكن والخدمات والمواقع االنتاجية مع  االرتكازية اذ
بعضيا البعض والذي بدوره يقصر المسافات ويساعد عمى تبادل المنفعة والخبرات وتحقيق 
التجانس االجتماعي في المجتمع الواحد ،وتؤثر االشكال التضاريسية عمى تمك الشبكة وطبيعة 

م في سيولة الى كافة اجزاء المعمورة لخمق انظمة نقل متكاممة تمبي امتداداتيا مما يساى
 احتياجات التنمية االقتصادية والبشرية .

تعد االشكال االرضية التضاريسية واحدة من العوامل الطبيعية : مشكمة الدراسة
المؤثرة في مد وانشاء طرق النقل البرية وخاصة في المناطق ذات الخصائص التضاريسية 

ينطبق عمى  قدة والمختمفة والتي تشكل المناطق المرتفعة اجزاء واضحة منيا وىذا ماالمع
 منطقة الدراسة .

تيدف الدراسة الى اظيار اثر التضاريس في محافظة السميمانية عمى : اىــــداف الـــــــدراســــــة
 وذلك من خالل:امتداد الطرق البرية الرئيسية التي تربط المراكز االدارية الرئيسية فييا 

 استعراض تضاريس محافظة السميمانية. -8

 اعطاء صورة واضحة عن تطور واقع شبكة النقل في السميمانية . -0

 قياس سيولة الوصول من خالل معيارين االول الحد االدنى لممسافة ومعيار العقد والوصالت. -3

 محافظة السميمانية.قياس معامل االنعطاف واالنحناء لشبكة طرق النقل البرية الرئيسة في  -4

طبيعة المنطقة التضاريسية واالشكال االرضية عمى مد شبكات  تؤثر: فرضية الدراسة
وديتيا جاعال المنطقة وخطوط النقل البري مما ينعكس اما عمى كثافة انتشارىا او محد

 قية اجزاء المعمورة .معزولى عن ب

دراسة في استعراض طبيعة منطقة الدراسة تضاريسيا تكمن اىمية ال اىمـــــــــية الـــــــــدراســــــة:
واستعراض المراحل التي مرت بيا شبكة الطرق البرية الخارجية في المحافظة ،فضال عن 
تطبيق معايير احصائية كمؤشر الوصول حسب عدد الوصالت وحسب عدد العقد ومؤشر 

 وصوليا لمتكامل.االنعطاف في خطوط تمك الشبكة من طرق النقل الخارجية لمعرفة مدى 
عمى استخدام عده مناىج لموصول الى ىدف  دراسةال تاعتمد منيجية الدراسة :

في استعراض الطبيعة التضاريسية ومراحل تطور  البحث منيا المنيج الوصفي والموضوعي
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كفاءه خطوط  لدراسةفضال تحميل بعض المؤشرات الكميو وذلك ، شبكة الطرق في المنطقة
 .الشبكةتمك 

 حــدود المكــــانية لمبــحــث: 
تتمثل تمك الحدود بمحافظة السميمانية التي تقع في الجانب الشمالي الشرقي من 

 شماال °53,53 -°20,23العراق والجنوبي الشرقي من المنطقة الجبمية بين دائرتي عرض 

وايران، (. وتمثل خط الحدود الدولية بين العراق 1خارطة) شرقا °63,44-°66,54 وخطي طول
وىي احدى المحافظات التي تمتمك اىمية اقتصادية كبيرة. تحدىا من الشمال والشمال الشرقي 
محافظة اربيل ومن الغرب محافظة كركوك وتحدىا محافظة صالح الدين من الجية الجنوبية 

، ويبمغ * (0كم 15120الغربية ومحافظة ديالى من الجية الجنوبية، تبمغ مساحة المحافظة )
وتقع المحافظة ضمن منطقة  .ناحية 22( اقضية وقسمت تمك االقضية الى 12االقضية)عدد 

م وادنى 3422اذ يبمغ اقصى ارتفاع في المحافظة ( 1)الجبال العالية ومنطقة التحدبات
م وتتدرج ارضيا في االرتفاع 342م اما متوسط االرتفاع في المحافظة فيبمغ 042انخفاض 

 .( 0)ب نحو الشمال والغرب الى الشرقكمما اتجينا فييا من الجنو 
 ( موقع منطقة الدراسة8خارطة )

 
 Arc Map 10.5ويعبنجتهب ثبستخذاو ثرَبيج  5105نسُخ   DEMانًصذر: يرئيخ فضبئيخ َىع 

                                                 
*

( ورنك نتجُت االشكبنيبد في انًسبحخ ثيٍ حكىيخ GIS) تى استخراج يسبحخ انًحبفظخ ثأستخذاو ثرَبيج 

 انًركس وحكىيخ كردستبٌ.
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 اريسية لمحافــــــظة السميمـــــــــانية اوال: الخصــــائص التضـــ
تضاريسية من سطح العراق يالحظ تقع اراضي محافظة السميمانية ضمن ثالثة انطقة 

 ( وىي :0خارطة)
 نطاق الجبال المعقدة االلتواء. -8

 نطاق الطيات او الجبال العالية. -0

 نطاق الطيات الواطئة او اقدام الجبال. -3

 السيول الجبمية. -4

 ( اقسام السطح في محافظة السميمانية0خارطة )

 
 Arc Map 10.5تيا باستخدام برنامج ومعالج 0214لسنة   DEMالمصدر: مرئية فضائية نوع        

يمتد ىذا النطاق بامتداد الحدود مع ايران شمال المحافظة  نطـــــاق الجبــال المعــقدة االلتــواء: -8
ويمتد الى الجيات الجنوبية الشرقية منيا، اما حافتو الجنوبية فتتكون من مجموعة من الجبال 
والتي تشكل الحدود بينو وبين نطاق الطيات العالية وتبدا من شمال وشمال شرق سيل رانية 
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ف ىذا النطاق بااللتواءات المعقدة بصورة عامة وجبال وتنتيي بجبال بالميو في حمبجة، يتص
 . (2)(م2422-1422شاىقة يتراوح ارتفاعيا بين )

ويغمب عمى تمك االلتواءات عدم االنتظام وباتجاىات مختمفة وفوق بعضيا البعض، كما انيا 
يدة تتصف بكثرة القمم ووعورتيا وشدة انحدارىا في سفوحيا وكثيرا ماتتقارب لتكون اودية شد

 م.1222الضيق اذ يبمغ معدل انخفاض االودية عن الجبال المجاورة ليا حوالي 
تكون السالسل الجبمية في ىذا النطاق عبارة عن سالسل  نطــاق الطيـات والجـبال العاليــة: -0

جبمية التوائية متوازية تحصر بينيا وديان دولية وىي عبارة عن التواءات مقعرة يتراوح متوسط 
( وحدود ىذا النطاق من 2يالحظ خارطة) (3)(م0122-1222ل ىذا النطاق )ارتفاع جبا

شمال نطاق الجبال المعقدة االرتفاع ومن الجنوب سالسل جبمية تمتد من الشمال الغربي نحو 
م 1663م وقرداغ 1328م وسمسمة بازيان 1180الجنوب الشرقي واىم جباليا ىيت سمطان 

ات كبيرة، وتحصر بينيا عدد من الوديان والسيول ويكون امتداد السالسل الجبمية لمساف
 الجبمية .

يحتل ىذا النطاق االجزاء الغربية والجنوبية من  نطـاق الطـيات الواطـئة اقــدام الجــبـال: -3
المحافظة حيث تشمل المنطقة الواقعة جنوب سمسمة قرداغ حتى الحدود مع المحافظات 

جنوبي  –امتداد ىذا النطاق باتجاه شمال غربي  المجاورة كركوك وصالح الدين وديالى ويكون
( ، تمتاز مرتفعات ىذا النطاق 3شرقي بين رافدي الزاب الصغير ونير ديالى يالحظ خارطة )

بانيا اشبو بالتالل منيا بالجبال  ، وتكون متباعدة عن بعضيا وقميمة الوعورة واالنحدار وتكون 
-322يا الشمالية ويتراوح ارتفاعيا بين )عمى شكل تالل متباعدة ومنفردة خاصة في جيات

 (م.722

 (: االرتفاعات المتساوية في محافظة السميمانية3خارطة ) 
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 (: درجات انحدار السطح في محافظة السميمانية3خريطة ) 

 
ومعالجتيا  0214)نموذج التضرس الرقمي( لسنة  DEMالمصدر: مرئية فضائية نوع 

 Arc Map 10.5باستخدام برنامج 
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وىي التواءات مقعرة محصورة بين السالسل الجبمية المحدبة، عادة ماتكون  السيول الجبمـيـة: -4
 مراكز لالستيطان البشري ونشاطاتو المختمفة ومن اىميا ىذه السيول:

يقع في اقصى الجنوب الشرقي من المنطقة الجبمية بالقرب من الحدود  سيــل شيرزور: -8
(كم وىو طولي 564العراقية االيرانية اي في الجزء الجنوبي من المحافظة تبمغ مساحتو)

كم 34(م ويبمغ طولو 522-432الشكل متكون من التواء مقعر واسع، يتراوح ارتفاعو بين)
كم تحيط بو السالسل الجبمية 04الشرقي الى كم ويصل اتساعو من قسمو 14ومعدل عرضو 

من جميع جياتو ماعدا الجية الشمالية الغربية حيث يستمر السيل في امتداده حتى يصل 
 .(4)م1222سيل السميمانية ولكنو يضيق ويرتفع مستواه حتى يصل الى 

بو وتقع بحيرة دربندخان في وسطو ويدخل فيو رافد تانجرو احد روافد نير ديالى من جان
الغربي فضال عن مجموعة من الروافد الثانوية التي تمتد في الجانب الشمالي والشمالي 

 الشرقي كرافد زلم الذي يصب في بحيرة دربندخان.
-372وىو سيل بيضوي الشكل تقريبا يقع شمال بحيرة دوكان يتراوح ارتفاعو ) سيــل رانــية: -0

(م الى 1222يقة يبمغ ارتفاعيا)(كم ويقسم السيل سمسمة جبمية ض22-02(م وعرضو)522
ربي كم وقسم غ02قسمين شرقي تسمى بشدر وىو اصغر من القسم الغربي ويمتد لمسافة 

. وقد شق نير الزاب الصغير مجراه عبر ىذه (5)0كم22 يسمى سيل بيتوين ويمتد لمسافة
زئو السمسمة في مضيق دربند وتقع مدينة رانية بالقرب من ىذا المضيق، يقطع السيل في ج

الشمالي عدد من االنيار السريعة وقد شيد سد دوكان عند النياية الجنوبية من السيل لخزن 
 مياه الزاب وتنظيميا.

ىو عبارة عن حوض واسع لوادي تاتجرو االعمى ويمتد نحو الجنوب  سيل السميمانية: -3
(كم ويأخذ السيل باالتساع عند مدينة السميمانية ويصبح عرضو 54الشرقي لمسافو )

( كم يتصل بجانبو الشرقي بسيل شيرزور وجزء الشمالي مموج وقسمة الجنوبي 13,42)
  (6)منخفض ويروي ىذا السيل رافد تاتجرو

يكون ىذا السيل بشكل مثمث مقموب قاعدتو نحو االعمى وراسو الى االسفل  سيل قمعة دزة: -4
اب الصغير الى عند قرية وشتيو، تحده من الغرب والشرق مقدمات الجبال ويجري نير الز 

 الغرب منو.
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ىذا السيل عبارة عن التواء مقعر طولي يقع بين جبال بازيان وطاسموجة ويمتد  سيل يازيان: -5
جنوبي شرقي، وىو من السيول الضيقة التي اليتجاوز اتساعو  -باتجاه شمالي غربي

 .(7)(م442(كم ومعدل ارتفاعو)14(كم، ويبمغ طولو حوالي )12)

شريط من االرض المنبسطة في الطرف الجنوبي الشرقي من بحيرة دوكان وىو  سيــل بنــكرد: -6
 يقع بين جبال اسوس وبحيرة دوكان.

وبعد ىذا االستعراض لسطح منطقة الدراسة نالحظ سيطرة الجبال كشكل تضاريسي واضح 
% في حين شكمت السيول 07,3% أما اليضاب المرتفعة تشكل مانسبتو 42,7تشكل نسبة 

 (.1( والشكل)1فقط كما في جدول)% 02,6نسبة  
 ( هساحت اقسام السطح في هحافظت السليواًيت 1جدول )

 انُسجخ انًئىيخ 5انًسبحخ / كى اقسبو انسطح

 20.71 3340 انسهىل

 28.48 4595 انهضبة

 50.81 8197 انججبل

 100.00 16132 انًجًىع

 Arc map 10.5انًصذر: تى استخراج انقيبسبد ثبالعتًبد عهى ثرَبيج            

 اقسبو انسطح في يحبفظخ انسهيًبَيخ َسجخ يسبحخ(  0) شكم 

 
 نبـــــذة عـــــن الطـــــرق فــــي العـــــراق الشمــــــالي ثانيا : 

اىمية تعتبر الطرق ىي حجر الزاوية في التطور االقتصادي واالجتماعي وتكتسب  
عب دورًا ميمًا في النواحي االجتماعية تم اخاصة في منطقة ذات طبيعة طيوغرافية وعرة لكوني

ويؤثر العامل الطبيعي دورًا بارزًا وميمًا فقد فرض طبيعة البناء  .واالقتصادية والسياسية
رافي وغبتمك المناطق الوعرة. فالعامل الطالييدوغرافي في مد وانشاء الطرق في و وغرافي بالط
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وبما ان السالسل الجبمية في المحافظة تمتد متوازية في  ،لو دورًا فعااًل في تحديد اتجاه الطرق
جنوبية شرقية وتحصر بينيما سيواًل ضيقة وتتعامد عمى تمك  –اتجاىات شمالية غربية 

 السالسل روافد نير دجمة لذا فقد اضطرت خطوط الطرق الرئيسة ان تتبع في امتدادتيا
 والخوانقتخترق تمك السالسل في مواضع الثغرات واالنفاق تي السالسل االلتوائية وال اتجاىات

وىذا يكون مكمف عند انشاء الطرق كونو يتطمب عمميات تعديل وتسوية، اما بالنسبة لمعامل 
الييدوغرافي فيعتبر مسؤواًل عن انتشار طرق النقل في مختمف جيات المنطقة بداًل من 

وغرافية بليا ط سمحتحصرىا في خطوط معينة اذا يالحظ انتشارىا بمختمف الجيات حيثما 
  (8)الطرق في منطقة الدراسة بخمسة مراحل تطور االرض، ويمكن تتبع
الطرق تبمط  هوقد كانت ىذ 1842وتعود ىذه المرحمة الى ما قبل عام  -المرحمــــة االولــــى:

 (2بالطرق القديمة وكانت محدودة التغطي اغمب اجزاء المحافظة وىي كما في الجدول )
 (8952ام )محافظة السميمانية قبل العالنقل في ( طرق 3جدول )

 ول/ كمــــــــــط دادهـــــــــريق وامتــــــــم الطـــــــاس
 85 حمبجة –سيد صادق  –عربت  –مركز السميمانية  -1
 34 قرة داغ –مركز السميمانية  -0
 022 قمعة دزة –رانية  –دوكان  –مركز السميمانية  -2
 36 جوارتو -ازمر –مركز السميمانية  -3

 277 المجموع
عبد النافع عبد الموجود واخرون، تطور الطرق  عبد نافع عبد الموجود اعتمادا عمى :من عمل الباحث 

 .102ص  1880، بغداد، مطبعة االديب البغدادية تموز 1882والجسور في العراق لغاية عام 
 لالعمار مجمس العراقيالىذه المرحمة خصص في  (:8962 – 8952المرحمــــة الثانيــــة )

في المحافظة الطرق وبأمتدادات مختمفة الغ مالية لصالح قطاع النقل اذ تم تبميط عدد من مب
 .(3جدول ) وتأىيل مجموعة من الطرق االخرى

 (8962-8952( طرق السميمانية لممدة )4دول )ــــــــــــــــج
 طول/ كم اسم الطريق وامتداده

 122 كالر –عربت  –مركز السميمانية  -1
 تأىيلاعادة  47 حمبجة –سيد صادق عربت  -0
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 54 جمجمال –مركز السميمانية  -2
 اعادة تأىيل 18 ازمر –مركز السميمانية  -3
 135 رانية –دوكان  –طاسموجة  -4
 اعادة تأىيل 22 قمعة دزة –رانية -5

 337 المجموع
عبد النافع عبد الموجود واخرون، تطور الطرق  ، عبد نافع عبد الموجوداعتمادا عمى :من عمل الباحث 

 804 ص 1880، بغداد، مطبعة االديب البغدادية تموز 1882والجسور في العراق لغاية عام 
اقتصرت طرق النقل عمى مد وانشاء بعض  (:8972 – 8962المرحمــــة الثالثــــة )

 (4وىي كما في الجدول ) الكيمومترات
 (8972 – 8962) لممدة محافظة السميمانية  النقل في  طرق( 5دول )ــــــــــــــــج

 طول/ كم اسم الطريق وامتداده 
 اعادة تأىيل 04 قمعة دزة –رانية - -1
 اعادة تاىيل 3 سرجنار –مركز السميمانية  -0

 08 المجموع
عبد النافع عبد الموجود واخرون،  ، عبد نافع عبد الموجوداعتمادا عمى :من عمل الباحث 

، بغداد، مطبعة االديب البغدادية تموز 1882تطور الطرق والجسور في العراق لغاية عام 
 .122مصدر سابق ص   1880

المرحمة بناء ومد الكثير من الطرق في  ذهشيدت ى (:8982 – 8972المرحمــــة الرابعــــــة )
ة اخرى الموجودة فييا وتعد ىيذ المرحمة من اىم محافظة فضاًل عن اعادة تاىيل مجموعال

 انذاك. التنمية االقتصادية التي شيدتيا كافة قطاعات ومفاصل الدولة العراقيةمشاريع 
 (8982 – 8972) لممدةمحافظة السميمانية النقل في ( طرق 6دول )ــــــــــــــــج

 كمطول/  اسم الطريق وامتداده  طول/ كم اسم الطريق وامتداده 
 –مركز السميمانية  -1

 قراداغ
اعادة  30

 تأىيل
 34 بنجوين –سيد صادق  -11

 17ياره  –كاني تزد  –دربندخان  -10اعادة  22 ازمر –عربت  -0
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 خوشك تاىيل
 22 ماوت -ازمر -12 22 اغمجر –دربندبازيان  -2
 02 كولكة روشو –بستانة  -13 32 بالبسيان –جوارقرنة  -3
 38 زركمي –قمعة ذرة  -14 41 سنكاو –جمجمال  -4
 38 مرادو –زراده  -15 22 سنكاو –قره داغ  -5
 01 شبو رز –قمعة ذره  -16 08 بنكرد –دوكان  -6
 33 وسنكا –قادر كرم  -17 18 ىرتل –سرجاوه  -7
 دير شيرين –قمعة ذره  -8

04 
تكية  –قره ويس  –جمجمال  -18

 01 جباري

 01 اغمجر –وكل ت –بازيان  -02 28 باسنجار –جوارتو  -12
 201 المجموع

عبد النافع عبد الموجود واخرون، تطور الطرق  ، عبد نافع عبد الموجود اعتمادا عمى :من عمل الباحث 
مصدر سابق ص   1880، بغداد، مطبعة االديب البغدادية تموز 1882والجسور في العراق لغاية عام 

120. 
وىذه المرحمة شيدت تعبيد عدة طرق واعادة تأىيل  (:8992 – 8982الخامســـة)المرحمــــة 

وكان الغاية من اغمب تمك الطرق ىو لخدمة العمميات العسكرية اثناء الحرب العراقية االيرانية 
لتساىم في ايصال مستمزمات الحرب الى كافة القطاعات العسكرية في المحافظة وخاصة 

 (.6نيا خط الحدود ا بين العراق وايران الحظ جدول )الجيات الشرقية منيا كو 
 8982 - 8972لممدة السميمانية محافظةنقل وامتداداتيا في ال( طرق 7دول )ــــــــــــــــج

 طول/ كم اسم الطريق وامتداده  طول/ كم اسم الطريق وامتداده 
 22 تيمكو -كالر-10 22 سنكاو -قرة داغ -1
اعادة  04 دير شيرين –قمعة دزة  -0

 تأىيل
 52 شكفتو –كمك  -12

 20 شوان –خان زاد  -13 28 سورة –باسفي  – وجوارت -2
 07 بنجوين –بديل جوارتو  -14 18 كورة دي –بازان  -3
 25 –تاليازير سركان  -15 6 دربينديازيان -4
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 حمريان
راده كان  –نجوين ب -16 17 بنكر –وسيان  -5

 سكان سين
34 

 –شييدان  –قمعة دزة  -6
 زركمي

اعادة  38
 تاىيل

 14 جوارتو –كاني كوزلو  -17

 03 كوالن العميا –نجة ز بر  -18 20 برزنجة –قمعة جوالن -7
 –تبو كورلي  –سنكاو  -8

 23 دربندخان
زنتو  –دالتي  –خورمال  -02

 24 سوره

 شاوستين –كايزة  – 12
42 

الطريق الدائري حول  -01
 14 السميمانية

   27 كايزة –سورداش  -11
 202 المجموع

عبد النافع عبد الموجود واخرون، تطور الطرق  ، عبد نافع عبد الموجود عمى: ة اعتمادمن عمل الباحث
  140ص 1880، بغداد، مطبعة االديب البغدادية تموز 1882والجسور في العراق لغاية عام 

في ىذه المرحمة شيدت المحافظة تعبيد عدد من  (:0282 – 8992المرحمــــة السادســـــة)
الطرق وشمل عددمن القرى ايضا وتطور المحافظة كونو جزءا من االقميم الذي استقل في تمك 

 ( 7المدة،يالحظ الجدول )
 

 (0282 – 8992لممدة ) في السميمانية محافظة نقل وامتداداتياال( طرق 8دول )ــــــــــــــــج
 طول/ كم اسم الطريق وامتداده  طول/ كم اسم الطريق وامتداده 

 12 طريق زراين_مواني ىمتاير-13 12 طريق سركموو-1
طريق كنركوة_باخ -14 12 اوكورتي–ماوت -0

 فاالماميز 
6 

طريق منحدر قازي  -15 0 طريق نزارة-2
 فاالماميز 

8 

 12 طريق جوارقورنة_فوركو  -16 1 طريق قرية تمزيت-3
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 2.4 طريق قرجتان -17 0.0 طريق دسكري السفمى -4
طريق جمي زيزان_كيف -18 12 طريق حمو كريم -5

 جمي ريزان 
10 

طريق جمي ريزان -02 04 كوخالن-نرالة-طريق كرمك-6
 الخاصة 

12.3 

 1.5 طريق كيف قازقابان-01 11 طريق قرية زيوي-7
 12 طريق حمبجة الجديدة  -00 4 خورمال-طريق كردي بور-8

 4.2 طريق نفق ازمر  -02 7 طريق كوشيان-12
-طريق حمبجة_باوة كوجك11

 كردي سماق
12 

عمر -طريق كويركاني -03
 خان 

11 

 0 طريق قرية كاني ويسة  -04 4 طريق قرية سيكانيان -10
–كركاشة –كوراتي -05 4.0 طريق وادي جافايتي-12

 شاناخسي
03 

 101.7 المجموع
وزارة االسكان والتعمير في حكومة اقميم كردستان العراق ، المديرية المصدر:من عمل الباحث اعتمادا عمى 

 العامة لالسكان والتعمير والطرق ، ومحافظة السميمانية ، بيانات غير منشورة

لكثرة الطرق في محافظة وتشغيميا فأن البحث سوف يقتصر عمى الطرق الرئيسة في و 
 المحافظة والتي تربط المراكز االدارية الرئيسة في المحافظة.

ينطمق من السميمانية متجيًا نحو الجنوب الشرقي ومحاذيًا  -طريــــق سميمانيـــــة حمبجــــة: -8
لمحافة الشماية لسيل شيرزور الذي يعتبر من اىم سيول المنطقة الجبمية واعظميا استثمارًا 

 48بت وسيد صادق ويبمغ طولو من مفرق عربت حتى حمبجة في الزراعة ويمر بمنطقة عر 
كم ويتفرع من ىذا الطريق من مفرق خورمال فرع ممتد الى خورمال ثم الى بيارة  ثم الى 

 ويؤدي الى ايران عمى الحدود. (12)كم  23الطويمة ويبمغ طولو 

حمبجة حتى مفرق سيد وىو يشترك مع طريق السميمانية  -طريـــــق السميمانيــــة بنجويـــــن: -0
صادق حيث يعبر نير جافان ويتجو شمااًل ويتبع وادي ضيق ثم يبدأ بتسمق االراضي الجبمية 
حتى يصل الى مضيق كاني فييبط الى وادي جم كوكو سور فيقطعو ويأخذ بالتسمق ثانية الى 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد ) (1العدد )

 2222اذار 

 

)657 ) 
 

الى  م ويخترق ممر ممك اده وييبط ثانية الى سيل جمي قزلجة ويواصل مسيره 1422ارتفاع 
 ان يصل بنجوين واصاًل الى الحدود العراقية االيرانية.

سموجو دوكان ومرزة رستم ورانية، بطايمر  -:شـــــدر(بقمعــــة ذره ) –طريــــق السميمانيــــة  -3
سموجو، ويقطع الزاب االسفل عند طان وسمسمة و ويختار سيل سورداش مارًا بين جبل بيرة مكر 

يدخل بتوين ثم يقطع الزاب االسفل مرة اخرى ويتجو نحو رانية دوكان مخترقًا المضيق ثم 
 كم.152مخترقًا مضيق دربند مارًا بسنكر واصاًل الى قمعة دزه يبمغ طولو 

وينطمق شمال شرقي قاطعًا سيل السميمانية اواًل ثم  -ـــــو:تجوار  –طريـــــق السميمانيـــــة  -4
يبط نحو وادي جوارنو والطريق عمى العموم يتسمق جبل ازمر ويخترقو الى مضيق ازمر ثم ي

كم ويتفرع من ىذا  27الوعورة وقميل الصالحية اثناء تساقط الثموج. ويبمغ طول الطريق  يدشد
 كم.33الطريق عند كبر فرع يتجو الى ماوت يبمغ طول 

نية متجيًا يقطع ىذا الطريق سيل السميما -دربندخـــــان: –طريــــــق السميمانيــــــة قـــــرداغ  -5
نحو الجنوب بعد ان يعبر نير تانجرو يبدأ بالصعود محاذيًا حافات سمسمة برنان حتى يصل 
الى قمة مضيق برنان ومن ثم ينحدر في طريق شديد الوعورة الى قره داغ، ويستمر حتى 

 كم. 122دربندخان بنفس الوعورة يصل طولو 

حديث االنجاز وبمستوى عالي من الجودة ذو  وىو طريق -طريـــــق السميمانيـــــة دوكــــــان: -6
في اربيل واالخر  يسنجقكم ومن دوكان يتفرع فرعين االول الى كو 52مسارين يبمغ طولو 

باتجاه الشمال حيث يتفرع الى فرعين اخرين ىما عند شقالوة في اربيل والثاني باتجاه مدينة 
 رانية وقمعة دزه.

وىو طريق ذو اتجاىين يربط محافظة  -جمجمـــــال: –طريــــق السميمانيـــتة بازيـــان  -7
 كم. 52السميمانية بمحافظة كركوك يبمغ طولو الكمي 

 ( شبكة الطرق الرئيسة في محافظة السميمانية5خارطة)
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 Arcومعالجتيا باستخدام برنامج  0214لسنة   DEMالمصدر: مرئية فضائية نوع         

Map 10.5 
 الوصــــــــول الجغـــــــــرافــــــيةسيـــــــــولة  ثالثا:

سيولة الوصول واالتصال حسب الحد االدنى لممسافة من اىم الصفات المميزة لشبكة النقل  .8
تتعمق بإمكانية الوصول او االتصال بين مراكز الشبكة، اي ان الموقع االسيل اتصااًل 

وط او ادنى حد من المسافة، بالمواقع الشبكة االخرى ىو الذي تربطو بيم ادنى عدد من الخط
وبالتالي يكون مجموع الخطوط او المسافة بينو وبينيا اقل من مجموع الخطوط او المسافات 

 بين ىذه المراكز او اي مركز اخر في الشبكة.

وىناك العديد من الطرق التي تقاس بيا الموصمية عمى سبيل المثال سيولة االتصال 
يير في المحطات عند التنقل او المبني عمى الحد االدنى من باالعتماد عمى العدد االدنى لمتغ

المسافة وباالمكان استبدال المسافة بالزمن اي الوقت الفرد في االنتقال بين مركز واخر او 
 .( 11)سيولة االتصال المبني عمى عدد السكان في المراكز
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موقع وجميع وسوف يتم استخدام مؤشر سيولة الوصول من خالل جمع المسافات بين كل 
 (.8كما في الجدول )(  10)المواقع االخرى ثم تقسم عمى عدد المواقع وفق الصيغة االتية

 ( )  ∑(∑   )   

 

 

 

 اذ ان:
A(G)مصفوفة سيولة الوصل الجغرافية = 

dij مسافة المسار االقصر بين موقع =i  وj 

nعدد المواقع = 
 سيولة الوصول الجغرافية: (9جدول رقم )

 انًرتجخ يعذل انىصىل/كى انًذيُخ

 1 78.74 انسهيًبَيخ

 2 98.07 جىارتب

 3 104.78 دوكبٌ

 4 108.56 درثُذخبٌ

 5 117.25 حهججخ

 6 119.67 جًجًبل

 7 133.56 قهعخ دزح

 8 135.68 ثُجىيٍ

 9 149.24 راَيخ

 10 165.31 كالر

 المصدر : من عمل الباحث              
يمكن التعرف عمى قيمة الموقع الذي تتضح اىميتو من خالل تحقيقو ومن خالل ىذا المقياس 

 ألكبر قدر من سيولة الوصول.
وقد يتطمب الوصول الى نتائج واضحة لتطبيق ىذا المؤشر  انشاء مصفوفة تحتوي عمى 

 اطوال الطرق بين المراكز االدارية في ناحية السميمانية اذ من خالل جمع اعمدتيا وصفوفيا 
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كل عمى حده تظير سيولة الوصول الجغرافية ،ويعتبر المركز االدنى مجموع من وتقسيميا 
 (.8المسافات ىو االكثر سيولة وصول ويمكن استخالص كما في الجدول )

( كم وبذلك يكون موقعيا مركزيًا 67،6احتمت مركز السميمانية المرتبة االولى بمعدل وصول ) .8
امكانية الوصول الى المراكز االخرى يكون متوسطًا ضمن شبكة الطرق الرئيسة إذ ان 

 . (12)بمسافات متقاربة نسبيًا إذ ان العقد االكثر مركزية ىي العقد االكبر في سيولة الوصول

جاءت المراكز جوارتو ودوكان ودربندخان بمعدل سيولة وصول جغافية متقاربة نسبيًا وىي  .0
انية والثالثة والرابعة وتعتبر ىذه ( كم عمى التوالي وىي بالمراتب الث127,4، 123,6، 87)

 العقد المركزية التي تحيط بمركز السميمانية )االول(.

اما المركزين حمبجة وجمجمال فيمكن ان تكّون الحمقة الثانية في سيولة الوصول اذا جاءت  .3
( كم عمى التوالي إذ يالحظ تأثير التضرس في اطالة 118,5، 116,0بمعدالت وصول )

 المسافة.

عقدتي قمعة دزة )بشدر( وبنجوين عمى مراتب متدنية في سيولة الوصول الجغرافية وحصمت  .4
متر يالحظ  1672-1232اذ انيا اتخذت مواقع بعيدة نسبيًا في مناطق ذات ارتفاعات تصل 

 خارطة االرتفاعات المتساوية.

ول اذ ومن الطبيعي ان تأخذ العقد المتطرقة الموقع المراتب االخيرة في قياس سيولة الوص .5
( كم  وذلك لبعد موقعيا 154,2، 138,0حصمت كل من رانيو وكالر بمعدل سيولة وصول )

 وكذلك لتضرس طبيعة تمك العقد.

 امكانية الوصول حسب عدد الوصالت بين العقد .0

يمكن حساب امكانية الوصول حسب الوصالت بين عقد طرق الشبكة وفي ىذا 
ترتيب العقد من حيث امكانية الوصول عمى المؤشر يتم تسجيل الوصالت في المصفوفة ثم 

اساس ان العقدة التي ترتبط ببقية عقد الشبكة عبر اقل قدر ممكن من عدد الوصالت ىي 
 (.12ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول ) ( 13)اكثرىا امكانية الوصول

اذ يالحظ بأن اقل عقدة ىي مركز السميمانية إذ انيا ترتبط بأقل عدد من الوصالت 
 وصمة وبذلك يمكن ان تكون أقرب العقد وصواًل بالنسبة لمعقد االخرى. 10ىي و 

 14اما في المرتبة الثانية جاءت كل من دوكان ودربندخان في عدد الوصالت وىي 
 وصمة لكل عقدة، اي انيما يكون االقرب في سيول الوصول الييما من بقية العقد.
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المرتبة الثالثة بعدد الوصالت اذ  وسجمت كل من بنجوين وجوارتو وحمبجة وجمجمال
المنطقة المرتفعة صعبة الوصول الييا  وصمة إذ ان كاًل من بنجوين وحمبجة ضمن 15بمغت 

 وكذلك الحال بالنسبة الى جمجمال. يالحظ )خارطة االرتفاعات المتساوية(.
في المرتبة الرابعة حصمت كل من رانية وقمعة دزة وكالر ترتبط بأعمى عدد من 

وصمة وبذلك تكون من ابعد العقد وصواًل طبقًا لعدد وصالتيا وذلك يعود  00الت وىي الوص
الى بعدىا عن مركز العقدة الرئيسي وىي السميمانية ولمواقعيا المتطرف في اطراف 

 المحافظة.
 مؤشــــر االنعطاف او التعــــــــرج او االنحــــــناءات في الطرق

و الخط المستقيم مما يوفر في نفقات االنشاء ولكن ان اقصر المسافات بين نقطتين ى
عمميًا ال يتحقق ذلك الربط بين عقدتين عمرانيتين بطريق مستقيم غالبًا ولكن بمالحظات اغمب 

نع الطبيعة التي تؤدي شبكات طرق النقل ننحرف ىندسيًا عن الخط المستقيم وذلك بوجود الموا
نع وقد ينحرف الطريق مسارًا يعقد عمرانية اخرى او االنعطاف لتعطي تمك الموا الى االغراق

تقع بين العقدتين وان انحراف الطريق يعتبر من الظواىر الجغرافية اليامة التي يعني بيا 
التحميل الكمي لمطريق الذي ييدف الى تحديد كفاءة الطريق في الربط بين عقدتين عمرانيتين 

  (14)ن طريق حساب لمدى االستقامةومدى الخدمة التي يؤدي لإلقميم الموجود فييا ع
 ( 12جدول رقم )  

 لمدن محافظة السميمانية امكانية الوصول طبقا لعدد الوصالت بين العقد

 
سميمان

 ية
دوكا

 ن
ران
 ية

قمعة 
 دزة

بنجوي
 ن

جوار 
 تا

حمبج
 ة

دربندخا
 ن

كال
 ر

جمجما
 ل

امكانية 
 الوصول 

المجمو 
 ع

الر 
 تبة 

مانالسمي
 1 12 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 ية

 2 15 1 3 2 2 2 2 1 1 0 1 دوكان
 4 22 2 4 3 3 3 3 1 0 1 2 رانية

 4 22 2 4 3 3 3 3 0 1 1 2 قمعة دزة
 3 16 2 2 1 1 1 0 3 3 2 1 بنجوين
 3 16 2 2 1 1 0 1 3 3 2 1 جوارتا
 3 16 2 2 1 0 1 1 3 3 2 1 حمبجة
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دربندخا
 2 15 2 1 0 1 1 1 3 3 2 1 ن

 4 22 2 0 1 2 2 2 4 4 3 2 كالر
جمجما

 3 16 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ل

 
 المصدر :من عمل الباحث اعتمادا عمى برنامج  

Arc map 10.5  ( 5والخارطة ) 

    وان مؤشر االنعطاف= 
طول الطريق الفعمي

طول الطريق بصورة مستقيمة
 

مصفوفة مؤشر االنعطاف في ومن خالل تطبيق ىذا المؤشر يمكن مالحظة جدول 
% فان معنى ذلك ان خطوط الشبكة 122شبكية طرق المحافظة إذ ان قيمتو كمما اقتربت من 

% يدل عمى وجود بعض االنعطافات 122الحقيقية يتخذ بعض االستقامة اما اذا زاد عن 
 ي:ويمكن تصنيف درجة الكفاءة وفق المقياس التال( 15)والمنحنيات وعميو فيو اقل كفاءة

 %103-122طرق ذات كفاءة عالية يتراوح مؤشر انعطافيا بين  .8

 %126،4-104طرق ذات كفاءة متوسطة يتراوح مؤشر النعطافيا بين  .0

 %142-127طرق ذات كفاءة قميمة يتراوح مؤشر انعطافيا بين  .3

 %142طرق ذات كفاءة قميمة جدًا يتراوح مؤشر انعطافيا بين اكثر  .4

النقل الرئيسية في محافظة السميمانية الى اربعة وبذلك يمكن تصنيف شبكة طرق 
 (11اصناف حسب النسبة المئوية لمعامل مؤشر االنعطاف وىي كاالتي يالحظ جدول )

 معامل  االنعطاف ( مؤشر88جدول )
 الحقيقي  الطول اسن الطريق

 كن

الطول كن 

الوثالي 

 )الطبولوجي( 

هعاهل 

 االًعطاف

 116 54 62.6 جوجوال –السليواًيت 

 111 63 69.7 دوكاى –السليواًيت 

 183 49 89.8 بٌجويي –السليواًيت 

 111 55 61.1 دربٌدخاى –السليواًيت 

 208 22 45.8 جوارتا –السليواًيت 

 113 66 74.5 حلبجت –السليواًيت 

 109 65 71 كالر –دربٌدخاى 
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 151 49 73.8 بٌجويي –حلبجت 

 143 46 65.9 جوارتا –حلبجت 

 208 30 62.5 قلعت دزة -دوكاى 

 201 34 68.3 راًيت –دوكاى 

 121 24 29 قلعت دزة -راًيت 

 150 584 876.6 هؤشر االًعطاف العام

 Arcgisالمصدر :من عمل الباحث اعتمادا عمى برنامج 

 -طرق السميمانية 5وتندرج ضمنيا  %( ذات كفاءة عالية:103-122) الصنف االول
كالر، -حمبجة، دربندخان -دربندخان، السميمانية-دوكان، السميمانية -جمجمال، السميمانية

 قمعة دزة –رانية 
%(: اليندرج ضمنيا اي طريق رئيسي 126،4-104ذات كفاءة متوسطة ) الصنف الثاني
 في المحافظة

 -(: ويندرج ضمنيا طرق رئيسية وىي حمبجة142-127ذات كفاءة قميمة ) الصنف الثالث
 جوارتا

 بكة الطرق الطبولوجية في محافظة السميمانية( ش6خارطة )

 

 (4المصدر :من عمل الباحث اعتمادا خارطة )      
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طرق وىي  4ويتدرج ضمنيا  % فأكثر(:142ذات كفاءة قميمة جدًا ) الصنف الرابع
 رانية -قمعة دزة، دوكان -بنجوين، دوكان -جوارتو، حمبجة -بنجوين، السميمانية -السميمانية

ة النتائج السابقة سيطرة الصنفين االول والرابع وذلك تبعًا لتضاريس المحافظة فقد ومن مالحظ
امتدت طرق الصنف االول في مناطق ذات انحدارات وارتفاعات الى متوسطة خفيفة يالحظ 

في مناطق من المحافظة ذات  ت( ،اما الصنف الرابع فقد امتدادا3(،وخارطة )2خارطة)
وممحوظة لذا زادت من انعطافات الطرق وانحناءاتيا مما زاد من انحدارات وارتفاعات شديد، 

 اطواليا وبذلك يكون االثر الطبوغرافي والتضاريس واضح عمى الطرق الرئيسية في المحافظة.
 االستنتـــــاجات والتــــــوصــــــــيات

 توصل البحث الى:
وانحداراتيا اال ان شبكة  عمى الرغم من تضرس سطح محافظة السميمانية واختالف ارتفاعاتيا .8

طرق النقل ممتدة عمى جميع اجزاء المحافظة وىذا ما لوحظ من استعراض الطرق مما يدل 
 عمى كفاءة تمك الشبكة والتطور الذي حصل في المحافظة.

احتمت مركز السميمانية المرتبة االولى بسيولة وصول حسب الحد االدنى لممسافة كونيا ترتبط  .0
 كم. 67،6مسافة وىي ببقية العقد باقل 

احتمت مركز السميمانية المرتبة االولى ايضًا في سيولة الوصول حسب عدد الوصالت بين  .3
 وصمة فقط بين بقية العقد االخرى. 10العقد اذ انيا ترتبط بأقل عدد وىو 

 وقعت الطرق الرئيسية في المحافظة ضمن ثالث اصناف من معامل االنعطاف. .4

المحافظة غالبًا بأكثر من طريق رئيسي وىذا ما ساعدىا في ايجاد  تخدم المراكز االدارية في .5
 بدائل لموصول الييا في حالة نزول الثمج وتوقف الحركة عميو.
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