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  ملخص
ة تحليل  إلىالدراسة  تھدف ة  في محافظة الكركق شبكة الطربني ة البياني باستخدام النظري

اليببعض و ث  األس ن حي بكة الطرق م ع ش ى واق رف عل دف التع ة، بھ ة الكمي اليتھا درج اتص
ل ا إلى باإلضافة، انيتھا وسھولة الوصول وكثافتھاودور ين تحلي ة ب وزع  أطواللعالق الشبكة والت

ى، وتوصلت الدراسة السكاني اني م أن إل دني درجة ا نشبكة الطرق تع ة و تصاليةالت الدوراني
ع شبكة الطرق داخل المحافظة أن إلىكما توصلت الدراسة  .بشكل عام اوت في توزي اك تف  ،ھن
الدراسة بضرورة وضع الخطط  أوصتالطرق ال تتناسب مع نسب السكان، لذا  أطوالوان نسبة 

  .توزيع السكان وتلبية احتياجاتھم بإعادةالتنموية الكفيلة 

ا ةالكلم ة   :ت الدال اليةالنظري ة، االتص ة، الدوراني ول،البياني ھولة الوص مبل ، س ل ش ، دلي
  .الكثافة

 
Abstract 

This study aims to structural analyses road network in Karak 
Governorate using graphs theory and some quantitative methods in order 
to recognize the reality of the road network in terms of the degree of 
Connectivity and Circuitry and Accessibility and Density, in addition to 
the relationship between the lengths of the network and population 
distribution analysis, the study found that the road network suffers from 
the low level of connectivity and Circuitry in general, and the study 
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concluded that there is a disparity in the road network distribution within 
the province and that the lengths of roads ratio does fit with population 
ratios, so the study recommended the need to develop to ensure re-
distribution of the population and meet their development plans. 

Keywords: Graph Theory, Circuitry, Connectivity, Accessibility, 
Shimbel Index, Density. 

  
  المقدمة

 ً ا ة إرتباط ة المرتبط رية الھام م األنشطة البش ن أھ داً م ل واح د النق ً  يع ا ان وثيق ذا بالمك ، وھ
الجغرافي ھي نتاج عالقات  عناصر النقل بالنسبة للجغرافي، فالحركة في مفھوم تعنيهيتجلى فيما 

يلة  ذهمكانية متبادلة، والطريق وس ة ھ ق العالق اط، وھو وثي ان في تشكيلة االرتب ، بعناصر المك
  .فيهوبالعوامل الجغرافية المؤثرة 

ي العامل التي تھتم بھا الدول بشكل كبير، فھ البنية التحتية خدماتشبكات الطرق من  تعتبر
االطرق الجيدة والمخططة يعطي ا، فالدولة ذاتوتوفير األمن والقوة لھ في تطور الدول األساس  ھ

ة االتصال والترحال .  (Shabat, 2011)وعسكرية ،وتجارية ،قوة اقتصادية وقد أصبحت حرك
يم د شبكات الطرق معيارا لقياس العالمن مجريات حياتنا اليومية، لذا تع قات واالرتباطات بين إقل

ا، وآخر ر من األمور األساسية للجغرافي ي تعتب ، حيث التفاعل المكاني واالرتباطات اإلقليمية الت
د  بكات الطرق تع ة، فش دون حرك رز ب بكة الطرق ال تب ي ش ة ف ات المكاني ان االختالف الي ف وبالت

  ). Sarkar, 2013(اإلقليم بأسباب الحياة بمثابة الشرايين التي تغذي 

ة،  ة االقتصادية واالجتماعي ق التنمي واقتناعاً بالدور الكبير الذي تلعبه شبكة الطرق في تحقي
ا  بھدف تحليل بنية شبكة الطرق فقد جاءت ھذه الدراسة من خالل  ،في محافظة الكركوتركيبھ

ى باإلضافةتعرجھا وسھولة الوصول، ودرجة  ،ودورانية الشبكة ،التعرف على درجة اتصالية  إل
ة  ،شبكة الطرق من ناحية والمساحة أطوالتحليل العالقة بين  ة السكانية من ناحي  ؛أخرىوالكثاف

ة من عدة  ر من األھمي نظرا الن تحليل شبكات الطرق وتقدير أبعادھا الكمية يعد على جانب كبي
الذي وصلت إلية محافظة الكرك،  صادياالقتيمكن أن يُتخذ كمؤشر للتطور  أسلوبفھو : نواحي

ام  ي النظ ة ف اھر المكاني اس للمظ و إال إنعك ا ھ بكات الطرق م ي خصائص ش اين ف حيث أن التب
  .واالجتماعي الذي وصلت إلية المحافظة االقتصادي

  مشكلة الدراسة
ف  ي مختل ا ف ا ملحوظ رك تنوع ة الك ھدت محافظ د ش طةلق ة  األنش االقتصادية واالجتماعي

ةة في والخدمي رة اآلون د  األخي ذي شھدته المحافظة بفعل النمو السكاني المتزاي نتيجة التطور ال
ا ،الناتج عن الزيادة الطبيعية للسكان رى المجاورة لھ اطق والق  ؛وارتفاع معدالت الھجرة من المن

ا ن ،بسبب إنشاء جامعة مؤتة ادة في الوظائف الحضرية جموم وع وزي ه من تن ر، عن ذي  األم ال
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يةتوفير الخدمات  يتطلب ى  األساس ادة الضغط عل ى زي ك عل ا السكان، وانعكس ذل ي يحتاجھ الت
بكات الطرق  ة بش ة المتمثل ة التحتي ادة خدمات البني ة زي دادنتيج ة أع ات العام والخاصة  ،المركب

وصعوبة الوصول  ،واالختناقات المرورية ،الداخلة والخارجة من المحافظة، وظھور المشكالت
ي  يط المناسب ت أصبحتالت اب التخط ل غي ي ظ رك ف ة الك ة وخاصة مدين ا المحافظ اني منھ ع

بكات الطرق دمھا لش از بضيقھا وق ي تمت اني الت يم المك اب التنظ ي ظل غي ذلك ف  ،لألنشطة، وك
ذلك تظھر الحاجة الماسة لدراسة  ).Althainh, 2005( والمرافق والخدمات المختلفة ونتيجة ل

ى تركيب شبكة الطرق في محافظة ا ول  أسبابلكرك من اجل الوقوف عل راح الحل المشكلة واقت
  .التخفيف من حدتھا األقلعلى  أوبھا لحل المشكلة جذريا  األخذالمناسبة والمالئمة، والتي يمكن 

  أھداف الدراسة
إلى تحقيق عدة أھداف يمكن إيجازھا  الكركشبكة الطرق في محافظة تركيب تھدف دراسة 

  :فيما يأتي

 .في محافظة الكركشبكة الطرق اقعية لصورة و إعطاء .1

  .في محافظة الكرك درجة اتصالية شبكة الطرق تحليل .2

 .في محافظة الكرك الشبكةدورانية تحليل درجة  .3

 .كة الطرق البرية في محافظة الكركوالكثافة المكانية لشب اس مدى سھولة الوصولقي .4

 .حافظة الكركشبكة الطرق في م وأطوالدراسة العالقة بين التركز السكاني  .5

  أھمية الدراسة ومبرراتھا
  :تنبع اھمية الدراسة من خالل النقاط التالية

براز وظيفتھا في تحقيق االتصال بين مركز المحافظة والمراكز او ،تحليل شبكة الطرق .1
  .اخرىالبشرية والخدمية التابعة لھا من جھة، وبين بقية المحافظات االخرى من جھة 

من خالل قياس مدى اتصالية ودوارنية  لطرق في محافظة الكركفاءة شبكة اتقييم مدى ك .2
 .الشبكة

تحديد اولويات االستثمار واالنفاق على مشاريع الطرق، بحيث تراعي التباين المكاني في  .3
  .ثافة شبكة الطرق في محافظة الكركك

ار في تحليل البيانات المتعلقة بشبكة الطرق، واصد GISتطبيق نظم المعلومات الجغرافية  .4
  .الخرائط والنتائج التي يمكن ان يستفيد منھا المخططين واصحاب القرار
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  منطقة الدراسة
ع محافظة  ة تق ن المملك وبي م ي الجزء الجن رك ف ةالك ن  األردني دھا م ث يح مية، حي الھاش

ة، ومن الشرق صحراء  وب محافظة الطفيل ان، ومن الجن ا والعاصمة عم الشمال محافظة مادب
وتقدر مساحة المحافظة حوالي ). 1(الشكل كما يبين ومن الغرب البحر الميت،  ،األردنيةالبادية 
م2701 بته  2ك ا نس احة م ذه المس كل ھ ن % 2.8وتش الي م احة إجم والي  األردنمس ة ح والبالغ

م 89318 ن ، 2ك ا زاد م ةومم ق أھمي رور الطري رك م ة الك حراوي محافظ ربط  الص ذي ي ال
ق المحافظات الشمالية بالمحافظات الجن وبية في الجھة الشرقية من المحافظة، وكذلك مرور طري

  .األغوار الذي يربط شمال المملكة بجنوبھا في الجھة الغربية من المحافظة

  ).محافظة الكرك( منطقة الدراسة :)1(شكل 
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نسمة، ونسبة  306900م حوالي 2013لعام  في محافظة الكرك ويبلغ مجموع عدد السكان
م/نسمة 11.56ا حوالي الكثافة السكانية فيھ ع ل2ك ةلمحافظة ، ويتب ا سبعة ألوي ا يوضح إداري ، كم

  ).Department of statistics, 2014(، )2(الشكل 

   .محافظةال التقسيمات اإلدارية في :)2( شكل

  وأساليبھا منھجية الدراسة
كة الطرق للتعرف على الخصائص العامة لشب المنھج الوصفيعلى اعتمدت الدراسة 

وتصنيفھا وتطورھا، إضافة إلى  ،واتساعھا ،، من حيث أطوالھافي محافظة الكرك البرية
وجمع البيانات  ،التوزيع الجغرافي للشبكة وامتدادھا واتجاھاتھا، وكذلك محاورھا الرئيسية

والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة من مصادرھا المختلفة، كما انه ووفق ھذا المنھج فقد تم 
مؤلف من نقط وخطوط،   Graphق في المحافظة على شكل مخطط بيانيتمثيل شبكة الطر

وتشير الخطوط لشبكة الطرق لتسھيل وصف وتحليل الشبكة، وبعد  ،بحيث تشير النقط للمحطات
التي تتضمن مقاييس درجة االتصالية  Graph Theoryالنظرية البيانية ذلك تم تطبيق طرق 

، ومقاييس سھولة Alpha Indexوقرينة الفا  Gamma Indexكقرينة غاما  ،ونسبة الدورانية
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للتعرف على المحطات سھلة الوصول والمحطات المعزولة صعبة الوصول، كالعدد  ؛الوصول
 Detourوقرينة التعرج   Shimble Indexوقرينة شمبل  Associated Numberالمتصل
Index وذلك وفق معادالت خاصة بكل مقياس من ھذه المقاييس ،.  

 أسسجغرافية النقل على  أرستالذي يعد من المناھج التي  المنھج التحليليخدم كما است
لذا استخدم في ھذه الدراسة  ).khiar, 1990( لى المفاھيم والنظريات والقوانينعلمية تقوم ع

لتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بشبكة الطرق في منطقة الدراسة، وتحليل العالقات بين 
حلول الالستخالص النتائج والوصول إلى  ؛ألنشطة والمتغيرات المختلفةشبكة الطرق وا

  .GISكاستخدام برنامج  مختلفة أساليبمناسبة، وذلك باستخدام ال

وقد تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية في مواضع متعددة لمعالجة البيانات، اشتملت 
ومؤشر كثافة  ،وسھولة الوصول ،والدورانية ،على األسلوب الكمي لقياس درجة االتصالية

وقرينة التعرج أو معامل االنعطاف، باإلضافة إلى استخدام التحليل اإلحصائي في  ،الشبكة
والذي    GIS دراسة العالقات المتبادلة بين المتغيرات، إلى جانب تطبيقات الخرائط على برنامج

 .تخراجھا بعد معالجتھاأمكن من التعامل مع كافة المتغيرات على الخرائط وتحليلھا واس

  الدراسات السابقة
بھدف  ،تحليل بنية شبكة الطرق االردنية وتباينھا االقليمي) Khashman, 1994(تناول 

التعرف على العوامل المؤثرة في تباين درجة اتصالية شبكة الطرق من اقليم الى اخر في 
وفي قياس  ،يب شبكة الطرقاالردن، وابراز دور النظرية البيانية في قياس خصائص بنية وترك

مدى ارتباط شبكة الطرق بالخصائص الجغرافية في المحافظات االردنية، وتوصلت الدراسة ان 
االختالفات نتيجة  ؛متدنية نسبيامتباينة ودرجة اتصالية شبكة الطرق في معظم المحافظات 

القتصادية، وأوصت المكانية بين االقاليم من حيث مالمحھا الطبيعية وخصائصھا االجتماعية وا
الدراسة بضرورة اجراء دراسات في المستقبل تتناول عوامل اخرى تؤثر في تركيب وبنية 

في مختلف المناطق  حجم االنفاق المالي المخصص لشق وانشاء الطرق :شبكات الطرق مثل
  .واالقاليم

ام التحليل الكمي لشبكة الطرق المعبدة في محافظة اربد ع) Al-Tarzi, 1996(وعالج 
بھدف القاء الضوء على واقع شبكة الطرق، واظھار العالقة بين نمو شبكة الطرق ونمو  1994

السكان في المحافظة، وتوصلت الدراسة الى ان اتجاه الطرق الرئيسية يختلف عن اتجاه الطرق 
الثانوية، كما ان كثافة الطرق تختلف بين مناطق المحافظة، اضافة الى ان سھولة الحركة على 

طرق تختلف باختالف اصنافھا ومنطقة سيرھا، وان شبكة الطرق في المحافظة يرتفع فيھا ال
 .مؤشر االنعطاف

ة ب) Alterkawi, 2001( وقام ل في مدين تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط النق
بكة  ع ش ى واق ليط الضوء عل ى تس ة ال دفت الدراس عودية، وھ ة الس ة العربي ي المملك اض ف الري

ا في  ،في مدينة الرياض، واعداد قاعدة بيانات خاصة بشبكة الطرق الطرق تفاد منھ يمكن ان يس
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ل رحالت  ة تحلي ة في عملي ى توظيف نظم المعلومات الجغرافي عمليات التخطيط، كما تھدف ال
اد اقصر الطرق للوصول، وتوصلت الدراسة  السفر وتحديد الشوارع المزدحمة بالمرور، وايج

المعلومات الجغرافية تعد اداة فعالة في تحليل البيانات المكانية وتلعب دور كبير الى ان تقنية نظم 
رار،  ا المخططين واصحاب الق تفيد منھ في مجال تخطيط النقل وتوفير قاعدة بيانات يمكن ان يس
ل ر مث ام مروري كبي ة ازدح اك طرق في الرياض تشھد حرك  :كما توصلت الدراسة الى ان ھن

د ك فھ ق المل اوط ،طري ق العلي ين ان  ،ري ي ح وبي، ف دائري الجن ق ال اك والطري ھد ھن طرق تش
دائري الشرقي، و ق ال رقا والطري ق خريص ش ل طري ا مث ا م ة نوع رور معتدل ة م  اوصتحرك

ل ي النق ة ف ات الجغرافي م المعلوم ق نظ ي تطبي ع ف ة بضرورة التوس م  ؛الدراس ى اھ رف عل للتع
تم اخذھا  ،طرقالعيوب والمشكالت التي تعاني منھا شبكات ال ى ي رار حت ديمھا الصحاب الق وتق

  .بعين االعتبار عند عمليات التخطيط

التحليل الكمي للطرق المرصوفة في محافظة سوھاج ) Abraham, 2007(وتناول 
وتوضيح  ،بھدف ابراز البناء الداخلي لمحاور الطرق في المحافظة ،بجمھورية مصر العربية

يب ا النقلية واھميتھا، وكذلك بھدف التعرف على خصائص تركالعالقة بين مواقع العقد وانماطھ
، وتوصلت الدراسة الى ان توزع شبكة الطرق ذات اتصالية شبكة الطرق وتباينھا المكاني

ولم يتحقق بھا االتصال المباشر بين جميع عقدھا لتصل الى مرحلة االكتمال، كما  ،متدنية
وان محافظة سوھاج  ،الى التناسق واالنتظام توصلت الدراسة الى ان توزع شبكة الطرق يميل

  .وصول وذات درجة مركزية عاليةالكانت االسھل في امكانية 

تحليل نظام شبكة الطرق المعبدة في محافظة اربيل من ) Khazaal, 2009(ودرس 
والترابط بين التجمعات الحضرية، كما  ،بھدف التعرف على درجة االتصالية ،منظور جغرافي

وتحليل مؤشر االنعطاف للشبكة،  ،سة الى تحليل درجة مركزية الشبكة والعقدھدفت الدرا
تجمع  :وتوصلت الدراسة الى ان ھناك تجمعات حضرية حققت درجة اتصالية عالية مثل

تجمع حاج  :شقالوه، في حين ان ھناك تجمعات ھامشية تعاني من تدني درجة االتصالية مثل
جمع شقالوه كانت تمثل العقدة المركزية في شبكة طرق عمران، كما توصلت الدراسة الى ان ت

المحافظة مما جعلھا مركز اداري مثالي، كما وجد ان مؤشر االنعطاف لشبكة الطرق في 
  .نظرا للطبيعة التضاريسية المعقدة الراضي المحافظة ؛المحافظة كان مرتفعا

قضاء الدور بھدف بدراسة التحليل الجغرافي لشبكة الطرق في ) Aduory, 2010(وقامت 
معرفة مسارات طرق النقل واطوالھا وكثافتھا ومدى كفاءتھا، وتوصلت الدراسة الى ان كثافة 
شبكة الطرق في قضاء الدور منخفضة قياسا باالقضية االخرى، كما ان مسارات شبكة الطرق 

لمائية، والموارد ا ،ومظاھر السطح ،كالموقع الجغرافي ،في القضاء تتاثر بالعوامل الطبيعية
 . والصناعي وتوزيع السكان ،وكذلك تتاثر بالعوامل البشرية كالنشاط الزراعي

الج  ي ) Sola, 2011(وع ي ف ة اكيت ي منطق رق ف ية للط ة االساس اني للبني ب المك التركي
د  ،نيجيريا، وقد ھدفت الدراسة الى قياس نسبة اتصالية شبكة الطرق في المنطقة م العق د اھ وتحدي

ن الوص ي يمك بكة الت ة لش ى الخصائص الطبوغرافي رف عل ى التع افة ال ھولة، اض ا بس ول اليھ
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ة،  الطرق في منطقة الدراسة، وتوصلت الدراسة الى تدني نسبة اتصالية شبكة الطرق في المنطق
ھي العقدة االسھل وصوال مقارنة بالعقد االخرى، وأوصت ) Ado-Ekiti(اكيتي -وان عقدة ادو

واعادة تاھيلھا وخاصة الطرق الخارجية، وانه البد من  ،الحالية الدراسة بضرورة صيانة الطرق
ى الطرق السريعة ة عل ا  ؛ اعادة بناء الجسور الضيقة الواقع ة، كم لتالفي االزدحامات المروري

ة السكان والسلع والخدمات في  توصي الدراسة بضرورة انشاء العديد من الطرق لتسھيل حرك
  .المنطقة

ر ) Patarasuk, 2012(وتناول  ة(اتصالية شبكة الطرق وتغي الغطاء االرضي ) ديناميكي
ر الغطاء  في مقاطعة لوب بوري في تايالند، بھدف توضيح العالقة بين تطور شبكة الطرق وتغي
ة  ين التنمي ي تحس اھم ف انه ان يس ن ش بكة الطرق م وير ش رى الباحث ان تط ث ي االرضي، حي

ى ين تطور شبكة الطرق  االقتصادية واالجتماعية، وتوصلت الدراسة ال ة ب ة قوي اك عالق ان ھن
اثر بتطور  وتغير الغطاء االرضي، كما توصلت الى ان ھناك عدد من انواع الغطاء االرضي تت

  .المناطق السكنية والعمرانية ومحاصيل االرز والغابات وغيرھا :شبكة الطرق مثل

وتش بيھ) Sarkar, 2013(ودرس  ة ك ي منطق رق ف بكة الط ب ش ل تركي رب تحلي ار غ
ة ة في المنطق من  ،البنغال في الھند، وتمثلت اھداف الدراسة بتقديم لمحة عن شبكة الطرق الحالي

راح بعض  ،حيث التعرف على حالة الطرق والتباين المكاني لتطور شبكة الطرق، اضافة الى اقت
اني م ،االستراتيجيات ذات العالقة لصانعي القرار ة تع ى ان المنطق دني وتوصلت الدراسة ال ن ت

ا  دة مم وفر شبكات طرق جي ة من ت اطق محروم مستوى كفاءة شبكة الطرق، وان كثير من المن
ا توصلت  اطق، كم ك المن ة تل ى تنمي الي عل يؤثر على حركة نقل السكان والسلع والخدمات وبالت

كالفيضانات والسيول،  ،الدراسة الى ان اكثر العوامل المؤثرة في شبكة الطرق االخطار الطبيعية
وكذلك غياب اھتمام المنظمات والمؤسسات الحكومية بتلك المناطق وتھميشھا، وتوصي الدراسة 

ة ىوتحسين مستواھا  ،بضرورة انشاء المزيد من الطرق في المنطق مستوى افضل  للوصول ال
  .من االتصالية وسھولة الوصول

ث ة الم) Taran, 2015( وبح ي محافظ ة ف رق البري بكة الط اني لش ل المك رق التحلي ف
ة  ات الجغرافي م المعلوم تخدام نظ رقباس بكة الط ل ش دف تحلي ق  ،بھ ي تحقي ا ف راز وظيفتھ واب

ز ال ة والمراك ز المحافظ ين مرك ةاالتصال ب ة  عمراني ين بقي ة، وب ن جھ ا م ة لھ ة التابع والخدمي
اءة شبكة الطرق في محافظة  يم مدى كف ى تقي ة، باالضافة ال ة ثاني المحافظات االخرى من جھ

ى ان  ،المفرق ا، وتوصلت الدراسة ال اس نسبة اتصاليتھا ودرجة ودوارنيتھ شبكة  من خالل قي
ل نسبة االتصالية  ام، حيث تق دني درجة االتصالية بوجه ع الطرق في محافظة المفرق تتميز بت

ا أن شبكة %42لمعظم شبكات الطرق بالمحافظة عن  ا، كم ة غام يم قرين ك ق ى ذل ا تشير إل ، كم
ة % 11نسبة الدورانية حيث أن نسبتھا لم تتجاوز  الطرق تتميز بتدني كما تشير إلى ذلك قيم قرين

ة  ل محافظ رق داخ بكة الط ة ش الية ودوراني بة اتص ادة نس ة بضرورة زي ا، وأوصت الدراس الف
ا  ؛المفرق من خالل إنشاء العديد من الطرق الجديدة اإلضافية فشبكة الطرق ما زالت في معظمھ

د األدن وفر إال الح ة ال ت ة الواقع ز العمراني ين المحطات أو المراك ة ب ن االتصالية والدوراني ى م
  .عليھا
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  والمناقشة التحليل

  نسبة االتصالية والدورانية باستخدام النظرية البيانية تحليل .أ
ةفي  أنواعھالقد تم تطبيق النظرية البيانية على شبكة الطرق بمختلف  ، محافظة الكرك ألوي

ل الشبكة نقط  من خالل تمثي اني مؤلف من عدد من الخطوط وال ى شكل مخطط بي ة عل الحقيقي
ة  ات الجغرافي امج نظم المعلوم بكا)GIS(داخل برن ا لمختلف ش ل غام تخراج دلي ت ، بھدف اس

  :قياس نسبة االتصالية من خالل المعادلة التاليةالطرق في منطقة الدراسة، وذلك ب

  
  :حيث أن

e .وصالتالخطوط أو الطرق أو ال عدد تمثل.  

v .المحطات أو العقد عدد تمثل.  

ة  بة الدوراني اس نس بكة لقي نفس الش ا ل ل الف تخراج دلي ذلك اس ة  أيضاوك الل المعادل ن خ م
  :التالية

  
  :حيث أن

e . الخطوط أو الطرق أو الوصالتعدد تمثل.  

v . المحطات أو العقدعدد تمثل.  

  :الكرك محافظةألوية في معامالت غاما والفا لشبكة الطرق ) 1(ويبين الجدول 

  .محافظة الكرك بألويةمعامالت قرينتي الفا وغاما لشبكة الطرق  :)1(جدول 

نسبة الدورانية   عدد الخطوط  عدد المحطات  اللواء
  دليل الفا

درجة االتصالية 
  دليل غاما

  0.44  0.14  24  20  الكرك  قصبة
  0.42  0  5  6  القطرانة
  0.44  0.12  17  15  القصر
  0.66  0.33  4  4  فقوع

  0.40  0.24  17  16  المزار الجنوبي
  0.44  0  4  5  األغوار الجنوبية

  0.50  0  3  4  عي
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  :ما يلي )1(نستنتج من خالل الجدول 

بي .1 ابق نس اك تط وط  ھن دد الخط ين ع بكة أوب ي الش رق ف ات  ،الط دد المحط رى  أووع الق
ك وخاصة في لواء فقوع ،المحافظة ألويةالواقعة على ھذه الشبكة في مختلف   أن، ويعني ذل

من  أكثر أو األقلجميع المحطات في المدن الواقعة على تلك الشبكة متصلة بخط واحد على 
ؤدي  إزالةالطرق، بحيث لو تم  أوالخطوط  ك الشبكة ال ي ىأي خط من خطوط تل فصل  إل

ىانقطاع االتصال بين المحطات، مما يشير  أوالشبكة  وفر الحد  إل ىت  ؛من االتصالية األدن
  .)3(ل ، انظر الشكلتالي عدم انعزالية ھذه المحطات عن بعضھا البعضوبا

ل  ألويةتتميز شبكة الطرق في مختلف  .2 المحافظة بتدني درجة االتصالية بوجه عام، حيث تق
ا تشير %50نسبة االتصالية لمعظم شبكات الطرق بالمحافظة عن  ى، كم ة  إل يم قرين ك ق ذل

 .غاما

ين مختل .3 ة ف شبكات الطرق بالنسبة لدرجھناك تفاوت شبه ملحوظ ب ة اتصاليتھا في منطق
رغم من الدراسة، وعلى  ه يالحظ  إالانخفاض درجة االتصالية، ال ذه النسبة تصل أنان  ھ

وبي في لواء ال أدناھا زار الجن ا، %40م واء  وأعالھ وعفي ل ا، %66 فق ة في  أم اقي ألوي ب
د %50 -42بين المحافظة فقد تراوحت نسبة االتصالية  ارب في درجة ، وق ذا التق يعزى ھ

وي شبكة الطرق،  إلىاتصالية الشبكة  ي تحت ة الت ة المنطق ى باإلضافةتجانس طبوغرافي  إل
 .التجانس المكاني في الخصائص االقتصادية والسكانية لمختلف المناطق

في معظمھا بتدني نسبة الدورانية بشكل ملحوظ، مما  تميز شبكة الطرق في محافظة الكركت .4
ا إليھاكما يشير  ، فالطرق الدائريةاأللويةعدد الطرق الدائرية في كل  يعني قلة اد  دليل الف تك

ة كانت  ة وعي، حيث أن نسبة الدوراني ة واألغوار الجنوبي واء القطران تكون معدومة في ل
ة في تلك األلوية% 0 ا، في حين بلغت نسبة الدوراني وع إذ بلغت أعالھ واء فق حوالي  في ل

33.%  
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  .لخريطة الطوبولوجية لمحافظة الكركا :)3(شكل 

  سھولة الوصول أو إمكانية تحليل  .ب
ذه السھولة مدى  ا، وتعكس ھ ة واليھ تعبر سھولة الوصول عن سھولة الحركة داخل المنطق

ذه  ،اكتمال شبكة النقل، وتتحدد سھولة الوصول بناء على عدد الوصالت ى ھ ة عل اه الحرك واتج
ل من التطبيقي لقياس سھولة الوصو األسلوباتبع الباحث وقد ). Awadeh, 2007(الوصالت، 

ا في الشكل  خالل دراسة الخريطة الطبولوجية ، حيث عمل )4(لشبكة الطرق في المحافظة كم
د  ،)Matrix(على تكوين مصفوفة  ا العق ى محوريھ م  أوووضع عل د ت المحطات المدروسة، وق

كانا  ة س ز العمراني ر المراك ار اكب د(اختي ع  ،)العق ي جمي ية ف ز االقض ل مراك ي تمث ةوالت  ألوي
ا  ،عقدة 13المحافظة، وبالتالي تكونت المصفوفة من  ممثلة لعدد المراكز العمرانية والتي تمر بھ

  .والعمودي األفقيالطرق وللمحورين 
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   .الكرك الخريطة الطبولوجية لشبكة الطرق في محافظة :)4(شكل 

  :ما يلي أھمھاشبكة بعدة مقاييس من ويمكن قياس سھولة الوصول بين عقد ال

 ):Shimbel(قرينة شمبل (إمكانية الوصول حسب عدد الوصالت بين العقد  .1
أي عقدة في  إلىالمؤشرات المستخدمة في قياس سھولة الوصول  أھميعتبر ھذا المؤشر من 

المحطات المصفوفة التي تبين عدد الطرق التي تربط كل محطة ببقية  إنشاءيمكن بعد  إذالشبكة، 
ذلك المحطات  األسھلأي المحطات  إلىالتعرف  ،في الشبكة األخرى روصوال وك زاال  األكث انع

دليل شمبل، والتي يتم استخراجھا بحساب عدد الوصالت بين  أوفي شبكة الطرق باستخدام قرينة 
ى  ،وأخرىكل عقدة   أساسوبجمع كل صف على حده، ثم ترتب العقد حسب سھولة الوصول عل

ا في سھولة الوصول أن ال ل عدد من الوصالت ھي أكثرھ عقدة التي ترتبط ببقية الشبكة عبر أق
  ).2(إلى بقية عقد الشبكة كما في الجدول 
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  .)قرينة شمبل( مصفوفة سھولة الوصول حسب عدد الوصالت بين العقد: )2(جدول 

  
  :ما يلي نستنتج) 2(الجدول  وبناء على البيانات الواردة في

ة لمجموع عدد  الكركتمثل مدينة   .أ  ى قيم ة شمبل، حيث سجلت أدن عقدة مركزية وفق قرين
أتيالوصالت، فھي  ة  ت ىفي المرتب غ عدد إذمن حيث سھولة الوصول،  األول الطرق  يبل

ا مباشرة  22بالمحطات جميعھا في الشبكة حوالي  الالزمة لربط محطة الكرك وصلة، تليھ
رى تشغل ؛لةوص 27بمجموع  ومؤتة ،والربة ةقرية الجديد ذه الق ك أن ھ اً  ويرجع ذل موقع

 .وترتبط بمعظم العقد النقلية في الشبكة ،عقدياً مركزيا تلتقي عنده معظم الطرق

ث   .ب  دة، حي ھولة وصول جي ع بس د تتمت اك عق ھولة الوصول، فھن ي س رى ف اقي الق تختلف ب
ا ، وذ)وصلة  40أقل من ( من الوصالت  متوسطترتبط ببقية عقد الشبكة عبر عدد  ك ألنھ ل

وبي وغور  ،والطيبة ،والقصر ،عي :وتمثلھا قرى ،ل موقعاً شبه مركزيتشغ زار الجن والم
رتبط كل  ت الشبكة تتسم بصعوبة الوصولعقد ومحطا باقي أن، في حين المزرعة حيث ت

ين  راوح ب رى)وصلة 45  – 40( منھا ببقية العقد عبر عدد يت ا ق  ،غور الصافي :، وتمثلھ
 .، وتفسير ذلك أنھا تشغل مواقع شبه ھامشية على الشبكةسد السلطانيو وصرفا ،والجدعا

ة اسد السلطانياقل العقد وأضعفھا في سھولة الوصول ھي قرية  إن  .ج  رتبط ببقي د ، حيث ت لعق
الي ) وصلة 45( عبر عدد من الوصالت يبلغ ة شمبل، وبالت د حسب قرين رتع زاال  األكث انع

غل موق ا تش ك ألنھ رق، وذل بكة الط ى ش اً ھامشعل ي ع اً ف ة الياً متطرف رقالمنطق نش  ية م
  .وانعزالھا عن بقية العقد ،محافظة الكرك
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 لوصول حسب الرقم المتصل بكل محطةإمكانية ا .2
اد  إذرقم في خاليا الصف،  أعلى إلىيشير الرقم المتصل بكل محطة  عمل الباحث وباالعتم

د، با ين العق رقم المتصل على مصفوفة سھولة الوصول حسب عدد الوصالت ب ة ال ستخراج قيم
ة المصفوفة ،بكل محطة من المحطات الواقعة على شبكة الطرق ود بنھاي ا   ،ووضعھا في عم كم

ى  بأي، وبالتالي فان اقل رقم متصل )3(في الجدول  دل عل ذه المحطة ھي  أنمحطة ي  األسھلھ
حيح  س ص وال، والعك ير  أن إذوص ل يش م متص ر رق ىاكب ي  أن إل ة ھ ك المحط عباألتل  ص

  .انعزاال األكثروصوال، وبالتالي 

  .)الرقم المتصل( مصفوفة سھولة الوصول حسب عدد الوصالت بين العقد :)3(جدول 

  
 :نستنتج ما يلي) 3(وبناء على البيانات الواردة في الجدول 

ة الدراسة  إن  .أ  ين قيم الرقم المتصل للمحطات الواقعة على شبكة الطرق في منطق تراوحت ب
د )3-6( ة الكرك ، وق ىسجلت مدين دد  أدن رقم المتصل بع ة لل ذا احتلت ) 3(قيم وصالت ل

ا  ؛انعزاال واألقلوصوال  األسھلھذه المحطة ھي  أن، مما يدل األولىالمرتبة  نظرا لموقعھ
ع المحطات  ة اتصاليتھا م ادة درج بكة وزي د الش ين عق دد  األخرىالمركزي ب ل ع ر اق عب

 .ممكن من الوصالت

رقم معظم المحطات  إن  .ب  يم ال زت بسھولة وصول متوسطة حسب ق الواقعة على الشبكة تمي
االمتصل المشار  ابق،  إليھ ك المحطات حوالي  إذفي الجدول الس غ عدد تل  محطات) 9(بل

 أماكنھذه المحطات تقع في  أن، مما يدل على )5-4(ت قيم الرقم المتصل لھا ما بين تراوح
 .شبه ھامشية
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عوبة إن  .ج  زت بص ات تمي ض المحط والي  بع ددھا ح غ ع د بل ول، وق ي الوص رة ف ) 3(كبي
ك المحطات  إذ، وصرفا والجدعا سد السلطانيمحطات تمثلھا قرى  دد المتصل لتل غ الع بل

ا يشير ) 6( ره، مم ىوصالت لذا احتلت المراتب االخي ك المحطات تشكل مراكز  أن إل تل
  .انعزاال أكثر، مما جعلھا األخرىعمرانية ھامشية بعيدة عن المحطات 

ذكر  دير بال مبل  أنوالج ة ش الل قرين ن خ ھولة الوصول م ق بس ا يتعل تنتاجه فيم م اس ا ت م
م التوصل  إلىللمحطات الواقعة على الشبكة في منطقة الدراسة، يتوافق  ا ت ا مع م هحد م من  إلي

 أوخالل الرقم المتصل بكل محطة من المحطات الواقعة على تلك الشبكة، حيث كانت المحطات 
د  ھلاألالعق بكة س ي الش م التوصل الوصوال ف ي ت مبل، والت ة ش ن خالل قرين ا م ھا  ،يھ ھي نفس

ات  م التوصل  أوالمحط ي ت د الت االعق ك  إليھ ق ذل رقم المتصل، وينطب الل ال ن خ ى  أيضام عل
  .انعزاال في تلك الشبكة واألكثروصوال  األصعبالمحطات 

  كثافة شبكة الطرقتحليل   .3
ة شبكة الطرق في أ يتعد كثاف ع الجغراف ة صورة من صور التوزي ومؤشر من  ،ي منطق

دمھا اقتصاديا ة وتق ا مستوى تطور المنطق اءة  ،المؤشرات المھمة التي يقاس بھ وتظھر مدى كف
ل  بكة داخ يمالش ط  أو اإلقل ن ابس ة م ر الكثاف د مؤش ا يع ة، كم اليبالدول ة  األس رھاالكمي ، وأيس

ة الوصول من خالل فالمناطق ذات الكثافة العالية في شبكات الط رق تكون األفضل في إمكاني
  .)Abu madenh, 2008( تقديم خدمات نقل متميزة، عكس المناطق التي تقل فيھا نسبة الكثافة

بعضھا جغرافي، وبعضھا تاريخي، وبعضھا االخر وتتوقف كثافة الطرق على عدة عوامل 
من خالل استخدام  الكركحافظة اقتصادي، وقد تم استخراج الكثافة المكانية لشبكة الطرق في م

ارتوغرافي  ار الك اني ) Line Density(االختب ل المك ق التحلي ي ملح وفر ف  Spatial(المت
Analyst Tools ( ضمن برنامج(ArcMap10.2)  كما يبين الشكل)الكثافة  أن، حيث وجد )5

والتي تشمل كل من منطقة الدراسة جنوبية الوسطى وال األجزاءلشبكة الطرق ترتفع في  المكانية
 األجزاء، على العكس في عي ولواء المزار الجنوبي ولواء القطرانةولواء  الكركمن لواء قصبة 

 انالحظ انخفاض إذ، الجنوبية واألغوارالقصر وفقوع والتي تشمل كل من لواء  الشمالية والغربية
  .للكثافة فيھا اكبير
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  .الكرك الكثافة المكانية لشبكة الطرق في محافظة :)5(شكل 

ة الطرق في  إضافة م حساب كثاف د ت ا سبق فق ةلم من خالل توضيح  محافظة الكرك ألوي
ةالعالقة بين كل من المساحة وعدد السكان في  ةمن  األلوي ي تخدمھا من  ،جھ ةوالطرق الت  جھ

ؤث ؛التي تعاني نقصاً في الشبكة واأللوية ،التي تتمتع بشبكة جيدة األلوية، لتحديد أخرى ذي ي ر وال
ادالت رياضية خاصة  ذا الغرض مع د استخدم لھ ا، وق بغير شك في أوجه النشاط االقتصادي لھ

كما ورد ذكرھا في  ،بالنسبة للسكان أوبكل مؤشر سواء كان كثافة شبكة الطرق بالنسبة للمساحة 
ى  السبع محافظة الكرك ألويةفصل المنھجية، وبتطبيق ھذه المؤشرات على  م الحصول عل د ت فق

  .أدناهالموضح ) 4(ل الجدو
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  .م2013لعام  ة والسكان في ألوية محافظة الكرككثافة شبكة الطرق بالنسبة للمساح: )4(جدول 

  اللواء
أطوال 
 الطرق

  2كم/

مساحة 
اللواء 

  2كم/

عدد سكان 
 اللواء

  نسمة/

  كثافة الطريق
للمساحة 

 *2كم2/100كم

كثافة الطريق 
للسكان 

 *نسمة2/1000كم
  2.66  28.4  82710  764  217  قصبة الكرك 

  4.7  4  8860  1060  42  القطرانة
  3.2  34  26600  247  84  القصر
  1.4  20.4  15530  103  21  فقوع

  3  44.5  72940  494  220  المزار الجنوبي
  1.6  7.2  41380  897  65  األغوار الجنوبية

  15  33.3  1238  57  19  عي

  

*

  

  
اك اختالف في مؤشر ك أن )4(نستنج من خالل الجدول  ق بالنسبة للمساحة ھن ة الطري ثاف

ين  ةب ة،  ألوي ت  إذالمحافظ ىبلغ وبين أقص زار الجن واء الم ي ل ة ف ر الكثاف بة لمؤش دار  س بمق
ى ذلك ويرجع ؛2كم100لكل 2كم44.5 داد ال ال ى االمت ذي انعكس عل واء األمر ال طولي لشكل الل

واء، الرتفاع عدد التجمعات العمرانية المتم إضافة، فيه الطرق أطوال شبكة ثلة بالقرى في ھذا الل
ةنس أدنىفي حين بلغت  واء القطران م4بنسبة  بة لمؤشر الكثافة في ل م100لكل  2ك ا يظھر  2ك كم

قلة عدد التجمعات السكانية فيه نظرا لبعده عن مساحته الواسعة و إلىويعود ذلك  ؛)6( الشكلفي 
تاء  ة  األمرصيفا،  والحارةمركز المحافظة، ولظروفه المناخية الجافة ش ى كثاف ذي انعكس عل ال

 .شبكة الطرق

 



 "...... تحليل بنية شبكة الطرق في"ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1700

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )8(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  
  .الكركمحافظة  ألويةنسبة كثافة شبكة الطرق بالنسبة للمساحة في  :)6(شكل 

ي أما اك  أنالحظ بالنسبة لمؤشر الكثافة للسكان، ف ين ھن اين واضح ب ةتب ا  المحافظة ألوي كم
في  وأدناھانسمة،  1000لكل  2كم15بمقدار  في لواء عي أقصاھاوصلت  ، حيث)7(الشكل  يبين

وع واء فق دار  ل م 1.4بمق ل  2ك ات  1000لك دد التجمع كان وع دد الس ادة ع د زي ا يؤك مة، مم نس
لواء عي  أن، في حين  وانخفاض كثافة الطرق من جھة أخرى في لواء فقوع ،العمرانية من جھة

بيابمساحة صغيره  التجمعات السكانية فيه تركزو يمتاز بارتفاع الكثافة السكانية ر، نس ذي  األم ال
ي الحاجة  ا يعن ه، مم ىانعكس على كثافة شبكة الطرق في ل الجھات  إل ام من قب د من االھتم مزي

  .المختصة لتطوير الطرق لخدمة عملية النقل داخل ھذا اللواء
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  .محافظة الكرك ألويةنسبة كثافة شبكة الطرق بالنسبة للسكان في  :)7(شكل 

بمؤشر الكثا أنوالجدير بالذكر  ه عي ة بالنسبة للمساحة يحمل في طيات حساب  أنوھو  ،ف
ي  لال ف ون مض ة يك اليمالكثاف ك  أو األق ن تل را م زءا كبي رة، الن ج احات الكبي دول ذات المس ال

ى العكس  ديدة التضرس، وعل ال ش كان كالصحاري والجب ورة بالس ر معم ون غي احات تك المس
ان مؤشر الكث از ب ي تمت ة الدراسة الت ة بالنسبة للمسبالنسبة لمنطق عاف وائي  ،احة مرتف تثناء ل باس

ة ة واألغوار الجنوبي ك لصغر مساحة  ؛القطران ةويرجع ذل ات  األلوي رب التجمع ة، وق من ناحي
ة  بعض من ناحي كانية من بعضھا ال ى أخرىالس بكة الطرق عل ة ش ذلك يفضل حساب كثاف ، ول

ة  وذلك الن؛ المساحة أساسمن حسابھا على  أفضلعدد السكان  أساس السكان ھم مصدر الحرك
  . والتنقل على الطرق ومصدر النشاط االقتصادي في أي المنطقة

  الطرق وأطوالالعالقة بين تركز السكان   .4
كان  إن ز الس ين ترك تالف ب اين واالخ والالتب ي  وأط ةالطرق ف ر  ألوي ة غي ة الدراس منطق

ى تخدام منحن ة باس ذه العالق ن ھ ق م ن التحق ذا يمك ل الوضوح، ل د  مكتم ر اح ذي يعتب ورنز ال ل
ع احدھما  ،)Index of Difference(مؤشرات التفاوت  ويتكون منحنى لورنز من  خطي توزي

ي ع الفعل ل التوزي ر يمث الي واآلخ ع المث ل التوزي ع   ،يمث ين التوزي ورة ب افة المحص ر المس وتعب
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لي عن المثالي دل ذلك فكلما ابتعد خط التوزيع الفع ،الفعلي و المثالي عن مدى العدالة في التوزيع
ة  ة لمعرف ات الجغرافي ي الدراس تخدم ف حيح ، ويس س ص ع والعك ي التوزي ة ف دم العدال ى ع عل

ولذلك استخدم ). khiar, 1990(تركز ظاھرة ما في منطقة معينة،  أوالتفاوت في تشتت  وإظھار
ري السكا ين متغي اين ب دار التب ة مق ين  وأطوالن منحنى لورنز لمعرف ا يب ) 8(الشكل الطرق كم

  ) .5(المحافظة وفقا للجدول  ألويةوذلك بترتيب السكان حسب 

  .الطرق تراكميا وأطوالالسكان  ):5(جدول 

 عدد السكان  اللواء
  نسمة/

النسبة 
المئوية 

 %للسكان 

كم النسبة اتر
 المئوية
  %للسكان 

 أطوال
 كم/الطرق

النسبة 
المئوية 

  %للطرق 

كم النسبة اتر
 المئوية

  %للطرق 
  32.5  32.5  217  33.2  33.2  82710الكرك قصبة 

  38.8  6.3  42  36.8  3.6  8860  القطرانة
  51.4  12.6  84  47.5  10.7  26600  القصر
  54.5  3.1  21  53.7  6.2  15530  فقوع

المزار 
  87.5  33  220  83  29.3  72940  الجنوبي

األغوار 
  97.2  9.7  65  99.6  16.6  41380  الجنوبية

  100  2.8  19  100  0.4  1238  عي
  -  100  668  -  100  249258  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .باستخدام منحنى لورنز الطرق في محافظة الكرك وأطوالالعالقة بين تركز السكان  :)8(شكل 
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ر  تساوي )8(يتضح من الشكل  ة لمتغي النسب المتراكمة لمتغير السكان مع النسب المتراكم
ة أطوال لسكان من في نصيب ا التجانس، وھذا يبرز تقريبا أطوال الطرق ة منطق الطرق في ألوي

ين أن لمختلفةالدراسة ا ى % 99.6، فقد تب ا من الطرق، % 91.8من السكان يحصلون عل تقريب
ى % 53.7وان  كان يحصلون عل ن الس ي % 51.4م ا يعن رق، مم ن الط وازن أنم اك ت ي  ھن ف

ع الطرق  ركتناسب توزي ة الك ي محافظ كان ف ع الس ع توزي بيل المم ى س ال، فعل واء قصبة  :ث ل
ى  ،من السكان% 63.4يمثالن  المزار الجنوبيولواء  ،الكرك أطوال من % 61.9يحصالن عل
ة الطرق ي المحافظ م  ف وال الطرقبحك بة أط ع نس ا م كان فيھم دد الس ال  ،تناسب ع ذلك الح وك

  .  الكرك محافظة بالنسبة لباقي األلوية في

  النتائج
  اآلتيةالنتائج  إلى، فان الدراسة توصلت ةالتحليل والمناقش أساليببناء على نتائج 

ةتتميز شبكة الطرق في مختلف  .1 ام،  الكرك محافظة ألوي دني درجة االتصالية بوجه ع بت
ا تشير %50حيث تقل نسبة االتصالية لمعظم شبكات الطرق بالمحافظة عن  ى، كم ك  إل ذل

  .قيم قرينة غاما

ين مختلف شبكات الطرق بالنس .2 ة ھناك تفاوت شبه ملحوظ ب بة لدرجة اتصاليتھا في منطق
في المزار  أدناھاتصل نسبة االتصالية  إذالدراسة، وبالرغم من تدني ھذه النسبة بوجه عام، 

وبي ى الجن ا، %0.40 إل واء  وأعالھ ي ل وعف ا، %0.66 فق ي  أم ةف ة المحافظ اقي ألوي  ب
ين  ارب في درجة %0.50 -0.41فتتراوح نسبة االتصالية ب ذا التق د يعزى ھ اتصالية ، وق

وي شبكة الطرق،  إلىالشبكة  ي تحت ى باإلضافةتجانس طبوغرافية المنطقة الت التجانس  إل
 .المكاني في الخصائص االقتصادية والسكانية لمختلف المناطق

في معظمھا بتدني نسبة الدورانية بشكل ملحوظ، مما  تميز شبكة الطرق في محافظة الكركت .3
ا، فنسبة الدورانية كما يشير األلوية يعني قلة عدد الطرق الدائرية في كل اد  إليھ ا تك ل الف دلي

ة واء األغوار الجنوبي واء  تكون معدومة في لواء القطرانة ول ، في حين بلغت نسبة عيول
 %.0.33حوالي إذ بلغت  في لواء فقوع أعالھاالدورانية 

ة الكرك .4 رقم المتصل، حيث س تمثل مدين اس ال ة شمبل ومقي ة وفق قرين دة مركزي جلت عق
من حيث سھولة الوصول،  األولىفي المرتبة  تأتيأدنى قيمة لمجموع عدد الوصالت، فھي 

ر  األخرىنظرا لموقعھا المركزي بين عقد الشبكة وزيادة درجة اتصاليتھا مع المحطات  عب
 .اقل عدد ممكن من الوصالت

بنسبة في كثا أعلى سجل لواء المزار الجنوبي .5 ىة وصلت فة الطرق بالنسبة للمساحة بنس  إل
ىسجل  لواء عي أن، في حين كم100/كم44.5 ة الطرق بالنسبة  أعل للسكان نسبة في كثاف

 .نسمة1000/كم15 إلىبنسبة وصلت 
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ر .6 ة لمتغي ذا  تساوي النسب المتراكمة لمتغير السكان مع النسب المتراكم أطوال الطرق، وھ
ة الد يبرز التجانس ة منطق ة في مدى نصيب السكان من الطرق في ألوي م راسة المختلف بحك

  . ا مع نسبة أطوال الطرقتناسب عدد السكان فيھ

  التوصيات
ي توصلت  امن خالل النتائج الت راح عدد من التوصيات  إليھ ه من الممكن اقت الدراسة فان

ول  ي الوص ھم ف د تس ي ق ىالت ع  إل لوض دن  أفض ي الم رق ف بكات الط يط ش ال تخط ي مج ف
  :لى النحو التاليوالمحافظات، ويمكن تلخيص التوصيات ع

دني اتصالية شبكات الطرق إنشاء أولوية إعطاء .1 اني من ت ي تع  الطرق الجديدة للمناطق الت
  .في ضوء التباين المكاني لدرجة االتصالية بشبكة الطرق داخل المحافظة

ا  .2 ع درجة كفاءتھ يعھا وصيانتھا ورف ضرورة االھتمام بشبكة الطرق القروية من حيث توس
ى  أنكملة لشبكة الطرق الرئيسية والثانوية، كما باعتبارھا طرقا م ة تعمل عل الطرق القروي

 .توفير الدورانية لشبكة الطرق الكلية

د  .3 ار عن ين االعتب ام  إعداداخذ الحجم والتوزع السكاني بع تدامة بشكل ع ة المس خطط التنمي
 .والخطط المتعلقة بخدمات النقل بشكل خاص

را وأصحاب المخططين أنظارتوجيه  .4 ة ووضع الخطط الق اطق النائي ة المن ام بتنمي ر لالھتم
 .كمحافظة الكرك خاصة خدمات البنية التحتية أوضاعھاالكفيلة بتحسين 

ة محافظات  .5 بكات الطرق ببقي ى ش نھج عل ة من حيث الم ذه الدراسة التحليلي ل ھ ق مث تطبي
ى تركيب شبك إلبرازالمملكة  اتھا عل ات الطرق االختالفات الجغرافية للمحافظات وانعكاس

  .فيھا
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