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أبي . اهدي هذا العمل المتواضع إلى الذين أمر اهللا عز وجل أن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة

أمي الغالية العزيزة . العزيز قدوتي في الحياة، الرجل العظيم الذي أعطاني مشعل الكرامة و الشجاعة

زوجتي الفاضلة ربيعة نبع الحنان التي ما فتئت أن تمدني بالدعم المعنوي و ترسم لي طريق النجاح، 

فريد، سمير، لبنى و : إلى إخوتي و أخواتي. قلبي و رفيقة دربي و سندي في حياتي و منبع إلهامي

عبد الرءوف، عبد الجليل، عبد المنعم، إيمان قرة عيني، : إلى األزهر. مريم، وشهيناز رحمها اهللا

إلى كل أساتذة و . ي، زهية و هندإلى كل األعمام و العمات و األخوال و الخاالت إلى مهد. سيرين

إلى كل . إلى كل األصدقاء التي جمعتني بهم أيام الجامعة. -باتنة - عمال و طلبة جامعة الحاج لخضر

إلى كل األصدقاء و كل من يعرف . 2010/2011ستر نقل و إمداد دفعة  األصدقاء، طلبة قسم ما

  .من قريب أو بعيد حريز
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ما لم نكن نعلم، و نشكرك اللهم على ما رزقتنا من النعم، بسم اهللا الذي نور  الحمد هللا الذي علمنا

  .العقول و علمها

  .سورة إبراهيم 07اآلية  "زيدنكمألشكرتم  و إذ تأذن ربكم لئن" : قال عز من قال

  ".من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا"و قال رسوله الكريم عليه أفضل الصالة و ازكي التسليم 

أوال وقبل كل شيء نشكر اهللا عز و جل و نحمده لتوفيقه لي في إنهاء هذا العمل المتواضع و ندعوه 

باسماءه الحسنى و صفاته العلى أن يجعله في ميزان حسناتي، كما أتقدم بخالص عبارات الشكر و 

خل علي بعلمه حفظه اهللا، الذي لم يبيسقر هشام العرفان و التقدير إلى أخي و مشرفي العزيز الدكتور 

و نصائحه و توجيهاته القيمة التي مهدت لي الطريق إلتمام هذا العمل، و الذي كان لي في العلم مرشدا 

و ال أنسى في هذا المقام أستاذي العزيز الذي . و في المعاملة أبا و أخا فجزاه اهللا عني خير الجزاء

كما أتقدم بالشكر إلى . و كل أساتذة األجالءأكن له كل االحترام و التقدير سليم بوقنة و فارس بوباكور 

  :كل من

 النقل، األشغال العمومية، التخطيط و التهيئة العمرانية: مديريات والية باتنة. 

 كلية االقتصاد و التسيير بجامعة الحاج لخضر باتنة. 

 المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 

 .يدو إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بع
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ــة                  ــــ ــة العامـ  المقدم
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  :المقدمة

لقد كانت حاجة اإلنسان إلى النقل منذ فجر التاريخ و ارتبط موضوعه بالحركة الدائمة لإلنسان حيث 

كان يتنقل من مكان إلى أخر بحثا عن ضروريات الحياة، و تشكلت أولى رحالت اإلنسان المنتظمة 

اختالف األماكن التي كانت بين مسكنه و المكان الذي كان يجلب منه الطعام و الشراب و ذلك على 

و قد أدى التطور الحضاري و العمراني التي . فيها بدايات التجمعات اإلنسانية و المستوطنات البشرية

مرت به مدن العالم عموما على مر السنين، و منها الدول العربية إلى ظهور العديد من المشاكل 

رئيسي في ازدحام الشوارع و االختناقات الحضرية و منها مشكالت النقل الحضري و المتمثلة بشكل 

المرورية و الضوضاء و حوادث المرور و التلوث البيئي بكافة أشكاله البصرية و السمعية، و من 

خالل ذلك ظهرت الحاجة إلى وجود الكثير من النظم و الوسائل المسيرة و من بينها نظم النقل و 

قرار الحضري في كثير من مدن العالم، حيث يعتبر المواصالت و التي تعتبر من بين أهم أسباب االست

قطاع النقل من القطاعات الهامة و الذي يقوم بدور أساسي على المستوى االقتصادي و االجتماعي و 

  .العمراني لكل دولة من الدول المتقدمة منها و النامية على حد سواء

ط عناصر و مناطق اإلنتاج فيما بينها فعلى المستوى االقتصادي يكون عنصر النقل الوسيلة الالزمة لرب

من خالل نقل األفراد و البضائع و السلع و المواد األولية عبر مختلف الطرق و المنشات القاعدية 

و أما من الناحية االجتماعية فيعتبر نظام النقل و المواصالت بمثابة الرابط االجتماعي فيما . المتوفرة

امل من العوامل فك العزلة خاصة مع االمتداد العمراني الكبير و ع. بين األفراد في المجتمع الواحد

للمدن العربية و غيرها و الذي أدى إلى بعد المسافات بين األفراد المجتمع ال يمكن الوصول إليها 

أما على المستوى الحضري و العمراني فتعتبر شبكة الطرق و المواصالت في . بالسير على األقدام



 ب 
 

يين و األوردة و التي تتغذى بموجبها كافة مناطق و قطاعات المدينة بما يلزمها المدينة بمثابة الشرا

للنهوض بكافة الوظائف التي تؤديها المدينة عموما من انتقال للموارد و البضائع و السلع و الخدمات و 

ليم و األفراد من مكان ألخر لتحقيق أغراضهم و تلبية حاجياتهم من العمل و التسوق و الترفيه و التع

قضاء مصالحهم الشخصية في أوقات قياسية و يعد النقل الحضري جوهرة العملية االقتصادية و 

االجتماعية لمدى مساهمته في تموين السوق بمختلف السلع و الخدمات و تغطية متطلباته و ربط 

ة البعض و لكي تتم هذه العملية بشكل مخطط و منظم يضمن جود يبعضهامختلف المناطق الحضرية 

عالية لنوعية خدمة النقل ال بد من توفر مجموعة من المعايير و المؤشرات التي توضح لنا حالة أو 

مستوى نوعية خدمة النقل و الشبكة غير أننا الحظنا أثناء دراستنا لهذا الموضوع قلة المراجع التي 

ة الفرنسية قليلة جدا و تتناول مؤشرات جودة خدمة النقل بنوعها الكمية و النوعية و حتى المراجع بالغ

 .سنحاول بإذن اهللا التفصيل في دراستنا لهذه المؤشرات الكمية و النوعية

  :إشكالية البحث

  :بناءا على ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية

ما هو واقع تطبيق مؤشرات المواصالت بنوعيها الكمية و النوعية في تحسين مستوى خدمة النقل  

  لمدينة باتنة؟ داخل المحيط الحضري

  : األسئلة الفرعية

  :تحت هذه اإلشكالية تندرج عدة تساؤالت فرعية نستعرضها بالشكل التالي

  األوساط الحضرية؟ما هي أهمية و دور هذه المؤشرات في تنظيم. 

 ما هي أهم المؤشرات المعتمدة في تحسين جودة خدمة النقل الحضري؟. 



 ج 
 

  و كيف يكون ترتيبها؟على أي أساس يمكن تصنيف هذه المؤشرات؟. 

   ما هي نظرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري(ETUB) لمؤشرات جودة خدمة النقل؟. 

  ما هي أهم المعوقات و المشاكل التي تمنع تطبيق هذه المؤشرات في المحيط الحضري لمدينة باتنة؟. 

  :فرضيات البحث

  :يات التاليةتبرز األسئلة المطروحة أعاله أن البحث يحاول اختيار الفرض

 المرور  حركةاألوساط الحضرية من خالل تنشيط  تلعب مؤشرات المواصالت دورا كبيرا في تنظيم

 .وفك العزلة عن مناطق الوسط الحضري

  تعتمد الجمعية الفرنسية للمعيارية(AFNOR) ثمانية مجموعات تضم كل مؤشرات جودة خدمة النقل. 

  كل مؤشر في إدراك رضا الزبونتصنيف هذه المؤشرات و ترتب تبعا ألهمية. 

  تعمل المؤسسة العمومية للنقل الحضري(ETUB)  على تطبيق مؤشرات جودة خدمة النقل بهدف تحقيق

 .رضا الزبائن و الوصول إلى مستوى جودة معينة للخدمة المقدمة

  يعترض تطبيق هذه المؤشرات سواء كانت نوعية أو كمية جملة من المشاكل كنقص شبكة الطرق و

 .(ETUB)عدم اتساعها و كذا قلة حافالت المؤسسة العمومية لنقل الحضري 

  :أهداف البحث

  :يمكن تحديد أهداف البحث من خالل العناصر التالية

 للنقل الحضريللمؤسسة العمومية  تشخيص واقع و حالة شبكة النقل )(ETUB داخل الوسط الحضري 

 .لمدينة باتنة

 إبراز مكانة و قيمة هذه المؤشرات في إدراك جودة خدمة النقل العمومي للمسافرين. 

 تسليط الضوء على موضوع هام جدا في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن. 
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  المجال ال سيما باللغة العربيةإثراء المكتبة الجامعية بشكل خاص نظرا لقلة المراجع في هذا. 

 : أهمية البحث

تساهم أهمية البحث في إبراز الحقيقة المرجوة من البحث فهي توضح حجم المشكلة المبحوثة و جديتها 

  :و تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على

 واقع شبكة النقل للقطاع الحضري لمدينة باتنة. 

  في تحسين مستوى خدمة النقل كمية والنوعية ال أهمية مؤشرات المواصالتتحديد. 

حضري ال تزداد أهمية هذه الدراسة ألنها تعد من الدراسات القالئل التي تعرضت لواقع خدمات النقل

  .ETUB)(من حيث مستوى ونوعية خدمة النقل من طرف المؤسسة العمومية للنقل الحضري

  :بحثمنهج ال

الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة جملة القواعد تهيمن  إلىالطريق المؤدي  يقصد بمنهج البحث

  .النتيجة المرجوة إلىعلى سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل 

يالءم طبيعة الموضوع ولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي الذي 

بعض الحقائق التفصيلية لواقع وحالة المدروس ويهدف الباحث من وراء تطبيقه لهذا المنهج إلى معرفة 

داخل المدينة ونوعية الخدمة  ETUB)(شبكة النقل التي تؤمنها المؤسسة العمومية للنقل الحضري

 .المقدمة لزبائنها
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  :البحث أداة

البحث  أسئلةعلى  لإلجابةالبحث مصطلح منهجي يعني الوسيلة التي تجمع بها المعلومات  بأداةيقصد 

  .واختبار فروضه

داخل الوسط الحضري  الطرقوقد اعتمدنا في دراستنا التحليلية للمؤشرات النقل الكمية والنوعية لشبكة 

علمية وهي المالحظة بنوعيها بالمشاركة وبدون مشاركة من خالل  أداةلمدينة باتنة على استخدام 

 أوالحضري  رقم القطاع(حول المعطياتالمالحظة ومحضر المعاينة والتي تضم جملة من  استمارة

  ).،اسم ورقم الموقف،التاريخ،المكان،الوقت،والمالحظات المدونةالحي

وتعني االنتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي او جماعي معين بقصد متابعة :مالحظة بالمشاركة-

ورصد تغيراته للتمكن من وصفه وتحليله وتقويمه أي أن الباحث يعيش نفسه ويكون  عضوا في 

  .ي الحظهاالجماعة الت

وتعني قيام الباحث بإجراء مالحظاته من خالل القيام بدور المتفرج :مالحظة بدون مشاركة -

  .والمراقب

وبعد االنتهاء من المالحظة يقوم الباحث بتدوين البيانات المتحصل عليها في استمارة المالحظة وتقديم 

  .الدراسةلمشكلة موضوع  االقتراحاتالتحليالت واستخالص النتائج وتقديم 

  :هيكل البحث

،فصلين نظريين وفصل في إطار عنوان وإشكالية الموضوع تم تقسيم خطة البحث إلى ثالثة فصول

  .تطبيقي، يحتوي كل فصل على ثالثة مباحث ويندرج تحت كل مبحث مجموعة من المطالب 



 و 
 

بالتطرق إلى خصص الفصل األول للمفهوم النظري للنقل ودوره في تنظيم األوساط الحضارية  -

مختلف المفاهيم األساسية للنقل وأهم تقسيماته وكذا الحركية في الوسط الحضري ودور هذا األخير في 

   .تنظيم األوساط الحضارية

أما الفصل الثاني فيعبر عن صلب الموضوع حيث تناول مختلف المفاهيم األساسية لشبكات النقل -

يها، كما تناول دراسة مختلف المؤشرات الكمية وكذا العوامل المؤثرة علالحضري وتصنيفاتها 

  .والنوعية المعتمدة في تحسين جودة ونوعية خدمة النقل الحضري داخل المدينة

أما الفصل الثالث فهو الجانب التطبيقي من البحث وقد قسم إلى ثالثة مباحث تناولنا في المبحث األول -

ة حول مدينة باتنة منطقة مجال الدراسة،أما معطيات إدارية، ديموغرافية ، سوسيولوجية واقتصادي

والخطوط التي تغطيها  الطرقالبحث الثاني فتم التطرق إلى دراسة تحليلية للمؤشرات الكمية لشبكة 

،أما المبحث مع إبراز إيجابيات وسلبيات هذه الشبكة  (ETUB)المؤسسة العمومية للنقل الجماعي 

ودة خدمة النقل من خالل تقديم تفسيرات و نتائج األخير فخصص لتحليل المؤشرات النوعية لج

   . ومقترحات استمارة المالحظة والمعاينة
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 تمهيد

تعتبر التنقالت في الوسط الحضري أهم النشاطات التي يقوم بها اإلنسان يوميا لقضاء حاجياته،وتختلف 

. هذه التنقالت حسب نوعيتها وأسبابها وتختلف أيضا بحسب وسائل النقل المستعملة  

األولى ،كما أنه يعتبر النقل من المتطلبات األساسية لكل مجتمع فهو عبارة عن خدمة اجتماعية بالدرجة 

يعد أحد مصادر الرفاهية وعامل من عوامل تحسين مستوى معيشة األفراد من خالل اشباع حاجاتهم 

.المختلفة بواسطة التنقل باعتباره ضرورة اجتماعية تفرضها ظروف الحياة اليومية  

لحضري مع وفي هذا الفصل سنتطرق بالتفصيل إلى هذا النشاط الذي يعد شريان الحياة داخل الوسط ا

إبراز الدور الذي يلعبه في التنمية االقتصادية الشاملة وإحداث التغيير االجتماعي وكذا توضيح أهم 

     .التحديات والمشاكل التي تواجه مع عرض لبعض الحلول الممكنة لها
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مفاهيم نظرية حول النقل:المبحث األول  

مدخل إلى النقل : المطلب األول  

التعريفات المتباينة التي تقدمها مختلف الدراسات إلى البحث من خاللها على تعريف شامل يدفعنا واقع 

يأخذ بعين االعتبار؛ األبعاد الكاملة لنشاط النقل كمقدمة الشكاليته؛ و عالقته بالقطاعات االقتصادية 

.األخرى و كذلك دوره في عملية اإلنتاج االجتماعي  

عريفات التي تناولت موضوع النقل حتى نصل إلى تعريف أكثر و في البداية يمكن تلخيص أهم الت

التصاقا و شموال للدور الذي يؤديه النقل في التنمية االقتصادية و االجتماعية و من خالل ذلك الوقوف 

.على أهم التقسيمات التي تعرفنا على إشكال النقل  

بنك الدولي لإلنشاء و التعمير الخبير في شؤون النقل لدى ال" هانز ادلر" يقم : النقلمفهوم  -1

)BIRD (يعبر النقل عن خدمة أو حدث إليصال مراكز اإلنتاج و المناطق : " تعريفا لنقل يقول فيه

 1".األهلة بالسكان يبعضها، أي مع مراكز االستهالك

يركز ادلر في هذا التعريف على مسالة العالقة بين اإلنتاج و االستهالك، كما يطرح في الوقت 

موضوع االتصال بين المناطق األهلة بالسكان مؤكدا بذلك على دور النقل في التطور نفسه 

  .الحضاري و توسيع السوق أو تسهيل االنسياب األبعد للمنتجات و األشخاص

على األغلب خدمة وسيطة و :" النقل على انه " JM Thomson"ويعرف االقتصادي االنجليزي  

  دفا بحد ذاته، و يكون الهدف المقصود تعبيرا في الموقع وسيلة لتحقيق الهدف دون أن يكون ه

  

                                                             
 .7ص 1970٬ بغداد ولي القادر عبد ترجمة" النقل مشاريع و النقل قطاع في التخطيط" ٬ادلر هانز -  1
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  1"سواء بالنسبة لألشخاص أو للبضائع

عبارة عن نشاط : "و يعرف الباحث المصري الدكتور عن الحسن عبد الغني عمليات النقل على أنها

صري اقتصادي يتعلق بحركة األشخاص و األشياء من مكان إلى أخر، و أن وظيفة النقل هي عبور عن

الزمان و المكان، و يترتب عليه خلق للبضائع الزمانية و المكانية، و يضيف بان النقل يعتبر خدمة 

إنتاجية ال انه في حاالت أخرى كثيرة يكون هدفا بحد ذاته مثلما يحدث للمسافر لتنزه أو المتعة، و 

  2."عندئذ يدخل النقل في عداد الخدمات االستهالكية

.ا إذا كان النقل خدمة إنتاجية أم استهالكية أم خدمة وسيطة إذ تختلف اآلراء حول م  

وان النقل يساهم مساهمة أساسية في تكوين اإلنتاج المادي :" فالدكتور مصطفى سليم فاضل يعتبر-

، إال أن هناك مفهومين متضادين حول دوره، حيث يعتبر وفق المفهوم األول و كأنه امتداد ...للمجتمع

انه تابع و ليس مستقال، و في المفهوم الثاني وسيلة حينما يكون تابعا، ولكنه دافع  لعملية اإلنتاج، أي

  3"للتنمية و مستقل عن عملية اإلنتاج

  :في هذا الموضوع" Maurice Bernadette"و يشير 

انه وسيلة لنقل مادة أو كمية أو عدد من األشخاص من منطقة إلى أخرى تختلف باختالف وسيلة النقل "

و أن النقل يعتبر الدعامة األساسية التي يقوم عليها االقتصاد الوطني، و هو بإنتاجه لخدمة النقل ذاتها، 

يخلق المنفعة و ينشر العمران و يساعد على االستمرار و يؤدي إلى توحيد المجتمع و هو وفق كل ذلك 

.)1("سمة من سمات الدولة القوية  

                                                             
JM Thomson- Modern transport economic ,London,1970,p18.  1  

  .٬15ص٬1979٬العراق٬البصرة جامعة" النقل اقتصاديات"  ٬الغني عبد المحسن عبد/د - 2
 .12القاهرة٬ص٬" إفريقيا في الصناعي التوطن و النقل تكلفة" ٬فاضل سليم مصطفى/ د  3



 الفصل األول                         التأصيل النظري للنقل ودوره في تنظيم األوساط الحضرية
 

4 
 

:باحث المصريو جاء على لسان الدكتور سعد الدين عشماوى ال  

النقل بتوسيعه للسوق و استغالله موارد مادية و بشرية لم تكن مستخدمة من قبل، إنما يرفع من "

اإلنتاج و يحسن من نوعه، كما انه يقدم الوسيلة النتقال السلع و األيدي العاملة إلى األماكن التي تكون 

  1".ألماكن األكثر مالئمةفيها أكثر نفعا، و يساعد على توطن األشخاص و المشروعات في ا

و أخيرا نذكر من أدبيات الفكر االشتراكي الذي يولي اهتماما واضحا لقطاع النقل أي يعتبره كارل 

و يقسم ) االستخراجية و التحويلية و الزراعية(الفرع الرابع في اإلنتاج المادي بعد الصناعات :" ماكس

ة اإلنتاج مثل نقل الفحم في المنجم أو نقل  المعادن النقل إلى نقل اإلنتاج الداخلي و هو كجزء من عملي

الداخلة في اإلنتاج من ورشة إلى أخرى، و القسم الثاني يتمثل في النقل العام و هو الذي يقوم بخدمة 

  2".عملية اإلنتاج االجتماعي باعتباره فرعا مستقال عن فروع االقتصاد الوطني

مختلف المدارس التي تناولت  ها باحثون ينتمون إلىمن خالل بعض ملخصات هذه التعاريف التي قدم

فيها نشاط النقل باعتباره احد أشكال الفعاليات البشرية المرتبطة بمستويات متنوعة من التنظيم و 

و إذ تتشعب هذه التعريفات فهي تسمح لنا باستنتاج عدد من المؤشرات الرئيسية التي . التقنيات المختلفة

و التي يمكن إن تكون بمجموعها اإلطار الواسع و الشامل لتعريف النقل، و من  تناولها هؤالء الباحثون

:هذه المؤشرات نذكر  

 .ربط مراكز اإلنتاج بمراكز االستهالك و العكس )1

 .الربط بين مناطق الوطن المختلفة الحضرية و الريفية، و بين الدول )2

 .توسيع نطاق العمران و توسيع السوق الوطنية )3

                                                             
1- Maurice Bernadette - le section  de  tran spo rt - Ed É conomique Presse Universités Lyon ,2002,p19.  

رة و تنظيم" ٬عشماوي الدين سعد/د2-   .٬53ص٬2007٬القاهرة" النقل إدا
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 .فعالية إنتاجية و خدمية أيضااعتبار النقل  )4

 .كونه وسيلة، و قد يكون هدفا بحد ذاته أحيانا )5

كونه ذا موقع خاص و متميز في تصنيف النشاط االقتصادي للمجتمع و في التركيب القطاعي  )6

 .لالقتصاد

و على أساس هذه المؤشرات المذكورة و باستقراء المعاني التي قصد إليها مختلف الباحثين، في 

  :هم يمكن لنا الحصول على صيانة شاملة و متكاملة لمفهوم النقل إال وهي انهتعار يف

 األشخاصيعتبر النقل احد فروع النشاط االقتصادي و االجتماعي و الخدمي، يهدف إلى تسهيل انتقال "

االجتماعي  نقل المنتجات من كان إلى أخر باستخدام وسائل نقل مختلفة وفق متطلبات اإلنتاج و

بتقسيم العمل و مستلزمات سد الحاجات المادية و االجتماعية للسكان و هو يساعد توحيد المرتبط 

إن هذا . السوق، و توسيع العمران، ويسهل تبادل خبرات الحياة االجتماعية و التواصل الحضاري

ن التعريف الشامل للنقل يثير إضافة لتناول العديد من جوهر التعريفات السابقة يثير موضوع  عددا م

المسائل المتعلقة بدور النقل كفعالية إنتاجية و اجتماعية، ذلك إن اإلشارة إلى ارتباط العمل االجتماعي 

بتقسيم العمل يثير موضوع اإلشكال األولى للتخصص االجتماعي، و لكن تطورها مع تطور اإلنتاج، و 

.نقل لتحقيق سرعة التبادلنشوء الفائض النسبي أدى إلى التفكير في التطوير المستمر لطرق وسائل ال  

ن في أشكال و تقسيمات النقل المختلفة في اآلو من التخصص االجتماعي و تقسيم العمل نبحث 

عصرنا الراهن التي تتعلق بموضوع النقل و أسلوبه و وسائله المستخدمة و مداه الجغرافي و طابع 

لك من المؤشرات التي تحكم تقييماته الملكية فيه و عالقته بحركة اإلنتاج االجتماعي، إلى أخر ما هنا

.كما سنالحظ ذلك من خالل أهم التقسيمات الواردة  
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:أهم تقسيمات النقل-)2  

:إن هذه اإلشكال وردت العتبارات عديدة، ووجهات نظر مختلفة نذكر منها مايلي   

:و ينقسم وفقا لهذا االعتبار إلى: من حيث موضوع النقل1.2.1    

 :ثالثة إشكالو هو على : نقل األشخاص .1

 - أ  .نقل داخل المدن 

 - ب  .نقل بين المدن 

 - ت  .النقل الدولي 

 .و هو على نفس اإلشكال السابقة: نقل البضائع .2

:و يتميز هذا النقل بثالثة أشكال رئيسية من النقل حسب مداها او اتجاهها: من حيث اتجاه النقل2.2.1  

النهائي محصورين بين و هو ما يكون فيه منشأ الرحلة و كذلك هدفها : النقل الداخلي .1

 .نقطتين في بلد معين

و هو اشمل من النقل الداخلي لألشخاص من حيث كونه يتضمن نقل البضائع : النقل الدولي .2

 .أيضا، و بغض النظر عن وسيلة النقل لمستخدمه سواء تضمن حالة النقل العابر أم ال

لنهائي بين أكثر من بلدين و هو النقل الذي يمتد فيه منشأ الرحلة و هدفها ا: النقل العابر .3

 .يكون إحداهما أو أكثر طريقا لعبور واسطة نقل من بلد المنشأ إلى بلد الهدف

  : من أشكال النقل هما 1يغلب في هذا اإلطار شكالن أساسيان: من حيث ملكية وسائل النقل3.2.1

                                                             
 .٬٬27مرجع سابق٬ص٬الغني عبد المحسن عبد  1
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جتماعيا، و و يطلق عليها أيضا اسم وسائل النقل المملوكة ا: وسائل النقل المملوكة للدولة )1

تدخل في إطار هذا الشكل أيا وسائل النقل التي تمتلكها الهيئات االجتماعية، و الجمعيات 

التعاونية، و تتركز وسائط النقل التي تمتلكها الدولة في مرافق النقل األساسية التي تحتاج إلى 

ئي، و مترو رؤوس أموال كبيرة كالسكك الحديدية و أساطيل النقل الجوي و بواخر النقل الما

و ) الخ...طرق، محطات، مائي،(األنفاق و التراموي و أنابيب النقل، و الهياكل القاعدية 

يالحظ في العديد من البلدان المتقدمة إن خناك العديد من أشكال الملكية الخاصة في مرافق 

 النقل الضخمة، حيث يفسح المجال للقطاع الخاص و التملك في هذه المرافق بسسب الطبيعة

األساسية للنظام االجتماعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، إما في البلدان 

االشتراكية و الغالبية النامية، فان ملكية هذه المرافق األساسية بمنشاتها القاعدية و وحدتها 

  .المتحركة تعود للدولة

خدمة للنقل الخاص و و هي وسائط النقل المختلفة المست: وسائل النقل المملوكة لألشخاص )2

إال أنها مملوكة لألفراد أو ) Transport public(الشخص، أو ألغراض النقل العمومي 

، البواخر، و Taxi radioسيارات األجرة، : المنشات الرأسمالية أو المساهمة، و مثال ذلك

 .الطائرات

اما شخصيا أو عائليا، و في هذا اإلطار ال بد من التمييز بين تلك الوسائط التي تستخدم استخد  

.سيارات، أو يخت نهري أو بحري، و بين تلك الوسائط التي تستخدم ألغراض النقل باألجرة  

يضاف إلى ذلك حسب بعض المعايير شكل ثالث إلى الشكلين السابقين و : قطاع النقل المخطط )3

األفراد، تلجا  هو ما يظهر في البلدان النامية، نوع من الملكية المشتركة بين هيئات الدولة و

إليه الدولة أحيانا جاعلة من مشاركتها للقطاع الخاص لوضع انتشاراته في هذا المجال، أو 
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لهدف إعادة تنظيم النقل الخاص عن طريق المشاركة في تملك بعض وسائط النقل فيه من قبل 

 .الدولة

قل يرتبط في الواقع رغم أن قطاع الن: تقسيمات النقل من حيث عالقته بالتجارة الخارجية -4.2.1

بكل نشاطات القطاعات االقتصادية إنتاجيا و خدميا، إال أن ارتباطه بقطاع التجارة الخارجية يطرح 

احد اإلشكال المتميزة للنقل و يترك تأثيرا مباشرا على فعاليته و وسائله و مؤثراته التخطيطية، و من 

:حيث عالقته بالتجارة الخارجية نميز بين شكلين هما  

و يتضمن هذا الشكل " transport d'importation: "نقل االستيرادي و النقل الواردال .1

من أشكال النقل حركة البضائع إلى داخل القطر من مختلف إنحاء العالم، و بمختلف 

 .وسائل النقل عبر منافذ النقل المائي و الجوي و نقاط الحدود الدولية

و هو النقل المعاكس للنقل الوارد، و الذي " transport d'exportation:"النقل الصادرة .2

يتضمن نقل البضائع من داخل القطر إلى مختلف إنحاء العالم، و بمختلف وسائل النقل، 

  .ووسائطه عبر المنافذ السابقة الذكر في النقل الوارد

يالحظ من المقارنة بين الفقرة  moyens de transport: أشكال النقل من حيث وسائل النقل-5.2.1

  :الثالثة و الخامسة استخدام مصطلحين مختلفين هما

  ).moyen de transport( و وسائل النقل ) mode de transport(وسائط النقل 

المستخدمة ) وسيلة النقل(و يعود ذلك إلى عدم تطابق المحتوى في كل منهما، فالمصطلح األول يفي 

وسائط (أكثر التصاقا بالوحدات المتحركة، أما  الخ، أي...سيارة، باخرة، طائرة، : في عملية النقل مثل
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فانه تعبير عن الشكل النوعي الذي تتم به عملية النقل من كونه نقال بريا، جويا، و بريا و في ) النقل

:هذا االتجاه يقسم النقل إلى اإلشكال التالية  

يليفيريك، تطرق، سكك حديدية، مترو األنفاق، تراموي، بالبري النقل ال يتمو : النقل البري )1

 .سيارات، حافالت، أنابيب

 :شكال التاليةاألو يشمل : نقل مائي )2

 ) أ  .النقل بحري 

  .النقل النهري  ) ب

 ).طائرات، مطارات، طائرات جوية مائية: (النقل الجوي و المشترك )3

  :و يمكن التمييز بين شكلين من أشكال النقل هما :من حيث العالقة باإلنتاج االجتماعي 6.2.1

و هو ذلك الجزء من النقل الذي يرتبط مباشرة بالعملية اإلنتاجية الذي ال يمكن  :النقل اإلنتاجي .1

نقل (تصور بدء اإلنتاج أو استمراره دون الحاجة إليه و يشمل على سبيل المثال ال الحصر

أدوات اإلنتاج اآلالت و المعدات،نقل المواد األولية الالزمة لإلنتاج، و نقل المنتجات الصناعية 

 ).ة من مناطق اإلنتاج إلى مراكز التوزيع أو منافذ التصديرو الزراعي

يتضمن هذا الشكل من أشكال النقل تقديم الخدمات في القطاعات غير اإلنتاجية : النقل الخدمي .2

كالصحة و التعليم مثال أو الخدمات المتعلقة بانتقال السكان من مكان إلى أخر لتحقيق رغباتهم 

كنقل موظفي اإلدارة –في هذا اإلطار نقل الركاب داخل المدن  و يدخل. أو أهدافهم المقصودة

إلى مقرات عملهم و سكناتهم أو نقل المسافرين بين المدن و كذلك نقل األشخاص ألغراضهم 

السياحية و الترفيهية و ال يقتصر هذا النقل على األشخاص فقط، بل يشمل أيضا اللوازم و 

 .قل ألتوزيعي في إطار التجارة الداخليةاألمتعة و الطرود البريدية و كذلك الن
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:من حيث التكوين الداخلي لرأس المال الثابت-7.2.1  

من بين المؤشرات الهامة التي ترتبط بقطاع النقل و أشكاله المتنوعة، يظهر شكل استخدام  

خلي االستثمارات في تكوين رأس المال الثابت في قطاع النقل، و من هذا المنطلق يقسم التكوين الدا

: لقطاع النقل إلى  

 infrastructures constantes: الهياكل و المنشات القاعدية الثابتة )1

و تشمل هذه المنشات مجموعة البني التحتية التي يرتكز عليها قطاع النقل فهي الطرق النقل 

البري و خطوط السكك الحديدية، و مطارات النقل الجوي، و موانئ النقل البحري، و مراسي 

الهوائي، باإلضافة إلى مرافق الخدمات الكبرى مثل المحطات، و ورشات التصليح و النقل 

.الخ...مراكز التسفين، و محطات الضخ باألنابيب  

و تشتمل على وسائل النقل المختلفة كالطائرات بالنسبة للنقل الجوي،  :الوحدات المتحركة )2

السيارات على الطرق البرية و البواخر للنقل المائي و القاطرات بأنواعها للنقل على خطوط 

من خالل هذه التعارف و التقسيمات الخاصة بالنقل . السكة الحديدية و األنابيب لنقل الوسائل

 .الركيزة األساسية للمجتمع يتضح لنا أن النقل يعد

:األنواع الرئيسية للنقل-)3  

يعتبر النقل عن طريق المركبات وسيلة مهمة يزداد : النقل البري عن طريق السيارات -1

االعتماد عليها من سنة إلى أخرى و ذلك من خالل المرونة و االستجابة العالية التي تتصف 

و تأتي أهمية النقل بالسيارات من خالل الترابط  .بها لتلبية حاجات نقل األفراد أو البضائع

السهل و السريع ما بين المناطق الجغرافية خاصة التي يصعب الوصول إليها بواسطة الوسائل 

األخرى، و بالتالي فان تطور النقل عن طريق المركبات الخاصة أو العامة يجب أن يواكبه 
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التدفق المروري الالزم لهذه المركبات و تخطيط و تطوير الطرق و المنشات القاعدية لتامين 

من هنا لجأت بعض الدول إلى تطوير نظم النقل لديها بما يتوافق و العملية اإلنتاجية و 

  .1االجتماعية التي تحققها المركبات سواء كانت السيارات الخاصة أو مركبات النقل العام

  أهم وسائل النقل العام التي تعتمد عليها  تعتبر السكك الحديدية من :النقل بالسكك الحديدية-2       

الدول و بشكل كبير في تحقيق أهدافها االقتصادية و االجتماعية و السياسية و العسكرية و ذلك فيما     

يتعلق بنقل األفراد أو البضائع على حد السواء، و تأتي أهمية النقل بالسكك الحديدية من خالل قدرتها 

ت الثقيلة و لمسافات بعيدة و بسرعات عالية وقد تجاوزت سرعة بعض الكبيرة على نقل الحموال

.ساعة/كلم300القطاعات   

كما إن مرور السكك الحديدية بمنطقة معينة يعتبر احد األسباب الرئيسية في تنمية تلك المنطقة و إيجاد 

يمكن مالحظة ذلك التجمعات الحضرية الكبرى و بالتالي إمكانية التأثير المباشر في توزيع السكان، و 

و . في العديد من الدول األوروبية الصناعية التي نمت و ازدهرت جراء وجود السكك الحديدية فيها

بذلك يعتبر النقل بواسطة السكك الحديدية عامال من عوامل التوطن الصناعي حيث تبرز أهميته في 

عنصر العمل و السلع الوسيطة  مرحلتي اإلنتاج و التوزيع من خالل زيادة فرص نقل المواد األولية و

. و كذلك نقل اإلنتاج إلى مناطق التخزين و االستهالك  

يعتبر النقل المائي من أقدم أنواع النقل التي استخدمها اإلنسان من خالل مجاري  :النقل المائي-3

نقل و األنهار و البحيرات المتوفرة بصورة طبيعية و بشكل كبير و بالتالي استعملها اإلنسان في الت

لمسافات أطول خاصة و أنها غير مكلفة اقتصاديا و ال تحتاج إلى جهد كبير عند استخدام الزوارق 

الخشبية في األنهار بالرغم من أشكالها البدائية و بعد اختراع المحرك البخاري كانت نقطة التحول 
                                                             

ه حيدر/د  1 ة التنمية في المرور و النقل قطاع أهمية ٬كمون  الرابط على المدى جريدة موقع على منشور بحث االجتماعية و االقتصادي
http:التالي  www  a lm adapape r  com . Sub i 06 -405 P19 html. 
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هكذا تواصلت و الكبرى في أنماط النقل المائي حيث تم صنع السفن ذات المحركات البخارية، و 

ماليين ) 3-2(تطورت صناعة السفن على اختالف أنواعها حتى وصلت قدرة بعض السفن إلى نقل 

و مما زاد من عملية االهتمام باستخدام النقل المائي هو االنخفاض الكبير في تكلفته . طن من البضائع

ت بعيدة و خاصة النقل العابر االقتصادية، خاصة في مجال نقل السلع و البضائع التي يتم نقلها لمسافا

.للغازات  

يعد النقل الجوي في وقتنا الحار واسطة النقل بين القارات و البلدان فقط و إنما : النقل الجوي- 4

أصبح أيضا بين المدن في البلد الواحد، كما إن أهمية النقل بالطائرة التقف عند األفراد بل نقل البضائع 

بان النقل الجوي سوف يحقق مستويات عالية بالنسبة لحجم البضائع و يعتقد بعض المراقبين . أيضا

المنقولة بواسطة الطائرة، حيث من المتوقع أن يفوق حجم المسافرين من جهة و يفوق حجم البضائع 

المنقولة بواسطة الطائرات من جهة أخرى، األمر الذي سيكون له انعكاسات ايجابية على مجال الحركة 

  .1الماالقتصادية في الع

النفط ومشتقاته، الغاز او مياه الشرب (و هو نظام يستخدم عادة لنقل المواد السائلة : النقل باألنابيب -5

ويشمل هذا النظام خطوط أنابيب لنقل المواد الصلبة و لكن على نطاق ضيق، و ) أو الصرف الصحي

تناسب قوتها مع كمية تتم عملية النقل من خالل ضغط هذه المواد داخل أنابيب بواسطة مضخات ت

المواد المراد نقلها من نقطة المصدر إلى نقطة الوصول، و قد استخدمت األنابيب الناقلة للنفط في كل 

مناطق العالم و باألخص المناطق المنتجة للنفط في الشرق األوسط و بحر الشمال و جنوب روسيا و 

الناقلة للنفط في الواليات المتحدة  بحر جنوب الصين و تكساس و أالسكا، و قد وصل طول األنابيب

                                                             
ة ٬كمونه حيدر. د  1  79ص.سابق مرجع ٬االجتماعية و االقتصادية التنمية في المرور و النقل قطاع أهمي
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كيلومتر  2,054,029إلى  1996ألف كيلومتر و بلغ طول أنابيب الغاز في عام  248إلى  1999عام 

  1.مربع

  االقتصادية واالجتماعيةأهمية قطاع النقل في التنمية : المطلب الثاني

متقدمة و يعتبر النقل الحضري قضية يعتبر قطاع النقل احد أهم قطاعات التنمية الشاملة في أي الدول ال

متعددة الجوانب وينظر إليه على اعتباره جزء ال يتجزأ من عملية التخطيط الحضري ككل الرتباطه 

  .الوثيق بالتكوين العمراني واستعماالت األراضي التي تعتبر احد أهم العوامل المولدة للرحالت

ت في وقتنا الحاضر احد المعايير و المؤشرات ويعد االرتقاء بمستوى قطاع النقل الحضري والمواصال

الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضري حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل النقل 

ا ارتبط بوجود ذفيها ودلك بموجب العالقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية خاصة إ

  .على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة أنظمة النقل المتطورة القائمة

  :دور النقل الحضري في التنمية االقتصادية )1

يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل االقتصادي و يعتبر الركيزة األساسية     

م، و ال يمكن لالقتصاد القومي، حيث يمثل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقد

تصور تحقيق النمو المتوازن بين قطاعات االقتصاد القومي ألي بلد من البلدان دون تامين احتياجات 

تلك القطاعات من النقل، األمر الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل يرتبط 

.ارتباطا وثيقا بخطط القطاعات االقتصادية األخرى  

                                                             
 .07ص 2002 األردن ٬عمان في التوزيع و للنشر الوراق مؤسسة الحضري النقل تخطيط في المدخل ٬محمد محمود صباح. د  1
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تطورت صناعات قطاع النقل في وقتنا الحاضر و أثرت بشكل كبير على التطور االقتصادي، و قد   

حيث يؤثر النقل في معالجة عامل المسافة و البعد فيساعد في توسيع السوق و استغالل الموارد 

أكثر نفعا  الطبيعية و البشرية و زيادة اإلنتاج و انتقال السلع و اليد العاملة الى األماكن التي تكون فيها

و توطين المشاريع في األماكن ذات الجودة االقتصادية األفضل، و نستطيع التماس ذالك في كافة 

البلدان الصناعية المتقدمة حيث كانت قديما السكك الحديدية هي الوسيلة الرئيسية للنقل عموما أما أالن 

لسكك الحديدية هناك وسائل أخرى فان تلك البلدان تتميز بوجود أنظمة نقل متطورة، فباإلضافة إلى ا

و أنظمة مرور عابر مؤلفة من ) لنقل المواد السائلة كالنفط(كثيرة كالطائرات و السفن و األنابيب 

الخ، و بالتالي نجد ان قطاع النقل قد ساهم مساهمة فعالة في تقدم هذه البلدان ...شبكات الطرق البرية

في التنمية االقتصادية من خالل ربط مناطق اإلنتاج  كما يساهم قطاع النقل. 1اقتصاديا و صناعيا

بمناطق االستهالك و في تامين انتقال اإلفراد و نقل المواد الخام و البضائع من مناطق االستثمار و 

إليها، كما انه يعتبر عامال مساعدا في استغالل الموارد الطبيعية التي غالبا ما يتركز وجودها في 

  .مناطق نائية

  :مال المساهمات الرئيسية لقطاع النقل في عملية التنمية ألي دولة في األمور التاليةو يمكن إج

  اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر لالقتصاد الوطني اكبر الفوائد المتمثلة

 .في تخفيض نفقات اإلنتاج و النقل و التوزيع

 اكتشاف الثروات الطبيعية و استغاللها في أفضل الظروف. 

  مساحة األراضي المستغلة زراعياتوسيع. 

 نمو المدن و المراكز الحضرية و ازدهارها. 

                                                             
ة التنمية في دوره و النقل قطاع ٬الفوزان خالد بن فهد  1 والتوزيع٬األردن ٬االقتصادي  .٬37ص٬2003٬دار النشر 
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  تحقيق التكامل االقتصادي بين البلدان و اندماجها االقتصادي و االجتماعي و

  .الثقافي

و يعد نقل الركاب و البضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد، و قد كان لتطور النقل اثر كبير في 

لفة المنتج النهائي التي تعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة فيها، و تشير بعض انخفاض تك

تقريبا من  ٪20الدراسات االقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 

تخفيض تكلفة  التكلفة النهائية آلي منتج، و من هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى

  .1عنصر النقل و من ثم تكلفة المنتج النهائي

يعتبر قطاع النقل احد أهم القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل في المجتمع، ذلك إن العنصر 

البشري هو األساس الذي تقوم عليه عملية النقل لما تتطلبه العملية من جهد بشري في إنجاح مهامها، و 

ارات بشرية كافية للقيام بمتطلبات التطور الحاصل في قطاع النقل باعتبار أن ال بد من توفير مه

الزيادة في مهام هذا القطاع يستوجب أن تقابلها زيادة في العنصر البشري و هذا يعني توفير فرص 

. عمل كثيرة لمختلف االختصاصات التي يقوم عليها قطاع النقل  

:اعيأهمية النقل في إحداث التغيير االجتم )2  

يعد قطاع النقل و المواصالت من البني االرتكازية لالقتصاد و مؤثرا في الوقت نفسه بصورة مباشرة  

او غير مباشرة في الحياة االجتماعية لإلفراد من خالل ما يحققه من عملية اتصال و تغيير في السلوك 

ير االجتماعي بين أفراد االجتماعي و الحضاري لهم حيث يساهم النقل إلى حد كبير في إحداث التغي

المجتمع عموما و ذلك من خالل تسهيل عملية االتصال االجتماعي بين الريف و المدينة أي بين إرجاء 

                                                             
ه حيدر. د 1 ة التنمية في المرور و النقل قطاع أهمية ٬كمون  .٬85ص.سابق مرجع ٬االجتماعية و االقتصادي
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البلد الواحد من جهة، و بينه و بين األقطار األخرى من جهة ثانية، األمر الذي يساهم بشكل فعال في 

المتخلفة هي التي تنغلق على نفسها بسبب  زيادة تحقيق التطور االجتماعي باعتبار إن المجتمعات

صعوبة االتصال مع المجتمعات تعيش في مستوى اإلنسان البدائي، و لعل السبب راجع الى انعدام 

و من خالل ما تقدم نستطيع . االتصال بين هذه المجموعات البشرية المنعزلة و المجتمعات األخرى

.توافر تسهيالت و إمكانيات نظم النقل المناسبةالقول بان اية تنمية اقتصادية ترتبط  أساسا ب  
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:الحركية في الوسط الحضري: المبحث الثاني  

:عموميات حول النقل الحضري: المطلب األول  

 :مفهوم النقل الحضري )1

 Transport(و النقل الجماعي ) Transport urbain(يخلط العديد بين مفهوم النقل الحضري  

collectif ( الحضري هو مجموعة التقنيات المستعملة و التهييئات و البني التحتية فالنقل) الهياكل

و الوسائل التي تهدف مجتمعة أو في مجملها إلى تنظيم تنقالت األفراد و السلع في ) القاعدية

الوسط الحري في ظروف مثلى من وقت و تكلفة و راحة و أمان، فالنقل الحضري يعالج النقل 

 Le transport(و كذلك النقل الفردي ) الخ...، قطار األنفاق، القطار الحضريالحافلة(الجماعي 

individuel (فالنقل الحضري يضم ... الذي يتم من خالل السيارة الخاصة أو الدراجة الهوائية

جميع وسائل النقل التي تتالءم مع خصائص الوسط الحضري كالكثافة السكانية، و التي تتطلب 

األشخاص و البضائع و تواجد األنشطة االقتصادية الرئيسية التي تجعل من  تنظيما جيدا لحركة

المدينة مكانا لبث و استقبال الحركة، و غيرها من الخصائص التي تشكل قيودا من شانها التأثير 

 .على سياسة النقل الحضري المتبعة

فقط بحركة رغم أن النقل الحضري يشمل حركة األشخاص و حركة البضائع إال أننا سنهتم 

األشخاص، حيث ترتبط تنقالت األفراد في الوسط الحضري بمدى توزيع األنشطة الحضرية و 

كيفية استخدام الحيز الحضري، إضافة إلى عوامل أخرى كالتوتر أو مدى التكرار 

)Récurrences ( و مستوى الدخل و حجم الكثافة السكانية و مستوى التطور و

  .الخ.....التكنولوجيا
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:ئط النقل في الوسط الحضريوسا) 2  

يعتبر اختيار وسيلة النقل المالئمة اختيارا حاسما، حيث يتوقف ذلك على مجموعة من  

الخصائص كسرعة وسيلة النقل و مستوى الراحة الذي توفره و مدى تدفق المسافرين، كما 

ط يمكن أن يتوقف على المركز االجتماعي لألفراد و مستوى دخلهم آو حتى طبيعة الوس

الحضري و جودة خدمات النقل العام، و يمكن تقسيم وسائط النقل الحضري إلى وسائط النقل 

:الجماعي و وسائط النقل الفردي كالتالي  

ال تستغني المدن عن النقل الجماعي لنقل األفراد إلى أماكن العمل : وسائط النقل الجماعي )1

ذا النقل بعدد الركاب و آو التسوق أو الحصول على الخدمات، و يرتبط شكل و نوع ه

 :المسافات المطلوبة قطعها للوصول و أهم وسائط النقل الجماعي ما يلي

احد أنواع القطارات الخفيفة، و هو ) Métro( 1قطار األنفاق أو المترو: قطار األنفاق- 1.1

عبارة عن عربات مقطورة موجهة توجيها خارجيا أليا تتحرك بواسطة الطاقة الكهربائية  في 

مجال مشكل أساسا من أنفاق تتخللها في بعض األحيان مقاطع على سطح األرض اغلبها 

جسور يشكل قطار األنفاق احد أهم وسائل النقل الجماعي فاعلية في المدن الكبرى خاصة  إذا 

سا، رغم إن /كم500كم، و تبلغ سرعته التجارية أكثر من 10كانت مسافات التنقل تزيد عن 

إال انه يبقى نمط النقل المثالي في الوسط ** وسائط النقل الحضري تكلفة قطار األنفاق أكثر

 .الحضري للمدن التي تتجاوز عدد سكانها مليون نسمة

                                                             
وليتان  Métroكلمة : 1 Métro(هي اختصار لكلمة مترو ب polita ine (ي سكة حديد التجمعات الحضرية   و التي تعن

:**
 

راوح أن يمكن .150000000e إلى 60000000e من الحضري للقطار خط انجاز تكلفة تت
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هو احد وسائل النقل في الوسط الحضري، : Tramwy)(القطار الحضري : القطار الحضري -2.1

الطاقة الكهربائية و تقع وهو عبارة عن عربات مقطورة تسير فوق سطح األرض حيث يعمل  على 

كم و 10كم و تقل عن 2محطاته فوق سطح األرض، يتم استخدامه إذا كانت مسافات التنقل تزيد عن

سا، يعتبر القطار الحضري اقتصادي و غير ملوث ألنه يعمل /كم45تبلغ سرعته التجارية داخل المدن 

صح للشوارع المتعرجة و الضيقة على الكهرباء، إال إن تكاليف تأسيسه كبيرة هي األخرى، و ال ي

بسسب قلة مرونتها باإلضافة إلى أنها مثيرة لإلزعاج، لقد أصبح القطار الحضري شعبيا جدا في هذه 

األيام، ذلك ألنه يجمع بين مزايا قطار األنفاق الذي يعمل بشكل دائم و بانتظام، وبين مزايا الحافالت 

  .ا ما يفضله الناس بشكل كبيرالتي تسير فوق سطح األرض مباشرة، و طبعا هذ

وسيلة من وسائل النقل المخصصة للمناطق العمرانية ذات الكثافة  )train(القطار : القطار -3.1

السكانية العالية، يكون خط سيره على ضواحي المدينة و هو عبارة عن محرك قوي يعمل بالفحم أو 

بالنفط أو الكهرباء، يجر وراءه عربات متصلة به، حيث يسير على قضبان حديدية تحدد مساره تسمى 

  .شكالسكة الحديد و له عدة إ

هي وسيلة النقل الحضري بامتياز في اغلب المدن، ابتداء من المدن ) bus(الحافلة : الحافلة -4.1

الصغيرة و القرى إلى المدن الكبيرة، تسير معظم الحافالت بزيت الديزل أو البنزين و يمكن لبعض 

Bus à des articu(الحافالت أن تتألف من عدة مفاصل مترابطة  lation (طاء مرن بهدف متصلة بغ

زيادة طاقتها التحميلية إضافة إلى مرونتها يمكن للحافلة أن تنقل عدد جيد من الركاب، كما يمكنها أن 

تعبر الشوارع الملتوية و الضيقة و المنحدرة بشكل جيد، إال أنها ملوثة للبيئة ألنها ال تستخدم طاقة 

  .نظيفة
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رة الن ذلك سيكون أفضل، عوضا عن استخدام يفضل في المدن الصغيرة الحجم استخدام حافالت صغي

حافالت كبيرة الحجم، الن الحافالت الصغيرة ال تحتل حيزا كبيرا من الوسط الحضري كالحافالت 

.)1(كبيرة الحجم كما أنها تؤدي نفس الغرض  

عن هي حافلة بالطاقة الكهربائية، عوضا ) Trolleybus(الحافلة الكهربائية : الحافلة الكهربائية - 5.1

زيت الديزل أو البنزين، و يتم ذلك من خالل شبكة من الخطوط الكهربائية الممتدة على مدى كامل 

المسار المسطر للحافلة في الجو، و تعتبر الحافلة الكهربائية حال بديال للحافلة العادية و القطار 

بشكل أفضل من الحضري في أن واحد، حيث تجمع بين ميزة القطار الحضري في الحفاظ على البيئة 

الحافلة العادية، و بين ميزة التكلفة األقل مقارنة مع تكلفة انجاز خط للقطار الحضري، فالحافلة 

الكهربائية تتميز انعدام التلويث و الضجيج، لكن تكلفة إنشاءها اكبر من تكلفة إنشاء الحافلة العادية، كما 

الكهربائية التي تغذيها، فضال عن كونها تشغل إنها اقل مرونة منها ألنها مرتبطة بحركتها مع الشبكة 

مساحة كبيرة من الشوارع ال سيما عند تجاوز بعضها البعض بالرغم من أنها تنقل أكثر من الحافلة 

  .٪20العادية بنحو 

 bus à haut(حافالت المستوى العالي من الخدمة : حافلة المستوى العالي من الخدمة - 6.1

niveau de service ( بالغلة االنجليزية أو)BRT Bus rapide transit ( هي إحدى أنظمة النقل

، يعود هذا النمط من النقل إلى السنوات القليلة ) site propre(الخفيف ذات الممرات الخاصة  

الماضية، حيث يعني تقديم مستوى خدمة أفضل من مستوى الخدمة الذي تقدمه الحافالت العادية، دون 

الكثير من األموال مقارنة مع االستثماري مشروع قطار أنفاق، هذه الحافالت الحاجة إلى إنفاق 

الخ، هي ال توفر طاقة ...سان باولو، الصين، كولومبيا: أظهرت فعاليتها في كثير من مدن العالم مثل

تحميلية تضاهي الطاقة التحميلية للقطار الحضري فقط بل اثبت هذا النوع من الحافالت في بوغوتا 
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)Bogota ( إن طاقتها التحميلية يمكن أن تضاهي الطاقة التحميلية لقطار األنفاق، الجدير بالذكر أن هذا

النوع من الحافالت ال يتطلب بنية تحتية خاصة و مكلفة أو معدات ذات مواصفات خاصة، كان 

  .انجازها ال يتطلب قدرة زمنية طويلة

وسيلة من وسائل النقل الجماعي عبر ) Funiculaire(يعتبر القطار السلكي : القطار السلكي - 7.1

م حيث  150السكك الحديدية، حيث يستخدم عادة في المناطق شديدة االنحدار لمسافات قصيرة اقل من 

و في الواقع فان القطار ). câble(يسير على سكة حديدية و تتم عملية الجر بواسطة سلك معدني 

بعض بواسطة سلك معدني، حيث أن وزن العربة السلكي يتألف من عربتين مرتبطتين يبعضهما ال

النازلة هو الذي يجعل العربة الصاعدة تتحرك وفقا لقوانين الجاذبية، إضافة إلى ذلك و أثناء سير 

العربتين يحدث احتكاك العجالت بالسكة الحديدية التي تسير عليها فتتولد طاقة يتم استغاللها في حالة 

، أو يتم ملء خزان إحدى العربتين بالماء من اجل الحصول على كان هناك فارق بين وزن العربتين

الوزن المطلوب، تكلفة إنشاء القطار السلكي معتدلة و سرعته كبيرة لكنه ال يزال قليل االنتشار مع 

  .1امتالكه لمستقبل واعد السيما انه غير ملوث للبيئة و يتسلق المرتفعات بسهولة

القارب في المدن التي يتواجد بها األنهار أو األودية أو القنوات  عادة ما يتم استخدام: القارب - 8.1

فهو نمط اقتصادي للغاية ألنه ال يستهلك : البحرية، ويتم اللجوء إلى هذا النمط من النقل لمزايا عديدة

الكثير من الطاقة، كما   يمكنه أن ينقل عددا هائال من الركاب و البضائع، فضال عن كونه يصنف 

النقل األقل تلويثا للبيئة، أهم مساوئ هذا النمط من النقل هو انه بطيء للغاية مقارنة  ضمن أنماط

.بأنماط النقل األخرى  

                                                             
ة عن عبارة األخير هذا أن في) Tèlèphèrique( المعلق القطار عن السلكي القطار يختلف 1 وة نتيجة التحرك بسلك الهواء في معلقة عرب  لق

 .الغرض لهذا مخصصة محركات تولدها التي الجذب
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يتضمن الجدول التالي ملخصا لخصائص و مزايا أهم و أكثر وسائل النقل الجماعي استخداما في 

.الوسط الحضري  

.سط الحضريمزايا أهم وسائط النقل الجماعي في الو): 01/01(جدول رقم   

نوع واسطة 

 النقل

عدد (طاقتها 

)الركاب  

السرعة 

الوسطى 

) التجارية(

)ثا/كم(  

السرعة 

العظمى 

)سا/كم(  

الميل 

االعظمي 

 للشوارع

عدد الركاب 

 في الساعة

الحافلة 

 العادية

50-100  15-20  40-50  6-8٪  3600-

7200 

الحافلة 

 الكهربائية

60-120  15 40-50  6-8٪  4000-

8000 

القطار 

 الحضري

120 -180  15 30-40  6٪  10000-

12000 

القطار 

 المعلق

200 -300  - 120 -150  - 15000-

18000 

800- 600 قطار األنفاق  30-40  80-100  2-5٪  30000-

70000 

كلية الهندسة     -جامعة حلب: نظريات تخطيط المدن: عمر وصفي مارتني و سلوى سقل: المصدر       

  . 419ص 2000المعمارية، حلب       
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 : وسائط النقل الفردي-2

السيارة مرادف الحرية و المركز االجتماعي، هي واسطة النقل الفردي : السيارة الخاصة -1.2

بامتياز و سيدة الموقف في المسافات القريبة، للسيارة مجموعة من المزايا مقارنة مع وسائط النقل 

أي يمكن أن تنقل شخصا واحدا كما يمكن ) Modularity(ي نمطية األخرى، فضال عن صورتها فه

أن تنقل خمسة أشخاص، و حتى بعض المعدات، كما يمكن استخدامها في المسافات القصيرة و الطويلة 

على حد السواء، و في مختلف األماكن و االتجاهات حتى التي تتطلب الوصول إليها سلك طرق وعرة 

  .نتيجة لعدم تقيدها بخطوط محددة أو مواعيد منتظمةأو صحاري أو مناطق نائية 

رغم أن السيارة وسيلة نقل تتمتع بالعديد من المزايا إال أنها اليوم تواجه جملة من االنتقادات خاصة 

فيما يتعلق بمدى بكفاءة استخدام الطاقة، و المكان و الحيز الذي تشغله و الذي يعد في غاية األهمية، 

Stationnem(قف فضال عن مشاكل التو en t ( و التلوث البيئي الذي تتسبب فيه) التلوث الجوي و

، و رغم ذلك تبقى السيارة أكثر وسائط النقل هيمنة و تفضيال لنقل الركاب )التلوث الضوضائي

كم في بعض األحيان إال أنها تسبب خسارة 500كما تصل إلى ) كم300-200(للمسافات المتوسطة 

  1.للبيئة

الجزائر العاصمة تعاني من اختناق مروري رهيب، للتخفيف من حدة هذا االزدحام تبنت السلطات 

، حيث تم تخصيص الرواق ) la ligne bleuمشروع الخط األزرق (القائمة على قطاع النقل نظاما 

راد أشخاص فما فوق تشجيعا لألف 3األيسر من الطرق السيارة للجزائر العاصمة للمركبات التي تحمل 

  .على استغالل سيارات جماعية من حدة ازدحام و شلل حركة المرور

                                                             
 .260ص سابق٬ مرجع ٬سالم توفيق محمد  1
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نمط نقل من الصعب تصنيفه، حيث يمكن اعتباره كنمط ) Taxi(سيارة األجرة : سيارة األجرة -2.2

نقل فردي في حال نقل راكب واحد فقط، كما يمكن تصنيفها ضمن النقل الجماعي و في حال تعدد 

في الغالب تنقل سيارة األجرة شخصا لوحده، . فس الرحلة و نحو نفس الوجهةالركاب المنقولين خالل ن

لذلك يتم تصنيفها ضمن وسائل النقل الفردي، فضال عن مزايا السيارة الخاصة توفر سيارة األجرة 

مزايا إضافية فهي تريح المسافرين من القيادة ألنه ال يقود بنفسه كما في السيارة الخاصة، كما أن 

ليس بحاجة للبحث عن مكان اركن سيارته، و بالتالي فان سيارة األجرة تجمع بين مزايا المسافر 

  .السيارة الخاصة و مزايا أخرى إضافية

نمط نقل في غاية األهمية ) Deux- roues mot arisés(الدراجة النارية : الدراجة النارية - 3.2

الخاصة خصوصا من حيث المسار المتبع،  ألنها توفر تقريبا نفس مستوى المرونة التي توفره السيارة

و تختلف عن السيارة الخاصة فقط من ناحية الطاقة التحميلية و األمان، إال أنها تتميز عن السيارة 

  .الخاصة في كونها ال تشغل حيزا حضاريا كبيرا، كما أنها اقل استهالكا من حيث الطاقة

تعرج بين السيارات خالل السنوات القليلة الماضية المشهود لها بال )٭(تطور استخدام الدراجة النارية 

بشكل ملحوظ لذلك أصبح هذا النمط من النقل يؤخذ على محمل الجد في تخطيط المدن لتحسين حركة 

.السير و المحافظة على مساحة الحيز الحضري  

يز هذا النمط من يوما بعد يوم، و يتم) vélo(يتزايد استخدام الدراجة الهوائية : الدراجة الهوائية - 4.2 

multi m(النقل بأنه واسطة نقل اقتصادية للغاية، كما أنها تعزز خاصية تعدد الوسائط  oda lité ( و ال
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تشغل مكانا كبيرا من الحيز الحضري، فضال عن كونها غير ملوثة إطالقا للبيئة أثناء استخدامها و أنها 

  1.ر أنماط النقل العذبةتشجع النشاط البدني لسكان المدينة، إنها بال منازع سفي

عموما، و رغم إن الدراجة الهوائية غير مكلفة الن األغنياء يميلون إلى استخدامها و اعتمادها كوسيلة 

نقل أكثر من ميل الفقراء إلى ذلك، حيث إن الفقراء يخافون أن يوصموا بالفقر إذا استخدموا الدراجة 

لألغنياء الواثقين من وضعهم االجتماعي، كما أن ذوي الهوائية كوسيلة نقل، في حين ال يسبب ذلك قلقا 

الدخل المرتفع يهتمون أكثر من ذوي الدخل المنخفض بالفوائد الصحية لركوب الدراجة، حيث أن ذوي 

الدخل المنخفض يهتمون بتحصيل المزيد من األموال أكثر من اهتمامهم  بأسلوب العيش الصحي و 

*الهوائية عليهابقضايا البيئة و اثر ركوب الدراجة 
2.  

دائما نمط النقل األكثر بساطة ) Marche à pied(يبقى السير على األقدام : السير على األقدام - 5.2

و وضوحا و استخداما في المدينة، خصوصا عندما يتعلق األمر بالتنقل لمسافات قصيرة و لذلك يبقى 

3الحضريهذا النمط من النقل من بين أهم األنماط النقل في الوسط 
و الجدير بالذكر انه من  **

  .كم أن تقطع سيرا على األقدام2المفترض إذا كانت مسافة التنقل اقل من 

يمكن المقارنة بين استخدام المركبات الخاصة : مقارنة بين المركبات الخاصة و وسائل النقل العام -3

و الجدول ) 2(لجدول رقمو استخدام وسائط النقل الجماعي من حيث المزايا و العيوب من خالل ا

).انظر الصفحة المولية(على التوالي، ) 3(رقم  

 

                                                             
1   J Pelletie r  Ch  D é fun te  V ille  e t  U rban ism e  dan s  le  m ode  in itiation a ux étu d es de gé ogra ph ie  M ass on P a ris 
1989 pp 167-177 

ة كذلك و النارية الدراجة تعتبر): ٭( الالزم األمن توفر ال التي النقل أنماط من الهوائي . 2 
جزائريين تنقالت من٪ 60**. ة٬ خالل من يتم تنقالت من٪  2,5الى 0,3 من األقدام٬ على سيرا تتم ال  بواسطة يتم التنقالت من٪ 0,15 الحافل

سيارة األخرى النقل وسائط بواسطة الباقي و الخاصة ال . 3 
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.مزايا استخدام المركبات الخاصة مقارنة بوسائط النقل الجماعي): 02/01(جدول رقم   

)الخ...الحافلة، القطار، (وسائط النقل الجماعي  المركبة الخاصة  

وسيلة نقل للمسافات القصيرة و الطويلة و لعدد 

.ود من الرحالتغير محد  

.ربط مناطق محددة بعدد من المحطات  

.النقل من الباب إلى الباب .النقل بين نقاط محددة قد تكون قريبة أو بعيدة   

.ال تتطلب استخدام وسيلة أخرى إمكانية استخدام أكثر من وسيلة نقل إلتمام  

.الرحلة  

.يمكن استخدامها في أي وقت .الرحالت محددة بجدول زمني معين   

.السفر بدون توقف .تتوقف عند المحطات لنزول و صعود الركاب   

.سرعة سير عالية . السرعة محدودة في كثير من الوسائل العامة   

.مكان جلوس لكل راكب يمكن توفير مكان لجلوس الراكب ويمكن عدم  

.توفره  

حماية كاملة من الظروف الجوية من الباب إلى 

.الباب  

الجوية فقط داخل العربة أو الحماية من الظروف 

.المحطات  

.تحقق الخصوصية الكاملة .وسيلة نقل عامة للجمهور و ال تحقق الخصوصية   

.الفخر بالملكية الخاصة .ال توجد عالقة شخصية أو ملكية   

.259، ص1985هندسة النقل و المرور دار الراتب الجامعية، بيروت: محمد توفيق سالم: المصدر  
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أن المركبة الخاصة توفر مجموعة من المزايا مقارنة بوسائط النقل الجماعي، ) 2( يتبين من الجدول

اغلب األفراد ال يمكنهم مقاومة هذه المزايا و هو ما يفسر الزيادة المستمرة في استخدام السيارة 

.الخاصة في تنقل األفراد  

.الجماعي عيوب استخدام المركبات الخاصة مقارنة بوسائط النقل): 03/01(جدول رقم   

.المركبة الخاصة ).الخ...الحافلة، القطار،(وسائط النقل العام    

السائق معرض للضغط النفسي و العصبي ال 

.يستفيد من وقته، باإلضافة إلى االزدحام الشديد  

.المسافر يستمتع بوقت الرحلة و يستفيد من الوقت  

.بحاجة الماكن انتظار في أي وقت .انتظارليست بحاجة الماكن    

.وسيلة ملوثة للبيئة نتيجة لعوادمها .الوسائل الكهربائية ال تسبب أي تلوث للبيئة   

.الضوضاء التي تصدر منها عالية ال يصدر عنها أصوات عالية أما الحافالت فليست  

.كذلك  

.تسبب نسبة عالية من الحوادث للركاب و المشاة نسبة الحوادث قليلة بالنسبة للمترو و السكك  

.لحديديةا  

.260ص 1985لبنان -هندسة النقل و المرور، دار الراتب الجامعية، بيروت: محمد توفيق سالم: المصدر  

و عموما رغم عيوب استخدام المركبة الخاصة تبقى الوسيلة األفضل للتنقل طالما أن وجهتها ليست 

. وسط المدينة  
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.التنقالت الحضرية في المدن:  المطلب الثاني  

  :في الوسط الحضري تالتنقالأسباب  )1

إن تزايد الكثافة السكانية يترتب عليها امتداد للمدينة من حيث المناطق العمرانية، فتتوسع و تزداد  

مراكز العمل و التجارة و أماكن الترفيه و من خالل هذه التوسعات التي تعرفها المدينة نجد مراكز 

لى السكان القيام بتنقالت مستمرة تختلف أسبابها وفقا النشاطات متوازنة في نقاط متباعدة، مما يحتم ع

.)1(للمناطق المقصودة  

 )Déplacement pendulaires(التنقالت الدورية : )مركز العمل - مسكن(التنقالت الدورية  -1.1

هي تنقالت ضرورية وال بد منها تنطوي على التنقل بين أماكن، العمل تخضع عادة الى مقياس زمني 

األعظم في الفترات الصباحية والمسائية كما تتمتع بدرجة عالية من الدورية دلك  وتكون في حدها 

.ألنها تتكرر على نحو منتظم في معظم األحيان بشكل يومي،لدلك يمكننا التنبؤ بها  

في التنقالت Déplacement professionnelles)(تتمثل التنقالت المهنية : التنقالت المهنية-2.1

و عمل الفرد كاالجتماعات، والمقابالت وخدمة العمالء،والتي تحدث عادة إثناء التي تتعلق بمهنة أ

  ساعات العمل المقررة

فهي تلك التنقالت  déplacement personnelsأما عن التنقالت الشخصية :التنقالت الشخصية-3.1

طة التجارية التي يقوم بها األفراد بشكل طوعي أو اختياري ترتبط هذه التنقالت عادة بمراكز األنش

  بغرض التسوق أو الترفيه 
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 déplacement de(  تتعلق تنقالت الشحن و التوزيع: تنقالت الشحن والتوزيع  -4.1

distribution بتوزيع الشحنات و إمداد المصانع و المحالت بالسلع و البضائع لتلبية احتياجات     

  .جزئة االستهالك فتكون مراكز التوزيع مرتبطة بمنافذ البيع و الت

هي تلك التنقالت ) déplacement touristique( التنقالت السياحية : التنقالت السياحية  – 5.1

التي تتم عادة في المدن التاريخية ذات المعالم السياحة و المرافق الترفيهية كالفنادق الضخمة و 

من السنة كالمهرجانات أو المطاعم الراقية ، هاته التنقالت عادة ما تكون موسمية و خالل أوقات معينة 

األحداث الرياضية الكبرى ككأس العالم أو األلعاب األولمبية ، حيث تنشأ أثناء وقوع مثل هذه األحداث 

  تنقالت في الوسط الحضري 

: أنواع التنقالت الحضرية في المدن  )2  

1إن أنواع طرق التنقالت هي تقنية دفع أو تسيير اآللة بالنسبة للهيكل القاعدي   

: و يتطلب التنقل عدة طرق للنقل منها   

يعتبر المشي على األقدام الطريقة الطبيعية للتنقل ، حيث ال يتطلب أي : المشي على األقدام  -1

مساعدة ميكانيكية بل يعتمد أساسا على القدرة و الجهد العضلي و هو الطريقة األكثر انتشارا 

اء ، المتقاعدين ، و األشخاص غير في المدن ، خصوصا لدى فئات معينة كاألطفال ، النس

الخ ، حيث أثبتت دراسة فرنسية أن الفئات المذكورة سالفا ...الحاصلين على رخصة السباقة 

بالمائة من التنقالت الحضرية على األقدام بينما نجد أن هناك محدودية لهذا النوع من  76تحتل 

 .التنقل بسبب اختالف في البنية و الطاقة الجسدية لألفراد

                                                             
ة .د  1   2011فارس بوبا كور ٬ محاضرات اقتصاد النقل و اإلمداد ٬ جامعة الحاج لخضر باتن
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للمشي على األقدام فعالية اقتصادية تتمثل في انعدام التكلفة و مجانيته ، و فعالية صحية 

كالحماية من أمراض القلب و الربو و كذا فعالية بالنسبة للبيئة تتمثل في المحافظة على المحيط 

  .بسبب خلوه من الضجيج و التلوث 

جتمع خلق مشاكل عديدة كاالزدحام و إن االستعمال الدائم للسيارة في الم: التنقل بعجلتين -2

التلوث و االستهالك الكبير للطاقة و الضجيج و يمكن الحد من هذه المشاكل باستعمال الدراجة 

 .كوسيلة للتنقل

يتميز هذا النوع من التنقل بمرونة نسبية في الحركة و عدم شغله لمساحات كبيرة و هي أسرع 

وائية ، الدراجة النارية ، تعد الصين و الهند أكثر من المشي على األقدام و يضم الدراجة اله

مليون دراجة سنويا ، 100الدول استعماال للدراجات حيث يبلغ إنتاج كل واحدة منهما أكثر من 

  .نظرا للكثافة السكانية العالية و بهدف تغطية مشكل االزدحام في هذين البلدين 

في حياة األفراد ، فباإلضافة لكونها وسيلة  تحتل السيارة مكانة هامة: التنقل بواسطة السيارة  -3

ة النقل تغطى بواسطة للتنقل و قضاء الحاجيات فهي وسيلة للترفيه و العمل حيث نجد أن خدم

 .و سيارات النقل الحضري وكذا النقل العمومي بواسطة العربات المجهزة سيارة األجرة

حافالت بخصائص معينة أدت إلى تمتاز ال:التنقل بواسطة الحافالت ووسائل التنقل الجماعي -4

انتشار استعمالها بين مختلف شرائح المجتمع لعلى من أهمها سعة االستيعاب الكبيرة 

لألشخاص وانخفاض تكلفة النقل فيها مقارنة بالوسائل األخرى وتحتل الحافالت مكانة هامة 

كما تخضع داخل المحيط الحضري للمدينة بسبب ربط مختلف أحياء المدينة يبعضها البعض 

لتنظيمات معينة من حيث التوقيت، الخطوط والمواقف وفق خدمة النقل العمومي إضافة إلى 

 . إلخ..الحافالت نجد وسائل أخرى تستخدم في نقل األفراد كاترامواي ،المترو
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تحديات النقل الحضري وحلولها الممكنة : المطلب الثالث  

ياة الحضرية داخل المدينة ومن دونه يمكن أن يعد النقل الحضري ضرورة ملحة تفرضها طبيعة الح

تصاب المدينة بالشلل، إذ أن حياة األفراد والجماعات داخل المدن قوامها الوقت المضبوط لكن النقل 

الحضري يعاني مشاكل متعددة ومتداخلة الجوانب حيث تبدو وكأنها سلسلة متصلة متصلة الحلقات من 

  1عين حدود فاصلة بين جانب وآخر من جوانب المشكلةالمشاكل والصعوبات التي يصعب معها ت

  :سات المتبعة والتقليل من حدة هذه المشاكلاهذه المشاكل والسيويمكن توضيح هذه بعض 

  :وتحديات النقل الحضري مشاكل)1

 : االختناق المروري -1

ويمكن يعد االختناق في المرور أول مشكلة تتبادر إلى األذهان عند الحديث عن مشاكل النقل 

فيما يتعلق بموضوع حركة " buchanan"تلخيص هذه الظاهرة في التقرير الذي نشره بوتشانان 

إن مشاكل النقل الحضري مشاكل مألوفة حتى أننا لسنا " المرور في المدن الحضرية والذي جاء فيه

د جهد في حاجة إلى تأكيد ما يثيره ازدحام المرور من إحباط وضيق وضياع للوقت والوقود وتبدي

المسؤولين عن تنظيم حركة المرور وفي الوقت الذي تستطيع فيه أثقل العربات وأكبرها حجما 

قطع مسافة ميل واحد في الدقيقة فإننا نجد أن متوسط سرعة حركة المرور في المدن الكبرى ال 

الختناق تزيد عن إحدى عشر ميل في الساعة الواحدة تقريبا،فإلى أي مدى من التفاقم بلغته مشكلة ا

  . 2"طبقا للحدود القياسية

  .من هذا التقرير يمكن أن نخلص إلى أهم السلبيات الناجمة عن ازدحام السير العوامل المتسببة فيه

                                                             
ة٬ 1 ر المعرفة الجامعي عبد العاطي السيد٬علم االجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق٬دا  .٬:317ص1997السيد 
عبد العاطي السيد٬مرجع سابق٬ص 2  .314:السيد 
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 :سلبيات االختناق المروري-1-2

  :أما فيما يتعلق في سلبيات االختناق ألطرقي على الفرد والمجتمع فيمكن ذكرها في النقاط التالية

نتيجة البطء في الحركة مع زيادة التأخير ويؤدي هذا إلى صعوبة االلتزام بالمواعيد  إهدار الوقت-

.والمقابالت الهامة   

  .تلف السلع مع زيادة كمية الوقود المستهلك باإلضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة بسبب المحركات  -

.الهوائيتمديد الطاقة والجهد وزيادة نسبة التلوث  -  

ي وهي السلبية األخطر على المجتمع ،هذا التدهور يتمثل في صور كبيرة ومتعددة التدهور السلوك -

من صعود السيارات إلى أرصفة المشاة إلى التجاوز عن اليمين واليسار باتجاه المعاكس مما يعرض 

حياة اآلخرين للخطر ويصبح معظم الناس يعانون من القلق النفسي والضيق واإلرهاق مما ينعكس سلبا 

  .نتاجيتهم في العمل على إ

  .تعود االختناقات المرورية السائق على االلتزام بالمواعيد، تفشي السلوكيات الخاطئة بين السائقين  -

.االزدحام يجلب الفوضى والصخب وبالتالي يؤثر على الهدوء ويؤدي إلى عدم االلتزام -  

  .تشويه المنظر الجمالي للمدينة -

  :أسباب االختناق المروري -1-3

تتكرر مشكلة االزدحام خالل ساعات الذروة في وقت بداية أو نهاية الدوام ويتم ذلك عندما تصل 

:ساعة،وينتج عن هذا االختناق العديد من األسباب أهمها/كيلو متر5- 4سرعة حركة المرور مابين   
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م كان سكان المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العال 1988ففي عام :ازدياد الكثافة السكانية -

 .2010بليون نسمة في عام 4بليون نسمة ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2.25حوالي 

 .ازدياد وسائل النقل وتنامي الطلب على استخدامها بمختلف أشكالها -

عاب متغيرات من جراء يبقاء شبكات الطرقات والجسور على حالها دون تطوير أو تغير الست -

 .    هذه الزيادة 

والوزارات الحكومية في العاصمة وفي أحياء معينة وما نتج عن ذلك من تمركز اإلدارات  -

 .ازدحام شديد للسيارات حولها

  .  ضعف إدارة المرور في تنظيم الطرقات -

 :حوادث المرور -2

من التحديات التي ترافق النقل الحضري حوادث السير والتي تزداد مع ازدياد الحركة فحوادث 

الناجمة عن ظاهرة االزدحام المروري الرهيب وخاصة في المدن المرور هي أحد اآلثار السلبية 

الكبرى والمتوسطة، كما أنها تمثل عبئا اقتصاديا يثقل كاهل االقتصاد الوطني في الدول التي يرتفع 

فيها عدد الحوادث وتتزايد عدد حوادث المرور والوافيات بتزايد حركة المرور في المناطق 

.ميةالحضرية خاصة في الدول النا  

:ويمكن حصر أهم أسباب حوادث المرور في الوسط الحضري في النقاط التالية  

 الزيادة السكانية المرتفعة والنمو االقتصادي واالجتماعي -

 .القصور في التخطيط السليم لالستخدامات األراضي والتطور الديموغرافي  -

 .زيادة معدل ملية استخدام السيارة الخاصة  -
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سائل النقل الجماعي ووسائل النقل غير اآللية مثل الدراجة والسير انخفاض معدل استخدام و -

 .على األقدام

 .زيادة معدالت مرور مركبات النقل ذات الوزن الثقيل -

 .القصور في سلوكيات مستخدمي الطريق نتيجة للتهور أو عدم الوعي المروري -

  :  ائبالمرمشكلة نقص المواقف و  -3

الحضري في المدن الكبرى والمتوسطة مشكل إيجاد أماكن من التحديات التي تواجه النقل 

لوقوف سيارات المواطنين في وسط هذه المدن قريبا من اإلدارات والهيآت الحكومية واألسواق 

والمؤسسات الخدمية والثقافية والتعليمية سواء للساكنين أو العاملين أو الزوار من أطراف 

.المدينة أو خارجها  

سلة المواقف والمرائب  في هذه المدن يتطلب توفير جزء من مساحة إن ضمان حركة سير سل

.هذه المدن للنقل ومرافقه  

 :اآلثار البيئية -4

تؤثر وسائل النقل على البيئة من خالل أربعة عوامل رئيسية متصلة فيما بيتها حيث يمكن  

:تصنيفها بصفة عامة إلى  

ا مئات آالف األفراد بوجود أعداد تتميز المجمعات الحضرية التي يسكنه: التلويث الهوائي -1

كبيرة ومتزايدة من وسائل النقل ذات المحركات التي تنفث الدخان المليء بالمركبات الكيميائية 

الضارة والتي تؤذي األجساد والعقول وتتسبب بحوادث و وفيات كثيرة حيث يؤدي دخان 

القريب من السطح  السيارات الذي ينطلق من عوادمها إلى خلل في توازن الغالف الجوي

ويغير في النسب التي يحتويها كل غاز حيث تزداد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤثر 



 الفصل األول                         التأصيل النظري للنقل ودوره في تنظيم األوساط الحضرية
 

35 
 

سلبا على غالف األوزون والرطوبة المؤدية إلى تكوين الضباب ألدخاني كما تساهم هذه 

ا األبخرة والغازات في حدوث ما يسمى باالحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض كم

تؤثر مركبات الرصاص والنتروجين وثاني أكسيد الكبريت وغيرها من المركبات الضارة 

 .بالجلد والجهاز التنفسي و العصبي والعينين مؤدية إلى أمراض مزمنة

أبخرة وغازات وعوادم وسائل النقل يؤدي إلى انخفاض مستويات  إن انبعاث: التلوث المائي -2

قيمته الطبيعية إلى جانب المواد الكيميائية والمخلفات  األكسيجين في الماء ويقلل كثيرا من

الصلبة المنبعثة من المؤسسات الصناعية ويضاف إلى هذه المشاكل تسرب الوقود والزيوت 

عبر طبقات األرض إلى المنابع المائية وتلويثها وقد صدرت تشريعات في السنوات األخيرة 

 .تمنع إلقاء المخلفات في المياه

تعد وسائل النقل بمختلف أنواعها من أهم مصادر الضجيج والضوضاء  :ائيالتلوث الضوض -3

ديسيبال  80في المجمعات الحضارية الكبرى حيث تزيد شدة الضوضاء الصادرة عنها عن 

ديسيبال ال سيما في سعات الذروة حيث يزداد ضجيج السيارات مع سيادة  100وتقترب من 

المنبهات وحركة الدراجات النارية ويزداد خطر  السرعة وكبر الوسائط وتقادمها واستخدام

الضجيج مع زيادة مدة التعرض لها حيث يضعف السمع وقد يصاب اإلنسان بالصمم عدا عن 

 1.تأثيره في زيادة التوتر والقلق واالضطرابات النفسية ونقص النشاط

إن تحديد مسارات الطرق وخطوط السكك الحديدية والمحطات : مشكلة استخدام األراضي -4

ومواقف وسائل النقل ومستودعات تخزين البضاعة قد تحيط بأرض مناسبة الستخدامات أخرى 

حيث أن بناء الطرق السريعة قد أنتقد بشدة من الكثيرين وهذا لتعرضه للمناطق السكنية 

 ية للمدينة     والحدائق العامة كما يقضي على الناحية الجمال

                                                             
ة٬العدد الثامن٬ الكويت٬طاهر  1 ة العربي  .٬:3840ص1983جاسم التميمي٬ عوادم وسائط النقل وعالقتها بتلوث البيئة٬ مجلة المدين
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:ة لمشاكل النقل الحضريالممكنالحلول  )2  

يمكن للنقل الجماعي عبر الممرات الخاصة أن يساهم بقدر كبير : النقل الجماعي والممرات الخاصة-1

في حل العديد من مشاكل النقل الحضري حيث أن الممرات الخاصة هي عبارة عن ممر ومسلك يتم 

المختلفة حيث يتيح النقل الجماعي عبر الممرات الخاصة جملة من تخصيصه لوسائل النقل الجماعي 

:المزايا نذكرها في النقاط التالية  

يسمح النقل الجماعي عبر الممرات الخاصة بخفض الطاقة المستهلكة وبالتالي خفض انبعاث  -

الغازات المسببة باالحتباس الحراري خصوصا غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام 

وقود األحفوري وبالتالي تساعد الممرات الخاصة في تحسين نوعية الهواء داخل الوسط ال

 .الحضري

خفض حوادث المرور والمحافظة على السالمة المرورية فيما يتعلق بالمارة و مستعملي  -

الدرجات النارية والهوائية حيث أثبتت الدراسات في فرنسة أن النقل الجماعي عبر الممرات 

 .فقط في مجموع حوادث المرور %1تساهم بـ

تحقيق عدالة اجتماعية أكثر بين األفراد وذلك من خالل االستجابة لمتطلبات تنقل مختلف  -

 .الشرائح وضمان حرية التنقل لكل األفراد بشكل متكافئ ووصولهم لمختلف الوجهات

 .نييساهم النقل الجماعي عبر الممرات الخاصة في التنمية الحضارية واالنتشار المكا -

إضافة إلى النقل الجماعي عبر الممرات الخاصة كحل رئيسي هناك جملة من اإلجراءات والتي 

  1:من شأنها التخفيف من حدة مشكالت النقل في الوسط الحضاري وأهم هذه اإلجراءات

                                                             
جغرافية المدن٬دمشق٬ 1 ة٬المبادئ العامة ل  .٬:229٬230ص٬ص2001محمد صافتا ٬فيصل قماش وعدنان عطي
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نتيجة للتزايد السريع ألعداد وسائل النقل التي تمر في شوارع ومساحات المدينة أصبح من  -

الشوارع وإنشاء المزيد من األنفاق والجسور وعقد تحويل السير والمر ائب  الضروري توسيع

األرضية أو الطابقية سواء في مركز المدينة وفي األحياء المزدحمة أو على أطراف المدينة 

 .من أجل وقوف السيارات القادمة إلى المدينة وعدم دخولها إلى مركز المدينة

ات المرورية وتأخر األفراد عن الوصول إلى أهدافهم في التخفيف من حدة االزدحام واالختناق -

الوقت المحدد بجعل دوام العمل بدايته ونهايته مختلفا حسب القطاعات فمثال يكون دوام الطلبة 

 .مختلفا عن دوام العمال ودوام هؤالء مختلفا عن دوام الموظفين

ح للنقل العابر من دخول من اإلجراءات والحلول التي تهدف إلى تخفيف االزدحام عدم السما -

المدينة ويكون ذلك بتجهيز طرق تمر عبر الضواحي وال تقترب من المدينة، وال بد من ترحيل 

المناطق الصناعية والمنشآت الحرفية إلى أماكن خاصة لهدف استخدام أماكنها في إنشاء 

 .مرائب و مواقف للتخفيف من حدة االزدحام

وفي الصباح الباكر وكذلك تسويق ما توزعه محالت تموين محالت وأسواق المدينة ليال  -

  .   الجملة على أحياء المناطق الحضرية والضواحي
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  :دور النقل في تنظيم األوساط الحضرية: المبحث الثالث

النقل في تنظيم األوساط الحضرية يستدعي التطرق إلى أهم قطاع  أهميةالحديث عن دور و  إن

الحضري حيث يتكون أساسا من ثالثة مناطق حضرية و التي سيتم تناولها في المناطق المشكلة للوسط 

  .المطلب األول

  .وسط الحضريالمناطق : المطلب األول

وفقا للكثافة السكانية و هي الوسط المفرط ) Zone urbaines(مناطق حضرية  3يمكن التمييز بين 

 les(و ضواحي المدينة ) le centre ville(وسط المدينة  ،) l’hyp r e nir  v ll(للمدينة 

banlieue.(1  

تاريخية و قد تكون  أومنطقة سياحية  أويتكون عادة من منطقة بها سوق  :الوسط المفرط للمدينة)1

الستخدام الدراجات الهوائية  أومخصصة للمشاة  أماكن األحيانمجرد مكان للعيش يضم في غالب 

كبيرة الحجم، و يعود سبب  أو، وخير مثال على ذلك المركز التاريخي للمدن متوسطة )العذبة األنماط(

في مثل هذا النوع من الحيز الحضري ألنها تتالءم مع ) les modes doux(استخدام األنماط العذبة 

 حيث تتميز هذه األنماط بانخفاض) تنقالت منخفضة، كثافة سكانية عالية(خصائص هذه المنطقة 

مستوى تلويثها للبيئة السيما التلوث الضوضائي األكثر وضوحا، و مع ذلك تستخدم السيارة بشكل 

كبير، و التي تقل األفراد الذين ال يقيمون في هذه المنطقة و القادمين من خارجها، بحيث يكونون 

  .بحاجة لركن سياراتهم الخاصة و التي تشغل حيزا في غاية األهمية من الوسط الحضري

  

                                                             
1 Alian  Barré : transport et aménagement :l’ x mpl  d  métro dans les grandes métropoles régionales 
francaises.géocarfour,lyon ,françe,1980 p223. 
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تتركز  أينللمدينة و ضواحيها  و هو تلك المنطقة الداخلية القريبة من الوسط المفرط :وسط المدينة )2

الرئيسية حيث الكثافة السكانية مرتفعة نسبيا مما يجعل السيطرة  األنشطةالمشاريع التجارية و مختلف 

التنقالت و الرحالت المحلية هناك عدد  إلى فإضافة، األهميةفي غاية  أمرو التحكم في وسائل النقل 

المنطقة قدوما من ضواحي المدينة حيث يتواجد في  إلىالذين ينتقلون بشكل دوري  األفرادكبير من 

 إلىالنقل و بشكل كبير، فالسيارات تحتل حيزا كبيرا من الطرق السريعة  أنماطهذه المنطقة مختلف 

ألنها توفر راحة و مرونة في غاية نقل المفضل نظرا السكنية الصغيرة و هي نمط ال األحياءغاية 

األهمية، كما تتواجد أنماط نقل أخرى مثل قطار األنفاق الذي يتميز بكفاءته العالية في النقل ما بين 

 Bus(جميع أنحاء المدينة بشكل سريع و بحجم اكبر و القطار الحضري و حافالت الخطوط القوية 

des liges fortes (ة لها دور مماثل كذلك في ربط نقاط المدينة المهمة ببعضها البعض و هذه األخير

  .و القطار الحضري األنفاقلكن بحجم اقل مقارنة بقطار 

و هي المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة مقارنة مع الوسط المفرط للمدينة و : ضواحي المدينة. 3

طبيعة تنقالت و  أنا لمزاياها، و الواقع وسطها في هذه المنطقة تكون السيارة مطلوبة بشكل كبير نظر

معظم الخ، هذه الخصائص تدفع نحو تجاهل ...رحالت سكان الضواحي تكون لفرض العمل، التسوق

أنماط التنقل، حيث تكون شبكة النقل الجماعي في كثير من األحيان اقل تنظيما مقارنة مع مثيالتها 

ة الخاصة، و تبقى المدينة تمارس تأثيرا ال يمكن تجاهله وسط المدينة، و بالتالي يتم اللجوء إلى السيار

اتجاه ضواحيها، و بالتالي فان النقل الجماعي ليس غالبا تماما و غير مناسب كل هذه الخصائص 

جعلت السيارة مفيدة بشكل جيد في الضواحي إلى أن أضحت تستخدم حتى في أدنى التنقالت حتى و 

  1.صا من جانب الطاقةإن لم تبدي الحل األكثر نجاعة خصو

                                                             
ة٬:شريف محمد ماه٬ ر الجامعية اإلسكندري ه٬الدا .٬77ص2006٬تخطيط النقل وسياسات 1  
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  تنظيم النقل لألوساط الحضرية: المطلب الثاني

  :نظام النقل مفهوم)1

فهو يتشكل من مجموع شبكات النقل باإلضافة إلى بعض ) le système(أما في ما يخص نظام النقل  

و ) juste au temps(االعتبارات كاالنتظام و الراحة و الرفاهية و األمن و التسعيرة و دقة المواعيد 

: عناصر أساسية هي 5و عموما يمكن القول أن نظام النقل يتكون من ) pollution(التلوث البيئي 

الطريق، المركبة، المحطات، نظما لتحكيم و التشغيل، حيث يتوقف نظام النقل على تكامل شبكات النقل 

  .و بعض المعايير الكيفية

   :مجال مساهمة النقل في تنظيم األوساط الحضرية)2

 المفاهيمالحضرية يستوجب التعريج على مجموعة من  األوساطالحديث عن دور النقل في تنظيم  إن

فيما يلي والحضرية و هي نمط النقل، و شبكة النقل،  األوساطفي تنظيم  أساسيةالتي تدخل بصورة 

  1.شرح موجز لهذه المفاهيم

استنادا لنوع ) le mode(الحضرية من خالل نمط النقل  األوساطعادة ما يتم تنظيم : نمط النقل2-1

المتبع أثناء عملية النقل فالنمط عادة ما يرتبط بالهيكل القاعدي للنقل حيث نجد في  الممر أو المسلك

 .إلى جانب النقل الجماعي وكذا النقل الحضري) الطرق، و سكك حديدية(النقل البري 

مجموعة الهياكل القاعدية المستعملة لنفس  أنهاعلى  و تعرف) les réseaux: (شبكة النقل2-2

شبكات  الى جانب) برية، بحرية، جوية( أنواعهانجد الشبكات على اختالف  أنالنمط، و لذلك يمكن 

                                                             
سم٬تأثير نظام النقل على منطقة معزولة٬مذكرة نهاية الدراسة لني1 ل شهادة مفتش في النقل البري٬المدرسة طرافي عبد الوهاب٬محمدي بلقا

ة لتطبيق تقنيات النقل البري٬باتنة٬ماي٬ .٬7ص2011٬الوطني   
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و ما بين المدن ) suburbain(وشبكة النقل في ضواحي المدينة  )urbain(النقل الحضري 

)interurbain.( 

الحضرية من خالل هذه العناصر من خالل دور المجالس البلدية و كذا  األوساطتنظيم  يأتيو *  

في إعداد مخططات و إتباع استراتيجيات و سياسات ناجحة في مجال النقل و تنظيم  الهيئات الحكومية

حفاظ على التجهيزات المختلف الشبكات و هذا بهدف الحفاظ على الوسط الحضري من التلويث و كذا  

  .ي الحفاظ على البيئةالعامة و بالتال

كما أن منظومة النقل الحضري تشكل احد أهم أركان التنمية العمرانية المستدامة باألوساط *  

  .الحضرية و خاصة بالمدن الكبرى

حيث يلعب النقل دورا هاما في العمران و نمو المراكز العمرانية فالعالقة بين النقل و الموقع المكاني 

عالقة وثيقة الن التباين المكاني المراكز العمرانية يفرض علينا استخدام الطرق التي تمثل في النهاية 

ها تكشف نوعية حركة خطا أو نقطة قد تكون حي سكني أو مدينة أو مركز نشاط اقتصادي كما أن

  . المرور
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  خاتمة الفصل

لمفاهيمي للنقل و إعطاء مفهوم أكثر شمولية و اهو إبراز اإلطار  إن الهدف من دراسة هذا الفصل 

أهميته في التنمية االقتصادية و وحيث تم التطرق و بالتفصيل لتعريف النقل بالتصاقا لمصطلح النقل 

م التطرق للحركية و أنواع التنقالت في الوسط الحضري و كذا إحداث التغيير االجتماعي، كما ت

التحديات و المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل و إبراز جملة من الحلول الممكنة لهذه المشكالت، و 

توصلنا إلى أن العالقة بين النقل و المحيط الحضري عالقة تكاملية فكل واحد يؤثر في األخر إيجابا أو 

ل دور النقل في تنظيم األوساط الحضرية، و أن لعالقة النقل بالمحيط تأثير يتجلى في سلبا من خال

توجيه شبكات النقل المختلفة و التي سنعالجها في الفصل الثاني إلى جانب التطرق إلى دراسة أهم 

  .المؤثرات الكمية و النوعية التي تضمن سير و توجيه شبكات النقل
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  تمهيد

تتوقف نجاعة و فعالية خدمة النقل الحضري في قيامه بالمهام المنسوبة إليه، و كذا درجة  

تحقيقه لألهداف و الغايات المنشودة منه، على مدى مالئمة شبكة النقل المسطرة في الخدمة، 

  .هذه الشبكة تتكون أساسا من المنشات الطرفية و وسائل النقل

األرضية التي تقوم عليها الخدمة، و هي تتكون من بعض العناصر تعتبر المنشات الطرقية، 

و التي تخضع لمعايير معينة مدروسة ...) الطريق، األرصفة، المواقف، و الحظائر(المتناسقة 

  .أثناء إنشاءها كما تتأثر بخصائص األنسجة العمرانية التي تتخللها

ئص معينة لعل أهمها سعة إن وسائل النقل المستعملة في النقل الحضري تتميز بخصا

  .  االستيعاب و كذا اختالف أنواعها و أحجامها
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  الحضري النقل شبكات حول نظرية مفاهيم: المبحث األول

  الحضري النقل شبكة ومكونات مفهوم :المطلب األول

يقصد بشبكة النقل الحضري، انتظام مجموعة من الطرق  :شبكة النقل الحضريمفهوم  )1

كما يمكن تعريفها . 1في صورة عقد تتضمنها مجموعة من الوصالت) قاعديةمنشات (

  .على أنها عبارة عن شبكة تتوسط المحيط الحضري للمدينة و تربط بين مختلف أحيائها

تتأثر شبكة النقل الحضري بالوسط الذي توجد فيه، ذلك الوسط الذي يتكون من مجموعة من 

ب طبيعتها، فنجد أن هناك أنسجة قديمة و أخرى األنسجة العمرانية تختلف خصائصها حس

حديثة و نوع أخر يتوسط مجموعة من التضاريس الوعرة، و بالتالي نجد أن هناك تباين في 

نوعية و اتساع الطرق التي تتخلل هذه األنسجة، و كذا التباين في حجم التنقالت إذا ما نظرنا 

ف األنسجة، و هنا يتأكد لنا التأثير الكبير إلى االختالف الموجود في الكثافة السكانية لمختل

شبكة النقل بطبيعة األنسجة العمرانية و التنقالت، و في هذا الفصل سنتطرق ألهم المؤشرات 

  .الكمية و النوعية، المواصالت الكمية و النوعية ضمن شبكة النقل الحضري

  .مكونات شبكة النقل الحضري )2

  :تتكون شبكة النقل الخضري مما يلي

 الهياكل القاعدية آو المنشات الطرقية و تضم الخطوط، المواقف، الحظائر و المحطات. 

  العربات المجهزة، الحافالت، (وسائل النقل و هي الوسائل المستعملة في النقل الحضري

 ).الخ...التراموي، المترو، القطارات

  :و تحاول فيما يلي التطرق بالتفصيل لهذين العنصرين

                                                             
2000مقياس جغرافية النقل: محاضرات األستاذ علي بن عباس  1  
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تنظم خدمة النقل الحضري حسب شبكة طرقية تتكون في األساس من : رقيةالمنشات الط 2-1

  .، رؤوس الخطوط، نقاط التوقف و المحطات الحضرية)المسالك(الخطوط 

إن ترتيب الخطوط المكونة لشبكة النقل الحضري يتم على أساس المعايير : ترتيب الخطوط 2-1-1

  : التالية

 .أهميتها بالنسبة لتنقالت المواصلةأي حسب مدى : حسب طبيعة الخطوط  -أ 

 و هي الخطوط التي تضمن الربط بين مختلف األحياء للمنطقة العمرانية  :الخطوط الضرورية

بالمركز الرئيسي أو مناطق الجذب و النشاطات المدنية و ذلك بالمرور عند االقتصاد بمراكز 

، كالمراكز االستشفائية، المحطات ثانوية إلى جانب المراكز ذات المنفعة العمومية األكثر أهمية

 ).و الطرقية، المدارس السكك الحديدية(

 و هي الخطوط التي تربط مختلف األحياء فيما بينها :الخطوط النفعية. 

 و هي خطوط ليست ضرورية أو مهمة جدا و لكنها تمكن المستعملين من  :الخطوط المالئمة

 .التنقل عليها بسهولة و بكل راحة

طوط يكون أيضا على أساس معايير عمرانية تتعلق بدراسة و تخطيط المسالك، إضافة إن ترتيب الخ 

  :إلى اختيار وسيلة النقل المستعملة، و يكون الترتيب على النحو التالي

 : حسب تخطيط المسالك  -ب 

 وهي الخطوط التي تربط الضواحي المتطرفة للمدينة بوسطها :خطوط شعاعية. 

 و هي الخطوط التي تربط الضواحي المتطرفة فيما بينها، و تمر مماسيا بوسط  :خطوط مماسية

 .المدينة
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 نقاط المنطقة العمرانية ببعضها دون قطع    و هي الخطوط التي تربط جميع: خطوط دائرية

 .وسط المدينة أو المرور مماسيا بها، و لكنها تحيط بالمنطقة العمرانية على شكل حلقة

 هي الخطوط التي تربط الضواحي المتطرفة فيما بينها مرورا بوسط  و: الخطوط القطرية

 .المدينة

  

  يوضح ترتيب الخطوط حسب تخطيط المسالك): 01/02(رسم تخطيطي رقم        

 

 : حسب وسيلة النقل  -ج 

 و يقصد بها تلك الخطوط التي تستغلها  :الخطوط عبر المواقع الخاصة أو ذات الطريق الثابت

 .Téléphérique , Tramway: وسيلة نقل ذات حركة مثل

 حيث تتبع فيه المركبات مسالك محددة و تكون لها نوعين  :الخطوط ذات الطريق الثابت جزئيا

 .من حرية الحركة في تنقلها مثل الحافالت التي تستعمل األسالك الكهربائية
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 و تكون فيها حركة المركبات ذات حرية كبير في االتجاهين مثل : لحرالخطوط ذات الطريق ا

  .مسلك الحافالت

نقطة من مسار خط الحافالت "تعرف نقاط التوقف بكونها ): نقاط التوقف(المواقف  2-1-2

غير أن المشروع  1أو وسائل النقل الجماعي التي تتوقف فيها بغية صعود أو نزول المسافرين

من المرسوم ) 1(الجزائري لم يتعرض لتعريف الموقف بصفة مدققة و قد نصت المادة 

على أن مصطلح التوقف يعني وقوف سيارة ما مؤقتا في طريق طوال المدة  88/06التنفيذي 

الالزمة لركوب األشخاص أو نزولهم مع بقاء السائق في مكان القيادة أو على مقربة منها، 

  : )2(كما أن هناك نوعين من المواقف". ن عن االقتضاء من تحريكهاليتمك

 و هي عبارة عن مواقف ال تحتوي على مخابئ : مواقف بسيطة)Abris ( و ال تستحق تجهيزات

كبيرة تحتوي على عمود إشارات و عمود المعلومات، ال يحتاج المستعمل لهذا النوع مدة كبيرة 

على موقف عن اليمين للذهاب و أخر من جهة اليسار لالنتظار، و تحتوي منطقة الموقف 

 .لإلياب

 و هي عبارة عن مواقف تطول فيها مدة االنتظار، و تتميز بوجود عمود : مواقف ذات المخابئ

 شارات و أخر للمعلومات و األرصفةاإل

  :المحطات الحضرية 2-1-3

حياء وهي مكان إلتقاء المحطة هي المكان المخصص إلستقبال المسافرين لمختلف المناطق و األ

وسائل النقل القادمة من مختلف المناطق ، تتجمع فيه الخطوط الحضرية مما يسهل على 

  :المسافرين تغيير وجهات التنقل وتحتوي المحطة على

                                                             
1 1.2 : CETUR les arrêts de bus dans leurs contextes urba in France 1996.  
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  مكان مخصص للمركبات-

  مكان مخصص لالستراحة-

  مكان مخصص لالنتظار-

  :الحضري النقل شبكة في المستعملة النقل وسائل 2-2

يمكن تعريف وسيلة النقل على أنها جهاز ميكانيكي ذاتي الحركة، يستخدم في نقل األشخاص أو 

   1البضائع، تتميز بسرعتها وحموالتها المختلفة وتسلك شبكة طرقية مختلفة

  :وتحتوي شبكة الطرق الحضرية من عدة أنواع من وسائل النقل نذكر من بينها

  )Mini Bus،حافالت صغيرة  Auto Busحافالت كبيرة (حافالت-

  العربات المجهزة -

 Tramwayالقطار الحضري  -

  :الحضري النقل شبكات تصنيف :المطلب الثاني

إن تنوع استعماالت األرض في المدينة و خصائص أماكنها المختلفة، يعطي دورا مميزا في تحقيق 

االرتباط و التفاعل بين هذه االستعماالت و قطاعات المدينة المختلفة، و من خالله تتحقق صفة 

كبير من الحركة، إذ كلما زادت كفاءة شبكة المرور بتحقيق سهولة الحركة و سرعة النقل و تحقيق حد 

األمن، كلما زادت كفاءة الفعاليات و األنشطة في الوسط الحضري، و هذا ما يفرض وجود تخصصات 

و لتحقق شبكة الطرق الحضرية هذا الترابط . مختلفة للطرق الحضرية، أفرزت وجود أنواع عديدة لها

قصد تحقيق . رقالعام بين مختلف النشاطات في المدينة، عمد المخططون إلى وضع عدة تصنيفات للط

تدرج وظيفي و مجالي يمكن من تجديد دور كل طريق مسبقا، و بالتالي اتخاذ اإلجراءات التخطيطية و 

                                                             
ة٬ د  1999فارس بوباكور ٬محاضرات إقتصاد النقل٬المدرسة الوطنية لتقنيات النقل٬ باتن 1  
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التصميمية المناسبة، لضمان كفاءة عالية، و من بين التصنيفات التي وضعها الباحثون في هذا المجال 

 :1ما يلي

  :التصنيف على أساس األهمية و السعة )1

تصمم هذه الطرق بمقاييس كبيرة تهدف إلى تحقيق سرعة عالية و  route libre: طرق حرة /1-1

لمسافات كبيرة تمتد لخارج الوسط الحضري ضمن رحالت دولية و إقليمية و حضرية و بطاقة 

خطوط و سرعة عملية  8إلى  4ساعة و بعدد خطط للمرور بين /سيارة 2000و 1800استيعابية بين 

  .ساعة/كلم 80و  60بين 

و هي طرق سريعة موجهة لخدمة حجم اكبر و بسرعة عالية و  sut route: طرق سريعة /1-2

ساعة و /سيارة 14000و  1000لمسافات طويلة لتنقالت إقليمية و حضرية، و بطاقة استيعابية بين 

 .ساعة/كلم 80- 60خطوط، و بسرعة عملية بين  8- 4بعدد خطوط بين 

صممت هذه الطرق لتقديم تسهيالت كبيرة الستيعاب حجم  route artérielle :طرق شريانية /1-3

و للوصول بسرعة كبيرة . ساعة، و لمسافات طويلة/مركبة 1200-800كبير من الرحالت الحضرية 

  .و تخدم كذلك محيط الوسط الحضري) ساعة/كلم60-40السرعة العملية بين (

هذا النوع من الطرق موجه للتنقالت الحضرية القصيرة أو   une collectrice: طرق مجمعة /1-4

 900-600تحقق سهولة الوصول إلى كافة أرجاء الوسط الحضري و بطاقة استيعابية من 

ساعة حيث ينشا نظام الطرق المجمعة من المناطق التي تتميز بوجود الطرق الرئيسية و تتمثل /سيارة

ور من الطرق الرئيسية للتنقل بين المناطق التجارية و وظيفتها بصورة رئيسية في توزيع حركة المر

                                                             
ن٬الحضري٬ النقل تخطيط مبادئ: علي العابدين زين والتوزيع٬لبنا 5661 ص 2004٬دار اليمامة للنشر  -1  
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و على نظام النقل بالوسط الحضري و تجمع التدفقات المرورية من الطرق المحلية،  1المناطق السكنية

  .ساعة/كلم50-30أما سرعتها العملية فتتراوح بين 

محلية للوصول إلى توجه هذه الطرق لخدمة التنقالت القصيرة ال voie locale: طرق محلية /1-5

ساعة، و بطاقة استيعابية بين /كلم30و  20أماكن السكن و الخدمات، و سرعة بسيطة تتراوح بين 

و هي أدنى صنف من أصناف الطرق الحضرية، أي مهمته تأتي في أخر . ساعة/سيارة 700و  500

  :التنقالت و يمكن تلخيص ما سبق في الجدول التالي

  طرق محلية  طرق مجمعة  طرق شريانية  عةطرق سري  طرق حرة  المواصفات

الطاقة التصميمية 

  للسرعة

  سا/كلم40  سا/كلم60  سا/كلم80  سا/كلم100  سا/ كلم120

/ كلم140-80  السرعة العملية

  سا

  سا/ كلم30-20  سا/ كلم50-30  سا/ كلم60-40  سا/ كلم60-80

الطاقة االستيعابية 

  )سا/سيارة(

1800 -2000  1000 -1400  800-1200  600-900  500-700  

عدد خطوط 

خطوط +السير

  التوقف

4-8  4-8  2-6  2-4  1-2  

محددات الشوارع 

  )المتر(

30-100  30-80  15-60  10-20  8-12  

ملخص المعطيات التقنية المتعلقة بتصنيف شبكة الطرق في الوسط الحضري حسب معياري السعة ): 04/02(جدول 

  .و المرتبة

                                                             
وادعي عباس اهللا عبد 1 وا٬ الصمد عبد ألمقطري٬ هاشم عادل: ال  المدن في النقل و المرور و الحركة قضايا و العمراني التخطيط ندوة لول

سية الطرق شبكة المدن٬ الغاء ألعزلي المعهد العربية٬ ة( المرورية الحركة مشاكل و الرئي ة تجرب  حماة 2005 سبتمبر 1113 ن)صنعاء مدين
11ص السورية٬ .  
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يعتمد هذا التصنيف على الخصائص المورفولوجي أي الهندسية و  :التصنيف المورفولوجي )2

و يتبين انه هناك . ذلك حسب سعة و عدد ممراته و اتجاهاته و نوع المرور وحجمه. المرورية للطرق

عالقة قوية بين الخصائص الهندسية و الخصائص المرورية للطرق الحضرية إذ يجب أن يكون هناك 

  .كي تستطيع الطرق أداء مهمتها بكل كفاءةانسجام في هذه العالقة في 

هذه الطرق لها وظيفة واحدة، و هي إتاحة حركة المرور العالية   autoroute: الطرق السريعة/2-1

و التي تقوم بربط الوسط الحضري و مختلف قطاعاته بشبكة الطرق الخارجية، حيث ان هذه الطرق 

، )ال تخترق النسيج العمراني الداخلي(رات الضوئيةتخلو من التقاطعات و الساحات المرورية و اإلشا

سا لطرق النقل ذات خطين لسير المركبات، و قد /ممر/سيارة1500حيث تتمتع بقدرة استيعابية تقدر 

سا، في طرق النقل ذات ثالثة خطوط سير، و يمكن لطريق ذات /ممر/سيارة 2000تصل قدرتها إلى 

و هذا النوع من الطرق يكون غير مهيأ . سا/ركيةالف ح60أربعة ممرات أن تستوعب أكثر من 

إلعطاء مدخل للخدمات في المناطق السكنية، و عادة يكون لهاته الطريق اتجاهين يفصل بينهما حاجز 

مسارات على األقل حيث يكون  3متر و يفضل ان يحتوي كل اتجاه على  4ال يقبل عن ) فاصل(

  1.متر 3.30عرض كل مسار 

و يعطي حركة مرورية . و هي اقل درجة من سابقه في التصنيف المروري :الطرق الرئيسية/2-2

بين المناطق و يخترق أحياء الوسط الحضري، كما يعطي مدخال مباشرا لخدمات المناطق السكنية، 

متر و تتميز  16كما يربط مدخل المدينة بمركز الخدمات و يفضل أال يقل عرض هذه الطريق عن 

  .اقل بالموازاة مع الطرق السريعة بان سرعة المركبات فيها

                                                             
ة٬عبد   شأة المعارف٬اإلسكندري .٬176ص1990٬الفتاح محمد وهيبة٬جغرافية العمران٬من .1  
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تغذي هذه الطرق طرق المرور الرئيسية، و تسهل الحركة المرورية بين  :الطرق المجمعة/2-3

و توجه المداخل مباشرة إلى المناطق المختلفة في المدينة، و . الطرق الرئيسية و الطرق الفرعية

ق من ممرين للمرور إضافة إلى ممر و تتكون هذه الطر. م12يفضل أال يقل عرض هذه الطريق عن 

  .أخر لوقوف المركبات

تتمثل هذه الطرق نهايات شبكة الطرق بوصفها الشبكة التوزيعية المجمعة بين  :الطرق المحلية/2-4

المحالت السكنية و امتدادها إلى الوحدات السكنية بشكل مباشر، و هي تتخذ أشكاال مختلفة، بعضها 

. غلقة و منها ما هو ضيق جدا يقتصر استخدامها على حركة المشاة فقطحلقية و أخرى ذات نهايات م

و يصمم الطريق المحلي لخدمة . متر 8متر و ال يقل عن  10و يفضل أن يكون عرض هذه الطريق 

رحلة في  250وحدة سكني، أي ما يعادل  25عدد من الوحدات السكنية التي يجب أال يزيد عددها عن 

و . إلى المنزل ٪80تنتهي منها . رحالت في اليوم 10و  4ادة ما يتراوح بين و يولد المسكن ع. اليوم

تأتي الطرق المحلية في المرتبة الرابعة في التصنيف المورفولوجي إال أنها تحتل المرتبة من حيث 

  . عددها في المدينة و طولها

  :التصنيف الوظيفي )3

  .ة التي تؤديها كل طريقيعتمد هذا التصنيف على الوظيفة المدنية و العمراني 

 الطرق شبكة بين الموجودة العالقة إلى راجع وهذا وظيفتها، على يؤثران طريق كل محيط نوقع أن إذ

  . الحضري الوسط في النشاطات توزيع و
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  voie commerciales: الطرق التجارية/3-1

يقدم الجانب التجاري إذ تقدم الطرق وظائف عديدة لسكان المدينة حيث تختص بوظائف معينة منها ما 

يفضل أصحاب المؤسسات التجارية و الخدمات المختلفة اختيار موقع لمؤسساتهم على امتداد الطرق 

لسهولته الوصول إليها بمختلف وسائل النقل أو عادة تحتل مثل هذه الطرق و خاصة الرئيسية منها 

ية، و تعتبر هذه الطرق مراكز جذب منها طرق ثانوية و محل األماكن المركزية في المدينة، و تتفرع

بالمرور و . قوية لسكان المدينة و إقليمها المتقدمة من خدمات ضرورية لذا تجذب أكثر ازدحاما

اقتراحات لحل مثل هذا المشكل المتمثل في االختالف المروري ثم تحديد هذه النشاطات التجارية و 

يطية التي تمكنها من توفير سهولة التنقل و حصدها ضمن الشوارع معينة تتوفر على المعايير التخط

  .توقف السيارات بكل أمان و سيولة

voie résidentie :الطرق السكنية/3-2 lle  

إن توزيع استعمال األرض السكنية بأشكالها و أحجامها المختلفة على أجزاء األرض الحضرية، 

العقارات و المبنية، و متطلبات ينعكس مباشرة على الطرق التي تخدمها، و التي أنشأت لتخدم طبيعة 

السكان و راحتهم، و التي تربطهم بالطرق على اختالف رتبها، و تتكامل معظمها لذلك تختلف أبعادها 

من موقع ألخر، كما أن فئة من هذه الطرق تؤدي وظائف سكنية بنسبة أكثر من الوظيفة المرورية 

  .لمثل األزقة الموجودة في مدينتنا القديمة

  :الترفيهيةق الطر/3-3

يتمثل الجزء األول من هذا النوع من الطرق في الطرق التي تطل على شواطئ البحار واألنهار أو 

التي تخترق الغابات أو المساحات الخضراء أما الجزء اآلخر فيتمثل في الطرق التي تتعدد فيها 
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وأروقه العرض اإلستعماالت ذات الغرض الترفيهي وتنتشر على طول قاعات السنما والمسارح 

المختلفة والنوادي والمطاعم فضال عن أماكن الراحة المتمثلة في الحدائق العمومية و المنتزهات 

  .والمراكز الرياضية 

 voi d’industrie: الطرق الصناعية/3-4

نقل البضائع،نقل (تحتاج المناطق الصناعية إلى إرتباط دائم بالمدينة بواسطة وسائل النقل المختلفة

ويجب أن تتصف مثل هذه الخدمات باإلستمرارية واألمان والسرعة وتؤمن بصورة أساسية ) العمال

  :بواسطة ثالثة طرق

  وتربطها بباقي المناطق المجاورة طرق إقليمية تحيط بالمناطق الصناعية -

  طرق محلية تتفرع من الطرق اإلقليمية إلى داخل المناطق الصناعية وتقسمها إلى تجمعات-

ة داخلية تقوم بالربط بين الطرق المحلية ومناطق العمران و المصانع والخدمات طرق فرعي -

 .  المختلفة في المدينة

   الحضري النقل شبكة على المؤثرة العوامل: الثالث المطلب

ال يمكن دراسة من شبكة النقل أو حركة النقل المعزل عن الجغرافية بسبب التأثيرات المتبادلة بينهما و 

بين الوسط الجغرافي، و ما بينهم عن ذلك من نتائج بعيدة األهمية في كافة المجاالت البشرية و 

ية الطبيعية و االقتصادية حيث تعتمد نوعية النقل و شكل و كثافة الطرق على العوامل الجغراف

البشرية، إضافة إلى تأخير مواهب اإلنسان و قدراته العقلية فقد تكون العوامل الجغرافية القياسية أحيانا 

مشكلة بالنسبة العملية للنقل أو استعمال طريق معين و قد تسهل تلك العوامل بالمقابل ازدهار و تطور 
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سوف نتطرق إلى أهم العوامل الطبيعية و شبكة النقل و حركة المرور داخل اإلقليم أو خارجه و 

  :البشرية المؤثرة في شبكة النقل كما يلي

  : العوامل الطبيعية)1

يعتبر الموقع الجغرافي من عناصر الطبيعية المؤثرة في شكل و خصائص و : الموقع الجغرافي/1-1

الخدمات و شبكات الطرق المكانان أي إقليم فموقع المحالت العمرانية و األحياء و المساكن و مراكز 

كلها عناصر مهمة في الحياة البشرية فإذا كانت البيئة الطبيعية قد أسهمت في توزيع الموارد الطبيعية 

في اإلقليم فان الموقع الجغرافي يمد إمكانية االتصال بباقي األقاليم و استعارتها فهناك أقاليم تتميز 

لمواصالت و وسائط النقل و بالعكس نجد أقاليم بوصفها الجغرافي الجيد و بالتالي توفر طرق ا

  .1استغاللها لموقعها غير الجيد

يمكن استعمال تأثير مظاهر السطح على شبكة الطرق و حركة النقل على النحو  :مظاهر السطح/1-2

  :التالي

تشير بعض الدراسات إلى تأثير مظاهر السطح على تكاليف اإلنشاء في المناطق السهلية حيث ال *

اج الطرق إلى كثير من الحضر و الردم و ال يكون هناك داعي إلطالة الطرق مقارنة بالمناطق تحت

الجبلية إضافة إلى تأثير مظاهر السطح على تكاليف التشغيل أيضا حيث تقل في الطرق السهلية عن 

  .مثيالتها في الطرق الجبلية

كما كان الطريق مستقيم كلما تحدد مظاهر السطح في كثير من األحيان خط سبيل الطرق حيث و *

  .كانت هناك كفاءة في شبكة الطرق و يمكن قياس هذه الكفاءة من خالل مؤثر االنعطاف

                                                             
ة دار التجارة٬ و النقل جغرافية: الدوكة خميس محمد 22 ص 2006 اإلسكندرية الجامعية٬ المعرف .-1  
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و ال يقتصر   Crhouldersتحدد مظاهر السطح اتساع الطرق و خاصة أطراف الطريق أو األكتاف *

النقل و الزى نشير إليه تأثير مظاهر السطح على شبكة الطرق فقط بل يمتد تأثيرها على حركة وسائط 

  :على التالي

  تعتبر صعوبة السطح عامل طرد النقل و هذا ينطبق على المشاة و استخدام السيارة فكلما زاد

انحدار السطح كلما تناقصت قدرة السيارة على السير بسهولة صعود و هبوط و بالتالي لتقليل 

العديد من وسائط النقل و خاصة من سرعة المركبة حيث يؤدي ذلك إلى طول المسافة زمنيا، ف

كم 30-20وسائط النقل الكبيرة ال تستطيع السير على المنحدرات الشديدة بسرعة ال تتجاوز 

 .ساعة/

  تؤثر المنحدرات على حركة وسائط المقل حيث زيادة استهالك المركبات و التقليل من عمر

هذه المنحدرات من حيث  بسبب الجهد الذي تبذله واسطة النقل في التغلب على 1االفتراضي

  ..المسافة و الزمن، و بالتالي زيادة التكلفة التشغيلية لواسط النقل

  :من بين أساليب تحليل بنية شبكات النقل* 

  تؤثر االنحدارات و خاصة في حالة وجود السيول من احتمال تعرض الطريق لعمليات التساقط

بفعل العوامل الطبيعية أو بفعل أو االنهيارات من الجوانب سواء Rock fallالصخري 

 .االهتزازات الناتجة عن حركة وسائط النقل الكبيرة مثل الشاحنات

بالرغم من التأثيرات الكبيرة لمظاهر السطح على شبكة الطرق و حركة وسائط النقل إال أن هذا ال 

ي سبيل يعني سيطرة الطبيعة بشكل مطلق بل اإلنسان له أثره أيضا و يمكن أن يفعل الكبير ف

  .معالجة الكثير من هذه المشاكل حسب إمكاناته و قدراته
                                                             

26ص السابق٬ المرجع التجارة٬ و النقل جغرافية الدوكة٬ خميس محمد -1  
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تكمن أهمية دراسة هذا العامل لما له من عالقة مباشرة مع الطبقة : العامل الجيولوجي/1-3

السطحية التي يرتكز عليها إنشاء الطرق و الطبقة السفلية، ألنهما في النهاية تتحمالن ضغط 

، إن فهمنا لهذا العامل يعني معرفتنا للطريقة التي يتم بها معالجة الحركة الناتجة من وسائط النقل

  .السطح و يعتبر هذا العامل مهم في إنشاء الطرق بالدرجة األولى

يعتبر عامل المناخ من العوامل الطبيعية التي تفرض وجودها عند مناقشة النقل : عامل المناخ /1-4

على شبكات الطرق و وسائط النقل و يمتد تأثير المناخ  بأنواعه المختلفة، لما لهذا العامل من تأثير

كذلك على اإلنتاج االقتصادي إلقليم ما و بالتالي يؤثر على النشاط ألنقلي فيه و يختلف تأثير المناخ من 

منطقة جغرافية إلى أخرى فبينما يكون ارتفاع درجات الحرارة هو العامل المؤثر في األقاليم الجافة، 

أكثر تأثيرا في المناطق الباردة و يكون تأثير األمطار أكثر وضوحا في المناطق يكون انخفاضها 

و في دراستنا حول تأثير المناخ على النقل البري تقتصر على عنصري ... الموسمية االستوائية

الحرارة و األمطار على كل شبكة الطرق و وسائط النقل و هذا ال يعني نفي تأثير العناصر األخرى 

  .أثير هذه العناصر يبقى اقل مقارنة مع عنصري األمطار و الحرارةحيث أن ت

يمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على حركة وسائط النقل من خالل الجزء المالمس للطريق التي 

تمثله اإلطارات المطاطية حيث يجعلها ذلك أكثر ليونة كونها مصنوعة من مادة مطاطية كما يؤثر 

على قدرة السيارة الفنية بحيث تقل كفاءة المحرك أما انخفاضها فيؤثر في المياه ارتفاع درجة الحرارة 

على السطح الطريق فيؤدي إلى زيادة فرص االنزالق و حوادث التصادم و يقلل من انسياب حركة 

السير بسبب محدودية السرعة، كما تؤثر الحرارة أيضا على حركة المشاة حيث تقل بشكل ملحوظ 

و من هنا يتضح لنا مدى تأثير كل من عنصري الحرارة و األمطار على . و انخفاضها خالل ارتفاعها

وسائط النقل و شبكة الطرق و تجدر اإلشارة إلى تأثير بعض الظواهر الجوية األخرى مثل الصعيق 
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الذي يتسبب في انزالق وسائط النقل خاصة في ساعات الصباح الباكر، و كذلك الضباب الذي يحد من 

إضافة للرياح عندما تكون عكس حركة وسيلة النقل و لكن يبقى تأثيرها محدودا زمنيا و مكانيا  الرؤيا

  .إذا ما قورن بعنصري الحرارة و األمطار

لقد تبين لنا من خالل إبراز تأثير العوامل الطبيعية على شبكة الطرق و حركة  :العوامل البشرية )2

النقل التأثير الواضح لتلك العوامل على اتجاهات و توزيع و انحدار شبكة الطرق باإلضافة إلى األثر 

المباشر على حركة وسائط النقل و بالمقابل نشير إلى أن هذا ال يعني السيطرة المطلقة للعوامل 

طبيعية سواء بشق طرق جديدة أو تعديل أي تعبيد الطرق القائمة و هذا التعديل بالطبع يخضع ال

لحاجات اإلنسان و مستواه العلمي و التكنولوجي و نوعية نشاطه االقتصادي و توزيعه الجغرافي و أهم 

  : العوامل البشرية المؤثرة على شبكة الطرق و حركة وسائط النقل ما يلي

 يلعب النقل دورا مهما في العمران و نمو المراكز  :العمرانية و السكان تأثير المراكز

العمرانية فالعالقة بين النقل و الموقع المكاني عالقة وثيقة الن التباين المكاني لمراكز 

العمرانية يفرض علينا استخدام الطرق التي تمثل في النهاية خطا أو نقطة قد تكون حي سكني 

ط اقتصادي و من هنا تنتج أهمية دراسة العالقة بين المراكز العمرانية أو مدينة أو مركز نشا

 .1و النقل

  

  

  

  

                                                             
144151ص ٬2002٬األردن  للنشر٬ وائل دار النقل٬جغرافية أسس: عبده سعيد .-1  
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  لنقل ل الكمية مؤشراتال: المبحث الثاني

إن الجغرافيون استعانوا بالعديد من األساليب الكمية من العلوم المختلفة و بخاصة اإلحصاء و االقتصاد 

بكات النقل و ستقتصر دراستنا الكمية على اختيار جزء و الرياضيات، لمساعدتهم في التحليل الكمي لش

من شبكة النقل لمدينة باتنة على تطبيق ثالثة من هذه األساليب و هي كثافة الشبكة و مؤشر االنعطاف 

 .و درجة ترابط الشبكة

  كثافة الشبكة: المطلب األول 

و هي المعايير الهامة التي تعكس التطور االقتصادي لألقاليم أو الدول المختلفة، وتظهر حدة كثافة  

الشبكة داخل اإلقليم أو الدولة، كما أن قياس كثافة الشبكات يعد من ابسط األساليب الكمية و 

سكان إقليم ما، أيسرها، إذ تحسب كثافة الشبكة بالنسبة ألطوال الطرق بالكيلومتر على المساحة أو 

 :و ذلك بإتباع الصيغتين التاليتين

= كثافة الشبكة بالنسبة إلى المساحة
ƸاجماليƸاطوالƸالطرقƸبالكيلومتر

ͨبالكيلومترƸمربع المساحة
  

  .كيلومتر طولي من الطرق لكل كيلومتر مربع من المساحة= و الناتج 

= كثافة الشبكة بالنسبة للسكان
اجماليƸاطوالЈالطرقƸبالكيلومتر

  100*  عددƸالسكان

  .كيلومتر طولي من الطرق لكل ألف نسمة من السكان= و الناتج

كان اإلقليم يتميع بالشبكة الجيدة بينما يعني انخفاضها ضعف شبكة النقل  لو كلما زادت كثافة شبكة النق

  .و أن هناك مناطق من اإلقليم محرومة من خدمة النقل
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  مؤشر االنعطاف: المطلب الثاني

هذا المؤشر لمعرفة مدى استقامة الطريق و ذلك بقسمة الطول الفعلي للطريق على الطول يستخدم 

  :فهو عبارة عن مؤشر نسبي و يعطى بالعالقة أو الصيغة التالية,و ضرب الناتج في مئة مالمستقي

= مؤشر االنعطاف 
ƸالطولƸالفعليƸللطريق
الطولƸالمستقيمƸللطريق

   *100  

لفعلي للطريق اقل من الطول المستقيم كما يمكن أن تتساوى في حاالت و ال يمكن أن يكون الطول ا

  .نادرة

 وو استقامة الطريق احد مؤشرات التي تدل على كفاءة الشبكة،  %100أي أن الناتج يكون مساويا 

الشائع أن الطول الفعلي للطريق يزيد عن الطول المستقيم نتيجة لتأثره بمجموعة من العوامل الطبيعية 

و كلما كانت الزيادة %. 10آي زيادة ناتج المؤشر على . و البشرية و التي تم التطرق إليها سابقا

  .اكبر هكانت منحنيات الطريق و منعطفات اكبيرة كلم

ره المستقيم قد يكون انحرافا سلبيا بسبب و جود عوائق طبيعية تعترضه إن انحراف الطريق عن مسا

و قد يكون انحراف الطريق ايجابيا عندما ينحرف الطريق عن . كالجبال أو السبخات أو البحيرات

مساره المستقيم لكي يجمع اكبر قدر من حركة النقل و ذلك بمروره على اكبر عدد من المراكز 

  .العمرانية
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  جة الترابط في شبكة النقل الحضريدر :الثالثالمطلب 

تعتمد طرق تحليل الترابط في شبكات النقل على تحويل الشبكة الحقيقية الى شبكة مبسطة و يطلق  

و الذي يتكون من عدد من العقد تتمثل في  Topological diagram )1(عليها الشكل الطوبولوجي

محطات االنطالق و الوصول الى جانب نقاط التقاطع خطوط الشبكة معا، باالضافة الى ذلك مجموعة 

من الوصالت التي تمثل الطرق التي تصل بين المحطات او نقاط التقاطع او العقد المختلفة، و تعرف 

وجيا بنظرية الشبكات او البيانات، و يعتبر جارسون النظرية التي تعالج العقد و الوصالت طوبول

1960،Garrson  و . 19602اول جغرافي استخدم نظرية الشبكات لتحليل بنية شبكات النقل في عام

يقصد بدرجة الترابط في الشبكة بانها درجة العالقة المتبادلة بين عقد الشبكة عن طريق الوصالت 

درجة :  ض المؤشرات الكمية لقياس ترابط الشبكات و هيبع Kanskyحيث وضع كانسكي . الموجودة

  .الترابط، درجة المركزية، و قطر الشبكة

الترابط بين العقد المختلفة في الشبكة داللة على مستوى التطور الذي وصلت اليه المنطقة و تقاس 

درجة الترابط في الشبكة بعدة مقاييس تتفق جميعها على انه كلما ازداد عدد الوصالت ازدادت درجة 

النقاط التي  أوبين المراكز  المباشرالترابط  أنو ليس من الشك في . الشبكة أطرافالترابط بين 

خدمة النقل من الباب  النباش راواالتصال  أنليس من الشك في  أوتجمعها شبكة واحدة من الطرق 

الباب و هي من الخصائص النقل بالمركبات عن طريق الطرق تكسب هذه الوسيلة المرونة و  إلى

وسيتم االعتماد على . 3األفضلية عن باقي وسائل النقل و خاصة خالل المسافات القصيرة و المتوسطة

                                                             
و الخطوط، اتجاه او النقاط بين المسافات اعتبار دون المساحات، و الخطوط و النقاط بين العالقات و بالمواقع يهتم الالكمية الهندسة علم فروع احد هي)1(  ا

ولوجية، خريطة الى تحويلها يتم النقل شبكات تحليل لتسهيل و المناطق، مساحات  خصائص فهم يسهل حي العقد، مع مستقيمة خطوط لمجرد تبسيطها اي طوب

.الشبكة   

ر اليمامة للنشر والتوزيع،بيروت،نونو اهللا عبد المقطري، هاشم عادل: الوادعي عباس اهللا عبد  .59:،ص2001،دا .2  

.90:،مرجع سلبق،صالتجارة  و النقل جغرافية الزوكة، خميس محمد   3  
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، βالمؤشر بيتا : مجموعة من المؤشرات الكمية لتحليل درجة الترابط في شبكة النقل الحضري و هي

  ، مؤشر الفا δالمؤشر جاما

تطبق مؤشر بيطا في تحليل درجة الترابط، و يطيق المؤشر بواسطة المعادلة :βمؤشر بيطا )1

  : التالية

)= β(مؤشر بيطا
عددƸالوصالت
عددƸالطرق    

و تتراوح قيمة هذا المؤشر بين الصفر و الواحد الصحيح و يعني الصفر أن الشبكة تتكون من عقدة 

وصلت  إذا إمايطلق عليها اسم شبكة نقل غير مترابطة  أنفقط، و ليس بها وصالت، و التي يمكن 

ارتفعت عن  إذا إما، هناك ترابطا تاما بالشبكة إنتدل على  فإنهاالواحد الصحيح  إلىقيمة المؤشر 

هذا المؤشر يستخدم في . من شبكة متكاملة و منظمة أكثرالواحد الصحيح فانه يدل على وجود 

حاالت الشبكات البسيطة التي ال تتزاحم فيها الخطوط، و تمدد في مساحات كبيرة، و يؤخذ على هذا 

 أخرىقارنتها بمتغيرات م أو أكثر أودراسة مقارنة بين شبكتين  إجراءالمقياس عدم الدقة عند 

للوقوف عند تحليل درجة الترابط في  أساسا، ولذلك ال يعتبر هذا المؤشر 1كمتوسط دخل الفرد

  . الشبكة

 جاما مؤشر على باالعتماد الحضري النقل شبكة فييتم قياس درجة الترابط  :مؤشر جاما )2

 :التالية المعادلة بواسطة جاما بواسطة

=مؤشر جاما
ƸعددƸالوصالت Ƹ Ƹ ƸعقدƸالعقد Ƹ  

                                                             
81ص ،مرجع سابق، النقل جغرافية اسس: عبده سعيد  .1  
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و تتراوح 1 و يستند هذا المؤشر على أقصى عدد من الوصالت التي يمكن أن تكون منها شبكة الطرق

قيمة هذا المؤشر بين الصفر و الواحد الصحيح، و يعني الصفر أن الشبكة تتكون من عقد فقط، و ليس 

أما إذا وصلت قيمة ) 1شكل (بها وصالت، و التي يمكن أن يطلق عليها اسم شبكة نقل غير مترابطة 

أما إذا ارتفعت عن ) 2شكل (المؤشر إلى الواحد الصحيح فإنها تدل على أن هناك ترابطا تاما بالشبكة 

  ).3شكل (الواحد الصحيح فانه يدل على وجود أكثر من شبكة متكاملة و متطورة 

                                               

  شبكة مجزأة-)04/02(شكل رقم           شبكة مترابطة -)03/02(شكل رقم     كاملةشبكة -)02/02(شكل رقم

   :مؤشر ألفا )3

يمثل مؤشر ألفا نمطا أخر من أنماط طرق : تطبيق مؤشر ألفا في تحليل درجة الترابط في الشبكة
قة التي تحليل درجة الترابط في شبكات النقل الحضري، حيث يقيس العالقة بين عدد الشبكات المغل

و يمكن تطبيق المؤشر . تتمثل في أجزاء الشبكة و بين أقصى عدد ممكن من الوصالت في الشبكة
  :2بالمعادلة التالية

=مؤشر آلفا
ƸعددƸالوصالتƸالجاذبية ƸعددƸالعقد ȘƸعددƸالوصالت Ƹ Ƹعددالعقد ƸƸ                                                                               

و تتراوح قيمة مؤشر ألفا بين الصفر و الواحد الصحيح، حيث أن صفر يعني عدم وجود ترابط 
  .بالشبكة، في حين أن الواحد الصحيح يعني وجود الحد األقصى للترابط بالشبكة

                                                             
ة: وكةالد خميس محمد  79ص: المرجع نفس: التجارة و النقل جغرافي .1  
.80:المرجع نفسه٬ص 2  
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  النوعية للنقلمؤشرات ال: المبحث الثالث

تعد خدمة النقل الحضري خدمة اجتماعية ال بد أن تتوفر فيها شروط معينة، بنية تحسين الخدمة 
المقدمة، و يكون ذلك عن طريق توفير معايير أساسية و مؤشرات نوعية تتمثل في الوقت، الراحة و 

الطريق و الرفاهية، األمن، عرض الخدمة، سهولة الوصول، المعلومة، االهتمام بالزبون أو المستعمل 
كذا األثر البيئي، و تعتبر هذه المعايير أو المؤشرات مقياسا لجودة نوعية الخدمة المقدمة في نشاط 

  . النقل الجماعي الحضري

  .مفاهيم أولية: المطلب األول

على " Dictionnaire Robert"تعرف الخدمة حسب قاموس روبرت : تعريف الخدمة)1
نشاط أو "على أنها " Kotler"و يعرفها كوتلر " إنتاج شئ مادينشاط ذو قيمة اقتصادية بدون "أنها 

منفعة يقدمها طرف إلى طرف أخر و تكون في األساس غير ملموسة و ال يترتب عليها أي ملكية، 
 .1فتقديم الخدمة يكون مرتبط بمنتج مادي أو ال يكون

 :2نميز أربعة خصائص للخدمة هي: خصائص الخدمة)2

  : و تتجلى في "l’immatérialité" :الالمادية /1-2

 ال يوجد تبادل مادي. 

 ال توجد إمكانية لتجريب المنتج. 

 مالحظة النتائج بعد تجربة الخدمة. 

  ال يمكن لمسها"توظيفها لمهارة." 

أي أن عمليتي اإلنتاج و االستهالك تتم في نفس  "La simultanéité" :التزاميه /2-2
  .كن بالمقابل هناك تسيير معتبر لإلمداد بالوسائل الالزمة لإلنتاجالوقت، فال يوجد تسيير للمخزون و ل

 Interaction client vs: "تفاعل الزبون مع مقدم الخدمة /3-2

prestataire "و يظهر هذا التفاعل في ثالثة أوجه:  

                                                             
1   Philip  Kotler : marketing  m anagem en t 2em e  éd itio n . P e rso n éd ucation  P a r is Fran ce 20 06 p 4 62.  
2   M : Marketing  de s  se rv ices  p34  (on  ligne ). http  : ep oto lio  supc o . A m ien s  fr ljean - paignot/ Documents/ 
marketing% 20  de  e s rv ice  PD F .  
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  منتظرات الزبون من الخدمة المقدمة(تفاعل في التسيير التجاري( 

  مقدمي الخدمةالزبون مع موظفي ( تفاعل تقني.( 

  إنتاج الخدمة مع تسيير المشاكل(تفاعل اإلدارة.( 

هذه العالقة الداخلية هي نسبية فيمكن لخدمة واحدة أن تدرك بصورة مختلفة من قبل ثنائيات مختلفة 
، حيث يعتبر الزبون العنصر الفعال في التقديم الجيد للخدمة، فهو جزء من نظام )مقدم الخدمة/ زبون(

  .و هو منتج و مستهلك لها في آن واحد) Service de lovoy système(الخدمة تقديم 

تسير " la servuction"إن سيرورة إنتاج الخدمة  :مفهوم و عناصر إنتاج الخدمة)3
إلى االختالف الجوهري الذي يوجد بين سيرورة إنتاج السلع المادية و سيرورة الخدمة الذي يكمن 

  :1خاصة في

 ما في سيرورة إنتاج السلعالزبون غائب تما. 

  الزبون حاضر في سيرورة إنتاج الخدمة في نفس الوقت الذي يقوم فيه باستهالكها هذه
 : الخاصية تفرض على المؤسسة الخدمية ما يلي

  تحديد الخدمة التي تعمل قيمة اكبر للزبون، مع األخذ بعين االعتبار موقع عرض الخدمة، و شريعة
 .زبائن المؤسسة

  سيرورة اإلنتاج و التوزيع للخدمة خطوة بخطوةتنظيم. 

 ضمان المتابعة و مستوى الجودة بما يتوافق مع توقعات الزبائن. 

 تكوين الموظفين الذين هم على اتصال مع الزبون. 

  حسب"Langeard et Eiglier "التنسيق النظامي و المترابط لكل : إنتاج الخدمة هو
الضرورية لتقديم خدمة ذات مستوى جودة محدد ) مؤسسة/ زبون( العوامل المادية و البشرية للثنائية

 .2قبل كل شئ

فالمؤسسة الخدمية هي عبارة عن عدة عناصر تتفاعل فيما بينها لتقديم الخدمة و تدخل في عملية 
  :3اإلنتاج

                                                             
1   Natalie Vanlaethem. Toute la  fonction  m a rketin g . E dition Dun o d  : P a ris, Fran c e, 20 0 5. P233  
2 Marketing  des  se rv ice s . Op . cite, p9/302. 
3    Michel Langlois et Gérard Tocquer, Marketing  des  se rv ices , le  défi r elation n e l. G aétan M arin e  : Cana da 
1992. P26. 
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و يتمثل في اإلدارة العليا للمؤسسة التي تصدر مختلف القرارات، أي  :نظام التنظيم الداخلي/3-1
 ).backoffice(الجزء غير المرئي بالنسبة للزبون 

و هم مقدمي الخدمات الذين يتعاملون مباشرة مع الزبون، إذ يمثلون  :العمال المباشرون/3-2
 .المؤسسة و صورتها في نظر و ذهن الزبائن

و يؤثر . الخ...و معداتها، موقفها ار في تصميم المؤسسة، تجهيزاتهو يظه :السند المادي/3-3
 .على عملية إنتاج و تقديم الخدمة، إذ ينقص من ال ملموسية الخدمة و يساهم في رفع جودتها

يقصد بالزبون ذلك الشخص الذي يستخدم منتوج المؤسسة و يفضله عن غيره من  :الزبائن/3-4
ن مشاركة الزبون في نظام إنتاج الخدمة يعتبر فرصة للرفع من إ. 1الخدمات المشابهة في السوق

و لكن يجب ) كلما ارتفعت مساهمة الزبون في اإلنتاج، كلما أكمل لموظفون مهام أخرى(اإلنتاجية 
 ...).مال، جودة، أكثر سرعة(أن يكون لهذه المساهمة مقابل تعويض 

تقدم المؤسسة الخدمية لزبائنها عدة خدمات، و ليس خدمة واحدة  :طريقة تقديم الخدمة/ 3-5
 service(و خدمات تكميلية ) service de baseخدمة أساسية (

supplémentaire ( و إن سيرورة هذه الخدماتprocessus de 

livraison (هي العنصر الثالث المحدد لطبيعة عرض الخدمة. 

  .هميتها بالنسبة للنقل الحضريالمؤشرات النوعية و أ: المطلب الثاني

  :تعريف المؤشرات)1

EPA )environnement Protectionتعرف    A gence ( المؤشرات على أنها 1972سنة :

إحصائية أو مقياس يسهل تأويل و تقييم حالة عنصر من المجموعة أو المجتمع مقارنة مع مقياس أو "
إحصائيات أو متغيرات : "الخدمات على أنهافتعرف مؤشرات الجودة في  OCDE "1944"أما  . 2هدف

يمكن قياسها خالل فترة زمنية، تزودنا بمعلومات حول اتجاه الظاهرة و تكون ذات معنى يتعدى ذلك 
  3"الذي يعود إلى الخصائص اإلحصائية نفسها

                                                             
161ص 2008 األردن عمان التوزيع٬ و النشر و العلمية للمعرفة كنوز دار األولى٬ الطبعة العمالء٬ خدمة إدارة منصور٬ شوكت أبو إياد  .1  

2   Délégeain génér el     le l el  iéé  Déén ain d’  nd e ei  rl  d  l e l el  i é d l l  rv e l d  l y lièm  d   i r enlpiri é  aaa
Rapport fina le  de  la  pha se  01 , F rance  2001 . P26 -27. 
3   Abed essamed Halassi, op. cit pp26-27. 
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فالمؤشر إذن هو وسيلة سهلة تسمح بمالحظة دورية لتطورات الظاهرة، و يكون ذلك بالمقارنة مع 
  داف موضوعية مسبقا، أو مقاييس عالمية، فهو إذن أداة قياسأه

   :أهميتها بالنسبة للنقل الحضري الجماعي)2

فيما يخص خدمة النقل الجماعي، تمثل المؤشرات سلسلة من المعطيات التي يمكن أن تخدم عدة فاعلين 
صحاب القرار، و متدخلين معنيين في مجال النقل و على مستويات مختلفة بدءا بالحكومات و أ

المستثمرين األجانب المنتجين، الرأي العام، اإلعالميين، الموظفين على اختالفهم و كل الموطنين، و 
 : 1يمكن حصر فائدة مؤشرات جودة أو نوعية الخدمة بالنسبة للنقل الجماعي فيما يلي

  يجب أن يعتمد لها مكانها بالنسبة للنقل الحضري فيما يخص القياس، أو عند وضع القرار، الذي
على معطيات اعتمادية و متكررة مع الزبائن، و إال ما فائدة توضع سياسات نقل إن لم تكن 

 .هناك أي متابعة للحكم على جودة و نوعية  الخدمة المقدمة فعال للزبائن

  تسمح المؤشرات أيضا بمتابعة مستمرة للتطور المحقق لبلوغ األهداف المسطرة من قبل
 ...).الوزارات، البلديات( الوحدات اإلدارية

  تساعد على تطبيق السياسات و القوانين السارية المفعول بتشجيع تقديم خدمات أكثر كفاءة و
 .أكثر فعالية

  نشر المعلومة المحصل عليها من المؤشرات يسمح بإعالم المواطنين بطريقة أكثر مالئمة و
 .بالتالي مضاعفة الوعي لديهم

بتقديم موضوعي للبرامج السياسية الموضوعية اعتمادا على المعطيات و أخيرا تسمح المؤشرات 
  .المتحصل عليها

  :خدمة النقل الجماعي ما هي المؤشرات النوعية المعتمدة للحكم على جودة)3

تتكون الجودة الكلية لنقل المسافرين من مجموعة مؤشرات، تتمثل هذه المؤشرات وجهة نظر الزبون 
  ةــ، و هي مستوحاة من الجمعية الفرنسية للمعياري)الجودة المدركة(ة حول خدمة النقل المقدم

                                                             
1   Khair-Eddine Chalabi, et Khadhir Bekki, op. cit pp  26-27. 
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"AFNOR"1 فرنسا / و أعمال المعهد يحدد للبحث حول النقل و أمنه باريس"INRETS."  

النقل، اإلمداد و خدمات النقل العمومي للمسافرين، تعريف جودة الخدمة، " NFEN138162المعيار 
و ) يمكن تطبيقها على كل صيغ النقل(يحدد مؤشرات الجودة في خدمة نقل المسافرين " أهداف و قياس

outil de(يعتبر كأداة إدارية   m anagem en t (3حيث : 

 يوضح تقسيم المسؤوليات. 

 ي خدمة النقلتجنيد و تحسين كل الفاعلين ف. 

 يساعد على تحسين خدمة النقل. 

 متابعة االلتزامات. 

 تثمين خدمة نقل األشخاص. 

 كما يلعب دورا على المستوى التنافسي. 

  : 4مجموعات تضم كل مؤشرات النوعية لجودة خدمة النقل الحضري كما يلي 08حسب المعيار تحدد 

يرتبط عرض خدمة النقل بمجموعة من العناصر أو المقاييس و التي من  :عرض الخدمة/3-1
شانها تحسين نوعية مستوى خدمة النقل و تتمثل هذه العناصر في مدى حداثة الحافلة، عدد 

الحافالت و الخطوط التي تغطيها، احترام ساعات بدء و انتهاء الرحالت و كذا الطاقة 
 .االستيعابية للحافلة، و أخيرا السعر

بالنسبة للنقل داخل المدن، فقد مرونة الطريق و مساره أكثر أهمية من  :سهولة الوصول/3-2
عامل السرعة، كما يتجلى أهمية مالئمة المحطات و توزيعها في مناطق إستراتيجية تمكن 

  .المسافرين من الدخول إلى وسط المدينة بسهولة

                                                             
رنسي لل جهازالوهي    تمثل العضو الف خدمة كما  ألوروبية للمعيارية المكلف بإصدار شهادة الجودة لل ة ا جن Association  F rança ise  de  N o rm a lisation ر لكلمة  صا هي إخت

AFNOR  1  
.EN-2 ه معمول معيار هي  قانون حسب فرنسا في انشاءت عالمة فهي NF أما 9000ISO٬ ل ترجمة ENُ 29000 تعتبر حيث أوروبا٬ في ب
 و االلتزامات جداول يحترمون الذين للناقلينNF شهادة (AFNOR) للمعيارية الفرنسية الجمعية تمنع حيث (NE العالمة مدريد في يقابلها( 1994
 جودة مؤشرات مع أيضا لكن و بها٬ معترفال المعايير مع التطابق فقط تضمن ال NF العالمة بفرنسا٬ الجماعي الحضري النقل جودة شروط
زبائن احتياجات و تكميلية  .ال

3 - Nathalie Maguin, la normalisation  dan s  le s  tran spo rts  pub lics . Comm un icatio n prése nté e  lo r s d e  la  jo urn é e 
sur *la  normalisation  dan s  les  tran spo rts  pub lics*  le  22 /06/2005 , F ran ce  pp  
4-AFNOR,norme europénne NFEN13816 :transport,logistiqu e  e t se rv ice s  tran spo rt pub lic  de  voyageu re  
défin itio n d e  la qu a lité d e  se rvic e,o bjéc tifs  et m é su r es p u blié p ar AFN O R en  s epte m bre20 02.  
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إن توفر المعلومات حول مواعيد االنطالق و الوصول و مدة االنتظار يساهم  :المعلومة /3-3
بشكل كبير في تخمين جودة خدمة النقل الجماعي و يسهل لإلفراد معرفة أوقات مختلف تنقالتهم 

 .و تتمثل هذه المعلومات في رقم الخط، رقم الحافلة و كذا وجهتها

قد تكون الوقت عامال في قبول الزبائن لدفع أكثر من اجل وقت اقل و إذا  ):المدة(الوقت  /3-4
أخذنا كمثال النقل عبر الطرق فإننا نجد عدد كبير من الزبائن يفضلون االتجاه نحو محطات 

سيارات األجرة من اجل ربح الوقت إثناء تنقالتهم كذلك يؤثر الوقت في اختيار الزبون لنمط نقل 
 .ما

يتجلى االهتمام بالزبون من خالل المظهر الحسن لهندام و مالبس  :بالزبوناالهتمام /3-5
السائق و القابض و كذلك المعاملة الجيدة منهما ألنهما يمثالن المؤسسة و يتم ذلك من خالل 

  .حسن االستقبال و الترجمة

الحافلة و تتحقق راحة الزبون من خالل الحالة االستعمالية للحافلة حيث أن نظافة  :الراحة/3-6
 .حالة الجيدة لمقاعدها يساهمان بشكل كبير في راحة الزبون و تحقيق الرفاهية

يعتبر تقييم األمن أو تقييم حياة اإلنسان من اكبر المشاكل النفسية للمسافرين أثناء  :األمن/3-7
منة، و تنقالتهم اليومية عبر وسائل النقل على منشات القاعدية و يتحقق األمن بطريقة السياقة اآل

 .توافر المعدات األمنية في الحافلة

يتحقق األثر االيجابي للبيئة في النقل الجماعي للحافالت من خالل حداثة هذه  :األثر البيئي/3-8
 .الخيرة حيث تساهم في عدم تلويث البيئة بعوادمها و الظهور بمظهر محبب في المدينة

 توضح تنفيذ  7-4موما، المجموعات من تصف المجموعات الثالثة األولى عرض الخدمة ع     

  1.عملية تقديم الخدمة، أما المجموعة الثامنة فتصف األثر البيئي على المجتمع

: الهدف األساسي من وراء اختيار هذه المجموعات الثمانية هو تكامل مختلف مكونات النقل و هي

  الموظفون، وسيلة النقل، الهياكل القاعدية للنقل

  

                                                             
1 - F.KUHN, et J.KAUV, la  qualité de service des réseaux de transpori  rbe n. Sylièm  d  l’ nlai i  neainel  d  l e aa
recherche sur les transports et leur sécurité, Accueil, France, 2002. P3. 
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 خاتمة الفصل

تتوقف نجاعة و فعالية خدمة النقل الجماعي : خالل دراستنا لهذا الجزء من البحث تبين لنا انهمن 

الحضري في قيامه بالمهام المنسوبة إليه، و كذا درجة تحقيقه لألهداف و الغايات المنشودة منه، على 

لطرقية و وسائل ت اآمدى مالئمة شبكة النقل المسطرة في الخدمة، هذه الشبكة تتكون أساسا من المنش

  . النقل

تعتبر المنشات الطرقية ، األرضية التي تقوم عليها الخدمة، و هي تكون من بعض العناصر المتناسقة  

و التي تخضع لمعايير و مؤشرات كمية و نوعية معينة ) الطريق، األرضية، المواقف و الحظائر(

إدراك جودة النقل لدى الزبائن، و  مدروسة أثناء إنشاءها، حيث تلعب هذه المؤشرات دورا هاما في

ستوقف في الفصل األخير و الذي يمثل دراسة حالة جزء من شبكة النقل لوالية باتنة على واقع تطبيق 

 1200حي  -وسط المدينة(مختلف هذه المؤشرات في تحسين نوعية خدمة النقل لمستعملي خط 

                                      ).مسكن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

لثالفصل الثا  

 

 

 دراسة تحليلية لوضعية شبكة النقل الحضري بمنطقة مجال الدراسة
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 تمهيد

بعدما تطرقنا في الفصل األول إلى الدراسة النظرية للنقل ودوره في تنظيم األوساط الحضرية من 
خالل إبراز عالقته بالمحيط الحضري وتوضيح أهم التحديات التي تواجهه والحلول الممكنة لها 

خصصنا الفصل الثاني والذي يمثل موضوع دراستنا للوقوف على مجموعة مؤشرات وأدوات قياس 
كمي ونوعي أما بالنسبة للفصل الثالث لتي تستعمل في تقيم وضعية شبكة النقل وفق مستويين وا

فسنستعرض جانب من الدراسة الميدانية التي قمنا بها في محاولة منا لتحليل وضعية وواقع شبكة النقل 
  .  )الحضري لمنطقة مجال الدراسة والتي تضمن تغطيتها المؤسسة العمومية للنقل الحضري

ا من انجاز دراستنا وفقا الستمارة االستبيان والتي تعتبر من أهم ونظرا لضيق الوقت وعدم تمكنن
والتي تغطي نتائج وتوقعات جد دقيقة لجأنا في إيجاز  الوسائل العلمية والعملية بين الباحث والمبحوث

ينة ويعتمد التحليل دراستنا في إلى استعمال وسيلة علمية أخرى تتمثل في استمارتي المالحظة والمعا
لهاتين االستمارتين في النزول إلى ميدان مجال الدراسة والقيام بالمعاينة لمختلف عناصر الشبكة 

موضوع الدراسة لتحديد نوعية ومستوى جودة الخدمة المقدمة للزبائن من طرف المؤسسة العمومية 
يتم  المالحظاتضوء هذه  المالحظة وعلى استمارةفي  المالحظاتوتسجيل ) ETUB( للنقل الحضري

  .المقدمة للزبونبهدف تحسين نوعية الخدمة  االقتراحاتتحليل واستخالص النتائج وتقديم 
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تقديم منطقة مجال الدراسة:المبحث األول  

معطيات حول مدينة باتنة:المطلب األول  

:تعريف مدينة باتنة)1  

 1848سبتمبر  12هي والية من واليات الشرق الجزائري ، تأسست عن طريق المرسوم المؤرخ في 

الكائن مقرها بقسنطينة جعل باتنة مدينة  االستشاريةالصادر عن نابليون ، وذلك بعد أن قررت اللجنة 

، تقع والية على محاور كل من بسكرة ، تبسة ، سطيف وقٌسنطينة  اإلستراتيجيمستقبلية نظرا لموقعها 

من خط العرض  36و  35من خط الطول الشرقي و الدرجة  7والدرجة  4باتنة مابين الدرجة 

.الشمالي   

كلم مربع ، إقليم الوالية مسجل في الوالية في أغلبها  116.41تتربع مدينة باتنة على مساحة تقدر ب 

وي وهذا ما يمثل الخاصية و الصحرا ألتليضمن المجموعة الطبيعية المكونة من ملتقى األطلسين 

الطبيعية للوالية ، كما يحدد كذلك خاصية البيئة والظروف المعيشية لإلنسان بالمنطقة وهي تعد مهد 

.الثورة الجزائرية   
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  مجال الدراسةموقع مدينة باتنة )01/03(خريطة رقم 

:تعيين منطقة مجال الدراسة) 2  

تتركز دراستنا داخل المحيط الحضري لمدينة باتنة والذي يتشكل من مجموعة من األنسجة العمرانية 

مختلفة الخصائص تتخللها شبكة طرقية واسعة ، حيث سنتناول في هذا الفصل دراسة تحليلية لجزء من 

ؤسسة العمومية شبكة النقل الحضري لمدينة باتنة بحيث نركز على شبكة الطرق التي تقوم بتغطيتها الم

ETUBللنقل الحضري  عبر مختلف األحياء الرئيسية المكونة للمدينة وتتم هذه الدراسة التحليلية  

مجموعة من المؤشرات الكمية و النوعية لتحديد وضعية شبكة النقل الحضري لمنطقة مجال  باستخدام

.الدراسة ، والجدول التالي يوضح مختلف األحياء الرئيسية المكونة لمنطقة مجال الدراسة  



 
 

74 
 

األحياء الرئيسية المشكلة لمنطقة مجال الدراسة) 05/03(جدول رقم   

 البيان رقم الحي

 وسط المدينة 1

 حي النصر 2

مسكن 1200حي  3  

 حي بوعقال 4

 مباني تامشيط 5

 طريق تازولت 6

 بارك أفوراج 7

 حي بوزوران 8

 حي سلسبيل 9

مسكن 500حي  10  

 حي شليا 11

 حي الرياض 12

 طريق حملة 13

                                             .مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة: المصدر
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  :المعطيات اإلدارية )3

:الموقع الجغرافي /1-3  

كلم مربع من العاصمة ، وهي مدينة سهلية تتربع على مساحة قدرها  435تقع مدينة باتنة على بعد  

كلم مربع وهي محصورة بين سلسلتين جبليين تقتربان في الضواحي بين تازولت و لمبريدي  116.41

تبعدان بين فسديس و عيون العصافير وتتموقع بين واديين واد تازولت  و واد بوقدان يلتقيان في ، و

 الجنوب الشرقي للمدينة  و يقطعانها بقناتين تشقان وسط المدينة كما تقع وسط تقاطع طرقي مهم 

  بسكرة  –الرابط بين قسنطينة  3الطريق الوطني رقم  

 خنشلة شرقا –الرابط بين باتنة  31الطريق الوطني رقم  

 مروانة –الرابط بين باتنة  77الطريق الوطني رقم  

مع وجود طريقين لتحويل الحركة شمال جنوب ، ويعتبران كحد للمدينة هدفهما تحويل حركة 

:المرور دون الدخول إلى وسط المدينة كما هو موضح في الجدول التالي  

2009شبكة الطرقات الوطنية لمدينة باتنة ): 06/03(جدول رقم   

م(الطول  التعيين  )كل  الربط الحالة التعبيد 

03ط و  بسكرة –قستطينة شماال وباتنة - باتنة حسن  % 100 95.7 
 جنوبا

31ط و  خنشلة-آريس- باتنة حسن % 100 100.1   

77و .ط باتنة-مروانة–حدود والية سطيف  حسن % 100 79.45   

الشماليالمحول   باتنة حسن % 100 7.7 

 باتنة حسن % 100 6.6 المحول الجنوبي

ة األشغال العمومية لوالية باتنةمديري: المصدر  
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:الموقع اإلداري/3-2  

بلدية ، أما بلدية باتنة منطقة الدراسة فهي تتشكل من  61دائرة و  21تتكون والية باتنة من 
من الشمال بلدية فسديس  ومن الغرب بلدية واد  مجموعة أنسجة عمرانية و أحياء سكنية يحدها

ير ومن الجنوب بلدية واد الشعبة الماء ،ومن الشرق بلدية تازولت و عيون العصاف  

:المعطيات الديموغرافية )4  

 16تعتمد المعطيات األساسية للسكان على نتائج اإلحصاء العام للسكن واإلسكان و الذي جرى في 

.1.6يقدر ببمعدل سنوي  2008مارس   

ساكن،حيث أن بلدية  1.149.623ب  2009ديسمبر  31يقدر عدد سكان والية باتنة إلى غاية 
ساكنا موزعة بين مختلف األحياء بنسب متباينة  298.893باتنة هي األكبر حيث بلغ تعداد سكانها 

مختلف كلم مربع ، و نستعرض فيما يلي عدد السكان ل/ساكن 2568حيث بلغت الكثافة السكانية 
.أحياء مجال الدراسة  
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)2008( حسب إحصائياتتوزيع السكان )07/03(جدول رقم  

)ن(السكان  البيان رقم الحي  

ة 1  15316 وسط المدين

 27284 حي النصر  2

1200حي  3  29827 

 57755 حي بوعقال 4

 7495 مباني تامشيط 5

 8291 طريق تازولت 6

 28726 بارك أفوراج 7

بوزورانحي  8  7751 

 7918 حي سلسبيل 9

مسكن 500حي  10  18040 

 5768 حي شليا 11

 26209 حي الرياض 12

 902 طريق حملة 13

    .الديوان الوطني لإلحصاء المصلحة التقنية لبلدية باتنة:المصدر
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:المعطيات السوسيولوجية)5  

، أما البقية فالحيهعامل يشتغلون في أعمال غير  40575عامل منهم  41217تحتوي مدينة باتنة على 

طابع خدماتي وفيما يلي توزيع لعدد  ذات، هذا ما يميز بأن مدينة باتنة  ألفالحيفيعملون في المجال 

:العمال في األحياء مجال الدراسة المدنية  

.ياء مجال الدراسةتوزيع العمال حسب األح) 08/03(جدول   

 العمال البيان  رقم الحي

ة 1  5976 وسط المدين

 6148 حي النصر 2

مسكن 1200حي  3  2162 

 6471 حي بوعقال  4

 751 مباني تامشيط 5

 957 طريق تازولت 6

 4442 بارك أفوراج 7

 893 حي بوزوران 8

 749 حي سلسبيل 9

مسكن 500حي  10  720 

 680 حي شليا 11

الرياضحي  12  4032 

 805 طريق حملة 13

.باتنة لوالية التقنية الديوان الوطني لإلحصاء المصلحة:المصدر  
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:المتمدرسين-  

مؤسسة تربوية و  79ضمن  تلميذ 30608في مدينة باتنة بـ االبتدائيفي الطور  نيبلغ عدد المتمدرسي

.معلم 1174خاصة بالتعليم التحضيري ، ومؤطرين بـمدارس 3  

 1236مؤسسة تربوية وبتأطير من  33تلميذ ضمن  29066التعليم المتوسط فيحتوي على أما طور 

.معلم  

.معلم 803مؤسسة تربوية و  15ضمن  تلميذ14855ويبلغ متمدرسي الطور الثانوي بـ  

طالب للسنة 53677م جامعة الحاج لخضر بباتنة تعدادا إجماليا مقدر بـضبالنسبة للتعليم العالي ت

.أستاذ 1753مؤطرين  2009/2010الجامعية   

ع هياكل التكوين أما في التكوين المهني والتمهين فقد بذلت الدولة جهودات معتبرة في إنجاز وتوسي

 علجميلمؤسسات لرفع القدرة النظرية تمكينا إنجاز هياكل جديدة،عمليات توسيع ببعض االمهني بالوالية 

طالبي التكوين من الحصول على مؤهالت مهنية تساعدهم عن االندماج في عالم الشغل وهذا بتقريب 

هذه الهياكل للمواطنين مع توفير النظام الداخلي والنصف الداخلي حتى يتسنى لقطاع التكوين المهني 

ياكل المتواجدة ويبلغ بالوالية التجاوب مع كافة طلبات التكوين عبر كامل ترابها باالستعمال األمثل لله

مختلف مراكز  متربص موزعين على1000عدد المتربصين في مراكز التكوين لمدينة باتنة ب 

 التكوين بالمدينة

:المعطيات االقتصادية)6  

يعتبر الجانب االقتصادي من المؤشرات الهامة في الكشف عن مستوى كل منطقة،ووتيرة النمو 

ا الحالية والممكن برمجتها مستقبال لذا نجد أن التطوروالتطور وإمكانية ذلك في ظل مؤهالته  
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االقتصادي مرتبط بعدة عوامل منها ما هو طبيعي ومدى توفرها على الهياكل القاعدية وكذا القرارات 

.المتعلقة باإلستثمارات وذلك على مستوى كل القطاعات اإلقتصادية  

:الزراعة/6-1  

:األراضي بمنطقة مجال الدراسة استغالل - 

إن األراضي الزراعية داخل المحيط الحضري لمدينة باتنة هي عبارة عن أشجار غير مثمرة ولهذا -

بهدف إعطاء منظر جمالي للمدينة حيث أن مجال الدراسة خالي من األراضي الزراعية الموجهة 

اعة لإلستهالك الغذائي بإعتبار المساحة مخصصة للتجمعات السكانية واألحياء اإلدارية،وتتركز الزر

خارج المناطق الحضرية حيث ينوع إستغالل األرض وتعتبر زراعة الحبوب هي النشاط الرئيسي على 

.مستوى والية باتنة والجدول التالي يوضح مختلف األراضي المستغلة في منطقة مجال الدراسة  

.2009توزيع المساحة الزراعية المستعملة حسب البلدية والسكان نهاية)09/03(جدول  

 مساحة البلدية

كلم   

 المساحة السكان
 الزراعية

 الكليةالمستعملة

 بالهكتار 

 المساحة

الزراعية المستعملة  
)هكتار(المسقية  

المساحة الزراعية 
الكليةالمستعملةبالنسبة 

)هكتار(للفرد  

المساحة 
 الزراعيةالمستعملةالمسقية

)هكتار(بالنسبةللفرد   

 0.0001 0.0132 42 3946 298.893 116.41 باتنة

 

مديرية الفالحة:المصدر  
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:الصناعة/6-2  

تعتبر والية باتنة من أهم الواليات ذات النشاط الصناعي،بحيث تنشط هذه الوالية في عدة مجاالت 

كصناعة المناجم والمحاجر،الحديد والصلب،وكذا مواد البناء،والصناعة البتروكيميائية،الصناعة 

والفلين والورق،وتتمركز مختلف هذه الصناعات في الغذائية،صناعة النسيج والجلد،صناعة الخشب 

.المنطقة الصناعية بكشيدة ،وتعتبر بلدية باتنة من البلديات المتطورة إقتصاديا في الجزائر  

الشبكة الحالية للنقل الحضري لمنطقة مجال الدراسة:المطلب الثاني  

:خطوط النقل الحضري لمنطقة مجال الدراسة)1  

ورغبات السكان وذلك  احتياجاتور أي مجتمع فهو يعمل على إشباع مختلف يعتبر النقل مهما في تط

و  االقتصاديوالدعم الرئيسي للجانب  لالستثماركما يعتبر حافز  االتجاهاتلتغطية تنقالتهم في جميع 

ألي تجمع سكاني ويتمثل عنصر النقل في منطقة مجال الدراسة في النقل الجماعي بالحافالت،حيث 

خمسة خطوط أساسية تربط مجموعة من األحياء ETUBالعمومية للنقل الحضري  تغطي المؤسسة

الرئيسية لمدينة باتنة والجدول التالي يبين الخطوط المغطاة من قبل المؤسسة العمومية للنقل 

  ).ETUB(الحضري
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2011النقل بين أحياء مجال الدراسة مارس)10/03(جدول رقم  

الركابعدد  عدد الحافالت طول الخط الخط  

حي -المحطة الحضرية
 AADL   بوزوران

16.1 06 148380 

حي تامشيط-حي شليا  12.4 06 160070 

طريق -وسط المدينة
 تازولت

26 07 10010 

ل حي الرياض-حي سلسبي  17.9 04 120424 

مسكن500حي -حي سلبيل  15.9 04 131201 

 570085 27 88.3 المجموع

  ETUBالحضري  العمومية للنقلالمؤسسة :المصدر

على المعلومات التي تحصلنا عليها من طرف المؤسسة العمومية للنقل الحضري  باالعتماد

)ETUB( والمتعلقة بعدد وطول الخطوط و عدد الحافالت المتوفرة لتغطية هذه الخطوط،يمكن إعطاء

اول كل خط على نتنمعينة،فيما يلي  الخدمة ألحياءالمسار التي تسلكه حافالت المؤسسة بحيث تؤمن 

   :احد

  يؤمن هذا الخط تغطية نسبية لحي النصر،ووسط:المحطة الحضرية-AADLحي بوزوران:الخط األول-

  .المدينة،الحي الجامعي

يضمن هذا الخط التغطية النسبية لعدد من األحياء و التجمعات السكانية :تامشيط-حي شليا:الخط الثاني-

لعمارات سوناتيبا،حي بن سديرة وجزء من حي  باإلضافةمسكن، 1200مسكن،حي 1272الكبيرة حي

.دوار الديس  
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حي  يؤمن هذا الخط التغطية النسبية لحي الزمالة:طريق تازولت-وسط المدينة:الخط الثالث-

.المجاهدين،المستشفى الجامعي والقسم الجنوبي لبارك أفوراج  

المنطقة السفلية لحي :حياء التاليةويضمن هذا الخط تغطية لأل:حي الرياض-حي سلسبيل:الخط الرابع-

.مسكن 500مسكن،حي 800مسكن،حي النصر،حي84بارك أفوراج،حي  

.مسكن800حي شيخي،حي:ويضمن تغطية األحياء التالية:مسكن 500حي-حي سلسبيل:الخط الخامس-  

  :ETUBأدناه مجموعة الخطوط التي تسلكها حافالت المؤسسة العمومية للنقلالخريطة  تمثل

  

  ETUBخطوط حافالت المؤسسة العمومية للنقل):02/03(رقمخريطة 
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:حالة الشبكة و أثرها على فضاء مجال منطقة الدراسة)2  

 0.57تبينه نسبة كثافة الشبكة بالنسبة للمساحة الكلية تمتلك بلدية باتنة شبكة طرقية متوسطة وهذا ما

.والجدول التالي يوضح وضعية طرق البلدية لمنطقة مجال الدراسة  

2009إلى2001وضعية طرقات البلدية من سنة)11/03(جدول رقم  

مجموع 

الشبكة 

 المغطاة

2001 2005 2006 2007 2008 2009 

 890.55 / 457.40 307.8 365.65 258.85 حسن 

 327.47 / 360.8 450.76 220.10 300.00 متوسط

 113.6 / 99.00 158.64 331.85 236.80 سيئ

العموميةمديرية األشغال :المصدر  

أنواع من الطرق،طرق حسنة وتمثل النسبة  3نالحظ من خالل هذا الجدول أن بلدية باتنة تتكون من 

وفي األخير الطرق السيئة  327.47تليها الطرق السيئة بنسبة أقل 890.55األكبر في الشبكةب

.   أي أن حالة الشبكة لبلدية باتنة حسنة 113.6بنبة  

      

  

  



 
 

85 
 

  التحليل الكمي لشبكة الطرق لمنطقة مجال الدراسة:المبحث الثاني

  كثافة الشبكة: المطلب األول

يعد من أبسط األساليب وأيسرها،  إذ تحسب كثافة الشبكة بالنسبة  الطرقيةإن قياس كثافة الشبكات 
  :الصيغتين التاليتين بإتباعألطوال الطرق بالكيلو متر على المساحة أو السكان بإقليم ما وذلك 

  المساحة بالكيلو متر مربع/ إجمالي أطوال الطرق بالكيلو متر= فة الشبكة بالنسبة للمساحة كثا-

   مربع من المساحة كيلو متر طولي من الطرق لكل كيلو متر =والناتج 

    100*عدد السكان / إجمالي أطوال الطرق بالكيلو متر= كثافة الشبكة بالنسبة للسكان -

  .الطرق لكل ألف نسمة من السكان كيلو متر طولي من  =والناتج 

  .الشبكةوكلما زادت كثافة الشبكة كان اإلقليم يتمتع بشبكة جيدة بينما يعني انخفاضها ضعف هذه 

وبتطبيق هاتين المعادلتين على شبكة الطرق لمنطقة مجال المنطقة يتضح أن كثافة الطرق بالنسبة 
 بلدية باتنة تمتع بشبكة طرقية كثيفة نوعا ما وهو معدل متوسط نوعا ما أي أن 0.57للمساحة قد بلغت

   إلى جانب الخطوط الحالية يجب استحداث خطوط  نقل جديدةوللوصول إلى الحد األقصى للشبكة 

  .كيلو متر لكل ألف نسمة من السكان  6.55أما كثافة الشبكة بالنسبة للسكان فبلغت 

  االنعطافمؤشر : المطلب الثاني

الطريق ويكون ذلك بقسمة الطول الفعلي  استقامةأضفنا سابقا لمعرفة مدى  هذا المؤشر كما يستخدم 
للطريق ويكون ذلك بقسمة الطول الفعلي للطريق على الطول المستقيم وضرب الناتج في مئة، وتعد 
استقامة الطريق أحد المؤشرات التي تدل على كفاءة شبكة النقل، والشائع أن الطول الفعلي للطريق 

طول المستقيم نتيجة لتأثره بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ، وكلما زيادة ناتج يزيد على ال
  .مؤشر االنعطاف كبيرة كلما كانت المنحنيات والمنعطفات أكبر
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وانحراف الطريق عن مساره المستقيم قد يكون انحرافا سلبيا بسبب وجود عوائق طبيعية تعترضه 
ينحرف الطريق عن مساره  عندماوالسبخات والبحيرات، وقد يكون انحراف الطريق ايجابيا  كالجبال

  .المستقيم بهدف جمع أكبر قدر من حركة النقل وذلك بمروره على أكبر المراكز العمرانية

تتميز شبكة النقل الحضري لمنطقة مجال الدراسة باستقامة طرقها ولهذا السبب لم يتم حساب مؤشر 
والمنعطفات  االنحرافاتأثناء تحليلنا الكمي لشبكة طرق منطقة مجال الدراسة وهذا لغياب  فاالنعطا

في خطوط مستقيمة تمر فقط عبر  )ETUB(حيث تنطلق حافالت المؤسسة العمومية للنقل الحضري 
 والذي يسلك مسارا مستقيما مرورا المحطة الجديدة–ومثال ذلك خط بوزوران الطرق الرئيسية للمدينة 

وهذا ما يدل على نقص في تغطية المؤسسة لبعض األحياء الرئيسية ذات التدفقات كبيرة بوسط المدينة 
  .مثل حي النصر

     1 درجة ترابط الشبكة: المطلب الثالث

 1963الترابط بين عقد الشبكة عن طريق الوصالت الموجودة في الشبكة وفي سنة ونعني بها درجة 

  :بعض المؤشرات لقياس درجة الترابط أهمها  كاسكيوضع 

، والتي تميز ا ، مؤشر جاما ، مؤشر آلفا والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في الفصل السابقتمؤشر بي
  :بين ثالثة أنواع من الشبكات

  شبكة عديمة الترابط، حيث ال توجد وصالت بين العقد: النوع األول-

  .كل عقدة مترابطة مع عقدة أخرىشبكة مترابطة ألن : النوع الثاني-

  شبكة كاملة الترابط وهي الشبكة التي ترتبط فيها كل عقدة بجميع العقد األخرى : النوع الثالث-

هذه المؤشرات نقوم بتحويل خرائط شبكة الطرق لمختلف الخطوط التي تغطيها المؤسسة  ولتطبيق
ط الشبكة بحيث تظهر لنا مجموعة إلى خريطة طبولوجية لتبسي )ETUB(العمومية للنقل الحضري 

األحياء الرئيسية المكونة لمجال الدراسة في شكل عقد تربط بينها مجموعة بين الخطوط المستقيمة تعبر 
عن الوصالت بين هذه األحياء أما بالنسبة للعقد التي ال توجد بها خطوط مستقيمة فهي عبارة عن 

                                                             
طباعة والنشر٬بيروت٬ ر النهضة العربية لل . ٬:72ص2002محمد رياض ٬ الطرق الفردية وشبكات النقل٬ دا 1  
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كما هو موضح   )ETUB(العمومية للنقل الحضري أحياء معزولة عن التغطية التي تؤمنها المؤسسة 
  :في الشكل اآلتي

  

  

  طبولوجية شبكة الطرق البرية لمجال الدراسة): 04/03(الرسم البياني رقم         

أن مختلف الخطوط المشكلة  البرية لمجال الدراسةيوضح الرسم البياني لطبولوجية شبكة الطرق 
تكون بدايات ونهايات الرحالت بين مختلف األحياء ذات التدفقات للشبكة تتجمع في شكل نجمي بحيث 

  .الكبيرة عبر المرور بمركز المدينة وهذا ما يخلق ازدحام وسائل النقل وطول مدة الرحلة

  

  :مؤشر بيتا/ 1
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  :وهو أبسط المقاييس المستخدمة لقياس درجة ترابط الشبكات ويحسب وفق الصيغة التالية

  عدد العقد/ت عدد الوصال=مؤشر بيتا 

أي وجود عقد دون وجوه (ويتراوح قيمة المؤشر كما ذكرنا آنفا من الصفر في حالة عدم وجود شبكة 
كاملة االرتباط، وإذا كان الناتج أكبر من واحد إلى حد الواحد الصحيح حيث تكون الشبكة ) وصالت

ويعد هذا المؤشر محدود صحيح يدل ذلك على وجود أكثر من شبكة كاملة في اإلقليم مجال الدراسة، 
مقارنة عدة شبكات  القيمة والفعالية إذ ال يصلح تطبيقه في الشبكات المعقدة، وإنما يفضل استخدامه عند

تجمع  11لها نفس عدد العقد وبتطبيق هذا المؤشر على شبكة النقل البري لمجال الدراسة والتي تضم 
بيتا مساويا للواحد ناتج عند تطبيق مؤشر طريق ،يكون ال11تربطها ) أحياء سكنية كبيرة(رئيسي 

  .وهذا يعني وجود شبكة كاملة إلقليم مجال الدراسة الصحيح 

  1=عقد 11/وصالت 11=درجة ترابط شبكة النقل البري لمختلف أحياء مجال الدراسة 

  : مؤشر جاما/2

الوصالت الفعلية في يعتبره البض من أفضل المقاس المستخدمة لقياس درجة الترابط حيث ينسب عدد 
الشبكة بعدد الوصالت الممكن وجودها في الشبكة لتصبح العقد مرتبطة ارتباطا كامال ويحسب المؤشر 

  :جاما وفقا للصيغة التالية

  )2-عدد العقد(3/عدد الوصالت= مؤشر جاما

لشبكة ويتراوح قيمة المؤشر من صفر حالة عدم وجود ترابط بين العقد، وواحد الصحيح عندما تكون ا
  :ويتطبق هذا المؤشر على شبكة الطرق لمنطقة الدراسة يكون الناتج كاآلتيكاملة الترابط 

  0.40)=2-عقد11(3/وصالت11=درجة ترابط شبكة مجال الدراسة

وهذا يعني أن ترابط الشبكة لم يصل إلى حد الشبكة الكاملة، ولكي تصل شبكة الطرق التي تغطيها 
خط أو طريق  16إلى الشبكة الكاملة تحتاج إلى إضافة   )ETUB(ري المؤسسة العمومية للنقل الحض

إلى الشبكة الحالية، ودليل نقص تغطية المؤسسة لشبكة النقل بالمدينة تواجد مجموعة من العقد دون 
  .حي بارك أفوراج،زمالة،حي بوعقال، حي الشهداء،وغيرها( وصالت مثل 
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  :مؤشر آلفا/3

المهمة لقياس درجة ترابط الشبكات وخصوصا شبكات النقل المعقدة، يعد هذا المؤشر من المقاييس 
  وأقصى عدد لها في الشبكة) الطرق المغلقة( ويقيس هذا المؤشر العالقة بين عدد الدرات األساسية 

  :وذلك وفقا للصيغة التالية

  )5- عدد العقد(2/عدد أجزاء الشبكة+ عدد العقد–عدد الوصالت =مؤشر آلفا

عندما ال توجد درجات إلى واحد صحيح عندما يصل الترابط إلى حده  0لمؤشر من ويتراوح قيمة ا
للنقل  األقصى وبتطبيق هذا المؤشر على شبكة الطرق الرئيسية التي تغطيها المؤسسة العمومية

  :تصبح درجة الترابط كالتالي )ETUB(الحضري 

  0.58)=5- 11(7/2+11- 11) =مؤشر آلفا(درجة الترابط 

ترابط شبكة الطرق لألحياء الرئيسية لمنطقة مجال الدراسة متوسط وفق هذا المؤشر  وهذا يعني أن
وصالت حتى يصل الترابط إلى حده األقصى أي أنه ولبلوغ تغطية كاملة  5وتحتاج الشبكة إلى 

  .لمختلف أحياء مدينة باتنة يجب استحداث خطوط جديدة تربط مناطق الضواحي ببعضها البعض

  : سهولة وصعوبة الوصول إلى الشبكة:المطلب الرابع 
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  الطرق البرية لمجال الدراسةوطول طبولوجية شبكة ): 05/03(الرسم البياني رقم 

الخاص بطبولوجية وطول شبكة الطرق لمنطقة مجال الدراسة كشف ) 4-3(إن تحليلنا للرسم البياني 
بحيث أن  ETUBللنقل الحضريلنا خلل واضح في شبكة الطرق المغطاة من طرف المؤسسة العمومية 

أحياء الضواحي تعاني من صعوبة الوصول و االرتباط فيما بينها نظرا لعدم توفر خطوط و وصالت 
وهذا ما يخلق  بر المرور بمركز المدينةالوحيد فيما بينها يكون ع االرتباطغير أن  يبعضهاتربطها 

  ..الرحلةاختناقات مرورية بوسط المدينة و ضياع للوقت وطول مدة 
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  التحليل النوعي لمؤشرات النقل لمنطقة مجال الدراسة:البحث الثالث

يتضمن هذا المبحث تحليل ثمانية مؤشرات لتقييم جودة خدمة النقل داخل المحيط الحضري لمدينة باتنة 
 ETUBبهدف إعطاء نظرة حول نوعية الخدمة المقدمة من طرف المؤسسة العمومية للنقل الحضري

حيث ارتبط  AFNORسية نوقد تم عرض نتائج استمارة المالحظة وفقا لتصنيف لجنة المعايير الفر
مستوى الخدمة للزبائن بعرض الخدمة وسهولة الوصول ،أما باقي المؤشرات فارتبطت بنوعية الخدمة 

ليل استمارة المالحظة مع الكشف حسسة وفيما يلي عرض للنتائج المستخلصة من تالمؤ دمة لزبائنقالم
 للنقل العمومية المؤسسة طرفعلى اإليجابيات والنقائص التي تميز الخدمات المقدمة من 

  . ETUBالحضري

  مستوى الخدمة : المطلب األول

  :عرض الخدمة )1

بحداثة حافالتها، إذ يعود تاريخ بدء  ETUBالمؤسسة العمومية للنقل الحضري تتميز: حداثة الحافلة-
يصل سعر  إذيفسر ارتفاع تكلفتها ، ،كما أن الحافالت ذات مقاييس دولية وهذا ما2008جويلية 5عملها 

  .سنتيممليون 700ماليير و3 إلىالحافلة الواحدة 

حافلة موزعة على ETUB ،30المؤسسة العمومية للنقل الحضري  تمتلك :عدد الحافالت والخطوط-
من حظيرة الحافالت  %1يصل إلى  مختلف األحياء السكنية لمدينة باتنة وهذا العدد المحدود ال

كبرى مع وجود نقص في تامين   الخواص أما بالنسبة للخطوط المستغلة فهي خطوط مهمة ذات تدفقات
لها  خرىاألهي  األحياءزمالة هذه فوراج،حي كشيدة،حي الأكحي بارك  السكنية األحياءغطية لبعض الت

  .تدفقات كبرى من الزبائن ويعود سبب هذا النقص لقلة الحافالت وارتفاع تكلفتها

الوقت القانوني للرحالت هو من الساعة السادسة صباحا الى غاية :ساعات بدء وانتهاء الرحالت-
  .وحتى الثامنة في فصل الصيفدقيقة مساءا وهذا في فصل الشتاء 20الساعة السابعة و

راكب في الرحلة  100ـل ETUBالمؤسسة العمومية للنقل الحضري  تتسع حافالت:الركاباستيعاب -
في فترات الذروة عند بداية ونهاية الدوام بحيث تعجز المؤسسة عن تامين الواحدة وتصل الى هذا الحد 

  للركاب دالطلب المتزاي
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دج للوحدة  15ب السعر المتعارف عليه لجميع خطوطها والمقدر ETUBتحترم  حافالت : السعر
  .الواحدة

 :سهولة الوصول )2

في مناطق إستراتيجية تمكن  ETUBتوزع المحطات الفرعية لحفالت: مالئمة المحطات الفرعية–
،كما تعتبر المسافات يين هذه المحطات قريبة نسبيا  المسافرين من الدخول لوسط المدينة بسهولة

هذه المحطات تكون في شكل مخابئ بها  حيث يمكن للمسافرين التنقل بينها مشيا على األقدام
  . كراسي لضمان راحة الزبائن وتتوزع على طول الخطوط المستغلة عند كل موقف للحافلة

في نقاط التوقف القانونية بحيث يفتح الباب الخلفي لصعود  ETUBتتوقف حافالت: مكان التوقف-
ب طلب الركاب وفق نظام الركوب أما الباب األمامي فهو مخصص لنزول الركاب ويتم ذلك حس

تشغيل موجود في الحافلة، كما يحترم سائقي الحافالت هذه النقاط حيث ال يوجد توقف عشوائي 
  .كما هو الحال بالنسبة لحافالت الخواص

يوافق  ETUBمسار مرور حافالت المؤسسة العمومية للنقل الحضري : مالئمة مسار المرور-
الخواص بهدف خدمة الزبائن ولتغطية أكبر مساحة ويخالف في بعض األجزاء مسار حافالت 

ممكنة للمناطق الحضرية، كما أن الحافلة تسير بسرعة تجارية جيدة تمكن المسافرين من الوصول 
  .إلى األماكن المقصودة وفي وقت قياسي 

  نوعية الخدمة: المطلب الثاني

ككل حول مواعيد االنطالق في غياب النقص الفادح للمعلومات الذي يميز القطاع : المعلومات )1
والوصول ومدة االنتظار في المحطة يبقى تناقل هذا النوع من المعلومات شفويا بين المسافرين 

الوافدين إلى أماكن توقف الحافالت والمسؤولين عن الرصيف وباقي السائقين وحتى بين 
قم الخط ،رقم المسافرين أنفسهم في حين تجد توفر معلومات هامة في نظر المسافرين حول ر

 .الحافلة ووجهتها
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الوقت المحدد من قبل  ETUBيحترم سائقي حافالت المؤسسة العمومية للنقل الحضري  :الوقت )2
 انتظاردقائق أما فيما يخص مدة السير ومدة  10تنطلق حافلة كل  إذالنظام الداخلي للمؤسسة ،

 .فهي مقبولة عموما في ظل العدد المحدد للحافالت

  :يتجلى االهتمام بالزبون من خالل العناصر التالية: زبوناالهتمام بال  )3

يتميز سائق وقابض المؤسسة العمومية للنقل الحضري : هندام ومالبس السائق والقابض-
ETUB بلباس موحد خاص توفره المؤسسة.  

نظرا ألهمية السائق والقابض فهم يمثلون المؤسسة في نظر الزبون : معاملة السائق والقابض-
 تميز كل منهما باللباقة وحسن االستقبال للزبائن ويتم اختيارهم عند التوظيف بعناية فائقةحيث ي

   .بحيث يمرون بنوعين من المسابقات في حسن السلوك والسيرة الذاتية

 من خالل  ETUBتتجل راحة الزبون والمستعمل لحافلة: الراحة )4

تلتزم إدارة المؤسسة خلية النظافة والتصليح والصيانة بغسل الحافالت وإجراء  :نظافة الحافلة -
كما تشدد اإلدارة بعدم  بعد االنتهاء من العمل ودخول الحافالت إلى حظيرة المؤسسةمراقبة تقنية 

  .استعمال المذياع والموسيقى الصاخبة التي تزعج الركاب لضمان أكثر راحة لهم

  :األمن) 5

كما ذكرنا سابقا فإن االختيار الجيد لسائقي الحافالت جعل من طريقة السياقة آمنة :اقةطريقة السي-
  .إذ ال يسمح للسائق بارتكاب األخطاء في هذا المجال

استثناء على المعدات األمنية الالزمة للمركبة  بدونETUBتحتوي كل حافالت : المعدات األمنية-
  ) .ن علبة األدوية، مطفأ الحريق،حزام األم(من 

نظرا لحداثة الحافالت ولونها الموحد فمنظرها محبب داخل المدينة كما أن : األثر البيئي) 6
الحافالت ذات مقاييس بيئة عالمية حيث أن عوادمها قليلة التلويث للغالف الجوي وهذا ما يفسر 

الورق ويبقى وحتى بالنسبة للتذاكر المقدمة فتتميز بصغر حجمها وهذا حفاظا على ارتفاع تكلفتها 
  .عن الحافالت الخواص الدور البيئي الذي تلعبه هذه الحافالت هو أهم ما يميزها
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 خاتمة عامة

 تعتبر المدينة تشكيلة من المراكز والنشاطات المختلفة التي يتفاعل مع العنصر البشري ،فهي تحتوي

على تجمعات سكنية مستقرة وكبيرة ذات كثافة سكانية مرتفعة وغير متجانسة تنتشر فيها تأثيرات 
.الحياة الحضرية  

نج عنه خليط من استعماالت األراضي المختلفة إال أن تميز سكان المدن باالستقرار والكثافة العالية 
أدى إلى توطين مراكز النشاط ومختلف الوظائف ،من حيث موقعها وال يمكن أن تؤدى هذه الوظائف 

بدون حركة الناس والبضائع ،لذلك نسجت هذه االستعماالت لنفسها داخل المدينة شبكة من الشوارع 
،فتولدت منه أنواع عديدة منها  يتحقق ذلك بدون توفر النقل والطرق المختلفة إلدامة التفاعل بينها، وال

المجال الحضري،ويعتبر النقل الحضري للمسافرين أحد هذه األنواع المرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة 
.الفرد الذي يسعى دوما إلدراجها في أولويات اهتماماته وذلك بغرض إشباع حاجاته  

الحضري لمدينة باتنة وواقع  الوسطضعية شبكة النقل داخل واقع وو لتبحث لقد جاءت هذه الدراسة
رف المؤسسة العمومية للنقل الحضري لسكان مستوى ونوعية خدمات النقل الجماعي المقدمة من ط

الوسط الحضري لمدينة باتنة ،وتحدد المؤشرات الكمية لشبكة الطرق بتحديد ومعرفة كثافة الشبكة 
بمستوى الخدمة الوسط الحضري للمدينة،والمؤشرات النوعية  ياءأحترابطها وتغطيتها لمختلف ومدى 

لدى المتنقل في النقل الحضري بمدينة باتنة وهل تحسنت حقا كما هو شائع  بعد دخول المؤسسة 
جانب الخواص ؟ إلىالعمومية للنقل الحضري قطاع النقل   

حول الموضوع  األدبيةالقراءات انطلق البحث من هذه التساؤالت ليتم انجازه خالل مراحل عديدة بدأ ب
لنوعية الخدمة في النقل الحضري ثم تليها  السابقةم الدراسات الفصول النظرية والتي تض إخراج إلى

لخدمة المقدمة في النقل نوعية ا المفاهيم النظرية حول إسقاطالدراسة الميدانية التي حاولنا فيها 
وقد استعملنا ألجل بلوغ هذا الهدف المنهج الوصفي  لى حالتها في الواقع في مدينة باتنة ،عالحضري 

التحليلي باستخدام استمارة المالحظة بنوعيها بالمشاركة و بدون مشاركة وقد تمخضت عن هذه 
 األسئلةكاملة وافية عن  إجابة أعطتالدراسة نتائج مهمة سبق تقديمها في متن هذا البحث والتي 

.المطروحة  
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مؤشرات النقل والمواصالت  إنذي مفاده ال األولالفرض : عليها كالتاليفروض البحث فكان الحكم  أما
الفرض  ماأيؤكده البحث، وهذا ما الحضرية األوساطبنوعيها الكمي والنوعي تلعب هاما في تنظيم 

 AFNORةمؤشرات نوعية الخدمة المعتمدة من طرف الجمعية الفرنسية للمعياري إن:الثاني الذي مفاده

 ETUBوالتي تضم ثمانية مجموعات تتمثل لدى المتنقلين بحافالت المؤسسة العمومية للنقل الحضري

بعد بخصوص تحسن نوعية الخدمة  إما،األخرىتليها المؤشرات  األولىفي الوقت والراحة بالدرجة 
لى هناك تحسنا كبيرا ع أن أكددخول المؤسسة العمومية للنقل الحضري مجال الخدمة فان البحث 

أما بالنسبة للفرض  ،ة ال تلبي الطلب المتزايد للركابمستوى نوعية الخدمة لكن كمية الخدمة المعروض
الثالث والذي مفاده أن المؤسسة العمومية تعمل جاهدة لتطبيق مؤشرات جودة خدمة النقل بهدف تحقيق 

ة واألمن داخل الحافلة الحسن للزبائن وتأمين الراح االستقبالرضى الزبائن وتحسين الخدمة من حيث 
والمحافظة على قانون اإلدارة المعمول به في جميع الحافالت حول مدة الوقت واحترام المواقف ومع 

النقائص التي كل هذا يبقى تطبيق هذه المؤشرات داخل الوسط الحضري يعاني جملة من المشاكل 
 اتساعنقص الحافالت وعدم من حيث الخطوط و ETUBتعاني منها المؤسسة العمومية للنقل الحضري

  .الطرق 

 متقدي نيمك جالنتائة وحوصل توالمعلوما تالمعطيا لوتحلي عالواق في ةالملموس قالحقائ نم القاانط
 وهي ،صالنقائ محج من صالتقلي أو لالحلو ضبع دإيجا في يةالمعن فاألطرا دتساع تاالقتراحا ضبع

  :يلي فيما

 من عالقطا بهذا علقيت ما وكل الحركةم وحج طلببال ليالمستقب بؤالتن منتتض تدراسا دإعدا -

  .القطاعجهها يوا قد التي ةاألزم دةح من للتخفيف وغيرها ومواد حاجات

 في اليومية تنقالتهم خالل المسافرون يتلقاها التي للمتاعب موسع بشكل تتطرق دراسات إعداد  -

  .الخدمة ونوعية مستوى تحسين بهدف وذلك يرالحض المجال

  .يإىل الضواح املدينة من وسط إعادة توزيع خمتلف املرافق احليوية   -

النقل،وربط مختلف  وسائل نقص من المتضررة المناطق يتغط جديدة حضرية خطوط خلق  -
  .األحياء الرئيسية داخل المحيط الحضري لمدينة باتنة
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ضغط على وسط إنشاء خطوط حضرية جديدة تربط مناطق الضواحي لبعضها البعض لتخفيف ال -
  .المدينة بهدف تقليص االختناقات المرورية واختصار لمدة الرحلة

  .والمواقف بين المحطة التكامل نظام وضع  -

 الضرورية بالمرافق اوتجهيزه والمواقف والمحطات الطرق مثل القاعدية الهياكل تجديد  -

   .صيانتها على والعمل

  

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 قائمة المالحق                     



 
 

 

)2009(مؤسسات حسب قطاعات النشاط توزيع ال  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع  عدد العمال عدد المؤسسات القطا

 905 682 الفالحة والصيد البحري

 420 170 المياه والطاقة

 1 1 المحروقات

ل البترولية  0 0 خدمات األشغا

 178 71 المناجم و المحاجر

 431 336 الحديدوالصلب

 1922 1096 مواد البناء

ةالبناء  ألشغال العمومي وا  4259 13305 

ء بالستيك- مطاط-كيميا  73 106 

 1523 1010 الصناعةالغذائية

 550 428 صناعة النسيج

 99 94 صناعةالجلد

والورق  984 696 صناعة الخشب والفلين 

 1492 1273 صناعات مختلفة

والمواصالت  3121 2394 النقل 

رة  15920 13892 التجا

إلطعام ندقةوا  1820 1532 الف

 243 219 خدمات المؤسسات

 704 574 خدمات العائالت

ية  167 79 مؤسسات مال

رية  65 36 أعمال قا

إلجتماعية  3939 2790 خدمات المرافق ا

 47898 31705 المجموع



 
 

 



 
 

 طبولوجية شبكة الطرق في مدينة باتنة

 



 
 

 خريطة بلديات ودوائر والية باتنة
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