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 الذكخ والعخفان
 

الشكر هلل سبحانو و تعاىل الذي وفقنا الكتمال ىذه املذكرة، و الصالة و السالم على املبعوث 

 رمحة للعاملني و على آلو و صحبو أمجعني.

اإلشراف  ا بقبوهلة تفضل مشكور  ة بوخليفي جهينة اليتاملشرف ةنتقدم جبزيل الشكر لألستاذ

و  انا وقتهتنا ابملعلومات ومنحتيف سبيل ذلك زودعلى اكتماهلا، و  اعلى ىذه املذكرة و حرصه

الثواب  او جيزيه ايف عمرى او أن ميد هل ايف وقته افنسأل هللا تبارك و تعاىل أن يبارك هل امن علمه

 الصعاب. ايسهل هلو 

 .ا نتقدم ابلشكر و التقدير و االحرتام للسادة األفاضل يف جلنة املناقشةكم

 و إىل كل من ساعدان و لو بكلمة طبية أو ابتسامة أو دعوة صادقة
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 السقجمة 

يعج الشقل برفة عامة مغ أىع عػامل تقجـ السجف كالبمجاف لسا لو مغ أىسية بالغة فى مختمف 
كاإلجتساعية كالثقاؼية كالبيئية كاإلستخاتجية إذ يعبخ عغ حيػية السجف أك التجسعات  االقتراديةالسجالت 

حيث مغ الزخكرؼ  السجف مغ الػضائف األساسية، لظ يعتبخ تشطيع الشقل الحزخؼ فىلح العسخانية عسػما،
كذلظ بشقل ىحا األخيخ  إحجاث تغييخ فى أسمػب اإلنتقاؿ كأسمػب التطيع الدائج فى قصاع الشقل الحزخؼ،

كسا يعتبخ تحديغ تشقالت األفخاد داخل  مغ الفػضى كالعجد الى مدتػػ الكفاءة فى تقجيع الخجمات،
 ثيقا بعسميات التحديغ لشطاـ الشقل الجساعي. الشطاـ الحزخؼ مختبصا إرتباشا ك 

يقػـ الشقل الحزخؼ الجساعي بالحافالت بجكر أساسي في الحخكة كاالنتقاالت اليػمية لدكاف السجف 
لحياة اليػمية داخل محيط مسا يتيح التدييالت لسسارسة ا كىػ بحلظ يذكل العسػد الفقخؼ لمحياة الحزخية،

غ العسل الى مكاف اإلقامة ...الخ كيعسل عمى تقػية العالقات اإلجتساعية حيث يقػـ بالتػصيل م ،السجيشة
حيث يديل العدلة التى تفخضيا بعج السدافة كيديل التشقالت  كتجعيع كتشذيط الحخكة التجارية كالخجماتية،

بيغ السختمف السشاشق كخاصة السعدكلة. يدعى الشقل الحزخؼ االجتساعي الى تحقيق اىجاؼ مشيا أف 
 شقل في متشاكؿ كافة أفخاد السجتسع، كغيخ مكمف كمحافطا عمى سالمة السحيط الحزخؼ ...الخ الت

 اإلشكالية .0

خابط اإلجتساعي ؼيسا بيغ األفخاد فى السجتسع خاصة مع لبخ نطع الشقل كالسػاصالت بسثابة اتتع
يسكغ الػصػؿ  شػيمة ال اإلمتجاد العسخاني الكبيخ لمسجف الحؼ أدػ الى البعج بيغ أفخاد السجتسع لسدافات

أما عمى السدتػػ الحزخؼ كالعسخاني فتعتبخ شبكة الصخؽ كالسػاصالت فى  .إلييا بالديخ عمى األقجاـ
  . السجيشة بسثابة الذخايغ كاألكردة التى بسػجبيا لتغحؼ كافة مشاشق كقصاعات السجيشة

مغ خالؿ ؾيامو  السحيط يعج الشقل الجساعي الحزخؼ أحج ىحؼ الػسائل السدتعسمة لمتشقل داخل
مختمف نقاط التجسع الحزخؼ كيتع ذلظ عغ شخيق استخجاـ حافالت تزسغ التشقالت اليػمية  لخابط

 األفخاد، مسا يدتػجب ضخكرة التحكع كالتديخ الجيج لحخكة ىحؼ الحافالت داخل السحيط الحزخؼ لمسجيشة

 الت فى السجتسع داخل كخارج السجيشة،تعج محصات نقل الخكاب البخية الشػاة السخكدية لتحقيق التشق
حيث تمعب دكرا أساسيا فى الخبط بيغ نقاط التجسع الحزخؼ كربط كسائل الشقل السختمفة في مكاف كاحج، 



 المقذمة
 

 ب 
 

كفقا لخصة تغصي احتياجات الستشقميغ كتحقق التكامل االقترادؼ كاإلجتساعي ككافة الستصمبات الخاصة 
حيث تيجؼ الى إعصاء ديشاميكية لمحياة في السجيشة، بػاسصة  ـ،بتذجيع الخكاب عمى إستخجاـ الشقل العا

كتقػـ بجكر أساسي في حخكة التشقالت اليػمية داخل كخارج السجيشة. مغ  ربط عشاصخىا ببعزيا البعس،
إحتياجات األفخاد بسجيشة بدكخة كالتى تسثل  ىأجل تؿيع مجػ كاقع محصات الشقل الحزخؼ كإنعكداتيا عم

فقا الشتخاشات الشفدية أك الخجمات الػاجبة اعتسجنا عمى مشيجية التؿيع لمػصػؿ الى محػر دراستشا ك 
حيث تع ـيكمة السحكخة مغ فرل التسييجؼ كيعصي نطخة عامة حػؿ مػضػع الجراسة،  اليجؼ السدصخ،

كفرمية نطخؼ كتصبيقي بإضافة الى خاتسة كغى الشياية خمرشا الى مجسػعة مغ االقتخاحات كالتػصيات 
أف تكػف أداة عسل تداعج السديخيغ كالفاعميغ برفة عامة عمى إتخاذ القخارات السشاسبة  التى مغ شأنيكا

 كىحا ما سيتع تأكيجه مغ خالؿ اإلجابة عغ اإلشكالية التالية:، يغ أداة كمدتػػ الخجمة في السحصةلتحد

 ؟ت األفخادواقع السحطات الشقل الحزخي في السجيشة بدكخة عمى احتياجاانعكاس  مجى ما 

 .الفخضيات ماىي أىع السذاكل التى يػاجييا الشقل الحزخؼ الجساعي بالسجيشة ؟ ماىي أسبابيا

يعاني الشقل  - : تبخز األسئمة السصخكحة اف البحث يحاكؿ اختبار الفخضيات التالية الفخضيات
تعجد الستعامميغ ة، مغ يتسيد سػؽ الشقل الحزخؼ لسجيشة بدكخ  - الحزخؼ تجىػر في جػدة الخجمة 

يعتبخ الشقل الحزخؼ في مجيشة بدكخة  -تجىػر مدتػػ الخجمة، ك تبايغ في عجد الستعامميغ الخػاص، ك 
مدتعسمي الشقل الحزخؼ اكؼياء لػسائل الشقل الجساعي ك ىع مدتعجكف  - . إذ يتسيد بسخدكديتو العالية

 .سيمةإلى استعساؿ التخامػاؼ الرتفاع مدتػػ جػدة الخجمة بيحه الػ 

 أىجاف الجراسة  .9

معخفة كاقع السحصات الشقل الحزخؼ في مجيشة بدكخة؟ ػ معخفة مدتػػ الخجمة ػ محاكلة إيجاد 
 شخح اقتخاحات لتحقيق الزغط عمى السجيشة حمػؿ لمسذاكل السصخكحة

 أىسية السؽضؽع .3

ىحا السػضػع بأىسية بالغة في إبخاز خجمات الشقل الحزخؼ ػتبخز أىسية الجراسة في كضعية  ييتع 
قصاع الشقل كالتشقل في الػسط الحزخؼ لسجيشة بدكخة بصخيقة مػضػعية كالػقػؼ عمى أىع السذاكل 

 كالسعػقات مع شخح اقتخاحات كتػصيات كحمػؿ ليحؼ السذاكل
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 أسباب إختيار السؽضؽع .4

ػ نقز دراسات حػؿ  .ػضػع ججيج عمى السدتػػ األكاديسي يعبخ عغ الػضع الخاىغرغبة شخح الس
ػ أف السجيشة تعاني مغ مذاكل عمى مدتػػ الشقل  .الشقل الحزخؼ الجساعي بالحافالت في مجيشة بدكخة

ػ مختبط باإلختراص الستسثل في تديخ الحزخؼ أؼ اف الشقل  .الحزخؼ الجساعي بالحافالت كالسحصات
 .ديخ السجيشةيعكذ ت

 الرعؽبات التى واجيت العسل  .5

ػ صعػبة التحرل عمى السعمػمات كاإلحرائيات  .نقز السعصيات السيجانية الستعمقة السػضػع
  .ػ قمة الػثائق الخخائصية لمسشصقة .السجػدة مغ مجرية الشقل خاصة مع الػضع الخاىغ

 مشيجية البحث .6

، فإنو قج دراسة تحميمةالسػضػع الحؼ ىػ في األساس لسعالجة إشكالية الجراسة كبالشطخ الى شبيعة 
 يتع اإلعتساد عمى مشيجيغ مغ السشاىج العمسية الستكاممة ؼيسا بعزيا

السشيج األكؿ ىػ السشيج الػصفي الحؼ يختكد عمى الػصف الكسي كالشػعي لطاىخة مػضػع 
 .الجراسة

يانات كالسعصيات كالػثائق الستػفخة كالسشيج الثاني ىػ السشيج التحميمي مغ أجل تحميل مجسػع الب 
 .عغ مػضػع الجراسة
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 الفرل األول السفاهيػ الشعخية لمشقل الحزخي 

 كقج العالع في بمج ألؼّ  كالحزارية االقترادية لمتشسّية الداكية حجد العالع في الشقل قصاع يسثل
 عغ الزغط كفظ كسائمو تصػيخ في ساىع الحؼ التكشػلػجي التقجـ نتيجة كبيخ تصػر ىحا القصاع عخؼ

 جسيع في كالتقّجـ كالتعميع الػعي زيادة إفّ  حيث الحجيث الشقل أنػاع بذتى تغحيتيا ك السشاشق السعدكلة
 السػاصالت فأصبحت السختمفة، ك إختخاعاتيا الشقل كسائل تصػيخ في ىاـ دكر لجػ اإلنداف السجاالت

 يعتسج التي الخكائد أىعّ  مغ الشقل يعتبخ لحلظ الرشاعية، السجف في خاصة اليػمّية مغ الحياة أساسّيا   جدءا  
 تجج أف بج ال حجيثة نقل ككسائل شخؽ  شبكة دكلة أؼّ  تستمظ عشجما إّنو حيث التصّػر االقترادؼ، عمييا

 ما رغع الحزخؼ  الشقل في مذاكل مغ تعاني التي الشامية الجكؿ مغ متقجما  ججا  ك الجدائخ اقترادىا
 السدتػػ  كارتفاع السجف لبعس الكبيخ الدكاني التدايج بدبب السذاكل ىحه معتبخة لحل مجيػدات مغ قجمتو

 لمجراسة تجعػ ضاىخة شكل ذلظ كل أسبابيا، كتشػع الحخكة كتعجد في الػضائف التجاخل ككحا السعيذي،
 .الكبخػ  السجف في الشقل قصاع تحديغ في الجكلة الذخكع قخرت كعميو كاالىتساـ

إلى  ك الديارات الحافالت عمى قائسة تقميجية مغ بالجدائخ الشقل كسائل األخيخة الدشػات في انتقمت حيث
تدييل  بغخض الحزخؼ  القصار األنفاؽ، قصار اليػائية، السراعج مثل معتبخة استيعاب شاقة ذات حجيثة

السجف  بيغ مغ ك البيئة عمى السحافطة ك التمػث مغ الحج كحا ك الحزخؼ  السجاؿ داخل التشقالت تدخيع ك
مغ  حاضخة كثالث فخيج حزخؼ  قصب تعتبخ التي بدكخػ  مجيشة التغييخ ىحا مديا التي الكبخػ  الجدائخية
مغ  ك الشقل، قصاع في مذاكل مغ تعاني جعميا الحؼ الذيء الصخؽ، لسختمف ممتقى ك الجدائخ حػاضخ

مغ  ك ، السختمفة الشقل كسائل عمى الصمب كثخة ك السخكر حخكة في الخانق االزدحاـ السذاكل ىحه بيغ
 عمى الزغط ارتفاع إلى أدػ بجكره ىحا الدكاني الفائس تفخيغ تع بحيث الحزخؼ  التػسع أيزا أسبابيا
 السياديغ. جسيع في ىاـ خجماتي ك كضيفي قصب تداؿ ال ألنيا السجيشة مخارج ك مجاخل
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 األول: مفاهيػ عامو حؽل الشقل السبحث
 عبخ كتػسعيع الدكاف عجد فتدايج كالسجتسعات، األفخاد حياة في كبخػ  أىسية الشقل قصاع يحتل

 تػسع كمع اليػمية، كمتصمباتيع رغباتيع لتمبية الشقل قصاع تػسيع عمى كالصمب اإللحاح زاد مغ السجاؿ
 يسكغ ال أساسيا عامال ككيفا كسا بالشقل االىتساـ أصبح التشطيسية، حجكده عغ الحزخؼ كخخكجو السحيط

 .السجيشة كتشطيع في تصػيخ عشو االستغشاء
 السطمب األول: مفيؽم الشقل

 1عشو ركاه  أؼ الكالـ نقل ،لسكاف أخخ  مكاف مغ حػلو أؼ الذيء نقل ،نقال  يشقل نقل مغ": لغة
 2مخترخ شخيق: كنقػؿ أنقاؿ جسع نقل كمشو

 البزائع  الصاقة أك األفخاد دكرة أنو الشقل Greer: Scottجخيخ  سكػت * يعخؼ :االصطالحي التعخيف
 3اجتساعية  أىجاؼ لتحقيق اجتساعيػف  فاعمػف  بيا أشخاص يقػـ الخجمات 

 االنتقاؿ ك الحخكة ليع يػفخ إذ الشاس لسعطع اليػمية الحياة مغ حيػؼ  جدء بأنو الشقل يعخؼ كسا
 4خارجيا ك مشيا السختمفة بيغ األماكغ

 5مغ الحاضخة فالف ك البادية مغ فالف كيقاؿ: البادؼ خالؼ الحاضخ ،كالبج خالؼ الحزخ*الحزخي: 

 شبيعي أك شخز خاللو مغ يقػـ نذاط كل بأنو يعخؼ األخيخ ىحا كبخؼ  جػؼ  بحخؼ، : أنػاع لشقل
 .مالئسة مخكبة متغ عمى الحجيجية الدكة أك الصخيق عبخ آخخ مكاف مغ بزائع أك أشخاص بشقل اعتبارؼ 

 ليع ليحا مخخز يػف  اعتبار أك شبيعيػف  أشخاص بو يقػـ الغيخ لحداب بسقابل يتع نقل :الحزخؼ  الشقل
 .6الغخض

                                                             
 2008 باتشة لخزخ، الحاج جامعة ماجدتيخ، رسالة الحزخؼ، الشقل بسذكالت كعالقتو الحزخؼ  الشسػ سشاء، ركابحي  1
 3 ص ،

 .865 لبشاف، ص ، بيخكت 3السحيط، مج العخب لداف :مشطػر ابغ  2
 297، ص، 2000 ، الجامعية السعخفة دار ، 2 ،ج الحزخؼ  االجتساع عمع : الديج العاشي عبج الديج  3
 65، ص . 2000  ، لمشذخ صفاء ،دار1 ،ط الحزخؼ  الشقل مبادغ تخصيط: عمي العابجيغ زيغ  4
  658 :الثاني، بيخكت، لبشاف، ص ، السجمج السحيط العخب لداف:مشطػر ابغ   5
 العجد الجدائخية، الخسسية الجخيجة ، الستزسغ تشطيع الشقل البخؼ كتػجي،1988ماؼ  10السؤرخ في  88/17قانػف رقع   6

  46، ص44
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تشقل  الحزخؼ، تخز التجسع نقاط مختمف بيغ بالخبط تقػـ خجمة أنو الحزخؼ  الشقل يعخؼ كسا
 في ديشاميكية لمحياة إعصاء مشو كاليجؼ كاالندجاـ، التكامل تحقق االحتياجات تغصي لخصة كفقا األفخاد

 1. السدتعسميغ لكل السجيشة

بسختمف  السجيشة كسط يخبط الحؼ بالحافالت الجساعي الشقل يعشي الحزخؼ  الشقل الجراسة ىحه كفي
 .األحياء

ك  العسخاف مؿياس في كردت كسا كالتشقل بالشقل عالقة ليا التي السفاـيع لبعس تحجيج ما يمي كفي
 : الحزخؼ  الشقل

 .محجدة زمشية فتخة خالؿ الصخيق عمى محصة أك بشقصة تسخ التي السخكبات عجد:السخكر حجع *

 - الحرخ كقت -الحالي الػقت في السخكر حجع لؿياس عسمية :السخكرؼ  الحرخ *

 .صامتا السحخؾ يكػف  ك لمتػقف السسيدة الطخكؼ خارج شخيق في عخبة مكػث:الػقػؼ *

 البزائع كندكليع، كشحغ أشخاص لخكػب الالزمة السجة شػؿ الصخيق عمى مؤقتا عخبة مكػث:التػقف *
 ك مكانيا تغيخ مغ عشج االقتزاء ليتسكغ مشيا بالقخب أك الديارة ؾيادة مكاف في الدائق بقاء مع كتفخيغيا

 . مذتعال السحخؾ يكػف 

 . السخكبات لحخكة السفتػحة العسػمية السدالظ كل ىي:الصخيق *

 . مسكغ كقت أقل في مدافة قصع كتعشي سالستيا  الحخكة سيػلة ىي : الحخكة سيػلة *

 . معيشة لحطة عشج الصخيق مغ محجدة شػلية كحجة تذغل التي العخبات عجد ىي :السخكر كثافة *

 ىحه مغ الحخكة، معتبخ بحجع تتسيد التي العسػمي الشقل محاكرك  كخصػط الخئيدية الصخيق: الذخاييغ *
  في مختمف لتداىع عسػما بالسجيشة السحيصة الجاخمية الحزخية السشاشق لخجمة مػجية الذخاييغ

 . مباشخة لخصػط كفقا الشذاشات

 تعصي قػة ك السذاة حخكة عمى ك البمجية في الشقل عمى تعتسج تخكد مشاشق : الشذاشات شخؽ  مفتخؽ  *
 .األخخػ  العسػمي كاألنػاع الشقل مغ أكثخ أك خصيغ تقاشع بشقاط مييأة كمشاشق الدكشية السجاالت لتخكد

                                                             
 27، ص1979الشقل ، جامعة البرخة، العخاؽ،  عبج السحدغ عبج الغشي، إقتراديات  1
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 نقاط تالقي في تقع الشقل مدارات أنػاع مختمف داخل رئيدية تغييخ نقاط ىي :السدار تغييخ مخاكد *
 ،مخاكد السشاشق الحزخية بازدياد حجسيا ،يدداد الشقل أنػاع مختمف بيغ التبجيل أك تغييخ لتدييل الذبكات

 حزخية مشاشق تعصي عسػما كحلظ ك السختمصة الشذاشات شخؽ  مفتخؽ  خمق في تداىع السدار تغييخ
 .السدافخيغ محصة جانبيا تقع سكشية تجسعات في كبيخة

 .السذي بدخعة يتشقمػف  أك األرجل عمى يتجػلػف  الحيغ األشخاص :الخاجميغ *

 شخيقعغ  بالتعسيخ مخترة عسػما أكثخ أك العسػمي لمشقل خصيغ بيغ التقاشع نقصة :التقاشع نقصة*
 .بيا السحيصة لمسشاشق العالية الكثافة

 بيغ مغ الذخاييغ، اقل تحخؾ مدتػػ  ليل التي العسػمي الشقل خصػط لتحخؾ مسخات :جامعة شخؽ  *
 عكذ عمى عالية ججا بكثافة كتييأ عسػمي نقل كخصػط استعساليا لتدييل مدتسخة بصخيقة األحياء

 .الدكشية السشاشق

السجاكرة  الخجمات في السدتعسمة ضئيمة كبدخعة قميمة سعة تتحسل لمحخكة شخؽ  :السحمية الصخؽ  *
 .1الصػيمة لمتشقالت

 السطمب الثاني : الترشيف العام ألنؽاع الشقل :

 :2مايمي مشيا نحكخ مختمفة نطخ ككجيات عجيجة، العتبارات كردت اإلشكاؿ ىحه إف

  :الشقل مؽضؽع حيث مؼ .أ 
 :إلى االعتبار ليحا كفقا يشقدع 

 :إشكاؿ ثالثة عمى ىػ ك :األشخاص نقل 1

 .السجف داخل نقل -

 .السجف بيغ نقل -

                                                             
 28عبج السحدغ عبج الغشي، مخجع سابق، ص  1
بػقشة سميع، دراسة نػعية الخجمة لجػ مدتعسمي الشقل الحزخؼ الجساعي. دراسة ميجانية في مجيشة قدشصيشة، محكخة  2

لتدييخ قدشصيشة مـػ االقترادية كعمـػ امكسمة لشيل شيادة الساجدتيخ تخرز تدييخ السؤسدات، جامعة مشتػرؼ، كمية الع
 .36، ص 2004/2005
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 .الجكلي الشقل -

 .الدابقة اإلشكاؿ نفذ عمى ىػ ك :البزائع نقل 2

  :الشقل اتجاه حيث مؼ .ب 
 :اتجاىيا اك مجاىا حدب الشقل مغ رئيدية أشكاؿ بثالثة الشقل ىحا يتسيد ك

 الجاخمي الشقل: 

 .معيغ بمج في نقصتيغ بيغ محرػريغ الشيائي ىجفيا كحلظ ك الخحمة مشذأ ؼيو يكػف  ما ىػ ك

 الجولي الشقل:  

 كبغس أيزا، البزائع نقل يتزسغ كػنو حيث مغ لألشخاص الجاخمي الشقل مغ اشسل ىػك 
 .ال أـ العابخ الشقل حالة تزسغ سػاء لسدتخجمو الشقل كسيمة عغ الشطخ

 العابخ الشقل:  

 أك إحجاىسا يكػف  بمجيغ مغ أكثخ بيغ الشيائي ىجفيا ك الخحمة مشذأ ؼيو يستج الحؼ الشقل ىػك  
 .اليجؼ بمج إلى السشذأ بمج مغ نقل كاسصة لعبػر شخيقا أكثخ

  :الشقل وسائل ممكية حيث مؼ .ج 
 :ىسا الشقل أشكاؿ مغ 1 أساسياف شكالف اإلشار ىحا في يغمب

 في ك تجخل اجتساعيا، السسمػكة الشقل كسائل اسع أيزا عمييا يصمق ك :لمجولة السسمؽكة الشقل وسائل 
 تتخكد ك الجسعيات التعاكنية، ك االجتساعية، الييئات تستمكيا التي الشقل كسائل أيا الذكل ىحا إشار

 كالدكظ كبيخة أمػاؿ إلى رؤكس تحتاج التي األساسية الشقل مخافق في الجكلة تستمكيا التي الشقل كسائط
 اليياكل ك الشقل، كأنابيب كالتخامػؼ  متخك األنفاؽ  السائي، الشقل بػاخخ ك الجػؼ  الشقل أساشيل ك الحجيجية
 مغ العجيج ىشاؾ إف الستقجمة البمجاف مغ العجيج في الخ( ك يالحع...مائي، محصات، )شخؽ، القاعجية

 ىحه في التسمظ ك الخاص لمقصاع السجاؿ يفدح حيث الزخسة، مخافق الشقل في الخاصة السمكية أشكاؿ
 في إما اإلنتاج، لػسائل الخاصة السمكية عمى القائع االجتساعي لمشطاـ الصبيعة األساسية ببدب السخافق

 كحجتيا الستحخكة ك القاعجية بسشذاتيا األساسية السخافق ىحه ممكية فاف الشامية، الغالبيةك  البمجاف االشتخاكية
 .لمجكلة تعػد

                                                             
 .27 سابق، ص مخجع الغشي، عبج عبج السحدغ   1
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 ك الذخز أك الخاص لمشقل السدتخجمة السختمفة الشقل كسائط كىي لألشخاص: السسمؽكة الشقل وسائل 
 أك الخأسسالية أك السشذات لألفخاد مسمػكة أنيا إال (Transport public) العسػمي  الشقل ألغخاض

 البػاخخ .األجخة الصائخات  ك  سيارات  ، Taxi radioك، البػاخخ،  :ذلظ مثاؿ السداىسة ك

عائميا،  أك شخريا استخجاما تدتخجـ التي الػسائط تمظ بيغ التسييد مغ بج ال اإلشار ىحا كفي
 1.باألجخة الشقل ألغخاض تدتخجـ التي الػسائط تمظ بيغ ك بحخؼ، أك نيخؼ  يخت أك سيارات،

 ما ك ىػ الدابقيغ الذكميغ إلى ثالث شكل السعاييخ بعس حدب ذلظ إلى يزاؼالسخطط :  الشقل قطاع 
 أحيانا الجكلة تمجا إليو األفخاد، ك الجكلة ىيئات بيغ السذتخكة السمكية مغ نػع الشامية، البمجاف في يطيخ
 الشقل تشطيع إعادة أك ليجؼ  السجاؿ، ىحا في انتذاراتو لػضع الخاص لمقصاع مذاركتيا مغ جاعمة

 .قبل الجكلة مغ ؼيو الشقل كسائط بعس تسمظ في السذاركة شخيق عغ الخاص
 نذاشات الػاقع بكل في يختبط الشقل قصاع أف رغع الخارجية: بالتجارة عالقتو حيث مؼ الشقل تقديسات .د 

 اإلشكاؿ يصخح احج الخارجية التجارة بقصاع ارتباشو أف إال خجميا، ك إنتاجيا االقترادية القصاعات
 عالقتو مغ حيث ك التخصيصية، مؤثخاتو ك كسائمو ك فعاليتو عمى مباشخا تأثيخا يتخؾ ك لمشقل الستسيدة
 :ىسا شكميغ بيغ نسيد الخارجية بالتجارة

 الػارد  الشقل ك االستيخادؼ الشقل"transport d'importation "  الشقل أشكاؿ الذكل مغ ىحا يتزسغ ك 
 السائي الشقل مشافح عبخ الشقل بسختمف كسائل ك العالع، إنحاء مختمف مغ القصخ داخل إلى البزائع حخكة

  .الجكلية الحجكد نقاط ك الجػؼ  ك
 الرادرة  الشقل"transport d'exportation "نقل يتزسغ الحؼ ك الػارد، لمشقل السعاكذ الشقل كىػ 

 السشافح عبخ الشقل، ككسائصو كسائل بسختمف ك العالع، إنحاء مختمف إلى القصخ داخل مغ البزائع
 .الػارد الشقل في الحكخ الدابقة

 الفقخة الثالثة بيغ السقارنة مغ يالحع  moyens de transport الشقل: وسائل حيث مؼ الشقل أشكال .د 
 :ىسا مختمفيغ مرصمحيغ استخجاـ كالخامدة

 إلى ذلظ يعػد الشقل ك كسائط (mode de transport) ك ( moyen de transport) الشقل كسائل
 :مثل الشقل عسمية السدتخجمة في الشقل كسيمة يفي األكؿ فالسرصمح مشيسا، كل في السحتػػ  تصابق عجـ

عغ  تعبيخ فانو الشقل كسائط أما الستحخكة، بالػحجات التراقا أكثخ أؼ الخ،... شائخة، باخخة، سيارة،
 إلى الشقل يقدع االتجاه ىحا في ك بخيا ك جػيا، بخيا، نقال كػنو مغ الشقل عسمية بو تتع الحؼ الشػعي الذكل

 :التالية اإلشكاؿ

                                                             
 .39بػقشة سميع، مخجع سابق، ص  1
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 تيميفيخيظ، سيارات، تخامػؼ، األنفاؽ، متخك حجيجية، سكظ بالصخؽ، البخؼ  الشقل يتعك   :البخؼ  الشقل1 
 .أنابيب حافالت،

 :التالية األشكاؿ يذسل ك :مائي نقل2 

 .بحخؼ  الشقل  أ

 .الشيخؼ  الشقل ب

 مائية  جػية شائخات مصارات، شائخات، :السذتخؾ ك الجػؼ  الشقل 3 

 :1ىسا الشقل أشكاؿ مغ شكميغ بيغ التسييد يسكغ ك :االجتساعي باإلنتاج العالقة حيث مؼ .ق 

 يسكغ ترػر ال الحؼ اإلنتاجية بالعسمية مباشخة يختبط الحؼ الشقل مغ الجدء ذلظ ىػ ك :اإلنتاجي الشقل 1
 اآلالت اإلنتاج نقل أدكات الحرخ ال السثاؿ سبيل عمى يذسل ك إليو الحاجة دكف  استسخاره أك اإلنتاج بجء

 اإلنتاج مشاشق مغ الرشاعية كالدراعية السشتجات نقل ك لإلنتاج، الالزمة األكلية السػاد نقل السعجات، ك
 .الترجيخ مشافح أك التػزيع مخاكد إلى

اإلنتاجية  غيخ القصاعات في الخجمات تقجيع الشقل أشكاؿ مغ الذكل ىحا يتزسغ : الخجمي الشقل2 
 رغباتيع أك لتحقيق أخخ إلى مكاف مغ الدكاف بانتقاؿ الستعمقة الخجمات أك مثال التعميع ك كالرحة

 مقخات اإلدارة إلى مػضفي كشقل– السجف داخل الخكاب نقل اإلشار ىحا في يجخل ك .السقرػدة أىجافيع
 ك التخفييية ك ألغخاضيع الدياحية األشخاص نقل كحلظ ك السجف بيغ السدافخيغ نقل أك سكشاتيع ك عسميع

 كحلظ ك البخيجية الصخكد ك ك األمتعة المػاـز أيزا يذسل بل فقط، األشخاص عمى الشقل ىحا يقترخ ال
 2الجاخمية  التجارة إشار في ألتػزيعي الشقل

 :الثابت السال لخأس الجاخمي التكؽيؼ حيث مؼ .ك 

 استخجاـ االستثسارات شكل يطيخ الستشػعة، أشكالو ك الشقل بقصاع تختبط التي اليامة السؤشخات بيغ مغ
 :إلى الشقل لقصاع الجاخمي التكػيغ يقدع السشصمق ىحا مغ ك الشقل، قصاع في الثابت الساؿ رأس تكػيغ في

 
                                                             

 .39بػقشة سميع، مخجع سابق، ص  1
 .27 سابق، ص مخجع الغشي، عبج عبج السحدغ 2
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  infrastructures constantes الثابتة القاعجية والسشذات اليياكل 1 :

 الشقل البخؼ  الصخؽ  فيي الشقل قصاع عمييا يختكد التي التحتية البشي مجسػعة السشذات ىحه كتذسل
 اليػائي، كمخاسي الشقل البحخؼ، الشقل كمػانئ الجػؼ، الشقل كمصارات الحجيجية، الدكظ خصػط ك

 كمحصات التدفيغ، ك مخاكد الترميح ككرشات السحصات، مثل الكبخػ  الخجمات مخافق إلى باإلضافة
 .الخ...باألنابيب الزخ

 الدياراتالجػؼ،  لمشقل بالشدبة كالصائخات السختمفة الشقل كسائل عمى تذتسل ك :الستحخكة الؽحجات 2 
 األنابيب ك الحجيجية خصػط الدكة عمى لمشقل بأنػاعيا كالقاشخات السائي لمشقل كالبػاخخ البخية الصخؽ  عمى
 الخكيدة يعج الشقل أف لشا بالشقل يتزح الخاصة التقديسات ك التعارؼ ىحه خالؿ مغ .الػسائل لشقل

 .لمسجتسع األساسية

 1السطمب الثالث: مفيؽم التشقل

 ككقت معيغ مدار كفق الػصػؿ نقصة نحػ االنصالؽ نقصة مغ الشقل كسائل بػاسصة الحخكة ىػ
 .السدافة بحدب يتغيخ كىحا األخيخ محجد

تمظ  بيغ تفخز التي كالسبادالت االتراؿ حاجات مجسػعة عغ عبارة نججه السجف في التشقل
 كاإلياب السدتسخة الحىاب لحخكات كالسدببة التخؼيو( الذغل، )السدكغ، الكبخػ  الثالثة السجيشة الخرائز

 في كتكػف التشقالت سكانو، أعساؿ اختالؼ كبسقجار العسخاني، التجسع أىسية بسقجار كبيخة، شجتيا كتكػف 
 2الدكاؿ. حتى بعج الرباح مغ تجريجيا حجسيا يتراعج كالتي كاألعساؿ لمتجارة السجف في األعطع حجتيا

 القصاعات الكثيفة في مختفعا كيكػف  يتغيخ ال التشقل مػاقيت إيقاع فإف األخخػ  األحياء في أما  
 الحؼ التشقل الحجيث متصمبات مع العامة الصخقات تكيف نجج حيث سكانا، األقل القصاعات في مشو أكثخ

 تمقائيا تشسػ التي التجسعات في كقاعجة يعتبخ

الحياة  دكرة تزسغ مدتسخة تشقالت يتصمب فانو السدتسخ، كتػسعو السجيشة في العسخاني الشديج لتجاخل نطخا
 ؼيو الدائجة كالػضائف األنذصة نػعية حدب التشقالت تختبط كليحا

                                                             
 10-9ص  ،(1999)دفعة دكلة، ميشجس تخخج محكخة الحزخؼ، الشقل فالح، صابخ   1
 . 138، ص1973ط  بيخكت، دكيجات، السشذػرات دار السجف، تخصيط فغ شعباف، بھيج تخجسة اكزيل، ركبيخ   2



السفاهيػ الشعخية لمشقل الحزخي                                    الفرل األول  

 

13 
 

 أكبخ ك التي تسثل العسل، كمخكد السشدؿ الى ك مغ التشقالت في تتسثل التي اليؽمية: السشتعسة التشقالت
 بالشدبة لمسدتثسخيغ التخصيط يديل الشقل شمب عمى كاإلؾباؿ الحركة، ساعات في خاصة التشقالت مغ جدء
 السادية عمى حالتيع تتػقف كالتي تشقميع كسائل نػع العساؿ يختار كىشاؾ القاعجية، اليياكل كضع أجل مغ

 األكثخ الجساعي كىػ الشقل يدتعسل مغ كىشاؾ الخاصة، الديارة إلى يمجأ مغ فيشاؾ السقصػعة، كالسدافة
 الرشاعية التي السشصقة داخل تػاججه أك مشدلو مغ عسمو مكاف لقخب راجال يشتقل مغ كىشاؾ استعساال،

 1 .بيا يعسل

 الحدباف فتالميح بعيغ تأخح تشقالت مغ عشيع يشتج ِلسا الستعمسػف  فئة بالحكخ تخز :السجرسية التشقالت
كالثانػية  الجامعة لصمبة بالشدبة أما التعميع ركد ا ـ لقخب األقجاـ عمى مذيا يشتقمػف  االبتجائية السخحمة
الشقل  حافالت أكثخىا ميكانيكية نقل كسائل يدتعسمػف  بحيث اآلخخيغ مغ أشػؿ مدار يدمكػف  فتججىع

 .الجساعي

 التي تشاسب الػسائل عمى تشقالتيع في يعتسج مغ فيشاؾ كالتخؼيو، كالديارات :أخخى  ألغخاض التشقالت
 كباتجاىات متبايشة، يػمية تجفقات خمق ضخكرة عشيا يشتج العسخانية األحياء فتكامل االجتساعية، كضعيتيع

 .حاجاتو إلشباع مختمفة نقل كسائل عمى ذلظ في الفخد يدتعيغ حيث

 السطمب الخابع : مفيؽم الحخكة

الحخكة ىي أحج السػضػعات السيّسة كاألساسية في عمع الفيدياء، فكّل شيء في الكػف  إفّ 
يتحّخؾ، قج تكػف الحخكة صغيخة كبصيئة كغيخ ممحػضة كقج تكػف سخيعة ككاضحة، كلكغ ال بّج مغ 

 2الحخكة.

 كاف السفيػـ العاـ لمحخكة يتمخز في اف الجدع أك جدء مشو مغ مكاف الى اخخ في فتخة زمشية
محجدة كلقج حاكؿ العمساء عمى مجػ القخكف الدابقة دراسة الحخكة كمعخفة القػانيغ التي تحكسيا كىػ ما 
يدّسى بعمع السيكانيكا الحؼ استصاع ترشيف الحخكات السختمفة ككضع السعادالت الخياضية التي ترف 

اف كجػدىا بعج زمغ محّجد مغ ىحه الحخكات كبالتالي معخفة سمػؾ األجداـ الستحّخكة كالتشّبؤ بدخعتيا كمك
بجء الحخكة كىػ ما فدح الصخيق أماـ ترشيع السحّخكات كاآلالت التي تعتسج عمى التدامغ الجقيق بيغ 

 .أجدائيا السختمفة

                                                             
 جامعة ماجيدتيخ، رسالة ،)مديمة مجيشة حالة( العسخانية التجسعات إدماج في كتأثيخه الحزخؼ  الشقل جساؿ، صغيخؼ  1

 .38ص  2009دفعة  مديمة،
 .12 سابق، ص مخجع الغشي، عبج عبج السحدغ 2
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كالحخكة ىي الشذاط كىي الذكل األساسي لمحياة كىي في مزسػنيا استجابة بجنية ممحػضة لسثيخ 
ما يسيدىا ىػ ذلظ التشػع الػاسع في أشكاليا كأساليب أدائيا كسا اف ما سػاء كاف داخميا اـ خارجيا كاىع 

الحخكة مغ شخؽ التعميع قجيسا كحجيثا فيي تداعج عمى اكتداب الشػاحي السعخؼية كتذكيل السفاـيع كحل 
 .السذكالت

كتعخؼ الحخكة فى السيكانيكا بأنيا " انتقاؿ جدع ما أك نقصة مادية مغ مكاف آلخخ فى زمغ معيغ 
يخجع الدبب في حخكة جدع إلى نػع مغ القػة تتػلج عشيا مقاكمة الجدع . فالعامل الستدبب فى حخكة ك 

 .جدع ما أك عجـ حخكتو ىػ ندبة مقجار القػة إلى مقجار السقاكمة
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 السبحث الثاني : عسؽميات الشقل الحزخي 
كغيخ  مختفعة سكانية كثافة ذات ككبيخة، مدتقخة تجسعات سكانية «السجيشة  أف القػؿ يسكغ

عمى  رزقيع في أفخادىا الغالب في يعتسج كال لمسجيشة، الحزخية الحياة تأثيخات فييا كتشتذخ متجاندة،
الػضائف  كتعجد العسل كتقديع التخرز بديادة كتستاز كالرشاعة، التجارة في يعسمػف  بل الدراعة،
مغ  عالية درجة كتػافخ كاإلدارات، كالجساعات كالسؤسدات الييئات كؾياـ فييا، كاالجتساعية الدياسية
 1»التشطيع 

 السطمب األول: تعخيف الشقل الحزخي 

 شخز شبيعي بػاسصة كالسكاف الدماف في مشفعة يشتج لمخجمات نذاط بأنو الحزخؼ  الشقل يعخؼ
ليحا  مخكبة معجة متغ عمى الحزخؼ  السحيط مجاؿ في لألشخاص الفيديائي التحػؿ يزسغ معشػؼ  أك

 التجسع نقاط مختمف بيغ بالخبط تقػـ خجمة أنو الحزخؼ  الشقل يعخؼ كسا 2مقبػلة كلسدافة الغخض
 مشو كاليجؼ كاالندجاـ التكامل كتحقق االحتياجات تغصي لخصة كفقا األفخاد تخز تشقل الحزخؼ،

 السدتعسمة التقشيات مجسػعة ىػ الحزخؼ  الشقل 3السدتعسميغ  لكل السجيشة في ديشاميكية لمحياة العصاء
 في كالدمع األفخاد تشقالت تشطيع إلى مجسميا في أك تيجؼ مجتسعة التي كالػسائل التحتية كالبشي كالتييئات

 )الحافمة، الجساعي الشقل يعالج الحزخؼ  فالشقل كراحة، كتكمفة مغ كقت مثمى ضخكؼ في الحزخؼ  الػسط
 أك الخاصة الديارة خالؿ مغ يتع الحؼ الفخدؼ الشقل ككحلظ الخ(...القصار الحزخؼ  األنفاؽ، قصار

 الػسط خرائز مع تتالءـ التي الشقل كسائل جسيع يزع الحزخؼ  الخ، فالشقل...اليػائية الجراجة
 األنذصة كتػاجج كالبزائع األشخاص لحخكة جيجا تشطيسا تتصمب الدكانية كالتي كالكثافة الحزخؼ 

 التي الخرائز مغ كغيخىا الحخكة، استؿباؿ لبث مكانا السجيشة تجعل مغ التي الخئيدية االقترادية
 4الستبعة الحزخؼ  الشقل عمى سياسة التأثيخ شأنيا مغ قيػدا تذكل

                                                             
 . 11 ص،  2002 الحجيث، العخبي السكتب مرخ، ،السجيشة مذكالت الحسيج، عبج حديغ رشػاف، أحسج  1
 نحػ السدتھمظ سمػؾ دراسة في الكسية األساليب استعساؿ :السجاخمة بعشػاف كششي ممتقى بػقشة، سميع بػباكػر، فارس  2

  أكت 20 جامعة التدييخ، كعمـػ االقترادية العمػـ كمية ،"قدشصيشة في الحزخؼ  الشقل حالة دراسة "الحزخؼ  الشقل خجمات
 3 ص ، 2009 جانفي سكيكجة،  1955

 عمع في الساجدتيخ شھادة لشيل مكسمة محكخة الحزخؼ، الشقل بسذكالتا كعالقتھ الحزخؼ  سشاء، الشسػ ركابحي  3
 64، ص،2008/2009 الجدائخ، /باتشة لخزخ، الحاج جامعة ،كالجيسػغخاؼيا عمع االجتساع قدع الحزخؼ، االجتساع

 عمػـ في الساجدتيخ رسالة استذخاؼية، دراسة :باتشة لسجيشة (tramway) الحزخؼ  القصار مذخكع بمخزخ، شاكخ  4
 14،ص،2011-2010 الجدائخ،/باتشة لخزخ، الحاج جامعة السشطسات، كتدييخ تصبيقي الجكتػراه اقتراد مجرسة التدييخ،
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 كمشاسب لعسػـ معقػؿ بدعخ تقجـ الحزخؼ  السجاؿ في متػفخة العاـ الحزخؼ  الشقل خجمات تعج
 السسشػحة كقابميتيا لمخصػط الكامل كاستغالليا الػقت مع كانتطاميا باستسخاريتيا كتترف السدتعسميغ

 جسيع األصعجة عمى الشقل مغ الشػع ىحا أىسية تبخز كىشا .كاحتياجاتيع الدبائغ متصمبات مع لمتكيف
 الخاصة لمستعامميغ كالسمكية لمجكلة العامة السمكية بيغ ممكيتو كتخاكحت .الخ... كاالجتساعية االقترادية

 كل حيث تكػف  االشتخاكي الشطاـ تتبشى التي الجكؿِ  في خرػصا العامة السمكية فتطيخ .االقترادييغ
 مغ جدئيامديخة  أك الجكلة شخؼ مغ كمديخة مسمػكة الحزخؼ  الشقل بقصاع الخاصة األعساؿ كحجات
 الجكؿ الخأسسالية في أما .اإلدارية األسعار بػاسصة الشقل خجمات الػحجات ىحه كتقجـ .الخػاص شخؼ

 يسمكػف  متعامميغ خػاص بجخػؿ السمكية فتسيدت الحخة الدػؽ  عمى االنفتاح شيجت التي االشتخاكية كالجكؿ
 مغ زاد شجيجة دخػليع مشافدة شيج قجك   .الدػؽ  بأسعار الشقل الخجمات كيقجمػف  كيديخكنيا الشقل مؤسدات

 الشاقميغ بيغ السفاضمة –الشقل  لسخكبات السدتقل – الستشقل بإمكاف كأصبح .العاـ القصاع مؤسدات متاعب
 1الدػؽ  اقتراد سيادة ضل في السختمفة الستاحة الػسائل كبيغ

 التقشيات السدتعسمة مجسػعة ىػ الحزخؼ  فالشقل الجساعي كالشقل الحزخؼ  الشقل بيغ العجيج يخمط
 في كالدمع األفخاد تشطيع تشقالت إلى مجسميا في أك مجتسعة تيجؼ التي كالػسائل التحتية كالبشى كالتييئات

 ) الجساعي التشقل يعالج الحزخؼ  ، فالشقل كراحة كتكمفة كقت مغ مثمى ضخكؼ في الحزخؼ  الػسط
 التي الشقل كسائل جسيع يزع الحزخؼ  فالشقل ، الشقل الفخدؼ ككحلظ ، الخ... الحزخؼ  القصار ، الحافمة
 األشخاص لحخكة جيجا تشطيسا تتصمب كالتي الدكانية كالكثافة الػسط الحزخؼ  خرائز مع تتالءـ

 كغيخىا الحخكة كاستؿباؿ لبث مكانا السجيشة مغ تجعل التي الخئيدية االقترادية كتػاجج األنذصة كالبزائع
 2 الستبعة الحزخؼ  الشقل سياسة عمى التأثيخ شأنيا مغ قيػدا تذكل الخرائز التي مغ

 الػاصل بيشيا، الذخياف كىػ العسخاني التجسع نقاط بيغ لمخبط ىامة كسيمة ىػ الحزخؼ  الشقل
 إعصاء ديشاميكية إلى ييجؼ حيث الحزخؼ  الدكاني لمتجسع األساسي السحخؾ كػنو عغ فزالال

 .تذكيالتيا بسختمف السجيشة في لمحياة كاستسخارية

السختبصة  السدتعسميغ لكل الالزمة الشقل عسميات بجسيع الؿياـ لزساف الحزخؼ  الشقل كيخمي
 ىحه أمشية جيجة ضخكؼ كفي مخيحة كبصخيقة مالئسة اقترادية شخكط ضل في السجنية حياتيع بستصمبات

 اآلخخيغ أما ، شخط إجبارؼ  يعتبخ " األمغ " مشيا األخخ " كاألمغ الخاحة االقترادية : الثالثة الذخكط

                                                             
 111-110مخجع سابق، ص  سميع، بػقشة 1
تخرز؛ اقتراد تصبيقي،  ماجدتيخ، استذخاؾية، محكخة دراسة– باتشة لسجيشة الحزخؼ  القصار مذخكع خزخ،مب شاكخ  2

 .14 ، ص 2011 جامعة باتشة، 



السفاهيػ الشعخية لمشقل الحزخي                                    الفرل األول  

 

17 
 

 الحدباف في أخحيغ بيا كالتجييدات السختبصة الشقل شبكة " السدالظ لتخصيط التشفيح بإمكانيات فيتعمقاف
 1 العسخانية كالبشية .الشديج  السػقع، : عسخانية مشصقة بكل الخاصة السسيدات

 التشقالت داخل بزساف تدسح التي كالفخدؼ الجساعي الشقل كساؿ مجسػعة ىػ الحزخؼ  الشقل
 كخاصة مؤسدات عسػمية الشقل مغ الشػع بيحا تتكفل العسـػ كعمى لألشخاص الكبيخة الدكشية التجسعات

 السدالظ عبخ محجكدة في أكقات كشغل محجكدة مالية مبالغ مقابل األشخاص بشقل مخترة حزخية
 .معشية كمحصات تػقف نقاط ليا السخررة

 بػاسصة شخز كالسكاف الدماف في مشفعة يتبع لمخجمات نذاط الحزخؼ  الشقل أف القػؿ كيسكغ
 معجة مخكبة عمى مدتػػ  الحزخؼ  السحيط مجاؿ في لألشخاص الفيديائي التحػؿ يزع معشػؼ  أك شبيعي

 تشقل تخز الحزخؼ، نقاط التجسع مختمف بيغ بالخبط تقػـ خجمة كىػ مقبػلة كلسدافة الغخض ليحا
 2.التكامل كاالندجاـ كتحقق االحتياجات تغصي لخصة كفقا األفخاد

 :ىحا مشيا ندتشتج

 .اجتساعية عسػمية خجمات كجػد يقتزي الحزخؼ  الشقل عغ الكالـ -

 لمكالـ خالفا كاضحة حجكدا ليا مجنية خجمة كجػد يدتػجب الحزخؼ  الشقل عغ الكالـ -

 .السجاكرة كالسجف السجيشة بيغ ما السجف بيغ ما الشقل عغ

 .التشقل حقػؽ  دفع يجب التشقل مقابل -

 .الستشقميغ مغ أكبخ عجدا تشقل نقل كسائل كجػد يقتزي -

 .االحتياج حدب السجيشة أحياء كل تغصية محاكلة يقتزي -

 .ألي بتشطيع االحتياج حدب السجيشة أحياء عبخ الشقل كسائل كنػع عجد تػفيخ يقتزي-  

العير  أك الدكغ ألف بيشيسا الفرل يسكغ الال كامالف " السجيشة " الحزخؼ  كالسجاؿ الشقل
 الشقل تصػر كسائل أف عمى ىحا في التأكج كيسكغ دائسا حخكة ذا كيكػف  يػميا اإلنداف يتشقل أف يقتزي

                                                             
 الجخيجة السذتخؾ،األشخاص  نقل في السدتعسمة السخكبات تشطيع الستزسغ 1983 يػليػ 20 في السؤرخ الػزارؼ  القخار   1

 2290 38عجد  ،20  الدشة الخسسية،
 . 15شاكخ بمخزخ، مخجع سابق، ص   2
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 في خمقت بل العالع كل دكؿ تعخفو الحؼ العسخاني التػسع في كبيخ بذكل كلػ ساىست القجيسة كاليياكل
 ىحه " كالتجارية الرشاعية الدكشية " السجيشة فزاء بيغ األعساؿ تػزيع بعسمية متعمقة مدائل الػقت نفذ

 في األخيخة ىحه تدبب قج إشكالية عشيا قج يشتج الحزخؼ  كالتشقل السجف أنػاع حدب السػجػدة العالقة
 يتبع مدألتيغ اليػمية كالتشقالت السجنية اعتبار بسجػ كيرعب حميا السجيشة كسط في عارمة فػضى
 كتػجييو كتشطيسو السجاؿ استعساؿ في يؤثخ التشقل كاف فإذا لتأثيخ متبادؿ كتخرراف البعس بعزيا

.خاصة أك عامة الفخدية أك الجساعية سػاء الشقل لػسائل السكثف المجػء يتع العسخاني لمسجيشة التػسع فإف
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 الحزخي  الشقل السطمب الثاني : تخطيط

 إال ال يتع الحزخؼ  الشطاـ في الشقل نطاـ تحديغ كأىجافو : إف الحزخؼ  الشقل مخصط مفيػـ
 مختمف حدب كالدمع األشخاص عسمية كتحديغ بتحميل يقػـ كحخكة السخكر، لمشقل عاـ مخصط بػضع

 االستثسا ، التشطيع مجاؿ في عامة إستخاتيجية أجل مغ كذلظ الجراسة لسجاؿ السشاشق السذكمة بيغ األنساط
 .الخ...كالسخاؾبة االستغالؿك  ،

الحزخؼ  الشقل مخصط بيغ الجائسة السعادلة عمى الحفاظ السحمية الدمصات اإلدارات كعمى
 البحث  شخيق عغ تيجؼ مدتسخة عسمية ىػ الحزخؼ  الشقل كمخصط ، العسخاف كالسخصط

 التأثيخات يسكغ مخاؾبة شخيق عغ الحزخؼ كأنو  الشطاـ عمى لمديصخة مالئسة شخؽ  ابتكار إلى
 .تحػيخات الحقة إلى ؼيو ستحتاج مجػ أؼ كإلى فعالة الديصخة كانت مجػ أؼ إلى اإلشالع

 كضع القػاعج مشيا كاليجؼ السخاحل كمتعجدة الجػانب متعجدة قزية الحزخؼ  الشقل تخصيط عسمية
 كأىجاؼ لبخامج كفقاالسديخ  الحزخؼ  التصػر عسمية لتالءـ الشقل لشطع الجائع االستقخار لزساف الالزمة
 .أندب كخجمة كأماف كمدتػػ  كسيخ بديػلة التشقل في الدكاف رغبات اإلمكاف قجر تمبي محجدة

السػاششيغ  كتذجيع لزساف السجركسة الخصة ىػ الحزخؼ  الشقل مخصط أف ندتشج سبق مسا
 شخز تتشػع مغ التي التشقالت أنػاع مختمف لتمبية ( الحافالت ) الجساعي الشقل استعساؿ عمى السؿيسيغ

 .ألخخ سكاني تجسع كمغ ألخخ

 التخصيط يخمي، 1كمشدق مشتطع كيذكل الجراسة تحجدىا التي السزبػشة الحجكد عغ الخخكج دكف  كذلظ
 التالية :  األىجاؼ بمػغ إلى الحزخؼ 

 الشقل نذاشات مخاؾبة كتدييل القائع الشقل لشطاـ أمثل استخجاـ 
 الحزخؼ  السحيط داخل كاالقترادية االجتساعية الشذاشات ربط ضساف 
 السدتقبل في مخصط ىػ ما إلى يرل حيث الشقل لشطاـ السخحمي الشسػ اقتخاح 
 الشقل الصمب عمى أعباء تحسل مدتػػ  إلى كالػصػؿ الحزخؼ  الشقل كسائل استعساؿ في التحكع 
 الفػائج في تػزيع كالتػازف  الػصػؿ كسيػؿ بالسجيشة الفارغة السداحات بيغ كاالندجاـ التخابط اتجاه 

 الدكاف حاجات كإشباع
                                                             

 ENATTتخخج   محكخة ، كآفاؽ كاقع ، السديمة لسجيشة الجساعي لمشقل تحميمية دراسة الذافعي، قادـ خالج، خخبػش   1
 6، ص  2002،
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 الشقل ككسائل شبكات بيغ التكامل تحقيق 
 األكثخ مخدكدية السذاريع كاختيار الشقل عمى كالستػسط الصػيل السجػ عمى الصمب معخفة 
 األنذصة كتحجيج مػقع الحزخية األرض الستعساالت كمشاسب معقػؿ كتشطيع تختيب إلى التػصل 

 لمدكاف الخاحة تػفيخ بيجؼ السختمفة
 البيئي الشطاـ عمى كالسحافطة كالسداىسة الستػاصمة الحزخية التشسية تحقيق 
 كالفخص كتػفيخ· السداكاة  كحقيق الحزخية السخاكد كأحياء مشاشق بيغ كاالختالؼ التبايغ إضيار 

 القخارات الدميسة اتخاذ في العقالنية كتحقيق األرضية لمسداحات التشسػية
 الستػقع الصمب· كإتباع السدتقبل في الالزمة الخجمة كمدتػيات كأنػاع نطاـ في التػسعات اقتخاح 

 الشقل عمى
 مثل· العسخانية لمسذاكل اليشجسية الحمػؿ إيجاد عمى كالعسل كالحزخية العسخانية الحياة تقييع 

 بالسجف العسخاني كالتػسع الدكانية الديادة

 يعتبخ تخصيط حيث السجيشة في الحزخؼ  الشقل تخصيط أىسية لشا تبخز األىجاؼ ىحه خالؿ كمغ
 أك السعيغ مدتػػ االستعساؿ عمى الذامل التخصيط مغ )السجف( جدءا الحزخية األرض استعساالت

 .ككل السجيشة أك األحياء مدتػػ  عمى عامة خصة ضسغ أك السحجد

 تسمكت االىتساـ كإدارية كاجتساعية اقترادية تحػالت الحاضخ الػقت في الحزخية السخاكد كتذيج
 مع يتػافق جساليا يأخح مشحى الحزخؼ  التخصيط كػف  عمى الجراسات بعس كتخكيد السجف تخصيط نحػ

 أف الباحث يؤكج حيغ في التشطيع الدكانية عسميات عمى أخخػ  دراسات كتخكد السجيشة تجسيل حخكة
 .1في السدتقبل لشسػىا مدتعجة السجيشة أف تكػف  يعشي السجيشة تخصيط

 االستعساؿ السدتجاـ أنساط اختيار إلى بيحه مشطسا مشيجيا تقجيسا لكػنو الحزخؼ  التخصيط يتسيد
 دراسة إلى الػقت باإلضافة نفذ في البيئة عمى كالسحافطة الدكاف احتياجات تمبية أجل مغ لألرض

 استعساليا كحتى تصػيخىا عمى احتياجات كالعسل مغ فييا ما كمعخفة الحزخية لالستعساالت الحالي الػاقع
 .ليا الحمػؿ السشاسبة إيجاد عمى لمعسل الدمبية الجػانب كتحجيج
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 األساسية ومخاحميا الحزخي  الشقل مخطط دراسة السطمب الثالث : مشيجية

 عمى التشبؤ عسػما تختكد ليامة العسخانية لمسشاشق حطخؼ  نقل مخصط لػضع الستبؿية الصخيقة إف
 مع تػافق األكثخ القادمة كالتجييدات السشذآت تحجيج كعميو " محجد أفق " السدتقبل في الشقل عمى بالصمب

 السشاشق في السخكر بحخكة خاص بالشقل كالثاني خاص األكؿ : مخصصيغ كضع بسعشى ، الصمب ىحا
 1السعشية لمسرالح تقخيخ تقجـ شكل في السخصصيغ ىحيغ كيكػف  الحزخية

 الحزخؼ : الشقل مخصط لجكرات األساسية السخاحل

 2يمي ؼيسا كتتسثل

 الحالية تذخيص الؽضعية (0

 السدتقبل في الشقل كتشطيع القاعجية السشذآت لتخصيصات مقارف  تحميل

 الجراسة األساسية لسجاؿ بالخرائز اإلحاشة لمشقل الحالية الػضعية حػؿ التذخيز إعجاد مغ اليجؼ

 السعصيات ىحه لسعخفة· الكبخػ  التجييدات ، العساؿ ، الدكاف عجد في كتتسثل : الجيسػقترادية السعصيات 
 مشاشق إلى كتؿيع الجراسة مجاؿ يحجد أف يجب بجقة

 بيشيا مغ أشكاؿ عجة يأخح أف يسكغ السخكر سيخ حخكة إف :الديخ حخكة تعج: · 

 أك خاصة بػحجة مارة السقجرة السخكر حخكة أحجاـ بتقديع سسح الحؼ الديخ حخكة تجفقات حداب  -
 محجدة خالؿ فتخات الصخؽ  لذبكة األساسية الشقاط بعس يقصعػف  الحؼ الستشقميغ بعجد

 الجساعي الشقل بػاسصة لمستشقميغ الػجية السبجأ تحؿيقات  -

 الفخدؼ بالشقل مشو أكثخ الجساعي بالشقل يتعمق الشقل قجرة تقييع إف :الشقل نطاـ شاقة  -

 :تقييع يجب الجساعي الشقل إلى بالشدبة

 التػقف نقاط كتحجيج السدالظ تخصيط -
                                                             

 محكخة تخخج  ،العايب، دراسة تحميمية لػاقع الشقل الحزخؼ الجساعي كتشطيسو لسجيشة، عيغ مميمةحكيع بخكاني كسميع   1
ENATT 2003 21 ، ص. 

 كسط) الخط حالة دراسة – كتشطيسھا الحزخؼ  نقل حافالت لحخكة اقترادية سػسيػ دراسة بػغخيذ، صابخ ، شيػخ حميع 2
 .11، ص ENATT 1999تخخج  محكخة جامعة باتشة، (.مدكغ 1200 السجيشة



السفاهيػ الشعخية لمشقل الحزخي                                    الفرل األول  

 

22 
 

 الخحالت فقخات مػاقيت -

 التكخارات -

 السخكبات سعة -

 :بسعخفة األألمخ فيتعمق الفخدؼ لمشقل بالشدبة أما

 الديارات حطيخة -

 كسعتيا الصخقات قجرة -

 الػقػؼ أماكغ عجد -

 الطؽيل السجى عمى الشقل عمى بالطمب التشبؤ (9
 السخصط العسخاني مغ عمييا تحرل كالتي العسخانية لمسشطسة التصػر فخضيات كدمج تحميل 

 1السػجو
 بجاللة مدتػيات الشقل أنساط مختمف تدتعسل كالتي الديخ بحخكة الستعمقة الفخضيات حيازة. 
 االستعساؿ كثيخة نساذج كىشاؾ الشقل، عمى الصمب لحداب رياضية نساذج استعساؿ 

 التشقالت تػليج خمق 

 العسل، الرشاعة، اإلقامة، ) مشاشق إلى السقدسة الجراسة مجاؿ مشصقة داخل السػلػدة التشقالت عجد
 .التجارة....(

 التشقالت تػزيع 

 السشاشق بغ الستبادلة التشقالت حجع

 الشسصي التػزيع 

 السختمفة التشقالت في السدتعسل التشقل نسط

 الذبكة عمى التػجو : · 

                                                             
دراسة تحميمية لػاقع الشقل الحزخؼ الجساعي كتشطيسو لسجيشة عيغ مميمة، محكخة تخخج حكيع بخكاني كسميع العايب،   1

enatt ،2003 25، ص. 
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 الشقل شبكة مدالظ مغ مدمظ تمظ تدتعسل التي التشقالت عجد

 :السدتقبل في الشقل كتشطيع القاعجية السشذآت لتخصيصات مقارف  تحميل

 التي تعتبخ معاييخ عجة أساس عمى مقارنة تجخؼ  الصػيل السجػ عمى الشقل عمى الصمب تقييع بعج
 ضسغ الشقل مغ بشطاـ القائسيغ السرالح مختمف عغ صادرة نطخ لػجيات انعكاس األمخ كاقع في

 :1نحكخ كالسؤشخات السعاييخ

 االستثسار تكاليف -
 السذاريع إنجاز عػائق -
 كاآلمغ( الخاحة االنتطاـ، الػقت لمستشقميغ)ربح السقجمة الخجمات -
 االستغالؿ تكاليف -
 .السختمفة كاألضخار العسخاني التييئة عمى التأثيخ -

 .السذاريع انتقاء يتع السعاييخ ىحه كحدب

 :اآلتية السخاحل تتزسغ عامة دراسة عمى باعتساد الحزخؼ  الشقل مخصط إعجاد كيتع

 الجراسة محيط تحجيج -
 .الجراسة أفاؽ تحجيج -
 .الحالية الػضعية تحميل -
 الشتائج خالصة -
 الحخكة تػؾيعات نساذج استخجاـ -

 :لػػػػػػػػ معسق تحميل أساس عمى اآلتية السشاصخة كيحرخ بجقة الجراسة محيط تحجد أف كيجب

 التأثيخ مشصقة -
 كنػعيتيا السعصيات تػفخ -

 كالستػسط كالصػيل القريخ السجػ إشار في الجراسة أفق يػضح كأف التعبيخ، في الستػقع التصػر
 كالتحؿيقات أك االستجػابات السػجػدة السعصيات أساس عمى الحالية الػضعية عسمية تتع أف يجب كسا

 .إنجازىا السصمػب

                                                             
 . 17بػغخيذ، مخجع سابق، ص  صابخ شيػخ، حميع 1
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 كالصمب كالتعجيالت العخض تصػر االعتبار بعيغ يأخح سارؼ  نسػ الحزخؼ  الشقل مخصط كيعيغ
 .عمييا الصارئة

 الحزخي  الشقل وحمؽل ومذاكل الحزخية السطمب الخابع : البشية

 البشية الحزخية :

األشخاص  اختيار فقط ليذ الشقل مجاؿ في التصػر أف االعتبار بعيغ األخح ججا السيع مغ إف
 التشقالت السشجدة عمى قػؼ  تأثيخ ليا كالػجية السبجأ قاعجة ، )ب( نقصة إلى نقصة)أ( مغ التشقل لكيؽية

 1.السدتعسمة األنساط كنػع

 استغالؿ أكبخ في رغباتيع تمبية لألفخاد سسح الدخعة حيث مغ الشقل ألنساط السمحػظ التصػر إف
 .الذخرية حياتيع في لسداحة

شبو  تصػر عمى تتخكد الحزخية بشيتيا مجف فيشاؾ ىشاؾ السجف حدب الحزخية البشية تتغيخ
 لعالية السجاخيل ججا ذكؼ  يقصشيا محيصة كمشاشق فخدية مشازؿ مع ضعيفة سكانية كثافة ذات حزخؼ،

 .حزخت عالية كثافة تشتج التي عسارات مغ كبيخ بذكل تتكػف  التي السجف بعس بعكذ

 ندبة امتالؾ في ارتفاع ىػ الحزخية التشقالت قاعجة عمى يؤثخ الحؼ السيع الػحيج العامل إف
 كمحػلة بالحخكة لدخعتيا الكبيخة الجساعي الشقل استعساؿ عمى مفزمة الفخدية الديارة استعساؿ الديارة

 يسكغ الجساعي الشقل عمى أجميا التحديشات مغ تجفع التي السراريف عغ التغاضي جعل مسا استعساليا
 الشقل لسؤسدات السػجية اإلعانات ضعيف مفعػليايبقى  كالحؼ الديارات امتالؾ تخؽيس في يداعج أف

 زيادة في تداىع التي التدعيخة ثسغ تخؽيس كمشو تكاليف االستغالؿ تخؽيس في تداىع الجساعي
 الجساعي الشقل استعساؿ

 

 

 

 

                                                             
 .50احسج رشػاف،  مخجع سابق،  ص   1
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 مذكالت الشقل الحزخي :

 الشقل مذكالت : أوال

 السجيشة ككضيفتيا حجع حدب أخخػ  إلى مجنية مغ الحزخؼ  الشقل أك بالعسخاف الستعمقة السذاكل تختمف
 :1الحزخؼ  الشقل مذكالت أىع مغ الخ،...السحمي الديخ كنػعية

 الصخؽ  عمى الذبكة الخجمة مدتػػ  معاييخ في تجىػر إلى تؤدؼ التي السخكرية االختشاقات حجكث 1-
 : في الخجمة مدتػػ  تجىػر أشكاؿ كتتسثل

 · الخكاب رحالت أزمشة في تأخيخات حجكث

 · الخكاب الشقل كسائل كافة تذغيل تكاليف في ارتفاع

 كالتػتخ كالزيق بالتعب الصخيق مدتخجمي شعػر

 · .عبػره عشج أك الصخيق باتجاه سػاء السذاة حخكة صعػبة

 الحزخية الكبيخة التجسعات في انتذارا لمشقل السذاكل أكثخ مغ السخكر اختشاؽ يعتبخ كبالتالي
 عمى الصمب زيادة يؤدؼ إلى مسا الديارات كخاصة الشقل لػسائل الستدايج الشسػ عغ يشجع كالحؼ كالستػسصة

 مػاكبة مغ تتسكغ ال اليياكل ىاتو األحياف فإف مغ كثيخ في أنو غيخ الالزمة القاعجية كاليياكل العاـ الشقل
  .كالتشقالت لمحخكة الستدايج الشسػ

 مسا سائل الشقل استيعاب عمى الديارات كقػؼ كأماكغ الصخيق مقجرة عجـ كمو ذلظ عمى يتختب كسا
 تتشاسب حتى كأماكشيا الػقػؼ السجف كمجاخل كالذػارع الصخيق في مدتسخ كتعجيل بتػسيع الؿياـ يتصمب

 .الشقل لػسائل كالستدايج الكبيخ العجد ىحا مع

يكل سابقتيا مغ كتعقيجا حجة أقل ىي : الزػاحي مذاكل 2-  الحزخؼ بالشقل  الستعمقة السذاكل ـك
 مػجية كثيفة حخكة يخمق السجف مسا كسط في الشذاشات ككل مخكد كبالتالي الزػاحي في كالستػاججة

 كمتػسصة عالية كثافة ذات الزػاحي في السجف السػجػديغ سكاف أغمب الشقل يرعب كىحا السخكد نحػ
 السخاكد  إلى

                                                             
رسالة ماجدتيخ، جامعة  -حالة مجيشة السديمة –ه في إدماج تجسعات العسخانية الشقل الحزخؼ كتأثيخ  جساؿ، صغيخؼ   1

 .61، ص 2009مديمة، 
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 تعج كالتي السخكر، حػادث ندبة ارتفاع في تشعكذ األماف معجالت انخفاض :الديخ حػادث مذكمة 3-
 كل األشخاص مغ الكثيخ حياة عمى تقزي التي الطػاىخ مغ كػاحجة الشقل كترشف مذكالت أخصخ مغ

 الحبحة كمخض الدخشاف مخض مغ كل بعج الػفاة أسباب ترشيف في السختبة الثالثة في كتأتي عاـ،
 التي لمجكؿ الػششي االقتراد كاىل يثقل اقتراديا عبئا تذكل الحػادث أصبحت لكثخة كنتيجة الرجرية،

 الخاصة، الديارات كاستخجاـ ممكية معجؿ بازدياد الحخكة الزدياد كىي نتيجة فييا، الحػادث ندبة تختفع
 الػعي عجـ أك كالتيػر الدخعات ازدياد كأيزا الجساعي الشقل استخجاـ كسائل معجؿ انخفاض يقابميا التي

 :التالية في األسباب الحزخؼ  الػسط في السخكر الحػادث أىع حرخ كيسكغ السخكرؼ 

 كاإليجابي القترادؼ كالشسػ السختفعة الدكانية الديادة -

 العسخاني كالتصػر األراضي الستخجامات الدميع التخصيط في قرػر -

 كالديخ استخجاـ الجراجة مثل اآللية غيخ الشقل ككسائل الجساعي الشقل كسائل استخجاـ معجؿ انخفاض -
 األقجاـ عمى

 الثقيل الشقل مخكبات مخكر معجالت زيادة -

 كبيخة أعجاد األفخاد بػجػد أالؼ مئات يدكشيا التي الحزخية السجتسعات تتسيد : البيئة عمى التأثيخ-4
 كالتي الزارة الكيسيائية السميء بالسخكبات الجخاف تشفث التي السحخكات ذات الشقل كسائط مغ كمتدايجة

 1 ككؼيات كثيخة حػادث في كتتدبب كاألركاح األجداد تؤذؼ

 الحزخؼ  الشسػ عػامل لشذاط نتيجة البارزة الحزخية السذكالت مغ أصبحت :االنتطار مذكمة-5
 في الكافي بالقجر االنتطار مذكمة تديع أخخػ  ناحية كمغ الحزخية، كتخكيد الشذاشات الدكاني كالتخكيد

 الػقت، كضياع السخكر حخكة كسيػلة االندياب إعاقة مغ بيا يختبط لسا السخكرؼ نطخا االختشاؽ مذاكل
 في كاستخجاميا الحزخية األرض عمى كالصمب العخض بيغ التػازف  إلى اختالؿ السذكمة تتحػؿ كعميو
 حجع عمى لالنتطار السعجة السكانية السداحة عمى الصمب يفػؽ  حيث في السجيشة، كالسخكر الحخكة مجاؿ

 .االزدحاـ زيادة إلى مسا يؤدؼ مشيا معخكض ىػ ما

 

 

                                                             
 . 27سابق، ص  مخجع بمخزخ، شاكخ  1
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 كالتالي ترشيفيا يسكغ :السجن داخل الشقل مذاكل مرادر

 :تخطيطية مذاكل

 .العسل بسػقع الدكغ كعالقة األراضي استعساالت كتػزيع العسخاني التخصيط -

 .لمسخكبات الستكخر ك الجكراف كالسخارج كالسجاخل السدارات كترسيع الصخؽ  كفاءة ضعف -

 إمكانية عجـ مثل لمشقل، أخخػ  كسائل كاضافة السدتقبمية التغيخات لتقبل الحالية الذبكة قابمية -
ك السذاة  الجراجات مدارات أك الخؽيفة القصارات أك لمحافالت مخررة كسدارات لتخريرو كجػد متدع

 1 .الخاصة االحتياجات كذكؼ 

 .العاـ لمشقل كسائل كجػد عجـ أك ضعف -

 .الشقل ككسائل لمصخؽ  الريانة كقمة تيالظ -

 تشطيسيا كسػء السػاقف قمة -

 :إدارية مذاكل

 .لمشقل متكامل كنطاـ سياسات أك إستخاتيجيات كجػد عجـ -

 .الشقل عغ السدؤكلة الجيات بيغ التشديق ضعف -

 .السخالفيغ عمى العقػبات تصبيق كضعف السخكر نطاـ إتباع عجـ -

 .الخاصة السخكبات عمى االعتساد تخؽيف عمى تداعج التي كاألنطسة التدييالت غياب -

 .لمشقل السعمػمات كقاعجة السخكرؼ  التحكع أنطسة كجػد عجـ -

 السخكرية كالدالمة كاألمغ السخكرية األنطسة ضعف -

 :اجتساعية مذاكل

 .)األكلػية إعصاء( السخكبة قائج سمػكيات -

                                                             
 .102حكيع بخكاني كسميع العايب، مخجع سابق، ص   1
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 .األخالؾيات عمى كتأثيخىا السشاخ قداكة -

 اآلخخيغ مع كالتعاكف  كالتػعية باألنطسة الػعي ضعف -

 :اقترادية مذاكل

 .السجف داخل الشقل لخجمات الكافي التسػيل تػافخ عجـ -

 1كخجماتو ككسائمو السجف داخل لمشقل الجكلة مغ السالي الجعع قمة -

 الحزخي  الشقل لسذكالت السسكشة الحمؽل

 : الخاصة كالسسخات الجساعي الشقل 1-

 السذاكل الشقل مغ العجيج حل في كبيخ بقجر يداىع أف الخاصة السسخات عبخ الجساعي لمشقل يسكغ
 :خالؿ مغ الحزخؼ 

 البيئية السدايا -أ

 انبعاث كبالتالي تخفس السدتيمكة الصاقة بخفس الخاصة السسخات عبخ سيسا ال الجساعي الشقل يدسح
 .الحزخؼ  في الػسط اليػاء نػعية بتحدغ يدسح لسا الحخارؼ  لالحتباس السدببة الغازات

 السخكرية الدالمة مدايا -ب

 استخجاـ فإف تصػيخ لحا السخكر حػادث مجسػع ضئيمة بشدبة الحزخؼ  الػسط في الجساعي الشقل يتدبب
 كبيخ إيجابي تأثيخ لو سػؼ يكػف  الحزخؼ  الػسط في الخاصة السسخات عبخ سيسا ال الجساعي الشقل
 .لمسارة السخكرية بالدالمة يتعمق ؼيسا

 :الحزخية السدايا -ج

 لمشقل إنجاز محاكر ألف ذلظ الجساعي الشقل كسياسات االعتبار بعيغ يأخح اليػـ السجف تخصيط أصبح
 السذاريع مغ إلنذاء العجيج فخضا يذكل ما كثيخا ( دكنيا أك خاصة السسخات عبخ سػاء ) الجساعي

 يداىع كبحلظ الػسائل محجدة محصات  الشقل حػؿ السيسا العسخانية التييئة كمذاريع كالتجارية االقترادية
 .كالسكانة كاالنتذار الحزخية التشسية في الجساعي الشقل
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 أخخػ  حمػؿ 2-

 شأنيا مغ اإلجخاءات كالتي مغ جسمة ىشاؾ رئيدي كحل الخاصة السسات عبخ الجساعي الشقل إلى إضافة
 : ىحه اإلجخاءات أىع كمغ الحزخؼ  الػسط في الشقل مذكالت مغ الحج أك التخؽيف

 تصػيخ عمى السدتقبمية كالعسل السخكرية بالتجفقات بالتشبؤ السعشية الشقل تخصيط دراسات كتحجيث إجخاء -
 .التجفقات الستيفاء الالزمة السقتخحات

 مغ مذاكل لمحج كذلظ الستبعة اإلستخاتيجيات أكثخ الصخؽ  لذبكة األساسية البشية في التػسع يعج -
 السػجػدة السحاكر تػسعة ججيجة أك محاكر إضافة شخيق عغ ذلظ كيتع االختشاقات مذكمة خاصة السخكرية

 .الشقل عمى الصمب مجسميا في تتسثل السخكرية كالتي التجفقات الستيعاب السشاسبة الدعة لتػفيخ كذلظ

 خالؿ مغ إستخاتيجيةىحه  تيجؼ حيث الشقل عمى الصمب تشطيع بإستخاتيجية يعخؼ ما إلى االتجاه تحػؿ -
 األفخاد أثقاؿ رحالت أنساط في ألجخاء تغيخات التأثيخ إلى كالتجابيخ كاإلجخاءات البيانات مغ مجسػعة
 .األرض استخجامات تشطيع كأيزا السخكرية مغ السذاكل كالتخؽيف عالية بكفاءة تشطيسيا كبالتالي

 سخ حدغ السدئػلة عمى السخكر شخشة قبل مغ الديخ كقػانيغ أنطسة تصبيق عل الحخص يجب كسا -
 كمشيع األنطسة بيحه يمتدمػا أف الحيغ يجب بالدائقيغ يتعمق األمخ كىحا الخصػط مختمف عبخ الشقل حخكة

 يتع ال ىحا مغ السحجدة السعابخ مغ كالعبخ الخصيف الديخ عمى حيث مغ األنطسة يصبقػف  الحيغ السذاة
 إيجاد كبالتالي كالقػائع القػانيغ خخؽ  عشج األشخاؼ ىحه مغ أؼ مصابقة كحـد في كججية التػعية بجكف 

 1.كالسخكر كالصخيق الشقل ىشجسة مجاؿ في البحثية السخاكد كدعع كتصػيخ
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 الخالصة :

 الرمة بسػضػع ذات كالقزايا السفاـيع أىع إلى التصخؽ  تع الجراسة ىحه مغ األكؿ الفرل خالؿ
 حخكة عمى التخكيد تع إلى انو خرائرو الػششي االقتراد في كمكانتو الشقل كأىسية عاـ بذكل الشقل

 رحالت عغ فزال الخ.....السجرسة _ مقخ العسل_ البيت بيغ الػصل حمقة تػفيخ في الشقل كدكر األفخاد
 تع ذلظ عمى عالكة الشقل تػجب كثيخة أخخػ  أسباب ك التشده ك كالتدػؽ  الشاس بيغ االجتساعي التػاصل
استخجاـ  عمى السؿيسيغ السػاششيغ كتذجيع لزساف الخصة كدراسة الحزخؼ  الشقل تخصيط إلى التصخؽ 

 سكاني تجسع ألخخ كمغ شخز مغ تتشػع التي التشقالت أنػاع مختمف لتمبية الجساعي)الحافالت( الشقل
 الديخ كحػادث السخكر اختشاؽ السخافق  كشقز الحزخؼ  الشقل تػاجو التي السذاكل أىع إبخاز مع ألخخ

  .السذاكل ىحه حجة مغ التخؽيف أك لمقزاء الحمػؿ السسكشة أىع إبخاز  باستسخار الستدايج البيئي كالتمػث

لتمبية  اإلنداف بيا يقػـ التي السختمفة الشذاشات ضسغ ىامة مكانة الحزارية التشقالت تحتل
 تشقالت فاف جية أخخػ  مغ السقرػدة السشاشق تباعج  جية مغ اإلنداف حاجيات اختالؼ بحكع  حاجياتو
 .أسبابيا ك أنػاعيا حيث مغ تختمف اإلنداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفرل الثاني

 الشقل الحزخي الجساعي

 
 السبحث  األول: مفيؽم الشقل الحزخي الجساعي

 أثار الشقل الحزخي الجساعيالسطمب األول: اىجاف و 

 الحزخي الجساعيدراسة الشقل  الثاني: السبحث

  الجساعي الشقل تشعيػ : إجخاءاتاألولالسطمب 

 : تشعيػ الشقل الجساعيالثانيالسطمب 
 

  



الشقل الحزخي الجساعي                                                الفرل الثاني  
 

32 
 

 الفرل الثاني: الشقل الحزخي الجساعي
 كاجتساعية اقترادية ضخكؼ في لمسدتعسميغ الشقل حاجات تمبية إلى السدافخيغ نقل يدعى

 الشقل كسائل لتصػيخ األكلػية إعصاء إلى األشخاص نقل سياسة تيجؼ بحيث لمسجسػعة الػششية،
 .كالجػدة الخاحة كاالنتطاـ، األمغ لذخكط مدتسخ تحديغ كتخمي إلى الجساعي،

 1 لمسدافخيغ الحزخؼ  الشقل خجمات بيغ مغ

 .العسخاني محيصيا داخل البمجيات تشطسيا كالتي الصخقات عبخ الحزخؼ  لمشقل السشتطسة الخجمات -

 السشدؿ إلى مغ الشقل ميسة ككحا السباشخة كضػاحييا السجف داخل الصخؽ  عبخ السدافخيغ نقل خجمات -
 . ىامة سكانية تجسعات داخل مؤسدات تؤدييا التي العسل مقخ

 .السباشخة كضػاحييا السجف داخل الحجيجية بالدكظ السدافخيغ نقل خجمات جانب إلى -

 السدافخيغ كندكؿ ركػب أؼ فقط فيديائي مشطػر مغ بالسجيشة الشقل عالقة حرخ يسكغ ال كبحلظ
تشقالت  شبيعة ليع السشاسب السؿياس كىػ كاالتجاه التشقل مبجأ حيث مغ العالقة ىحه شخح كإنسا تجب
 .الستاحة األنساط تحجيج في فعالة قػة أنو كسا الدكشية كاألحياء السػاششيغ
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 الحزخي الجساعي الشقل خجمةالسبحث األول : 
يعتبخ الشقل الحزخؼ مغ الستصمبات األساسية لكل مجتسع، كىػ عبارة عغ خجمة اجتساعية قبل اف 

 تكػف تجارة، كىػ أحج عػامل تحديغ السدتػػ معيذة األفخاد داخل الػسط الحزخؼ.

 تعخيف الشقل الحزخي الجساعي لمسدافخيؼ السطمب األول:

نذاط لمخجمات يشتج مشفعة في الدماف كالسكاف بػاسصة شخز  الشقل الحزخؼ الجساعي لمسدافخيغ
شبيعي أك معشػؼ يزسغ التحػؿ الفيديائي لألشخاص كالبزائع في مجاؿ الحيط الحزخؼ عمى متغ 

 .1مخكبة معجة ليحا الغخض كلسدافة مقبػلة

ا عمى إعصاء األكلػية ليح 2001/أكت/17السؤرخ في   01/13مغ القانػف  05نرت السادة رقع 
 الشذاط " يجب أف تيجؼ مشطػمة الشقل البخؼ إلى إعصاء األكلػية لتصػيخ الشقل لعجة اسباب: 

  يعسل الشقل الجساعي عمى تقميز الفػارؽ االجتساعية في ميجاف استغالؿ السجاؿ الحزخؼ
 ككحا إمكانية التشقل لمدكاف.

 ايؤدؼ  إلى إكتطاظ داخل إف غياب التشقل الجساعي معشاه زيادة عجد الديارات الفخدية، كىػ م
السحيط الحزخؼ ككحلظ االستيالؾ الكبيخة لمصاقة، كمايشتج عشو مذاكل االزدحاـ كالتمػث 

 .2كحػادث السخكر"
  :شبكة الشقل الجساعي الحزخي 

تذغل شبكة الذػارع في السجيشة حيدا كبيخا، كتخبصيا بالسجيشة عالقات كضيؽية حيث تخجـ استعساالت 
 األرض السحيصة بيا كتخجـ السخكبات كاألفخاد ألغخاض الحخكة كالسخكر.

 

 

                                                             
فارس بػبكخ، سميع بػقشة، استعساؿ االساليب الكسية في دراسة سمػؾ السدتيمظ نحػ خجمات الشقل الحزخؼ، دراسة   1

 20حالة الشقل الحزخؼ لسجيشة قدشصيشة، السمتقى الػششي حػؿ استعساؿ أساليب الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية، جامعة 
 .3، ص2009، سكيكجة، 1955أكت 

 4، ص44، عجد2001يتزسغ تػجيو الشقل البخؼ كتشطيسو" الجدائخ،  01/13سسية الجدائخية " قانػف رقع الجخيجة الخ   2
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 مفيؽم شبكة الشقل الحزخي الجساعي:  .0

ت الحزخية بػاسصة شبكة الشقل الحزخؼ الجساعي تعبخ عغ مجسػعة السدارات الستزسشة لتشقال
السخكبات )الحافمة( كتتزسغ جسيع القصاعات الحزخية في السجيشة كيسكغ اف تعخؼ مغ جية أخخػ عمى 
أنيا شبكة الخصػط السخخز بيا لمستعامميغ ذكؼ السخكبات )الحافمة( في الػسط الحزخؼ كتتزسغ ىحه 

كمصحة أك عجة محصات حزخية  الذبكة بجايات كنيايات الخحالت )الخصػط( كسا تتزسغ مػاقف عجيجة
 رئيدية.

 مفيؽم السحيط الحزخي:  .9

يحسل السحيط الحزخؼ معشى إداريا يختمف بحدب الحجكد اإلدارية لسجاؿ الجراسة، كيحجد مجاؿ 
السحيط الحزارؼ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ إذ كاف محرػرا في الحجكد االقميسية لمبمجية السعشية، 

ى تخاب عجة بمجيات متجاكرة مغ نفذ الػالية، أما اذ كاف السحيط الحزارؼ كالػالي إذا كاف يذتسل عم
يحتػػ عمى اماكغ لبمجيات متجاكرة تشتسى لعجة كاليات ؼيحجد تبعا لمػالة السعشييغ كالػزيخ السكمف بالشقل 

  .1كالػزيخ السكمف بالجامعات السحمية كالػزيخ السكمف بالدكغ كالعسخاف

 الجساعي الشقل نعام تحقيقيا إلى يخمي التي فاألىجا : الثانيالسطمب 

 التشقل مغ السدتعسميغ كل تسكيغ في يتسثل شامل ىجؼ لتحقيق كسيمة الجساعي الشقل نطاـ يعتبخ
 ، ، الدخع الطخكؼ أحدغ في إلخ(… التجارية السخاكد ، ،الخجمات الدكغ العسل، )مقخ كل الػجيات إلى

 الخاحة. ، األمغ

 2التالية : الفخعية األىجاؼ تحقيق مغ البج العاـ اليجؼ ىحا إلى كلمػصػؿ

 كالخجمات· العسل أماكغ ) كجياتيع نقاط كل إلى السدتعسميغ تشقل بزساف ذلظ كيكػف  :التشقل سيػلة 
 كالدماف السشاسبيغ السكاف في ( الحاجيات كقزاء اليػمية السعامالت كالجراسة، التخؼيو كأماكغ
 تشقمو خالؿ السدتعسل يدتغخؽ  الحؼ بتقميز الػقت ذلظ يكػف   : التشقل في السدتغخؽ  الػقت 

                                                             
، 25، العجد1988يتزسغ تػجيو الشقل البخؼ كتشطيسو"، الجدائخ،  88/17الجخيجة الخسسية الجدائخية " قانػف رقع   1

 .785ص
 18-17الدابق، ص  السخجع ،بػغخيذ كصابخ شيػخ حميع  2
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 التقميز مغ :أمغ.التيػية ،الجساعي) الشطافة الشقل لسدتعسمي الخاحة شخكط كجػد ضخكرة :الخاحة 
 .كالتجييدات الستشقل السستمكات أمغ ككحلظ السخكر حػادث
 التشقالت أثشاء الشقل مدتعسمػ يدتعسميا التي تخؽيس التكاليف :التكمفة. 
 تمػث مغ بالتخؽيس السػاششيغ لحياة العادية الطخكؼ عمى التأثيخ تجشب :البيئة عمى التأثيخ · 

 .السخكبات تحجثو الحؼ الزجيج جانب إلى الشقل كسائل ؼيو تتدبب الحؼ السحيط

 1لمؿياس قابمة مؤشخات عجة عمى الجساعي الشقل نطاـ يعتسج األىجاؼ ىحه كلتحقيق

 التؽقف :  ونقاط السحطات مؼ الدكان قخب 

متخ  300بذعاع  األقجاـ عمى مذيا قصعيا يسكغ التي التػقف نقاط لبمػغ القرػػ  السدافة تحجيج يسكغ
 العػائق الفيديائية مخاعاة مع األقجاـ عمى دقائق مذيا 10إلى  05بيغ  مدتغخؽ  بػقت تقخيبا

 الشقل في السدتغخق  الؽقت: 

 عمييا السحرل الشتائج بسقارنة يدسح أنساشو مختمف حدب الشقل في السدتغخؽ  الػقت حداب إف
بعيغ  األخح يجب العسػمي بالشقل يتعمق ؼيسا التشقل في السدتغخؽ  الػقت كلتحجيج ، األنساط بيغ مختمف

 .السػاقف في االنتطار أكقات ككحا األقجاـ عمى مذيا التشقل أكقات االعتبار

 االزدحام : فتخة مجة 

مغ  أكبخ خالليا التشقل في السدتغخؽ  الدمغ يكػف  التي الفتخة تمظ بأنيا االزدحاـ فتخة تعخيف يسكغ
 الذبكة كذلظ خصػط لكل الدمغ ىحا حداب كيسكغ . الفخاغ أكقات أثشاء العادية بالدخعات السدتغخؽ  الدمغ

 حجة مغ استخالص تسكشا ذلظ بعج الشتائج، كمقارنة الفخاغ أكقات أثشاء حافمة أك سيارة داخل مغ مباشخة
 حخكة عمى تأثيخ لالزدحاـ ال الحالة ىحه ففي بالحافالت خاصة مسخات كجػد حالة في أما ، االزدحاـ

 الحافمة

 الطخيق حالة : 

في  متحكسا عامال تعتبخ كخاصة األمغ الخاحة، ضساف مجاؿ في ميسا عشرخا تذكل الصخيق حالة إف
 .الجساعي الشقل مخكبات سخعة
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 السخور حؽادث: 

الشقل  أنساط حدب كترشف الخسسية، السرالح مغ السجاؿ ىحا في السعمػمات عمى الحرػؿ يسكغ
 1.تجشبيا كمحاكلة لمحػادث السدببة العػامل عغ كالبحث

 الخحمة تكمفة : 

 : عشاصخ عجة إلى تقديسيا يسكغ

 ( متخية الكيمػ التكمفة السقصػعة) الكيمػمتخات بعجد مباشخة عالقة ليا التي التكاليف

 الريانة( تكمفة ) السخكبة بديخ مباشخة عالقة ليا التي التكاليف

 الخ(.......كالخسػـ الزخائب التأميشات، ) السدتقمة التكاليف

 الخ(....... الصخؽ  كصيانة االستثسار تكاليف ) السباشخة غيخ التكاليف

 الجؽي  التمؽث: 

 :ىي الشقل كسائل تصخحيا التي لمجػ السمػثة األساسية السكػنات

 الييجرككخبػنات ك كحا الخصاص ،األزكت  أكديج ،الكخبػف  أكديج ثاني

 .اليامة السشاشق مغ بالقخب اليػاء مغ عيشات بأخح الشقل مخكبات عغ الرادرة التمػث ندبة تحيج يسكغ

 الزجيج ومدتؽى  درجة 

كمرادره  البيئي التمػث مغ نػعا العمساء كيعتبخه العرخية السجتسعات أعجاد أكبخ مغ ىػ الزجيج
 .الشقل كسائل مشيا كثيخة

األكثخ  السػاقع تحجيج يسكغ كبيحا اإلنداف ألذف كبيخة حداسية تذكل التي األصػات تسيد حيث
 .عمييا السحرل الشتائج مغ انصالقا لمزجيج عخضة

كال  ، ليال ديديبل 15 ك ديدبيل 55 ب الزجيج مدتػيات تحجيج الستقجمة الجكؿ بعس عسجت كقج
القخيبة  الدكشية السشاشق تدعج لغ عمييا السخكر حخكة أف مغ التأكج بعج إال ججيجة شخؽ  بإنذاء يدسح

                                                             
 .33ركابحي سشاء، مخجع سابق، ص   1
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 أيزا عسجت كقج الزجيج مغ سالمتيا مغ التأكج قبل ججيجة سكشية مشاشق بإقامة يدسح الال كسا مشيا
 . لمزجيج حػاجد إلى إقامة

 أفعاليػ وردود الطخيق مدتعسمي دعػ: 

 تتخدد عمى الال التي تمظ فييا بسا الدكاف فئات كافة مع اآلراء( )سبخ تحؿيقات إجخاء شخيق عغ ذلظ كيتع
 إلى العدكؼ األفخاد تجفع التي األسباب معخفة مغ يسكغ )الحافالت(كىحا الجساعي الشقل كسائل استعساؿ

 .العسػمي الشقل كسائل استعساؿ عغ

ككحا  الحافمة داخل االزدحاـ التػقف، نقاط قخب عمى الحكع خالليا مغ السػاششػف  يرجر التحؿيقات ىحه
الشطافة،  (، الشقل نسط في أك الخط في التغييخ ) الخط في التبادالت عجد الخجمة، انتطاـ الزجيج،

 .عامة برفة السقجمة الخجمة التيػية،
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 الجساعي الحزخي  الشقل دراسة :الثاني السبحث
 الجساعي الحزخي  الشقل أوال: شبكة

 غيخ الصبيعية الطخكؼ كانت لػ ؼيسا حتى البذخؼ  التقجـ درجة إقميع أؼ في الشقل شبكة تسثل
 .بمغيا التي التقشية كالسخحمة السجتسع مجنية صجؽ تحري األرضي الشقل شبكة يقاؿ مالئسة كىحا

كنياية  بجاية ) الخصػط رؤكس فييا بسا حزخية خصػط مغ الجساعي الحزخؼ  الشقل شبكة تتكػف 
 .الخ ...السخكبات حطيخة إلى إضافة التػقف كنقاط الخط(

 :1 التالية السعاييخ أساس عمى الجساعي الحزخؼ  الشقل لذبكة السكػنة الخصػط تختيب كيسكغ

 :الزخورية الخطؽط -

كمشاشق  الخئيدي بالسخكد العسخانية لمسشصقة السختمفة األحياء بيغ الخبط تزسغ التي الخصػط كىي
 التجييدات ذات جانب إلى الثانػية بالسخاكد االقتزاء عشج بالسخكر كذلظ ، الحزخية كالشذاشات الحدب
 كالصخؾية( السصارات الحجيجية الدكظ ) كالسحصات االستذفائية كالسخاكد أىسية األكثخ العسػمية السشفعة

 . 2الخ ...كالسجارس

 :الشفعية الخطؽط -

 بيشيا ؼيسا األحياء مختمف تخبط التي الخصػط كىي

 :السالئسة الخطؽط -

 بديػلة، بدخعة عمييا التشقل مغ السدتعسميغ تسكغ كلكشيا ججا ميسة أك ضخكرية ليدت خصػط كىي
 .راحة كبكل

 السدالظ، ككحا كتخصيط بجراسة تتعمق التي العسخانية السعاييخ أساس عمى الخصػط تختيب أيزا كيسكغ
 .السدتعسمة الشقل كسيمة باختيار

                                                             
 21الدابق، ص  بػغخيذ، السخجع كصابخ شيػخ حميع  1
، 2008عادؿ عبج الغشي محبػب كسياـ صجيق خخكفة، االقتراد الحزخؼ  نطخية كسياسة دار صفاء لمشذخ، عساف   2
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 : السدالغ تخطيط حدب 1-

 :أنػاع عجة عمى تكػف  أف الحزخية الذبكة تكػف  التي الحزخية لمخصػط يسكغ

 السجيشة بػسط السجيشة ضػاحي تخبط التي الخصػط كىي : الذعاعية الخصػط . · 
 السجيشة بػسط مساسيا كتسخ السجيشة ضػاحي تخبط التي الخصػط كىي : السساسية الخصػط  
 السخكر أك قصع دكف  العسخانية السشصقة نقاط جسيع تخبط التي الخصػط ىي : الجائخية الخصػط · 
 حمقة شكل عمى العسخانية بالسشصقة تحيط كلكشيا السجيشة، بػسط مساسيا . 
 السجيشة بػسط مخكرا السجيشة ضػاحي تخبط التي الخصػط كىي :القصخية الخصػط. · 

 : الشقل وسيمة حدب 2-

 :السدتعسمة الشقل كسائل حدب كذلظ الجساعي الشقل لخجمة السذغمة الشقل خصػط تتعج

  الدمكي القصار ، التخامػاؼ مثل الشقل كسائل تدتغميا التي الخصػط كىي : الثابت الصخيق ذات الخصػط

 الحخكة مغ نػعيغ السذتخؾ الشقل مخكبات فييا تتبع التي الخصػط كىي :جدئيا ثابت شخيق ذات الخصػط
  .الكيخبائية األسالؾ تدتعسل التي الحافالت مثل تشقالتيا في

 · العادية الحافالت تدتعسميا التي الخصػط كىي : الحخ الصخيق ذات الخصػط

 الجساعي الحزخي  الشقل دراسة : ثانيا

 1 :بيشيا مغ الجساعي الحزخؼ  الشقل شبكة دراسة في تتجخل عشاصخ عجة ىشاؾ

 تكاليف الستحخؾ، كالعتاد القاعجية السشذآت مجاؿ في االستثسارات مثل :بالشاقل السختبطة العشاصخ
 اقترادؼ. شابع ذات عشاصخ كىي كالسدتخجميغ التدييخ

 التشقالت )التجفقات حجع العسخاني، كالشديج السػقع خرائز مثل :الشاقل عؼ السدتقمة العشاصخ
 .كالػجيات(

ككحا  القاعجية، اليياكل مدتػػ  عمى تغييخات تحجث لكػنيا الشقل نطاـ عمى تأثخ العشاصخ فيحه
 يدسح بػضع محكسة برفة العشاصخ ىحه جسيع بيغ كالخبط التشديق ، أفلمذبكة االستغالؿ أنساط عمى

يكمة لتشطيع ناجعة حمػؿ  .كاحج آف كالسدتقبمية في الحالية الستصمبات بسخاعاة كذلظ العسػمي الشقل نطاـ ـك
                                                             

 .257-256، ص 2016-03دمحم مجاحي، مجمة الجراسات االقترادية، حخكة الشقل في الجدائخ، العجد  رقع:   1
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 : الجراسة مخاحل 1-

كبالتالي  ، القاعجية اليياكل في تتسثل ، شيء كل قبل الحدباف في أخحىا مغ بج ال إشكالية ىشاؾ
 : 1العسميات مغ نػعيغ نسيد أف يسكششا

 كعمى السشصقة عمى تصخأ التي التغييخات ضػء عمى كذلظ الحالية القاعجية السشذآت تييئة إعادة
 . متصمبات ججيجة تخمق التغييخات ىحه تحجث التي العسخانية الشذاشات تصػر أف حيث ، تأثيخىا مجاؿ

 كل عمى عسخانية نساذج تحزيخ إلى تيجؼ التي العسخاني التصػر لستصمبات ججيجة مشذآت انجاز
  السدتػيات

 :التؽقف نقاط 2-

الجساعات  تثبتيا مخشجة بأعسجة كالسخفقة السخترة الشقل مرالح بو تقػـ التػقف نقاط تحجيج إف
يكمة تشطيع ضسغ يجخل التػقف نقاط كتحجيج ، بريانتيا كتقػـ السحمية  يتع تغصيتيا التي السشاشق ـك
 استخجاـ عمى كتذجع السػاششيغ تديل بصخيقة يكػف  أف يجب الشقاط ىحه فتػزيع ، العسػمي الشقل بػسائل

 ، السخكبات ك الخاجميغ إعاقة لحخكة دكف  الشقل خط تأخيخ مجاؿ في مػضػعة تكػف  كأف الجساعي الشقل
 : 2الزخكرؼ  مغ فإنو لحا

 الحيغ لمسػاششيغ السكاف مغ متدعا تػفخ بصخيقة كتييئتيا التػقف نقاط إلى الجخػؿ تدييل 
 .الحافالت قجـك يشتطخكف 

 االنتطار بتقميز أكقات تدسح بصخيقة الشقل كسائل مخكر أكقات تشطيع 

 :الحزخية الخطؽط

الشقل  مدتعسمي مغ مسكغ عجد أكبخ جحب مغ تسكشو تأثيخ بسشصقة الشقل خصػط مغ خط كل يستاز
 ، مػقع الجحب ككحا العسخاني الشديج خرائز االعتبار بعيغ األخح يجب التأثيخ مجاؿ كلتحجيج العسػمي

 مخاعاة مع ، ليحا الخط السػاششيغ استعساؿ عشجىا يتػقف التي القرػػ  السدافة مغ انصالقا تحجيجىا كيتع
 كسائل كصػؿ االنتطار إضافة إلى الخط مدتػػ  عمى التػقف نقاط إلى لمػصػؿ كالسصمػب الالـز الػقت
 . السقرػدة الػجية غاية إلى التشقل في السدتغخؽ  كالػقت الشقل،

                                                             
 .42، ص 2006-2005مميحي نجاة، مذكالت الشسػ الحزخؼ لسجيشة ميمة، رسالة لشيل شيادة الساجدتيخ،   1
لحخكة حافالت الشقل الحزخؼ كتشطيسيا دراسة حالة خط كسط  اقتراديةصابخ، دراسة سيدػ  ذشيػخ ، بػغخيحميع   2

 .24جامعة باتشة، محكخة تخخج، ص -1200مجيشة حي عسيخكش 
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  .العسخاني لمسحيط كمتػازنة كاممة بتغصية تدسح بصخيقة تأثيخىا كمشاشق الخصػط تحجيج كبعج

مخاعاة الخرائز  مع الدشة كفي الذيخ اليػـ، في العسػمي الشقل كسائل مدتعسمي عجد معخفة يجب
 :الشقل خجمات تقجيع أثشاء تػفخىا الػاجب

 .اليػـ أثشاء الخجمة تقجيع فتخات -

 .الفخاغ( كأكقات الحركة )أكقات األكقات حدب الخجمة تغييخ -

 .الحافالت مخكر تكخارات -

 :تحجيج يسكغ ثع كمغ

 .1بيا الخاصة السخكر كتكخارات التشقل في السدتعسمة السخكبات نػع

 :الحزخية السحطة مؽقع اختيار

 السعصيات مغ لسجسػعة تحميمية دراسة شخيق عغ يتع الحزخية السحصة مػقع تحجيج إف
 الخ ...كالتخؼيو التشده مخاكد ، مدتذؽيات ، التجارية السخاكد ، الذغل ، التعميع ، الدكاف الجيسػقترادية ،

 ، الديخ حخكة إحراء عجد شخيق عغ كحلظ ، الديخ لحخكة السشتجة األساسية العػامل كالتي تعتبخ ،
ىحه  كتقييع دراسة خالؿ مغ العائمية التحؿيقات ككحلظ ( الػجية ، السبجأ ) تحؿيقات إجخاء كذلظ بػاسصة

جسيع  يتػسط جحب بسخكد تكػف  أف يجب التي أك الحزخية السحصة مػقع تحجيج ندتصيع السعصيات
  . 2بديػلة بيشيا ؼيسا الحخكة ترل الصخؽ  ممتقى بسثابة تكػف  كأف ، األخخػ  الجحب مخاكد

 

 

 

 

                                                             
1
 .24، نفذ مخجع سابق، ص صابخ ذشيػخ ، بػغخيحميع   

 .63عادؿ عبج الغشي محبػب كسياـ صجيق خخكفة، مخجع سابق، صمى هللا عميو كسمع   2
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  الجساعي الشقل تشعيػ إجخاءات : األولالسطمب 

 إجخاءات التشعيػ

 الطخق  شبكة تييئة أوال:

السذاكل  مغ لمحج كذلظ السصبقة اإلستخاتيجيات أكثخ الصخؽ  لذبكة األساسية البشية في التػسع بعج
 السحاكر السػجػدة تػسعة أك ججيجة محاكر إضافة شخيق عغ ذلظ كتع االختشاقات مذكمة خاصة السخكرية

 أف إال عمى الشقل الصمب مجسميا في تتسثل كالتي السخكرية التجفقات إلتعاب السشاسبة الدعة لتػفيخ كذلظ
 أف كسا غيخ متػفخة تكػف  قج كبيخة مالية مػارد تتصمب ألنيا اإلستخاتيجية ىحه قرػر أثبت قج التجاكب

 ضاىختاف حيث تحجث الستػقعة السعجالت عغ الخحالت زيادة إلى تؤدؼ الصخؽ  شبكات إنذاء في التػسع
 كجب كبالتالي الثانية قبػؿ الخحالت الثانية كتعخؼ الدائجة اإلضاؼية الخحالت قبػؿ األكلى تعخؼ مخكريتاف

 العالقة تحكع التي السبادغ مخاعاةيجب  إشار ىحا كفي السديخة العػامل أىع مغ كترسيسيا الصخؽ  تخصيط
 :1في أساسا كالستسثمة الحزخية الصخقات كشبكة السبشي اإلشار بيغ

 ىحا كبيخ كمغ تأثيخا يؤثخ السجيشة في تختيب عشرخ فالصخيق كمحيصو الصخيق بيغ الػضيفي التشاسق -
 : بيشيا التكامل ضساف يجب

 . الحخكة كإنتاج سالمة لزساف لمصخؽ  الػضيفي التجرج -

 .التعسيسية العشاصخ حدب لمصخؽ  الػضيفي االختيار إخزاع -

 مالئسة نقل وسيمة وضع :ثانيا

  2كشاقتيا الػسيمة حجع مالئسة نقل بػسيمة يقرج

 :كبيخة استيعاب شاقة ذات نقل كسيمة / كضع1

 في بفخندا "بػردك" ب أجخيت دراسة أضيختيا كسا إيجابية نتائج يعصي الػسيمة ىحه مثل كضع إف
 )مخكبة (megabus)بحافالت  (standard autobus)العادية  الحفالت استبجاؿ تع حيث خط معيغ

 :ىي الستسثمة عخبات( كاإليجابيات ثالث ذات مييأة

                                                             
 .91، صصغيخؼ جساؿ ، مخجع سابق  1
 45 ص الدابق، السخجع نفذ: بػغخيذ كصابخ شيػخ حميع   2
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 .العادية الحافالت مثل الحػادث في يتدبب ال الحافالت مغ الشػع ىحا استعساؿ إف

 ( تتأثخ ال التجاكب الدخعة ) متداكية السديخ أكقات *

 أقل الػقػد استيالالؾ أفل العسالة )عجد (megabus)بحافمة  حافالت 3 استبجاؿ أف إؼ اإلنتاجية ربح
 االنتطاـ ضاىخة يحسي الحافالت مغ الشػع ىحا أف إلى ( باإلضافة الخ...الريانة مراريف في ربح

 : ضعيفة استيعاب شاقة ذات نقل كسيمة / كضع2

شاقة  ذات نقل كسيمة كضع )بعكذ ججا ضعيفة التكخارات كػف  حالة في الػسيمة ىحه مثل كضع يسكغ
كتحديغ  كبالسػاقف بالسحصة االنتطار أكقات تخؽيس بيجؼ كذلظ ( الجيجة التكخارات حالة في كبيخة

 .االنتطاـ

 الجساعي الشقل : تشعيػ الثانيالسطمب 

 الييكمة إعادة ومبادئ الجساعي الحزخي  الشقل شبكة هيكمة إعادة

 الجساعي الحزخي  الشقل شبكة هيكمة إعادة :أوال

 الجيجة لسعطع  التغصية ضساف ىػ الحزخؼ  الجساعي الشقل شبكة ـيكمة إعادة مغ اليجؼ إف
 تعتسج الشقل لذبكة ججيجة بشية كترسيع السقجمة الخجمة نػعية تحديغ ككحا السجيشة في السشاشق العسخانية

جسيع  االعتبار بعيغ األخح يجب لحا العسخانية األندجة بخرائز تختبط كالتي السبادغ مغ عمى جسمة
القاعجية  السشذآت ككحا " متشقميغ " مدتعسميغ فييا بسا ، الجساعي الحزخؼ  الشقل شبكة عمى السعصيات

 1كمػاقف شخؽ  مغ الحالية

 الييكمة إعادة مبادئ :ثانيا

 :2يمي  ؼيسا السبادغ تمخيز ىحه يسكغ

 التغصية مغ مالحطة مكغ الشقائز تحميل : إف السجيشة أحياء لسختمف الجيجة التغطية ضسان -1
 عادؿ الغيخ كالتػزيع لمذبكة الحالية البشية أساسا إلى تعػد التي السجيشة مشاشق مغ لمعجيج السشتطسة غيخ

 الجساعي الشقل خجمة تقخيب االعتبار بعيغ األخح يجب خصػشيا كسا مختمف عمى كنقريا الشقل لػسائل

                                                             
 .50 سابق، ص مخجع العايب، سميع بخكاني، حكيع  1
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 التشقالت حجع ،الدكاف كعجد ميسة عشاصخ كتحميل بعج دراسة ذلظ السجيشة أحياء مغ مختمف الحزخؼ 
 .األحياء السكػنة لسختمف العسخانية األندجة كخرائز

 ـيكمة إعادة كراء مغ بمػغيا يخجى التي األىجاؼ مغ : التشقل في الجساعي الشقل اختيار تذجيع -2
 جحب عمى قجرتو زيادة شخيق عغ فعالية أكثخ الجساعي كجعمو لمشقل االعتبار إعادة ىػ الشقل شبكة

 الحدباف في باألخح كىحا ، األخخػ  الشقل كسائل مغ الجساعي بجال الشقل استعساؿ في كتخغيبيع األشخاص
 فالتػزيع ضخكؼ أفزل كىي حدشة نػعية ذات نقل تقجيع خجمة محاكلة ككحا السختمفة تشقالتيع جسيع

 اختيارا الدمصات لجػ يذكل أف يتصمب معيغ نسط في الستػفخة لالستغالؿ الجساعي الشقل لػسائل األمثل
 كبيخ لعجد بشقميا السخكر حخكة في االزدحاـ كثخة تفادؼ مغ الجساعي تسكغ الشقل كسائل ألألف استخاتيجيا

 "... كشيػخ نداء ، رجاؿ أشفاؿ " السجتسع شخائح لجسيع الشقل تمبيتيا الحتياجات إلى إضافة الخكاب مغ
 السجيدة العخبات إدماج إف تؽزيع وسائل الشقل الجساعي حدب خرائص األندجة العسخانية : -3

 مختمف في بالتػغل تدسح ليا معيشة بخرائز تتسيد كالتي ، الحزخؼ  الجساعي الشقل خجمة في
 الشقل خجمة إيراؿ مغ السسكغ لحا ، شبكتيا تشطيع كعجـ شخقيا بزيق تترف التي العسخانية األندجة

 . السجيدة العخبات بػاسصة استعساؿ الحكخ الدابقة بالخرائز تترف التي األحياء لسختمف الجساعي

أما ؼيسا يخز األندجة العسخانية التي تترف بالتشطيع كالصخؽ الػاسعة فسغ األرجح استعساؿ 
 ذات الحجع الكبيخ. الحافالت

 .لألخخػ  أحجاىسا بتكسمة السجيدة كالعخبات افالتالح بػاسصة الخجمة تشديق كيسكغ

 الجساعي الحزخي  الشقل وتذجيع تحديؼ

 الجساعي الشقل أداء تحديؼ محاولة :أوال

 :1خالؿ مغ كذلظ

 :الحزخي  السحيط في الجساعي الشقل مذكمة -1

 تؤدؼ كالتي جسة مذاكل مغ يعاني لكغ الحزخؼ  الشقل أنطسة أىع أحج الجساعي الشقل نطاـ يعتبخ
 سمدة كػنت بحيث الجساعي الشقل مذاكل تفاعمت كقج الشقل شمب تمبية حيث مغ مدتػػ  تخاجع إلى كميا
 أف كيسكغ، الحزخؼ  الشطاـ في لمشقل تغصيتو انخفاض إلى أدت الشقل مغ الشسط ىحا أماـ العخاقيل مغ

( خاصة حافالت) الجساعي الشقل مذكمة فييا تتػاجج التي فالػضعية عخاقيل حمقة السذاكل ىحه تذكل
 الحافالت في كاكتطاظ الجساعي الشقل فعالية نقز أسباب كمغ الصمب مجسل يبمي الال بعخض تتسيد
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 التي الخاصة الديارات استعساؿ أك األقجاـ عمى الديخ نحػ الستشقميغ مغ كبيخ لعجد اإلجبارؼ  كالتحػؿ
 . بالخاجميغ عامخة كالذػارع تقخيبا فارغة الديارات تكػف  حيث الشطاـ عمى يؤثخ مسا فػضػؼ  بذكل تتدايج

القجرة  مغ الخفع أماـ عائق الججيجة القاعجية السشذأة في الشقز فإف الجساعي لمشقل بالشدبة أما
 نقز الدخعة في الدبب ىػ خاصة الديارات السخكر الحخكة فعاؿ تشطيع كغياب السخكر بحخكة الخاصة
 ىحا ىحه الػسائل شخؼ مغ السشجدة الجكرات عجد انخفاض ثع كمغ ، الجساعي الشقل لػسائل التجارية
 ميجاف في لتكمفة االستسارات مشاسب غيخ كتدايج الجساعي الشقل عخض نػعية في تخاجع إلى يؤدؼ الشقس

 الشقل

 الجساعي الشقل خجمة في تشعيسية معاييخ وضع -2
 : السخور لحخكة السشعسة القانؽنية القؽاعج - أ

تخز  قانػنية قػاعج عجة كضعت السخكر كحخكة بالشقل الخاصة السذاكل كحل تشطيع أجل مغ
السؤرخ في  09+87القانػف  بيشيا مغ ، الحزخية السشاشق كخارج داخل الشقل أنساط كل مدتعسمي

 جادة بإمكانيا تذخيعية قاعجة يعتبخ حيث السخكر حخكة كشخشة كاألمغ بالتشطيع الخاص 10/02/1987
 لو ما تعخضت كىحا الحزخية التشقالت مختمف في كسائميا لتذجيع الجساعي الشقل أماـ السجاؿ فتح

 الحزخية في السشاشق األقجاـ عمى كالديخ كالجراجات الجساعي الشقل لػسائل األكلػية : " نقز02السادة 
 استعساؿ مغ كتدتفيج كيعاد تأىيميا الػسائل ىحه تذجع كآمشة سخيعة بتشقالت تفدح مختمفة تدييالت يسشح

 ." كأمشيا دكرانيا سيػلة لزساف السيشية السسخات أك كاألركقة الصخؽ 

 استعساؿ تخؽيس يسكغ الفخدية الديارة استعساؿ تحجيج عمى تتزسغ التي " : 03 السادة ككحا
 الصخيق عبخ السخكر حخكة تربح عشجما محجدة مداحات ضسغ كتكيفيا مشيا الخاصة سيسا السخكبات الال
لحخكة  الالزمة الديػلة كضساف االزدحاـ شجة مغ لمتخؽيف السالئسة التجابيخ كافة تصبق شاقة كصعبة

 ."السخكر

 الشتائج تطيخ حيث القػانيغ ليحه الراـر التصبيق عمى تديخ أف السحمية الجساعات مع يجب كلحا
 .عمى السيجاف

 : مشاسب تدعيخة نعام وضع  - ب

 الشقل أسعار كتعتبخ الشقل حاجيات مختمف إلى يجب حيث االستعساؿ بديط يكػف  أف يجب
 الذامل
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الػقت  ،كالسدافة التدعيخة لػضع معاييخ تحجيج شخيق عغ ذلظ كيتع السدتعسل نقل لتكمفة لحا ،لسدتعسميو
 .السقجمة الخجمة

السشصقة  السدتػػ  عمى الستػاججة الشقل شبكات لسختمف الفعاؿ االستعساؿ إلى ييجؼ أف يجب كسا
متشػعة  حافالت ) الجساعي الشقل أنساط جسيع استعساؿ إمكانية ،لمسدتعسميغ يعصي حيث العسخانية
 .السدتعسميغ أماـ حاجد تسثل الال حيث السسكشة القيػد أقل كىحا (، جساعية سيارات

 تتصمب الشقل شبكات تييئة أف إال الشقل مذاريع تسػيل في ىاما جدءا تذكل التدعيخة أف كبسا
الشقل  خجمة في ككضعيا تذجيعيا ؼيجب الشقل لػسائل مدتعسميغ مغ معطسيا تدتسج مالية تػفيخ إمكانية

 .الجساعي

 الخجمة نػعية كتصػيخ دقة بأكثخ الشقل عخض بتحديغ متعمق الجساعي الشقل أداء تحديغ إف
شابع  ذات مقاييذ استعساؿ شخيق عغ ( الكامل )الصمب ججيج إضافي شمب بطيػر يدسى لمعخض الحؼ

 .السدتعسميغ مغ بعس الفئات أجل مغ ، مجانية حث أك التدعيخة فيتخؽيس ) إجساعي

 .عخض الخجمة مغ جدء السشخفزة التدعيخة باعتبار جميا يطيخ معيشة أكقات كفي

 : الجساعي لمشقل القاعجية اليياكل تطؽيخ -ج

 :الطخق  ممتقيات تييئة 1-

  السدتػػ  ىحا عمى الحافالت عبػر فإف السخكر لحخكة بالشدبة اختشاؽ الصخؽ  ممتؿيات باعتبار 
 أخحت ما إذ ما إذا كبيخة تحديشات يختمف يسكغ الػقت في معتبخ ضياع كسبب حداسة يعتبخ نقصة

 سمظ إنذاء مثل خاصة تييئات إعجاد شخيق كعغ التشطيع إستخاتيجيات في االعتبار الحافالت بعيغ
 أنطسة الصخؽ  ممتؿيات مدتػػ  في تغيخ مخكدية دائخية مداحات إعجاد الصخؽ  ممتقى عشج مجخل مخرز

 أجل مغ كالثاني الحفالت أجل مغ األكؿ لألضػاء مددكج خط كىػ SASاألضػاء  األضػاء مثل
 الجية عمى الحافالت بسخكر يدسح مسا التقاشع قبل اليسشى الجية عمى بالتػقف يدسى ما الديارات كىحا
 1.الديارات مجسػع قبل الحافالت بإقالع يدسح ما اليدخػ كغمبا

 تييئة نقاط التؽقف )الؽقؽف( – 9

 في الستػاججة التػقف السشصقة الػقػؼ عغ أماكغ تحجيج عمى عسػما لمصخؽ  العسل شخيقة تؤثخ
العامة  لسخكر الحخكة عخقمة أقل كىي الديخ تشطيع في لمحافالت أحدغ اعتبار تعصي الصخؽ  مؤخخة ممتقى
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 الحيغ يقصعػف  الخاجميغ األمغ شخكط أحدغ تػفيخ إلى باإلضافة السقجمة في السػجػد السػقف مع مقارنة
 .الصخيق

الحؼ  السذتخؾ الشقل مذغمي إلى يعػد فإنو خارجو أك الصخيق عمى السػاقف إنذاء يخز ؼيسا أما
لسدتعسمي  بالشدبة أما الػقت بعس مشيع تأخح مشاكرات يجحبيع الحؼ الصخيق عمى التػقف يفزمػف 
 .حخكة السخكر ليع كيديل أكثخ يشاسبيع الخارج عمى الجساعي الشقل كسائل تػقف فإف اآلخخيغ الصخيق

 :  تطؽيخ وسائل الشقل الجساعي -د

 تحديؼ و زيادة الجاذبية: -0

إف تحديغ شخكط حخكة السخكر )مخكبات الشقل ( السذتخؾ يداىع بذكل كبيخ في جعميع أكثخ 
الدبائغ اآلخخيغ الكامشيغ كتدسح باستعساؿ أكبخ لمشقل بالشدبة لمسدتعسميغ ككحا بالشدبة إلى  جاذبية

مؤدية ليذ فقط بخفع السبيعات الخاصة بالشقل كالسجاخيل التجارية بل أيزا إلى أقل استعساؿ  العسػمي
 الفخدية )تخؽيس تكمفة االجتساعية السختبصة بطاىخة ازدحاـ مخاكد السجف (. لمديارات

 خط يعػض الحؼ السذتخؾ الشقل لػسائل الخاص لسزسارا استخجاـ عشج خرػصا التجخبة أضيخت
الدخعة  في ميع تحديغ كل إلى حداسػف  الدبائغ أف  AUTOBUSحافالت  خصػط أك مجسػعة

 السجف الفخندية في السذتخؾ الشقل عمى كالصمب العخض حػؿ األخيخة كالجراجات الشقل لػسائل التجارية
 الػضعيات االجتساعية ؼيو تتحكع أف مغ أبعج الشػعي التقديع أف إلى خمز الستخك عغ الشطخ بغس

 1. السدتعسميغ إلى السقجمة الخجمة بشػعية متعمق بأنو كيطيخ

ىػ  الجساعي الشقل في السدتغخؽ  الدمغ متػسط عسػما أف يكذف ما عشجما الخىاف أىسية لشا يػضح
عامل  إلى باإلضافة ، التشقالت أضاؼ مغ الػضعية ىحه كتتغيخ الفخدية الديارة في مشو أكبخ مختيغ

الدمػؾ  عمى يؤثخ حيث التجارية( األمغ الديخ )الدخعة زمغ ضسشو تجخل كالحؼ( الخاحة) الخفاـية
 لعامل ربح نطخا بكثخة األجخة سيارات استعساؿ يفدخ ما ذلظ أك لمشقل معيغ نسط الختيار الشقل مدتعسمي

 . الػقت

 مخكر انتطاـ تحديغ أف حيث الدبائغ استقصاب في أىسية العامل ليحا :االنتعام تحديؼ  -9
 السخكبات مخكر بيغ الثابت السجاؿ أك الشطخية السػاقيت إما ذلظ محتخميغ في السػاقف عمى الحافالت

 استعساؿ عشج كخرػصا تشقالتيع ألكقات أحدغ بتدييخ لمسدتعسميغ التػاتخ يدسح كبيخة لمخصػط بالشدبة
 . كسائل الشقل في االستبجاالت

                                                             
 .81الديج عبج العاشي الديج، مخجع سابق، ص  1



الشقل الحزخي الجساعي                                                الفرل الثاني  
 

48 
 

 :الخاصة الطخق  إنجاز  -3

 أجداء مغ بتحجيج كذلظ السخكر حخكة في االزدحاـ لتفادؼ العاـ الديخ مغ الحافالت بفرل األمخ كيتعمق
حدغ  كتػفيخ مزبػشة انتطاـ ك تجارية سخعة ليع تزسغ لكي الخاص الستعساليا العامة الصخقات
 :1مجسػعات ثالثة إلى كتشقدع زائجة بجكراف الؿياـ دكف  السػاصالت لتأميغ الذخكط

 :السخررة األروقة - أ

 عغ شخيق يسيد الخكاؽ ) السدمظ ىحا ،’ الجساعي الشقل كسائل لسخكر الصخيق مغ جدء يخرز حيث
 كسا ذك اتجاىيغ كتكػف  العامة السخكر حخكة اتجاه تتبع أف يسكغ األرض عمى مخسػمة بديصة إشارات

 اإلسعاؼ األجخة، سيارات سيارات عمى AUTOBUSالحافالت  إلى باإلضافة مفتػحا يكػف  أف يسكغ
 2. كغيخىا ... األخخػ  كالحافالت

 حخكة سيػلة فييا ترعب التي السشاشق مدتػػ  عمى فقط يتع األركقة ىحه مثل إنذاء أف كسا
 مدتسخة برفة السخكر كليذ

 :الخاص السزسار  - ب

  أرضيات عغ إنذائو يتع األرضية( أك)الصخيق باقي عغ السخرز مشفرل الخكاؽ يكػف  حيث
تساما  مذابو ىػ ك جانبيا أك محخر إما إدماجو إمكانية حدب كإنذاءه ، اتجاىيغ ذك يكػف  ما جيجة غالباج

 (التخامػاؼ)الخاص لمسزسار

 ( :مختمفة) السخررة الطخق  -ج

الشقل  كسائل ك لمخاجميغ فقط تخرز ك تشطيسية بسعاييخ العامة السخكر حخكة فييا تسشع حيث
 يخصج مغ   حيث(الخاجميغ مسخ مدتػػ  عجا ما األكلػية تعصييا ك) محجدة بدخعة تديخ التي السذتخكة

 إعالما يتصمب ما .الصخيق مع السدتػػ  نفذ مع تكػف  ك لمخاجميغ ساحات أكبخ لتػفيخ األرصفة حجع
 ...الفتات  اإلعالـ، كسائل شخيق عغ الديخ خصػط الديخ، بأكقات لمسدتعسميغ جيجا

 السشصقة العسخانية مدتػػ  عمى السػجػدة الجساعي الشقل الػسائل مختمف بيغ التشديق ضخكرة تطيخ ىشا ك
 .إلييا تجمبيع ك الدبائغ تخضي خجمة أحدغ تقجيع بالتالي ك التكامل تحقيق في

                                                             
مدارؼ عبج القادر، الشقل الحزخؼ الجساعي، مجيشة قدشصيشة، محكخة تخخج لشيل شيادة ميشجس دكلة في تدييخ السجف،   1

 63، ص 2007جامعة البميجة، سشة 
 السخجع نفدو، صفحة نفديا.  2
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 :الحجيثة الشقل وسائل استعسال -ه     

يػفخىا  التي الخفاـية ك الخاحة شخكط عمى تػفخىا نقل كسيمة الدبائغ تجمب التي العػامل أحجث إف
الدمصات ب  يججر لحا أحدغ العسمي بسخدكدىا الججيجة الشقل كسائل كانت كسا ألألنو الشقل كسائل استقالؿ
السجاؿ  لفتح ذلظ ك الديخ مغ القجيسة السخكبات مشع ك الجساعي الشقل بتحزيخ الشقل مجيخيات ك السعشية

 1.السدتعسمة الشقل كسائل ك السدتعسميغ بيغ العالقة بتػشيج تدسح الحخة، السشافدة أماـ

الشقل  مدتعمي سمػؾ عمى الخاحة األمغ، الدخعة، الػقت، :عشاصخه بسختمف الخفاـية عامل يؤثخ
 .تكمفتيا لجعع األجخة سيارات عمى السدتعسميغ إؾباؿ يفدخه ما ذلظ ك الشقل مغ معشي نسط الختيار

 تخقيتوو  التشقل في الجساعي الشقل اختيار تذجيع: ثانيا

 (شخرية ك ميشية تشقالت عسل، سكغ، ) أنػاعيا بسختمف نذصة حخكة يػميا السجيشة تذيج
 الشقل نسط أك نػع اختيار أماـ نفدو الستشقل يجج (األقجاـ عمى مذي جساعي، نقل خاصة، سيارة)ككسائميا 

 الشقل نسط السدتعسل، اختيار االعتبار بعيغ األخح يسكغ كالال التكمفة، الخاحة الػقت، لو أييع يػفخ ك
 الفخدية الديارة استعساؿ مغ كالحج التشقالت ليحه تشطيع مغ بج الال العامة الحخكة عمى يؤثخ إذ قج كحدب،

 2.السذتخؾ لمشقل إعصاء األكلػية ك

 في الستسثمة السدايا مغ لو لسا العسخاف ك الشقل بيغ السعادلة حل مغ جدء يأتي الجساعي الشقل
 .السداحة أقل استيالالؾ أك عامة برفة انخفاض التكاليف

 ال إذ الػششي االقتراد في السؤثخة ك الفعالة األنطسة أحج الجساعي الحزخؼ  الشقل نطاـ يعتبخ
 :مدايا عجة في الفخدية الديارة نقل نسط عمى يقل أىسية

 .الفخدية الديارة بتكاليف مقارنة السعسػلة التكاليف *

 االستيعابية القجرة *

في  خاصة الجساعي الشقل لسخكبات مخررة مدالظ كجػد حالة في الػصل كسيػلة سخعة *
 . عالية مخكرية كثافة تعخؼ التي الصخؽ 

                                                             
فػزؼ بػدقة، العسخاف كالشقل الحزخؼ في الجدائخ، التحجيات كالبجائل)حالة مجيشة الجدائخ(، كمية عمـػ األرض كالجغخاؼيا   1

 . 141، ص2017كالتييئة العسخانية، 
 .93حكيع بخكاني كسميع العايب، مخجع سابق، ص  2
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 لمشقل الدمبية اآلثار مغ الحج شأنيا مغ التي الحمػؿ أحج الجساعي الحزخؼ  الشقل يعتبخ *
 .كغيخىا الػقت الصاقة، ضياع ػضاء،الز اليػائي التمػث االكتطاظ كالستسثمة في

 عمييا تتخكد التي األساسية المبشة يسثل كىػ العسخانية السشاشق تشسية في كبيخة أىسية لو ككحلظ
مجػ  عمى يعتسج كىحا الستدايجة السختمفة حاجاتيع كتمبية األداء لمتشقل األفخاد لحاجة نطخا بشاء السجتسع

 األىجاؼلمغايات ك  بو السشػشة بالسياـ الؿياـ في الجساعي( ككفاءتو الحزخؼ  )الشقل الشطاـ كفعالية نجاعة
 (. كاالجتساعية )االقترادية

استسخارية  كضساف الشقل عمى اليائل لمصمب االستيعاب إمكانية في الجساعي الشقل أىسية تطيخ
الحزخؼ  الشقل نطاـ تحديغ إلى تيجؼ إستخاتيجية أؼ فإف كليحا ،السدتقبل في خاصة الفخدية الحخكية

 1.الجساعي الشقل بتخؾية شيء كل قبل تيتع أف يجب

 : التالية الشقاط بيشيا مغ السقاكمة العشاصخ مغ العجيج استخخاج يسكغ

 . الصخؾية السداحات استعساؿ في بالحافالت الجساعي الشقل اقتراد -
 .الخاصة الديارة في مشيا أقل ىي الجساعي الشقل في االستثسار تكمفة -
 الحزخؼ  السحيط في الفخدؼ الشقل مغ اقتراد أكثخ بالحافالت الجساعي الشقل -
 بالديارة· الشقل بيشسا الجساعية لؿيع تصػيخه مع التعسيخ الكثيفة السشاشق في أفزل يكػف  الجساعي الشقل -

 .الفخدية لمؿيع األكلػية كيجعل مشتذخ حزخؼ  نسػ عمى يداعج

 زيادة ك جية مغ القميمة الساضية الدشػات مشح الجدائخ تعيذو الحؼ السالي االنعخاج إلى بالشطخ
 مشح الشقل قصاع كتأـز الحجع الكبيخة ك الستػسصة السجف في السيسا الحزخؼ  الػسط في األفخاد تشقالت
 الجيات باشختيا التي العسالقة التصػيخ خصػة تبخيخ يسكغ الخاص القصاع أماـ السجاؿ كفتح ر تحخيخه

 الشقل مذاريع خالؿ مغ سيسا الال الحزخؼ  الشقل لتصػيخ الشقل قصاع عمى القائسيغ مختمف ك الخسسية
 . البالد في الشقل قصاع تصػيخ ك تحديغ بيجؼ الحافالت بػاسصة

 

                                                             
 .72مميحي نجاة، مخجع سابق، ص  1
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 مغ مختفعة كمدتػيات السجف مداحات في الكبيخ االتداع مع لمدكاف الزخع الشسػ كافق كبالتالي 
 العخكض مع يتالءـ ال بذكل الحزخؼ  الشقل عمى الصمب في حاد ارتفاع بالتالي ك االقترادية األنذصة

 لسػاجية الستاحة السػارد في الحاد الشقز ضػء في األىسية شجيجة قزية يثيخ كىحا التدييالت مغ
 :يمي بسا االىتساـ يجب انو تبيغ الجراسة نصاؽ تذخيز خالؿ مغ الستدارعة التحزخ حخكة متصمبات

 نفقاتيا تحسل يكسغ ك لمبيئة صجيقة ك بكفاءة تعسل نقل خجمات _

 الصخيق عمى تعسل عالية قجرة ذات جساعي نقل شبكات _

 الحافالت شبكة ـيكمة إعادة _

 (الخاص ك العاـ القصاعيغ بيغ التعاكف  ك العقػد مشح) بالكفاءة تتسيد تذغيل شخكات _

 1الحزخؼ  الشقل قصاع مذاريع تسػيل _

 

 

 

 

 

                                                             
 .129بق، ص الديج عبج العاشي الديج، مخجع سا  1
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 الثالث: دراسة تحميمية لسجيشة بدكخة الفرل
 تسييج

إف الحجيث عغ السجيشة ىػ حجيث عغ السجتسع بكل مكػناتو كخرائرو، فالسجيشة ىي كيا ف ذك  
أبعاد عسخانية كسػسيػلػجية كاقترادية كثقاؼية، في حيغ اف السجتسع ىػ نطاـ مغ العالقات االجتساعية 

كىػ السجيشة، فاالىتساـ بالسجيشة يعج مغ أفزل الصخؽ الحزارية يؤثخ كيتأثخ بيحا الكياف الفيديقي أال 
لتحقيق التشسية كىحا مغ خالؿ تدصيخ بخامج تشسػية شاممة تزع في اعتبارىا مشيجا ججيجا في تدييخ 
السجف، كذلظ لخمق نػع مغ التجانذ بيغ كل القصاعات كاألقاليع ككحا إلى إعادة رسع الخخيصة الدكانية 

مسجيشة، ككحلظ لتجارؾ الفجػة كالالتػازف ما بيغ كل السشاشق كتثسيغ االمكانيات مغ خالؿ كاالقترادية ل
الديخ عمى تحقيق التشسية السدتجامة في كل الفزاءات، كىحا خالؿ ضساف تػازف اجتساعي كنجاعة 

 اقترادية كحساية كدعع ايكػلػجي في اشار التشسية السدتجامة.

بالتػسع في السجاؿ الحزخؼ برفة عامة عجيجة كليا صمة حيث أف ىشاؾ عػامل مختبصة  
بسختمف الجػانب، إال أف العػامل األساسية تترل بالسخصصات العسخانية مغ خالؿ عسميات التخصيط 
كالدياسات السييكمة في إشار أدكات التييئة كالتعسيخ، باعتبارىا عػامل شائعة في نسػ السجتسعات 

جاف الشامية كسا أف غالبية السجف فييا تتسيد بػياب التخصيط كانتذار الحزخية كتػسعيا خاصة في البم
السشاشق الستخمفة ، كعمى ىحا األساس يسكغ تحجيج مياـ كدكر ىحه العػامل مغ خالؿ إجخاء دراسة 
ميجانية لمييئات كالسؤسدات السدؤكلة عمى عسميات التخصيط ، كمغ خالؿ ما تػصل ت إليو مغ إجخاءات 

اكلة لتخصيط لمسجيشة مغ اجل التحكع في نسػىا كتػسعيا ، لزساف االستجامة لمسذخكعات ك دراسات كمح
 بيا مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة.

 عبخ اإلنداف اليو تػصل ما أرقىعسخانية  ك كثقاؼية اجتساعية مزاميغ مغ تحتػيو بسا السجيشة تسثل
 التي الطػاىخ مختمف تحميل ك شخح ندتصيع السجيشة خالؿ فسغ. باألرض ارتبصت التي التاريخية مديختو

 فيشاؾ ، )اليجخة ( الصبيعية غيخ أك الصبيعية الدكانية الديادة بدبب رقعتيا اتداع ك تصػرىا عغ تشتج
 . الحالي شابعيا أخحت أف إلى تذكيميا في السجيشة تكػيغ ك نذأت في تؤثخ التى العػامل مغ الكثيخ

 ىحاإدراج  ضخكرة ارتأيشا لحا الحزخؼ  التصػيخ ؼيو يقع الحؼ الحزخؼ  السجاؿ ىي فالسجيشة إذف
 نسػىامخاحل  ك نذأتيا ضخكؼ تػضيح ثع لمسجيشة السقجمة السختمفة السفاـيع بتقجيع ذلظ ك الفرل

 .ككضائفيا كمكػنات
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 : دراسة ميجانية مجيشة بدكخةالسبحث األول
 مجيشة بدكخة  :السطمب األول 

 مجيشة عمى يشصبق ما ألف ذلظ ، لو كاضحا تعخيفا يعصػا لع أنيع إال السجيشة، بتعخيف العمساء اىتع 
 مجتسع كىي مجائغ ك مجف جسعيا مجيشة : كالتالي حجدىا فقج المغؽي  التعخيف أما ، أخخػ  عمى يشصبق ال

 كبيخ عجد فييا يعير مداحية جغخاؼية كحجة ىي : اصصالحا السجيشة أما القخية بيػت عغ يديج البيػت مغ
 السجنية، الحزخية الحياة تأثيخات فييا كتشتذخ االجتساعية ك االقترادية مدتػياتيع تتبايغ ، الدكاف مغ

 أك اجتساعية كحجة ليدت فيي االجتساعية، ك الدياسية الػضائف ك التجارة ك الرشاعة في أىميا كيعسل
 1 .فقط مكانيا اد حي

 كحلظ الزلت ك لو عاصسة دائسا كانت ك الديباف بتاريخ كثيقا ارتباشا بدكخة السجيشة نذأة ارتبصت 
 لكي ك بأكسميا، السشصقة ىحه عمى انعكاسات ليا تاريخيا ندجت ك عمييا تعاقبت التي الفتخات كل ألف
 الجراسة خالؿ مغ ألنو رحل، ا ـ عجة في التاريخي تصػره رسع مغ بج ال الحزخؼ  كاقعيا تذكل نفيع

 .لساضيا  امتجاد ىػ الحاضخ آلف نسػىا مخاحل ندتكذف أف ندتصيع التاريخية

 تبيشو ما ىحا العسخاني لشسػىا عجيجة مخاحل ىحا يػمشا إلى نذأتيا مشح بدكخة مجيشة عخفت قج ك
 ك )الفخندية اآلثار أخيخا ك إسالمية مثار ركمانية، مثار التاريخ، قبل ما مثار( ذلظ عمى الذاىجة اآلثار

 ا اؿ مجف خاصة الػاحات مجف كل تسيد الدسة ىحه ك الغخب، مغ تارة ك الذخ مغ الشسػ ىحا يكػف  تارة
 .) خمجكف  ابغ رأؼ حدب ىحا ك الػاحة، يعشي باألمازيػية الداب( زب

 األجانب أك العخب مشيع سػاء السؤرخيغ بيغ خالؼ محل بدكخة لسجيشة الحؿيؿية التدسية ضمت لقج
 أك السحصة يعشي الحؼ األصل الخماني " vescera" فديخة كمسة مغ مذتق اسسيا أف يؤكج مغ فسشيع

 ك لذساؿا  بيغ كالبقاء عبػر مشصقة تكػف  أف أىميا الحؼ اإلستخاتيجي لسػقعيا نطخا  التجارؼ  السػقع
  الجشػب

 ك ركمانية كحلظ ىي ك بيديشاـ كأ AD Pisciname ىي األكلى التدسية أف يخػ  مغ كمشيع
  2الرالحيغ حساـ إلى ندبة السعجني السشبع تعشي

                                                             
ميجاني شايب ذراع، كاقع سياسة التشسية في ضػء التشسية السدتجامة، مجيشة بدكخة، رسالة دكتػراه، جامعة دمحم خيزخ،  1

 .163-160، ص2014بدكخة، 
 .169السخجع نفدو، ص   2
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 :الجغخافي االطار

 تسثل التي ،األكراس جباؿ كتمة سفػح تحت لمبالد؛ الذخؾية الجشػبية الشاحية في بدكخة كالية تقع
 بمجية 33ك تطع  2كمع 509.80 21 ب تقجر مداحة عمى كتتخبع الذساؿ، كبيغ بيشيا تقع الصبيعي الحج

 : 1يحجىا ك دائخة 12 ك

 .الذساؿ مغ باتشة كالية -

 .الغخبي الذساؿ مغ مديمة كالية -

 .الذخقي الذساؿ مغ خشذمة كالية -

 .الغخبي الجشػب مغ الجمفة كالية -

 .الذخقي الجشػب مغ الػادؼ كالية -

 .الجشػب مغ كرقمة كالية -

 : اإلداري  اإلطار

بمجية ك ستة  22 مشحاؾ تطع كانت ك 1974 لدشة اإلدارؼ  التقديع أثشاء "كالية" بدكخة صشفت
 تذكمت التي الػادؼ ككالية بدكخة كالية :شصخيغ إلى انقدست 1984 لدشة اإلدارؼ  التقديع كبعجدكائخ 

 عؿبة، سيجؼ جالؿ أكالد ىيبمجية ك أربعة دكائخ  33 تزع فأصبحت كالسغيخ الػادؼ دائختي بزع
 بمجيات بالػالية ألحقت كقج حجػ، عمى بمجية ؼبقيت الػالية مقخ تسثل كػنيا بدكخة أما الػشاية شػلقة،
 :كىي التقديع ىحا إثخ عمى ججيجة

 .تبدة كالية مغ ناجي سيجؼ خشقة بمجية -

 .باتشة كالية مغ زعصػط عيغ ك القشصخة بمجية -

 .السديمة كالية مغ )رحسة أكالد( الذعيبة بمجية -

 . مشتجبة كالية جالؿ أكالد دائخة أصبحت الججيج اإلدارؼ  التقديع إثخ عمى ك -

                                                             
 .1، ص2006في بدكخة، بدكخة،  كزارة البيئة كتييئة االقميع: مجيخية  البيئة  لػالية  بدكخة : تقخيخ حػؿ  حالة البيئة     1
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 خخيصة كالية بدكخة

 2كع 2150980السداحة : 

 12عجد الجكائخ :  

 33عجد البمجيات : 
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 :الطبيعي السجال

 1 الستجاندة السكػنات تقجيع في الػالية تزاريذ عغ حجيثشا نخترخ سػؼ :التزاريذ- أ
 :كالتالي كىي األساسية

 الذساؿ في غالبيتيا تتسخكد  %13أؼ الػالية مداحة مغ قميمة ندبة الجباؿ تسثل :الجبال *
 :مغ تتكػف 

 .القايج جبل -

 .حسارة جباؿ -

 ـ 1087 قدػـ جبل -

 ـ 712 رباع جبل -

 .قارة جبل  -  

 بػرزاؿ جبل -

 ـ 1496 امميمي جبل -

  ـ 1070حػجة جبل -

 . خجك أحسخ جبل -

 .ـ 1942 قسة أعمى كيزع تاكتيػت جبل ك أخخىا -

 .الصبيعي الشباتي الغصاء مغ كفقيخة معخاة  الجباؿ ىحه غالبية *

 :اليزاب *

 ما مكػنة الغخبية الجشػبية الشاحية حتى كتستج الدفػح مشاشق في تتسثل الجبمية، السشصقة مغ عمػا أقل
 .)خالج كسيجؼ جالؿ أكالد دائختي( جالؿ أكالد بيزبة يعخؼ

 

                                                             
 .185ميجاني شايب ذراع، مخجع سابق، ص   1
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 :الديؽل *

 .الػادؼ كزريبة عؿبة سيجؼ سيػؿ لتذسل الذخ إلى مستجة شػلقة -الػشاية محػر عمى تستج

 :السشخفزات*

 تحجد التي الغزار مغ ممداء مدصحات عغ عبارة .لمػالية الذخؾية الجشػبية الشاحية في تقع
 متخ 33-تحت االنخفاض متػسط يبمغ .ممغيغ شط كأىسيا الذصػط بحلظ مسثمة السياه مغ رؾيقة شبقات
 .السشصقة في الدصحية لمسياه الخئيدي الصبيعي السجسع تكػف  بحلظ فيي البحخ، سصح مدتػػ 

 :الجيؽلؽجيا*

 مغ الجباؿ فييا تتبيغ التي السشاشق في كخاصة الكخيطاسي عمييا يغمب السشصقة جيػلػجية
 .بخانيذ كالػشاية جسػرة، القشصخة، :لمػالية الذسالية الشاحية

 أغمبية كالبدباس السيعاد رأس الذعيبة، شػلقة، فػغالة، :لمػالية الغخبية الذسالية الشاحية مغ
 .السيؽبميؽسيؼ ىي التكػيشات

 .الخباعية الحقبة تخسبات عغ عبارة فيي الباؾية السشاشق أما

 : البذخي  االطار

 تصػرا  االستقالؿ مشح الػالية سكاف عجد تصػر : 2008 إلى 0966 مؼ الؽالية سكان عجد تطؽر *
 ندسة 206.856 إلى 1977 سشة في ليختفع ، ندسة 135.901  ب 1966 سشة قجر حيث ميسا،
 %3.8 ب تقجر نسػ بشدبة

 اليجخة عامل ككحا جية مغ لمدكاف السعيذية األكضاع لتحدغ كنتيجة ، 1987 سشة إحراء في
  ب تقجر نسػ بشدبة ندسة 430.202 إلى الػالية سكاف عجد تزاعف أخخػ، جية مغ الػالية نحػ

6.88 % 

 % 2.9 ب تقجر نسػ بشدبة ندسة 589.697 إلى الدكاف عجد ارتفع ، 1998 سشة إحراء كفي
 2.30 تقجر نسػ بشدبة 2008 لدشة كالدكاف لمدكغ إحراء مخخ في ندسة 730.134 إلى بعجىا ليختفع
.% 
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 تذخيص الشقل الحزخي الجساعي بالحافالت في مجيشة بدكخةالسطمب الثاني: 

 محطات الشقل الحزخي الجساعي بالحافالت 

 :تعخيف السحطات الحزخية 

السحصة ىي السكاف السخرز إلستؿباؿ السدافخيغ لسختمف السشاشق كاألحياء كىي مكاف إلتقاء كسائل  
الشقل القادمة مغ مختمف السشاشق، تتجسع ؼيو الخصػط الحزخية مسا يديل عمى السدافخيغ تغيخ كجيات 

 1.الشقل كتحتػػ السحصة

  عمى مكاف مخرز السخكبات 
  مكاف مخرز لإلستخاحة 
 مكاف مخرز إلنتطار 

مخررة لحافالت  46جػيمة بمجية بدكخة الػاقعة عمى الصخيق الػششي رقع 05السحصة البخية صشف أ. 
كسيارات األجخة لسا بيغ الػاليات السحصة القجيسة تػجج محصة لشقل السدافخيغ بحي السجاىجيغ الجية 

 الذسالية متػقفة عمى العسل

  السدكغ لشقل السدافخيغ الجية الغخبية مخررة لحافالت كسيارات األجخة مابيغ 100محصة حي
 البمجيات 

  محصة حي الػادؼ لشقل السدافخيغ مغ الذخؾية كاقع في قصب عسخاني غيخ مشطسة تعاني مغ
 :مجسػعة مغ مذاكل 

  غياب األمغ 
 غياب مقاييذ الشطافة 
  الػقػؼ الفػضػػ لمحافالت 

 

 

                                                             
 .190ميجاني شايب ذراع، ص   1
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 :خقاتشكبة الط

شبكة الصخقات بالػالية بدكخة ىي مشبدصة في الجدء الجشػب أما مغ الشاحية الذسالية تسيدىا تزاريذ 
 صعبة نػعا ما كىي ذات شبيعة كنػعية خاصة 

كمع كالصخؽ 10.550كمع مػزعة عمى الصخؽ الػششية ب 74.2389تستج شبكة الصخقات عمى شػؿ 
 كمع غيخ معبجة40.797كمع مشيا 94.1356ب  كمع كالصخؽ البمجية70.482الػالئية 

  03الصخيق الػششي رقع  
  46الصخيق الػششي رقع 
  83الصخيق الػششي رقع  
  31الصخيق الػششي رقع  

كسا تدتفيج السجيشة مغ مخكر خط الدكة الحجيجية الخابط بيغ بدكخة قدشصيشة شساال كتقخت جشػبا 
 .محصات قصار  3ىحا الخط الحؼ يدتفيج التجسع مغ خاللو بػجػد 

كسا أف مذخكع يػجج خط الدكة الحجيجية لتربح محصة خارج الشديج العسخاني كسا شبكة مغ 
 1أخصار بسخكرىا داخل نديج الحزخؼ.

 
                                                             

 .196ميجاني شايب ذراع، مخجع سابق، ص  1
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 في الؽالية بدكخة  نقل الحزخي الجساعي(: حعيخة 10الججول رقػ )

 األصناف الحظٌرة اإلجمالٌة النسبة المئوٌة
 سٌارات خفٌفة 53653 % 35.35

 سٌارات ثقٌلة 35530 % 50.35

 سٌارات النقل الجماعً 0993 % 0.53

 سٌارات اخرى 03605 % 5.3

 المجموع 056653 033%
مدٌرٌة التنظٌم والشؤون العامة لنقل والٌة بسكرةالمصدر:   

، كسا تمييا سيارات ثقيمة بشدبة %53.03نالحع مغ خالؿ الججكؿ أف ندبة سيارات الخؽيفة تسثل        
، كسا %7.5، كتسثل سيارات أخخػ ندبة %1.40، كسا نخػ اف سيارات الشقل الجساعي 38.07%

يتزح أف الديصخة الكمية عمى مجاؿ نقل مغ شخؼ الخػاص، حيث يتع فتح قصاع الخػاص لالستثسار 
 ؼيو.  

 الحزخي  الشقل لذبكة والفؽقية التحتية اليياكل عمى وتأثيخه الحخاك حجػالسطمب الثالث: 
 .الجساعي بالحافالت

 :بدكخة  مجيشة في بالحافالت الجساعي الحزخي  الشقل لذبكة والتحتية الفؽقية اليياكل

 ، ليسا ثالث ال عشرخيغ حػؿ يتييكل خاصة بالحافالت الحزخؼ  الشقل كنطاـ عسػما الشقل نطاـ
 خاصة كالحزخية الػالئية ، الػششية : الصخقات أنػاع مختمف في التحتية السسثمة اليياكل في يتسثل فاألول

 . السقجمة الخجمة كنػعية كسية تؤثخ عمى خرائريا فسختمف ، الحافالت مدار عادة عمييا يكػف  التي ،

 :بدكخة مجيشة في اليؽمي لمحخاك الحزخية الطخق  شبكة مالئسة 

 الحخاؾ كبسػاصفات كسيػلة باالتداع تتسيد جيجة شبكة عمى تحتػؼ  السجيشة بأف نجج الذكميغ خالؿ مغ
 لمديارات العذػائي التقاشعات كالتػقف مع جيج بذكل التعامل تع اذا الفيديائية الخرائز حيث مغ عالية

 كمػاقف الحافالت

 

 

. 
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 السسخ عخض حدب الحزخية الطخق  شبكة تؽزيع 10الذكل رقػ 

 
 سجيخية االشغاؿ العسػمية كالية بدكخة.ال السرجر:

  %14ك ندبة  أقلسبعة أمتار ك  بيغ عخضيا يشحرخ الحزخية الصخؽ  شبكة مغ % 72ندبة  بأف نجج
مسثل  %14، بإضافة إلى عذخة أمتار عغ عخضيايقل  التي الصخؽ  شبكة تسثلمسثل بمػف أخزخ التي 

كالتاريخية آمتار، كىحا يخز األحياء السكتطة  7بمػف أزرؽ التي تسثل الصخؽ التي يديج عخضيا 
  السػجػدة في السجيشة.

 السسخات عجد حدب الحزخية الطخق  شبكة تؽزيع 19الذكل رقػ 

 
 السجيخية االشغاؿ العسػمية كالية بدكخة. السرجر:
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 الصخؽ  شبكة بأف نجج ، السسخات عجد حدب الحزخية الصخؽ  شبكة تػزيع يػضح الذكل الحؼ يخز ؼيسا
 مغ جيجا استغالليا تع اذا اليػمي الحخاؾ استيعاب عمى الذبكة قجرة اذف ، باالتداع الحزخية تتسيد

 .أخخػ  جية الصخيق مغ مدتعسميغ كمغ جية مغ السديخيغ شخؼ

 الفؽقية: اليياكل وضعية 

 ثالث الى يشقدع بجكره كالحؼ ، الفػؾية اليياكل في يتسثل الشقل لشطاـ السييكل الثاني العشرخ         
 : تجييدات (03)

الخصػط  مختمف حافالت تجسع تعج التي الخئيدية الحزخية السحصات في يتسثل األكؿ التجييد
 تػفخ ، الزخكرية التجييدات مختمف عمى تتػفخ أف كالتي يجب األحياء مختمف الى كالستجية العاممة

 حارة الػادؼ كندكؿالعالية  مغ صعػد مكاف كىي الحافالت حخكة عغ الستشقميغ حخكة تعدؿ التي األرصفة
 تػفخ الى باالضافة عمييا، الجالة االشارات كضع ك الخصػط بيغ األركقة تقديع الى باالضافة الخكاب
 أف يجب كسا ، العسػمية كالسخاحيس ، السختمفة التجارية الخجمات أكذاؾ لتقجيع ، الجمػس كأماكغ مخابئ

 السختمفة الحػادث الخاجميغ لتجشب حخكة ككحلظ العامة السخكر حخكة عغ بسعدؿ السحصة تكػف 

عمى  كالسػزعة األكلى عغ أىسية تقل ال التي الشيائية السحصات في فيتسثل الثاني التجييد أما
محصات  ىشاؾ أف حيث الييا الستجة الحافالت عجد عمى أساس تجييدىا يتع لمسجيشة، السجاؿ الحزخؼ 

مدكغ  100مثل السحصة  الحافالت أك الخصػط حيث مغ تداكييا أك الخئيدية السحصات مغ نيائية أكبخ
كىي التي يػجج فييا عجد الكبيخة مغ السدافخيغ أكبخ مغ السحصات  نقل السدافخيغ مغ الجية الغخبية

مجػ  معخفة يجب كلحلظ ، الجراسة مشصقة في بالحافالت الحزخؼ  الشقل شبكة بو تتسيد ما كىحا أخخػ 
 فعاليتيا كدرجة تييئة السحصة

 لخجمة السدارات عمى السػزعة الشقاط مختمف أؼ الحافالت مػاقف في يتسثل الثالث العشرخ 
 عمى تػفخىا ضخكرة مع السجيشة أحياء عبخ الكثافة الدكانية حدب يكػف  كتػزيعيا ، السجيشة مجاؿ

 الحزخؼ  الشقل كخاصة الشقل لحخكة السييكمة العشاصخ بيغ مغ السحصات تعتبخ الالزمة ك التجييدات
 عمى السجيشة تتػفخ حيث مثل مشصقة العالية التي فييا الكثافة الدكانية أكبخ مغ السشصقة أخخػ  الجساعي،

 بتشطيع يقػـ حيث ، الشقل مجيخية شخؼ مغ معيغ محصة رئيذ تشطيسيا عمى يديخ رئيدية محصة
 أف اال محصة رئيذ كجػد رغع لكغ ، باالنصالؽ ليا حافمة كاالشارة لكل السحجد الػقت كضبط الحافالت

 : التالية لألسباب الخػاص كىحا لمشاقميغ الحزخؼ  بالشقل الستعمق الجدء في خاصة ؼيو محكع غيخ التشطيع

 الصخيق مغ األجداء ىحه في السختشقة السخكر حخكة -
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 أكبخ لمحرػؿ عمى السكػث مجة في الديادة أجل مغ السحصة رئيذ ألكامخ الشاقميغ بعس امتثاؿ عجـ -
 الخكاب مغ عجد

 في فػضى ىشاؾ تربح عسمو أكقات خارج مديخ كجػد عجـ حالة كفي السحصة رئيذ مشاكبة بعج -
 .السحصة

 كالخجمات التجييدات كغياب ، كالدالمة األمغ غياب ىي أيزا السحصة تؤرؽ  التي السذاكل أىع مغ 
 غيخ فيي كججت كاف العسػمية كالسخاحيس لمجمػس مقاعج عمى عجـ تػفخىا الى باالضافة ،الزخكرية

 قشػات تدخبات الى يعػد الحؼ كىػ الشطافة عشرخ أىع عمى تػفخىا عجـ الكبيخ، السدافخيغ لحجع كاؼية
االنتطار  مخابئ غياب ، تصاؽ ال كخيية ركائح كانتذار كبيخ تمػث مرجر تذكل التي الرحي الرخؼ
 السحصة في لمحافالت الكبيخ التػاجج جخاء التمػث الى باالضافة ، التجارية الخجمات لتقجيع أكذاؾ كنقز

 الصػيل كمكػثيا

 : تحميل نتائج االستبيانالسبحث الثاني
 السحؽر األول: السعمؽمات الذخرية 

 الجشذ .0
 (: تؽزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ14ججول رقػ ) 
 الشدبة التكخار الجشذ

 %60 72 ذكخ

 %40 48 أنثى

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
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 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب الجشذ13شكل رقػ ) 

 

 (.04باالعتساد عمى بيانات الججكؿ رقع )السرجر: 

شسمت عيشة الجراسة كال الجانبيغ مغ ذكػر كإناث بشدب متقاربة كىحا ما يجؿ عمى أف كل مغ       
فخد مغ عيشة الجراسة  72الجانبيغ يدتعسمػف الشقل الحزخؼ كبالتالي يسكغ أف نقػـ باإلحرائيات فاف 

مغ  %40فخد مغ فئة اإلناث ندبة  48ذكػر كىع الفئة أكبخ كسا تسثل عيشة الجراسة مغ  %60يسثمػف 
 إجسالي أفارد عيشة الجراسة، كيسكغ أف نقػؿ أف فئة ذكػر تدتعسل الشقل الحزخؼ أكثخ مغ فئة اإلناث. 

 الدؼ .9
 (: تؽزيع أفخاد العيشة حدب الدؼ 15ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الدؼ

 %30.8 37 سشة 08مؼ  أقل

 %38.3 46 سشة 61سسة إلى   08

 %30.8 37 سشة 61أكثخ مؼ 

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
 

47% 

53% 

 التكرارات

 أمً

 إبتدائً
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 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب الدؼ14شكل رقػ ) 

 
 (.15السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

التسثل البياني يػضح الججكؿ أعاله الحؼ يسثل الفئة العسخية لمسجتسع كالية بدكخة إلى أف الفئة تشقال       
سشة حيث تسثل عجد أفخاد مغ  60سشة إلى  18في السجتسع  يحثيا ىي الفئة العسخية التي تسثل مغ 

ئات كذلظ اتي تسثل لمعسل ، مقارنة بباقي الف%38.30فخد كالتي تسثل بشدبة  46العيشة الجراسة مغ 
سشة  18)شمبة، عساؿ( في إشار التشقالت الزخكرية في نقل الحزخية، أما الفئات التي تميياٌ أقل مغ 

كىي الفيئة التي مكػف مغ تالميح السجراس الحيغ يتشقمػف عادة  %30.80فخد بشدبة  37الحؼ تتكػف مغ 
قل الحزخؼ بجؿ مغ السذي عمى االقجاـ كالفيئة التي باستعساؿ الشقل السجرسي كمسا جعميع يتشقمػف في الش

، فيي الفئة التي تسثل فئة %30.80فخد كتسثل بشدبة  37سشة تسثل مغ العيشة الجارسة  60أكبخ مغ 
 الستقاعجيغ كغيخىع.

 السيشة .3
 (: تؽزيع أفخاد العيشة حدب السيشة16ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات السيشة

 %37.5 45 طالب

 %27.5 33 السؽظف

 %35 42 بطال

30.8% 

38.3% 

30.8% 

 التكرارات

 أمً

 إبتدائً

 متووسطة
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 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب السيشة15شكل رقػ ) 

 
 (.15السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

حكع عمى ىحه الجراسة التي تسثل نقل الحزخية لجػ السجتسع كالية بدكخة مسا جعمشا نقػؿ  يسكغ       
كلتييا الفئة  %37.5شالب بشدبة  45بيحه الجراسة التصبيؿية مغ خالؿ ىحه عيشة الجراسة التي مكػف مغ 

 ، ىع%72.5كما يقارب ندبة  87أؼ مجسػع  %35بصاؿ بجكف عسل بشدبة  42الثاني التي تسثل 
الستعمسيغ األساسيغ لخجمة نقل الحزخية في إشار ما يعخؼ بالتشقالت الزخكرية اليػمية )السشدؿ/العسل، 

، %27.5مػضف بشدبة  33السشدؿ/ الجامعة كالعكذ(، كفي أخيخ تأتي الفئة السػضف التي تتكػف مغ 
ىحا ما يجؿ أف الفئة كىع عادة ما يدتعسمػف نقل الحزخؼ ُاثشاء ذىب إلى العسل كالخجػع إلى السشدؿ ك 

 الصمبة كالعاشل عغ العسل أكثخ استعسل الشقل الحزخية.  

 

 

 

 

37.5% 

27.5% 

37% 

 التكرارات

 أمً

 إبتدائً

 متووسطة
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 السدتؽى التعميسي .4
 (: تؽزيع أفخاد العيشة حدب السدتؽى التعميػ 17ججول رقػ )

  
 الشدبة السئػية التكخارات السدتػػ التعميع

 %7.5 9 أمي

 %8.3 10 ابتجائي

 %9.2 11 متػسصة

 %29.2 35 ثانػؼ 

 %45.8 55 جامعي

 %100 120 السجسػع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب السدتؽى التعميػ16شكل رقػ )   

 
 (.17السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

مغ إجسالي أفخاد عيشة الجراسة كىع  %45.8فخد مغ مدتػػ الجامعي بشدبة  55تسثل ىحه العيشة الجراسة 
مغ إجسالي أفخاد عيشة الجراسة  %29.2فخدا الحيغ يسثمػف ندبة  35األكثخ الفئة في عيشة الجراسة تمييا 

8.2% 
8.3% 

9.2% 

29.2% 

45.8% 

 التكرارات

 أمً

 إبتدائً

 متووسطة

 ثاوي

 جامعً
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فخدا مغ إجسالي دراسة ىحه العيشة بشدبة  11مدتػػ ثانػؼ كبعجىا تأتي الفئة الستػسصة الحيغ تتكػف مغ 
، كفي أخيخ %8.3أفخاد ذك مدتػػ ابتجائي بشدبة  10عيشة الجراسة ، ككسا تسثل الفئة اخخػ مغ ال9.2%

أفخاد مغ إجسالي ىحه عيشة الجراسة كاتي تسثل ندبة  9تأتي الفيئة التي مغ نحػ األمية التي تتكػف مغ 
، كتعتبخ الفئة األكثخ ىي مدتػػ جامعي كىحا ما يديج مغ كعييع كحداسيتيع اتجاه خجمة الشقل 8.2%

ا تديج مغ مرجاؾية الحكع عمييا ألف الفئة الستعمسة تكػف عمى دراية بستصمبات الشقل الحزخية، كس
 الحزخية كضخكؼ التشقل الصمبة.

 الحالة العائمية .5
 (: تؽزيع أفخاد العيشة حدب الحالة العائمية 18ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الحالة العائمية

 %28.3 34 متدوج

 %64.2 77 أعدب

 %7.5 9 أخخى  حالة

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب حالة العائمية 17شكل رقػ )

 
 (.08باالعتساد عمى بيانات الججكؿ رقع ) السرجر:

28.3% 

64.2% 

7.5% 

 التكرارات

 خارج المدٌنة أحٌانا نعم
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فخاد التي تسثل  77خالؿ التسثيل البياني كالججكؿ أعاله نالحع كل الفئات أعدب تتكػف مغ  مغ     
، كتالييا الفئة أخخػ %38.3فخاد بشدبة ما تقارب  34، ككسا نالحع أف متدكج تتكػف مغ %64.2بشدبة 

مغ افخاد غيخ  مغ إجسالي عيشة الجارسة كىحا ما يجؿ أف أكبخ فئة تتكػف  %7.5أفخاد بشدبة  9التي تسثل 
 متدكجيغ يتشقمػف في الشقل الحزخية برفة الجائسة.  

 اإلقامة .6
 تؽزيع أفخاد العيشة حدب مكان اإلقامة (:19ججول رقػ ) 

 الشدبة السئؽية التكخارات الحالة العائمية

 %25.8 31 وسط السجيشة

 %35 42 ضؽاحي السجيشة

 %39.2 47 خارج السجيشة

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد حدب مكان اإلقامة 18شكل رقػ )

 

 (.19السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

25.8% 

34% 

39.2% 

 التكرارات

 نعم

 أحٌانا

 خارج المدٌنة
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مغ التسثيل البياني أعاله يسكغ قػؿ أف الجراسة التي تسثل نقل الحزخية لجػ السجتسع كالية بدكخة        
خارج السجيشة  47نقػؿ بيحه الجراسة التصبيؿية مغ خالؿ ىحه عيشة الجراسة التي مكػف مغ  مسا جعمشا

أؼ  %35التي تسثل سكغ ضػاحي السجيشة بشدبة  42كلتييا الفئة الثاني التي تسثل  %39.2بشدبة 
الستعمسيغ األساسيغ لخجمة نقل الحزخية في إشار ما يعخؼ  ، ىع%74.2كما يقارب ندبة  79مجسػع 

بالتشقالت الزخكرية اليػمية )السشدؿ/العسل، السشدؿ/ الجامعة كالعكذ(، كفي أخيخ تأتي الفئة التي تدكغ 
، كىع عادة ما يدتعسمػف نقل الحزخؼ ُاثشاء %28.3فخاد بشدبة  31في كسط السجيشة التي تتكػف مغ 

لخجػع إلى السشدؿ كىحا ما يجؿ أف الفئات التي تدكغ في ضػاحي السجيشة كخارج مجيشة ذىب إلى العسل كا
   ك الخيف أكثخ استعسل الشقل الحزخية. ابدكخة الحيغ يقسػف في بمجيات آتي

  السحؽر الثاني: طبيعة التشقالت في الؽسط الحزخي 

 تدتعسل الحافمة في تشقالت .0
 الحافمة في التشقالت (: تؽزيع أفخاد حدب استعسل01ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات تشقالت

 %53.3 64 ال

 %46.7 56 أحيانا

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
 
 
 
 
 
 
 
 



دراسة تحميمية لسجيشة بدكخة                                        الثالث الفرل   
 

72 
 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب استعسل الحافمة في تشقالت 19شكل رقػ )

 
 (.01بيانات الججول رقػ )السرجر: باالعتساد عمى 

شسمت ىحه العيشة الجراسة عمى استعسل الحافمة أثشاء تشقل أفخاد مجتسع كالية بدكخة حيث تسثمت عجد       
مغ إجسالي ىحه  %53.3عبخ الشقل الحزخؼ بػاسصة الحافمة مسا يقارب ندبة  ف فخاد الحيغ يتشقمػ  64

فخاد بشدبة  56قمػا أحيانا بػاسصة الحافمة تتكػف مغ عيشة الجراسة، كتمييا كحلظ عجد افخاد الحيغ يتش
كىحا ما يجؿ عمى أفخاد مجتسع كالية بدكخة يتشقمػف عبخ الحافمة اثشاء سافخىع إلى العسل أك  46.7%

 .عالخجػع إلى السشدؿ أك الجارسة مسا بجعل الشقل الحزخؼ يديل عمييع في التشقالت ى

 تدتعسل الحافمة .9
 أفخاد حدب استعسل الحافمة(: تؽزيع 00جؽل رقػ ) 

 الشدبة السئؽية التكخارات استعسل الحافمة

 %42.5 51 يؽميا

 %40 48 مخة في األسبؽع

 %17.5 21 أكثخ

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 
 

53.3% 
46.7% 

 التكرارات

 نعم

 أحٌانا
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 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب استعسل الحافمة 01شكل رقػ )

 
 (.00السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

يبيغ الججكؿ أف أغمبية األفخاد يدتعسمػف كسيمة الشقل الحزخية )الحافمة( أثشاء تشقالتيع كذلظ مغ       
كمالئسة لمحالة االجتساعية  %42.5فخاد ستعسمػنيا يػميا بشدبة  51خالؿ العيشة الجراسة مغ 
، ما يجؿ عمى اف كجػد االسباب %40فخد بشدبة  48مػف مخة في االسبػع كاالقترادية أما الحيغ يدتعس

فخاد بشدبة  21تؤدؼ بييع اليخكب مغ االستعساؿ نقل الحزخية، كتمييا الفئة التي ال تدتعسل عجد 
مسا يجعميع ال يدتعسمػف الحافمة أثشاء تشقميع في نقل الحزخؼ كتيػد األسباب إلى األمػر  17.5%

 إال صحابيا. أخخػ قج يعخفيا

 مخة التشقل في اليؽم .3
 (: تؽزيع حدب مخة التشقل في اليؽم 09ججوا رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات مخة التشقل

 %27.5 33 مخة واحجة

 %27.5 33 مختيؼ

 %40 54 أكثخ

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر:  

42.5% 

40% 

17.5% 

 التكرارات

 ٌومٌا

 مرة فً األسبوع

 أكثر
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 البياني أفخاد العيشة حدب مخة التشقل في اليؽم(: التسثيل 00شكل رقػ ) 

 
 (.09السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

نالحع مغ ججكؿ أعاله أف السجتسع أفخاد كالية بدكخة يقػمشا بتشقل في اليػـ عبخ نقل الحزخؼ        
، ككحلظ في %27.5فخد يتشقمػف مخة كحجاة في اليػـ بشدبة  33عجد أفخاد مغ خالؿ دراسة تتكػف مغ 

ة التي يتشقمػف بذكل ، كبعج تأتي الفئ%27.5بشدبة  33الفئة اخخػ يتشقمػف مختيغ في اليػـ عجد أفخاد 
كىحا ما يجؿ عمى أنيع بحاجة إلى الشقل  %40فخد بشدبة  54كبيخة كعجة مخات في اليػـ كىي تتكػف مغ 

الحزخؼ في كالية بدكخة كىشاؾ أشخاص أك أفخد الحيغ ال يستمكػف سيارات خاص بييع مسا يجعميع 
 يتػجيػف إلى نقل الحزخؼ. 

 تشقل أغخاض .4
 حدب تشقل لألغخاض(: تؽزيع  03ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات تشقل لألغخاض

 %41.7 50 دراسة

 %25 30 عسل

 %17.5 21 تدؽق 

 %15.8 19 قزايا أخخى 

27.5% 27.5% 

40% 

 التكرارات

 تسوق عمل دراسة
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 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب تشقل لألغخاض09شكل رقػ ) 

 
 (.03باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )السرجر: 

يبيغ لشا الججكؿ كالتسثيل البياني مغ خالؿ ىحه العيشة الجراسة لتشقل لألغخاض حيث تبيشا لشا أف      
 %41.7بشدبة  50التشقل في مجتسع كالية بدكخة بػاسصة الشقل الحزخية في الفئة األكلى تشقل عجد أفخاد 

مى أف الصمبة الحيغ يجرسػف في الجامعة كثانػية كمتػسصة يدتعسمػف نقل مغ أجل دراسة، كىحا ما يجؿ ع
فخد الحيغ يتػحو إلى العسل بشقل الحزخؼ بشدبة  30الحزخؼ برفة دائسة، كتأتي السخة الثاني بعجد 

الحيغ يتػجيػف إلى  %17.5فخد بشدبة  21، ككحلظ في السخة الثالثة الفئة التي يحىبػف إلى تدػؽ 25%
فخد يدتعسمػف نقل الحزخؼ في القزايا أخخػ  19غ خالؿ نقل الحزخؼ، كفي السخة األخيخة التدػؽ م

في مجتسع في كل الفئات السعشية بشقل بػاسصة  ؼ ، كىحا تعتبخ نقل الحزخؼ الزخكر %15.8بشدبة 
 الحافمة. 

 

 

 

41.7% 

25% 

17.5% 

15.8% 

 التكرارات

 دراسة

 عمل

 تسوق

 قضاٌا أخرى
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  السحؽر الثالث: مدتؽى خجمات التشقل الحزخي 

 ىل تذجع أصجقائغ عمى استعسل الحافمة  .0
 (: تؽزيع حدب تذجيع عمى استعسل الحافمة04ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الفئات

 %63.3 76 نعػ

 %36.7 44 ال

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب تذجيع استعسل الحافمة 03شكل رقػ )

 
 (.04باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )السرجر: 

يػضح الججكؿ ؼيسا يخز الحالة عمى تذجيع استعسل الحافمة لشثل الحزخؼ حيث أفخاد العيشة أف     
، %63.3فخاد يػافقػف عمى استعسل الحافمة بشدبة  76الحالة العامة ليحه الػسيل نقل مقبػلة كذلظ بعجد 

 الحافمة كتعػد االسباب ليع. ؿغيخ مػافقػف عمى االستعسا %36.7فخاد بشدبة  44في حيغ يخؼ عجد 

 

63.3% 

36.7% 

 التكرارات

 نعم

 ال
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 كيف تخيج التعامل مع الحافالت الحزخية .9
 (: تؽزيع حدب التعامل مع الحافالت الحزخية05ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الفئات

 %69.2 83 نعام التحاكخ

 %30.8 37 أحيانا

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب مخة التشقل في اليؽم 04شكل رقػ )

 
 (.05السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

يبيغ لشا الججكؿ مغ خالؿ األرقاـ بعج دراسة العيشة في كالية بدكخة يتزح لشا أنا افخاد مجتسع كالية        
، كفي حيغ يخفزػف أخخكف يخدكف تعسل %69.2بدكخة يخدكف التعامل مع الحافمة بشطاـ التحاكخ بشدبة 

 ـ التحاكخ أفزل حل ليع.. كىشا يسكغ مجتسع كالية بدكخة التعامل بشطا%30.8بيا أحيانا بشدبة 

 

 

 

669.2% 

30.8% 

 التكرارات

 نعم

 ال
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 ىل ترل في وقتغ عشج استعسل الحافمة .3
 (: تؽزيع حدب األوقات06ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الفئات

 %75.8 91 نعػ

 %24.2 29 ال

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 العيشة حدب األوقات(: التسثيل البياني أفخاد 05شكل رقػ ) 

 
 (.06السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

نالحع مغ خالؿ الججكؿ يبيغ لشا عشج استعسل الحافمة لشقل الحزخؼ قج يرمػف في الػقت السشاسب ليع 
كىحا ما يجؿ أف الكجػد أؼ مذكمة أثشاء تشقل بالحافمة إلى  %75.8عشج ذاىب إلى دراسة، العسل بشدبة 

 اف سػاء العسل أك دراسة. أؼ مك

 

 

 

75.8% 

24.2% 

 التكرارات

 ال نعم
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 مدتؽى الخجمة السقجمة في الحافمة .4
 (: تؽزيع حدب مدتؽى الخجمة السقجمة في الحافمة07ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات مدتؽى 

 %38.3 46 ضعيف

 %25.8 31 متؽسط

 %22.5 27 حدؼ

 %13.3 16 قؽي ججا

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب مدتؽى الخجمة السقجمة في الحافمة 06شكل رقػ )

 

 (.07السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

مدتػػ الخجمة التي تقجميا  عمى %38.3فخدا مغ الجراسة العيشة يسثمػف ندبة  46يبشيغ لشا الججكؿ      
فخد مغ  27، ك %25.8فخد يقمػف مدتػػ متػسط بشدبة  31الحافمة ضعيف، أما باقي يخكف أف 

38.3% 

25.8% 
22.5% 

13.3% 

 التكرارات

 قوي جدا مرتفعة متوسط مقبولة
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، أما باقي يقمػف مدتػػ الخجمة قػؼ ججا بشدبة %22.5إجسالي دراسة العيشة يخكنيا حدغ بشدبة 
 ، كىحا ما يجؿ عمى أف مدتػػ الحجمة في الحافمة ضعيف. 13.3%

 لحافالت الحزخية في إحجاث التمؽث الجؽي ألثخ ا .5

 (: تؽزيع حدب مدتؽى إلثخ الحافالت في التمؽث الجؽي 08ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات مدتؽى 

 %40.8 49 ضعيف ججا

 %22.5 27 متؽسط

 %30.8 37 قؽي 

 %5.8 7 قؽي ججا

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب مدتؽى إلثخ الحافالت في التمؽث الجؽي  07شكل رقػ )

 

 (.08السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

40.8% 

30.8% 

22.5% 

5.8% 

 التكرارات

 قوي جدا مرتفعة متوسط مقبولة
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 كىحا %40.8مغ خالؿ الججكؿ نخػ مدتػػ إلثخ الحافالت في التمػث الجػؼ ضعيف ججا بشدبة      
ما يجؿ عمى عجـ كجػد إمكانيات ألثخ الحافمةُ أثشاء تقدط السصار كالثمػج يعرب تشقل عمى السجتسع كالية 

 بدكخة. 

 محطات الشقل في السجيشة .6
 (: تؽزيع حدب محطات الشقل في السجيشة09ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الفئات

 %59.2 71 نعػ

 %40.8 49 ال

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب محطات الشقل في السجيشة 08شكل رقػ )

 

 (.09السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

59.2% 

40.8% 

 التكرارات

 مقبولة

 متوسط
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، %59.2يػضح لشا الججكؿ أف أفخاد كالية بدكخة يػفقػف عمى محصات الشقل في السجيشة بشدبة      
، كىحا ما يجعل السحصات الشقل الحزخية في تشػع األماكغ في مختمف %40.8كباقي غيخ مػافق بشدبة 

 أنحاء السجيشة بدكخة. 

 الدعخ .7
 (: إجابات أفخاد العيشة لسالئسة الدعخ91ججول رقػ )

 الشدبة السئؽية التكخارات الدعخ

 %22.5 27 مقبؽل

 %31.7 38 متؽسط

 %45.8 55 مختفعة

 %100 120 السجسؽع

 اعتساد عمى نتائج االستبياف spssمخخجات السرجر: 

 (: التسثيل البياني أفخاد العيشة حدب الدعخ09شكل رقػ ) 

 

 (.91السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول رقػ )

22.5% 

31.7% 

45.8% 

 التكرارات

 مقبولة

 متوسط

 مرتفعة
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فخد يخكف أف الدعخ السختفع عمى التشقل  55مغ أفخاد العيشة يستمػف  %45.8يػضح لشا ججكؿ ندبة      
فخد يخكف الدعخ متػسط، أما مقبػؿ كيمبي الخغبات  في حيغ  38يسثمػف عجد   %31.7مالئع كندبة 

غخد مغ الفئة األخخػ عجـ مالئسة الدعخ السصبق بدبب كثخة التشقالت اليػمية لقزاء الحاجات  27يخػ 
 كالحىاب اليػمي لمعسل كالجراسة. 

 الشتائج واالقتخاحات 

 البيانات كتفديخىا يسكغ اسػتخالص الػضػعية الحاليػة لمشقػل الحزػخؼ عمػىمغ خالؿ تحميل        
تع  ثع نعػج الشتػائج العامػة التػي ، كاستشتاج حمػؿ عمى ضػء اقتخاحات السبحػػثيغ،كالية بدكخة مدتػػ 

بيا في تبػي التػصل إلييا مغ خالؿ الجراسة إجابة عمى األسئمة التػي أثػارت مذػكمة البحػث كالتػي تػع
كمجػ تحقيق األىجاؼ  محاكر مغ خالؿ استسارة البحث كالتحقػق مػغ مػجػ إلساميػا بجػانػب السػضػػع

 كبحلظ كانت نتائج الجراسة كسا يمي: السخجػة مغ الجراسة،

 تكػف  لتشقالتيعمػغ مجسػػع أفػخاد العيشػة  %60 إف الفئة األكثخ تشقال ىي فئػة الػحكػر كذلػظ بشدػبة
مجسػع أفخاد العيشة  %40عمػى عكػذ اإلنػاث الستػشقالت كالتػي كانػت  غػخاض أخخػ،لمعسل كأل

الجراسة أك لقزاء  كبالتالي فاف الفئة الذابة ىي األكثخ تػشقال، سػػاء كانػت تػشقالتيع لمعسػل أك
سشة  60لى إ 18أعسارىع مغ  حاجات أخخػ، لػحلظ تبػخز أىسيػة الشقػل بالسجيشػة كتعتبػخ التػي تتػخاكح

 .%38.30حدب دراستشا مغ أكثخ الفئات تشقال كذلظ بشدبة 
  في مختمف األشػار  دراسةمغ ناحية الػضيفة فاف معطع الستشقميغ مغ الفئػة العاممػة كالػحيغ يتشقمػػف

 .%41.7كىحا بشدبة 
  اإلنػاث ككبػار الدػغ كلػحلظ نجػج أف معطػع بػاسصة استعسل الحافمةتشقالت األفخاد في 

عجد  تشقالت األفخاد تكػف صباحا كمداء بدبب العسل أك الجراسػة أك لقزػاء الحاجػات كبالتػالي فػاف
 %.53.3الحزخؼ بشدبة  التشقالت يدداد بحدب كسيمة الشقل

 رغع تصػر عخض خجمات الشقػل الحزػخؼ إال أف شاقػة اسػتيعاب بػاسػصة الحافمػة غيػخ 
كشػؿ  االنتطػاـ، كفػضػى التدػييخ، تػأخخ االنصػالؽ كالػصػػؿ،كاؼية كىحا لعجة عػامل مشيا عػجـ 

  .مجة التشقل، باإلضافة إلى عجـ تػزيع أغمب لعجد الحافالت عمى مختمف األكقات
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  خجمة نقل الحزخؼ كالسػاقػف فيػي تفتقػخ ألدنػى شػخكط  نقل الحزخؼ أما بخرػص تػاجج 
 خافق كالتجييدات.لزيقيا كانعجاـ الريانة كالشطافة كالس الحزػخية

  السعشية أدػ إلى االسػتغالؿ العذػػائي لمخصػػط مػغ نقل الحزخؼ إف غياب التشطيع السحكع مغ قبل 
كسا  كمتعاممي الشقل الحزخؼ مسا أدػ إلى تأخخ الستشقل في الػصػػؿ إلػى السكػاف الػحؼ يقرػجه قبل

 حخكة السخكر. يخجع ىحا التأخخ إلى نقز في عجد الحافالت ككحلظ االكتطاظ في
 أغمبية  يعج االكتطاظ مغ أىع السذاكل التي يعاني مشيا الستشقل أثشاء اسػتعساؿ الحافمػة كىػحا مػا أكػجه

كالتعخض إلى  السبحػثيغ، كأبخز اآلثار الستختبػة عػغ ىػحا االكتطػاظ تتسثػل فػي اإلرىػاؽ الجدػجؼ
 تة.عسمية الدخقة كالسمل مغ كسائل الشقل كذلظ بشدب متفاك 

  فيػي  في استعسل الجافمة في اليػـإف نػعية الخجمة شيء ميع بالشدبة لمستشقل فسغ ناحية معاممػة
مغ استعسل نقل %، باستثشاء بعس الحاالت التي يقمل فييا 42.5بشدبة  إلى حج ما مقبػلػة

 %.17.5بالحافمة بشدبة  مستشقلالحزخؼ ل
 مغ عجمو  سي فػي قبػػؿ الستشقػل كاسػتعساؿ لمحافمػةإف تػفخ ضخكؼ الخاحة كالشطافة كاألماف دكر أسا

فالشطافة تػفخ جػ الخاحة كتجعميػع يسيمػػف السػتعساؿ الحافمػة الشطيفػة كعمػى ىػحا األساس فقػج كانػت 
 الدالمة، الخاحة، )الشطافة، إجابػات السبحػػثيغ متفاكتػ متفاكتػة فػي مػجػ تػػفخ الحافمػة عمػى شػخكط

  األماف(.
 ف مذكمة الشقل كالتشقل تخجع في معطسيػا إلػى نقػز فػي عػجد الحػافالت كسػػء تشطػيعإ 

، كىحا راجع لالكتطاظ عمى مدػتػػ الحطيػخة ككػحا اكتطػاظ عمػى لشقل الحزخؼ مع تشطيع الػقتا
 كاالستغالؿ العذػائي ليا، كىحا ما انعكذ سمبا عمى نػعيػة الخجمػة السقجمػةنقل الحزخؼ مدػتػػ 

 إضافة إلى نقز السخافق الخاصة بيحا القصاع مثل الحالة الديئة لمصخقات. فػي ىػحا السيػجاف
 

 

 

 

 



دراسة تحميمية لسجيشة بدكخة                                        الثالث الفرل   
 

85 
 

  خالصة الفرل 

يعاني مشيا  إف الشتائج التي تػصمشا إلييا مغ خالؿ الجراسة التػي قسشػا بيػا تبػيغ لشػا أف السذػاكل التػي      
 ( ىي جػدء مرػغخ مػغ السذػاكل التػيخارج السجيشةكسط السجيشة، ضػاحي السجيشة، الحزخؼ ) الشقل

أف الشقل  حيػث تػع التػصػل إلػى بدكخةيعاني مشيا الشقل الحزخؼ الجساعي بػاسصة الحافالت في مجيشة 
شاممة في أكضاعو في  الحزخؼ الجساعي بػاسصة الحافالت يحتاج إلػى نطػخة فاحرػة بػل إعػادة نطػخ

 كبالتالي كجب التػزيع األمثل لػسائل الشقل عمى الخصػط، ة بصخيقة مشدقةسبيل إرساء أسذ تشطع الحخك
ليكػف بعجه ضخكرة إنذػاء ىيئػة مشطسػة بيػجؼ التشدػيق  حدػب دراسػات الصمػب كالعػخض نقل الحزخؼ 

بػيغ مدػتعسمي الشقػل لزساف االستغالؿ األمثل لػسائل الشقل كالتدييخ الجيج لذبكة الشقل الحزخؼ 
 .يالجساع
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  الخاتسة
ىي العشرخ السحجد الختيار صيغة الشقل لالفخاد الخاغبيغ في التشقل،  نقل الحزخؼ  تعتبخ الحجمة      

الجساعي مغ شانو اف يقمل مغ استعساؿ الديارة الخاصة داخل  الحزخؼ  ىحا الجانب في الشقل كاف مخاعاة
  .عشيا مغ اثار سمبية عمى البيئة كالسحيط يشتج السجيشة ك ما

كسط السجيشة كضػاحييا الكيؽية في حجمة الشقل الحزخؼ  اف استصالع راؼ الدبائغ حػؿ السعاييخ     
، ىحا التجىػر ناتج نقل الحزخؼ  ، عبخ عغ مدتػػ الخجمةبدكخةالججيجة بسجيشة  ػ السحصةكخارج السجيشة

 الدبػف كرغباتو، رغع ارتفاع مخدكدية ىحا الخط كتدايج اىسيتو.  عغ ضعف تدييخؼ، كعجـ احتخاـ
كالسجيشة بذكل عاـ كتشطيسيا يعشي االستفادة مغ االساليب الجيجة السصبقة في اف االىتساـ بالشقل     

التي بخزت في ىحا السجاؿ، مع االخح بعيغ االعتبار نتائج مجسػع الجراسات التي يقػـ بيا الباحثيغ  السجف
 الجامعات، اذ مغ شاف ىحه الجراسات اف تزع تذحيز لمػاقع بالػقػؼ عمى نقاط القػة ك الزعف في
مغ شانيا ايزا اف تقتخح حمػؿ لترحيح انحخافات التدييخ العسمي ك اليػمي الستغالؿ الحجمة  كسا

 لمشقل.  العسػمية

  : نتائج الجراسة 
 سسحت لشا ىحه الجراسة لمػصػؿ الى عجة نتائج نحكخ اىسيا في مايمي: 

  عامل مت 344بالفػضى في التدييخ اذ نحري  بدكخةلسجيشة  ؼ يتسيد سػؽ الشقل الحزخ
كسا أف الستعامميغ يتػزعػف برفة غيخ متػازنة تبعا لسخدكدية  ،2020حدب احرائيات 

مغ تجىػر في  كسط السجيشةما يثبت صحة الفخضية الثانية يعاني  كىحا الشقل الحزخؼ 
تيا الحافالت كقمة نطاف كاكتطاظجػانب  السدتعسميغ مغ عجة كاستياء، نقل الحزخؼ  الخجمة

 االكلى صحيحة؛كمشو فالفخضية 
  اذ  بدكخةفي مجيشة  حزخؼ أىع حط  نقل الحزخؼ ضػاحي مجيشة بدكخة مغيعتبخ خط

مدافخ يػميا كليحا يتع قبػؿ الفخضية  3460اذ يشقل في الستػسط  حافمة 75نحرى بو 
 الثالثة؛

 برفة مشتطسة، كىحا  الحزخؼ يػميا% يعتادكف الشقل 53.3 حدب الجراسة السيجانية ندبة
 ؼالتخأمػاأكؼياء لسثل ىحا الشػع مغ الخجمات، كىع عمي استعجاد الستعساؿ  أنيعيجؿ عمي 

الخجمة ؼيو، كلكػنو كسيمة نقل حزخية متصػرة، لكغ ىحا االستعساؿ مختبط  الرتفاع مدتػػ 
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الدبائغ بدعخ التحكخة كىحا ما يدتجعى الي ضخكرة دراسة اسعار الشقل بسا يتشاسب رأػ حدب 
رغع ارتفاع تكاليف االستثسار كمشو فالفخضية الخابعة ايزا  لألفخادالسعيذي  كالسدتػػ 
 صحيحة.

 الجراسة:  آفاق 
بسدتعسمي ىحا  ، كاف االىتساـبدكخةىػ خط ىاـ في مدار التخامػاؼ قيج االنجاز لسجيشة  نق الحزخؼ 

جديجىا في لت الحط كاستصالع آرائيع أبخز أىسية احتػاء السعاييخ الكيؽية لجػدة الخجمة في الشقل،
لمخقي بخجمة  خجمة الشقل بػاسصة التخامػاؼ، حتي يؤدػ ىحا االستثسار الجكر الحؼ كضع مغ أجمو،

  .جػدة كاستجامة الحزخؼ الشقل 
 اإلقتخاحات 

قصاع  مػغ شػخؼ السبحػػثيغ لتفعيػل االقتخاحاتمغ خالؿ الجراسة السيجانية تع التػصل إلى بعػس 
متصمبات  كيتػصل ا األخيػخ مػغ خػالؿ اقتخاحػاتيع إلػى تمبيػةالشقل الحزخؼ مغ أجل إف يدعى 

الزػء عمى بعس  يسكػغ أف تمقػي اإلقتخاحاتككػل ىػحه الشقل الحزخؼ الستشقل سػاء عمى مدتػػ 
 الشقائز التي يعاني مشيا الشقل مغ بيشيا :

 الحافالت الالزمة التي تكػف أكثخ راحة لكػف األحياء بعيجة عغ كسط السجيشة تػفيخ 
 .كضػاحييا

 .أف يذتخط في الدائق الكفاءة كالخبخة كأف يكػف مؤىال لسسارسة نذاط الشقل 
 .التقميل مغ االزدحاـ كباختيار مػاقع السخافق كتييئتيا 
  .زيادة عجد مفتذي الشقل كتػفيخ الػسائل 
 تشقل الحافالت. تشطيع مػاقيت 
  لمستعامل القادر عمى تػفيخ حافالت مغ الشػع  نقل الحزخؼ إعصاء األكلػية في استغالؿ

 الجيج.
 .تحجيج شاقة االستيعاب القانػنية لمسخكبات كمخاؾبة كل خصػط التعبئة السبالغ فييا 
 .تعبيج الصخقات كتييئة مػاقف الحافالت 
 لقاعجية الستػفخة. إيجاد مدايخة بيغ خصػط الشقل كاليياكل ا 
 تخريز أركقة في الخط الحزخؼ خاصة بحافالت الشقػل، كمشػع نػقػف كمػخكر الدػيارات 

 بيا خاصة في ساعات الحركة.
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 نقل الحزخؼ  التشطيع القانػني بيغ الستعامميغ بيجؼ رفع مدتػػ الخجمة. 
 التؽصيات 

الشقػل كفقػا  الالزمػة لسعالجػة مختمػف مذػاكلعمى ضػء ىحه االقتخاحات قسشا بػضع مختمػف التػصػيات    
 لجراسػتشا ليػحا الخػط الحزػخؼ كمػغ أىػع التػصػيات التػي خخجشػا بيػا :

  إعصاء أىسية لشطاـ الشقل عبخ كامل السحيط، فقج تكػف لقػاءات تحديدػية لمسدػتغميغ يػتع فييػا
 عخض أىسية الشقل داخل السجيشة كضػاحييا. 

 حدب  ميجانية مع التصبيق تذسل تػزيع مختمػف محصػات الشقػل عمػى كامػل الخػط إنذاء دراسات
السخترة  الكثافة الدكانية لمقصاعات العسخانية، ىحا التكفل يكػػف بإشػخاؼ كيقترػخ عمػى الجيػات

 السيجاف. بتصمبياالسعشية بحلظ، كىحا بمجاف ذات كفاءات 
 كتشطيع استغالؿ الخط. الحزخؼ  إعجاد سياسة التحكع في تػزيع شبكات الشقل 
 .ضخكرة تػفيخ األمغ كالخاحة كالدالمة ككل الذخكط الالزمة لمستشقل 
 قرج  االلتداـ بتصبيق ماىخ مشرػص عميو في بصاقات التػثيق السعتسػجة مػغ شػخؼ مجيخيػة الشقػل

 .الحزخؼ  تدييل عسمية الشقل
 ،لمتػقفات...(  قات، انجػاز محاكر مخررػةالصخ  تييئػػة السدػاحات الحزػخية )تييئػػة األرصػفة

لسجسل الخط  مع بعس التجعيسات ألف شبكة الشقػل الحاليػة ال تدػسح كال تزػسغ تغصيػة كاممػة
 كالسشاشق العسخانية.

 عذػائية. فخض قػانيغ صػارمة تحكػع كتػشطع الشقػل الحزػخؼ عبػخ خصػشػو الستدايػجة برػػرة  
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 قائسة السرادر والسخاجع 

 السرادرأوال: 

 ،بيخكت لبشاف  لداـ العخب السحيط، السجمج الثاني، ابغ مشطػر 
 ،العخبي  ، مذكالت السجيشة، مرخ، السكتبعبج الحسيج احسج رشػاف، حديغ

  2002الحجيث،
 ،السكتب العخبي الحجيث،خمذكالف السجيشة، مر عبج الحسيج، احسج رشػاف، حديغ ، 

2000  
 2000، دار صفاء لمشذخ ،1ط مبادغ تخصيط الشقل الحزخؼ،، زيغ العابجيغ عمي   
    دار السعخفة الجامعية2ج  جتساع الحزخؼ،عمع اإل، الديج عبج العاشي الديج ، 

2000. 

 ثانيا السخاجع
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 السالحق
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 60.0 60.0 35.8 72 ذكر

 100.0 40.0 23.9 48 أنثى

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 .7.8 .7.8 4.81 73 سنة 18  من أقل

 4284 7.87 82.. 14 سنة 60 إلى 18 من

 100.0 30.8 18.4 37 سنة 60 من أكثر

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 المهنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 37.5 37.5 22.4 45 طالب

 65.0 27.5 16.4 33 موظف

 100.0 35.0 20.9 42 بطال

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 

 

لٌمًعالت المستوى  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

 7.5 7.5 4.5 9 أمً

 15.8 8.3 5.0 10 ابتدائً

 5. .28 585 44 متوسطة

 54.2 .28. 4381 75 ثانوي

 100.0 45.8 27.4 55 جامعً

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 

 الحالة العائلٌة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 28.3 28.3 16.9 34 متزوج

 أعزب

 حالة أخرى

33 

2 

7.87 

185 

418. 

385 

2.85 

385 

Total 120 59.7 100.0 
100.0 

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 

 

 اإلقامة مكان

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 25.8 25.8 15.4 31 المدٌنة وسط

 60.8 35.0 20.9 42 مدٌنة ضواحً

 100.0 39.2 23.4 47 المدٌنة خارج

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 تنقالت فً الحافلة تستعمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 53.3 53.3 31.8 64 نعم

 100.0 46.7 27.9 56 أحٌانا

Total 120 59.7 100.0  
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Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 الحافلة تستعمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 42.5 42.5 25.4 51 ٌومٌا

 82.5 40.0 23.9 48 االسبوع فً مرة

 100.0 17.5 10.4 21 أكثر

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 الٌوم فً التنقل مرات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.5 27.5 16.4 33 واحدة مرة

 55.0 27.5 16.4 33 مرتٌن

 100.0 45.0 26.9 54 أكثر

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 تنقلك أغراض

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1483 1483 182. .5 دراسة

 4483 25.0 14.9 30 عمل

 84.2 4385 4.81 4. تسوق

 100.0 15.8 9.5 19 أخرى قضاٌا

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   
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 الحضرٌة الحافلة استخدام على وأصدقائك أهلك تشجع هل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 63.3 63.3 37.8 76 نعم

 100.0 36.7 21.9 44 ال

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 الحضرٌة الحافالت مع التعامل ترٌد كٌف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 69.2 69.2 41.3 83 التذاكر بنظام

 100.0 30.8 18.4 37 أحٌانا

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 

 

 

 للحافلة استعمالك عند وقتك فً تصل هل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 75.8 75.8 45.3 91 نعم

 100.0 24.2 14.4 29 ال

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 الحافلة فً المقدمة الخدمة لنوعٌة تقٌمكم مستوى هو ما

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 38.3 38.3 22.9 46 ضعٌف 
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 64.2 25.8 15.4 31 متوسط

 86.7 22.5 13.4 27 حسن

 100.0 13.3 8.0 16 جدا قوي

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 الجوي التلوث إحداث ًق الحضرٌة التفالحا ألثر تقٌمك ما

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 40.8 40.8 24.4 49 جدا ضعٌف

 63.3 22.5 13.4 27 متوسط

 94.2 30.8 18.4 37 قوي

 100.0 5.8 3.5 7 جدا قوي

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 

 كافٌة المدٌنة فً المتواجدة النقل محطات فً رأٌك ما

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 59.2 59.2 35.3 71 نعم

 100.0 40.8 24.4 49 ال

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   

Total 201 100.0   

 

 

 هً هل الحضري النقل تسعٌرة  فً رأٌك ما

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22.5 22.5 13.4 27 مقبولة

 54.2 31.7 18.9 38 متوسط

 100.0 45.8 27.4 55 مرتفعة

Total 120 59.7 100.0  

Missing System 81 40.3   
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Total 201 100.0   

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 120 59.7 

Excluded
a
 81 40.3 

Total 201 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.0.. 5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha
a
 

N of Items 

.024 7 

 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Sum Mean Std. Deviation 

 49195. 1.4000 168.00 120 الجنس

 83175. 1.9250 231.00 120 السن

 85467. 1.9750 237.00 120 المهنة

 1.31227 3.7750 453.00 120 لٌمًعالت المستوى

 45251. 1.7167 206.00 120 العائلٌة الحالة

 79846. 2.1333 256.00 120 اإلقامة مكان

 50098. 1.4667 176.00 120 تنقالت فً الحافلة تستعمل

 73622. 1.7500 210.00 120 الحافلة تستعمل

 83679. 2.1750 261.00 120 الٌوم فً التنقل مرات

 95966. 2.5583 307.00 120 تنقلك أغراض

 استخدام على وأصدقائك أهلك تشجع هل

 الحضرٌة الحافلة

120 164.00 1.3667 .48391 

 الحافالت مع التعامل ترٌد كٌف

 الحضرٌة

120 157.00 1.3083 .46374 

 42989. 1.2417 149.00 120 للحافلة استعمالك عند وقتك فً تصل هل
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 الخدمة لنوعٌة تقٌمكم مستوى هو ما

 الحافلة فً المقدمة

120 253.00 2.1083 1.06744 

 قً الحضرٌة التفالحا ألثر تقٌمك ما

 الجوي التلوث إحداث

120 242.00 2.0167 .97862 

 فً المتواجدة النقل محطات فً رأٌك ما

 كافٌة المدٌنة

120 169.00 1.4083 .49359 

 هل الحضري النقل تسعٌرة  فً رأٌك ما

 هً

120 268.00 2.2333 .79635 

Valid N (listwise) 120    
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 ممخص الجراسة

يعتبخ الشقل الذخياف الحيػؼ لمحياة اليػمية لألفخاد إذ يػفخ الحخكة بيغ أجداء السجيشة  
سبق فإف الشقل  في السحيط الحزخؼ، مسا أدػ الىتساـ األكثخ ليحا القصاع مغ خالؿ ما

الحزخؼ الجساعي يختز بخط أجداء السجيشة عغ شخيق الخبط بيغ الدكغ كالدكاف بالسجاؿ 
مغ تحميل كتؿيع كاقع السحصات الشقل الحزخؼ الجساعي  انصالقاالحزخؼ في األخيخ 

عمى حاجيات الفخد بالسجيشة بدكخة كالخخكج بسجسػعة مغ السذاكل كالعػائق في  كانعكاسيا
كمحاكلة بيا تحديغ الػضع  االقتخاحاتل الحزخؼ فقسشا بػضع مجسػعة مغ مجاؿ الشق

غط كتشطيع شبكة الصخؽ بذكل خاص كالبشية زكتذجيع استعساؿ الشقل الجساعي لتحقيق ال
 التحتية ) السحصات (برفة عامة .

 


