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 المقدمة
. عندما كان معظم  الحضري هاهيكلو في المدينةهناك عالقة وثيقة بين طبيعة النقل  

حيث .  ورةكانت المدن مدمجة بالضر المهام اليومية األساسية ، جازالنالمشي تعتمد الناس 
البيئات المعيشية عالية الكثافة في فكانت  عاش المواطنون في أماكن عملهم أو بالقرب منها ،

فقط خالل  ،  نسمة 50000نادرا ما بلغ عدد سكانها  ،المدن المتكاملة  وظيفيا .صغيرة اماكن 
النتقال باعالية نسبًيا مما سمح  وسرعمنوعة قامت الثورة بمركبات ذات سعة  الصناعةعصر 

توطد و المدينةحجم القيود على  لذا تخففت.  كميات أكبر من السلع و تبادل مسافات أكبرالى 
 . بين تكنولوجيا النقل والشكل الحضريالعضوي الترابط 

في  حاسمأثر  تطوير السكك الحديدية والترام )الترام(لخالل القرن التاسع عشر كان  
في المدينة ،  ألرضالستخدامات االتخصص الوظيفي مكان العمل ، وتشجيع عن فصل المنزل 

في لندن بين عامي ف.  ممرات النقل األكثر سهولةب وفي تعزيز اختراق المناطق الريفية المحيطة
خطوط السكك الحديدية تأثيرات تكوينية ول نظام مترو األنفاق والضواحيكان ل 1914و  1860

خارج  نوملضواحي ونمو مستوطنات الل طاقالن واسعبنمو في التنمية الحضرية التي سمحت 
كانت األنماط واضحة حول المدن الرئيسية في شمال شرق لذلك ،  . مماثل النواة الحضرية

 الشخصي زيادة كبيرة في النقلحدثت  الثانيةالحرب في مرحلة ما بعد و.  الواليات المتحدة
 . والتوسع الهائل في المناطق المبنية في المدن

،  المناطق الحضريةالسفر عبر صل سوف ندرس الحجم المتزايد وتعقيد في هذا الف 
لمشكلة الكبرى . سنقوم بتحليل االستجابات االستراتيجية  والمشاكل التي تواجه النقل الحضري

. أخيرا  الخيارات غير القائمة لنقل والخيارات القائمة ل النقل الحضري ، ودراسة مجموعة من
 ستدامة.االالتنمية الحضرية الشكل الحضري والروابط بين النقل و لنقل والعالقة الجوهرية بين ا

 
 أنماط الطلب على السفر

 ، ارتفع العدد اإلجمالي للمركبات 1977و  1945في الواليات المتحدة بين عامي  
 22.843.000( وبحلول التاريخ األخير ثلث % 336مليون )+ 128.6إلى  مليون 29.5من 

من األسر األمريكية تمتلك  % 55، كان  2000. بحلول عام  أكثر من سيارةكان لديها األسر 
، بلغ عدد السيارات في الواليات المتحدة األمريكية  2000. في عام  من سيارة واحدة كثرا

نسبة سكان الواليات المتحدة ارتفعت .  مليون 281.4إلجمالي عدد السكان  مليوًنا 235
وإلى أكثر  ، 1990في عام  % 88إلى  1960عام  % 72ن م المركبات قيادة المرخص لهم

رحالت . وقد أدت هذه الزيادات بدورها إلى زيادة في عدد 2000بحلول عام  % 90من 
االتجاه العام بعيًدا عن المشي والنقل العام إلى استخدام السيارات ،  فاصبح.  المركبات

نفس  دام المزيد من السيارات لخدمة، يعني أنه يتم استخ السيارة اشغال وانخفاض مستويات
 العدد من المسافرين .

إلى  1950مليون في عام  2وبالمثل ، ارتفع عدد السيارات في المملكة المتحدة من  
في عام  % 14، بينما ارتفعت نسبة األسر التي تمتلك سيارة من   2000 مليون في عام 23

)التي بلغ مجموعها  الطريقكة شبطول في زيادة  مع.  2000في عام  % 73إلى  1951
إذ حركة المرور ،  كانت أقل بكثير من الزيادة في، التي ( 1994كيلومتر في عام  365000

 .1993 و 1981التدفق اليومي" على جميع الطرق بمقدار النصف تقريًبا بين زاد "متوسط 



الناس  . يسافر األمريكية مدنالكثير من هذه االتجاهات واضحة بشكل خاص في ال 
كان  1975. في عام  للعمل ، على الرغم من أن وقت السفر ظل ثابًتا أطول مسافاتاآلن 

 1990عام . في  وقت السفر عشرين دقيقةأميال ومتوسط  9إلى العمل  السفرمسافة متوسط 
. من الواضح أن أرقام المتوسط ايضا  عشرين دقيقة ستغرقتميالً و 11متوسط رحلة العمل 

 لعمر والجنس ووضع السفرل طبقلمتباينة الكبير بين المجموعات الختالف الا تخفي يالوطن
في المسافة  وقت السفر الثابت على الرغم من الزيادة. ومع ذلك ، فإن متوسط  ومكان االقامة

تم الحصول تحسين السرعات الفردية التي  المغطاة يعكس التحسينات في نظام النقل وأيضا
سيارات النقل الجماعي ب مقارنة واحد يقلها راكبإلى السيارة التي  التحول عليها عن طريق

 . والمشي 
 نمدلتعكس البنية المشتتة ل ، النمط المكاني لتدفقات التنقل تعقيدرافق هذا االتجاه ،  

في  .  منذ السبعينياتلعمل لرحلة إلى وسط المدينة لم تعد الف،  في الواليات المتحدة احيوالض
رحالت العمل الحضرية ،  جميعمن  % 34 أخرى، شكل التنقل من ضاحية إلى  1994عام 

والعكس بالعكس )من وسط  % 17 فقط التنقل "التقليدي" من الضواحي إلى وسط المدينةو
نظرا لتعقيد التدفقات ، ليس من المستغرب أن نسبة رحالت و.  % 6المدينة إلى الضاحية( 

أولئك الذين يتنقلون  1990. بحلول عام  عام واصلت االنخفاضوسائل النقل ال باعتماد العمل
 .  من جميع رحالت العمل % 88على  وااستحوذ ةخاص بسيارات

 59العمل ، وهو ما يمثل  الىمعدل السفر من  نما السفر خارج العمل بوتيرة أسرع 
بحلول  % 74و  1969في الواليات المتحدة األمريكية في عام  ةالمحلي اتمن جميع السفر %

األسر الثرية وذات الدخل  . ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد1990عام 
حجم األسرة والزيادة  المزدوج ، مما يعزز المزيد من الرحالت الترفيهية ، وانخفاض في

 زيد من المركبات على الطرق ، زادفي الجمع بين هذه االتجاهات لم . المقابلة في عدد األسر
 . يعكس خاصةالسيارة الزيادة االعتماد على ب ، مسافات أطولالمسافر عبرها  األميال لمعد

 خلقهذا  مسبوق ، ولكنالغير التنقل الشخصي مستوى وعدد األسر تزايد   استخدام السيارة
 . العديد من المشاكل المرتبطة بالنقل الحضري

 مشكلة النقل الحضري
 -:ما يلي  ل الحضريالجوانب الرئيسية لمشكلة النقتضم  

توفر التنقل  . الوظيفة األساسية للنقل الحضري هي حركة المرور واالزدحام المروري .1
. السبب الرئيسي  تقليل االزدحامبلألشخاص والبضائع داخل المدينة  ، والكفاءة 

 الختناق حركة المرور في المناطق الحضرية هو زيادة عدد المركبات واستخدامها
أوقات معينة  بشكل أكثر تحديًدا ، ينبع من تركيز تدفقات السفر في.  لطرقلشبكة ا

توزيع الرحالت اليومية من  نموذج في ةخالل اليوم ، مع السبب الرئيسي للقمم المزدوج
قد تواجه المدينة ازدحاًما مرورًيا في أوقات مختلفة من  أجزاء مختلفة في العمل . والى 

ة المرور ، ولكن معظم المدن الكبرى تعاني من اليوم ، اعتماًدا على مزيج من حرك
 . مناطق المركز خالل ساعات الذروة ازدحام خطير في

ميل في الساعة  12.9 سرعة حركة المرور منفي وسط لندن انخفض متوسط   
كم / ساعة( في  17.6ميل في الساعة ) 10.9إلى  1972كم / ساعة( في عام  20.7)

كم /  16ميل في الساعة ) 10التوازن المفترضة  سرعة . هذا قريب من1990عام 
( ، يتحمل سائقي 1977. وفقا لطومسون ) مركز المدينة ساعة( لحركة ذروة ساعة في
قبل أن يبدأوا في تجنب المنطقة بأعداد كبيرة بما يكفي  السيارات سرعات منخفضة

 التوازن عند السرعة الحرجة . إلنشاء
في  استخدام وسائل النقل العاميتركز ي كل مدينة تقريًبا ف زدحام المواصالت العامة.. ا2

هناك دائما قدرة غير كافية  مهما كان حجم الطلب ،و.  ساعات الذروة الصباحية والمسائية
. في ظروف تحميل ساعة الذروة ، غالًبا ما  هذه األوقات لتوفير ظروف سفر مريحة في



، وفترات  محطات الوقوفواالزدحام في طوابير طويلة عند التوقف ، الى  يتعرض الركاب
يستخدم  . في طوكيو نظام مترو االنفاق طويلة للغاية من سفر خانق في المركبات المكتظة

 . إلغالقباوتوماتيكية البواب ألأل لسماحا"دافعي" إلجبار ركاب القطارات 
 غيرها فيو . الفرق بين حجم الذروة . عدم كفاية وسائل النقل العام خارج أوقات الذروة3

الحفاظ على ما يكفي من  استخدام وسائل النقل العام يعني أن المشغلين يواجهون مشكلة
. كان  ساعة الذروة الخدمة لتوفير،  غير المستخدمة لبقية الوقت المركبات والمصانع والعمالة

 الحد من الخدمات خارج أوقات الذروة ، مما يؤدي إلى عدم كفاية وعدمهو  الرد المعتاد
 . وسائل النقل العام في أوقات معينة من اليوممن  موثوقية وغالباً غير موجود

 ومن المفارقات ، على الرغم من وجود عدد كبير من الرحالت في المدن صعوبات المشاة. .4
يواجه المشاة  . مشًيا على األقدام ، ال يتم تضمين المشاة غالًبا في دراسات النقل الحضري

. استبدال  مشكلة الوصول إلى المرافق : ى. األول ( نوعين من المشاكل)وراكبي الدراجات
وحدات أكبر تخدم مناطق أوسع بالمستشفيات ، وما إلى ذلك(  المنافذ المحلية )مثل المتاجر ،

 . والثاني يشير إلى جودة بعيدة عن متناول المشاة المناطق الحضريةانشطة ع العديد من وتض
وضبطها ، وتؤثر  يتم تنظيفها بشكل كاف الغالبا  التي المشاة واألنفاقبيئة المشاة ، مع جسور 

 . ضوضاء المرور واألبخرة على المسافرين المشاة مباشرة
غازات العادم )ثاني أكسيد  : . النقل هو مصدر رئيسي لتلوث الهواء في المدناألثر البيئي. 5

الملوثات األخرى ،  روكربونات( والكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والهيد
. وتشمل  بيئيةال الصحة ومشاكل تسهم في مجموعة من التي مثل الرصاص والجسيمات ، 

التلوث البصري وتدمير الموائل و اآلثار البيئية األخرى الناجمة عن حركة المرور الضوضاء
 . المجتمعات عن طريق طرق النقل الطبيعية وعزل

تحدث الغالبية في  المرور على الطرق مشكلة اجتماعية كبيرة ، و تشكل حوادث . الحوادث.6
ونسبة عالية من المارة  السياراتركاب الضحايا هم من  . أقل المناطق الحضرية والضواحي

  ونتيجة امؤسف احوادث المرور على الطرق أمر تعددراسات النقل  . معظم وراكبي الدراجات
 . نظام النقل الحضري

. يصعب العثور على مكان إليقاف السيارة في معظم مراكز ف السياراتصعوبات وقو .7
المشكلة الرئيسية في  كونهاالسائقون مواقف السيارات في العديد من المدن ،  يرى.  المدن

على المدينة الكبيرة توفير مساحة لوقوف السيارات  عمرانيا. من المستحيل  المناطق الحضرية
قد يؤدي ذلك إلى وقوف السيارات  . ق القيوديتطبدون ركز ، لجميع الراغبين في دخول الم

تختلف عن  موقف سياراتصعوبات .  بشكل غير قانوني ، مما قد يعيق تدفق حركة المرور
يتم االحتفاظ بها عن عمد من قبل  الجوانب األخرى لمشكلة النقل الحضري ، ومع ذلك ،

 . مشاكل أخرىمن  السلطات المحلية في محاولة للحد
 ردود على مشكلة النقل الحضري

 :في الرد على مشاكل النقل الحضري  يمكن تحديد ثالثة مناهج عامة 
 جديدة صالح على توفير حلوالال. خالل الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، أكد نهج إ1
 انشاء في برامج هذه السياسةتجلت .  لبنية التحتية لزيادة قدرة نظام الطرق على تلبية الطلبل

. كان التركيز على جانب العرض ، وكانت سياسة النقل  على نطاق واسع هاالطرق وتحسين
. تميل الزيادات الكبيرة في سعة الطرق السريعة في العديد  موجهة نحو المركبات بشكل فعال

تفاقم مشاكل االزدحام المروري والتدهور البيئي وفًقا لقانون داون ، الذي ينص  من المدن إلى
رفع االزدحام المروري في ساعة الذروة لتلبية الحد ت على أن الطرق السريعة للركاب في المدن

المنخفضة في  حفزت زيادة حركة أصحاب السيارات تطوير الكثافةالتي  األقصى من السعة
في دور وفعالية  ، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة غير منظم االمناطق الحضرية التي تتطلب سفر

 . عامالنقل ال



أصبح هدف  ، فقدالنقل الحضري  تحولت سياسة. خالل أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ، 2
تم التركيز بشكل أكبر على استغالل المرافق  . السياسة إمكانية الوصول بدالً من مجرد التنقل

 ميع األقساملتأثير البيئي للسيارة ، وعلى حقوق الملكية لجمن ا التقليل إلى أدنى حدوالقائمة ، 
حفز خيارات  . التحول نحو الناس غير الرأسماليين وسائل النقل متخدمه الذينمن سكان الحضر 

العديد من المناطق الحضرية الكبيرة ،  السياسات المكثفة من خالل تخفيضات في معدل نمو
ية حركة شعبية تعارض التكاليف البيئ وانخفاض مستويات النمو االقتصادي الوطني ، وصعود

زمة الطاقة التي بدأها الحظر النفطي عام أالمشاريع وو واالجتماعية للطرق السريعة الرئيسية
من  سعت استراتيجيات إدارة نظام النقل إلى التالعب بالطلب وتحقيق المزيدلهذا ،  1973

 . االستخدام الفعال لقدرة الطرق السريعة الموجودة
ساعات عمل  النقل ، والتي يمكن أن تتراوح من . النهج الثالث هو عن طريق مبادرات غير3

المسافات بين المنزل ومراكز من  مذهلة لتصميم المدن لتقليل الحاجة للسفر عن طريق الحد
 . يمكننا فحص كل من هذه األساليب الثالثة . األخرى ةنشطاال

 الخاص مقابل النقل العام 
إن  . الخاصالنقل النقل العام وكل من مزايا  ركز الجدل السياسي الرئيسي على نسبية 

في  الضواحي واالرتفاعالحركة الى توفير سعة إضافية للطرق السريعة الستيعاب  التركيز على
عائدات  تتراجعف.  انخفاض استخدام وسائل النقل العام الى ياادقد مستويات ملكية السيارات 

قليل من أنظمة النقل الجماعي  الوضع الذي يعمل فيه عدد االتكاليف أنتجفي زيادة مع األجرة 
.  خدمة عامة وليس خدمة تجاريةونه كالعام يعتمد استمرار توفير النقل  . دون دعم مدنفي ال

 .كانموذج غالًبا ما يتم االستشهاد بمدينة كوريتيبا في البرازيل كنموذج لمخطط نقل حضري و
العام الحضري ،  النقل 1979 - 1974في المملكة المتحدة ، دعمت حكومة العمال  

لزيادة جاذبية وسائل  أدخلت العديد من المدن ، بما في ذلك لندن ، تجارب مدعومة للجمهور و
،  1979في عام  ين. هذا النهج كان مخالفا لفلسفة السوق التنافسية لحكومة المحافظ النقل العام

. أدى ذلك إلى وفورات  ةالمنافس بابالقيود لفتح  تالدعم لوسائل النقل العام و رفع تألغ والتي
 . الخدماتمستوى انخفاض في وفي التكاليف 

خدمات  مع امدمج، سريع مدعوم في وسط المدينة النقل النظام حيث وفي تورونتو  
إلى زيادة الرحالت إلى العمل عن طريق ، مؤديا السكك الحديدية والحافالت في الضواحي 

 -: . وأسفر السحب الالحق لإلعانات عن1988عام  % 22 الىووصلت ذروتها  النقل العام ،
حركة الركاب عام  في % 15تسلسل زيادة األجرة ، وانخفاض جودة الخدمة وانخفاض بنسبة 

تم  في بعض البلدان ، بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وفرنسا ، ، 1993
 . اماستخدام قسائم السفر لتشجيع العمال على استخدام النقل الع

النموذج األساسي هو أن صاحب العمل يصدر قسائم السفر الستخدامها لدفع تكاليف  
ألصحاب العمل  ا. بما أن القسائم معفاة من الضرائب ، فهناك حافز في وسائل النقل العام السفر

 ساهمت.  واستخدام الموظفين بدالً من زيادة األجور )الخاضعة للضريبة( ذات القيمة المكافئة
من  % 2.5فقط  بشكل طفيف في التنقل في المدن األمريكية ، مع ة العبور )ترانزيت(حرك

 % 86مقارنة بـ  1990عن طريق العبور في عام  تمتجميع رحالت األشخاص التي 
 في. يتركز استخدام الترانزيت في الواليات المتحدة األمريكية في المدن الكبرى ،  السياراتب

الدعامة األساسية  . رحالت العمل هي افات الترانزيت للمسافرينمن مس % 40يمثل  نيويورك
المدن وفي  ، من جميع رحالت العبور خالل أيام األسبوع % 55شكلت  1990، وفي عام 

سيارة ال األصغر حجماً ، وفي معظم رحالت العمل ، ال يمكن أن تنافس وسائل النقل العام
 . خاصةال

رحالت العمل من وإلى ل ف من ازدحام ساعة الذروةلتخفيافوائد معظم أنظمة العبور  
يجب أن تعزز هذه  ةتكون فعالولكي .  في الجهود لتوسيع استخدامها، ووسط المدينة 



يجب أن يكون نظام و.  السيارة الخاصة االستراتيجيات جاذبية وسائل النقل العام وتقييد استخدام
 -: النقل عالي الجودة

 لفقراء ؛ا تحملهاييمكن أن  . تقديم أسعار منخفضة بما1
 طوال اليوم ؛ ستمرةمركبات كاف لخدمة معدد . تشغيل 2
 معتغطية مكانية و بكثافةولجمهور المتنقل ، اتعكس "خطوط رغبة"  طرق. أن يكون لها 3

 ،  العبورمواقف جًدا عن  التأكد من عدم وجود أي شخص بعيدا    
 . ات السيارات. زيادة سرعات الحافالت بالمقارنة مع سرع4
 .المختلفة  بين أوضاع النقل مريحةو ةالوسائط منسق ة. توفير نظام تذكرة واحد متعدد5

 . في أدخلت العديد من المدن في أمريكا الشمالية وأوروبا أنظمة نقل عام سريعة 
 الصناعية الجديدة مدنمن العمال الذين يعيشون في ال % 53من السكان و  % 38توكهولم س
الترام والسكك الحديدية انظمة . قامت مدن أوروبية أخرى بتحديث  السكك الحديديةقل بتتن

إدخال خطوط السكك الحديدية المكهربة في الضواحي )كما هو الحال في كوبنهاغن  ، الخفيفة
تم  Tynesideأو توسيع أنظمة مترو األنفاق )لندن وباريس(. في المملكة المتحدة  وجالسكو(

كم( ، سبعة  55ميل ) 34.  مليون جنيه استرليني 300بتكلفة  1981عام  االنتهاء من مترو
دمج نظام السكك الحديدية الخفيفة مع خدمات الحافالت ومرافق وقوف  مع وأربعون محطة

ترام كهربائي يعمل على طول  . أدخلت مدن مثل مانشستر وشيفيلد السيارات ، مع إعانة ثقيلة
يستخدم نظام تراملينك الذي  حالية للحد من التكاليف ، بينماالطرق وخطوط السكك الحديدية ال

 . في لسكك الحديديةمهجور لمحولة من مسار  اكيلومتًرا في كرويدون مقاطع 28يبلغ طوله 
وقد تم  تب الجديدالربط المدينة بالمك اخفيف تم إنشاؤهالحديد النظام سكة  ،دوكالندز بلندن 

 . تجديد المنطقة فيللمساعدة  Becktonشرقاً إلى  Canary Wharfتمديد التطورات في 
 Bay Area Rapid Transit (BART))في الواليات المتحدة األمريكية ، يحمل نظام  

منطقة االعمال أكثر من نصف جميع رحالت العمل المرتبطة ب في سان فرانسيسكو كاليفورنيا
 Atlanta GAو  DC (METRO)) انظمة طورت . مدن كبيرة أخرى مثل واشنطنالمركزية 

(MARTA) نقاًل سريًعا جديًدا بالسكك الحديدية (RRT)  في اآلونة األخيرة ، كان ينظر إلى .
تم  1994و  1981. بين عامي  منخفض التكلفةبديل النقل بالسكك الحديدية الخفيفة على أنه 

ساكرامنتو ، سان  نيويورك ، بورتالند أو ، في سان دييغو كاليفورنيا ، بوفالو LRTفتح أنظمة 
إلى حد كبير ، لم تحقق أنظمة النقل .  .Louis MO خوسيه ، لوس أنجلوس ، بالتيمور ، وسانت

 . من الركاب  العام هذه األحجام المتوقعة
 يحث على استمرارالسيارات على نوعية حياة المدينة  حجم القلق بشأن تأثير إن 

 1991النقل السطحي المتعدد الوسائط لعام  قانون كفاءة. الدعم الفدرالي للنقل الجماعي 
(ISTEA) بما في ذلك أموال الطرق السريعة الفيدرالية ألنماط أخرى ،  الذي سمح باستخدام

قرن الحادي . قانون النقل لل السفر الحضري الشخصية فيمركبة ال ستخدامالالعبور كبديل 
نهج مرن للنقل ل ISTEA، إلى تعزيز شامل  1998، عام  (TEA-21)يهدف  عشرينوال

تقديم خدمة في بنجاح مع السيارة الخاصة النقل العام تنافس ي األساس ، إذا كان . ف الحضري
من المفترض أن تكون ميسورة التكلفة وآمنة ومريحة وموثوقة وفي الوقت المناسب ، ف مماثلة

يجب ان تكون . المدينة  مركزلليست بالضرورة موجهة  ومرنة بما يكفي لتلبية الرحالت التي
ؤدي إلى "سفر سلس" مع البطاقات تسهلة ، و بين وسائل النقل العام المختلفة ةتكاملمنظمة الا

. يتطلب هذا المسارات  وسائط وأوقات االنتظار الدنيا في محطات تبادل الذكية لتغطية مختلف
 . االلتزام المالي والسياسي التكامل

 

 إدارة أنظمة النقل
، استمرار توفير البنية التحتية للطرق السريعة على نطاق واسعفعل ضد  ةرد تنتج 

تضمين حركة المرور ،  بما في ذلك.  المئات من التقنيات لتحسين استخدام مرافق النقل قائمةو



للحافالت تدفقات يمينية ، وممرات ،  )مثل الفصل بين اليسار واليمين خاصة في التقاطعات
في  فقط( ، وإشارات مرور يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر ، والمزيد من حركة المرور

 يتم التحكم فيها بالضوء ودوائر صغيرة لزيادة التدفق الذي يمكن التعامل معهالتي تقاطعات ال
طعات التقا بواسطة تقاطع واحد ، شوارع ذات اتجاه واحد لتقليل حركات المرور المتضاربة في

من  والقيود على وقوف السيارات في الشوارع )مثل الطرق الصافية( لزيادة القدرة االستيعابية
مسارات المرور والممرات المخصصة للمركبات "عالية اإلشغال" والممرات المرورية القابلة 

 .  حيث تتغير األولوية مع الوقت من اليوم للعكس
بتكلفة منخفضة نسبًيا وتنطوي على وسهولة ب جميع تقنيات اإلدارة هذه تنفيذيمكن  

متطورة تعتمد على مفهوم أنظمة الطرق السريعة الخيارات ال . أكثر تعديالت مادية بسيطة
، مثل نظم تنطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات ، التي  (IVHSللمركبات الذكية )

ن تدفق حركة المرور عن طريق أنظمة تحديد المواقع العالمية ، لتحسي المعلومات الجغرافية و
من تحذير ال ، قيد التطوير،  (AVCS)تشمل أنظمة التحكم المتقدمة في المركبات  التنقل .

هو "الطريق  النهائي IVHS. إن ذلك  تلقائًيا لتجنبهاالتحكم تتولى  واألجهزة التي تصادمال
الحد األقصى من التدفق  اآللي ، وضمان يمكن جميع السائقين من التبديلالسريع الذكي" الذي 

  دون حوادث .
الطرق  ةخيارات تسعيرليا إلدارة نظام النقل االستراتيجيات المتاحة حاتشمل  

على الرغم من أن  تسعير الطرق : الرحلةفي مشاركة الوسياسات التقييد التلقائي وتشجيع 
المدن ، فإن رسوم المسافرين على الطرق في العديد من البلدان يدفعون الستخدام الطرق بين 

. في النرويج ثالث مدن ،  داخل المناطق الحضرية لم يتم اعتمادها على نطاق واسع السفر
لندن . في  ، أدخلت رسوم االزدحام ، وكذلك ملبورن و Trondheimو  أوسلو ، بيرغن

الطريق كجزء من حزمة  ةإدخال تسعير وري السلطات علىسنغافورة حفز مدى االزدحام المر
المنطقة المركزية تشمل حظر جميع المركبات  . القيود على حركة المرور في لتدابيرمن ا

ساعات الذروة ، وزيادة رسوم وقوف السيارات ،  الكبيرة ذات ثالثة محاور أو أكثر أثناء
حركة مرور الركاب ولكنها تسهل الرحالت التجارية  ومراجعة لوائح وقوف السيارات لتثبيط

هذا األخير ، الذي تم تقديمه في عام  ((ALS) الترخيص منطقةنظام و على المدى القصير ،
صباًحا  10.15صباًحا و  7:30. بين الساعة  المدينة كمنطقة سفر مقيدة ، يعين مركز 1975

يضمن أن المركبات  . تباع التراخيص وفق سلم متحرك يسمح للسيارات بدخول المنطقة فقط
أولئك الذين يحملون  )تعرف بأنها ركابركبات تجمع الالمملوكة للشركة تدفع أعلى سعر. م

، مما أدى إلى  إلى أقصى حد ALS تم تمديد 1994. في عام  أربعة أشخاص أو أكثر( معفاة
. في عام  محظورةالمنطقة لا من في حركة الدخول والخروج % 9انخفاض فوري بنسبة 

مع "رسوم االزدحام" يتم خصمها  الكترونيابنظام كامل لتسعير الطرق  ALSتم استبدال  1998
. تختلف الرسوم المفروضة  المركباتطريق تلقائًيا حيث يتم تركيب أجهزة االستشعار عبر 

مخطط لتمرير رسوم االزدحام في ك حسب مستوى االزدحام ، مما يجعلها األولى في العالم
 الوقت الحقيقي .

 -: ما يلي تتضمن سياسات إدارة حركة المرور األخرى في سنغافورة 
 )رسوم تسجيل إضافية( على جميع واردات السيارات ؛ % 140. ضريبة بنسبة 1
 جنيه إسترليني ؛ 1500رص تسجيل سنوي بتكلفة تصل إلى ف. 2
 . قيود مفروضة على عدد السيارات الجديدة المسموح بها.3

حق ب يةال يمكن شراء سيارات جديدة ما لم يكن لدى المشتري شهادة حكوم 1990من عام 
من  في كل ربع الحكومةتقرر .  عن طريق المزاد العلني االشراء ، والذي يتم الحصول عليه

وسعة الطريق ،  يسمح بها ، بناًء على العدد الذي تم إلغاؤهسنة عدد السيارات الجديدة التي ال
جديدة ما يعادل عدد السيارات ال ويقدم المالك المحتملون عرًضا ، مع عدد العطاءات الناجحة

 بقيمة أقل عرض سعر . يتم تحديد سعر الشهادةو.  المسموح بها



بدالً من فرض ف.  استخدام قوى السوق لتحقيق السياسة الىالطرق  ةيؤيد دعاة تسعير 
 ت. تمحور من خالل المثبطات النقدية الطريق ةتسعيرتعمل السفر مباشرة ،  تعديل

. وآخر هذه القيود  قضايا السياسية والعمليةعلى اإلنصاف وال العتراضات على أسعار الطرقا
بدون  الطرق ةيمكن التغلب على الصعوبات العملية لتطبيق نظام تسعير . األقل خطورة يه

رسوم الضريبة دون مقاطعة  جبايةتكلفة باهظة ، وتقنية تحصيل الرسوم اإللكترونية تجعل 
م فرض رسوم على سيارات الركاب . في مقاطعة أورانج ، كاليفورنيا ، يت تدفق حركة المرور

 االطرق هي أنه ةأقوى الحجج ضد تسعير . واحد من استخدام المركبات عالية اإلشغاللحثهم 
. األكثر أهمية ، كانت ات أصحاب السيار من الدخل األقلذوي ضد  تستخدميمكن أن 

ت أن الفوائد "لوبي السيارات" واالعتراف العام من قبل الحكوما المعارضة السياسية من قبل
ضمن تالمرور في المناطق الحضرية  . وإن مشكلة الطريق ةتعوض تسعيرأن يمكن  االجتماعية

 . السياسيين االزدحام( على جدول أعمال ةالطرق )أو تسعير ةتسعيرمسألة بقاء 
 السيارات على قيود

م تعزيز استخدا منها هدفالالسيارات حركة تقييد  اتسياس ىالطريق ، احد ةتسعير 
حظر مواقف السيارات  األخرىتشمل .  وسائل النقل العام بجعل سفر السيارات أكثر صعوبة

. الشكل النهائي لضبط السيارات  قوف السيارات في وسط المدينةلومناطق توفير معفي الشارع 
جزء من المدينة ، إما كلًيا أو جزئًيا ، عن طريق حظر دخول  فيالسيارات مرور هو حظر 

. ، أو ساعات محددة  وفًقا للوحات الترخيص( في أيام معينة نة )على سبيل المثالمركبات معي
ميالنو وجوتنبرج( لديهم اختراق محدود لحركة  المدن األوروبية التاريخية )مثل فيينا ،في 

وسط المدينة . في جوتنبرج تنقسم المدينة المركزية إلى خمسة  المرور لصالح إمكانية العيش
 احظر التدفقات القطاعية استبعادتحركة المرور داخل أي قطاع ، بنما يسمح بي قطاعات ، و

 حركة المرور.ل
 ةمنفرد من القوة العاملة األمريكية تسافر للعمل بالسيارة % 84ثالثة أرباع  أكثر من 

 1.15 كمعدل المركبات الخاصة في الواليات المتحدة األمريكيةنقل ، ت. على الصعيد الوطني 
تنفيذ برامج هي . طريقة واحدة لزيادة سعة الطريق السريع  إلى مكان العمل ةرحلال فيشخص 

يجب أن  . تقترح األبحاث أنه لزيادة إمكانية التبني ، ركوب السيارات االشتراك فيع تشجي
كثير من الناس ليسوا قابلين للتخلي فال.  تستهدف مثل هذه المخططات مجموعات سكانية معينة

اليومية مثل جمع األطفال  اتأنماط النشاطفي  اآلخرينمع ادة منفردة أو المشاركة عن حرية القي
.  ة هي تلك التي يتم ترتيبها من خالل أصحاب العمليالبرامج فعال . يبدو أن أكثر أو التسوق

أن الموظفين يفضلون حمامات السباحة على حمامات السيارات ألن  ترى أدلة من فينيكس
يتم إجراء وال يحتاجون إلى القيادة في ظروف الذروة ، و،  حينها ستخدمتسياراتهم الخاصة ال 

وبالتالي ، فإن إعداد حافالت صغيرة  ،  فرصة لالختالط مع زمالئهم الترتيبات من أجل
 . للموظفين يكون في الغالب أكثر فعالية من حيث التكلفة

 خفيفتسهم في تعلى الرغم من أن جميع االستراتيجيات التي تم النظر فيها يمكن أن  
ال توجد سياسة واحدة كافية لتعزيز االستخدام إال أنه ،  المناطق الحضريةمشكلة النقل في 

 وعة من استراتيجيات الدعم الذاتي. المطلوب هو مجم لمناطق الحضريةلنظام النقل في ااألمثل 
 . لالنظر في كل من خيارات النقل وغير النق أي. لمدينة دمجها في عملية التخطيط الشامل لو

 
 استراتيجيات اخرى

أنماط النشاط اليومي  فادة من العالقة بين النقل ،استراتيجيات غير النقل إلى اال تسعى 
أنماط العمل والبنية  :نين رئيسيياثنتركز المناهج على .  وهيكل استخدام األراضي في المدينة

 . الحضرية
 
 



 أنماط النقل والعمل
العمل التي تنشر فترة جداول ل تعزيز يمكن تخفيف مشكلة ذروة التنقل من خال 

. التقدم في تكنولوجيا االتصاالت يمكن أن يقلل أيام العمل  الرحلة إلى العمل أو تقلل من عدد
من  الحاجة لبعض الرحالت خالل يوم العمل وفي بعض الحاالت تسمح للموظفين بالعمل أيضا

على نطاق  هتطبيق له . مبدأ العمل المرن قليميةالمنزل أو من "محطات العمل" في الضواحي اإل
بالعمل لساعات غير لها يسمح  واسع في ألمانيا الغربية ، حيث أكثر من نصف القوة العاملة

. على سبيل  قد تكون كبيرة . الفوائد المحتملة لحركة المرور في المناطق الحضرية قياسية
وجد ممر المرور أنه حتى الزيادات  دالمثال ، دراسة لجسر سان فرانسيسكو خليج أوكالن

الصغيرة في عدد عمال السفن المرنة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة في التخفيف من فترة 
 ، جهد محدود، والفقط  . حتى اآلن ، كرست وكاالت تخطيط النقل الحضري المزدحمة الذروة

حتى اآلن ، مع  ةيفأثر االتصاالت على تخفيف حركة المرور طف،  لتعزيز هذه االستراتيجيات
 من مليون 6.6من عمال كاليفورنيا يعملون عن بعد في يوم عمل نموذجي ، و   لكل 1.4%

 . 1992االتصاالت األمريكيون في عام  يموظف
مليون عامل اتصاالت في الواليات المتحدة ،  50"يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى  

. عدد العاملين عن  وسائل النقل "استخدام راكب من  \مليار ميل  380مما يوفر ما يصل إلى 
، مما  2010مليون بحلول عام  14ماليين و  9من المتوقع أن ينمو إلى ما بين  بعد في طوكيو

االنفاق من مدخرات  % 25الطرق وأنظمة النقل العام مع ما يصل إلى  يقلل الضغط على
 مارسأن ت يةنامكيكمن في ا ةركزيالمالأخرى ، فإن خطر على النقل العام . من ناحية  السنوية

المدن ، ألن العيش على الهامش الحضري  اتحاف التوسع فيتعزيز اتجاه مراكز العمل عن بعد 
 . أو ما وراءه لن يكون مزعًجا من وجهة نظر التنقل

 

 النقل والبنية الحضرية
( 1977طومسون )حدد  . كما رأينا ، توجد عالقة تكافلية بين النقل والبنية الحضرية 

. على  يتم استيعابهاملكية السيارة التي  أربع استراتيجيات عامة للنقل الحضري بناًء على درجة
هذه النماذج توفر إرشادات  إال أن ، اي شخص  الرغم من عدم وجود مدينة تناسب استراتيجية
 -: المختلفة نعامة حول خيارات النقل الممكنة ألشكال المد

 ىالفضائل باإلضافة إلى العوائق ، احد. نظًرا ألن السيارة لديها العديد من ملةالمكننة الكا. 1
 250.000 . مدن صغيرة تصل إلى بناء المدينة للسماح باالستخدام الكامل للسيارة يالنهج ه

إنشاء طرق دائرية داخلية حول وسط  نسمة عادة عن طريق تطوير المسارات الشعاعية و
يصبح من المستحيل توفير الطرق الكافية وأماكن  ت مجاورة ، ولكنالمدينة مع مواقف سيارا

. إذا كان هناك  ما لم يتخلى المرء عن مدينة األبراج التقليدية وقوف السيارات في المدن الكبيرة
 التوظيف ، ندوًرا تقليدًيا متعدد األوجه ، مسيكون أصغر وال يمكن أن يؤدي  ،لمدينة لمركز 

هو الحفاظ على  . الهدف األساسي المراكز النائية فيه المنتشرة فيأنشطة التسوق والترو
أنجيليس هي  . لوسالمدينة جميع أنحاء  الىمستويات عالية من إمكانية الوصول بالسيارة 

 . األقرب لهذا النموذج
هيمنة من أولئك أثبتت فيها قوة الالمركزية  . في المدن التياستراتيجية المركز الضعيف. 2

صبح أكثر بقليل يتضاءلت أهمية وسط المدينة ل ضلون وجود مركز مدينة قوي ، تقليديالذين يف
. النموذج األساسي الستراتيجية المركز الضعيفة هذه هي المدينة  تابعةضواحي مركزا لمن 

.  وخدمة سكك حديدية إضافية تخدم منطقة مركزية صغيرة التي لديها شبكة طرق شعاعية
تبادل النقاط ويولد و القطرية التطور الصناعي والتجاريلدائرية والطرق امزيجا من تجتذب 

 . النوع لهذاقدم مثاال جيدا ت . بوسطن نمو مراكز الضواحي االستراتيجية
لنشاط في لتركيز  . إن أعظم مدن العالم مدينة بقوة كبيرة لهااستراتيجية المركز القوي. 3

. في  في التأثير على البنية الحضرية السياراتأ أن تبدالمناطق المركزية التي تم إنشاؤها قبل 



. لهذا السبب ، يشمل  للحفاظ على قوة المركز امصمم مثل هذه المدن يجب أن يكون نظام النقل
النموذج األصلي شبكة قطرية للطرق البرية والسكك الحديدية بدون طرق مدارية عالية السرعة 

 تطلب الموقع المهيمن للمنطقة المركزية قدرة عالية. ي وسط المدينة نفسها باستثناء ما يقرب من
 ا، لتوزيع أعداد عالية التردد سكك حديدية و ، المدى نفاق قصيرنظام نقل عام ، مثل مترو األل

. ينعكس المثالي بشكل وثيق في الهيكل الحضري في  كبيرة من الناس الذين يدخلون المنطقة
 . طوكيو

غبة في دفع التكلفة العديد من المدن غير قادرة أو غير را استراتيجية منخفضة التكلفة. .4
خاصة ، يكون اإلنفاق العام  ات. في المدن التي تمتلك فيها أقلية سيار االستراتيجيات العالية لهذه

ال يمكن تبريرها ، اجتماعًيا أو  التي على الطرق الجديدة أو أنظمة السكك الحديدية كبيًرا
 استخدام البنية التحتية الحالية نهًجا منخفض التكلفة يزيد من لمروراتتطلب مشاكل .  اقتصادًيا

مركز رئيسي  . يتكون النموذج األصلي من مدينة عالية الكثافة مع من خالل اإلدارة المحسنة
. تقدم هونغ  غير السكنية ال تتركز فيها انشطةيخدمه العديد من ممرات الحافالت والترام التي 

 . الشكل الحضريكونغ مثاالً على هذا 
 

 النقل الحضري والتنمية المستدامة
أنصار التنمية الحضرية  ، الحضري وسعكانت السيارة عامالً رئيسًيا وراء الت 

 أكثر شموال للتخطيط الذي يعترف انهج المستدامة يؤيدون زيادة استخدام وسائل النقل العام و
التنمية الحضرية  معظم وجهات النظر. مشترك ل الحضريبين النقل والشكل  جوهريةالبالعالقة 

يتطلب مزيدا من االستخدامات  المستدامة هو الرأي القائل بأن حل مشاكل النقل الحضري
اعتبارات النقل مباشرة في تخطيط استخدام  المختلطة والتطور عالي الكثافة ، فضال عن تكامل

ن رحالت مممكن عدد اقل حركتهم ، مع حرية لحفاظ على اواألفراد  األراضي بهدف تمكين
 . المركبات

في هولندا ، يتم تناول مشكلة النقل الحضري في إطار الخطة الوطنية للتنمية  
 : . تتمثل األهداف الرئيسية في ضمان ما يلي المستدامة

 . المركبات نظيفة وهادئة وآمنة واقتصادية قدر اإلمكان ؛1
 وأقل تلوث ممكن ؛ ة ممكنةأدنى طاق استهالك . يجب أن يؤدي اختيار وسيلة نقل الركاب إلى2
 تكون األماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون ويتسوقون ويقضون أوقات فراغهم فيها. 3
 . منسقة لتقليل الحاجة إلى السفر    

 -: يتم التعامل مع هذه األهداف من خالل
 ، على سبيل المثال ، عن طريق نظيف تشغيل . سلسلة من التدابير لتحويل المركبات إلى 1
 أهداف خفض انبعاثات العادم ؛تحقيق     
 ركوب للرحالت الطويلة أو . التحول من المركبات ذات اإلشغال الفردي إلى النقل العام2

 قيود علىوضع  الدراجات والمشي لرحالت أقصر ، عن طريق تحسين أنظمة النقل و    
 استخدام السيارة ؛    
 لرحلة.ل وقت ممكنمسافات و صر ائل الراحة إلنتاج أق. تركيز المساكن وأماكن العمل ووس3

. تقدم  ن المدن التي قد تقدم دروًسايلعب النقل الجماعي العام دوًرا مهًما في عدد م 
. يعيش نصف  والتنمية الحضرية لسكك الحديديةلنقل استوكهولم مثاالً على التخطيط المنسق 

ت مرتبطة بالنواة الحضرية من مجتمعامدن التوابع ، في  750،000سكان المدينة البالغ عددهم 
تعدد المراكز هو نتيجة التخطيط على مبني ال. هذا التوجه  خالل نظام السكك الحديدية اإلقليمية
تخدمها السكك جديدة مدن استهدف النمو السكاني في الذي  اإلقليمي بعد الحرب العالمية الثانية

. التباين بين نمط النمو الحضري ما بعد  ئقمدينة الحدا في هوارد مبادئفي نمط ، والحديدية 
. مثل الواليات المتحدة ، السويد هي  في الواليات المتحدة أمر مهمالسويد وفي  الحرب عام

دوالر  17900الثرية )مع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  واحدة من دول العالم



نسمة( ،  1000سيارة لكل  420سيارة )من ملكية ال ( ولها معدل مرتفع1990أمريكي في عام 
 فيوجذريا نتيجة تدخل الحكومة في التخطيط الحضري  امختلف اولكن نمو الضواحي يتبع مسار

 . المستوى اإلقليمي
لنقل الجماعي ا قوي" ، وبدون مساهمةالمركز الطوكيو هي مثال قوي لمدينة " 

تم انشاء .  نطقة االعمال المركزيةميؤدي ازدحام الطرق إلى تقويض عمل بالسكك الحديدية ، 
كم(  2000ميالً ) 1250خطوط السكك الحديدية في الضواحي التي يبلغ طولها  فأكثر من نص

كما يتم تعزيز .  دن الجديدةاتحادات تربط النقل الجماعي بتنمية الم،  بواسطة القطاع الخاص
 ت الوطنية والمحليةالتوسع الحضري الموجه بالسكك الحديدية من قبل مختلف الحكوما

. وتشمل هذه مجموعة من الضرائب على  سياسات تهدف إلى الحد من استخدام السياراتب
السنوية ، رسوم إضافية على أساس وزن  -تسجيل الضريبة الشراء ، ضريبة  ، ملكية السيارة

توفر مواقف للسيارات خارج ، ورسوم الطرق ، وشرط  عاليةال السيارة ، ضرائب البنزين
دوالر أمريكي  500بدل  من الضرائب االعفاءمثل لتشجيع اوحوافز  . توقفارع عند الالش

 . ضرائب دخل الشركاتمن  شهرًيا من أصحاب العمل يتم خصمه بالكامل
 خفيفعملت البنية التحتية على ت،  وجود مواصالت عامة عالية السعةفي طوكيو ،   

. ومع المراكز الفرعية  االعمال المركزية منطقةاالكتظاظ داخل  مشاكل االزدحام ومن بعض 
 على االعتماد العمالة وزيادةتشتت السكان ونمو  المخططة وغير المخططة والمدن التابعة ،

 . في الضواحي خارج شبكة العبور الكثيفة السيارات
ة الحضرية أقوى حاالته لنقل والتنميانظام بين التنسيق المركزي في سنغافورة ، بلغ  

أكفأ استخدامات ب كامل في النمو والتصميم الحضري ، وعبور مؤيد للنقلالتحكم شبه الث ، حي
المركزية السكان من المناطق الداخلية  ، (1971قدمت خطة ).  الترانزيت لألراضي في العالم

لنقل ل اتضم خطوط إلى سلسلة من المدن الجديدة عالية الكثافة يخدمها نظام عبور فعال المكتظة
تتوخى مفهوم النمو الحضري  1991المنقحة لعام الخطة .  خطوط التغذيةمع   (MRT)السريع 

 MRTفي تسلسل هرمي للمراكز المرتبطة ب  المستقبلي على أساس زيادة تطوير المدن الجديدة
 . في نمط "الالمركزية المركزة"

ة ، حيث اليات المتحدة األمريكيكما ظهر مفهوم التنمية الموجهة نحو العبور في الو 
عن نوع هذا إن "التمدن الجديد" ينتقد الضواحي ذاتية التوجيه بعد الحرب العالمية الثانية . يدافع 

استخدامات األراضي ، الكثافات  من مجتمع الضواحي مصمم بعبارات تقليدية جديدة بمزيج من
.  حطة عبورتتجمع المتاجر حول م السكنية المعتدلة ، وتداول المشاة ، والمكاتب الصغيرة و

في المحطات على نظام بارت ، لكن العقد المماثلة  تم تطويره كان أول مجتمع من هذا القبيل
ضواحي  على طول طرق النقل األخرى ،  بما في ذلك خط نظام مترو واشنطن في كبرت

نمت قرية العبور بولستون   ، 1979في عام  Metrorail . منذ ربطه بشبكة فرجينيا وماريالند
في "وسط المدينة الجديد" في مقاطعة أرلينغتون وتم  شمال شرق ركن تايسون أميال م(ك 10)

المناطق . قد تساعد التنمية الموجهة نحو العبور أيًضا على تجديد  مدينة' "ملصق ابأنه اوصفه
في أوكالند ، حيث كانت المنطقة التجارية  Fruitvaleالمدينة ، كما هو الحال في المتدهورة في 

تحولت إلى قرية عبور من خالل مزيج من العمل المجتمعي على مستوى القاعدة التي  اعيةالمتد
ممولة من المنح الفيدرالية و التأسيسية التي تقوم على ضخ ما يكفي من التنمية الجتذاب  الشعبية

أهداف التنمية  استثمارات القطاع الخاص . بالرغم من أن قرى العبور تعكس العديد من
يستمر ومعظمهم السكان ،  من صغيرةنسبة تجذب فقط  هالمستدامة ، فمن المرجح أنالحضرية ا

 . على نطاق واسعالمرتبطة بالحلم األمريكي في إقامة عائلة واحدة  لصالح نمط الحياة
 

 


