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العوامل المؤثرة
على متطلبات السفر

LUTPThe World Bank

مجموعة  /2وحدة  :)C2/M1( 1العوامل المؤثرة على متطلبات السفر
يُعد هذا العرض التقديمي أحد مواد الدعم التي أُعدت لبرنامج بناء قدرات القادة في
مجال تخطيط النقل الحضري.

تم تقديم الدعم لبرنامج بناء قدرات القادة في مجال تخطيط النقل الحضري من
خالل:
•

البنك الدولي

•

الوكالة األسترالية للتنميةالدولية

•

برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة ((ESMAP

•

المرفق االستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص

()PPIAF
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األهداف
يتناول هذا العرض التقديمي ما يلي:
• أهمية فهم العوامل المؤثرة على متطلبات السفر
• عوامل السوق الرئيسية التي توجه متطلبات السفر
– خصائص الرحلة
– استخدام األراضي
– الخصائص السكانية للمسافرين
– تكلفة نظام النقل العام والطرق السريعة ومعايير األداء
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يُحدد هذا العرض التقديمي العوامل المؤثرة على متطلبات الركاب .ففي المقام األول ،تتم مناقشة أهمية فهم العوامل المؤثرة
على متطلبات السفر ،وتُستخدم توقعات متطلبات السفر في مجموعة متنوعة من تطبيقات إدارة النقل العام وتخطيطه.
تأتي بعد ذلك أهمية العوامل الرئيسية التي توجه متطلبات السفر ،وتُن َ
ظم هذه العوامل وفقًا للفئات التالية:
•

وجهات النظر التقليدية واالستراتيجية عن مشكالت االنتظار.

•

أهمية االنتظار بالنسبة إلى )1 :سلوكيات السفر )2 ،قابلية العيش في المدن )3 ،التدفق المروري في الطرق.

•

قضايا وسياسات خارج الشوارع

•

قضايا وسياسات في الشوارع
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التمارين االفتتاحية
تنقالت العمل اليومية
• زوجان يذهبان إلى العمل سويًا بشكل يومي
–

ليس لديهما أطفال ،وبدراجة نارية خاصة ،وراتب  2,000دوالر أمريكي شهريًا

• خيارات السفر
–

–

–

المترو
•

السير مسافة  0.5كم ،وركوب المترو مدة  20دقيقة ،والسير مسافة  0.5كم ،وأجرة  0.40دوالر
لكل شخص

•

وقت ذروة يبلغ  3دقائق

الحافلة
•

السير مسافة  0.1كم ،وركوب المترو مدة  35دقيقة ،والسير مسافة  0.2كم ،وأجرة  0.25دوالر
لكل شخص

•

وقت ذروة يبلغ  5دقائق

دراجة نارية
•

 30دقيقة من الباب إلى الباب ،وانتظار مجاني على أحد األرصفة

• ما هو خيار السفر األكثر منطقية؟
• ما هي العوامل التي تراها مناسبة؟
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ال يمكن ألحد أن يخطط لنظام نقل عام ناجح أو يُصممه أو يشغله دون معرفة العدد الفعلي للعمالء الذين سوف يستخدموه.
ومن أجل تحليل أو توقع فهم ركوب النقل العام ،يلزم للفرد أن يفهم العوامل المؤثرة على حجم النقل العام وسماته الخاصة.
ويتلخص غرض هذا التمرين في فهم عوامل السوق التي يختارها األشخاص وتتوافق مع متطلبات سفرهم.
أسرة مكونة من فردين ينتقلون يوميًا للذهاب إلى العمل في وسط مدينة دلهي ،الهند.
يعمل الزوجان وليس لديهما أطفال ،ويبلغ راتبهما  2,000دوالر شهريًا ،وتمتلك األسرة دراجة نارية واحدة.
لديهما ثالثة خيارات من متطلبات السفر.
يتمثل الخيار األول في استقالل المترو ،ويتضمن هذا الخيار استخدام خط واحد ،ويبلغ الوقت المستغرق في المترو 20
دقيقة ،ويكون وقت الذروة  3دقائق ،بحيث تكون األجرة في االتجاه الوحد  0.40دوالر أمريكي لكل شخص ،وسوف
يضطران للسير مسافة  0.5كم من المنزل إلى محطة المترو ،ومسافة  0.5كم من المترو إلى مكتب العمل.
يتمثل الخيار الثاني في استقالل الحافلة ،وسوف يتعين عليهما السير مسافة  0.1كم من المنزل إلى موقف الحافالت،
ومسافة  0.2من موقف الحافالت إلى مكتب العمل ،ويبلغ الوقت المستغرق في الحافلة  35دقيقة ،ويصل وقت الذروة إلى
 5دقائق ،وبأجرة في االتجاه الواحد قدرها  0.25دوالر أمريكي لكل شخص.
يتمثل الخيار الثالث في قيادة الدراجة النارية ،ويكون الوقت المستغرق  30دقيقة من الباب إلى الباب ،مع إمكانية انتظار
مجاني للدراجة النارية على رصيف المشاة.
فكِّر في ميزات المسافرين ورحالت االنتقال وخيارات السفر.
ما هو الخيار األكثر منطقية بالنسبة للزوج والزوجة؟ وما هي العوامل التي تراها مناسبة؟
أمامك حوالي خمس دقائق لإلجابة على هذه األسئلة.
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ما سبب أهمية فهم عوامل سوق السفر؟
• ألنها أساسية لتقدير عمليات الركوب
• استخدامات تقديرات الركوب
– مقاييس أساسية للفوائد
– ضرورية للتخطيط والتصميم
– تسهيل تحليل األداء
• استدامة العوائد واالستدامة المالية
• اإلنتاجية
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ال يمكن ألي شخص أن يخطط لنظام نقل عام ناجح أو يُصممه أو يشغله دون معرفة عدد العمالء الذين سيستخدمونه،
وسوا ًء كان األمر يتعلق بتقييم بدائل االستثمار في النقل العام أو تقييم دراسات الجدوى الخاصة بها أو التخطيط للخدمات،
فإن عدد العمالء أو الركاب هو المقياس األساسي لالستفادة التي تُستمد منها جميع الفوائد األخرى ،بما في ذلك المعايير
البيئية واالجتماعية واالقتصادية والمالية .وترتبط أيضًا تكاليف تقديم خدمة النقل العام ،شاملةً االستثمار األولي والعمليات
الالحقة والصيانة باإلضافة إلى إيرادات التشغيل ،بعدد الركاب مباشرة ً.
من أجل تحليل أو توقع عدد ركاب النقل العام ،يلزم للفرد أن يفهم العوامل المؤثرة على حجم النقل العام وخصائصه.
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عوامل السوق
• تأثر استخدام النقل العام بالعديد من العوامل
• ال تتوفر مدينتان أو حتى اثنين من األحياء السكنية المتجاورة لهما
نفس مجموعة العوامل المتنوعة
• يجب توافق مزيج من أنواع خدمات النقل العام مع مجموعة
متنوعة من عوامل السوق
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صد بالتنوع الشاسع من المجموعات المختلفة بأنه ال توجد مدينتان
تأثر استخدام النقل العام بالعديد من العوامل المختلفة ،ويُق َ
أو حتى اثنين من الممرات في مدينة واحدة لهما نفس سوق سفر النقل العام بدقة شديدة.
تدرك كافة أنظمة النقل العام التي تبذل قصارى جهدها في خدمة جميع العمالء بأن كل سوق له خصائصه الفريدة ،وتوفر
هذه األنظمة مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تتناسب بشكل أفضل مع أسواق السفر المختلفة في ُمدنها الخاصة.
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عوامل السوق المؤثرة على استخدام النقل العام
•
•
•
•

LUTP

خصائص الرحالت
استخدام األراضي
الخصائص المميزة للمسافرين
عوامل نظام النقل العام
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غالبًا ما يتسم السفر بالقرارات التي يتخذها المسافرون عندما ينتقلون من مكانهم الحالي إلى وجهتهم المحددة ،وتشتمل هذه
القرارات على عدد مرات السفر وموعده والمكان الذي يسافرون إليه وكيفية السفر ،وتُشكَل هذه القرارات بأربع مجموعات
من العوامل ،وهي كما يلي:
 .1خصائص الرحلة (مثل الغرض منها والوقت اليومي)
 .2استخدام األراضي في كل من مكان المنشأ والوجهة المحددة (مثل السفر من ضاحية إلى أخرى أو من منطقة حضرية
إلى أخرى)

 .3الخصائص المميزة للمسافرين (مثل حجم األسرة ودخلها وعُمر المسافر وجنسه)
 .4عوامل نظام النقل العام (مثل أوقات السفر من المنشأ إلى الوجهة المحددة والتكاليف حسب وسيلة النقل)

يُناقش كل نوع من هذه العوامل في الشرائح التالية ،وفيما يلي خصائص الرحلة كموضوع للمناقشة األولى.
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خصائص الرحلة
الغرض

الوقت من اليوم

مسافة الرحلة
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يتأثر خيار استخدام النقل العام بنوع الرحلة التي سيتم القيام بها ،وتتمثل أهم خصائص الرحلة التي تؤثر على قرارات
السفر (ومن ثَم تؤثر على سوق النقل العام) في الغرض من السفر ،والوقت من اليوم الذي يتم فيه إجراء الرحلة ،ومكان
المنشأ والوجهة المحددة .وتُناقش هذه العوامل في الشرائح الثالثة التالية.
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الغرض من الرحلة
• أغراض غير خاصة بالعمل
–
–
–
–

تسوق ،أعمال تجارية شخصية ،عالج طبي ،استجمام،
غرض ديني
رحالت تصادفية 3-1 :رحالت في األسبوع
يُقصد بالرحالت االختيارية الرحالت التي يمكن للمستخدمين التخلي عنها أو
تغيير وقتها أو دمجها مع رحالت أخرى.
األشخاص الذين يسافرون في مجموعات بشكل
اعتيادي ،مع األسرة مثال

• رحالت خاصة بالعمل أو الدراسة
– رحالت متكررة (على سبيل المثال 5 ،أيام في األسبوع)
– رحالت غير اختيارية ،وذات موعد محدد
– سفر العمال أو الطالب كأفراد
LUTP

العوامل المؤثرة على متطلبات السفر C2/M1):مجموعة  /2وحدة ( 1

8

يتمتع غرض السفر بتأثير مهم على قرارات المسافرين ،حيث يتمثل العامل األول في أن بعض أغراض الرحالت تتضمن
السفر الجماعي (مثل رحالت االستجمام االجتماعية) ،بينما تكون السفريات األخرى فردية (مثل رحالت العمل) .ويُسدد
األفراد المسافرون بمفردهم أجرة انتقال واحدة ،بينما يتعين على المجموعة سداد أُجر سفر متعددة .وفي الوقت نفسه ،تقلل
تكاليف األشخاص في بعض وسائل النقل (على سبيل المثال ،سيارات األجرة والسيارات الخاصة وحتى الدراجات النارية)
من حجم مجموعة السفر.

ثانيًا ،قد يحمل المسافرون الذين يقومون ببعض أنواع الرحالت الحقائب (على سبيل المثال ،للتسوق) أو األمتعة ،مما
يُصعِّب استخدام النقل العام.

تتكرر الرحالت الخاصة بالعمل والدراسة ،بينما تكون الرحالت األخرى (على سبيل المثال ،لحضور مناسبة خاصة)
تصادفية ،وتعتبر التكلفة العامل األهم بالنسبة للرحالت المتكررة بشكل كبير (اليومية مثالً) ،بينما يمثل الحصول على طرق
أمرا ذو أهمية بالنسبة للرحالت الخاصة بتلبية االحتياجات غير المتوقعة.
أساسية للنقل العام ومعلومات محددة ً

أخيرا ،إن هناك بعض الرحالت التي تُدمج مع رحالت أخرى تُعرف باسم "سلسة الرحالت" أو "جولة" ،خاصة فيما يتعلق
ً
بالسيدات الالتي يعملن خارج المنزل .وقد تكون هذه الجوالت صعبة للغاية في وسائل النقل العام إذا تعين على المسافرين
سداد أُجر متعددة ،أو تح ُمل االنتظار لفترات طويلة متعددة ،خاصة في حالة السفر مع أطفال أو بأمتعة.
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وقت السفر من اليوم
• وقت الذروة — ساعات االنتقال الصباحية أو بعد الظهر
– مرتكز في بضع ساعات إلى وجهات قليلة
– نسبة مرتفعة من رحالت العمل
– العديد من الرحالت الفردية

• خارج ساعات الذروة
–
–
–
–

LUTP

االنتشار طوال اليوم إلى وجهات متعددة
العديد من الرحالت غير المتعلقة بالعمل
العديد من رحالت السفر الجماعي
المشاكل الخاصة بالسالمة واألمن
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كبيرا على سلوكيات السفر ،حيث أن السالمة
يؤثر موعد السفر في اليوم أو اليوم في األسبوع الذي تحدث فيه الرحلة
تأثيرا ً
ً
واألمن من بين األمور المهمة في الليل ،خاصة بالنسبة للسيدات والمسافرين األكثر عرضة للخطر .وهناك خيارات سفر
متاحة أقل خارج أوقات الذروة بسبب انخفاض الطلب عليها ،وغالبًا ما يتم تسعيرها بشكل مختلف ،وبعد ذلك قد تكون هذه
الخيارات خالل فترات الذروة عند زيادة االزدحام المروري أيضًا.

صا لألشخاص المسافرين كأفراد للعمل أو الدراسة ،في حين تتم
وكما ذٌكر أعاله ،إن السفر أثناء أوقات الذروة يكون مخص ً
ضا السفر أثناء
الرحالت الخاصة بالسفر الجماعي غالبًا في خارج أوقات الذروة و/أو في عطالت نهاية األسبوع .ويميل أي ً
أوقات الذروة إلى التركيز على وجهات العمل ،التي تبدو أقل عددًا في المدن النامية ،بينما تتجه وجهات السفر خارج أوقات
انتشارا.
الذروة إلى أن تكون أكثر
ً
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مسافة الرحلة
سيرا على األقدام
الرحالت القصيرة للغاية ( 2كم) يمكن إجراؤها ً
خيار استخدام الدراجات الهوائية متاح من  8إلى  10كم

رحالت الحافالت التقليدية يبلغ طولها عمو ًما من  5إلى  10كم في
المدن النامية
رحالت السكة الحديدية الحضرية يبلغ متوسط طولها أكثر من  8كم
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كبيرا من خيارات وسائل النقل ،حيث يُفضل المشي أو
تُعتبر المسافة بين مكان المنشأ والوجهات المحددة عامالً محددًا
ً
ورا (دون
ركوب الدراجات الهوائية في الرحالت القصيرة،
نظرا ألنها منخفضة التكلفة (مجانية) ،ويمكن بدء الرحلة ف ً
ً
الحاجة إلى انتظار المركبات) ،ومع ذلك ،فإنها غير جذابة بشكل كبير في الرحالت األطول مسافةً.

كلما طالت مسافة الرحلة ،أصبحت وسيلة النقل العام األكثر جاذبية نسبية لوسائل النقل غير اآللية وحتى المركبات اآللية
الخاصة (ذات العجلتين أو األربع عجالت) ،ومن بين الجوانب السلبية في استخدام النقل العام هو الوقت المستغرق في
ونظرا ألن الوقت المحدد لذلك أصبح أقل وأصغر
المشي من محطة خدمة النقل وإليها ،ووقت انتظار وصول المركبة،
ً
بالمقارنة مع الوقت اإلجمالي للرحالت الطويلة ،فإنها تُعد رادعًا أقل الستخدام النقل العام ،وتُعتبر الرحالت الطويلة في
األوقات المزدحمة أصعب على سائقي المركبات اآللية الخاصة مقارنة بركاب النقل العام ذي الجودة العالية.
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استخدام األراضي

• الكثافة/االزدحام
– أماكن السكن (المنشأ)
– مركز النشاط (الوجهة)

• االستخدامات المتنوعة
• إتاحة بيئة آمنة وسليمة للمشي

مركز النشاط
LUTP

مكان السكن
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استخدام األراضي هو الفئة الثانية في عوامل السوق المؤثرة على استخدام النقل العام .ويؤثر استخدام األراضي في طرفي
مثيرا جدًا على النقل العام ومتطلبات السفر األخرى.
الرحلة ،المنشأ والوجهة،
تأثيرا ً
ً

فيما يتعلق بالكثافة ،فإن استخدام األراضي المناسب للمشاة يجذب الكثير من المسافرين إلى النقل العام مقارنة بوسائل النقل
الخاصة ،حيث أن السير في مناطق حيوية ومتعددة االستخدام وآمنة وسليمة يجعل الوصول إلى وسائل النقل العام أكثر
سهولة وأقل إرهاقًا.

سيرا على األقدام (التي تدمج العديد
فيما يتعلق بالكثافة النسبية ،تُسهل أيضًا المناطق متعددة االستخدام من تسلسل الرحالت ً
من الرحالت سويًا) ،مما يجعل وسائل النقل العام أكثر جذبًا نسبيًا.

في حالة الكثافة المنخفضة ،ينتج عن تطوير الغرض الفردي الممتد (مثل الغرض السكني) رحالت طويلة المسافة ،ويكون
النقل العام غير مفضل نسبيًا لألسباب التالية )1 :صعوبة تجميع طلبات كافية لدعم الخدمات عالية المستوى )2 ،السير
لمسافات طويلة من وإلى محطات خدمات النقل.

يُعد إجراء تغييرات جوهرية على استخدام األراضي والتي تزيد من استخدام النقل العام عملية طويلة األجل ،وتتطلب
االلتزام بسياسات داعمة وتنفيذها.
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الكثافة وإمكانية المشي المؤثرتان على استخدام النقل العام
• النقل العام يمثل أفضل وسيلة للرحالت بين:
– المناطق عالية الكثافة ،والمناطق السكنية "القابلة للمشي"
– المناطق غير السكنية عالية الكثافة "القابلة للمشي" (على سبيل المثال،
مناطق األعمال المركزية التقليدية)
– المناطق المنظمة بشكل خطي على طول الطرق الرئيسية

• النقل العام التقليدي ال يفيد الرحالت بشكل أفضل بين:
– المناطق السكنية قليلة الكثافة
– مناطق العمل قليلة الكثافة
– المناطق المرتبة عشوائ ًيا

LUTP
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قدرا من المشي من المنشأ إلى الوجهة ،ومع ذلك ،فإن النقل العام بطبيعته
تتضمن جميع الرحالت عبر أي وسيلة نقل ً
خيارا جذابًا:
يتطلب غالبًا الكثير من المشي ،ولكي يكون النقل العام
ً
•

يجب أن تكون عمليات التطوير مكثفة وعالية الجودة

•

يجب أن تقع مراكز العمل وأماكن السكن والمتاجر بالقرب من وسائل النقل العام بقدر اإلمكان

•

يجب اختصار الوقت المستغرق في المشي من وإلى مواقف وسائل النقل ومحطاتها ومحطاتها النهائية ،وينبغي أن
تكون هذه المحطات مباشرة وآمنة وسليمة ومرضية

على الرغم من أن الدراجات الهوائية والحافالت المحلية والسيارات يمكنها أن تكون وسيلة جيدة للوصول إلى وسائل النقل
العام عالية األداء (مثل حافالت النقل السريع والقطارات الخفيفة أو المترو) في المناطق ذات الكثافة القليلة نسبيًا ،فإنه يجب
أن يكون واحدة من النهايات الطرفية للرحلة – ويفضل أال يكون النهاية الخاصة بالمنزل – من النوع المناسب للبيئة كما
ذُكر أعاله .وفي حال لم تتوفر أي من هذه الخصائص في كلتا النهايتين ،فحينئذ ستكون احتمالية استخدام أي وسيلة من
وسائل النقل العام بدالً من وسائل النقل الخاصة ضئيلة جدًا.

Slide 13

الشوارع المناسبة للمشاة
أمثلة من مدينة بكين
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توضح هذه الصور الشوارع المناسبة للمشاة والدراجات الهوائية في األحياء القديمة بمدينة بكين ،وتعتبر هذه الشوارع
أسواقًا رائعة للنقل العام.
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الخصائص المهمة للمسافرين
• الدخل
• األسرة (حجم األسرة)
• النوع
– نسبة السيدات العامالت خارج المنزل

• العُمر
– نسبة صغار السن وكبار السن

LUTP
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تُعد الخصائص المميزة للمسافرين الفئة الثالثة في العوامل المؤثرة على استخدام النقل العام .ويرتبط الدخل – إلى حد ما –
وحجم األسرة باحتمالية إتاحة خيارات سفر وكيفية تقييم سماتها .كما يرتبط العُمر والنوع بأهمية السالمة واألمن بالنسبة
إلى السيدات وصغار السن وكبار السن.

دعنا نتناول كل خاصية من هذه الخصائص المهمة بالتفصيل.
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الدخل هو أهم العوامل المتعلقة بالسكان
• الدخل المنخفض
–

–

القدرة على تحمل التكاليف
• مشكلة زيادة األجرة اليومية من  %10إلى  %20من الدخل اليومي
• يمكن لألُجر المخفضة توفير المساعدة
البدائل المتاحة هي المشي وركوب الدراجات الهوائية

• الدخل المتوسط
–
–

القدرة على تحمل التكاليف ال تمثل أي مشكلة عمو ًما
العديد من البدائل
• على سبيل المثال ،سيارات األجرة غير الرسمية والرسمية ،والدراجات (اآللية) ثنائية
العجالت

• الدخل العالي
–
–
LUTP

القدرة على تحمل التكاليف ال تمثل أي مشكلة
السيارات الخاصة هي البديل األساسي
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األفراد واألسر منخفضو الدخل هم األكثر استخدا ًما للمركبات غير اآللية ووسائل النقل العام بشكل عام .ويتوفر لديهم
نظرا لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف السفر بالسيارات اآللية الخاصة .كما ينفق هؤالء المسافرون قي ًما أقل
خيارات أقل
ً
عند استغراق وقت إضافي في السفر ،مما يعني أنهم سيقبلون باستخدام وسائل نقل أكثر بطئاً.
ً
وبدال من ذلك ،فإنهم يلجأون للمشي في جميع رحالتهم.
قد ال يستطيع المسافرون منخفضو الدخل تح ُمل تكاليف النقل العام.
وقد يستخدمون الدراجات الهوائية في بعض الرحالت في حالة إمكانهم تح ُمل تكاليفها.

مع زيادة الدخل ،يمكن تح ُمل تكلفة أجرة النقل العام والدراجات ثنائية العجالت ووسائل النقل اآللية الخاصة ،وتُتاح المزيد
من خيارات السفر .وينفق هؤالء المسافرون قي ًما أعلى لقضاء وقت سفر إضافي ،وبالتالي يختارون استخدام وسائل نقل
أسرع.
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السفر إلى بوغوتا من خالل مجموعة الدخل

مرتفع
أخرى

LUTP

متوسط
مركبات
آلية

مركبات غير آلية
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توضح هذه الشريحة ارتفاع الميل الخاص باستخدام السيارات الخاصة مع ارتفاع الدخل .وتوضح أيضًا أهمية وسائل النقل
غير اآللية بين المسافرين منخفضي الدخل في بوغوتا ،ومتوسطي الدخل في المدن النامية.
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حجم األسرة
• تأثير حجم األسرة على معدالت الرحالت ،باإلضافة إلى اختيار وسيلة النقل
–
–

LUTP

األسر األصغر حج ًما تمتلك نسبة أعلى في إجمالي معدالت الرحالت للفرد الواحد
تأثير حجم األسرة على استخدام النقل العام متنوع
• مجموعات السفر األصغر حج ًما تفضل استخدام النقل العام
• حجم األسرة األصغر يعني معدل دخل أعلى للفرد ومعدل أعلى للفرد لالستخدام
السيارات أو إتاحة استخدام الدراجات النارية
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يؤثر حجم األسرة على معدالت الرحالت ،باإلضافة إلى اختيار وسائل النقل .فكلما كان حجم األسرة أصغر (مما يشير إلى
ارتفاع الدخل) ،يرتفع معدل الرحالت للفرد الواحد .ويحدث ذلك ألنه يتم إجراء رحالت أقل من خالل مسافر واحد يلبي
احتياجات اآلخرين ،على سبيل المثال ،التسوق لشراء األطعمة.
ومع ذلك ،كلما كان حجم األسرة أصغر ،زاد اإلقبال على النقل العام بالنسبة إلى السفر في مجموعات .وكلما زاد حجم
مجموعة السفر ،أصبحت وسائل النقل األخرى ،مثل سيارة األجرة ،ذات تكلفة تنافسية .على سبيل المثال ،يمكن أن تكون
التكلفة أقل لمجموعة تتكون من ست أفراد تذهب إلى حفلة موسيقية بسيارة أجرة .ومع ذلك ،فبالنسبة إلى مجموعة مكونة
خيارا أقل تكلفة.
من شخصين ،قد يكون الذهاب إلى الحفلة الموسيقية بوسائل النقل العام
ً
يؤثر الدخل أيضًا على خيارات السفر حسب عدد أفراد األسرة ،حيث إن األسر صغيرة الحجم وبدخل يتراوح من متوسط
نظرا لزيادة احتمالية توفر مركبة لكل فرد في األسرة ألي
إلى عال لديها ميل أعلى الستخدام وسائل النقل اآللية الخاصة ً
رحلة.
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النوع
• نسبة الرجال من ركاب وسائل النقل العام أكبر في المدن النامية
–

–
–

نسبة أقل من السيدات العامالت
نسبة أعلى من السيدات الالتي تستخدمن وسائل النقل العام في عطالت نهاية األسبوع
•
عند زيادة الرحالت التي ال تتعلق بالعمل
دمج الرحالت (تسلسل الرحالت)
القواعد الدينية

• مخاوف سالمة المرأة وأمنها
–
–

LUTP

اإلضاءة في مواقف وسائل النقل
من وإلى مواقف وسائل النقل
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يعتبر تأثير النوع مه ًما للغاية عند االطالع على العوامل المؤثرة على سلوكيات السفر ،حيث أن نسبة الرجال أكبر في
وسائل النقل العام في المدن النامية بشكل عام .وهناك العديد من األسباب لهذه الظاهرةً .
أوال ،في الكثير من البلدان النامية،
تكون نسبة السيدات أقل من الرجال العاملين في الوظائف التي تتطلب االنتقاالت اليومية.
ثانيًا :سوا ًء في العمل من المنزل أو خارجه ،فإن السيدات أكثر احتمالية لدمج الرحالت (سلسلة الرحالت) بدالً من إجراء
رحالت فردية من المنزل والعودة إليه .وهذا يعني أن السيدات قد يقمن برحالت نقل عام أقل من الرجال ،على الرغم من
أنهم يسافرون إلى نفس عدد الوجهات.

وأخيرا ،في بعض البلدان ،تثبط الممارسات الدينية همة السيدات للسفر بالقرب من الرجال أو حتى في نفس السيارات التي
ً
يستقلها رجا ٌل ليسوا من أفراد أسرهن ،وهذا يُصعب من استخدام وسائل النقل العام التقليدي ،إذا لم يكن مستحيالً.
تبدي السيدات اهتما ًما شديدًا بالسالمة واألمن أكثر من الرجال ،وال يكون ذلك في محطات التوقف أو في السيارات فحسب،
ولكن أيضًا عند السير من هذه المحطات وإليها ،وفي بعض الحاالت ،قد تتجنب السيدات القيام برحالت في وسائل النقل
نظرا لهذه المخاوف.
العام التي يستقلها الرجال ً
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النوع
مستخدمو حافالت مانيال إدسا

أيام األسبوع

عطلة نهاية األسبوع
إناث

LUTP

ذكور
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يوضح هذا الرسم البياني االختالف في أنماط االستخدام بين الرجال والسيدات في أيام األسبوع فيما يتعلق بالحافالت التي
تسير على طريق مانيال الدائري "إدسا" ،وفي المجتمعات التقليدية ذات األسر الكبيرة ،يكون الرجال أكثر احتمالية للعمل
خارج المنزل عن السيدات ،حيث تزدحم وسائل النقل العام في جميع أيام العمل ،خاصة في فترات الذروة ،مما ينتج عنه
زيادة نسبة الرجال في النقل العام في أيام العمل.

في عطالت نهاية األسبوع ،ال يزال أغلب الركاب من الرجال ،إال أن نسبة السيدات قد ارتفعت بشكل طفيف ،مما يقترح
بأن السيدات أكثر احتمالية الستخدام وسائل النقل العام في أغراض ال تتعلق بالعمل ،خاصة عندما تكون وسائل النقل العام
أقل ازدحا ًما ،وذلك للحماية أكثر من النشالين والمتحرشين.
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العُمر
• أغلب مستخدمي النقل العام في الفئة العمرية من  16إلى  40عا ًما
–
–

عمال
طالب

• عدد أقل من العمال والطالب كبار السن
–
–

عمال
طالب

• قد يتوفر لديهم المال الستقال سيارات األجرة ووسائل النقل الخاص األخرى
–

LUTP

عدد أكبر المسافرين صغار السن في عطالت نهاية األسبوع

العوامل المؤثرة على متطلبات السفر C2/M1):مجموعة  /2وحدة ( 1

20

يقع أغلب مستخدمي النقل العام في الفئة العمرية من  16إلى  40عا ًما في معظم المدن النامية ،حيث يكون السفر في
أضيق الحدود لمن هم دون هذا السن ،وتكون رحالتهم قصيرة ويقومون بأغلب رحالتهم عبر المشي.
ترتفع معدالت الدخل لمن هم فوق سن  40عا ًما ،ولذلك ترتفع نسبة استخدامهم لوسائل نقل آلية خاصة ودراجات نارية
وسيارات أجرة وسيارات خاصة ثالثية ورباعية العجالت.
بعد سن  65عا ًما ،يقلل الناس من رحالتهم عمو ًما ،ومن رحالت العمل بشكل خاص ،حيث تبدأ الحالة البدنية في التأثير
على قدرتهم على المشي من وإلى محطات توقف وسائل النقل العام والمركبات وداخل المحطات والمحطات النهائية.
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نبذة عن العُمر
مستخدمو حافالت مانيال إدسا

العُمر
يوم عمل من أيام األسبوع
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عطلة نهاية األسبوع
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يُرجى مالحظة أن استخدام النقل العام في طرق حافالت إدسا يزداد في عطالت نهاية األسبوع بالنسبة لصغار السن (-16
 )20عا ًما ولكبار السن (أكبر من  45عا ًما).
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عوامل نظام النقل العام
• مستويات خدمات النقل العام وجودتها
–
–
–

عدد مرات السفر ومتطلبات التنقل والمصداقية
الراحة والرفاهية
صعوبة الدخول/الخروج

• أجرة النقل العام
–

إن أمكن تحمل تكلفتها ،يمكن إتاحة خيارات السفر األخرى

• خصائص بعض وسائل النقل األخرى
–
–

LUTP

عدد مرات السفر
التكاليف
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تُعتبر عوامل نظام النقل العام هي الفئة األخيرة من عوامل السوق التي تؤثر على استخدام النقل العام .وتلعب خصائص
كبيرا في عملية صنع قرارات السفر بالقيمة المطلقة وبالنسبة للخيارات األخرى المتاحة .وتُعد
دورا
نظام النقل العام
ً
ً
مستويات الخدمة وتكلفة النقل العام و"جودته" من العوامل ذات األهمية القصوى بغض النظر عن مستويات الدخل .وعلى
صا عندما
النقيض ،فإن فكرة النقل العام كبديل عن القيادة هي فكرة مهمة فقط بالنسبة إلى مالكي السيارات الخاصة ،وخصو ً
تُصبح صعوبة القيادة وتكلفتها أعلى بالنسبة إلى النقل العام.

وبالنسبة إلى المسافرين منخفضي الدخل في المدن النامية ،فإن الدراجات الهوائية هي أهم بدائل النقل العام ،والتي تكون
أكثر جذبًا كلما ازدادت األجرة ،في حين يبحث المسافرون من أصحاب الدخل األعلى عن خيارات سفر ذات جودة أعلى
وآلية سريعة.

إن تكلفة النقل العام وجودته لهما تأثيرات قصيرة وطويلة األجل .فبالنسبة إلى التأثيرات قصيرة األجل ،فإنها تؤثر على
تكرار الرحالت ووسائل النقل والطرق عند السفر ،بينما في التأثيرات طويلة األجل ،فإنها تؤثر على استخدام األرض كما
تمت مناقشتها في وحدة أخرى.
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مستويات خدمة النقل العام وجودته
• التكرار مهم
–
–

استيفاء عدد مرات الوصول/المغادرة المحددة للمستخدم
تأثيرات أوقات االنتظار

• جميع أوقات السفر غير متشابهة
–
–

ت ُعتبر أوقات االنتظار والتنقل والمشي أكثر أهمية من وقت الركوب
قد ت ٌخفف التسهيالت من بعض التأثيرات

• المصداقية ال تقل أهميتها عن وقت السفر
• الراحة/االزدحام يمثل عامل الجودة الرئيسي ،خاصة بالنسبة إلى:
–
–
–
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السيدات
كبار السن
المسافرين ممن لديهم خيارات متعددة
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عدد مرات السفر والمصداقية هما العامالن األكثر أهمية ،حيث تزداد أهميتهما عند زيادة الدخل .وال يعتبر الوقت
المستغرق في جميع مراحل الرحلة بنفس مستوى اإلرهاق لجميع المسافرين ،حيث ينظر المسافرون ألوقات المشي
واالنتظار واالنتقال على أنها ضعف الوقت المستغرق في الركوب من حيث المشاكل.

يرتبط وقت السفر المبدئي ووقت التنقل الالحق بشكل مباشر بتكرار استخدام النقل العام .وعندما يكون االنتقال مطلوبًا
بالنسبة لرحلة معينة من المنشأ إلى الوجهة ،يمكن أن يكون شاقًا بمثابة إضافة عشر دقائق من وقت الركوب ،حيث تعتمد
"المشقة" بالضبط على نوع الرحلة والمسافر وبيئة االنتقال.

مع زيادة الدخل ،تزداد أهمية أوقات السفر والرفاهية والراحة ،حيث تتضمن معايير الراحة إتاحة المقاعد ومستوى
االزدحام (خاصة بالنسبة إلى السيدات) ،وترتبط الراحة غالبًا بتكرار مستوى الخدمة (هل يمكنني الوصول عشوائيًا إلى
متأخرا ،هل سيكون النقل العام متا ًحا؟).
محطة التوقف وال أنتظر لفترة طويلة؟) ،وفترة الخدمة (إذا غادرت مكان العمل
ً
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إتاحة الوصول اآلمن والسليم وغير اآللي
• إتاحة الوصول اآلمن والسليم وإدارته عامل محدد مهم الستخدام النقل العام
–

–

–
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إمكانية وصول المشاة
• تغطية األرصفة
• نقاط العبور
• اإلضاءة
مرافق الدراجات الهوائية
• طرق الدراجات
• مواقف انتظار الدراجات
محطات التوقف
• أماكن مظللة
• اإلضاءة
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يتمثل عامل الطلب الحاسم – والذي غالبًا ما يتم تجاهله – في سهولة الوصول إلى محطات توقف النقل العام ،حيث ال يمكن
ألي شخص المشي لمسافة قصيرة بسهولة من وإلى محطات النقل العام ،ولذلك يعتمد الركوب بصورة كبيرة على جعل
أمرا سهالً قدر اإلمكان .وهذا يعني تحسين بيئة المشي من خالل توفير األرصفة
االنتقال من محطات التوقف وإليها ً
الجانبية ونقاط العبور وأعمدة اإلنارة بشكل أفضل ،كما يعني توفير طرق خاصة للدراجات وأماكن آمنة النتظار الدراجات.
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تأثير األجرة على استخدام النقل العام
• القدرة على تحمل التكاليف
ميسورا؟
خيارا
– هل يُعتبر النقل العام
ً
ً
• األسعار النسبية للبدائل الممكنة
–
–
–
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شراء الدراجات الهوائية
أجرة سيارات األجرة
الوقود للمركبات الخاصة/المركبات ثنائية العجالت ،وأماكن االنتظار
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تُعتبر تكاليف السفر النثرية مهمة جدًا ،خاصة بالنسبة إلى المسافرين منخفضي الدخل ،حيث يزداد عدد خيارات السفر
المتاحة بزيادة مستويات الدخل واألُجر ،وتعتبر القدرة المطلقة على تحمل التكاليف مهمة عند مقارنة التكاليف بالخيارات
األخرى غير اآللية واآللية (مثل الدراجات النارية وسيارات األجرة) التي تعرض نفس المستوى من التنقل.

بالنسبة إلى الرحالت االختيارية (مثل التسوق والترفيه االجتماعي) ،قد تؤدي زيادة األجرة إلى ربط الرحلة برحلة
ضرورية (مثل رحالت العمل) اختياريًا باستخدام وسائل النقل غير اآللية أو عدم القيام بالرحلة مطلقًا.

Slide 26

الملخص
• مجموعة متنوعة من العوامل المؤثرة على متطلبات السفر
–
–
–
–

خصائص الرحلة
استخدام األراضي
خصائص المسافر
عوامل نظام النقل العام

• المدن والممرات تتضمن أسواق نقل فريدة ومزيج من هذه العوامل
–

تحليل السفر ً
أوال بأول والالزم التخاذ قرارات النقل المناسبة

• استخدام األراضي وإجراءات النقل يمكن أن تؤثر على متطلبات السفر
–
–
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إجراءات النقل لها تأثيرات قصيرة أو طويلة األجل
إجراءات استخدام األراضي تؤثر تأثيرات طويلة األجل
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يقدم هذا العرض التقديمي نظرة عامة على العوامل المؤثرة على متطلبات السفر ،ويلزم فهم هذه العوامل لتصميم وسائل
نقل عام جيدة وتشغيلها.

لقد تناولنا أربعة مجموعات أساسية من العوامل التي تؤثر على استخدام النقل العام؛ وهي خصائص الرحالت ،واستخدام
األراضي وخصائص المسافر ،وعوامل نظام النقل العام.

صد بالتنوع الشاسع من المجموعات المختلفة بأنه ال توجد مدينتان أو حتى اثنين من الممرات في مدينة واحدة لهما نفس
ويُق َ
سوق سفر النقل العام بدقة شديدة .وتدرك أنظمة النقل العام التي تبذل قصارى جهدها في خدمة جميع عمالئها بأن كل
سوق له خصائصه الفريدة ،حيث توفر مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تتناسب بشكل أفضل مع أسواق السفر المختلفة
في مدنها.

