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مقدمة عن
تصميم شبكة النقل

LUTPThe World Bank

مجموعة () 2الوحدة( ) (2م \ 2و ): 2مقدمة عن تصميم شبكة النقل
يُعد هذا العرض التقديمي أحد مواد الدعم ال ُمعدة لبرنامج بناء قدرات القادة في مجال تخطيط النقل الحضري.
تم تقديم الدعم لبرنامج بناء قدرات القادة في تخطيط النقل الحضري ( )LUTPمن خالل:
•

البنك الدولي

•

الوكالة األسترالية للتنمية الدولية

•

برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة ()ESMAP

•

المرفق االستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص ()PPIAF
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األهداف
•
•
•
•

LUTP

تحديد شبكة النقل العام
تقديم المبادئ األساسية التي من المفترض أن توجه تخطيط شبكة
النقل
مناقشة تصميمات توجيه الشبكة المشتركة
وصف تمييز المنتجات (الخدمات/الطرق) والمتعلق باألسواق التي
يتم تقديم الخدمات والمهام لها
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يتناول هذا العرض التقديمي أهمية تخطيط الشبكة والتصميم لتلبية احتياجات السفر المتنوعة ،ويغطي المواضيع التالية:
•
•
•
•

تعريف شبكة النقل العام
المبادئ األساسية لتخطيط شبكة النقل
تصميمات توجيه الشبكة المشتركة
تمييز المنتجات (الخدمات/الطرق) والمتعلق باألسواق التي يتم تقديم الخدمات والمهام لها
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ما هي شبكة النقل العام؟
• التعريف الشائع
– توفير جميع خدمات النقل العام في مدينة أو إقليم

• تعريف أكثر تقنية
– نظام خدمات النقل العام
• المرتبطة
– جغرافيًا (متداخلة في مواقع مشتركة)
– وظيفيًا (تنسيق أوقات الوصول/المغادرة للمركبات)

• المصممة بنا ًء على االستراتيجية الشاملة لتحقيق األهداف
على سبيل المثال:
– توفير لجميع المقيمين إمكانية الوصول إلى الوظائف
– منح المقيمين ذوي الدخل المنخفض إمكانية الوصول إلى االحتياجات األساسية
– توفير خدمات سريعة وموثوقة لوسط المدينة
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يُطرح غالبًا مصطلح الشبكة في المحادثات اليومية ،حيث يشكو األشخاص من تع ُ
طل شبكة الكمبيوتر في شركاتهم وعدم
تقاريرا حول مزايا شبكات الهواتف الالسلكية المختلفة
قدرتهم على التواصل مع زمالئهم في العمل ،وتكتب الصحف
ً
وتكاليفها ،ويُشجع األشخاص خارج ساعات العمل على "التواصل عبر الشبكة" مع أصدقائهم وشركاء العمل ليتعرفوا على
معلومات حول الوظائف المحتملة.
يُستخدم أيضًا ُمصطلح الشبكة أيضًا في المحادثات التي تدور حول النقل .ونتحدث عن شبكات الطرق السريعة وشبكات
السكك الحديدية وشبكات الخطوط الجوية وبالطبع شبكات النقل العام.

صا ،ما هي شبكة النقل العام؟
لكن هل سبق لك التوقف للتفكير في معني مصطلح الشبكة؟ وخصو ً
ُعرف األشخاص شبكة النقل العام على أنها مجموعة من خدمات النقل العام في مدينة أو إقليم.
وبصفة عامة ،ي ّ
ومع ذلك ،عند البدء في تقييم كفاءة شبكة النقل العام ،يُستخدم تعريف أكثر تقنية يفترض أن الخدمات الفردية مصممة
صا لتشكيل نظام .ويتم ربط الخدمات في هذا النظام في مكان وزمن ،وتتداخل هذه الخدمات في مواقع مشتركة .ويتم
خصي ً
تنسيق أوقات الوصول والمغادرة للخدمات المتداخلة ،وهذا بدوره يسمح للركاب بإجراء رحالت في الشبكة التي تطلب
السير في أكثر من طريق واحد.
"يزداد" العديد من شبكات النقل العام في االستجابة لزيادة حجم مدن معينة ،دون األخذ في االعتبار أي استراتيجيات
سع الطرق الحالية .ومع ذلك ،يُفضل أن تستند الشبكة إلى استراتيجية لتحقيق أهداف محددة،
خاصة .وتُضاف الطرق وت ُ َو َ
ومثال على ذلك:
•
•

تقديم خدمات سريعة وموثوقة إلى وسط المدينة
تقديم خدمة ذات مستوى عا ٍل مرتبطة بجميع األماكن الخاصة بمنشأ الرحلة ووجهتها
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تأثيرات الكفاءة
على تعريف الشبكة الفنية
• يُمكن قياس الكفاءة من خالل ثالثة طرق
–
–

تحقيق األهداف على مستوى النظام
األداء على الطرق الفردية أو في الممرات ال ُمحددة
•

المرتبطة

• تعريف أكثر تقنية
–

نظام خدمات النقل العام
•

–

"عدم وجود روابط ضعيفة“

الربط بين الطرق

• الكفاءة تعتمد على تصميم شبكة النقل
–
–
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عمليات الربط بين الطرق
مستويات الخدمة ومحاذاة الطرق والمحطات النهائية للطرق الفردية
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هناك تأثيران لهذا الهدف األكثر تقنية؛ أوالً – ال تُقاس كفاءة الشبكة بتحقيق األهداف للنظام بأكمله فحسب ،بل تُقاس أيضًا
كفاءة الشبكة على أساس كل طريق على حدة .الشبكة ال ُمصممة جيدًا هي الشبكة التي تؤدي فيها جميع الطرق الفردية أدا ًء
جيدًا وال توجد بها "روابط ضعيفة" ،كما يجب أن توفر الشبكة المصممة جيدًا عمليات الربط بين الطرق ،حتى يتمكن
الركاب من السفر إلى جميع الوجهات التي تقدم الخدمة بأقل صعوبات.
يتمثل التأثير الثاني في اعتماد الكفاءة على تصميم الشبكة الجيد .وال يعني هذا التصميم تصميم الطرق الفردية الجيدة
فحسب ،بل توفير عمليات الربط بين الطرق أيضًا .ويجب على مصممي الشبكة وضع وجهتي النظر في االعتبار أثناء
تخطيطهم للخدمات.
فلننتقل اآلن من مناقشتنا النظرية الخاصة بشبكات النقل العام إلى التحديات العملية.
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ماهي التحديات العملية لتخطيط شبكات النقل؟
• يجب أن تخدم أسواق السفر المتعددة والمختلفة
–
–
–

أماكن المنشأ والوجهات المختلفة
أغراض الرحالت المختلفة
مواعيد السفر المختلفة حسب الساعة وأيام أسبوع

• استخدام مقعد واحد من مكان المنشأ إلى الوجهة هي طريقة مثالية،
ولكنها غير ممكنة دائ ًما
–

بعض الرحالت تتطلب خدمات متعددة وأيضًا وسائل متعددة

• توجه الرسائل األساسية األربعة التالية إلى تخطيط شبكة جيدة
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ما هي التحديات العالمية الفعلية التي تواجه مخططي الشبكات؟ هناك تحديان يُعيقان السفر في المناطق الحضرية.
يتمثل التحدي األول في أنه يجب على خدمة شبكة النقل العام توفير الخدمات ألسواق السفر المتعددة والمختلفة.
وتتميز تلك األسواق بأنماط مختلفة من أماكن المنشأ والوجهات وكذلك أغراض الرحلة المختلفة .ويُطلب السفر في
أوقات مختلفة من اليوم وفي مختلف أيام األسبوع.

يتمثل التحدي الثاني في تقديم الخدمات إلى األسواق والتي يمكن تقديمها بنا ًء على الطلب من الركاب باستخدام أكثر
من خدمة نقل واحدة .وبشكل مثالي ،يجب توفير الخدمات التي تسمح لجميع الركاب بالسفر من مكان منشئهم إلى
وجهتهم على طريق واحد .ولسوء الحظ ،إن تقديم الخدمات لجميع األسواق أو رحالت الركاب بمقعد واحد أمر غير
ميسور التكلفة من الناحية المالية .ويمكن فقط تقديم بعض الرحالت بكفاءة من خالل مطالبة الركاب باستخدام أكثر
من طريق واحد.
وتُعد هذه التحديات بالغة الصعوبة .ومع ذلك ،تُقدم الرسائل األربعة التالية دليالً إرشاديًا جي ًدا حول كيفية التصدي
لهذه التحديات في تخطيط شبكة النقل.
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الرسالة األساسية رقم ()1
تصميم الشبكة (الهيكل وأنواع الخدمات وتبادل الخدمات)

حول أسواق السفر
• أنماط أماكن المنشأ والوجهات ،على سبيل المثال،
–

السفر من مناطق حضرية عالية الكثافة إلى وسط المدينة ،والسفر للعمل "من عدة أماكن إلى مكان
واحد“

يختلف عن
–

السفر من الضواحي منخفضة الكثافة إلى الضواحي األقل كثافة ،والسفر "من عدة أماكن إلى أماكن
متعددة“
بعض الرحالت تتطلب خدمات متعددة وأيضًا وسائل متعددة

• غرض الرحلة/زمن الرحلة
–

العمل في أوقات الذروة من أيام األسبوع

يختلف عن
–

LUTP

الترفيه في عطلة نهاية األسبوع
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تتمثل الرسالة األولى في تصميم الشبكة لتقديم الخدمات إلى أسواق السفر ال ُمحددة .ويجب عدم اعتماد تصميم هذه الشبكة
على اإلطار النظري أو ما هو شائع في الوقت الحالي ،بينما يجب أن يستند إلى تحليل ظروف السفر الحالية في مدينتك.
هناك العديد من الرحالت التي تُجرى في المدينة يوميًا .ويجب االطالع على هذه الرحالت كأسواق سفر منفصلة تُحدد من
خالل أنماط المنشأ والوجهة وغرض الرحلة ووقت السفر.
تتطلب أنماط السفر المختلفة خدمات النقل المتنوعة .وتُركز أنماط المنشأ والوجهة على وجهة رئيسية واحدة .ومن األمثلة
على ذلك انتقال العاملين إلى وظائفهم في وسط المدينة أو انتقال الطالب إلى مدارسهم .ويمكن أيضًا تقديم هذه الخدمات
باستخدام عدد كبير من المركبات التي تعمل على عدة طرق.
تنتشر أنماط المنشأ والوجهة بين العديد من الوجهات ،وتُعد هذه األنماط شائعة لالنتقال من الضواحي إلى مواقع العمل
ومناطق التسوق ،ويمكن تقديم هذه الخدمات باستخدام مركبات صغيرة تعمل في الطرق األقل كثافة مرورية.
ومن المهم أيضًا تحديد الغرض من السفر وموعد الرحالت ،فغالبًا ما يتركز االنتقال إلى العمل في ساعات قليلة من اليوم
وعادة في أيام العمل من األسبوع ،وبوجه عام ،يتطلب ذلك تقديم هذه الخدمات المتكررة باستخدام مركبات ذات سعة
كبيرة.
وعلى النقيض ،تُوزع الرحالت ألغراض غير العمل على مدار ساعات اليوم وطوال أيام األسبوع ،ومن أمثلة الرحالت
ألغراض غير العمل رحالت التسوق والرحالت الطبية والرحالت الترفيهية وغيرها ألغراض زيارة األصدقاء ،وقد
تُجرى الرحالت ألغراض غير العمل باستخدام مركبات كبيرة أو صغيرة وفقًا لألماكن ال ُمحددة للمنشأ والوجهات الخاصة
بالسفر.
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الرسالة األساسية رقم ()2
االنتقال صحيح في حال تنفيذه جيدًا
• ميزات االنتقال األساسية
–
–
–
–
–

مسافات السير وأوقاته
التغيرات في المستوى
طريقة العثور على المعلومات
وقت االنتظار
سداد األجرة

• ت ُجرى االنتقاالت عندما تصبح كافة معاوقات السفر (التكاليف والوقت
المرجح) تنافسية مع بدائل السفر األخرى
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تتمثل الرسالة الثانية في أن استخدام مقعد ركوب واحد هو الوسيلة المثالية ،ولكن تُسمح باالنتقاالت فقط في حالة تنفيذ هذه
الرسالة بشكل جيد ،ويوضح البحث أن المسافرين ينظرون إلى االنتقال على أنه "مشقة " ويرجع ذلك للعديد من العوامل:

•
•
•
•

سلم بين خطوط النقل
بذل الجهد البدني في المشي وصعود ال ُ
الجهد العقلي في العثور على الطريق الصحيح بين خطوط النقل
الوقت المستغرق في انتظار مركبات خطوط النقل
الوقت المستغرق في سداد قيمة األجرة الثانية

ومع ذلك؛ يتم إجراء االنتقاالت بشك ٍل جيد عند الحد من تأثيرات هذه العوامل ،وهذا ما يجعل وسائل النقل العام تنافسية مع
الوسائل البديلة األخرى للسفر.
سلم ،ووفّر طرقًا سهلة للعثور
كيف يمكنك الحد من مشقة التنقل؟ قدّم مسافات قصيرة للمشي وقم بالحد من ضرورة تسلق ال ُ
أخيرا ،ألغ ضرورة سداد األجرة الثانية.
على المعلومات ،ونسّق الجداول الزمنية حتى تصبح أوقات االنتظار قليلة،
ً
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الرسالة األساسية رقم ()3
التخطيط هو عملية مفعمة بالحيوية ومتكررة
• تغيير أسواق السفر
–
–
–

النمو السكاني وزيادة العمالة
التطورات الجديدة
االقتصاد

• عوائق غير واضحة دائ ًما
–
–
–
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تشغيلية (مثل هندسة المرور)
مادية (مثل حجم محطات الحافالت المتوقعة ،وإمكانيات الوصول)
مالية (مثل دعم الحكومة)
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ُعرف التخطيط بأنه عملية مفعمة بالحيوية ومتكررة .وال يتوقف التخطيط بعد إنشاء نظام
الرسالة الثالثة فلسفية ،حيث ي ّ
مستمرا.
النقل ،بل يجب أن يكون
ً
السبب الواضح هو أن أسواق السفر تتغير باستمرار بسبب النمو السكاني وزيادة العمالة ،وتحدث التطورات الجديدة وتتغير
أنماط الرحالت ،وقد ال يوفر النظام المصمم منذ عشر سنوات جميع متطلبات السفر الجديدة ،وستعمل الحالة االقتصادية
إما على تسريع هذه التغيرات أو إبطائها.
والسبب األقل وضو ًحا هو التعلم الذي يحدث عندما يتم تنفيذ خطة وإنشاء نظام النقل ،وفور بدء تشغيل هذا النظام ،نصبح
على دراية بالقيود أو المشاكل التي لم تكن واضحة خالل مرحلة التخطيط األولية ،ونحن بحاجة إلى إجراء عملية مستمرة
لمعالجة هذه المشاكل وإتاحة الفرص الجديدة.
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الرسالة األساسية رقم ()4
السهولة وإمكانية الفهم من أهم المزايا
• مميزات الشبكة
–
–
–
–

أنواع الخدمات وعددها
الجداول الزمنية
مواقع التوقف والتبادل
سداد األجرة

• بيانات الراكب عنصر أساسي
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تتمثل الرسالة األخيرة في أن السهولة وإمكانية الفهم من أهم المزايا ،ونحتاج إلى شبكة خدمات يس ُهل معرفتها واالتصال
نظرا ألن قليالً من األشخاص يعرفون كيفية
بها ،وإذا لم نتو َخ الحذر ،فقد نصمم نظا ًما ذا كفاءة فنية ،ولكنه ال يُستخدم ً
استخدامه.
لماذا يمثل هذا تحديًا؟ ألن المسافر يحتاج إلى عدة معلومات ليخطط لرحلته ،بما في ذلك ما يلي:

•
•
•
•

أنواع الخدمات المحتملة وعددها
الجداول الزمنية
مواقع التوقف والتبادل
سداد األجرة

أثناء تصميم الخدمات ،يجب دائ ًما أن نضع في الحسبان احتياجات المسافر هذه ويجب عدم تعقيد خدماتنا بشك ٍل غير
ضروري ،ويتعين علينا استخدام طرق بسيطة لنشر كيفية استخدام نظام النقل العام.
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سمات تصميم الشبكة
• اتجاه الشبكة
–

شعاعي وشبكي ومختلط

• أنواع مختلفة من الطرق ("المنتجات")
–
–
–
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أنواع مختلفة من الطرق ("المنتجات")
تقديم الخدمة ألسواق السفر المختلفة
توفير مهام متنوعة
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ستتناول بعض الشرائح التالية لمحة عن نوعين من سمات تصميم الشبكة.
أوالً ،سنطلع على اتجاه الشبكة ،حيث يشير االتجاه إلى الموقع الجغرافي الفعلي لخدمات النقل العام ،والنوعان الشائعان هما
االتجاه الشعاعي واالتجاه الشبكي.
وبعد ذلك سنطلع على أنواع مختلفة من الخدمات التي يتم تشغيلها ،وبطريقة أخرى ،هناك أنواع مختلفة من المنتجات
المعروضة ،وتقدم هذه الطرق خدمات ألسواق مختلفة ،ولكنها أيضًا تُقدم مها ًما متنوعة ضمن الخدمات ،وسنناقش فيما بعد
ما المقصود بالمهام.

فلنناقش اآلن مزيدًا من التفاصيل حول سمات تصميم الشبكة هذه.

Slide 11

الشبكة الشعاعية

وسط المدينة

هيكل تقليدي يُركز على مركز واحد للنشاط السائد
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الشبكة اإلشعاعية هي شبكة النقل العام التقليدية ،والفكرة األساسية التي تدور خلف هذه الشبكة هي أن غالبية األشخاص
يسافرون إلى وسط المدينة ،لماذا؟ بسبب حدوث جميع األنشطة داخل وسط المدينة ،مثل العمل والتسوق والترفيه واإلدارة
الحكومية.
هل تًجرى جميع األنشطة في وسط المدينة الخاصة بك؟ قد يكون هذا حقيقيًا في الماضي ،وخاصةً إذا كان المشي هو
الخيار الوحيد للسفر ،وبيد أنه ازدادت أيضًا أهمية المناطق النائية مع تقدم المدن ،وأصبح مزيد من خيارات السفر متا ًحا.

توفر هذه الشبكة السفر المباشرة بشك ٍل جيد إلى
كيف توفر الشبكة الشعاعية خدمات السفر بشك ٍل جيد بين المناطق النائية؟
ً
وسط المدينة (مثل السفر من جنوب غرب المدينة إلى شمال شرق المدينة على الطرق "ج" و"ز") ،ومع ذلك فهذه الشبكة
سيئة في تقديم خدمات السفر بين المناطق المجاورة (على سبيل المثال ،السفر بين جنوب غرب المدينة (ج) وغرب المدينة
(د) يجب أن يتجه إلى وسط المدينة والعكس).

Slide 12

خط المترو الشعاعي في شيكاغو

وسط المدينة
"المنطقة الحلقية"
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تُصمم أنظمة المترو في العديد من المدن بالشبكة الشعاعية ،وعلى سبيل المثال تغطي خطوط المترو في شيكاغو جميع
المناطق في وسط المدينة ،وتُعرف منطقة وسط المدينة في شيكاغو بأنها "المنطقة الحلقية" ألن خطوط المترو القديمة
أحاطت وسط المدينة في منشآت مرتفعة.

Slide 13

شبكة الطرق الشبكية
الجامعة

سوق العقارات

مركز الحكومة
مركز األعمال
الرئيسية

مركز تكنولوجيا
المعلومات

المدينة
القديمة
مركز تجاري

تربط العديد من أماكن المنشأ والوجهة بعملية انتقال واحدة
LUTP
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الطرق الشبكية هي النوع الرئيسي اآلخر للشبكة ،وتشير هذه الشبكة إلى أنه ،في بعض المدن ،ليس هناك مركز مدينة
رئيسي ،ولكن بدالً من ذلك يتوفر عدد من مراكز األنشطة المنتشرة.
يتم تشغيل الخدمات بشكل أساسي من شمال المدينة إلى جنوبها ومن شرق المدينة إلى غربها ،وقد يصل المسافرون إلى أي
كثيرا ضمن جميع الخدمات لتقليل أوقات
وجهة من خالل عملية انتقال واحدة فقط ،ويتطلب ذلك تشغيل خدمة متكررة ً
االنتظار أثناء التنقل.
ما العيب الرئيسي في هذه الشبكة؟ هو ضرورة نقل العديد من األشخاص ،ويتطلب ذلك برنامج اتصال جيدًا ليوضح
لألشخاص أنه يمكن إجراء رحالت التنقل بسهولة.

Slide 14

شبكة الحافالت في شيكاغو
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غالبًا ما تعمل أنظمة الحافالت في المدن الكبيرة من خالل شبكات الطرق الشبكية ،وشبكة الحافالت في شيكاغو هي نظام
شبكي ،حيث تتيح إمكانية الوصول المناسبة إلى معظم الوجهات في شيكاغو.

إضافةً إلى ذلك ،نظام الحافالت هو نظام متكامل مع نظام المترو ،ويستخدم أكثر من  %50من مستخدمي مترو شيكاغو
الحافالت للوصول إلى محطات المترو.

Slide 15

أنواع مختلفة من الطرق ("المنتجات")
• العوامل المميزة
–

تقديم أسواق سفر مختلفة
•
•
•

–

ً
مقارنة برحالت ذات أغراض أخرى
رحالت العمل أثناء ساعات الذروة
مدة الرحلة الطويلة ،رحالت العمل المتجهة إلى ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،مقارنةً بمدة
الرحلة القصيرة التي ت ُجرى ألغراض غير العمل وتتكرر بشكل متزايد
إمكانية الوصول/التنقل األساسية لجميع الخدمات مقارنةً بالخدمات المميزة لتتنافس مع
سيارات األجرة والسيارات الخاصة األخرة

مميزة بمهام متنوعة
•

الطرق األساسية والفرعية لجميع األغراض (المحلية)

• شائعة بشكل متزايد
–
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وقد يطلق على السمة الثانية من الشبكة تمييز الطرق ،حيث وجد المسوقون أنه من الصعب تصميم منتج واحد يتناسب مع
احتياجات جميع األشخاص ،حيث يجب أن تُصمم المنتجات لتتناسب مع فئات السوق الفردية .ف ّكر في كيفية عرض العديد
من أنواع الهواتف المحمولة حاليًا.
تختلف أسواق النقل العام من خالل العديد من الطرق ،مثل الغرض من الرحلة ومدتها وجودة الخدمة ،وقد تُد َمج هذه
المزايا لتحديد فئات سوق محدد ،مثل رحالت العمل لمسافات طويلة إلى وسط المدينة أو خدمات الرحالت القصيرة في
مناطق وسط المدينة ،وتتلقى غالبًا هذه الرحالت الخدمات من خالل أنواع مختلفة من المسارات األساسية ،مثل الطرق
الرئيسية والفرعية والخدمات المحلية.
يُعتمد نهج تمييز الطرق في العديد من المدن ،لذا فلنلق نظرة على األنواع النموذجية للخدمات وكيفية تسويقها أو ترويجها.

Slide 16

الحافالت الدورية لمراكز األنشطة/األحياء
توفير إمكانية الوصول من المجتمعات ومراكز األنشطة
وإليها وداخلها ،وكذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات
األخرى

• نطاق الخدمة :طوال اليوم
• الطرق :ثابتة ولكن قد تكون متغيرة
• نقاط التوقف
–
–

متكررة جدًا ،ربما تكون "ترحيبية"
محطات بسيطة

• مدة الرحلة :قصيرة
• المركبات
–
–
–

صغيرة وتصدر القليل من الضوضاء وعادم السيارات
قد تعمل على ُ
طرق فرعية والشوارع السكنية
سهولة الصعود إليها والنزول منها

• عادةً ما ت ُحصّل األجرة بداخلها
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هناك نوع شائع واحد من المسارات المختلفة وهي الحافلة الدورية في المناطق المجاورة .وتقدم هذه الحافلة الدورية
خدمات السفر لمسافات قصيرة داخل الحي أو المنظمة ،وتوفر أيضًا خدمة مرتبطة بطرق النقل األخرى.
تعمل هذه الحافالت الدورية طوال اليوم عبر طرق ثابتة ،بالرغم من أنه قد يتغير ذلك أحيانًا "عند الطلب" .وعلى سبيل
المثال ،قد تخرج الحافلة عن مسارها لتنتقل إلى منزل شخص ما إن كان المنزل على بعد  1كم من الطريق .وعادة ً تعمل
هذه الحافالت على الطرق الفرعية والشوارع السكنية.

تتوقف الحافالت بشكل بسيط ومتكرر ،وأحيانا تتوقف في أي مكان "تستقبل" فيه الركاب.
تُعد المركبات صغيرة ويس ُهل الصعود إليها ،وغالبًا ما تُحصل األجرة بعد الصعود إليها.

Slide 17
الحافالت الدورية في األحياء بمدينة كويمبرا في البرتغال
"لينها أزول" (الخط األزرق)
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توضح الصورة الحافلة الدورية في الحي بمدينة كويمبرا بالبرتغال ،ويُعرف باسم "لينها أزول" أو الخط األزرق.
ينطوي تعريف الخط األزرق في الشكل الموحد للحافالت ،ففي هذه الحافالت يدور خط أزرق أسفل النافذة ،مما يُمكن
التعرف على بيانات هذه الحافلة بسرعة دون النظر إلى الالفتات الموجودة على النوافذ الخلفية أو األمامية،
األشخاص من
ّ
(يُمكننا رؤية هذه النافذة الخلفية في هذه الصورة).
الحظ أيضًا أنه تم رسم خط أزرق على الطريق المرصوف ،ويعرض هذا الخط بوضوح توجه الحافلة إلى المقيمين
بالمنطقة وزوارها .وعلى مستوى ما دون الوعي ،فإن هذا الخط يشير إلى أن الطريق جزء دائم من المجتمع.
وأخيرا ،عليك مالحظة حجم الحافالت ،فهي صغيرة وتبدو مناسبة لطبيعة الحي.
ً

Slide 18
"الحافلة الدورية" في واشنطن
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تعمل الحافلة الدورية على نطاق واسع في واشنطن العاصمة ،وتربط هذه الحافلة خمسة طرق موجهة إلى الوجهات الثقافية
والترفيهية والتجارية في المركز الرئيسي للمدينة.

تتميز الحافالت بشكلها الفريد أو تصميمها الخارجي ،حيث يُعرض على جانب الحافلة الوجهات التي ستتوجه إليها ،مما
التعرف على بياناتها بشكل سريع بدون النظر إلى الالفتات الموضحة على الجزء الخلفي أو األمامي من
يُمكن األشخاص
ّ
الحافلة.

يُعد هذا النوع من الحافالت شائ ًعا للغاية ،وبعد إجراء الدراسات االستقصائية ،تبين أن بساطة الطرق وتمييزها الفريد يؤدي
إلى جذب العديد من الركاب السائحين.

Slide 19

الخدمات المحلية للحافالت
توفير إمكانية التنقل األساسية وإمكانية الوصول إلى
خدمات أخرى
• نطاق الخدمة :طوال اليوم
• الطرق :تقديم الخدمة في جميع الطرق الرئيسية في منطقة المترو
• نقاط التوقف
–
–
–

على بُعد مسافات قصيرة كل  200متر
محطات بسيطة ،بعضها مميز بالمظالت
قد تعمل على أساس "استقبال" الركاب خارج أوقات الذروة

• مدة الرحلة :متوسطة
• المركبات
–
–

الحافالت األساسية المزودة بسعة مقاعد وأماكن للوقوف
أحجام مختلفة

• عادةً ما ت ُحصّل األجرة بداخلها
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النوع التالي من الطرق المميزة هو خدمة الحافالت المحلية ،وتٌقدم هذه الخدمة المحلية خدمة النقل األساسية لجميع أغراض
الرحلة ،بما في ذلك الرحالت التي تتوجه خارج المجتمع المباشر ،كما تُقدم خدمة الربط بطرق النقل األخرى.
تعمل الحافالت المحلية طوال اليوم على الطرق الثابتة ،وعادة ً ما تعمل على الطرق الرئيسية في المدينة ،كما أن الرحالت
تُجرى من عدة أماكن للمنشأ والوجهات.
المسافة بين نقاط التوقف أكبر من المسافة بين نقاط التوقف للحافالت الدورية ،ولكن قد تكون مسافات قصيرة (كل 200
متر) .ومحطات التوقف بسيطة ،ولكن يتم توفير بعض المظالت في المحطات المزدحمة.
مترا على األقل ،وتُخصص مساحة المركبة الداخلية للمقاعد
المركبات هي حافالت حضرية كبيرة وشائعة يبلغ طولها ً 12
صل األجرة بداخلها.
وأماكن الوقوف ،حيث يُتوقع ازدحام الركاب ،وعادة ما تُح ّ

Slide 20

النقل في مدينة يورك
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توضح هذه الصور الحافالت المحلية التي تعمل في مدينة يورك وأونتاريو وكندا .الحظ أن الحافالت لها بابان ،حيث يسدد
الركاب اإلجرة عند دخولهم من الباب األمامي ،بينما يخرج الركاب إما من الباب األمامي أو الخلفي.

مترا .ويُعد هذا الحجم للمركبة مناسبًا للبيئة الحضرية ،ولكنه يصبح
وأخيرا الحظ حجم الحافلة ،حيث تصل إلى حوالي ً 12
ً
في غير محله كحافلة دورية في األحياء األصغر حج ًما ،كما في المثال السابق في البرتغال.

Slide 21

النقل السريع للركاب
تقديم خدمة عالية السرعة وبراحة أكبر ولمدة أطول لرحالت العمل
أثناء أوقات الذروة والموجهة إلى أكبر مراكز األنشطة
• نطاق الخدمة :تقديمها بشك ٍل مكثف أثناء وقت الذروة
• الطرق :تغطية الممرات الرئيسة في الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية
• نقاط التوقف
–
–

مسافات كبيرة بين نقاط التوقف
عدم التوقف بشك ٍل متكرر والتنقل من المناطق النائية إلى وسط المدينة

• مدة الرحلة :اطول مدة
• المركبات
–
–

ضمان توفير مقاعد مريحة ،بدون وقوف
فائقة السرعة

• تحصيل األجرة سواء داخل المركبة أو خارجها
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صممت خدمة النقل السريع للركاب لتقديم خدمة عالية السرعة وبراحة أكبر ،عادة ً ما يُقدم هذا النوع من الخدمات رحالت
ُ
العمل ذات المسافات الطويلة والموجهة إلى مراكز األنشطة الكبيرة .وتحتوي هذه الرحالت على أعداد كبيرة من
المسافرين الذين ينتقلون من بعض أماكن المنشأ إلى وجهتين أحيانًا .وقد تستغرق الرحلة وقتًا طويالً وغالبًا ما تتجاوز
ساعة واحدة في كل اتجاه.
تتركز هذه الخدمة خالل ساعات التنقل في أيام العمل ،مع توفير خدمة محدودة أو عدم توفيرها في منتصف اليوم .وتُق َدم
خدمة النقل السريع للركاب إما على الطرق فائقة السرعة أو على خطوط السكك الحديدية .وتكون مسافات التوقف متباعدة
وغالبًا محدودًة ،وأحيانًا ال تتوقف عند االنتقال بين المناطق النائية ووسط المدينة.
تقدم المركبات مقاعد مريحة ومبطنة .وقد توفر سعة محدودة للوقوف ،ولكن من المتوقع حصول كل راكب على مقعد.
قد تختلف طريقة تحصيل األجرة ،حيث يمكن تحصيلها داخل المركبة أو خارجها.

Slide 22

خدمات "جو ترانزيت" للركاب
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يوفر نظام النقل العام في تورنتو ،كندا "جو ترانزيت" خدمة النقل السريع للركاب في كل من الحافالت وعربات السكك
الحديدية للركاب .والحافالت هي حافالت عالية الجودة تتنقل بين المدن وتتميز بمقاعد خلفية عالية ومساند للقدم ،إلى جانب
إنها مكيفة الهواء .ويتم استخدام كل من الحافالت ذات الطابق الواحد وذات الطابقين.

تتميز أيضًا سيارات الركاب بجودة عالية ويتوفر بها مقاعد خلفية عالية وتكييف للهواء.

خدمة "جو ترانزيت" هي خدمة فريدة إلى حد ما من حيث أنها تتضمن جداول زمنية متكاملة للحافالت والقطارات .وفي
بعض الطرق ،يتم تقديم خدمات الحافالت والسكك الحديدية استنادًا إلى الوقت من اليوم.
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النقل السريع (الحافالت والسكك الحديدية)
تقديم الخدمات بحجم أكبر وترويجها في األسواق والتحفيز على
التنمية الموجهة العابرة ) (TODودعمها
كثيرا
• نطاق الخدمة :طوال اليوم ومتكررة
ً
• الطرق
–
–

تعمل في الطرق األكثر ازدحا ًما
تبادل عدد كبير من الركاب

• نقاط التوقف
–
–

المسافة بين كل محطة توقف وغيرها من  1إلى  2كم
المحطات الكبيرة تقدم غالبًا الخدمات كمراكز تنمية

• مدة الرحلة :من رحالت متوسطة إلى رحالت طويلة
• المركبات
–
–

مركبات ذات سعة كبيرة ومزودة ببطاقات هوية فريدة
مزودة بمجموعة متنوعة من المقاعد ومساحات للوقوف متوافقة مع السوق

• تحصيل األجرة خارج المركبة
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يقدم النقل السريع خدمة النقل على عدد كبير من الطرق التي تضم العديد من أماكن المنشأ والوجهات ،ويُطلق عادة ً على
خدمة السكك الحديدية المترو ،بينما يُشار عمو ًما إلى خدمة النقل السريع بالحافالت بالرمز .BRT
يُقدم النقل السريع خدمات لجميع أغراض رحالت السفر .كما أن طول مدة الرحلة يتراوح من بين رحلة متوسطة إلى رحلة
نظرا ألنها تعمل باستمرار في العديد من المحطات.
طويلة ،مما يؤدي إلى تبادل عدد كبير من الركابً ،
تمتد غالبًا الخدمة اليومية ألكثر من  18ساعة (على سبيل المثال ،من  6صبا ًحا إلى  12منتصف الليل) ،يتم توفير خدمة
كثيرا بفواصل زمنية بين  3و 10دقائق.
متكررة ً

تبلغ المسافة بين كل محطة وغيرها من  1إلى  2كم .وتقدم غالبًا العديد من المحطات الخدمات كمراكز تنمية للنشاط
التجاري والسكني.
تتميز المركبات بسعتها الكبيرة لتضم عدد أكبر من الركاب ،وهذه المركبات مزودة بمقاعد وأماكن للوقوف على حسب
المدينة ،ولكن عادة ً ما يتم تخصيص مساحات كبيرة للوقوف.
هناك أبواب متعددة وواسعة لتوفير للركاب إمكانية الدخول والخروج بشكل سريع .ويتم أيضًا تحصيل األجرة خارج
المركبات إلسراع عملية الدخول والخروج.
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النقل السريع في تورونتو

الطريق النفقي ( TTCالمترو)
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تتوفر نماذج من النقل السريع بالحافالت والسكك الحديدية في مدينة تورونتو بكندا .ويعمل نظام النقل السريع في تورونتو
من خالل أربعة خطوط نقل سريع ،منها ثالثة خطوط لمترو األنفاق وخط واحد للطريق البري ،حيث تعمل القطارات
باستخدام من أربع إلى ست عربات ،تتراوح الفواصل الزمنية للخدمة من دقيقتين إلى ست دقائق حسب الوقت من اليوم.
تقوم شركة " "York Region Transitبتشغيل خمسة طرق للنقل السريع بالحافالت داخل ضواحي تورونتو ،ويصل
مترا ،وتتراوح الفواصل الزمنية للخدمة من خمس إلى عشر دقائق حسب الوقت من
طول الحافالت ما بين  12وً 18
اليوم.
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مدينة سيول 4 :أنواع من طرق الحافالت
الطريق الرئيسي – الطريق الفرعي – الطريق الدائري – المنطقة الواسعة
•

الربط اإلقليمي بين منطقة وسط المدينة وضواحيها

•

ضمان سرعة التشغيل ودقة المواعيد

الخطوط
الرئيسية

الحافلة
الزرقاء

•
•

الربط بين الطرق الفرعية والرئيسية وخطوط المترو
تلبية متطلبات المرور المحلية

الخطوط
الفرعية

الحافلة
الخضراء

•
•

الخطوط المحلية داخل منطقة وسط المدينة
تقديم الخدمات لرحالت األعمال والتسوق

الخطوط
الدائرية

الحافلة
الصفراء

•

ربط الطريق السريع بين المدن الصغيرة التابعة
ومنطقة وسط المدينة
استيعاب سيارات الركاب للمسافرين

خطوط
المنطقة
الواسعة

الحافلة
الحمراء

•
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قد يُسهل تمييز الطرق عملية تقديم المعلومات للجمهور ،وتُعد مدينة سيول في كوريا نموذ ًجا جيدًا لتوضح كيفية تطبيق هذا
المفهوم.
صنفت الحافالت في مدينة سيول بتسلسل هرمي للمهام مكون من أربعة مستويات ،كل مهمة لها حافالت مطلية بلون محدد
ُ
كما هو موضح فيما يلي:
•

•
•
•

الحافلة الزرقاء تمثل خط الحافالت الرئيسي الذي يُقدم الخدمة بين ضواحي المدينة ووسطها ،وتعمل هذه الحافلة
كخدمة محلية ألنها تتوقف بشك ٍل متكرر.
الحافلة الخضراء تمثل الخط الفرعي الذي يُقدم خدمة النقل الدائري في المجتمع/الحي ،كما أنها تربط الخطوط
الرئيسية بخطوط مترو األنفاق.
الحافلة الصفراء تمثل الخط الدائري الذي يُقدم خدمات الحافالت المحلية داخل منطقة وسط المدينة
الحافلة الحمراء تمثل الخط السريع للحافالت الرئيسة لربط المنطقة الحضرية الكبرى بمنطقة وسط المدينة.
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الحافلة الزرقاء تعمل على الطرق الرئيسية

الحافلة الحمراء تنتقل من وسط المدينة إلى الضواحي الرئيسية

الحافلة الصفراء تمثل الخط الدائري في وسط المدينة

الحافلة الخضراء تعمل من خط المترو إلى المناطق السكنية
المجاورة وت ُقدم خدمات النقل في األحياء
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توضح هذه الصورة أربعة أنواع من الحافالت الوظيفية ،ويُمكن لألشخاص تحديد الخدمة التي يقدمها كل نوع من الحافالت
بسرعة بسبب لونها المميز ،بدون النظر إلى الالفتات على جوانب الحافلة أو على النافذة األمامية منها.
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ملخص
• من المفترض ألسواق السفر أن توجه تخطيط شبكات النقل العام
– تصميم الخدمات لتتناسب مع أنماط السفر

• شبكات مزودة بأنواع من الطرق المختلفة لتقديم أفضل الخدمات
ألسواق السفر المتعددة
– الطرق الدائرية لألحياء والطرق المحلية والطرق السريعة للركاب وطرق
النقل السريع

• التكامل هو العامل األساسي لتحقيق النجاح
– الجداول الزمنية واألجرة ومعلومات عن الركاب والتسهيالت المادية
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تقدم هذه الوحدة نظرة عامة على المبادئ األساسية لتصميم الشبكة ،التي يُمكن تلخيصها في ثالث نقاط.
ص َمم نظام النقل العام الجيد لتقديم خدمات ألسواق سفر محددة .وهناك أنواع مختلفة من الرحالت
أوالً :من المفترض أن يُ َ
ُ
التي تُجرى يوميًا داخل المدينة ،ويجب النظر إلى هذه الرحالت بصفتها أسواق سفر منفصلة تح َدد من خالل أنماط أماكن
المنشأ والوجهات والغرض من الرحلة ووقت السفر.
ثانيًا :تُقدم الشبكات المزودة بأنواع مختلفة من الطرق أفضل الخدمات إلى العديد من أسواق السفر .وقد تبين للمسوقين أنه
من الصعب تصميم منتج واحد ليتناسب مع احتياجات جميع األشخاص ،حيث يجب تصميم المنتجات لتتوافق مع فئات
السوق الفردية.
ثالثًا :يُعد التكامل عامالً أساسيًا لتحقيق النجاح .في حين أنه يتعين علينا تصميم طرق ُمحددة للسوق ،ينبغي لنا أيضًا ضمان
تكامل هذه الخدمات .وهذا بدوره يعني أنه يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتكامل الجداول الزمنية واألجرة والتسهيالت
المادية ومعلومات عن الركاب.

