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تكامل أنظمة
النقل العام
LUTPThe World Bank

هذا العرض هو أحد من مواد الدعم الخاصة ببرنامج بناء قدرات "القادة في مجال تخطيط النقل الحضري"
قامت الجهات التالية بتقديم الدعم لبرنامج بناء القادة في مجال تخطيط النقل الحضري:
البنك الدولي
الوكالة األسترالية للتنميةالدولية
برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة
المرفق االستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص
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األهداف
• إدراك أهمية التكامل بالنسبة للعمالء
• اإللمام باالستراتيجيات التي ت ُلبي:
–

االحتياجات األساسية لتكامل لخدمات

–

االحتياجات األساسية للتكامل المادي
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يناقش هذا العرض الجوانب الرئيسية لتكامل أنظمة النقل العام ،وتتركز جهود هذا التكامل على تسهيل استخدام العمالء
لخدمات الشبكة في المدينة .ويعتبر التكامل بالغ األهمية بالنسبة للعمالء الذين يجب عليهم استخدام مسارين أو أكثر للرحلة
الواحدة.
يناقش هذا العرض الموضوعات التالية:
أهمية التكامل
استراتيجيات لتلبية االحتياجات األساسية لتكامل الخدمات والتكامل المادي.
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تمرين افتتاحي
تكامل خدمات الحافالت /السكك الحديدية
تم التخطيط إلنشاء خط مترو جديد في مدينتك ،وسيتم توفير خدمات حافالت مغذية
للمحطة األخيرة.
ُ
ب منك تقديم المشورة بشأن كيفية تصميم المحطة األخيرة ،ليكون من السهل على
ط ِل َ
راكبي الحافالت االنتقال إلى المترو.
–

ما هي أهم خمسة اقتراحات ستوصي بها؟

–

ما هي أسبابك للتوصية بهذه االقتراحات الخمسة؟
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تم التخطيط إلنشاء خط مترو جديد في مدينتك ،وسيتم توفير خدمات حافالت مغذية للمحطة األخيرة.
ُ
ِب منك تقديم المشورة بشأن كيفية تصميم المحطة األخيرة ،ليكون من السهل على راكبي الحافالت االنتقال إلى المترو.
طل َ
ما هي أهم خمسة اقتراحات ستوصي بها؟
ما هي أسبابك للتوصية بهذه االقتراحات الخمسة؟
يُرجى استكمال هذه التمرين في غضون  5دقائق على األكثر.
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لماذا يُعد التكامل مهما؟
• ينتقل الركاب من نقطة انطالق محددة إلى وجهة محددة.
–

تتضمن جميع الرحالت تغيير من  /إلى السير.

–

ليس من المتاح دائما القيام بالرحلة باستخدام وسيلة نقل واحدة.

• مسائل رئيسية تتعلق برضاء العميل.
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لماذا يُعد التكامل مهما؟
ألن جميع الركاب يواجهون مسائل تتعلق بالتكامل يوميا.
لماذا؟
ألن ركاب النقل العام ينتقلون من نقطة انطالق محددة إلى وجهة محددة ،وليس من محطة توقف إلى أخرى ،لذا يصطدم
الركاب بمدى تكامل نظام النقل ماديا مع المجتمع المحيط.
ليس أيضا من المتاح دائما القيام بالرحلة باستخدام وسيلة نقل واحدة ،حيث يستخدم الركاب عدد من وسائل النقل المختلفة
إلكمال رحلتهم ،لذا يصطدم معظم الركاب يوميا بمدى جودة التنسيق بين خدمات النقل.
أثبتت التجربة أن التكامل يُمثل عنصرا أساسيا في إرضاء العمالء.
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مشكالت التكامل الشائعة بين العمالء
• السير
• االنتظار
• االنتقال من وسيلة لنقل ألخرى
• األمن والسالمة
–

خاصة بالنسبة للمرأة

• عدم التأكد
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هناك بعض مسائل التكامل الشائعة في معظم أا أنظمة النقل ،حيث يريد األشخاص تقليل وقت السير واالنتظار والتنقل بين
الخدمات (االنتقال من مسار إلى آخر) ،كما يواجهون صعوبة في قراءة الجداول الزمنية ومعرفة كيفية االنتقال.
هناك مسائل األمن والسالمة أيضا عند السير أو االنتظار أو التنقل بين الخدمات ،وهي مسائل رئيسية للنساء ،خاصة عند
السفر ليال أو في المناطق قليلة السكان.
وأخيرا تُعد حالة عدم التأكد مسألة رئيسية ،حيث يزداد قلق كثير من الركاب عند استخدامهم لمسارين ،ويجب عليهم التغيير
بينهما ،فيشعرون بالقلق من عدم معرفتهم بما يلزم للتغيير.
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المرونة :وقت السير بالنسبة للوقت داخل المركبات*
وسيلة النقل

العمل

الترفيه

أخرى

السيارة

1.37

1.74

1.55

الحافلة

1.67

1.66

2.02

السكك الحديدة /مترو األنفاق

1.99

1.97

1.37

الملخص :يشعر العمالء أن وقت السير ُمرهق أكثر من الوقت الذي
يقضونه داخل المركبات.
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تؤكد الكثير من الدراسات على هذه المالحظات ،على سبيل المثال أجريت استطالعات لتحديد مدى تقدير المسافرين للوقت
الالزم للسير .يوضح هذا البحث أن المسافرين يشعرون أن الوقت الذي يقضونه في السير من وإلى الحافلة أو المترو أكثر
إرهاقا (أو إزعاجا) من الوقت الذي يقضونه في الحافلة أو المترو.
على سبيل المثال ،يشعر األشخاص الذين يستقلون المترو للذهاب للعمل بأن كل دقيقة يقضونها في المشي تماثل قضاء
دقيقتين داخل قطار المترو ،وهذا يعني أنه إذا تمكنا من توفير دقيقة واحدة من وقت المشي للمستخدمين ،سيشعرون حسب
اعتقادهم بتوفير دقيقتين من الوقت الذي يقضونه في المترو.
يُعد إجمالي وقت الرحلة (بما يشمل وقت السير) عامال رئيسيا يأخذه األشخاص بعين االعتبار عند قرار استخدام النقل
العام .وتؤكد األبحاث بشأن أوقات السير إلى أن الجهود التي تستهدف تقليل أوقات السير تشجع أشخاص أكثر على استخدام
النقل العام.
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المرونة :وقت السير بالنسبة للوقت داخل المركبات*
وسيلة النقل

جميع األغراض

السيارة

2.1

الحافلة

1.6

السكك الحديدة /مترو األنفاق

1.2

الملخص :يشعر العمالء أن وقت االنتظار ُمرهق أكثر من الوقت
الذي يقضونه داخل المركبات.
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توصلت الدراسات بشأن أوقات االنتظار إلى نتائج مماثلة ،حيث أشار الباحثون إلى أن الركاب يشعرون أن الوقت الذي
يقضونه في انتظار الحافلة أو المترو أكثر إرهاقا (أو إزعاجا) من الوقت الذي يقضونه في الحافلة أو المترو ،على سبيل
المثال ،يشعر األشخاص الذين يستخدمون الحافالت أن كل دقيقة يقضونها في انتظار الحافلة تماثل قضاء  1.6دقيقة داخل
الحافلة.
يعد وقت االنتظار أحد مكونات وقت الرحلة ،وهو عامل رئيسي يضعه األشخاص في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن
استخدام وسائل النقل العام ،وتؤكد األبحاث بشأن أوقات االنتظار أن الجهود التي تستهدف تقليل أوقات االنتظار تشجع
أشخاص أكثر على استخدام النقل العام.
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هل هذه بيئة مناسبة للسير أو االنتظار؟
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تُمثل بيئة السير أو االنتظار في كثير من الحاالت عامال مهما .على سبيل المثال هذه محطة حافالت في الصين على جانب
طريق رئيسي ،حيث ال تتوفر حماية من الطقس ،وتقع المحطة على بُعد مسافة من أماكن العمل أو األنشطة التجارية،
وليس هناك أرصفة للمشاة ،ويضطر األشخاص للسير على جانب الطريق.
هل تعتبر هذه بيئة مناسبة للسير أو االنتظار؟
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أثر االنتقال إلى وسيلة أخرى من حيث الوقت
داخل المركبة

وسيلة النقل

ما يعادله من وقت داخل
المركبة

الحافلة

 20دقيقة

مترو الضواحي

 17دقيقة

وسيلة النقل

ما يعادله من وقت داخل
المركبة

*المصدر :الطلب على النقل العام ،دليل إرشادي ،شركة
ترانسبورت ريسيرش البوراتوري المحدودة ،بريطانيا

تغيير الخطوط في مترو مدينة شنغهاي
LUTP
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ناقشنا للتو كيف يرى الركاب للوقت الذي يقضونه في انتظار الحافالت او المترو ،وكيف يرى كثير من الركاب أن
صت هذه الدراسة إلى أن الركاب يشعرون أن التنقل بين
ضرورة تغيير الوسيلة بين مسارين أمر مرهق للغاية .و َخلُ َ
المسارات يُضيف حوالي  17إلى  20دقيقة إلى وقت الرحلة.
ويُعتبر هذا الرقم كبيرا ،وقد يعكس تجربة سابقة مع فترات انتظار طويلة ،كما يحدث أحيانا مع خدمات مترو الضواحي.
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اثنان من خصائص تكامل النقل العام
• تكامل الخدمة
– بين جميع وسائل النقل والمسارات
• التكامل المادي
– من بين جميع العناصر المادية لوسيلة نقل ُمحددة أو نوع
ُمحدد من الخدمات
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دعونا اآلن نلقي نظرة على استراتيجيات تحسين التكامل ،وتعتبر إحدى طرق النظر فيها تجميعها في فئتين.
استراتيجيات تكامل الخدمات :تنطبق على جميع وسائل النقل والمسارات الخاصة بشبكة النقل ،وتتناول مسائل كيفية
تصميم الجداول الزمنية ورسم وتصميم مسارات الطريق وهياكل األجرة.
استراتيجيات التكامل المادي :تركز على العناصر المادية لوسيلة نقل أو نوع الخدمة ،وتتناول كيفية تصميم المحطات
والمركبات والخطوط وأنظمة تحصيل األجرة.
يجب أن يتناول تخطيط النقل العام كال النوعين من االستراتيجيات ،لزيادة جاذبية خدمة النقل العام إلى أقصى حد ،ومن ثم
زيادة عدد الركاب .دعونا اآلن نلقي نظرة على بعض المناهج الشائعة التي تستخدمها أنظمة النقل العام.
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هدف تكامل الخدمات
• التنسيق بين المسارات ووسائل النقل المتعددة ،لتكون الخدمة
أكثر مالئمة للعمالء
– تقليل الوقت اإلجمالي للرحلة
– زيادة راحة الركاب
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دعونا نلقي نظرة أوال على تكامل الخدمة ،حيث يهدف تكامل الخدمة إلى جعل الخدمة أكثر مالءمة للعمالء ،من خالل
التنسيق بين المسارات ووسائل النقل المتعددة بعناية ،مما يقلل من إجمالي وقت السفر ويوفر مزيد من الراحة الركاب.
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مشكالت تكامل الخدمة
• هيكل الشبكة
– محاذاة الطريق
– مواقع المواقف

• نقاط تبديل المسارات
• المحطات

• مستويات الخدمة والجداول الزمنية
• هياكل أسعار األجرة
• معلومات للركاب
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هناك الكثير من جوانب تكامل الخدمة التي يجب النظر فيها عند بذل الجهود لتحسين تكامل الخدمة.
يُعد هيكل الشبكة واحدا من الشواغل الواضحة ،حيث يجب تصميم محاذاة الطريق على نحو يوفر خدمة نقل مباشر
للوجهات ال ُمحددة ،وبذلك يُمكن تقليل وقت الرحلة .ويجب تحديد مواقع المحطات على نحو يقلل من وقت السير إلى أدنى
حد من وإلى أماكن اإلقامة والعمل واألنشطة التجارية ،كما يجب ان تُحدد مواقع المحطات ونقاط تبديل المسارات على نحو
يقلل من أوقات التبديل إلى أدنى حد بالنسبة للركاب المضطرين للتبديل بين المسارات.

صلة ،لتصميم وتحديث شبكة فعَّالة للخدمة .ومن الناحية المثالية ،يجب استخدام بيانات
هناك حاجة لوجود بيانات جيدة و ُمف َّ
تفصيلية بخصوص نقطة االنطالق والوجهة النهائية ،بحيث يتم تصميم المسارات لخدمة رحالت محددة.
تتمثل المعايير الرئيسية األخرى للتكامل في مستويات الخدمات والجداول الزمنية وهياكل أسعار األجرة ومعلومات
للركاب ،والتي سنناقشها فيما يلي.

Slide 13

تكامل الجدول الزمني
• اتساق فترات الخدمة
– تقديم الخدمات نفسها في األوقات نفسها
– قد تختلف حسب:

• نوع الخدمة ،مثل النقل السريع بالحافالت مقابل الحافالت المحلية وقطار الضواحي
والمترو.
• المناطق الحاصلة على الخدمة ،مثل المناطق الحضرية في مقابل الضواحي

• اتساق الجداول بحيث تقل أوقات االنتظار عند نقاط التبديل إلى أدنى حد
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يركز تكامل الجداول الزمنية على وضع جداول زمنية متسقة ومنسقة .في كثير من األحيان يتم تقديم أنواع مختلفة من
الخدمات ،مثل الحافالت المحلية والنقل السريع بالحافالت والمترو وقطار الضواحي .ويجب تطبيق الحد األدنى لفترات
تقديم كل نوع من الخدمات بشكل متسق ،فعلى سبيل المثال يجب أن تعمل جميع الطرق المحلية داخل المدينة من الساعة
الخامسة صباحا وحتى العاشرة مساء على األقل .يساعد هذا االتساق الركاب على التخطيط لرحالتهم ،حيث إنهم قادرين
على وضع توقعات لكل نوع من الخدمات.
يجب أن تكون الجداول الزمنية منسقة أيضا ،حيث يتم تقليل أوقات االنتظار في نقاط التبديل إلى أدنى حد ،ويتم هذا على
نحو أكثر فعالية عند استخدام بيانات صحيحة عن نقطة االنطالق والوجهة.
بالنسبة للمسارات التي يقل التردد عليها ،يُمكن تحديد وقت التبديل عند نقاط معينة ،حيث تصل وسيلتا النقل وتغادر في
الوقت نفسه.
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تكامل أسعار األجرة
• تقليل عدد مرات الدفع /الرحالت
• هام
– منظور الراكب

• تقليل أوقات االنتظار والمضايقات
• تقليل التأثير النفسي لدفع ثمن األجرة

– منظور التشغيل

• تقليل فترات التوقف في المحطات
–

تقليل متطلبات المركبات والمرافق

• الحد من تقلص اإليرادات
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يجعل تنسيق الجدول الزمني تبديل وسيلة النقل أكثر راحة ،وكذلك تكامل أسعار األجرة ،حيث يجب أن يكون الهدف تقليل
عدد مرات الدفع لكل رحلة ،والنموذج األمثل هو الدفع مرة واحدة فقط .يُعد تكامل أسعار األجرة أمرا هاما من منظور كل
من الركاب والتشغيل.
من منظور الركاب يقلل تكامل أسعار األجرة أوقات االنتظار والضيق الذي يسببه الدفع أكثر من مرة ،حيث يتأثر
المستخدمون بعدد كرات الدفع .من الناحية النفسية يعمل تكامل األجرة على تقليل األثر السلبي للدفع المتكرر ،حتى إذا تم
دفع المبلغ نفسه في الحالتين.
من الناحية التشغيلية ،يقلل تكامل أسعار األجرة من أوقات االنتظار في نقاط التوقف والمحطات ،ويقلل من متطلبات
المركبات والمحطات .وفيما يتعلق بالتحكم في اإليرادات ،يُمكن أن يحد من تقلص اإليرادات.
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تكامل المعلومات للركاب
• المبدأ التوجيهي
– السفر هو عملية انتقال من نقطة االنطالق وحتى
الوجهة ،وليس فقط من محطة ألخرى
• توفير معلومات عن
– الخدمة
• الطرق ونقاط التوقف
• الجداول الزمنية
• األجرة وطريقة دفعها

– السير دخوال وخرجا

• من نقطة االنطالق حتى أول خدمة نقل
• من آخر نقطة نقل إلى الوجهة
• إيجاد الطريق داخل المحطات ونقاط التبديل
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تعتبر معلومات الركاب عنصرا هاما لتكامل الخدمات ،حيث يحتاج الناس لمعلومات عن رحالتهم من نقاط االنطالق وحتى
وجهاتهم ،كما تساعد أيضا على تقليل الشك الذي ينتاب األشخاص عند القيام برحالت جديدة.
تركز أنظمة النقل العام على توفير معلومات الخدمات للعامة ،وتغطي تلك المعلومات رحالت الذهاب والعودة ونقاط
التوقف والجداول الزمنية وأسعار األجرة وطريقة الدفع .ويُعد هذا أمرا هاما ،فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة ،واآلن تقدم كثير
من األنظمة الجديدة المعلومات آليا.
ومن المهم أيضا تقديم معلومات بشأن األجزاء التي تستدعي السير خالل الرحلة ،ويشمل ذلك المسافة من نقطة االنطالق
وحتى أول خدمة نقل ،ومن آخر نقطة نقل وحتى الوجهة ،كما يشمل إيجاد الطريق داخل المحطات ونقاط التبديل.
تحتاج المدن الكبيرة ذات وسائل النقل ومستويات الخدمة المتعددة (مثل مترو األنفاق ،وقطار الضواحي ،وخدمات النقل
السريع ،والحافالت) إلى استراتيجية متسقة لمعلومات الركاب .وقد يكون تسمية أو تمييز كل نوع من وسائل النقل بعالمة
منهجا مفيدا في األنظمة المعقدة.

Slide 16

معلومات الركاب
تشمل جميع الخدمات وتوفر إمكانية استخدام مجموعة
متنوعة منن التقنينات التني يُمكنن للمسنتخدم اسنتعمالها
في مواقع مختلفة.
وسائل النقل
الحافالت المحلية ،وقطار الضواحي
وسائط اإلعالم
المطبوعة ،والبيانية ،وعبر االنترنت ،والهاتفية ،وتطبيقات الهواتف الذكية
المواقع
في المنزل والعمل وداخل الحافالت وداخل أو بالقرب من المحطات ونقاط التوقف
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تغطي المعلومات المتكاملة للركاب جميع الخدمات ومقدمي الخدمات ،وتدرك أن العامة يستخدمون مجموعة متنوعة من
الوسائط ،وليس هناك نهج واحد يستطيع تلبية احتياجات الجميع.
يحتاج الركاب إلى الحصول على المعلومات في مواقع مختلفة عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة برحالتهم .يتخذ الركاب في
بعض األحيان هذه القرارات أثناء القيام بالرحالت ،لذا يمكن للنظام المتكامل لمعلومات الركاب توفير معلومات للركاب في
مختلف المواقع ،بما يشمل المنزل وداخل الحافالت وداخل أو بالقرب من المحطات ونقاط التوقف.

Slide 17

التكامل المادي
• العناصر المادية الرئيسية
– نقاط التوقف /المحطات /الصاالت
– المركبات /القطارات
– الطرق
– تحصيل األجرة
• المفاهيم الرئيسية
– خطة الخدمات ،حيث يجب أن يستند التصميم إلى الطلب
المتوقع
– اجعل جميع العناصر متسقة
– اجعل جميع العناصر المادية أكثر مالءمة واتساقا للعمالء
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تتناول المجموعة الثانية من االستراتيجيات كيفية تصميم العناصر المادية.
يجب مراعاة عدد من المفاهيم األساسية .أوال ،يجب أن يستند التصميم إلى خطة الخدمات وحجم الطلب المتوقع من
الركاب ،حيث يضمن ذلك أن العناصر المادية مالئمة وتلبي احتياجات الخدمات األساسية ،مثل تحميل الركاب بكفاءة
وعمليات تبديل مريحة بين وسائل النقل.
ثانيا ،يجب أن تتمتع جميع العناصر بمظهر متسق ،ويسهل التعرف عليها من خالل خصائص التصميم ،فمثال يجب أن
يكون العميل قادرا على معرفة أن الحافالت الزرقاء هي الحافالت المغذية بسهولة.
يجب أن يشمل المظهر المتسق استخدام العمالء ،فمثال يجب أن يكون العميل قادرا على الذهاب إلى أي محطة وفهم كيفية
تصفح النظام.
وأخيرا ،يجب أن تكون معايير التصميم "مالئمة للعمالء" ومتسقة ،فمثال يجب أن تتسق معايير التصميم الخاصة بمناطق
تحميل الركاب والحافالت مع أهداف فاعلية عملية تحميل الركاب والدخول والخروج من مناطق التحميل.
لننظر اآلن في بعض المبادئ التوجيهية للتكامل المادي.

Slide 18

نقاط تبديل وسائل النقل
• حدد النقاط لتقليل االنحراف  /تعديل المسار.
• قلل مسافات السير /التغييرات في مستويات االرتفاع
بين الخدمات.
• وفر مرافق آمنة (الطرق الفرعية – اإلضاءة)
وتحمي من الطقس السيء.
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نقاط التبديل هي المواقع التي يبدل فيها الركاب وسيلة النقل ،ويجب أن يحدد موقعها بحيث تقلل من االنحراف عن المسار
أو تعديله من نقطة االنطالق حتى الوجهة ،ويحتاج ذلك إلى وجود بيانات صحيحة عن نقطة االنطالق /الوجهة.
يجب تصميم نقاط التبديل بحيث تقلل السير إلى أدنى حد ،وتوضح الصور كيفية تصميم الرصيف في بوجوتا ،لتوفير عملية
تبادل مريحة بين الحافالت المحلية وحافالت النقل السريع.
ال يتطلب تصميم بوجوتا من الركاب صعود أو نزول الدرج عند التبديل بين الحافالت .وعندما ال يمكن تنفيذ المنهج المتبع
في تصميم بوجوتا ،ويلزم إجراء تغييرات في المستوى ،حينها تصبح الساللم المتحركة والممرات المنحدرة أدوات هامة
في التصميم.
وأخيرا ،يجب أن تكون نقاط التبديل آمنة وتوفر الحماية من الطقس السيء.

Slide 19

التبديل بين محطة بنتاجون للحافالت ومترو أنفاق واشنطن

الشكل 2

الشكل 1
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توضح الصورتان محطة تبديل بنتاجون في واشنطن ،حيث تصل الحافالت إلى المستوى األرضي ،ويقوم الركاب بالتحول
إلى مترو األنفاق .تقع مناطق التحميل الخاصة بالحافالت والمترو فوق بعضها البعض تقريبا ،لتوفير عملية تبديل مريحة.
يستخدم معظم الركاب الساللم المتحركة في التحول ،لكن كما نرى في الدائرة الموضحة في الشكل ( )1فإن خدمة
المصاعد مقدمة لمن ال يستطيع استخدام الساللم المتحركة.

Slide 20

تكامل نقاط التبديل
• تستند قرارات التصميم إلى السوق وخطة
الخدمات
– عدد مواقع توقف الحافالت
– أماكن توقف المركبات /ومرافق
استراحة السائقين
– طول الرصيف وعرضه وارتفاعه
– حجم المظلة
– تحديد األجرة وتحصيلها
– معلومات للركاب بشأن خدمات النقل
العام وإيجاد الطرق
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يجب أن تستند القرارات بشأن محطات التبديل إلى أسواق الرحالت المستهدفة والخطة الناتجة للخدمات .تشمل قرارات
التصميم الرئيسية ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

عدد مواقع توقف الحافالت ،إلقالل وإنزال الركاب.
أماكن توقف المركبات ،وتشمل مرافق استراحة السائقين ،وغالبا ما يتم إهمالها في كثير من التصميمات.
رصيف مناسب من حيث الطول والعرض واالرتفاع ،الستيعاب حجم صفوف االنتظار والزحام المتوقعين.
حماية من الطقس السيء في األماكن المفتوحة.
حجم ممرات المشي ومساراتها ،لتقليل المسافات التي يسيرها الركاب.
تحصيل األجرة على نحو فعَّال ومناسب لدخول وخروج الركاب.
معلومات للركاب بشأن خدمات النقل العام وإيجاد الطرق في المحطات.

Slide 21

التكامل بين المركبات
• قرارات التخطيط /التصميم
– الحجم والتصميم الداخلي
– عدد األبواب ،وعرضها وأماكنها
– ارتفاع األرضية
– المظهر
• االعتبارات
– أسواق الرحالت
•
•
•
•
•

–
–
–

أغراض الرحلة
أنواع المسافرين
الحد األقصى من حجم السعة على
متن المركبة
أنماط صعود الحافالت والنزول منها
طول الرحالت

متطلبات المحطات
احتياجات تحصيل األجرة
التمييز باسم أو عالمة
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تعتبر المركبات جانب آخر رئيسي للتكامل ،وتشمل قرارات التصميم الرئيسية ما يلي:
•

الحجم والتصميم الداخلي :تُظهر الصورتان تصميمين متباينين ،حيث يوفر تصميم نيويورك مساحة أكبر للوقوف،
بينما يوفر تصميم واشنطن مقاعد أكثر وأكبر راحة.

•

عدد األبواب ،وعرضها وأماكنها :مزيد من األبواب يعني تحميل أسرع ،بينما يوفر عدد األبواب األقل عددا أكبر
من المقاعد للركاب.

•

ارتفاع األرضية :توفر الحافالت منخفضة األرضية عملية تحميل أسرع وأكثر راحة للركاب ،بينما توفر الحافالت
ذات األرضية المرتفعة سعة أكبر للركاب.

•

المظهر :تساعد التصميمات الخارجية المختلفة الركاب على التعرف على أنواع الخدمات المختلفة ،ولكن المظهر
المختلف يعني مرونة أقل في حركة المركبات بين الطرق.

هناك كثير من االعتبارات ،حيث تعتبر األسواق المقدم لها الخدمات مهمة ،وتشمل المعلومات األساسية عن األسواق

أغراض الرحالت وأنواع الركاب والحد األقصى من حجم السعة على متن المركبة ،أنماط الصعود والنزول من الحافالت،
وطول الرحالت .وكما هو الحال في نقاط التبديل يجب أن تستند القرارات المتعلقة بالمركبات إلى إلى أسواق الرحالت
المستهدفة والخطة الناتجة للخدمات.

Slide 21
تشمل االعتبارات األخرى كيفية تحقيق التكامل بين المركبات ومحطات التبديل وتحصيل األجرة وطرق التسمية أو التمييز
بعالمات.

Slide 22

التكامل بين الخطوط
• قرارات التخطيط /التصميم
– عدد المسارات أو الحارات
– إعدادات المسارات أو الحارات
– مواقع نقاط العودة
• االعتبارات
– أنواع الخدمات وأنماط التوقف
الناتجة
– السعة المطلوبة
•

الحد األقصى من عبور
المركبات /القطارات
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نحتاج لخطوط لخدمات القطارات والمترو وحافالت النقل السريع ،وفيما يلي االعتبارات الرئيسية في تصميمها.
•

عدد وإعدادات المسارات أو الحارات

•

مواقع نقاط العودة :تسمح نقاط العودة للقطارات (أو الحافالت) بعكس االتجاه في منتصف الطريق ،حيث ليس من
الضروري أن تكون جميع الرحالت بين محطة محددة إلى أخرى ،ولكن يتم تحديد مواعيد الخدمة بما يالئم حجم
الطلب على طول الخط.

هناك اعتباران رئيسيان :تؤثر أنواع الخدمات ال ُمقدمة (المحلية والمحدودة والسريعة) على كيفية تحديد مواعيد المركبات بما
يالئم مطالب الركاب .وتحدد أنماط التوقف الناتجة الحاجة إلى مسارات أو حارات للعبور في محطات ُمحددة .ويؤدي تحديد
المواعيد أيضا إلى تحديد السعة المطلوبة.
وكما هو الحال في نقاط التبادل والمركبات ،توفر خطة الخدمات معلومات هامة بالنسبة لهذه االعتبارات.

Slide 23

تحصيل األجرة
• قرارات التخطيط /التصميم
– التحصيل على متن المركبة أو خارجها
– أنواع وسائل التحصيل (نقدا /تذاكر /بطاقات الذكية)
– منافذ التحصيل
• االعتبارات
– طلب الركاب
– عدد الخدمات في المحطات
– هيكل األجرة
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يُعد تحصيل األجرة هو آخر جانب من جوانب التكامل ،وتتعلق القرارات الرئيسية للتصميم بما يلي:
•

التحصيل على متن المركبة أو خارجها :يعمل تحصيل األجرة خارج المركبة على زيادة سرعة التشغيل ،بينما يلغي
التحصيل على متن المركبة الحاجة لالستثمار في بوابات التحصيل أو مشرفين المحطات.

•

أنواع وسائل التحصيل (نقدا /تذاكر /بطاقات الذكية) :يوفر السداد اإللكتروني الراحة للعمالء ،وتحسين مستوى أمان
اإليرادات ،لكن يلزم استثمار في آالت قراءة البطاقات وبوابات التحصيل وماكينات التذاكر.

•

منافذ التحصيل :يُمكن التحصيل على متن المركبة ،أو خارجها في المحطات ،أو من خالل منافذ خارجية (مثل
المتاجر) .توفر زيادة عدد المنافذ الخارجية مزيدا من الراحة للركاب ،ولكن تحتاج لزيادة اإلشراف اإلداري.

تشمل اعتبارات التصميم الرئيسية ما يلي:
•

طلب الركاب :كم عدد المعامالت اليومية التي يتم إجرائها؟ كم عدد العمالء المنتظمين؟

•

عدد الخدمات ال ُمقدمة في المحطات :هل توجد مساحة كافية آلالت التذاكر وبوابات التحصيل؟

•

هيكل األجرة :ما هي أنواع األجرة المختلفة؟ كيف يحدد سعر التبديل؟

Slide 24

التكامل المادي مع الخدمات
المركبات

خطة الخدمات

السوق

تحصيل
األجرة

الخطوط

نقاط التوقف/
محطات
التبديل
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نصل من خالل مناقشتنا بشأن التكامل المادي مع الخدمات إلى استنتاج واحد :يتطلب التكامل تخطيط وتصميم متسقين
لجميع العناصر في سياق السوق وخطة الخدمات.

Slide 25

الملخص
• يُعد التكامل المادي مع الخدمات هاما لرضاء
العميل (الراكب).
• يجب أن تستند عملية التصميم والتخطيط إلى
اعتبارات السوق وخطة الخدمات.
• تتداخل عمليات تخطيط وتصميم جميع عناصر
النظام.
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قدمت هذه الوحدة نظرة عامة على تكامل النقل العام ،وتناولت المسائل المتعلقة بالتكامل المادي مع الخدمات .يُعد التكامل
عامال مهما لرضاء العميل (الراكب) ،حيث يعمل على تقليل وقت الرحلة ،وتوفير مزيد من الراحة للراكب.
يتضح عند مناقشة كل خدمة أو عنصر مادي أنه من الضروري أن تستند عملية التخطيط والتصميم إلى اعتبارات السوق
وخطة الخدمات.
وفي الوقت نفسه فإن عمليات التخطيط والتصميم الخاصة بجميع عناصر النظام ليست مستقلة ،ولكنها متداخلة مع بعضها
البعض.

