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ان النمل بصورة المتعددة له أهمٌة متمٌزة كونهُ ٌشكل البناء االرتكازي ألي نشاط 

التصادي ، وعلٌة فهو ٌمثل اساساً مهما" لبمٌة النشاطات التً ترتكز علٌه كلٌاً ، 

وبالتالً فأن حضوره ٌمثل االستمرارٌة فً الحركة واالنتاج وزٌادة فً المنافع 

فأن اي مشروع كان) تجاري ، صناعً  ، اداري ، االلتصادٌة واالجتماعٌة ، لذا 

زراعً( هو بحاجة ماسة الى وسائط النمل بشكل عام .كما ان غٌاب النمل ٌعنً 

فشالً تاماً فً استدامة االنتاج او تعثراً بوتٌرة نموه ، وبالتالً ٌمثل شلالً كامالً فً 

( تعتمد Private transportion)االمد المصٌر . حٌث ان عملٌة النمل الخاص 

على نمل البضائع ونمل المسافرٌن بالسٌارات على الطرق المعبدة واٌضا تتحرن 

على هذه الطرق السٌارات الصغٌرة وكذلن الباصات بأنواعها الكبٌرة والصغٌرة 

والمختلفة لنمل المسافرٌن ما بٌن مراكز االنتاج ومراكز الخدمات وبٌن المدن 

أهمٌة كبٌرة وحٌوٌة فً حٌاة بف ، وكما ٌحظى الصغٌرة والكبٌرة والمرى واالرٌا

المواطنٌن عموماً اذ ٌرتبط ارتباطاً وثٌماً بحاجاتهم االساسٌة ومتطلباتهم المتعددة ، 

منها رحالت العمل المختلفة واستخدامهم لمرائب النمل من اجل الوصول االمن 

 والمرٌح وبأسعار ممررة رسمٌاً .

نه حساس جداً كونه ٌؤثر وٌتأثر بحٌاة عموم لذا فأن المطاع الحٌوي ٌتمٌز بكو

المواطنٌن ، وبناءاً على ذلن ثمة عاللة لوٌة ما بٌن االهتمام بالنمل وبٌن المستوى 

الحضاري ، وٌفترض ان تكون هنان خصوصٌة فً دعم لطاع النمل عن بمٌة 

المطاعات فً الدولة من اجل وضع التصورات المستمبلٌة عن طرٌك التخطٌط 
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انت وسائل النقل فً العصور القدٌمة فً منتهى الصعوبة، كما كانت بطٌئة جداً، ك 

حٌث كان األشخاص ٌتنقلون من مكان إلى آخر مشٌاً على القدمٌن، وكانو ٌحملون 

، وظهورهم، أو ٌجرونها وٌسحبونها على متاعهم، وبضائعهم على روؤسهم

ق.م، 0555األرض، واتصف النقل بالبطء والصعوبة فً هذه المرحلة حتى عام 

حٌث أصبحوا ٌستخدمون الحٌوانات لنقل البضائع والمتاع، وأصبح التطور ٌظهر 

ق.م، حٌث اختُرعت العربات والمراكب التً تتكون 0555فً وسائل النقل فً عام 

ت دون وجود محر،، كما أصبحوا ٌستخدمون القوارب الشراعٌة من أربعة عجال

التً سهلت علٌهم عملٌة نقل البضائع الثقٌلة، ومنها أصبحت وسائل النقل تسٌر 

بشكل أسرع. فً الفترة بٌن أوآخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر 



المرحلة بدأ التطور المٌالدٌٌن، اختُرعت أول مركبة تعمل بقوة المحر،، ومن هذه 

فً وسائل النقل بشكل أسرع، حتى وصل التطور الطائرات، والمركبات الفضائٌة، 

حتى أصبحت الطائرات النفاثة تنقل الركاب بسرعة تعادل أو تفوق سرعة الصوت، 

كما تستطٌع الشاحنات، والقطارات، وسفن الشحن الضخمة أن تنقل كمٌة كبٌرة 

العالم، ومن الجدٌر ذكره أّن الباصات، والسٌارات،  من البضائع إلى مختلف أنحاء

تعّد من وسائل النقل السرٌعة والمرٌحة لدى عدد كبٌر من الناس. أنواع وسائل 

النقل النقل البري ٌعّد النقل البري من أكثر وسائل النقل انتشاًرا، وهو الوسٌلة 

ف وسائل النقل المتوفرة بشكل كبٌر، كما أنها مناسبة فً أغلب األحٌان، وتختل

البرٌة حسب الحاجة منها؛ فهنا، السٌارات، والحافالت، والدراجات النارٌة، 

والشاحنات، والقطارات، والمركبات الثلجٌة، وجمٌها تعمل بواسطة العجالت. النقل 

الجوي تعتمد وسائل النقل الجوي على مركبات تعمل بالمحركات، وباألخص 

ٌر المزودة بالمحر،؛ مثل: الطائرات الشراعٌة، الطائرات، أما بالنسبة للمركبات غ

وبالونات الهواء الساخن، والمناطٌد التً تُستخدم للترفٌه والتسلٌة، كما تعتبر 

الطائرت من أسرع وسائل النقل، وال تفوقها سوى المركبات الفضائٌة 

الصاروخٌة. النقل المائً وسائل النقل المائٌة تختلف حسب استخداماتها، حٌث 

دم القوارب فً القنوات البحرٌة، واألنهار، وذل، لنقل عدد صغٌر، وأحمال تستخ

بسٌطة، أما بالنسبة للبحار والمحٌطات فتكون وسٌلة النقل المائً المناسبة هً 

السفٌنة، وبالنسبة لنقل بضائع الشحن الكبٌرة فتحتاج إلى وسائل النقل المائً ذات 
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