
 . Transportation  concepl -مفهوم النمل :المحاضرة الثالثة :

ان مفهوم النمل فً المران الكرٌم لد سبك علماء الجؽرافٌة لبل خمسة عشر لرناً 

من الزمان , فكم من آٌات بٌنات فً مواضع كثر عن النمل لتوضح انماط مختلفة 

 نذكر منها :

 لتركبوها وزٌنة وٌخلك ما ال تعلمون ((لولة تعالى )) والخٌل والبؽال والحمٌر 

ولولة تعالى )) ولمد كرمنا بنً ادم وحملناهم فً البر والبحر (( ولولة تعالى )) 

 الذي جعل لكم االرض مهداً وجعل لكم فٌها ُسبالً ((

 Transport  languageالنمل لؽة -2

ٌعنً  النمل فً اللؽة ٌعنً ) تحوٌل الشًء من موضع الى موضع اخر ،والنمل

 التحول(

 .  conventional  transportationالنمل اصطالحاً : -3

( ببساطة ٌعنً االنتمال من مكان الى اخر، وهنان العدٌد من  transportالنمل )

الباحثٌن الذٌن ادلو دلوهم فً تعرؾ النمل، اذ ٌختلؾ المفهوم فٌما بٌنهم بحسب 

من التعرٌفات العدٌدة نذكر وجهات نظر كل منهم وبحسب اختصاصاتهم العلمٌة و

 -فٌها ما ٌأتً :

(( على ان النمل هو عملٌة تتم بوسائط ، ومهمتها نمل  Cheryتعرٌؾ -1

 االشخاص والبضائع على شبكة الطرق (

( بأنه الحركة الفٌزٌائٌة للناس  Hirschالتعرٌؾ االلتصادي هٌرسج)   -2

 والسلع فً  موضع الى اخر

 g-m tomsonون ( ولال عنه االلتصادي ) جً ام تومس -3

) ان النمل خدمة وسطٌة ووسٌلة الى هدؾ الممصود دون ان تكون هدفاً بذاتها ، 

 وٌكون الهدؾ الممصود ، تؽٌراً فً المولع سواء بالنسبة للناس او البضائع .

بانة عبارة عن خدمة وجدت ال   Hans Ai Adlerولد عرؾ ) هانز اي ادلو ( -4

 المأهولة ببعضها البعض او مع مراكز االستهالن .ٌصال مراكز االنتاج والمراكز 



( فٌرى النمل من وجهة نظرة ) حزمة تمكن االفراد والمنافع  chapinجابن )  -5

 Robinsonاما روبنسون وبالمفرود )  -االخرى من االستمرار بفاعلٌتها ( 

Bamford )( النمل هو )مفهوم ٌتعلك بحركة االشخاص والسلع لؽرض معٌن 

( من النمل انه حركة االفراد والسلع  Moryadasا ٌعبر مورٌادس )بٌنم -7

 والمعلومات واالفكار.

( بأنة ) خدمة تنشا لمجرد وجود طلب علٌها  Lesterاخٌراً من وجهة لٌستر ) -8

ووظٌفته االساسٌة أتاحه االنتمال وسهولة الوصول لجمٌع سكان المدن بحٌث ٌتم 

 ع  (.خدمة تنمالت كل من االفراد والسل

 وبشكل عام فان مكونات النمل تتألؾ من االرض واالنسان واالنشطة المختلفة.

نالحظ مما تم عرضة من تعارٌؾ بحسب اختالؾ وجهة نظر الباحثٌن والكتاب 

ٌمكن المول ان اكثر التعارٌؾ توافماً فً موضوع الدراسة هو االلرب الى تعرٌؾ 

 ٌة بصورة عامة .جؽرافٌة النمل والتً ٌستند على علم الجؽراف

وٌتبٌن لنا فً ان مفهوم النمل ؼٌر محدد وواسع والذي ٌعنً )عملٌة توصٌل 

السلع والبضائع من مركز االنتاج الى مركز االستهالن( ،او انه )عملٌة النمل 

لإلنسان والمنتجات والمواد االولٌة من منطمة الى منمطة اخرى اي انه ٌحتوي 

 على نمطة بداٌة ونمطة نهاٌة( .

(مجموعة من األسالٌب Transportation Systemوتمثل)منظومة النمل  

والطرق الحدٌثة من وسائل النمل المتطورة ، والهدؾ االساسً الذي وضعة 

االنسان لوسائل النمل هو نمل واٌصال البضائع الى المنطمة التً ٌرؼب فٌها 

ساس االول للدولة كلها لالنتمال .كما ان اثر النمل فً عملٌة التنمٌة ٌعد الهدؾ واال

، لذا اصبح فً اآلونة االخٌرة تسابك سرٌع فً البلدان المتمدمة على تطوٌر 

الجوانب واألنشطة الزراعٌة والصناعٌة لتطوٌر التصاداتها عن طرٌك ابتكار 

 الوسائل االفضل لتحسٌن النمل وخفض كلؾ اإلنتاج لتحمٌك الصى األرباح .

الجزء من الطرٌك بطول محدد والذي ٌمتد بٌن وهً ذلن .Linkالوصلة : -4

تماطعٌن رئٌسٌٌن وٌأخذ رلما متتالٌا على ذلن الطرٌك بدءا" من بداٌة الطرٌك 

 وحتى نهاٌته فً االتجاه نفسة .



تتكون جراء تماطع طرٌك مركزي مع طرٌك مركزي اخر ، وهو .Nodeالعمدة :-5

ٌة ، والطرٌك المركزي هو عادة  ما تكون على تماطع مستوى واحد او عمدة طرل

 كل طرٌك تشرؾ علٌة او تموم بأنشائه وزارة النمل .

:  ٌعرؾ الطرٌك بانة السبٌل او الممر الممتد األوسع من  Roadثالثا" _الطرٌك :

 -الشارع الذي تعبرهُ وسائل النمل وتنمسم الطرق الى :

تدخل (  وهو الطرٌك الذي لم The natural wayٌ) -الطرٌك الطبٌعً : •

االنسان فً تشٌده او الامته فً كما فً ؼنى عن نفمات او تكالٌؾ االصالح 

 والصٌانة المتمثلة فً طرٌك الموافل والمركبات الصحراوٌة .

وٌشمل   The temple industrial road -الطرٌك الصناعً المعبد :  •

بطرٌك هذا التعبٌر على الطرٌك الذي الامه االنسان على سطح االرض المتمثلة 

 السٌارات .

 . Road Net Work -رابعا" :شبكات الطرق :

تعرؾ شبكات الطرق بأنها انتظام مجموعة من الطرق  المعبدة فً صورة عمد 

تنظمها مجموعة من الوصالت . التً تربط بٌن مجموعة من المراكز االدارٌة ) 

( بداٌة ونهاٌة كل وصلة اي انها انتظام مجموعة من الطرق فً  Nodesالعمدة 

 :صورة ) عمد( تنظمها مجموعة من الوصالت والتً ٌمكن تمسم الى ما ٌلً

 Planned two – dimensional netالشبكات المخططة ذات البعدٌن :  . أ

works تمثل بشبكات طرق النمل  )المعبدة ، سكن الحدٌد ( وتتضمن عمد تكون. 

 بمثابة نماط التماء وتماطع طرق الشبكة .

.   Unplanned 3D net  worksشبكات ؼٌر مخططة ) ثالثٌة االبعاد (  . ب

ٌدخل فٌها البعد الثالث لالرتفاع واالنخفاض لذا ٌمتصر هذا النوع على شبكات ) 

( طبماً لوجود  peter – Davies)   –الخطوط الجوٌة ( , لذا فمد حدد بٌتر دٌفٌز 

 -لوصوالت بٌن العمد ) المدن ( ثالث انماط للشبكات المخططة وتشمل كل من :ا

 (  segmented net work)  -. الشبكة المجزئة : 1

 اذ ان الوصالت تربط بٌن بعض العمد ، وتنعدم اي ال ترتبط بٌن البعض االخر .

 .  Network inter connected -الشبكة المترابطة : -2



رتبطة بواسطة وصالت بمعنى اخر ان كل نمطة نهائٌة ترتبط وتكون كافة عمدها م

بنمطة تلٌها , كما وٌنعدم وجود الوصالت الفرعٌة او الجانبٌة لذا ٌمكن المول ان 

المسار هو تتالً مجموعة من الوصالت المتصلة مع مجموعة من العمد بصورة 

الت والمسار مباشرة اي ٌكون السٌر بٌن مدٌنتٌن فً الشبكة مع عدم تكرار الوص

البسٌط هو الذي ال ٌحتوي على عمد مكررة.   اما المسار المؽلك فهو الذي ٌبدأ 

 بالعمدة وٌنتهً بها  .

 . Full net work -الشبكة الكاملة :-3

ان كافة العمد الموجودة ضمن الشبكة ترتبط مع بمٌة العمد االخرى بصورة 

 مباشرة اي بوصالت مباشرة .

 :  . Classification of road roadsق البرٌة تصنٌؾ الطر -خامسا": 

.وهً طرق عالمٌة حدٌثة  Express ways -طرٌك المرور السرٌع : . أ

مبنٌة من االسمنت المسلح ولد كانت المانٌا فً الحكم النازي أهم الدول االوربٌة 

 اهتماما ببناء هذه الشبكة وتعرؾ بأسماء مختلفة .

. وهً طرق التً تربط لطر او  The main rods -الطرق الرئٌسٌة : . ب

 اكثر بمطر أخر وتتمٌز بالمسافات الطوٌلة .

وهً الطرق التً تربط  -:  collector Hihgh waysالطرق الرابطة   . ت

 الطرق الرئٌسٌة ببعضها البعض , والمدن لرئٌسٌة بمواطن االنتاج واالستهالن .

الطرق التً ؼالباً ما تكون اما وهً   -:Branch Roadsالطرق الثانوٌة   . ث

 ترابٌة او طرق ؼٌر معبدة جٌداً 

وهً الطرق التً تكمل الطرق الرئٌسٌة  -: Rural Roadsالطرق الرٌفٌة  . ج

. 

وهو طرٌك ؼٌر ممٌد طول الولت  -:  The free wayالطرٌك الحر  . ح

اي وٌتعارض سرٌان المرور علٌها ألي لٌود ولو لبعض الولت بسبب عدم وجود 

انمطاعات او عبور على نفس المستوى من هذا النوع من الطرٌك ولعدم وجود 

 اي احتكان للمرور على جانبً الطرٌك .

وهو شارع او طرٌك ٌهدؾ اساساً الى  -: Local Voadالطرٌك المحلً   . خ

 الوصول الى مولع السكن واالعمال او اي ممتلكات مجاورة .



. وتستعمل هذِه الطرق للوصول الى  nal Rood.الطرق الداخلٌة :  . د

الوحدات السكنٌة والخدمات ، وٌدخل ضمن هذا النوع من الطرق والشوارع 

( م 2-1( م والرصٌؾ )12-8الممفلة بساحات وٌكون بعرض ٌتراوح     )

 (كم /الساعة. 43-33والسرعة )

طة وهً حلمة مؽلمة او اكثر ٌستطٌع الرجوع من خاللها الى نم -الدارات :.  ذ

 البداٌة او هً حركة دائرٌة وٌوجد منها نوعٌن مثل دارة ٌولر ، دارة هاملتون .

 Land transportation  Modes -سادسا: وسائل النمل البري :

ٌشمل النمل بالطرق، وٌضم الوسائل المختلفة المدٌمة والحدٌثة العاملة علٌها 

 .،ومختلؾ أشكال وأحجام وطبٌعة المحطات التً تخدمها 

هً كل واسطة نمل ذات عجالت تسٌر بمحرن ألً   The vehicle -لمركبة :ا•

وبموه جسدٌة او تسحب بأٌة وسٌلة بأستثناء التً على خطوط السكة الحدٌدٌة 

وتشمل كل من ) السٌارات ،الدراجة النارٌة ،الدراجة الهوائٌة ،المركبات االنشائٌة 

 والزراعٌة ،والعربات  .

كل وسٌلة نمل بري تهتم فمط بنمل االشخاص والبضائع ( هً Car) -السٌارات :•

 ومزودة بمحرن مٌكانٌكً لؽرض لوة الدفع والحركة على الطرٌك البري .

( وهً سٌارة لحمل االفراد وأمتعتهم , مزودة بما ٌزٌُد عن  Bas) -الحافلة :•

 سعة مماعد بما فٌها ممعد السائك .

تصل الٌها وحدات النمل المتحركة  :_وٌمصد بها أبعد نمطة Stationsالمحطات •

 وتسند الٌها مهمة التجمٌع والتوزٌع وتحوٌل خدمة النمل عبر الخطوط .

وٌعد اختٌارها من أحدا أسس التصمٌم   Vehicle Desighمركبة التصمٌم •

الهندسً لطرق النمل المعبدة ، والتً تشمل اؼلب  المركبات المتولع الستخدام فً 

 عبد .طرق النمل البري الم

. وهً من االنشاءات التً الامها االنسان لخدمة النمل البري  Bridgesالجسور•

وتسهل االتصاالت البرٌة ، وترتبط الجسور ارتباطاً وثٌماً بالطرق البرٌة وتعد من 

مكمالتها فً كثٌر من المناطك والسٌما المناطك البرٌة التً ٌعتذر فٌها ربط 

د مرور طرٌك معبد عبر اماكن تمطعها اودٌة او الطرق ببعضها ، كما هو الحال عن

 تعترضها السالسل الجبلٌة.



.وٌعد من العناصر االساسٌة للنمل ، الن كل وسائل النمل  Driver  -ك :السائ•

تحتاج الى سائك لتسبٌرها وتوصٌلها الى مماصدها ، فٌما عدا االنسان ألنه ٌمثل 

لمد لام االنسان من المدم بمٌادة السائك نفسة ، ووسٌلة النمل فً الولت نفسة و

وسائل النمل المختلفة والزال الى ٌومنا هذا وادى التطور التمنً الذي ٌشهدهُ 

العالم ، فً هذا العصر الى استخدام بدٌل االنسان فً لٌادة بعض وسائل النمل ، 

وتمثل البدٌل ) االنسان االلً ( الذي الٌزال استخدامه محدوداً فً مناطك ومسافات 

 .محددة ومعٌنة 

.تتكون أجرة النمل بالوسٌلة   Transportation Gost  -تكلفة النمل : •

والتأمٌن والخسائر الناجمة عن النمل والشحن والتفرٌػ وأجور العمالة ، اي تشمل 

كل عناصر عملٌة التوصٌل ، وهً تتأثر بوسٌلة النمل المتاحة ومسافة النمل 

وكمٌة وطبٌعة المواد المنمولة وطبوؼرافٌة االرض التً نجتازها الوسٌلة والحدود 

 .السٌاسٌة

.والذي ٌبٌن اداء حركة السٌر فً  The level of serviceمستوى الخدمة •

مولع ما ، ومستوى الراحة وهو معٌار وصفً ٌمٌس حالة السٌر وٌعبر عنة 

( A( وٌرمز ألفضل حاالت السٌر بالحرؾ )  A,B,C,D,E,Fبدالالت االحرؾ  ) 

حاالت  السٌر حٌث ( بأسوء Fوتكون الحركة حرة تمام ، بٌنما ٌمثل الرمز ) 

 االزدحام الخانك والتولؾ بشكل مستمر .

( هو تحلٌل المؤشرات والعوامل التً تشكل فً تحلٌلها  Evaluationالتمٌٌم ) •

إلعطاء صورة توضٌحٌة عن طرق النمل وتمٌٌم أداء وجودة الخدمات التً تمدمها 

ة لتحمٌك خدمة وتحدٌد العناصر التً تسهم فً زٌادة فاعلٌتها على الطرق المعبد

 كاملة للسكان .

هً نسبة الطالة المستخدمة فً النظام الدٌنامٌكً الى  ( Efficiencyالكفاءة )•

وبصورة اخرى تعرؾ على انها نسبة  الطالة المتوفرة له خالل دورة العمل

المخرجات من جمٌع انواع الطالة ال المدخالت , اي ان نسبة الكفاءة تبٌن كم من 

 رة فً جمٌع  االشكال الالزمة لكل وحدة من المخرجات( .الطالة المستثم

عبارة عن الجمع الجبري للحركة الداخلٌة  ( Rushtlour) -ساعة الذروة :•

والخارجٌة خالل فترة زمنٌة محددة ووحدة المٌاس هً مركبة / الساعة وتكون 

(  7-5( صباحاً , والذروة المسائٌة بٌن ) 13-8الساعة الذروة الصباحٌة بٌن )

 مساءاً او حسب تصنٌؾ فصول السنة.



 - concept garages -مفهوم المرائب : –ثالثا" 

 ان لفظ مرآب فً اللؽة العربٌة لها عدة معانً  -لمرآب لؽة :ا

 -وهً :

 .رآب اذا اصلح , راب اَلصدع واألناء ٌرابه رآباً ورابه 

 شعبة واصلحهُ والمرآب الشعب .

 دوع األلداح وٌصلح بٌن الموم ورجل مرآب ورأب اذا كان ٌتشعب ص

. 

 فكلما شعبة اي تشعب , ك ورآب الشًء اذا جمعهُ وشدهُ برف.

والمتشعب بمعنى المتفرغ وهذا ٌنطبك على المرآب  الذي تتشعب 

 Garageالمرآب اصطالحاً : .منه الخطوط باتجاهات مختلفة 

convention : هً مناطك وصول وتجمع المركبات وانطاللها

ء المدٌنة والمدن االخرى  وهً على نوعٌن ٌمثل االول بأتجاه أحٌا

تجمع وانطالق المركبات داخل المدٌنة اي تلن التً تربط بٌن مركز 

المدٌنة وتوابعها االدارٌة ، اما النوع الثانً فهً التً تنطلك منها 

خطوط النمل الخارجً ، اي تلن التً تربط المدٌنة بألالٌمها من 

خرى من جهة ثانٌة . تعد هذه المرائب جهة وبألالٌم المدن اال

مناطك تولٌد وجذب رحالت االفراد والمركبات التً تسبب حركة 

مرورٌة عالٌة . والمرأب لم ٌظهر حدٌثاً وإنما كان معموالً به فً 

 .مدٌنة روما , حٌث كانت تمؾ المركبات على جانب الشوارع

 : موالؾ السٌارات- Parking 

-onالتً تتخصص لولوؾ المركبات ضمن الشارع ) تعرؾ على انها الفضاءات 

street  او على جانب من الشارع على لطعة من االرض . او تعرؾ على انها )

 االرضٌة التً تجمع فٌها المركبات من دون وجود اصحابها.

 : المرائب الؽٌر رسمٌة- In formal garages 

رح من لبل الجهات وهً االماكن التً تمؾ فٌها المركبات بشكل ؼٌر رسمً وٌص

المختصة الهٌئة النمل العامة , ؼٌر انها تعمل على منافسة الخطوط الرسمٌة 

العامة فً المرائب وعادة ما تكون هذِه االماكن تربٌة من المرائب او عند 



التماطعات المرورٌة على مكان لرٌب مما ٌجعل المسافر ٌفضلها على الدخول اي 

 المرائب .

  طرق النمل المعبدةRoads of paved transport 

)طرٌك معبد بمعنى طرٌك مسلون مذلل( ولال ابو عبٌدة ان المعبدة تعنً المطلٌة 

بالشحم او االسفلت  الدهن التً تربط المناطك الرٌفٌة بالمناطك الحضرٌة من 

جهة وبٌن االللٌم مع االلالٌم االخرى ،واذا كان النمل هو مجمع الدم الذي ٌمشً 

شراٌٌن الحٌاة فأن )الطرق البرٌة (هً الورٌد او الشرٌان الذي ٌمشً وٌسٌر فً 

منه دم تلن الحٌاة .اي انها عبارة عن المسلن الذي تسٌر علٌة المركبة حٌث 

تساهم فً تدفك مركبات النمل التً تسمح بنمل االفراد والبضائع وأٌصالها فً 

مٌة وفك شعار ) الطرٌك االولات المحددة ، كما ان لها الفضل فً دفع عجلة التن

 تخلك تنمٌة والتنمٌة ال تخلك طرٌك (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


