
 

 فً المرن العشرٌنالمحاضرة الثامنة :           طرق النمل 

The eighth lecture: Transportation methods in the twentieth 

century 

 

 

نتٌجة تطور  99شهدت الطرق البرٌة لفزة كبٌرة فً العمد األخٌر من المرن 

(. ومع أنها 7)الشكل  bicycle المركبات ذوات العجلتٌن؛ أي الدراجة الهوائٌة

ظلت لعبة تستهوي المالٌٌن من أجل المتعة. فمد شاع استعمالها فً أوربا من أجل 

التنمل محلٌاً. وبدأ الدراجون ٌحضون على تحسٌن الطرق ألجلها. واللت نداءاتهم 

بعض النجاح فً الولت الذي انهمن فٌه صانعو الدراجات فً البحث عن وسائل 

 التهم إلى تزوٌد الدراجة بالطالة ووالدة الدراجة النارٌة.لتحسٌنها، وأدت محاو

تركزت المنافسة على تحوٌل العربات التً تجرها الخٌول إلى عربات بال خٌول. 

وكانت المشكلة تتلخص فً كٌفٌة استبدال طالة البخار أو الكهرباء أو طالة 

البترول المكتشفة حدٌثاً بطالة الحصان. وتوصل األلمانً غوتلٌب 

إلى تركٌب  9881سنة  Cannstatt فً كانشتات Gottlieb Daimler داٌملر

محرن بنزٌن على دراجة. وبعد عام من ذلن التارٌخ استخدم محرن احتراق داخلً 

 كم فً الساعة.99على عربة بأربعة دوالٌب سار بها بسرعة 



عربة مزودة  Duryea وفً الوالٌات المتحدة ساق صانع دراجات ٌدعى دوِرٌا

من والٌة مساشوشتس.  Springfield فً شوارع سبرٌنغفٌلد 9891محرن سنة ب

واضطر صانعو المركبات المزودة بمحركات احتراق تعمل على البنزٌن إلى 

الدخول فً منافسة مع صانعً المحركات البخارٌة ونماذجهم المطورة عن 

وكسبت كثٌراً  العربات البخارٌة المدٌمة. كما ظهرت العربات ذات الجر الكهربائً،

من تسلك  Stanley Steamer من السبالات. وتمكنت عربة ستانلً البخارٌة

مصنعاً ناجحاً لمركبات  Ransom Olds جبل واشنطن. وأسس رانسوم أولدز

عام  Detroit فً دٌتروٌت automobiles «أوتوموبٌل»ذاتٌة الحركة سمٌت 

مرسٌدس فً أوربا، فً  شركة إلنتاج السٌارة Benz . وأسس داٌملر و بنز9899

حٌن ألغت إنكلترا لوانٌنها التً تمنع استخدام العربات التً تسٌر بمحرن. وهكذا 

اختصت السٌارة بمحركات االحتراق الداخلً، وبدأ عصر السٌارة والطرق المعبدة 

 الصالحة لها.

ا

 



 

حممته السكن ( تبدالً جوهرٌاً فً المجتمعات أكثر مما 8أحدثت السٌارة )الشكل 

الحدٌدٌة. فكان من نتائج انتشارها تطور ضواحً المدن وظهور مراكز التسوق 

وتغٌر طابع المدٌنة. وتطورت معها الصناعات المساعدة التً وفرت فرص عمل 

لمسم كبٌر من السكان، وكان لها أثرها فً االزدهار أو التخلف. ونتٌجة رواج 

ة المعبدة، وانتشرت على جوانبها النُُّزل السٌارات اتسعت منظومات الطرق الداخلٌ

والفنادق والبٌوت المتنملة، وظهرت الحافالت العامة والسٌارات الخاصة وسٌارات 

التً اجتذبت الركاب من المطارات، وتطورت الشاحنات التً اختصت « التكسً»

(، كما تطورت وسائل تحمٌلها بحسب نوع الحمولة. وفً 9بنمل الحموالت )الشكل 

 مابل أسهم محرن االحتراق الداخلً فً نشوء أزمة الطالة والتلوث.الم

إلى صنع  9899فً فرنسا لد توصل عام  Rudolf Diesel وكان رودولف دٌزل

نسخة عن محرن احتراق داخلً أكثر فاعلٌة من محرن البنزٌن، و ٌعطً سرعة 

جعلت استعماله أكبر بكلفة ولود ألل؛ غٌر أن حجمه الكبٌر وكلفته األولٌة العالٌة 

محدوداً. وتبٌن أن أفضل استعمال له هو تسٌٌر الماطرات والشاحنات الكبٌرة 

أول لاطرة دٌزل استخدمت تجارٌاً فً الوالٌات  9911والسفن. وشهد عام 

المتحدة، ثم بدأت بعدها محركات الدٌزل تحل محل المحركات البخارٌة فً 

ها نالالت النفط التً تزٌد حمولتها المطارات. كما تحولت كل السفن الضخمة ـ وفٌ

 طن ـ وكذلن الغواصات إلى استخدام طالة الدٌزل. 155555على 


