
 المحاضرة التاسعة :

 Land transport classification تصنٌف النمل البري

 

. 

ٌصنف النمل البري فً صنفٌن أساسٌٌن هما: النمل بالسٌارات والنمل بالسكن 

الحدٌدٌة، وهنان مجموعة أخرى من وسائل النمل البري لها خصوصٌتها مثل 

 من الموسوعة. السٌور الناللة وأنابٌب النمل ٌرجع إلٌها فً أبوابها

 ـ النمل بالسٌارات

ٌمسم النمل بالسٌارات إلى ثالثة أنواع أساسٌة هً: الشحن ونمل الركاب والنمل 

المختلط. وتختلف مواصفات الطرق وتصمٌمها فً كثٌر من بلدان العالم وفماً 

للتمسٌم السابك؛ إذ تختلف مواصفات الطرق المعّدة لنمل البضائع بحسب نوعٌة 

نمولة علٌها من حٌث الحجم و الوزن. ولد اتسعت عملٌات النمل البري البضائع الم

حتى صار لبعض شركات النمل أساطٌل ضخمة تجوب أرجاء البلدان المختلفة 

بتولٌتات محددة وعلى مسالن مرسومة، ووضعت لها التشرٌعات المتعلمة بطبٌعة 

نٌن طبٌعة الحاوٌات المواد المنمولة وسالمة البٌئة و األشخاص، فمثالً تحدد الموا

المستخدمة لنمل الموائع الخطرة وصهارٌج الولود و الغاز الممٌع ومواصفاتها، 

 وتحدد سرعة سٌر لوافلها ومساراتها.

 )01الشكل )

تتمٌز الطرق الحدٌثة بمدرتها على تحمل حموالت كبٌرة وسرعات أكبر لمتانة 

ة، األمر الذي ٌضمن الردم تحتها وعمك سررها وشوصتها اإلسمنتٌة السمٌك

توزٌع األحمال المطبمة على البالطات اإلسمنتٌة على نحو متوازن، وٌمنع انحباس 



الماء فٌها ألن انحباس المٌاه ٌضر بنوعٌة الطرٌك. وتعّد أكتاف الطرٌك من 

العناصر األساسٌة فً التصمٌم الحدٌث، والغاٌة منها توفٌر حارة للطوارئ 

حام الشدٌد، وإٌجاد فسحات لتولف السٌارات عند ولحركة السٌارات عند االزد

اللزوم ومساحات إضافٌة تساعد فً عملٌات الصٌانة. وتجدر اإلشارة إلى أن 

األكتاف ال تنفذ بنوعٌة ترلى إلى نوعٌة الجزء الرئٌسً من الطرٌك، وٌجب أن 

تكون حركة المرور علٌها محدودة. ولد تمام على مفاصل الطرق السرٌعة الحدٌثة 

 (.01وابات مكوس لتماضً الرسوم على السٌارات العابرة )الشكل ب

 أنظمة المرور ومنظومات التحكم 

تفرض أنظمة المرور فً أكثر بالد العالم سٌر المركبات على ٌمٌن الطرٌك، 

وتستثنى من ذلن المملكة المتحدة وبعض دول الكومنولث. وتنص جمٌعها على 

مكابحها وحموالتها والتحمك من تثبٌتها ووضع تطبٌك لواعد سالمة المركبات و 

العالمات الدالة علٌها. وكذلن التمٌد بإرشادات الطرٌك ولواعد التجاوز. وٌجهز 

بدءاً من  road control systems معظم الطرق بمنظومات تحكم بالمرور

إشارات المرور البسٌطة واإلشارات الضوئٌة ولوحات اإلرشاد الكهربائٌة وأمٌال 

افات وشاخصات تحدٌد السرعة ومخاطر الطرٌك وأولوٌة المرور والتجاوز، المس

وانتهاء بمنظومات المعلومات الطرلٌة اإللكترونٌة لمرالبة الطرق وتوجٌه المرور 

ومنع االختنالات وإحصاء المركبات العابرة. وٌضاف إلى ذلن عالمات اإلرشاد 

شرة،ً مثل األسهم ومسامٌر الطرلٌة التً تدهن أو تركب على أرضٌة الطرٌك مبا

 المسارب وغٌرها.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ النمل بالسكن الحدٌدٌة

 

 )00الشكل )

وهو نمل البضائع و الركاب على عربات تتحرن على سكن حدٌدٌة محددة لحركة 

عجالتها. وهذا النوع من أهم أنواع النمل والسٌما فً مجالً الصناعة والتجارة. 

لضٌبٌن متوازٌٌن من الفوالذ على لاعدة مناسبة من تتألف السكة الحدٌدٌة من 

، ties الحصى أو أساس خرسانً. تربط بٌن المضٌبٌن عوارض، ٌسمونها مثبتات

تبعد الواحدة منها عن التً تلٌها بخطوة منتظمة لتحافظ على مسافة ثابتة بٌن 

 لضٌبً السكة.

الطالة، ومن حٌث  ٌعّد النمل على السكن الحدٌدٌة فاعالً جداً من حٌث استهالن

التكلفة؛ إذ توفر لضبان السكة سطحاً أملس لتدرج علٌه دوالٌب المطار بألل 

احتكان. وٌتوزع ثمل العربات على عجالتها وعلى لضٌبً السكة بالتساوي، مما 

ٌتٌح تحمٌك نسب تحمٌل على محور كل عجلة أعلى من تلن المسموح بها على 

ٌن الدوالٌب و لضٌبً السكة تخفف من معدالت الطرق العادٌة. وإن للة االحتكان ب

االهتراء واالهتالن. وألن محاور عجالت عربات السكن الحدٌدٌة منخفضة ولرٌبة 

إلى األرض؛ فإنها تستوعب حموالت أكبر وأعلى مما تحمله الشاحنات، وهً ألل 

 مماومة للهواء منها.

ة الثابتة، وتشمل تتألف شبكة السكن الحدٌدٌة من لسمٌن أساسٌٌن هما: البنٌ

المبانً الخدمٌة كالمحطات والمرائب والمخازن وورش الصٌانة وغرف التحكم 

بالحركة، والبنٌة المتحركة وتشمل مجموعة الماطرات والممطورات، كعربات 

الركاب وعربات الشحن، واألجزاء المتحركة من السكة نفسها والمعّدة لتوجٌه 

ال والتحكم بسٌر المطارات وإشارات مسار الماطرات، وكذلن منظومات االتص

 المرور الخاصة بالسكن الحدٌدٌة .



ولد تطورت منظومات إدارة شبكة السكن الحدٌدٌة فً الولت الحاضر لتغدو 

مركزٌة تتحكم بكامل الشبكة مما أدى إلى خفض عدد الحوادث التً تتعرض لها 

كم/سا فً 011اوز المطارات، والسٌما تلن التً تسٌر بسرعات كبٌرة جداً لد تتج

بعض الحاالت. كذلن تعددت أشكال المطارات وتصامٌمها، فهنان المطارات ذوات 

الطابمٌن والمطارات عالٌة السرعة والمطارات التً تتحرن على مخدة مغنطٌسٌة 

 أو الوحٌدة السكة .

 

  

 

 

 

 


