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 ملخص
يهدف هذا املقال بتعريف مناذج التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري، من خالل حتديد األسس النظرية للتخطيط 

لتنبؤ ختطيطه، مث يتناول أهم النماذج املعتمدة ل مراحلالذي يسمح ابالهتمام خبصائص الطلب على النقل وحتديد 
 ابلطلب وبعض املشاكل التطبيقية لنماذجه يف الدول النامية. وعلى أساسه، قسم هذا املقال إىل ثالث حماور:

 احملور األول: يتناول األسس النظرية لتخطيط النقل احلضري. -

 احملور الثاين: يهتم بنماذج التنبؤ حبجم الطلب على النقل احلضري. -

 تطبيق مناذج التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري يف الدول النامية.احملور الثالث: يدرس مشاكل  -

 الكلمات املفتاحية: النقل احلضري، ختطيط النقل، حجم الطلب، مناذج التنبؤ، مشاكل التطبيق، الدول النامية.
Résumé 

Le but de cet article est de définir des modèles pour prédire la demande sur les 

transports urbains. Cela se fait en identifiant les fondements théoriques de la 

planification des transports urbains, et les caractéristiques de la demande sur le 

transport et en déterminant, ainsi, Les étapes de sa planification. II traite ensuite les 

modèles importants adoptés pour prédire la demande ainsi que certains problèmes 

d’application de modèles dans les pays en développement. Pour cela, cet article est 

traité en trois parties : 

1. les fondements théoriques de la planification des transports urbains. 

2. Les modèles sur la demande des transports urbains. 

3. les problèmes d’application des modèles de prévision de la demande de transport 

urbain dans les pays en développement. 

Mots clés : Transports urbains, planification des transports, demande 

transport, modèles de prévision, modélisation, pays en développement. 

Abstract 

The purpose of this paper is to define models predicting demand for urban 

transport. This is done by identifying the theoretical foundations of planning, and 
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allows us to focus on its characteristics and all its planning stages. Then we address the 

most important models adopted to predict demand and some application problems of 

models in developing countries. 

For this end, we covered it into three parts: 

1. Covering of some theoretical foundations of urban transport planning. 

2. Finding all models for forecasting in urban transport demand. 

3. We study the application problems of predictive models of the demand for urban 

transport in developing countries. 

Keywords: urban transport, planning of transport, transport demand, 

predictive models, application problems, developing countries. 

 متهيد
ل طلب مشتق، أييت كنتيجة للطلب على السلع واخلدمات األخرى، وهو جزء ال الطلب على خدمات النق

ضي اليت تعترب أحد أهم االوثيقة ابلتكوين العمراين واستعماالت األر  هلعالقتي نظرا ر من عملية التخطيط احلض يتجزأ
مية العمرانية والتطور نى التت الدالة على مستو االعوامل املولدة للرحالت، يعترب تطور وتقدم قطاع النقل أحد املؤشر 

تطور وتقدم وسائل ونظم النقل فيها على أساس العالقة التكاملية بينه وبني مجيع احلضري حيث يتم قياس تقدم الدول ب
ة احلديثة، جتعل يطلبات احلياة احلضر تةدة املستمر يف أعداةد السكان ابملدن ومزايالقطاعات التنموية األخري، حيث أن ال

ة وسائل النقل كن، على أساس أن حر يعلى حتقيق مستوى خدمة مناسب لنقل املسافر  رةملتاحة تدرجييا غري قاةدنظم النقل ا
شمل خمتلف املشاكل ت بعيدة بوقت قصري وجوانب سلبية تالنقل إىل مسافا حركةل يف تسهيل ثهلا جوانب إجيابية تتم

ة، مشكلة الضوضاء، مشكلة ياملرور  والسالمةة احلواةدث ملركبات كمشكلة االزةدحام، مشكلار استخدام اتشنالناجتة عن ا
 يد على الوقوةد وغيها.تزات ومشكلة الطلب املاز از تتلوث اهلواء، مشكلة االه

خمتلف املشاكل والصعاب املتعلقة بتطبيق  حر يف ط املتمثلةة البحثية قلور اإشكالية هده  تندرجمن هذا املنطلق 
ئر، حيث جند اهلدف ايف ظل ظروف واقع الدول النامية، منها حالة اجلز  ير التنبؤ ابلطلب على النقل احلض مناذج

لنظم النقل جملاهبة  ر الدائمااألساسي لعملية التخطيط العام للنقل ةداخل املدن هتتم بوضع القواعد الالزمة لضمان االستقر 
للتنقل أبمان وجبوةدة  املسافرينهداف معينة تضمن تلبية حاجات ورغبات أمج و ااملستمر، هذا حبسب بر  ير التطور احلض

ابملدن على اعتبار أهنا املتسع اإلقليمي هلذه  احلضريةمناسبة، يكون التخطيط العام للنقل كأفضل أسلوب لتحسني احلياة 
 املشاكل.

على التساؤل السابق،  لإلجابةاحتماال  األكثرمن أجل معاجلة اإلشكالية السابقة مت وضع الفرضية اليت تعترب 
التنبؤ ابلطلب على النقل  جاذ منة يف: ثلية، واملتمثة البحقاختبار مدى صحة هذه الفرضية من خالل هذه الور سيتم 
 املستخدمة يف الدول املتقدمة قابلة الستعمال يف الدول النامية. ير احلض
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 قل احلضرينلتخطيط ال النظريةاحملور األول: األسس 

 أوال: مفهوم التخطيط

حد أأو املدير و  ةإحدى وظائف اإلةدار "(: 1) التخطيط من املنظور العام أنه فر عيتعريف التخطيط:  -1
الزمنية الالزمة  ةفيذ ومبوجبه يتم حتديد األهداف املطلوب حتقيقها وحتديد الفت نة، عمل يسبق التيمكوانت العملية اإلةدار 

ت املستقبلية اليت اعلى الظروف واملتغري  لتعرفللذلك، مث وضع اخلطة الكفيلة لتحقيق هذه الغاية، بعد القيام بعملية التنبؤ 
، فالتخطيط يسمح اخلطة، هذا للعمل على مواجهتها" فيذنر يف سري تثاملقبلة، اليت من احملتمل أن تؤ  ةقد حتدث يف الفت 

يتضمن من خالل عملية التحليل والتقومي واالختيار بني الفرص املتاحة، حبيث  ةبوضع الربامج للوصول لألهداف املسطر 
والقواعد مع حتديد الوسائل لبلوغها، التخطيط يشمل التنبؤ  اإلجراءاتيار بني البدائل من األهداف، السياسات، تاالخ

عن العملية املرتبطة  ةابملستقبل، مع االستعداةد هلذا املستقبل مبا حيقق األهداف، كما أن التخطيط العام للنقل عبار 
ن تفعله يف املستقبل لتحقيق أهدافها، من خالل حشد وتنظيم واستغالل بتحديد ما جيب على مؤسسات القطاع أ

 جتماعية وبيئية.اات كفاءة اقتصاةدية، فعالة وذ بطريقةستقبلية املتوقعة امللتليب خمتلف االحتياجات  ةداإلمكانيات واملوار 

، حتديد األهداف-أ(: 2) نشمل عملية التخطيط بشكل عام على اخلطوات التاليةت عملية التخطيط: اخطو  .2
على كل بديل،  ةر ثحيث حتدةد العوامل املؤ وضع الفرضيات  -ج؛ حتديد البدائل -بنقصد هنا األهداف التنظيمية؛ 

ن، تعريفة فريةدة املتوقعة يف عدةد املسازايع وطبيعة األسواق يف املستقبل، الو : نثلتستلزم هذه اخلطوة القيام بتنبؤات معينة م
كل بديل   ةدراسةق ييتم ذلك عن طر تقييم البدائل،  -ةدها؛ ، معدل األجور وغري غريةيف الثابتة واملتاالنتفال، حتديد التكال

واألهداف؛  االفتاضاتب على إتباعه حبسب التكلفة، النوع والكمية وعلى ضوء تت على النتائج اليت ت عرفلتاوحماولة 
 اخلطة.  عملية تنفيذ -و؛ اختيار البديل األفضل -ه

 واحدة. : خطط ةدائمة وخطط تستخدم مرة(3) إىلتتفرع اخلطط التنظيمية طط: أنواع اخل .3

 اثنيا: ختطيط النقل احلضري  
الرحالت، حتليل عملية  خلصائص ضالتعر  احلضريوحتليل األسس النظرية لعملية ختطيط النقل  اسةةدر تتطلب 

 ات األساسية هلذه العملية.ض ألهم الفرضيحد ذاهتا وحتديد مراحلها والتعر  يف احلضريختطيط النقل 

ن يعلى خصائص حتركات املسافر  للتعرفع النقل يسعى املخطط يعند ختطيط مشار  ت:الالرح ئصخصا .0
معني،  رض )بداية وهناية الرحلة( اليت يقطعها املسافر لغني، يقصد ابلرحلة هنا الطرق بني نقطالدراسةةداخل املدينة موضع 

ر، وسائل النقل املستخدمة، را، التكضر غهلذا فإن الرحالت ميكن متيزها من حيث: اليف وقت معني، بوسيلة نقل معينة 
ن، يسعى املخطط أيضا يى خصائص ورغبات املسافر و ين وللوصول إىل ختطيط منطقي حيم، التوقع الز اجلغرايفالتوقع 

هذه الرحالت، على ذلك فإن  وى التعليمي...( يف تولدتري املسافر من حيث )السن، اجلنس، الوظيفة، املسثلدراسة أت
 :(4) خصائص الرحاالت ميكن شرحها حسب العناصر التالية

 غ.ا وقضاء أوقات الفر  زهالعمل، التعليم، مقابالت عمل، أتةدية املصاحل الشخصية، التنالرحلة،  أغراض 
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يوم الواحد )رحلة/ الت اليت يقوم هبا املسافر يف الحر الرحالت مبتوسط عدةد الر ايعرب عن تكر ت، ار الرحالتكر  
 الرحالت. اضأغر ع و ستوى االجتماعي وتنلكل مواطن حسب السن، اجلنس، امل مسافرا يوم(، ختتلف أعداةدها

 ت اليت يقطعها املواطنني يوميا الاملخطط إىل بياانت عن أعداةد الرححيتاج ت على وسائل النقل، التوزيع الرح
منها:  ةري ث، النقل اخلاص، يتوقف اختيار املواطن لوسيلة نقل ما على عوامل كفة: على األقدام، النقل العامتلابلوسائل املخ

ن الرحلة، توافر أماكن مخاصة، تكاليف وز  خلدمة ابلنقل العام، ملكيته لسيارةالسن اجلنس والوضع االجتماعي، مستوى ا
 االنتظار، غرض الرحلة.

  ة املختلفة رككز احلا ت حتديد عدةد الرحالت بني مر الحع اجلغرايف للر زييقصد ابلتو للرحالت،  اجلغرايفالتوزيع
 ة.ختلفامل الرحالت اضألغر و قل وهذا لكل وسيلة ن الدراسة النقل( ابملدينة موضوع الاي)خ

 ع، و ت يوضح قلة عدةدها خالل أايم العطل وهناية األسبالين للرحالزم عزيإن حتليل التو ت، الالتوزيع الزمين للرح
 ةدهتا ساعات الذروة اليومية.زايد عن

عملية ختطيط النقل احلضري: سامهت مشاكل احلركة احلضرية املتجسدة يف الكثافة املرورية النامجة عن االستخدام  -2
املتزايد للمركبات يف خلق أزمة مرورية وسط املدن الكربى، األمر الذي استوجب التنبؤ ابلطلب املتوقع على 

املنتظمة ومنوذج  ى مناذج رايضية وإحصائية من أمهها معامل النمو اهلندسي، الزايةدة اخلطية احلركة ابالعتماةد عل
حقاً(، حيث جند أنه منذ منتصف القرن املاضي لوحظ التطور املنطقي وغريها )سنعوةد لشرح هذه النماذج ال

كل النقل، حيث جند تطور ملموس يف هذا امليدان يتضح من خالل التجربة األمريكية واألوروبية حلل مشا 
الوالايت املتحدة األمريكية قد عمدت عند جماهبة االزةدحام يف الشوارع إىل فتح شوارع أخرى وابجتاهات إضافية 

بينما نفس املشكلة مل تواجه بنفس الطريقة يف  ،لتقليل من حده هذه املشكلة وكانت حداثة املدن تسمح بذلك
: تطوير حركة (5) عرف بتخطيط النقل الشامل، املتضمن النقاط التاليةالدول األوروبية وإمنا متت من خالل ما ي

النقل العام؛ تطوير شبكة النقل من خالل فتح شوارع جديدة أو توسيع الشوارع القائمة؛ سن القوانني ووضع 
لية القيوةد للسيطرة على حركة املركبات وغريها، كونت هذه األحباث جمتمعة الفرضيات واملباةدئ األساسية لعم

ختطيط النقل احلضري، من بني طرق التخطيط يف ذلك احلني لتخفيف ازةدحام املرور كانت تتم من خالل توسيع 
شبكات النقل وحتسينها واجتهت جهوةد املختصني بصفة رئيسية إىل تطوير برامج االستثمارات الرأمسالية طويلة 

الطلب على السفر لفتات زمنية خمتلفة، ليتم  حجم تقديراألجل يف الطرق وأنظمة النقل العام، على أساسه مت 
بعدها تصميم الطاقات املطلوبة ملواجهة الطلب من أجل حل املشاكل املختلفة الناجتة عن منو احلركة املرورية، بناء 

، (7)، سابقة الذكر، يعتمد على ختطيط بعيد املدى، أو على التخطيط قصري املدى(6) على جتارب الدول املتقدمة
غطي التخطيط البعيد املدى فتة زمنية طويلة، يتناول األهداف العامة وال يدخل يف التفاصيل، هذا حيث ي

يتطلب القيام مبشاريع جذرية مكلفة وتغريات أساسية يف استعماالت األرض وحركة النقل، من هذا املنطلق فإن 
تعميم املقتحات يف نواحي متعدةدة االستخدامات املطلوبة إلحداث مثل هذا التغيري يتطلب إعداةد الدراسات و 

قبل الوصول إىل احللول املثلى، بينما يتناول التخطيط قصري املدى إجراءات قليلة التكلفة لتحسني األوضاع 



 3105سبتمرب  -53عدد                                                والقانون واإلدارةالتواصل يف االقتصاد 

51 

احلالية واالستفاةدة من اإلمكاانت املتوفرة إىل أقصى حد ممكن لوضع النقل واستعماالت األرض املخصصة له، 
املرور واليت قد تتضمن النواحي التالية: حتديد اجتاهات السري من خالل استخدام فهو إذا يتجسد يف حسن إةدارة 

اإلشارات املرورية واإلضاءة املناسبة؛ حتديد السرعة على الشوارع وإظهار مسارات الشاحنات؛ إنشاء مواقف 
 ية وغريها.للمركبات؛ إنشاء ممرات للراجلني وأنفاق أو جسور معلقة فوق الشوارع؛ خلق التوعية املرور 

. طرق ختطيط النقل احلضري: تعكس عملية ختطيط النقل التطور السريع الذي عرفته البنية احلضرية، املعتمدة على  3
كفاءة احلركة، تقدير مناذج استخدام األرض يف املستقبل واملرتبطة بنماذج التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري، 

لوضعية املرورية املستقبلية اليت تعتمد على األسلوب التفصيلي حيث يعتمد ختطيط النقل الشامل على معرفة ا
ملعرفة واقع النقل وانطالقاً منه يتم التعرف على العوامل املؤثرة عليه ومن مث توضح العالقة بني املتغريات التخطيطية 

: القاعدة (8) اصر املواليةهلذا الواقع الذي ميكن التعامل معه لبناء الصورة املستقبلية للوضع املروري الذي يضم العن
املرورية وتعرب عن املرور احلايل الناتج عن خواص املدن والسكان وفرص العمل؛ منو املرور االعتياةدي واملتمثل يف 
النمو الناتج عن استعماالت األرض املوجوةدة يف املدينة بسبب زايةدة السكان أو فرص العمل؛ منو املرور املتولد 

انية طارئة؛ منو املرور الناجم عن تطور شبكة النقل، ونرى أن أفضل األساليب لقياس وهو انجم عن زايةدات سك
الوضع املرور املستقبلي يكون بتقسيم املدن إىل مناطق عدة أو إىل خالاي اليت تنطبق يف غالب األحيان حدوةدها 

استعماالت األرض  مع احلدوةد اإلةدارية لألحياء ةداخل املدن، ومن خصائصها جتانس اخللية من حيث طبيعة
واملستوى االجتماعي لسكنها وأن ال يزيد عدةد سكاهنا عن مخسني ألف وال يقل عن ألفني ساكن إال أنه من 
الصعب وضع قواعد عامة لتقسيم مدينة ما خلالاي نقل نظرًا الختالف التخطيط العمراين لكل مدينة كما أن 

م العاطط النقل، مث يليها إتباع مراحل التخطيط حتديد مساحة كل خلية تتطلب الدقة حسب ما يقتضيه خم
 للنقل.

الفرضيات األساسية لتخطيط النقل احلضري: لتحديد العالقة التفاعلية بني النقل واستخدام األرض، استعمال  -4
 النماذج الضرورية لذلك، جيب االعتماةد على عالقتني أساسيتني ومها:

األرض والنقل: يقصد منه التنبؤ حبجم املرور ةداخل منطقة الدراسة وعرب احمليط أ. التنبؤ ابلوضع املروري كدالة الستخدام 
اخلارجي؛ التنبؤ حبجم املرور لتصنيف وسائط النقل؛ إجراء إحصاءات لوسائل نقل البضائع واملسافرين من حافالت كبرية 

فسار عن الرحالت اليت يقصدها وصغرية؛ توفري إحصاءات أخرى حول سيارات األجرة؛ التنبؤ ملواقف املركبات؛ االست
الركاب من خالل مواقف الركوب ومواقف السيارات؛ التنبؤ بوقت الرحالت؛ التنبؤ بشبكة النقل؛ تعداةد املرور يف احملطات 

ص؛ التنبؤ حبجم القوى العاملة يف األسر؛ التنبؤ الدائمة واملؤقتة وتصنيف وسائل النقل؛ التنبؤ حبجم األسر لتحديد اخلصائ
 اض الرحالت وغريها.أبغر 

راض النقل، بعني االعتبار، تقسيم املدينة غب. التنبؤ ابستخدام األرض كدالة يف نظام النقل: أتخذ استعماالت األرض أل
رية وتقديرات لنمو حركة النقل عليها، يتم التنبؤ ابستعماالت األرض ضإىل مناطق ومن مث تقدير استعماالت األرض احل

رايضية ومعدالت النمو لتطبق على ما هو موجوةد حالياً لتنبؤ املستقبلي لكثري من العوامل كالسكان ابستخدام األساليب ال
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واستعماالت األرض السكنية ومناطق الصناعة والتجارة، لكن بتطبيق هذه األساليب على موضوع النقل برز نوعني من 
إن هذا األسلوب يطبق على إمجايل فعاليات املدينة؛ إن نسبة النمو اثبتة يف خمتلف مناطق املدينة، مع ذلك ف -املشاكل:

أن املناطق اجلديدة ال ميكن معرفة نسبة زايةدة األنشطة )الفعاليات( فيها على الرغم من وجوةدها يف الواقع، يف حني جند  -
عاليات حيث أنه من األساليب احلديثة يف ختطيط النقل ذلك األسلوب الذي ينظر للمدينة على كوهنا موقع تتم فيه الف

ينتقل الفرةد بني فعالية وأخرى مما يتوجب الربط بني الفعاليات اليت تتولد عنها احلركة، حبيث تربز الفعاليات من خالل 
استعماالت األرض ةدالة للحركة وهذا يعين ظهور عملية املرور، أما عن  ااستعماالت األرض، هنا تظهر احلركة املرورية، إذ

: املشاهدات املنتجة، اليت تتطلب املقاربة بني املشاهدات (9) اليات واحلركة فتتم من خالل أسلوبحتقيق املوازنة بني الفع
 والتوقعات حبيث:

Traffic (T) = K .(Activites) A 
 الفعاليات. Aمقدار اثبت،  Kاحلركة املرورية،  Tحيث أن: 

زيع الرحالت، توزيع الرحالت حسب الوسائل بعدها أتيت ةدراسة ابقي الفعاليات النقل املتمثلة بتولد الرحالت، تو 
 وحتديد املسالك اليت هلا أساليبها اخلاصة سواء من خالل معامل النمو أو النموذج االحندار أو منوذج اجلاذبية.

: مناذج النقل واقعية، قابلة للتنبؤات طويلة (11) لقد جاءت فرضيات ختطيط النقل نتيجة التجربة واخلربة، املتضمنة
الطلب على احلركة احلضرية مرتبط بكثافة استخدام األرض وتوزيعها اليت ميكن تقديرها بدقة يف املستقبل؛ ال ميكن  األجل؛

تقدير مستقباًل ما تقدمه أية وسيلة مبعزل عن وسائل النقل األخرى؛ تنمية قطاع النقل ما هو إال جزء من عملية التنمية 
 صلة وتستوجب التطوير املستمر.احلضرية الشاملة؛ عملية ختطيط النقل متوا

يف هذا السياق جند أن التخطيط لتحليل الطلب على خدمات النقل يفتض أن املستقبل ال خيتلف عن املاضي، 
فيما يتعلق بكل من سلوك املستفيد من السفر، تكنولوجيا النقل، استخدامات األرض والتفاعل بني النقل واألرض، يف 

  يف كل هذه اجملاالت.حني أن الواقع يكتنفه التغري

 اثلثاً: مراحل ختطيط النقل احلضري
 التخطيط الشامل للنقل ابملدن يتم على مراحل، نذكرها فيما يلي:

. مرحلة مجع وحتليل البياانت: هذه املرحلة تشمل جتميع البياانت حول تدفق املرور، استخدام األرض، 1
الدراسة ولعدة فتات زمنية، تعترب هذه املرحلة مكلفة مالياً وتتطلب اخلصائص االقتصاةدية واالجتماعية للسكان يف منطقة 

 جهوةد معتربة لتوفريها، إال أهنا ضرورية وهامة، من خالله ميكن حتديد:

 اهلدف من مجع البياانت، التعرف على االحتياجات اليومية للتنقل.

د خارج احلدوةد اإلةدارية للمدينة لتشمل املناطق حتديد املنطقة موضوع الدراسة وتقسيمها خلالاي النقل، غالباً ما متت
 ملدينة قيد الدراسة.رحالت األفراةد وعلى نظام النقل اباجملاورة اليت تؤثر على 

نوعية البياانت، تتضمن اآليت: بياانت عامة وبياانت عن التكوين احلضري اليت تشمل على )استعماالت 
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 االجتماعية واالقتصاةدية وغريها(.األرض، التطور احلضري، اليد العاملة، األوضاع 

. مرحلة التنبؤ بتطور نظام النقل: التنبؤ ابلتطور املنتظر لنظم النقل يتطلب مراجعة خطط التنمية على مستوى 2
الوطن للتعرف على السياسات اجلديدة للدولة يف مجيع اجملاالت، مراجعة خطة التنمية احمللية للتعرف على التغريات املنتظرة 

 :(11) قة موضوع الدراسة، تتم هذه املرحلة على خطوتنيابملنط

اخلطوة األوىل: التنبؤ بنمو نظام النقل، لتقدير النمو املنتظر للعناصر املختلفة اليت تؤثر أتثرياً مباشراً أو غري مباشر 
مدينة احلواةدث وغريها، على نظام النقل ابملنطقة موضوع الدراسة مثل: عدةد السكان، ملكية السيارات، العمالة، اهلجرة لل

تستعمل طرق عديدة، يتوقف اختيار الطريقة املناسبة على اهلدف من التخطيط، مدى الثقة يف البياانت املتاحة والظروف 
 اخلاصة ابملدينة، من أمهها:

خذ شكل يكون منتظماً وأي Tمع الزمن  Yأ. طريقة الزايةدة اخلطية املنتظمة: حسب هذه الطريقة يفتض أن قيمة العنصر 
 من العالقة: tيف العام  tYاخلط املستقيم. ميكن احلصول على قيمة العنصر 

)0t –1+ C . (t 0 = Yt Y 

 0t -1(t /)0Y -1(Y =C(يساوي مقدار النمو املنتظم السنوي  Cحيث: 

 ب. طريقة معامل النمو اهلندسي: فيما تكون الزايةدة غري مستقيمة، وتستخدم العالقة:
Yt = Y0 . (1 + p)n 

 0t – 1n= tحيث: 

P عامل الزايةدة وهو عبارة عن: يعاةدل مp = 100[(Y1 / Y0)1/n – 1] 

ور ج. طريقة التطور املنطقي: تستخدم هذه الطريق للتنبؤ بعدةد السيارات ابملدن، حىت ال يتأثر انسياب املر 
 العالقة الرايضية التالية: مبوجبها بشكل سليب، تستخدم هنا

b.t-a Yt = Ymax / 1 + e 

يضاً عبارة عن ثوابت ميكن احلصول عليها من التحليل اإلحصائي "االرتباط واالحندار"، تستخدم أ a; bحيث: 
 .(12) لتحديد االنسياب عند التقاطعات

 التنبؤ اخلطوة الثانية: التنبؤ خبصائص رحالت املستقبل وحتديد مناذج املناسبة للنقل، إن اخلطوة الثانية تكمن يف
خبصائص الرحالت، اليت يتوقف عليها وضع قواعد التخطيط الشامل لتحقيق هذا اهلدف يستخدم يف الغالب ما يعرف 

، (14) أو أنه تصميم جترييب يعتمد على نظرية (13)بنماذج النقل، يعرف النموذج على أنه تبسيط مفيد لواقع حال معقد...
نظري عن طريق املعاةدالت الرايضية لظاهرة واقعية ما، مثل تولد الرحالت من  أما عن منوذج النقل فهو عبارة عن متثيل

خالاي النقل بداللة املتغريات املتوقع أن يكون هلا أثر يف تغري قيمتها، أو بداللة املتغريات اليت يعتقد أهنا تتسبب يف نشأة 
ريات غري األساسية، فكلما تغريت هذه األخرية هذه الظاهرة، هذه النماذج تصف العالقة بني املتغريات األساسية واملتغ

تغريت قيمة املتغريات األساسية فأمكن بذلك التنبؤ بقيمها، من أهم الشروط الواجب توافرها يف مناذج النقل نذكر: 
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بؤ بقيم املتغريات غري األساسية "املستقلة" جيب أن تكون مرتبطة ارتباط منطقيًا ابملتغري األساسي "التابع"؛ إمكانية التن
املتغريات غري األساسية؛ ارتباط ةدقة النموذج ابلدقة املطلوبة من التخطيط؛ الثقة يف البياانت املتاحة؛ مدى الكفاءة يف 
اختيار النموذج املناسب، بعد كل ذلك يتم وضع النموذج الذي يعترب املفتاح للتنبؤ ابلطلب على خدمات النقل، هنا البد 

ق من توسيع وتطوير أو بناء طرق جديدة وملحقاهتا، فضاًل عن إعداةد املركبات املناسبة من معرفة حاجات شبكات الطر 
إلشباع الطلب املستقبلي، هناك مناذج متعدةدة تستخدم يف هذا امليدان نذكر أمهها: النماذج لوصف سلوك النقل والطلب 

ال األرض واآلاثر البيئية؛ مناذج هتتم خبصائص عليه؛ مناذج هتتم ابلعوامل املؤثرة على طلب النقل اليت هتتم بتطور استعم
 تكنولوجيا النقل، املتمثلة فيما يلي:

أ. مناذج االنبثاق واجلذب: منوذج اجلذب يستعمل لتحديد عدةد الرحاالت املتولدة من كل خلية نقل ابملنطقة موضوع 
حدا، يف الفتات الزمنية ميع أغراض الرحالت، كل على دةد الرحاالت املنجذبة لكل خلية جلالدراسة كذلك ع

املختلفة لليوم الواحد، ةدون أن يؤخذ يف االعتبار مقصد هذه الرحلة كما تستخدم هذه النماذج لتحديد عدةد 
الرحالت الداخلية بكل خلية، تستخدم النماذج الرايضية حلساب عدةد الرحالت املتولدة يف منطقة حضرية معينة 

القيام ابلرحلة مثل ةدخل األسرة وهيكلها ومعدل ملكية السيارة اليت وترتبط ابلعديد من اخلصائص اليت حتدةد 
اليت يصعب تنفيذها بوسائل النقل العام، أن حجم وتركيبة األسرة تؤثر يف توليد  التتسهل إمكانية القيام ابلرح

 رايضية التاليةألسرة حمدةدًا خخر لنشوء الرحلة، أيخذ هذا النموذج الصيغة اللرحلة، كما يعترب عدةد العاملني ابا
(15): 

Ti = aPi + bLi +c 

 Li, iميثل عدةد السكان القاطنني يف املنطقة  Pi, iميثل عدةد الرحالت اليومية اليت تولدها املنطقة  Tiحيث أن: 
 ثوابت جيب تقديرها. abc, iمتوسط ةدخل سكان املنطقة 

طاعات املختلفة، يتضمن معلومات عن أصل ب. منوذج توزيع الرحالت بني القطاعات: منوذج توزيع الرحالت بني الق
 :(16) ومقصد كل رحلة لكل فتة زمنية معينة، يتم التعبري عن ذلك مبوجب العالقة الرايضية التالية

Tij = Ai Bi Oi Di + f (Cij) 

عدةد الرحالت املتولدة يف  Oiعوامل اثبتة،  Ai Bi, jإىل املنطقة  iعدةد الرحالت من املنطقة  Tijحيث أن: 
 .jإىل املنطقة  iالتكلفة العامة لالنتقال من املنطقة  Cij, iعدةد الرحالت اجملذوبة إىل املنطقة  Di, iملنطقة ا

نستنتج أن النموذجني السابقني )االنبثاق واجلذب، توزيع الرحالت بني القطاعات(، من السهل تطبيقهما نظراً 
دف هذه املرحلة إىل معرفة نسبة الرحالت اجملذوبة إىل إقليم لكون املعلومات والبياانت لقياسهما من السهل مجعها، هت

معني من إمجايل الرحالت املتولدة يف إقليم خخر، ميكن التعبري عن هذا الوضع مبصفوفة حبيث تظهر أسطرها أصل 
خمتلف األقاليم الرحالت أما األعمدة فتظهر اجتاه الرحلة "املقصد" وتفيد هذه املصفوفة ملعرفة ةدرجة كثافة االتصال بني 

املكونة للمدينة، من النماذج األخرى يف هذا اجملال اليت ال يتسع اجملال لذكرها، منوذج حتديد املرور على الشبكة ومنوذج 
 توزيع الرحالت بني وسائل النقل العام واخلاص.
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حديد رؤية واضحة للطلب . مرحلة التنبؤ ابستخدام األرض: املرحلتني السابقتني من مراحل ختطيط النقل ال تسمح بت3
املستقبلي على النقل، فمن الضروري ةدراسة استخدامات األرض والتنبؤ مبستقبلها بشكل واضح، السيما أن 

 هذه العملية يشوهبا العديد من املشاكل، من أمهها:

استخدام األرض  صعوبة التنبؤ بكل ما يتعلق ابلسكان، على اعتبار أنه عرضة للتغري املستمر، حيث يتأثر الطلب على -
 حبجم السكان، التوزيع اجلغرايف للسكان.

صعوبة حتديد الرحاالت إىل العمل، على اعتبار أنه من أهم مكوانت الطلب على النقل احلضري، مما يدعو إىل التنبؤ  -
 بتكيب فرص العمل وأماكنها اليت تتأثر بدورها ابألحوال االقتصاةدية واالجتماعية.

لتطبيق: يتم يف هذه املرحلة تقيم اخلطط البديلة واختيار األفضل، الشكل املوايل يوضح مراحل ختطيط . مرحلة التقييم وا4
 النقل احلضري:

 (: مراحل ختطيط النقل0الشكل رقم )

 

يط النقل سابقة الذكر، حيث تعترب املرحلة األوىل اخلاصة املصدر: من إعداةد الباحث، ابالعتماةد على مراحل ختط
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جبمع املعلومات من أهم مراحل ختطيط النقل وتليها مرحلة وضع واختيار النماذج ذات الطابع الرايضي املعقد، وإسقاطها 
ارها ةدون مجع فال ميكن مثاًل وضع النماذج أو اختي بينهاعلى واقع معاش أكثر تعقيد، هذه املراحل املتابطة فيما 

املعلومات أو ةدون التقييم والتطبيق أو حىت االستغناء عن مرحلة التنبؤ ابستخدامات األرض، على ضوء ما سبق جند أن 
عملية ختطيط النقل بوجه عام حتتاج إىل تضافر اجلهوةد للعديد من اجلهات اإلشراف والتنفيذ، أهم ما يف هذه املرحلة  

 ا تعتمد على العائد والتكلفة اخلاصة بنشاط النقل.التقييم االقتصاةدي اليت بدوره

 احملور الثاين: التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري
 أواًل: الطلب على النقل احلضري

خصائص الطلب على النقل: ختتلف خصائص الطلب على النقل احلضري ابختالف أمناط احلياة يف املدن، غري أن  -1
عامة مشتكة للطلب على النقل ويتميز ابلتعدةدية بسبب اختالف أغراض هذا االختالف ال ينفي وجوةد مميزات 

 الرحالت األمر الذي جعل سوق النقل احلضري يتضمن:

 أ. سوق الرحالت اإللزامية: يتضمن هذا السوق عدة أنواع من الرحالت نذكرها فيما يلي:

 يكون غري مرن. الرحالت من وإىل مراكز التعليم، تتكز يف أوقات الذروة، الطلب عليه 

  الرحالت من وإىل العمل تتضمن ساعات الذروة حيث تعمل وسائل النقل بكامل طاقتها، الطلب يكون غري
 مرن وقليل احلساسية لسعر اخلدمة.

 .الرحاالت اليت تتم أثناء العمل تشمل رحالت املهنيني والفنيني، املراسلني ورجال األعمال... اخل 

 رية: ميكن إمجاهلا فيما يلي:ب. سوق الرحالت االختيا

  رحالت التسوق يتسم الطلب عليها ابملرونة، كما تتصف بعنصر الزمن األقل أمهية من الرحالت اإللزامية، تشمل
 رحالت لشراء وغالباً ما حتدث خارج أوقات الذروة خاصة يف املدن املزةدمحة.

  العالقات االجتماعية إضافة حلركة مركبات نقل رحالت إىل أماكن التسلية واالستجمام؛ رحاالت بغرض تلبية
 .(17)البضائع وتوزيعها ةداخل املدن

العوامل املؤثرة على طلب النقل احلضري: يتأثر الطلب على أية سلعة بسعرها وأبسعار السلع األخرى البديلة،  -2
حة يف سوق النقل بسبب خصائصه املكملة، ةدخل املستهلكني وأذواقهم حسب النظرية اجلزئية، لعل هذه العالقة غري واض

املختلفة عن سوق السلع ذلك أن السعر يف سوق النقل ال يتضمن التعريفة املدفوعة مقابل االنتفاع ابخلدمة فحسب، 
لكنه يشمل تكاليف أخرى منها تكاليف الراحة، الوقت، االنتظار واألمان اليت جتتمع لتكوين التكلفة العامة خلدمة النقل 

ائض عن حد الكفاف هو املؤثر يف طلب األفراةد على احلركة، وليس الدخل الكلي، كما يؤثر يف مستوى وإن الدخل الف
ملكية السيارة، كلما كان الدخل مرتفع كلما كان النقل العام خدمة رةديئة وفق ما أظهرته جتارب خمتلف الدول، فتتفاعل 

قل، من الصعب حصر كل هذه العوامل وحتديد مدى جمموعة من العوامل بشكل معقد لتؤثر على مستوى الطلب على الن
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: توزيع السكان وكثافتهم؛ االنتشار اجلغرايف للمدينة؛ زايةدة األنشطة الصناعية (19) ، من أهم هذه العوامل نذكر(18) أتثريها
 والتجارية؛ ارتفاع مستوايت الدخول؛ التقدم التكنولوجي؛ احلدوةد السياسية.

 ب على النقل احلضرياثنياً: مناذج التنبؤ ابلطل
شهدت السنوات األخرية حماوالت واسعة النطاق ملعاجلة النماذج القياسية اخلاصة ابلطلب على النقل احلضري، إذ  -1

الضوء على الصعوابت اليت تواجه عملية بناء منوذجًا للتنبؤ ابلطلب، الذي من شأنه  يألقت تطبيقات االقتصاةد القياس
اثر املختلفة لبدائل السياسة، أن قرارات التخطيط الناجحة حتتاج معلومات ةدقيقة عن توفري رؤية جيدة وصحيحة لآل

العالقات الكمية بني رحالت النقل والعوامل املؤثرة فيها مع العلم أن أنظمة النقل تتميز بطبيعة خاصة ومعقدة، من 
ةد خارج نظام النقل، كما أن للسعر مفهوماً املالحظ أن متغريات النموذج، كاملتغريات اخلارجية الدخل، الذوق اليت تتحد

واسعاً يف جمال النقل، حتقق اإلنتاج )طن/ كم أو مسافر/ كم( عند نقطة من شبكة الطرق قد يعكس أهدافاً خمتلفة بني 
مسافر وخخر أو انقل و خخر وغريها من العوامل...، فمن أجل تبسيط هذه التعقيدات والصعاب اليت تكتنف نشاط 

ن تقدمي منوذج مطبق يف الدول املتقدمة للتنبؤ ابلطلب على النقل احلضري مثل النماذج اجلزئية والنماذج الكلية، النقل، ميك
حيث ميثل النموذج التايل أحد النماذج الكلية املطبقة يف إجنلتا للتنبؤ ابلطلب على النقل ابحلافالت وأيخذ الشكل 

 :(21)التايل

QD = AP B Mc (Dt - dv) 

وقت الرحلة،  Dtاملسافة املقطوعة ابحلافلة/ كم،  Mسعر التذكرة،  Pعدةد الرحالت ابحلافلة،  DQحيث أن: 
Dv فر والواحد الصحيح، تعرب عن االختالف يف الفصول.ة أيخذ قيمة عدةدية حمصورة بني الصمتغري يف املعاةدل 

: تطور (21) نموذج ومن بينهاتطبيق هذا النموذج يستوجب ةدراسة تطور بعض املتغريات اليت تؤثر على هذا ال
عدةد السكان؛ منو ملكية السيارات؛ تطور عدةد املسافرين وحجم اإليراةدات لكل حافلة حسب الكيلومتات املقطوعة؛ 
تطور الدخل الكلي للمنطقة قيد الدراسة، يف هذا اإلطار هناك ثالث أنواع من النماذج القياسية املمكن استخدامها 

العوامل املؤثرة يف الطلب على النقل والتعرض ألهم النماذج اخلاصة بتطوير واستخدام األرض بشكل عام من أجل حتديد 
 واآلاثر البيئية، السابق ذكرها، اليت حناول ةدراستها على النحو اآليت:

. مناذج التتابع: هتدف إىل التنبؤ ابلطلب على النقل من خالل تبسيط ةدرجة التعقيد يف نظام النقل عرب تقسيم 1
 :(22) نموذج إىل أربعة مناذج جزئيةال

والوصول: يسعى هذا النموذج إىل التنبؤ بعدةد الرحالت اليت تبدأ وتنتهي يف مناطق جغرافية  -منوذج االنطالق -أ
 حمدةدة مسبقاً ةداخل منطقة الدراسة.

 من املناطق منوذج التوزيع: يهتم بتوزيع العدةد الكلي للرحالت على نقاط االنطالق والوصول لكل منطقتني -ب
 احلضرية.

توزيع وسائل النقل: يهدف هذا النموذج إىل معرفة تدفق املرور بني منطقتني خمتلفتني من أجل حتديد وتوزيع  -ج
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 حجم املرور على خمتلف وسائل النقل املوجوةدة واملتوفرة فعاًل.

لى كل مسار من مسارات ةد. التوزيع على مسارات شبكة الطرق: يهدف هذا النموذج إىل توزيع حجم املرور ع
الشبكة، على أساس معايري معينة، فقد ختصص مسارات للنقل العام وأخرى للنقل اخلاص، يسبقه عاةدة منوذج للتنبؤ 
ابستخدام األرض ألن استخدام األرض يتأثر بظروف قطاع النقل، فإنه ال ميكن التنبؤ ابختيار وسيلة النقل ةدون معرفة 

معقدة يف الواقع، تعتمد مناذج هناية الرحلة على تقدير كل املعلومات اخلاصة ابألسر، وفق  مستوايت االزةدحام وهي عملية
 أسلوبية خمتلفني:

أسلوب االحندار املتعدةد، يرتبط هذا النوع من الناحية اإلحصائية، بعدةد رحالت األسرة، املعتمدة على اخلصائص 
 يبها اهلرمي، احلالة االجتماعية والبيئة اليت يعمل يف إطارها الفرةد(.االقتصاةدية واالجتماعية )الدخل، عدةد أفراةد األسرة، ترك

أسلوب التحليل الطبقي، يعتمد على تكوين مصفوفة متعدةدة األبعاةد، ميثل كل بعد فيها عن متغري اقتصاةدي أو 
تم التنبؤ بعدةد اجتماعي مرتبًا إىل عدةد من الفئات الطبقية، )من حيث ملكية السيارة أو من حيث املوقع السكين(، ي

األسر الواقعة بكل فئة حسب اتريخ نشوء الرحلة مبتوسط الرحالت اليت تقوم هبا تلك الفئة، من مث التنبؤ ابلعدةد الكلي 
 للرحالت يف منطقة معينة بنفس الطريقة.

 مناذج توزيع الرحالت: إن مناذج توزيع الرحالت تتضمن نوعني أساسيني: -3
لنمو، يعتمد على عدةد الرحالت من نقطة االنطالق إىل نقطة الوصول مع حتديد النوع األول: مناذج معامل ا

هناية الرحلة، اليت متثل قيداً على العدةد الكلي للرحالت القاةدمة واملغاةدرة من وإىل منطقة معينة، يصعب يف الواقع االعتماةد 
دها تعقيداً، من الصيغ الرايضية املستعملة يف على هذه النماذج، ألهنا تعتمد على مراقبة وةدراسة سلوك فئات ألسر مما يزي

 :(23)هذا اجملال نذكر

 
 يف التاريخ الذي يراةد التخطيط له. iعبارة عن عدةد الرحاالت املنبثقة من اخللية  Qiحيث: أن 

0Qi  من اخللية عبارة عن عدةد الرحاالت املنبثقةi .يف وقت مجع البياانت 

Zi  عبارة عن عدةد الرحاالت املنجذبة إىل اخلليةi. 

n -1X  عبارة عن املتغريات الغري أساسية )املؤثرات على االنبثاق أو اجلذب للخالاي( اليت اختارها املخطط
 للنموذج.

ي واإلقليمي أسلوب مطور لقانون اجلذب النوع الثاين: مناذج اجلاذبية، تعترب مناذج اجلاذبية يف التخطيط احلضر 
من أجل التنبؤ مبستوى السكان، حجم اليد العاملة يف مكان ما، التنبؤ بعدةد الرحالت بني مناطق العمل والسكن أو 
األسواق وما يتعلق بكل أمور النقل من حيث الوسائل، الوقت املخصص للرحالت، التكلفة، حجم الطلب على تلك 
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، يعكس هذا النموذج اجلاذبية النسبية للمقاصد املختلفة واملعايري اليت تقدر الصعاب (24) كاين لوقوفهاالوسائل واحليز امل
 النامجة عن الطبيعة املميزة لنظام النقل.

يف السابق كان منوذج اجلاذبية يتحدةد عن طريق حجم السكان، مبعىن أن حجم السكان هو الذي حيدةد العوامل 
الدراسات احلديثة أةدخل العديد من املتغريات الضمنية اليت ختتلف حسب غرض الرحلة،   اجلاذبة للرحلة، أما حسب

 كمسافة الرحلة اليت أعطت صوراً خمتلفة لقياس التكلفة العامة يف صناعة النقل.

 أيخذ النموذج الرايضي للجاذبية، يف شكله العام الصورة اآلتية:
Fij = Kij . Qi . Zj .Wij-y 

عبارة عن معامل حساسية  y، )زمن الرحلة مثل jإىل اهلدف  iالرحلة من املصدر  عبارة عن Wijحيث: 
 عبارة عن معامل اتزان النموذج ميكن حسابه من العالقة اآلتية: i= 1- ،Kijعاةدة  (y= 1)املقاومة 

 
عبارة عن معامل حساسية   y، )زمن الرحلة مثل jإيل اهلدف  iمن املصدر عبارة عن الرحلة  WIJحيث:

 عبارة عن معامل اتزان النموذج ميكن حسابه من العالقة اآلتية: i=-1  ،Kij( عاةدة y=1املقاومة )
Kij = 0.5 (1 / Σi =1-n Qi . Wij-y + 1 / Σi =1-nZj . Wij-y 

لرحاالت يتنافسون على عدةد حمدوةد من الفرص املتاحة يف منطقة هذا النموذج يقوم على افتاض أن القائمني اب
معينة، هذه الرحاالت تكون مستقلة عن نظام النقل كرحاالت املدارس والعمل اليت تعترب متغريات خارجية، هتدف بشكل 

لشبكة، فيتم من عام إىل تقدير عدةد الرحاالت بني كل منطقتني حضريتني، أما فيما يتعلق بتوزيع أو ختصيص النقل على ا
خالل توزيع تدفقات املرور على املركبات السائرة بني كل زوجني من املناطق، هتدف إىل تقدير عدةد الرحاالت لكل 
واحدة من وسائل النقل اجلماعي والفرةدي ويتم اختيار وسيلة النقل على أساس تكاليف اخلدمة اخلاصة لكل مستخدم 

تكون العنصر الفاعل يف توزيع الرحاالت بني النقل العام واخلاص، إضافة إىل وعليه فإن التكاليف النسبية هي اليت س
خصائص كل وسيلة نقل، حبيث قد يكون النقل اخلاص مالئمًا لبعض الفئات، إذ أنه أكثر سرعة وراحة يف حني قد 

عوامل تتحكم يف يكون النقل العام أكثر أماانً، فضاًل عن مستوى الدخل ووقت السفر ومستوى اخلدمة، كل هذه ال
 اختيار وسيلة النقل.

 ميكن التعبري عن منوذج توزيع النقل على الشبكة واملتضمن لكل العوامل سابقة الذكر ابلعالقة التالية:
Tij = Mij CijK dijK dijr A1 A2 A3 

 ميثل مصفوفة املتغريات K ،Mijابلوسيلة  jواملنطقة  iمتثل عدةد الرحالت بني املنطقة  Tijحيث أن: 
ميثل تكاليف  dijrمتثل تكاليف الوقت ابلوسيلة،  dijKمتثل التكاليف املالية للسفر،  CijKاالقتصاةدية االجتماعية، 

 ( متثل عوامل أخرى اثبتة.;A1; A2; A3االنتظار قبل انطالق الرحلة بني املنطقتني، ).....
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ختيار وسيلة النقل املناسبة للمسافر، هذا يتضمن هذا النموذج كل املتغريات االقتصاةدية االجتماعية اليت حتكم ا
ما مييزه عن ابقي النماذج األخرى، لكنه يف ذات الوقت ينطوي على العديد من املشاكل اإلحصائية خاصة ما تعلق 

 (.;A1; A2; A3ابلبياانت لتقدير جمموع الثوابت ).....

تيار املسار حسب اخلصائص املميزة من مناذج التتابع، ذالك املتعلق مبسارات شبكة النقل، حيث يعتمد اخ
للشبكة، يتم ذلك من خالل حتديد سعة املسارات، مث حتديد احلجم األقل من املرور على كل مسار، كما ميكن حتديد 
مسار لكل من النقل العام واخلاص عرب وضع خصائص لشبكة النقل، حبيث يتم تعني املسارات األرخص، فاألكثر تكلفة 

على منحنيات السرعة ومستوايت اخلدمة على الشبكة، الذي حيتاج إىل قاعدة بياانت ضخمة وعالية  وتعتمد تكلفة النقل
 الكفاءة، مما يستوجب استخدام احلاسب اآليل.

سية على . النماذج التوزيعية للتنبؤ: يهتم هذا النموذج بتأثري املتغريات االقتصاةدية االجتماعية والعوامل النف3
رحلة، ويستند على فكرة تعظيم املنفعة عند استعمال وسائل النقل املختلفة لدى األسر وتطبيق ابلسلوك األفراةد للقيام 

 : ترتيب بياانت مصفوفة اإليراةدات تنازلياً؛(25) نظرية املنفعة يتطلب بعض اإلجراءات ميكن إجيازها ابآليت

صفوفة املنافع املناظرة ملصفوفة العوائد؛ اعتماةد ( مسبقاً؛ حتديد املنفعة املتوقعة؛ بناء مiPحتديد احتمال الالمباالة )
بياانت ومعلومات مصفوفة املنافع لتحديد البديل األفضل ابستعمال معيار القيمة املالية املتوقعة، مث يتم البحث عن 

 مستوى اإلشباع األعظم هذا بتعظيم ةدالة املنفعة بواسطة العالقة الرايضية التالية:
Max (Z) = UTx 

Y = Px1 + Px2 + Px3 
ةدالة اإلنتاج  Txهي عبارة عن بدائل اخلدمة،  (x1: x2; x3)كمية اخلدمة وأن   xةدالة املنفعة،  UTxحيث: 

الدخل املتوقع، على فرض أن النقل مرتبط هبذا العامل ةدون  Yاليت تعكس املسامهات اليت تقدمها وسائل النقل املختلفة، 
عبارة عن قيد  Y = Px1 + Px2 + Px3سرعة اخلدمة،  Pات النقل، العوامل األخرى املؤثرة على استهالك خدم

 الدخل، هو القيد املفروض على تعظيم ةدالة املنفعة.

، حيث خيتلف قرار القيام ابلرحلة من ةاألخري أيخذ ابملشاكل النفسية والطباع البشريعلى الرغم من أن النموذج 
نب صعوبة احلصول على املعلومات والبياانت املطلوبة، فضاًل عن ضرورة فرةد إىل خخر، إال أنه يتميز ابلتعقيد الرايضي جبا

املعرفة الواسعة ابألساليب اإلحصائية، ويعتمد على عمليات الدمج للمتغريات لذلك مل يثبت صحته من الناحية 
 اإلحصائية.

نظرين، يصعب استخدامها،  من هذا املنطلق نستنتج أن مناذج التنبؤ بوجه عام ختتلف وفقاً الختالف الباحثني وامل
كما توجد العديد من صور النماذج مل نتعرض هلا، ألن اجملال ال يتسع لذكرها على الرغم من أمهيتها كالنماذج املتداخلة أو 

 .(26)املتفاعلة
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 احملور الثالث: مشاكل وحدود استخدام مناذج التنبؤ ابلطلب على النقل
شاكل أثناء التطبيق، واجهت الكثري من االنتقاةدات يد من املتتضمن عملية ختطيط النقل احلضري على العد

مشاكل املرور احلضري والتصدي الحتماالت املستقبل،   حلأاثرت معها الشكوك حول مصداقية العملية وقدرهتا على 
جلزائر، كما عرف تطبيق مناذج التنبؤ حبجم الطلب على التنقالت احلضرية عند تطبيقها يف الدول النامية ومن بينها ا

 ا ما سنحاول مناقشته من خالل العناصر اآلتية:ذالعديد من املشاكل والصعاب وه

لنماذج التنبؤ حبجم الطلب على النقل احلضري عمر افتاضي: مناذج التنبؤ حبجم الطلب على حركة التنقل ترتبط  -1
 ميكن تعويضها بنماذج أخرى نظراً مباشرة مبدى ثبات وتوازن تصرفات األفراةد وأهنا غري قابلة لإلحالل، مبعىن ال

لطبيعة خدمة النقل، إال أن ارتباطها الوثيق بتغري تصرفات األفراةد وتغري خمتلف الظواهر احلضرية ومدى ةديناميكية 
اهلياكل القاعدية...، جتعل هلذه النماذج وقت )عمر( افتاضي ينتهي بتغري أو زوال مثل هذه الظواهر، فال تصبح 

 ر.صاحلة لالستعما

يف هذا السياق، فإذا ما أرةدان تطبيق هذه النماذج املعدة حسب ظروف اجملتمع املتقدم على مدن الدول النامية 
جندها تعيش وسط تغريات عميقة ومتزايدة وال تكاةد تتوقف فهي يف حركة ةدائمة وتشهد تغريات خمتلفة كتغري سوق العمل، 

لنمو السكاين ذو االرتباط الوثيق حبركة التنقالت وتطور معدل حيازة عدم استقرار الوضع األمين ومدى أتثري ذلك على ا
السيارات نتيجة الخنفاض السعر ابلنسبة للسيارات القدمية أو لسياسة اإلقراض اليت متنحها البنوك لألفراةد والتسهيالت يف 

نامي واجه العديد من املشاكل اإلجراءات حليازة سيارات جديدة...، عمومًا فإن تطبيق هذه النماذج يف ةدول العامل ال
وأمهها عدم تكيفها مع ظروف وسلوك أفراةد أسر هذه الدول اليت ختتلف كل االختالف عن سلوك أفراةد أسر الدول 

 الغربية، وهذا ما سنحاول مناقشته من خالل العنصر املوايل.

الدول النامية كاجلزائر من طرف مشاكل استخدام مناذج التنبؤ يف الدول النامية: يتم وضع خمططات التنقل يف  -2
السلطات العمومية ابلتعاون مع بعض اجلهات االستشارية وبعض مكاتب الدراسة، إن قياس حجم الطلب على 
التنقالت املرورية حيتاج إىل مجلة من املعلومات والبياانت على أساس عمليات االستقصاء اليت تستجيب عاةدة 

يد الزمن، التكرار، العينة...، حيث أن أي خطأ يف حتديد مثل هذه املعايري للمعايري الدولية خاصة ما تعلق بتحد
يؤثر سلبًا على مناذج التنبؤ، هذه النماذج اليت صممت خصيصًا حسب ظروف وحقائق وخصائص البلدان 

جندها املتقدمة، وتستخدم يف بلداننا ةدون أخذ واقعنا وظروفنا وخصائصنا ابحلسبان، إذا ما تفحصنا هذه النماذج 
تعتمد ةدائمًا على وضعية مرجعية أو وضعية متوسطة، هذه األخرية تتواقف وتتماشى وظروف الدول الغربية  
كفرنسا وإجنلتا...، وأن املعامالت املعتمدة عاةدة ما تتساوى مع قيم قياسية تتماشى وظروف اجملتمع الغريب، 

لرحالت "مبين على فرضية أن األسرة هي اى فمن املالحظ أن منوذج متعدةد األصناف للتنبؤ حبجم الطلب عل
الوحدة األساسية املولدة للرحالت اليت تعتمد على ثالث متغريات: حجم األنشطة لألسر؛ ةدخل األسر؛ معدل 
حيازة املركبات لكل أسرة، حبيث يتوقع لكل أسرتني تتوفر على املتغريات الثالثة بنفس احلجم توليد نفس عدةد 

ةد التنقالت املرورية، مهما تغريت الظروف األخرى احمليطة ابألسر لكن إذا فرضنا أن الرحالت، مبعىن نفس عد
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هذا التفكري صاحل لألسرتني ةداخل اجملتمع املتقدم، يبقى السؤال املطروح: هل نستطيع تعميم هذه النتائج على 
كري وال نفس االحتياجات أسر الدول النامية بنفس األسلوب؟ هنا جند أن أسر الدول النامية ليس هلم نفس التف

وال نفس منط احلياة مع أسر الدول املتقدمة، كمان الدول النامية تعرف صعوبة يف مجع البياانت حبيث مثاًل 
حتديد ةدخل األسر انةدرًا ما يكون مصرح به بشكل صحيح وانةدرًا ما يكون مسجل ومضبوط، صعوبة حتديد 

ن طرف حكومات الدول النامية، بينما العرض ميكن حجم ومستوى التشغيل، الذي عاةدة ما يكون مدعم م
حتديده حسب ما هو متوفر من وسائل نقل وخطوط الطرق، إضافة للنقل غري الرمسي الذي يؤثر كثرياً على حجم 

 العرض وال يتماشى وال يتكيف مع الظروف معيشة أسر الدول النامية.

ئر: تبحث البلدان السائرة يف طريق النمو، واجلزائر بصفة خاصة، مناذج التنبؤ ابلطلب على التنقالت احلضرية يف اجلزا -3
عن مناذج تقريبية للتنبؤ حبجم الطلب على النقل احلضري تتماشى واألوضاع االقتصاةدية واالجتماعية، حبيث 

له غداً، تكون اخليارات املقبولة اليوم قائمة على أساس فكرة املستقبل، مبعىن ما خنتاره اليوم يكون بداللة ما نفع
على العموم فإن  (27) حبيث هذه اخليارات تتوافق مع الظروف البشرية، االقتصاةدية، التقنية وحىت احلضرية

 :(28)استخدام منوذج ما وطرحه يف امليدان يكون على مستويني

 ة من املستوى األول، يهت ابلوضع الراهن، أو الوضع املرجعي، يعمل على تطبيق اإلجراءات على وضعية معروف
خالل معطيات جتمع بصفة عامة من خالل االستقصاء، أو الستخدام معلومات قدمية أو غري متجدةدة، هو ما 

 حيدث غالباً، ألننا نستعمل معطيات إحصائية.

  املستوى الثاين، يهدف إىل تقدير وحتديد الوضع املستقبلي حلجم طلب التنقل وعلى أساسه يغري ويعدل مستوى
كمنا مبجموع متغريات املدخالت وحبساب بسيط حنثل على النتائج ممثلة يف املخرجات، مث العرض، فإذا ما حت

حناول قياس خمتلف املؤشرات اجلديدة ونضع حسب الطريقة املعتاةدة ةدراسات حلركة التنقالت من خالل جمموعة 
 .من الوضعيات املمكن مقارنتها مع الوضعية املرجعية، أو مقارنة الوضعيات فيما بينها

من هذا املنطلق، فإن بناء مناذج تتماشى وأوضاع البلدان النامية هي مرحلة مهمة عن مرحلة القياس، هذه اخلطوة 
متكننا من إعداةد النماذج الضرورية واملناسبة للتنبؤ حبجم الطلب على التنقالت، تربط مناذج تقدير حركة التنقالت بني 

الدخل وغريها، أما نظام النقل الذي يظم متغريات أخرى  تشغيل، هيكلكنمو السكان، مستوى المتغريات ختص املدينة  
مثل حظرية السيارات، شبكة الطرقات، خطوط النقل العام...، كما نتجم ابستعمال عمليات حسابية بسيطة بعض 

اذ قرار مناسب، القيم اليت حنكم بواسطتها على األوضاع الخت املتغريات املعلومات وسهلة اإلسقاط، حبيث نصل إىل تقدير
تبقى نوعية املعطيات احلالية واملعلومات املسقطة شرط أساسي جلوةدة النتائج، فمهما كان النموذج املستخدم، فإنه البد 
من استعمال القيم املتوسطة أو قيم تفصيلية من خالهلا حناول وصف سلوك األفراةد، يف هذا اجملال نستعمل النماذج ذات 

يد التنقالت، كما تنقل يصل أو يذهب من منطقة حمدةدة؟ مرحلة توزيع التنقالت، ما هي األربع مراحل: مرحلة تول
توجهات هذه التنقالت؟ مرحلة اختيار النموذج األنسب، حبيث حيدةد النموذج األنسب لالستعمال، مرحلة تعيني االجتاه،  

 كيف يتم حتديد مسارات الرحالت؟
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هي مرحلة تقييم حجم الطلب على التنقالت اليومية لألفراةد، وتعترب تعترب املرحلة األوىل مرحلة توليد الرحالت 
راةد ذوي فالنماذج توليد الرحالت املعتمدة على فرضية أن كثافة األنشطة البشرية متثل طلب على النقل احلضري، ألن األ

اشى مع الظروف نفس املستوى املعيشي ينتقلون تقريبًا لنفس األغراض، فنختار أحد النماذج اليت تستجيب وتتم
 االقتصاةدية واالجتماعية للبلدان النامية.

ابلنسبة للجزائر فإن الطلب احلايل للنقل احلضري وتدفق احلركة حيدةد على أساس التنبؤ ابلتنقالت ابستخدام 
تصرفات املستفيدين من اخلدمات العمومية للنقل ويتضمن: استخدام ، الذي يسمح ابلتنبؤ بDAVISUM(29)منوذج 

يات االجتماعية واالقتصاةدية بطريقة جيدة واعتربت كأساس للبياانت اخلاصة بدراسة مشروع متو اجلزائر لعام املعط
( وشبكة املركبات اخلاصة Transport collectif، حتديد املناطق اخلاضعة لشبكة النقل اجلماعي )2111

(Vėhicules particuliers؛ إعداةد مصفوفات للرحالت ابالعتماةد على نت) ًائج البحث واملصفوفات املتاحة سابقا
 .BETURمن طرف مكتب الدراسات 

على ضوء ما تقدم جند منو حجم الطلب على التنقالت يعتمد أساس على مدى تطور الظروف االجتماعية 
لك واالقتصاةدية من جهة، ومن جهة أخرى تطور حركة التنقل ابستعمال وسائل النقل العامة أو املركبات اخلاصة ويتم ذ

على النحو التايل: حتديد فرضيات لتطور حركة السكان حبيث يشمل حركة تنقل الطلبة املقيمني ابملدينة وحركة تنقل 
عنيني الزوار؛ حتديد عوامل االنبعاث واجلذب حنو املناطق كثيفة احلركة اليت تشهد ارتفاع يف عدةد الرحالت وعدةد األفراةد امل

طلبة والعمال(، تطبيق برامج اإلعالم اآليل الكالسيكي الذي يساعد على وضع نقالت )السكان مبا فيهم الهبذه الت
 األسس للتنبؤ حبجم الطلب حلركة التنقل ابملدن اجلزائرية.

 DAVISUMيف هذا السياق فإنه لدراسة وحتليل حجم الطلب على التنقالت يف املدن اجلزائرية يتطلب منوذج 
ملدن اجلزائرية القاطنني فعاًل، فإن حتركاهتم خاصة منها املشي على األقدام معلومات خاصة حول: السكان الدائمني اب

قيمني ابألحياء حيتاج إىل الوقت؛ أما الطلبة املتقاس بطريقة تقليدية خاصة عن طريق االستقصاء أو البحث املنظم وهذا 
واع الثالثة متثل التنقالت حضرية ةداخل اجلامعية والزائرين قد ال ختضع تنقالهتم للتحرايت منظمة، لكل نوع من هذه األن

 املدن، وتنقالت بضواحي املدن وهي تنقالت شبه حضرية وتوفري مثل هذه املعلومات بشكل خيدم عملية التنبؤ حيتاج
األخرى الواجب  توعية كافة املسئولني وأفراةد اجملتمع أبمهيتها، إضافة لقلة املعلومات اإلحصائيةو لتوفري الوسائل والوقت 

افرها كعدةد السكان لكل مدينة ومعدل الكثافة السكانية لكل كيلو مت، إضافة للتعقيد الرايضي املتعلقة ابلنماذج تو 
 ل تطبيق هذا النموذج ببالةدان.عترب هذه العوامل من أهم أسباب فشوصعوبة تفسري النتائج وغريها، ت

 جم الطلب على النقل احلضرياملشاكل واحلدود العامة لعملية ختطيط وتطبيق مناذج التنبؤ حب -3

 من املشاكل والصعاب األخرى اليت قد تعتض عملية ختطيط وتطبيق النماذج نذكر:

  أسباب إةدارية وتنظيمية مما يستدعي استخدام اإلجراءات اإلةدارية قصرية األجل ذات التكاليف املنخفضة
 واستبعاةد االستثمارات طويلة األجل ذات التكاليف املرتفعة.
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 عتماةد على املركبات اخلاصة وإمهال وسائل النقل العام، ما تعارض مع أهداف عملية ختطيط النقل احلضري اال
 املتمثل أساساً يف ختفيف حركة املرور.

  عملية ختطيط النقل مل تتعرض للنواحي األخرى كأثر توسع حجم نشاط النقل على البيئة واهتمت فقط
 ائم على أساس التفاعل بني النقل واستخدام األرض.ابالستثمارات يف مشاريع النقل الق

على ضوء ما تقدم جند أن مناذج التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري، تقوم على فرض أن العالقة بني الطلب على 
ط النقل والنشاط احلضري، عالقة اثبتة، غري أهنا يف الواقع متغرية، خاصة يف املدى الطويل، إذ أن الطلب على النقل يرتب

باةدلة مع األنشطة احلضرية األخرى، بشكل متغري، فاستخدام األراضي يشهد تغري واسع وةديناميكي خالل تبعالقات م
فتات زمنية متقاربة األمر الذي يؤثر على حجم طلب النقل، كما أن التغري يف نظام النقل يؤثر يف البيئة احمليطة، مبا يف 

 م ثبات تلك العالقة اليت قامت عليها النماذج.ذلك منط استخدام األرض، مما يؤكد صحة عد

 اخلامتة

يعترب النقل ضروراًي لضمان احلياة املعاصرة على أساس أنه ال نشاط بدون حركة وال حركة ةدون توفر الوسائل، 
فالنقل احلضري أكثر أمناط النقل املستعمرة يف تلبية حاجيات تنقالت األشخاص على املستوى الداخلي للمدن، حيث 

ن التوسع يف نشاط النقل ةداخل املناطق احلضرية ينتج عنه ازةدحام مكثف ونشط، كما أن العجز ما بني العرض من أ
تسهيالت النقل ملقابلة تدفق الطلب على احلركة احلضرية يستدعي القيام بتحليل شامل جلانيب العرض والطلب من أجل 

رض حيتاج إىل املزيد من االستثمارات، حىت تكافؤ حجم الطلب الوصول إىل وضعية التدفق املتوازن حلركة املرور، فالع
بغرض احلد من املشاكل اليت تعاين منها خمتلف مدن العامل كاالزةدحام، الضوضاء، التلوث وغريها، أما الطلب يعتمد يف 

 حتليله على أسس نظرية ختطيط النقل احلضري اليت هتدف للحد من حجمه ليوافق حجم العرض القائم.

ذا السياق، كان طرح إشكالية هذا املقال، حيث أثبتت تطبيق نظرية ختطيط النقل احلضري عرب النماذج يف ه
الرايضية يف الدول النامية مثل اجلزائر، أن هذه العملية حتتاج إىل تعديل شامل لألسس واملباةدئ اليت قامت عليها أو تغيري 

يدة تنطلق من الظروف االقتصاةدية واالجتماعية وحىت الثقافية هذه األسس واالفتاضات وصياغة مباةدئ ومناذج أخرى جد
السائدة يف الدول النامية، مع األخذ بعني االعتبار خليات التطور العمراين والتارخيي الذي مرت به هذه األخرية، اليت 

البحث، مفاةدها  ختتلف يف شكلها ومضموهنا عن خليات تطور املدن املتقدمة، هذا ما يفيد عدم أتكد صحة فرضية هذا
أن مناذج التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري املستخدم يف الدول املتقدمة قابلة الستعمال يف الدول السائرة يف طريق النمو،  
كما متكنا من خالل هذا املقال من الوقوف على مجلة من النتائج ذات االنعكاس املباشر على موضوع هذا البحث، من 

 أمهها:

 طيط النقل يف وضع القواعد الالزمة لالستقرار نظم النقل جملاهبة التطور احلضري املستمر وهذا من تساهم عملية خت
خالل معرفة الوضعية املرورية املستقبلية واالطالع على واقع النقل وحتديد العوامل املؤثرة فيه، يتم هذا بعد 

 لتجربة واخلربة.استخدام األساليب الرايضية املعتمدة على فرضيات معينة انجتة عن ا
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  حتتاج عملية التنبؤ ابلطلب على النقل احلضري إىل قاعدة بياانت ضخمة وابلغة الدقة، غري أنه يف غالب األحيان
ال تتوفر مثل هذه البياانت، إضافة إىل التعقيدات الرايضية املتعلقة ابلنماذج واملعارف واخلربات اإلحصائية اليت 

، تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع حيتاج إىل ةدقة يف املعلومات عن العالقة بني تتطلبها، كما أن بناء النماذج
 رحالت النقل والعوامل املؤثرة فيها يف ظل أنظمة النقل متيزت بطبيعة متغرية ومعقدة.

  ،يف هتتم عملية ختطيط النقل احلضري ابلقضااي الفنية املتعلقة حبجم املرور وختطيط شبكة املواصالت احلضرية
 حني أغفلت حاجة اجملتمع إىل النقل كضرورة ملحة للمدينة ابعتبارها مركزاً اقتصاةدايً، اجتماعياً، وثقافياً.

  مناذج التنبؤ حبجم الطلب على النقل احلضري صممت خصيصًا وفقًا لظروف معيشة أفراةد الدول املتقدمة، اليت
 امية.ال تتماشى وال تتكيف مع الظروف معيشة أفراةد الدول الن

 أما عن االقرتاحات، نقدم اآليت:
  صياغة مباةدئ ومناذج أخرى تنطلق من الظروف االقتصاةدية واالجتماعية السائدة يف الدول النامية، حبيث أيخذ

 يف االعتبار خليات التطور العمراين والتارخيي ملدن هذه الدول.

 ة لتخطيط وإةدارة وتنظيم املرور فتمنح صالحيات إنشاء هيئة للتخطيط املركزي، مهمتها إجراء الدراسات الالزم
 جتعل اقتاحاهتا وتوجيهاهتا موضع التنفيذ مما جيعل حدوةد املسئوليات واالختصاصات واضحة.

  القيام ابلبحوث والدراسات امليدانية ملوضوع النقل للحصول على املعلومات الالزمة ألغراض التخطيط اليت من
احلضرية يف املدن كالتغريات يف الكثافة السكانية، تعداةد احلواةدث املرورية، حصر شأهنا توضيح واقع التطورات 

أوقات االختناقات املرورية وغريها، االستخدام األفضل لتكنولوجيا وتدعيم التنظيم وحتسني عمل اإلةدارة ووضع 
 مباةدئ هندسة املرور.

 قباًل، حسب فتة الدراسة، عدةد الراغبني يف التنبؤ حبجم الطلب املستقبلي، من خالل تقدير حجم السكان مست
االنتقال ألغراض خمتلفة، مع التكيز على رحالت العمل والتعليم، ألهنا متثل اجلزء األكرب من إمجايل الطلب على 

 النقل.

  حل مشاكل املرور يف إطار خطة شاملة للتنمية احلضرية يكون قطاع النقل جزء أساسيًا منها وأن يكون هناك
 ل بني خطط األنشطة االقتصاةدية وخطط التوسع يف أنشطة النقل جتنباً لالختناقات.تكام

  االهتمام بتخطيط النقل املستدام، نظرًا لألضرار البيئية النامجة عن استعمال وسائل النقل اليت تعترب من أكرب
جمال النقل، حيث يقع على  وأخطر املشاكل اليت متثل التحدي األول لكافة العاملني واملختصني واملسئولني يف

عاتق هؤالء مجيعًا مسئولية إجياةد احللول املستدامة، إعطاء األولوية لالعتبارات البيئية يف عملية التخطيط للحد 
 من التلوث وخفض أتثري وسائل النقل على البيئة.
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