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2020اإلسكوا-بيروت، بيت األمم المتحدة

ورشة العمل الفنية حول

ي التخطيط االستراتيجي للنقل البري متعدد األنماط ف”

“الكويت

ط المتطلبات اإلحصائية لتخطي

النقل ومنھجيات جمع المعلومات

الالزمة
ريان وهبه



المروريمسحال السائقينسلوك
...ة، إقتصادديموغرافي

كشف على أحوال الطرقات المستخدمينآراء

جمع المعلومات الالزمة



اإلدارةخططضع والطرقتطويرلتخطيطاألساسيةالمتطلباتهيالبيانات

.واإلستراتجيات

(األساسيةالحالة)راهنالللوضعدقيقةعامةنظرةعلىالحصولالمھممن

.لھاالمخططالتدابيرونتائجبإمكانيةتوقعالعلىوالقدرة

 أاسااسيا في تحقيق أهداف عنصراً اسااسي األبياناتالتوفرجودةتشكل

.التخطيط

فيضروري هي.ي االقتصادفي توصيف الحال  ي المروربياناتساهم الت

.لمعني االجهاتقبلمنوالبضائعالركابلحرك نقلالاسيااساتراسمعملي  

البياناتجمعأهمية



للواقعصورةبناءإعادة

الطرقشبكةيتضمنالذيالتنقلنظامبناءبتسمحأداةهوالمرورنموذج

:والخصائصوالطلبالعرضتكوينمراعاةمعالنقلوأنماط

؟إليهنهدفالذيما



ةعدد السكان والتطور الديموغرافي خالل العشرة سنوات الماضي

 القوى العاملة

الفقر

إجمالي الناتج المحلي

المؤشرات اإلجتماعية والتطور اإلقتصادي

اإلحصاءات الديموغرافيا، اإلقتصادية واإلجتماعية



اإلحصاءات الديموغرافيا، اإلقتصادية واإلجتماعية



المسوحات المرورية



تعداد تصنيفي لحركة المرور

 تعداد التيارات اإللتفافية على التقاطعات

مصب /نبعالممسح

وقت الرحلةوسرعةمسح

نظام البيانات العائمة

مسح مواقف السيارات على الطريق وفي المرائب

المشاةإحصاءات

تعداد ركاب النقل العام على متن الحافالت

الخيارات التفضيلية مسحStated preference survey

ي األسرمسحالHousehold Survey

المرورحركةمسوحاتأنواع



حركةقتدفبياناتلجمعشيوعا  األكثرالطريقة

لى تعتمد عوالتي،اليدويةالطريقةهيالمرور

اءأثنالمرورحركةلتسجيلصاشختكليف أ

.مرورها

فةمكلهذهالبياناتجمعطريقةتكونأنيمكن

.العاملةيدالحيثمن

  تقلاتلفتراليدويالتعداداستخداميتمماعادة

.عادييومفيعادةإجراؤهايتموواحديومعن

مرورالحركةالتصنيفي لمسحالفيتستخدم

.اتالتقاطعاإللتفافية عندالتياراتمسح

التعداد اليدوي 



ياناتبمنكبيرةكمياتلجمعوسيلةلياآلالعدطريقةتوفر
 .المرورحركة

 ًإلىديمتوقدأيامعدةمدارعلىلياآلالتعداديتم وضع ماعادة
.عامحتىأوشهورأوأاسابيع

هيشيوعا  آلالتاأنواعأكثر:

Pneumatic tubesهوائيةأنابيب✓

Inductive loopsاالستقرائيةالحلقات✓

Magnetic Sensorالمغناطيسياالستشعارأجھزة✓

اجھزة الكشف ذات موجات الرادار ✓

او الليزرالدقيقة الميليمترية

Micro-millimetre wave   
Radar or Laser detectors    

Video Cameraفيديوالتكاميرا✓

التعداد اآللي



مصب /بعمنمسحيوفر(O/D) أساسيةمعلومات

تخطيطوكذلكالطرقعلىالمرورحركةلنمذجة

.والتنقلالنقل

أداءتحليلمجالفيواسعنطاقعلىيستخدم

ودراساتالمرورحركةوإدارةالطرقشبكة

.حركة المرورخصائصوتقييمالتخطيط

مسوحاتإجراءيتمO/D علىالحصولأجلمن

طلبالوأحجامأنماطومعايرةلبناءضروريةبيانات

(والتولدالجذب)

مصب/ مسح منبع



بعددلقةالمتعالمعلوماتجمعهومصب /قصاء المنبعاستمنالرئيسيالغرض

االجتماعيةوالفئات،الرحلةوأغراض،هاددعو،الرحالتوتكرار،الركاب

.، الدخلالمھنيةو

عنمعلوماتالمسح قدمي: 

الطريقاختيار✓

العابرةالمرورحركة✓

تنقلالأوقات✓

الرحلةمنالغرض✓

أو الطريقعلىمقابالتCATIعبر الھاتف

مصب/ مسح منبع



رحلةالةسرع :الحاليةالطرقشبكةطولعلىوقتوالالسرعةلتقييم،

.ھا خالل مختلف فترات النھاروتقلبات،اإلجماليةوالسرعات

المحتملةوأسبابھااالختناقمواقعلتحديد.

وقتوالالسرعةمسحإجراءيتمماعادة:

أقسامطولعلىبالعبور" متحركسيارةة منمراقبالطريقة"✓

.الذروةساعاتوخارجالذروةأوقاتفيالطريق

والفيديوالفوتوغرافيالتصويرطريقعن✓

وقتوالالسرعةاستبيان





ركبة يقوم هذا النظام على جمع البيانات من خالل تحديد مكان تواجد الم
وكيفية تحركھا، سرعتھا ووجھتھا

ال حاجة ألدوات إضافية للقيام بھذا المسح.

حاليا  هناك نوعان لھذا النظام:

بيانات الخليوي ✓

(GPS)نظام تحديد المواقع العالمي ✓

(Floating Data System)نظام البيانات العائمة 



المواقفعلىوالطلبالعرضخصائصلتقييم

مواقفعلىالطلبلتلبيةالمناسبةالسياساتواقتراحالقيودتحديد

المستقبلفيالسيارات

في وعلى جوانب الطرقات السياراتوقوفاستخداممستوىلتقييم

ئبمراال

الساعةبالسياراتوقوفأماكناستخدامعنمعلوماتالمسحيوفر،

.السياراتوقوفمدةومتوسطالسياراتمواقفدورانومعدالت

مسح مواقف السيارات على جوانب الطرقات وفي المرائب



هيعلى جوانب الطرقات السياراتفاقوممسوحاتأنواع:

اللوحةرقمتسجيل✓

المشغولةالمواقفعدد✓

هيفي المرائبالسياراتقفاوممسوحاتأنواع:

عند الدخول والخروجاللوحةرقمتسجيل✓

المواقفمن

التذاكرإصدارعملية✓

إجراء مقابالت ضمن مواقف السيارات✓

مسح مواقف السيارات على جوانب الطرقات وفي المرائب



مھمةالواألرصفةالتقاطعاتوعبرطولعلىالمشاةتدفقاتلتقييم

للمشاةآمنةحركةأجلمنالتحسينتدابيرالقتراح

هيالمطلوبةالبياناتعلىللحصولالممكنةليةاآل:

اليدويالعد✓

بالفيديوتصوير✓

المقابالت✓

مسوحات المشاة



ةالعامالحافالتيمستخدمخصائصلتقييم: 
تكلفةالوالرحلةمدةووهدف بع والمصبالمن

 عندلوالنزوالصعودالميدانييشمل اإلستقصاء

.والسرعةوالوقتالمحطات

ن خالل من الضروري تقييم النظام القائم حاليا  م
وهناك ؛الميدانيةالمسوحاتتحليل وفھم 

وكسلما بين األحيانمنكثيرفيديناميكية 

.التشغيلأنظمةالمستخدمين وأداء 

تعداد ركاب النقل العام على متن الحافالت



العشرينمدارعلى ً ضيلي اإلاستبيان التفطريق أصبحت،الماضي عاما

.النقلمجالفيمهم بحثأداةالمعلن 

 وتقديريراتمتغببناء اسيناريوهات لليسمحالتجريبيالتصميمااستخدامإن

.والمركبالمعزولتأثيرها

بعدتنفيذهايتملمالتيالتدابيربتقييميسمحكما.

توزع تفضيلي لنمط النقل هو عامل أساسي إلقتراحالخيارالتقييمإن

.المستخدمين على األنماط المتوفرة

الخيارات التفضيليةمسح



كل ينصح بش)بشكل دوري وفقاً لتطور البالد مسحالاء هذاإجريجب

(اسنوات10واسطي 

معالجتهايجبكبيرةمعلوماتويقدم،مكلفمسحإنه.

يمكنيثح،في بيئ  مريح األشخاصمعالتواصلالقيام بالمسح ويسمح

.األاسئل فهماسوءمنيقللاسياقفيالمقابالتإجراء

المسح األسري



تصنيف الطرقات

عدد الحارات

السرعات القصوى المسموح بها

  وضع البنى التحتي

حال  الرصف

  التجهيزات المتعلق  بالسالم

المروري 

خصائص شبكة الطرقات



Thank You /   شكرا


