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ھتصنیفات قطاع النقل وتشابك عالقات-1



تصنیف النقل حسب طبیعة المادة المنقولة
بضائعركاب
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تصنیف النقل حسب الوسط الجغرافي
)عمراني(مدیني 

Dr. Yarob Badr6

دولي)جھوي(بین المدن 



لتصنیف النقل حسب نمط النق

نقل بري

سككي طرقي

نقل جّوي

بحري/ نقل مائي



تعددیات عالم النقل والمواصالت

  متعدد المستویاتMulti Level

  متعدد األنماطMulti Modal

  متعدد القطاعاتMulti Sector

 متعدد المشاكلMulti- Problem

  متعدد االختصاصاتMulti-Disciplinary

:وموحدالحاجة إلطار مفاھیمي شامل
منھج النظم



اإلطار المفاھیمي العام لنظام النقل -2
والمواصالت



SYSTEMS APROCH  منھج النظم

ENVIRONMENT

A

B

C

  FEED BACK)التغذیة الراجعة(المرتدة التغذیة 

INPUT OUTPUT

A System is a set of interrelated parts, called components (Sub-Systems), 
that perform a number of functions in order to achieve goals, within its 
Environment.

ضھا التي تتفاعل بین بع) نظم جزئیة(مجموعة من العناصر المترابطة : النظام
ن ضمغایات معینة بھدف تحقیق وظائف محددة، ومع الوسط المحیط لتنفیذ 

.البیئة

SYSTEM



Systems Approach -منھج النظم 

Microscope: for very small objects.
الظواھر بالغة الصغر: المیكروسكوب

Telescope: for very far objects.
الظواھر بالغة البعد: التیلیسكوب

Macroscope: for very complex objects.
الظواھر بالغة التعقید: الماكروسكوب

، إطار مفاھیمي لمقاربة الظواھر المعقدة في الطبیعة والمجتمع
ینطلق من إدراك الطبیعة التفاعلیة لترابط العوامل الداخلیة

).النظم(والخارجیة لعمل البنى المعقدة 



*نرایشماالتمثیل التخطیطي لنظام النقل حسب 

المستوى التكنولوجي
بیة إمكانیات مختلفة لتل
احتیاجات النقل

یةالبیئة اإلداریة والقانون
معیقات
حوافز

درجة معینة من الضبط

-الوسط االجتماعي
االقتصادي
حاجات نقل
اجاتإمكانیات لتلبیة الح

رافيغالوسط الج
تضاریس
مسافات

موانع وعقبات

مقدمي خدمات النقل والتحكماالمراقبةسلطات  مستعملي وسائط النقل

النتائج السلبیة 
ضجیج
تلوث

تشوه بصري
حوادث

اإلنتاج االقتصادي
داخل النظام
خارج النظام

المردود التقني
كم.طن

كم.راكب

ربط األماكن
البعضببعضھا

امالبیئة المباشرة للنظ

*S. Reichman- Les Transports: Servitude ou Liberté

النظام بحد ذاتھ

)النظاممفرزات(النظام نتائج عمل 

التوجھات
السیاسیة



الوسط الجغرافي
طبوغرافیا وتضاریس متنوعة•
)صحراوي، استوائي، معتدل، بارد(: مختلفمناخ •

مسافات مختلفة•
عقبات وموانع •
ثروات طبیعیة مختلفة•



ياالقتصاد-الوسط االجتماعي
عدد السكان

مستوى الدخل وتوزعھ
االقتصادیة-الشرائح االجتماعیة 

)ويموجھ، لیبرالي، تنم(شكل االقتصاد 
التطور االجتماعي والعادات والتقالید

عمل المرأة
حاجات النقل مختلفة

اإمكانیات مختلفة لتلبیة التنقالت وتنظیمھ



البیئة اإلداریة والقانونیة

.البنیة المؤسساتیة ونضجھا•
).بة؟؟مناسمعاصرة، (ونجاعتھاالقوانین النافذة •
...القوانیندرجة االلتزام بتطبیق •



المستوى التكنولوجي
لمعیقاتإمكانیات معینة للتغلب على العقبات وا

)أنفاق، جسور(الطبیعیة التغلب على الموانع •
تطور صناعة السیارات والمركبات•
)، رادارات آلیةITSأنظمة النقل الذكیة  (المرور وضبط تنظیم•

)، قطارات سریعةمیترو(الجماعي كفاءة أنماط النقل •



التوجھات السیاسیة
مركزي، ال مركزي: التوجھ السیاسي العام•
)المساءلة(متانة الحوكمة •
األولویات السیاسیة•
ئة؟؟البیاالھتمام بالتأثیرات السلبیة على •



:النقلمستعملي وسائط 
)تنقالت یومیة(أشخاص 

للعمل•
للتعلم•
للتبضع•
للترفیھ•

)لكینإیصال السلع إلى المستھ(منتجین 

في الوقت المناسب•
بأسرع ما یمكن•
بأقل كلفة ممكنة•
ةبأفضل شروط الراح•
بأعلى درجات األمان•

في الوقت المناسب•
بأقل جھد ممكن•
بأقل كلفة ممكنة•
بأقل ضرر ممكن•



مقدمي خدمات النقل
)والشوارعالطرق(للنقل الوكاالت المسؤولة عن البنى التحتیة •
شركات نقل الركاب والبضائع•

)بر ربحأك(ممكنة تقدیم خدمات النقل بتحقیق أعلى قیمة مضافة : الھدف



امةالدور التدخلي للسلطات الع

دمات تحقیق التوازن بین المصالح المتضاربة لمقدمي خ
:الخدماتالنقل والمستفیدین من ھذه 

تحدید المعاییر والمواصفات•
وضع القوانین والتعلیمات الناظمة وتطبیقھا•
تطویر وتحدیث القوانین والتعلیمات•
التخطیط للمستقبل•



لالنتائج المرغوبة لنظم النق
ربط األماكن واألشخاص

:كميإنتاج 
كم.راكب•
كم.طن•

)ضافةتحقیق قیمة م(إقتصاديإنتاج 
داخل قطاع النقل•
)لنقلیتعذر بدون ا(القطاعات في بقیة •
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:القیمة المضافة من السالسل اللوجستیة
حكایة رغیف الخبز- Space Utilityالمنفعة المكانیّة 

:عملیات نقل8
وقت•
جھد•
كلفة •

بدءاً من البذار
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:القیمة المضافة من السالسل اللوجستیة
:ھدایا العید– Time Utilityیةمنفعة الزمانال

قیمة السلعة في وصولھا في الوقت المحدد
تفقد السلعة قیمتھا في السوق بوصولھا قبل موعد استخدامھا أو بعده

:أمثلة
ھدایا األعیاد العاّمة  -
األدوات المدرسیة في بدایة العام الدراسي-
مواسم األلبسة الشتویة والصیفیة-



قللنظم الن) غیر المرغوبة(السلبیة النتائج 

الضجیج

تلوث الھواء

التشوه البصري

الصدامات



*رایشمانالتمثیل التخطیطي لنظام النقل حسب 

المستوى التكنولوجي
بیة إمكانیات مختلفة لتل
احتیاجات النقل

یةالبیئة اإلداریة والقانون
معیقات
حوافز

درجة معینة من الضبط

-الوسط االجتماعي
االقتصادي
حاجات نقل
اجاتإمكانیات لتلبیة الح

الجفرافيالوسط 
تضاریس
مسافات

موانع وعقبات

مقدمي خدمات النقل والتحكماالمراقبةسلطات  مستعملي وسائط النقل

النتائج السلبیة 
ضجیج
تلوث

تشوه بصري
حوادث

اإلنتاج االقتصادي
داخل النظام
خارج النظام

المردود التقني
كم.طن

كم.راكب

ربط األماكن
البعضببعضھا

امالبیئة المباشرة للنظ

*S. Reichman- Les Transports: Servitude ou Liberté

النظام بحد ذاتھ

)النظاممفرزات(النظام نتائج عمل 

التوجھات
السیاسیة



Schematic Presentation of the Transportation System

Natural Geography
Topography
Distances
Obstacles

Social- Economics
Needs

Potentials

Legal & Administrative
Obstacles

Motivations
Degree of Control

Technology
Level of Technological 

development

Users Control Authorities Service Providers

Accessibility
Connecting Places

Technical Production
Ton. Km
Pass. Km

Economic Production
In side Transp.Sector

Other Sectors

Nuisances
Accidents, Pollution, 

Noise, Visual 
distortion

Environment

System

Outputs

Political 
Tendency



ل منھج النظم لتحلیل مسائمزایا اعتماد -3
النقل والمواصالت



.إظھار العالقات المتبادلة بین عناصر النظام•
وجیا تأثیر للتكنول(استبصار تباین فترات ظھور التأثیرات •

بیئة سریع ومباشر على نظام النقل، تأثیرات النقل على ال
)بطیئة وغیر مباشرة

النظام للسیاق العام لعمل) ماكروسكوبیة(امتالك رؤیة كالنیة •
اط الكل ارتب(ووظیفتھ ضمن البیئة االقتصادیة واالجتماعیة 

)بالكل
:إدراك أھمیة التكامل بین أنماط النقل المختلفة•

العالقات بین عناصر النظام وبین النظام والبیئة 
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المیزات التفضیلیة النسبیة ألنماط النقل
تأثیر المسافة

الطرق

السكك
النقل البحري

Tr
an
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t C
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t p
er
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ni
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Distance

D1 D2

500 Km 1500 Km

C1

C2
C3

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/transcost.html

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/transcost.html


تابع-مزایا اعتماد تمثیل رایشمان لنظام النقل

نتائج التمكن من رؤیة النتائج غیر المباشرة وبعیدة المدى ل•
.عمل النظام على البیئة

فرضیات النمو(أداة مناسبة للتنبؤ بمستقبل النظام •
).ومنعكساتھا



.طبیعة التطور الزماني لنظام النقل-4



ً النظمنموأشكال )أمثلة(زمنیا

نمو خطي

انحدارنمو متسارع

مع متخامدنمو 
عتبة اإلشباع Sلوجستي �شكل 

الثبات
t

v

):أمثلة(النمو مؤشرات 
نموعدد السكان في بلد-
نمو الناتج المحلي اإلجمالي-
أعداد الركاب عبر المطارات والمرافئ-
معدل (االنتشار الزمني للسلع المنزلیة -

الساعات، البرادات،: السلع للعائالت
)السیارات

تطور غزارات المرور على الشوارع-
تطور أطوال الطرق والسكك الحدیدیة-
تطور أعداد حوادث المرور-



أھمیة المنحني اللوجستي

)نسمة1000/ مركبة(تطور معدل امتالك مركبات النقل 
تطور كثافة الطرق العامة

تطور كثافة السكك الحدیدیة
تطور الكیلومترات السنویة المقطوعة بمركبات النقل



طبیعة التطور الزماني لنظم النقل

.استقرار النظام طالما أن الموارد المتاحة تكفي لألداء•
.تطور النظام یتم بانتقال النظام من حالة إلى حالة أخرى•
:بقفزاتالتطور قد یتم •

:للكوارثالنظریة الریاضیة –
).Ch. Zeemanزیمان، كریستوفر   R Thomرینیھ توم(

.نقاط انقطاع في سیاق النمو–
:وخارجیةتأثیر عوامل داخلیة •

).تغیر توازن القوى المھیمنة(اقتصادیة –
سیاسیة –
)تكنولوجي أو تنظیمي(ابتكار وتطویر –



القفزات التطوریة لنظام النقل

Singularity
نقطة انقطاع



المنعكسات
لى ضرورة االھتمام بالتغیرات الطفیفة التدریجیة في توازن القوى والعوامل المؤثرة ع•

.استقرار نظم النقل
في ) بیةإیجابیة أو سل(قفزات التغیرات الطفیفة قد تؤدي إلى قلب موازین القوى وإحداث •

.مسار تطور نظم النقل
القفزات المفاجئة وانقطاعات التطور تزید من صعوبة التخطیط الكفؤ لنظم النقل•
ّور نظام الدور الحاسم للتغیرات التكنولوجیة في إحداث قفزات في تط•

، الشراع، البوصلة، المحرك البخاري، )الدوالب(العجلة : النقل
......محّرك االحتراق الداخلي، الطیران، النقل البحري بالحاویات
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:ملحق-5
لنظم النقلالتطویرالمستقبليمالمح 



ةالسع: النقل حجومزیادة -أوال

A  380
800 Pax.
15000 Km

EMMA   MAERSK
14000 TEU
15.5 m.



 ً زیادة سرعات النقل-ثانیا
TGVالقطار عالي السرعة 

یندرج على الشبكة العادیة
س/كم574السرعة القصوى 

)2007نیسان3(
س/كم300# االقتصادیة السرعة 

Hyper Loopالقطار فائق السرعة 
نفق شبھ مفرغ

س/كم1200سرعة 



 ً بدائل طاقة نظیفة ومتجددة-ثالثا

CNGالغاز المضغوط 

Hybridالسیارة الھجینة  Car

Solar Carالسیارة الشمسیة 

Electric Carالسیارة الكھربائیة 



إدارة المرور ونظم المواصالت الذكیّة
Intelligent Transportation Systems

الض��بط اآلن��ي لحرك��ة الم��رور عل��ى
شبكات الطرق والشوارع

االس���تفادة م���ن نظ���م تحدی���د المواق���ع
إلع������الم المس������تخدمین بأفض������ل 

خیارات المسارات

السیارات ذاتیة الحركة 

 ً تقانات المعلوماتیة واالتصاالت-رابعا



تقانات المعلوماتیة واالتصاالت في إدارة النقل
قالتبادل االلكتروني للوثائ

EDI



....لكمشكراً 
:   الماكروسكوب:  منھج النظم

لمقاربة الظواھر المعقدة
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