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  لمحة عامة 1
( هو تقییم التأثیر المحتمل لحركة المرور الناتجة عن تطوير مقترح أو إعادة تطوير وتحديد TIS) يالمرور األثرالهدف من دراسة 

 ستعمل بأمان وكفاءة عند االنتهاء من التطوير.تحسینات الطريق المطلوبة لضمان أن شبكة الطرق 

ً مهم  جزءاً   يالمرور  األثر  تعتبر دراسة تخاذ قرارات إالوكاالت العامة في    تساعدكما    ،یهعل  وعملیة الموافقة  المقترح  من مراجعة التطوير  ا

شرة للتطوير وفي بعض الحاالت ضمن ستخدام األراضي حیث قد يكون لالقتراح تأثیر كبیر على عملیات المرور داخل المنطقة المباإ

 من خالل: والجهات الحكومیة البلدية يالمرور األثردراسة د فیت شبكة النقل الشاملة.

 تزويد صانعي القرار بأساس لتقییم آثار النقل لتطبیقات التنمیة المقترحة.  •

وما هي التحسینات التي قد تكون ضرورية ، داخل توفیر أساس منطقي لتقییم ما إذا كان نوع وحجم التطوير مناسبًا لموقع معین   •

 .ع ، لتوفیر تدفق حركة مرور آمن وفعالو/أو خارج الموق

 توفیر أساس لتقییم أوجه القصور الحالیة أو المستقبلیة في نظام النقل المحلي والتي ينبغي تحسینها. •

تكون مصدر قلق للمقیمین والشركات وأصحاب العقارات   معالجة القضايا المتعلقة بالنقل والمرتبطة بمقترحات التطوير والتي قد •

 المجاورة.

 توفیر أساس للمفاوضات من أجل التحسینات والمشاركة في التمويل بالتزامن مع تطبیق التنمیة أو تقسیم المناطق. •

يتم و  .المنطقة المحیطة  على موقع وحجم التطوير المقترح وظروف حركة المرور السائدة في  الدراسةبشكل عام، سیعتمد محتوى ومدى  

المشاريع السكنیة والتجارية والتجزئة والصناعیة والمكاتب والتجارية والمتعددة تتكون من رات التي يدراسة لمختلف التطوالإجراء 

 .ستخداماتاإل

ة لألهداف التالیة عطي أهمیّ یسو سیبحث هذا التقرير في أهمیة دراسات األثر المروري للمباني والمرافق التجارية في المدن الفلسطینیة

 : يالمرور األثردراسة من 

 زمة الستیعاب احتیاجات التطوير الجديدةسینات الالتحديد التح •

 )أساس متین التخاذ القرارات وتوجیه الموازنات( المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام األراضي •

 وير المقترحتحديد المشاكل المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن التط •

 رع المحیطة بعد تنفیذ التطويرالمساعدة في ضمان ظروف مرورية آمنة ومعقولة في الشوا •

 )تأمین السالمة المرورية ، التقلیل من االزدحامات ...( تقلیل اآلثار السلبیة الناتجة عن التطورات •

 ذه الحماية من خالل تطبیق مختلف الحلول()على الحكومة تأمین ه حماية االستثمار المجتمعي الكبیر في المناطق المحیطة •

 (حجم مشروع التطويرب رتبط)التي ت مةدسیة أو التشغیلیة الالزالتوصیة بالتحسینات الهن •
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 يالمرور األثردراسة  2

 المنهجيّة 2.1

من المكونات التالیة لدراسة األثر المكّونة ة كل مشروع من حیث متطلباته وأهدافه ، فإن المنهجیة األساسیّ  خصوصیةعلى الرغم من 

 ب اتباعها.المروري ستوفر بعض اإلرشادات الواضحة التي يج

لمقترح أو إعادة تقییم مدى كفائة شبكات وخدمات النقل الحالیة والمستقبلیة الستیعاب الرحالت اإلضافیة الناتجة عن التطوير ا ˗

 )معرفة المشروع: بناء؟  إعادة تنظیم أراضي؟ ...( مالتطوير أو تقسیم األراضي و / أو إعادة التنظی

 (Accessibilityشروع )تقییم إمكانیة وسهولة الوصول إلى الم ˗

 تحديد حجم المشروع ˗

 الفعالیةتحديد منطقة  ˗

 تقییم الوضع الحالي  ˗

 )والتطور العمراني( المرتبطة بالتطوير الجديدتوقّع أحجام حركة المرور اإلضافیة  ˗

ر الديموغرافي، ، والتطوّ لمعرفة وضع المنطقة، والمشاكل التي تواجهها، واإلدارةجمع البیانات المتعلقة بالدراسة هو من اهم العوامل 

 .تم جمعهايدقة البیانات التي  بمستوىالدراسة  ترتبط فعالیةف والوضع االقتصادي واالجتماعي...

ً  تخطیط شبكة النقل التطور العمراني واكبمن أجل تنفیذ رؤية المدينة المستدامة بكفاءة، يجب أن ي ستسمح وسائل النقل والبنیة  .دائما

من التنمیة   التالي المزيداألراضي ، وب  الطلب علىیؤدي إلى زيادة  لوصول إلیها بزيادة عدد السكان في المنطقة مما سالتحتیة التي يمكن ا

 .الحضرية في المنطقة

 

 حلقة ترابط النقل والتطوير العقاري:   1الرسم  البياني

 

عشوائي المستمر وستواجه  تعديل الشبكة باستمرار لتالئم التطور العمراني ال في حال حدوث العكس ، ستواجه المدن صعوبات في إعادة

 .عديدة ومكلفة مثل االزدحام واآلثار البیئیة السلبیة التي سیكون لها تأثیر على الصورة االقتصادية واالجتماعیة للمدينةمشاكل 

 

 

التطوير 
العقاري

تطوير 
نظام النقل

تحسین 
الوصول

إرتفاع ثمن 
األراضي
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 شروط عاّمة 2.2

  :دراسة األثر المروريلى  المعیار التالي هو نقطة البداية في تحديد وقت الحاجة إ

 موقف سیارات 50يضم أكثر من  عندما يكون المشروع ˗

 (.دراسة األثر المروريإلى تتطلب معظم المشاريع التجارية ) مشروعحجم ال ˗

 

 ه حجم تعّقًدا معالمشروع  زيادة: 1 الشكل 

 

 یة ، مثال:المستقبلحركة المرور توقعات  ˗

o صغیرة للمشاريع ال  سنة واحدة 

o  للمشاريع المتوسطة  سنتین 

o  للمشاريع الكبیرة 4-5 سنوات 

 (، قد يكون لديهم بعض التحفظات أو التوقعات التي يجب مناقشتها TISماذا تريد السلطات من ) السلطات متطلّبات ˗

 :مراحل المشروع ˗

دما ينتهي ، قد تكون بعض األراضي متاحة لالستخدام عنحركة مرور قبل اكتماله، على سبیل المثال  تولدقد يبدأ المشروع في 

  دراسة األثر المروريّ غطي  ت، لهذا السبب يجب أن  اإلتاحة٪ ، وسیبدأ األشخاص في الدخول من أول سنة من  50المشروع بنسبة  

 كامل المشروع من المرحلة األولى إلى األخیرة

 : البلديات والجهات ذات العالقة مستوى تعاون ˗

، من خالل سماع آرائهم ومقترحاتهم ومن خالل ضمان التواصل الشفاف  الجهات ذات العالقةبین مختلف  التعاون إن مستوى 

 .المستمر أمر مهم للغاية لمعرفة احتیاجات المنطقة / المدينة
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 المشروع على حركة المرورتأثير حجم : مقدار 2 الشكل 

 

. بشكل عام ، ال تؤثر المباني التجارية على الطرق المحیطة (ف القطر حسب حجم المشروعانصائر التأثیر )أودتغییر  2يوضح الشكل 

 مناطق أكثر بعداً وفق أهمیة وحجم المشروع. المباني المتواجدة ضمن فحسب ، بل تؤثر أيًضا على

 

 مدخالت الدراسة 2.3

تتأثر بشكل ملحوظ كن أن ممن المالتي واإلقلیمیة والمحلیة  لطرق البلديةحتواء جمیع اإلمساحات مناسبة منطقة الدراسة  شمليجب أن ت

ستخدام الخرائط والوثائق األخرى لتحديد إداخل منطقة الدراسة، يجب على المخطط ففي  بحركة المرور الناتجة عن التطوير المقترح.

 الحالي ، بما في ذلك ما يلي:مكونات نظام النقل 

 (أو جزء من األرض المستثمرة خدم كلقد تست) المبنیة المساحة ˗

 استخدامات األراضي وأنشطة التطوير )خدمي ، سكني ، تجاري ... الخ(  ˗

 قف السیارات اولمالخطط األولیة  ˗

 وجهة الناس، فقد يختار متوفرةوع الوصول إلى المشر إمكانیة كنتإذا لم  - دخول / خروج -إمكانیة الوصول إلى المشروع  ˗

 (أخرى

 بة والمتاحة، والمحددة حسب النشاط )نسب تولید حركة مرور مختلفة(سیارات المطلوأماكن وقوف ال ˗
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قوف السیارات في المبنى التجاري لتقلیل الطلب على مواقف السیارات في  تنفیذ أماكن و إقتراح TISدارسي اليجب على 

 ( عادةً إلى مزيد من االزدحام )حتى لو لم يتم تحديده في الدلیلالشارع الذي يؤدي  

،   محطات النقل العام القريبة، و وحصص أنماط النقل،  ، وخصائص الشبكة أحجام حركة المرور قییم الوضع الحالي ت ˗

 ... مواقف السیارات القريبةو

   HPSو HPMنوع النشاط وفقًا لـ حسب  دها المشروعولّ تنسب التدفقات التي يجتذبها وي ˗

o  ّبنانيالقانون الل 

o قانون وسط بیروت 

o ITEي النقلمهندس : معهد 

o دلیل دبي ، دلیل قطر ، دلیل الرياض 

o  إلخ 

 : حديد ساعات الذروةت ˗

للمنطقة المدينة )أو مدن مشابهة( أو إستناداً إلى دراسات خاصة  دلیل مطور خاص بوفقاً لمعايیر ضمن  تحديد ساعات الذروة  يتم  

ي المدينة  تجاري عن ساعات الذروة المعتادة ف يمكن أن تختلف ساعات الذروة لمشروعرية. والمعنیة معتمدة على تعدادات مر

 )مدارس ، مطاعم ...(

 (نموذج توقعات حركة المرور العامة للمدينة )أو اإلقلیم ˗

 سنة افتتاح التطوير + معدل نمو حركة السنوات المقبلة ˗

 ، ...  Synchro ،Vissimلـ:  الدقیقةو / أو  الكلّیّة النمذجةأداة  ˗

o لطرقتحديد مستوى الخدمة لشبكة ا 

o  في حركة المرور فترات االنتظارتحديد 

o تنظیم إشارات المرور عند التقاطعات 

 

 الجوانب التي يتعين تحليلها 2.4

 يجب أن يتضمن تحلیل الطريق والتقاطعات العناصر التالیة:

 : الوصول إلى الموقعكیفیة  ˗

هل مواقعهم مناسبة؟ هل وقت االنتظار مساعدة المهندسین المعماريین في تصمیمات الدخول / الخروج من وجهة نظر النقل )

 لبیع التذاكر؟ هل ستسبب هذه المواقع ازدحاًما على الطرق المحیطة؟( أجهزةمناسب؟ هل توجد 

 : مستوى الخدمةتحلیل القدرة /  ˗

 مستوى الخدمة روع على ثر المشأدراسة 

 :االنتظار مدّةتحلیل  ˗

 المشاكل / التحدياتن ؟ ال ينبغي التغاضي عن هذه األنواع ماختناقاتهل يوجد 

 : السالمة المرورية ˗

 احتیاجات المشاة والدراجات ومسار االستخدام المشترك ˗

 : اعتبارات السرعة / الوقت ˗

 : إدارة التقاطع ˗

 دوارات؟ إشارات المرور؟ 

 ت المرورتحلیل إشارا ˗
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 مستوى الخدمة 2.4.1

 HCM – مستوى الخدمة 

 واسع من الحاالت الطرقیة بما فیها: المرورية و مستوى الخدمة لعدد ( يقدم طرق حساب و تقدير السعة(HCMدلیل السعة للطرقات 

 حاالت التدفق الغیر محددة بوسائل التحكم المروري  ˗

 بوسائل التحكم المروري ةالتدفق المحددحاالت  ˗

لطريق في ظروف طرق حساب السعة هي العملیات الحسابیة التي يجب اتباعها لتقدير غزارات المرور التي يمكن استیعابها من قبل ا

 .مستوى الخدمةمن خالل دة محدّ وفة وتشغیل معر

عام يصف مستوى الخدمة بیئة  بشكل .هو مقیاس جودة لتوصیف حالة حركة المرورعلى مقطع من طريق( LOSمستوى الخدمة )

  .التشغیل من حیث حالة السرعة وزمن الترحال وحرية المناورة وراحة السائقین على مقطع الطريق المدروس

ألفضل حالة من حیث  A يعطى الرمز. F إلى A يمیز ستة مستويات خدمة و التي تدخل في حساب تقدير السعة يرمز لها بأحرف من 

 .ألسوأ حالة تشغیل F رمزبیئة التشغیل و ال

 مستوى الخدمة: 1الجدول 

 التشبع )وحدة سيارة الركاب /كم/ممر(   LOSمستوى الخدمة 

A 0-7 

B 7-11 

C 11-16 

D 16-22 

E (Capacity) 22-28 

F >28 

 

 مستويات الخدمة:

 A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،Fستة مستويات:  ˗

 : السعة القصوى )فراغات صغیرة وقلیلة بین العربات( Eالمستوى  ˗

 التشبع )تجاوز الطلب السعة القصوى(مستوى : Fالمستوى 
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 طرق السريعة األساسيةللومستوى الخدمة السرعة التدفق : 3 الشكل 

 

 فرنسا –مستوى الخدمة  

NSC .قانون السالمة الوطنیة( هو رمز لمعايیر األداء الدنیا ، وينطبق على جمیع األشخاص المسؤولین عن التشغیل اآلمن للمركبات( 

 : NSCوفقًا للهناك أربعة مستويات من الخدمة 

˗ NSC 1 مة = مستوى الخدA  B 

˗ NSC 2  مستوى الخدمة =C  D 

˗ NSC 3  مستوى الخدمة =E 

˗ NSC 4  مستوى الخدمة =F 

 ٪ من السعة 90٪ و 75: الحدود
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 تحديد عتبات التمييز لمستويات الخدمة األربعة: 4 الشكل 

 

 اً والحلول ملحةً.ضروري تدخلكلما انخفض مستوى الخدمة ، كلما كان ال

 

 الوقت المقدر للسير ومتوسط سرعة المركبة  2.4.2

ن من متوسط سرعة المركبات هو سرعة المركبات التي تسیر في جزء معیّ . الالزم للرحلة من منشأها إلى وجهتهاوقت السفر هو الوقت  

 .حسابها باستخدام الوقت المقدر للسیر وطول الطريق دة ويتمّ ة محدّ الطريق خالل فترة زمنیّ 

 

 وقت الرحلة مقابل كثافة الطريق: 5 الشكل 
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 (queuing) ف السياراتاصطفا 2.4.3

حدث اصطفاف يهي دراسة سلوك المرور بالقرب من قسم معین حیث يتجاوز الطلب السعة المتاحة. يمكن أن  اصطفاف السیارات

االختناقات أو أي تقیید لتدفق حركة أو عالمات التوقف أو  عند اإلشارات الحمراء :في العديد من المواقف الشائعة في النقل السیارات

إلى ازدحام شديد في الشبكة أو ظروف "انسداد"،   ؤدي اصطفاف السیاراتيالمرور. عندما ال يتم التعامل معها بشكل صحیح ، يمكن أن  

ً  عامالً مما يجعلها   من قبل المهندسین. تحلیلهيجب دراسته و مهما

 

 اصطفاف السيارات: 6 الشكل 

 

، مصانع التصنیع، متاجر البیع بالتجزئة :مثل التي تتضمن خطوًطا أو قوائم انتظار الحاالتمجااًل واسعًا لدراسة  االصطفافتعد نظرية 

 : إشارات المرور، أكشاك رسوم المرور، إشارات التوقف،...مثل النقلو

 .قاتعلى الطرالمروري   زدحامازدياد االصحیح، فقد تسبب في إذا لم تتم إدارة إشارات المرور بشكل 

 مالحظات 2.5

 (. تساعد الدراسة في تحديدTISتتطلب مشاريع التطوير التي من شأنها تولید حركة مرور إضافیة كبیرة دراسة شاملة لألثر المروري )

رة واضحة لنوع لحالیة أو خدمات النقل العام. بدون صوب تغییرات ضرورية في البنیة التحتیة اما إذا كان مشروع التطوير المقترح يتطل

زدحام غیر متوقع إتتعلق بالسالمة وشاكل  إلى متیارات  من أن تؤدي هذه ال إحتمال، هناك  حجمهاالمرورية أو نطاقها وتوقیتها وتیارات  ال

 دراسات األثر المروري: وتدابیرتوصیات من أهم  حیث يتصل المشروع بالطريق.

 المستقبليتحسین الوضع  •

 تحسین مستوى الخدمة للشبكة المحیطة والتقاطعات •

 توفیر السالمة على الطرق للمركبات الداخلة والخارجة من المشروع •

 للنمط السلس  توفیر السالمة على الطرق   •

في عملیة النمذجة    قیودلاعلى الرغم من التطورات الكبیرة التي حققها النقل في مجاالت جمع البیانات ودقة النمذجة، ال تزال هناك بعض  

 :مثل في النموذج ال تؤخذ بعض العناصر في االعتبارحیث 

 نوع السیارة •

 المركبات في االتجاه المعاكس •
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 عالمات الوقوف •

 أنظمة كثیفة ومشبعة •

 السرعة تقلبات •

 . األولي على مستوى مفهوم المشروع ؛ وأن يتم تفصیلها في مراحل أخرى TISیجب إجراء ف
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 الالزمة النقل ومنهجيات جمع المعلومات المتطلبات اإلحصائية لتخطيط 3

 جمع البياناتأهمية  3.1

وضع خطة سیاسة النقل  جب، يلذلك مناسبة إلى المناطق.رض من تخطیط النقل هو توفیر إمكانیة وصول أفضل وخدمات نقل الغ

. هناك العديد من منهجیات المسوحات المختلفة، والتي تعتبر موثوقیةاإلقلیمیة، والتي ال يمكن صیاغتها بدون بیانات ذات صلة وذات 

ستدامة، اإلتحقیق  سین إمكانیة الوصول وتم جمعها لتطوير سیاسة النقل لمنطقة الدراسة ومن خالل ذلك تحيضرورية لجمع البیانات التي  

 وتخفیف حدة الفقر ورفع مستويات معیشة الناس في هذه المناطق.

في المنطقة او المدينة   سلوك السائقینل  توصیف   ،يوضع االقتصادالعن    طیاتمع  ،ديموغرافیةاألساسیة هي معلومات    زمةالمعلومات الال

 .آراء المستخدمین ، وحوال الطرقاتأة، معلومات عن المروري اتحوالمساو البلد، 

من المهم  ،المناسبةبهدف تطويرالخطط  تجیات.واإلسترا وضع خطط اإلدارةوالبیانات هي المتطلبات األساسیة لتخطیط تطوير الطرق 

البیانات  نوعیةتشكل . المخطط لهاوالقدرة على التوقع بإمكانیة ونتائج التدابیر ( الحالة األساسیة)نظرة عامة دقیقة للوضع الراهن  بناء

 في ة هي ضروري التي ةاالقتصادي ةفي توصیف الحال ةتساهم البیانات المروريو التخطیط في تحقیق أهداف ا أساسیاً عنصرً  ةسیااألس

 .ةالركاب والبضائع من قبل الجهات المعنی ة رسم سیاسات النقل لحرك ةعملی

یة ودقیقة بناء صورة واقع سیكون من الممكن إعادة نموذج المرورالدقیقة وعرضها في  ر كمیة ممكنة من البیاناتبمن خالل جمع أك

والطلب   وأنماط النقل مع مراعاة تكوين العرض  من شبكة الطرقببناء نظام التنقل الذي يتضنموذج المرور هو أداة تسمح  .  للوضع الراهن

 . والخصائص

 األساسية البيانات 3.2

 مفصلة باألقسام التالیة.بل، البیانات التي من اإلمكان جمعها للنموذج قكما ذكر من 

 ، اإلقتصادية واإلجتماعيةة اإلحصاءات الديموغرافي 3.2.1

تنبؤ بالسلوك المستقبلي للمنطقة أو المشروع أو  إقتراح من  للتمكنسنوات،  10 حوالي تصل إلى راتتفيجب جمع البیانات ل

 :هيفهذه اإلحصاءات  أّما .المدينة

 عدد السكان والتطور الديموغرافي خالل العشرة سنوات الماضیة ˗

 القوى العاملة  ˗

 فئات الدخل  ˗

 إجمالي الناتج المحلي  ˗

 قتصاديالاالمؤشرات اإلجتماعیة والتطور  ˗
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 )%( سبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في قطاع النقلن: 7الشكل 

 

لتطوير المدينة من خالل بناء  بشكل أساسي من الضرائب، ثم تنفقها إيرادات تقوم بتحصیل بشكل عام، في أي منطقة أو مدينة، البلدية 

 ... تظهر هذه الدورة أن االقتصاد مرتبط بشكل مباشر بشبكة النقل.ةالبنیة التحتیوتطوير 

 المسوحات المرورية 3.2.2

ساب عدد  تحاقد يتم ولمنطقة. لالحقیقي واقع التقاط البیانات التي تعكس بدقة حالة حركة المرور في الإلى  تهدف المسوحات المرورية

ً  المركبات التي تستخدم طريقاً  مثال، ولكن هناك العديد من األنواع األخرى من البیانات الرحلة على سبیل ال أو جمع معلومات وقت معّینا

 مثاًل: التي تجمعها المسوحات المرورية

 تصنیفي لحركة المرور التعداد ال ˗

 تعداد التیارات اإللتفافیة على التقاطعات ˗

 مسح المنبع / مصب ˗

 مسح سرعة ووقت الرحلة  ˗

 نظام البیانات العائمة ˗

 المرائبت على الطريق وفي مسح مواقف السیارا ˗

 إحصاءات المشاة ˗

 تعداد ركاب النقل العام على متن الحافالت ˗

 Stated preference surveyمسح الخیارات التفضیلیة  ˗

 Household Surveyالمسح األسري  ˗
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 التعداد اليدوي 3.2.3

لتسجیل حركة  تكلیف أشخاص علىطريقة هذه الالمرور، وتعتمد  الطريقة األكثر شیوًعا لجمع بیانات تدفق حركةالتعداد الیدوي هو 

المخطط ريدها يفكلما زاد عدد األقسام التي  من حیث الید العاملة. البیانات هذه مكلفةيمكن أن تكون طريقة جمع . مرورها المرور أثناء

، وبالتالي زادت الید العاملةج إلى المزيد من ا)الشاحنات ، والسیارات ، والحافالت، والدراجات النارية ، ...(، كلما احت الدراسةفي 

ن تكون تكالیف القوى العاملة رخیصة وبالتالي فهي قادرة على جمع بیانات أكثر تحملها. لكن في بعض البلدا هالتكالیف التي يتعین علی

 .تفصیالً 

ر تختلف في ت ألن حركة المرولیس في أيام العطال) يتم إجراؤها عادة في يوم عادينهارية عادة ما يتم استخدام التعداد الیدوي لفترات 

 مسح التیارات اإللتفافیة عند التقاطعات.و المرورتستخدم في المسح التصنیفي لحركة و )هذه األوقات

 التعداد اآللي 3.2.4

عادة ما يتم وضع التعداد ) تتم عملیات التعداد اآللي لحركة المرور من خالل تركیب جهاز تسجیل حركة مرور إلكتروني مؤقت أو دائم

 بشكل أفضل على الطرق الواسعة ةاآللیّ  اتالتعداد تعمل أعداد(. أو شهور أو حتى عام عأسابی يمتد إلىلي على مدار عدة أيام وقد اآل

 :هيفأكثر أنواع اآلالت شیوًعا  أّما حركة المرور. توفر وسیلة لجمع كمیات كبیرة من بیاناتو

 Pneumatic tubesأنابیب هوائیة  •

 Inductive loops الحلقات االستقرائیة •

 Magnetic Sensorأجهزة االستشعار المغناطیسي  •

 Micro-millimeter wave)   ،Radar or Laser او اللیزرالدقیقة المیلیمترية ات موجات الراداراجهزة الكشف ذ •

detectors) 

 Video Cameraكامیرات الفیديو  •

 

 يالتعداد اآللوسائل  :8الشكل 

 مسح منبع/ مصب  3.2.5

 اتالرحالت وخیارات السفر لسكان المدينة أو المنطقة. تجمع هذه المسوح( صورة مفصلة ألنماط  O ‐ D)  والمصب  المنبع  مسوحاتتوفر  

يوفر مسح منبع / . تتیح هذه المعلومات ألصحاب المصلحة فهم أنماط السفر وخصائصهومة تتعلق باألسر واألفراد والرحالت بیانات قیّ 

ستخدم على نطاق واسع في مجال ي  . نقل والتنقلال على الطرق وكذلك تخطیط لنمذجة حركة المرور ( معلومات أساسیةO ‐ D)ب مص

من أجل   O ‐ Dیتم إجراء مسوحات  ف   حركة المرور.  التخطیط وتقییم خصائص  شبكة الطرق وإدارة حركة المرور ودراسات  تحلیل أداء

 .(الجذب والتولد) الطلب ومعايرة أنماط وأحجامبیانات ضرورية لبناء  الحصول على

الرحلة،   الركاب، وتكرار الرحالت، وعددها، وأغراض المنبع/مصب هو جمع المعلومات المتعلقة بعدد الرئیسي من استقصاء الغرض

من  الغرضو ت التنقلقاأوو حركة المرور العابرةو اختیار الطريق يقدم المسح معلومات عن:  الدخل.ووالمهنیة،  والفئات االجتماعیة

 (.CATI). مقابالت على الطريق أو عبر الهاتفو الرحلة
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 مسح منبع/ مصب  :9الشكل 

 

 استبيان السرعة والوقت 3.2.6

اتها خالل والسرعات اإلجمالیة، وتقلب لتقییم السرعة والوقت على طول شبكة الطرق الحالیة : سرعة الرحلة، ستبیانات ت ستخدم هذه اإل

طريق المراقبة من عن  عادة ما يتم إجراء مسح السرعة والوقت. وأسبابها المحتملةلتحديد مواقع االختناق وأيًضا  هارمختلف فترات الن

 .عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفیديوأو  الطريق في أوقات الذروة وخارج ساعات الذروة بالعبور على طول أقسام ةسیارة متحرك

 

 والوقتاستبيانات السرعة  :10كل الش
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 (Floating Data System) نظام البيانات العائمة 3.2.7

تعمل كل مركبة مجهزة بشكل .  وكیفیة تحركها، سرعتها ووجهتها  يقوم هذا النظام على جمع البیانات من خالل تحديد مكان تواجد المركبة

لمرور، ويمكن حساب أوقات السفر، الطرق. بناًء على هذه البیانات، يمكن تحديد تدفقات حركة ا مناسب كجهاز استشعار متحرك لشبكة

 بالوقت الحقیقي. تقارير حركة المرور تنظیمويمكن 

ال حاجة ألدوات إضافیة ، الستشعار المدمجة في الطريق على عكس كامیرات المرور أو أنظمة التعرف على لوحة األرقام أو حلقات ا

 حالیا هناك نوعان لهذا النظام:  م بهذا المسح.للقیا

 بیانات الخلیوي •

 (GPS) نظام تحديد المواقع العالمي •

يستخدم جمیع  في سیاراتها، وال GPSالتناقضات المحتملة الناتجة عن هذه الطريقة هي حقیقة أنه لم تقم جمیع البلدان بتثبیت أنظمة 

على   )ال يزال البعض يستخدم الهواتف المحمولة القديمة، أو ال يحمل واحداً  GPS األشخاص الهواتف الذكیة التي تحتوي على أنظمة

 .زدحاماإلطالق(، باإلضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار راكبي الدراجات أو المشاة عن طريق الخطأ مركبات بناًء على سرعة سیرهم في اإل

صال باألشخاص الذين تم تعقبهم والتحقق یة، وهي االتّ ذ خطوة إضافة، يجب اتخاالسبب ، وللمساعدة في جعل هذه الطريقة أكثر دقّ لهذا 

 مما إذا كانت البیانات التي تم جمعها دقیقة لتحركاتهم في الحیاة الواقعیة

  

 

 

 

 

 

 العائمةنظام البيانات  :11الشكل 

 

 مسح مواقف السيارات على جوانب الطرقات وفي المرائب 3.2.8

ً تزالل نظراً   مهماً  يد السريع لملكیة السیارة، أصبح وقوف السیارات مشكلة خطیرة في المدن. تعتبر سیاسة وقوف السیارات الفعالة مكونا

لتأثیر على القرارات المتخذة أثناء عملیة وقوف ألن الهدف من تدابیر سیاسة وقوف السیارات هو ا في تخطیط النقل الحضري. نظراً 

 فهم العوامل التي تؤثر على سلوك وقوف السیارات.السیارات ، فمن المهم 

تحديد القیود واقتراح السیاسات المناسبة لتلبیة الطلب على  ، لوالطلب على المواقف العرض لتقییم خصائص المسوحاتيتم إجراء هذه 

يوفر المسح معلومات عن .  ئبالمرا  لتقییم مستوى استخدام وقوف السیارات على جوانب الطرقات وفي، ولالسیارات في المستقب  مواقف

 .ومعدالت دوران مواقف السیارات ومتوسط مدة وقوف السیارات ستخدام أماكن وقوف السیارات بالساعة،إ

 : هي على جوانب الطرقاتأنواع مسوحات مواقف السیارات 



 

                

 

 

20                 ESCWA on Traffic Impact Studies of Commercial Buildings and Facilities in Palestinian Cities-Final 
 

نها انتهاًكا لمعلوماتهم الشخصیة.  وهي الطريقة األكثر دقة ، ولكن ال يفضلها السائقون عادةً ألنهم قد يعتبرو)  تسجیل رقم اللوحة  •

 بأهدافها(ئقون على دراية لتطبیق هذه الطريقة ، يجب أن يكون السا

 عدد المواقف المشغولة  •

 

 جوانب الطرقاتمسوحات مواقف السيارات على  :12الشكل 

 

 هي في المرائبأنواع مسوحات مواقف السیارات 

  من المواقف الدخول والخروج تسجیل رقم اللوحة عند •

 (هذه الطريقة دقیقة مثل تسجیل رقم اللوحة ، ولكنها أسرع وأسهل) عملیة إصدار التذاكر •

 (یر مواتیةقد تستغرق وقتًا طويالً وبالتالي فهي غ) إجراء مقابالت ضمن مواقف السیارات •

 

 رائبمسوحات مواقف السيارات في الم :13الشكل 
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 مسوحات المشاة 3.2.9

على تلك المعلومات، القیام  اً دواعتما تقییم تدفقات المشاة على طول وعبر التقاطعات واألرصفة المهمة من أجل  مسوحات المشاة تستخدم

يتصرف  إذا كانت أوقات إشارات مرور المشاة طويلة جدًا أو غیر كافیة ، فكیف) آمنة للمشاةاقتراح تدابیر التحسین من أجل حركة ب

 :اآللیة الممكنة للحصول على البیانات المطلوبة هيف. )المشاة ...

 العد الیدوي  .1

 تصوير بالفیديو .2

 المقابالت .3

 

 تعداد ركاب النقل العام على متن الحافالت 3.2.10

ارها ما هي المحطات التي يخت) المنبع والمصب وهدف ومدة الرحلة والتكلفة :مثلمستخدمي الحافالت العامة  تقییم خصائصبهدف 

المصب ومن المحطة إلى    المنبعالمنبع والمصب، ومسافة السیر إلى المحطة من  و،  والتكلفة  أو النزول منها،  الحافلةلى  المستخدم للصعود إ

 المحطات والوقت والسرعة.  الصعود والنزول عند يشمل اإلستقصاء المیداني. ، الخ...(

 كثیر من األحیان ما بین سلوك دينامیكیة في لیل وفهم المسوحات المیدانیة؛ وهناكحت ا من خاللمن الضروري تقییم النظام القائم حالی  

قیقة ، فسیختار الناس استخدام المركبات في كثیر من األحیان ، إذا لم تكن جداول الحافالت منظمة ود. المستخدمین وأداء أنظمة التشغیل

تعد إدارة النقل العام أمًرا بالغ األهمیة لتشجیع الناس على استخدام وسائل ف .ةالخاصة ، مما يسبب المزيد من االزدحام والمشاكل البیئیّ 

 . نقل عام موثوقة

 

 الحافالتتعداد ركاب النقل العام على متن  :14الشكل 

 

 مسح الخيارات التفضيلية 3.2.11

إن استخدام التصمیم التجريبي يسمح .  بحث مهم في مجال النقل  اةأد  ةالتفضیلی  ات، أصبحت اإلستبیانعلى مدى السنوات العشرين الماضیة

إن تقییم الخیار التفضیلي .  ها بعدكما يسمح بتقییم التدابیر التي لم يتم تنفیذ  تأثیرها المعزول والمركب.  ببناء سیناريوهات للمتغیرات وتقدير

 متوفرة.المستخدمین على األنماط ال لنمط النقل هو عامل أساسي إلقتراح توزع

 في المنطقة ألنماط للنقلايمكن أن تساعد هذه االستطالعات ، إذا تم إجراؤها بدقة وتفصیل ، المصممین في تطوير بنیة تحتیة جديدة 

النقل الحالي قبل بناء البنیة  نمطنماط الجديدة بالفعل وسیكونون على استعداد لتغییر األتخدمون هذه والتحقق مما إذا كان األشخاص سیس

 .ذه األنماطستثمارات في حالة عدم استخدام الناس لهلتحتیة وإهدار مبالغ كبیرة من االا
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 مسح الخيارات التفضيلية: 15الشكل 

 

 المسح األسري  3.2.12

ءمةً للظواهر أصبحت أحد أكثر مصادر البیانات مالوتعد المسوح األسرية من أهم مصادر اإلحصاءات االجتماعیة والديموغرافیة 

تجمع المسوحات األسرية بیانات اجتماعیة وديموغرافیة شاملة ومتنوعة تتعلق بالظروف التي  جتماعیة في العقود القلیلة الماضیة.اإل

 ، فضالً عن التغییر االجتماعي واالقتصادي. یاتعلى السلوك  ةؤثرمهیتهم، وخصائصهم الديموغرافیة، والعوامل الرفا  -يعیش فیها الناس  

قدم معلومات ت، وةمكلفتعد المسوح األسرية (. سنوات 10ي طوس ينصح بشكل)ا لتطور البالد يجب إجراء هذا المسح بشكل دوري وفقً 

ل من سوء إجراء المقابالت في سیاق يقلّ  ، حیث يمكنةمريح ةفي بیئ التواصل مع األشخاصيسمح القیام بالمسح . كبیرة يجب معالجتها

 .ةفهم األسئل

 الطرقكة شب خصائص 3.2.13

. وبالتالي، يمكن أن يوفر الفهم العمیق يةسالمة المرورالو النقليمكن أن تؤثر أنماط شبكة الطرق على أداء حركة المرور وسلوك 

تصنیف بعض الخصائص األساسیّة لشبكة الطرق هي  المختلفة إرشادات مفیدة لتصمیم وتحسین أنظمة الطرق.لخصائص أنماط الشبكة 

 .معدات السالمة المرورية، وحالة الرصف، تطوير البنیة التحتیة، الحد األقصى للسرعة، راتعدد المم، الطريق
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 التخطيط األدوات وخصوصيات طرائق 4

 حركة المروريةالمزايا األدوات التقنية لتقييم  4.1

 : ل داخل "منطقة دراسة" محددة لهانموذج النقل هو تمثیل قائم على الكمبیوتر لحركة األشخاص والبضائع )الرحالت( حول شبكة النق

یة استجابة الرحالتللتغیرات . والغرض من ذلك هو توفیر إشارة إلى كیفمحددة  واستخدامات أراضي  ،  خصائص اجتماعیة واقتصادية معینة

التغیرات في  . قد تكون هذه التغییرات بسبب التغیرات في الطلب على النقل أو بسبب مرور الوقتمع  في العرض والطلب على النقل

 شبكة النقل نفسها )أي بناء بنیة تحتیة جديدة للنقل(.

مشكلة النقل الحالیة أو المستقبلیة ، وبالتالي دعم تصمیم البنیة التحتیة يمكن أن توفر مخرجات نموذج النقل نظرة ثاقبة أساسیة لفهم 

 ً راتیجیة أو سیاسة نقل مقترحة.  تحديد التأثیرات المحتملة التي ستنجم عن مشروع أو است والتخطیط التشغیلي. يمكن لنموذج النقل أيضا

 ، حیث يوفر معلومات ذات صلة ودقیقة في التخطیط واتخاذ القرار.على هذا النحو، يلعب نموذج النقل دوًرا أساسیًا كأداة لدعم القرار

زيادة عدد الحلول البديلة للمهندسین أو من خالل  تحلیل حلول النقل المقترحةتحديد مستوى أداء منظومة النقل أو بنموذج النقل يساعد 

 . التحلیلیة صعب التفكیر فیها باستخدام الطرق الیدوية أوإختبار الحلول المحتملة التي يبأيًضا تساعد النمذجة . المخططین أو المحللین

المستخدمین لمخاطر محتملة، أو االستثمار   ل بطريقة سلیمة دون تعريضإختبار التصامیم المقترحة وتحسینات النقالنمذجة للمخطط  تسمح  

 .الحاسوب ت التقلیدية التي ال تعتمد علىزيادة فعالیة التصمیم بشكل كبیر مقارنة بالتقنیاوبذلك يؤمن  في تجارب میدانیة مكلفة

 مستويات نمذجة حركة المرور 4.2

 :مستويات للنمذجة 3هناك  أهداف المشروع. ومنطقة تأثیره باإلضافة إلى يعتمد مستوى النمذجة على حجم المشروع أو البرنامج

 Micro modelingالنمذجة الدقيقة  .1

ً  بشكل عام جزءاً  النمذجة الدقیقةيمكن أن تمثل  فقط من الطريق. توفر النماذج المصغرة نتائج دقیقة للغاية حیث يتم تعقب  معینا

 : فهي النمذجة الدقیقة  خصائصأّما  .قصیرة المركبات الفردية على الشبكة لفترة زمنیة

 إختیار بعض التقاطعات ˗

 حركات اإللتفاف عند التقاطعات ˗

 صغر المنطقة المتأثرة ˗

 

 Meso modelingالنمذجة الوسطية  .2

نماذج الوتسمح لنتائج أكثر دقة من النماذج الكلیة. تمثل    نماذج الوسطیة مناطق جغرافیة أكبر من النماذج الدقیقةاليمكن أن تمثل  

  الوسطیة بشكل عام روابط الطرق الفردية والمركبات الموجودة على الشبكة ولكن لیس الممرات الفردية على كل جزء من 

 أجزاء الطريق.

 

 Macro modelingالنمذجة الكلية  .3

ركبات الفردية أو منطقة جغرافیة كبیرة، مثل منطقة حضرية بأكملها، لكن ال يمكنها تمثیل الم كلیةنماذج الاليمكن أن تمثل 

 :فهي كلیةنماذج الال خصائص أّما. الشبكةاألشخاص على 

 منطقة كبیرة ˗

 شبكة واسعة متعدد األنماط ˗

 دراسة مناطق التولید والجذب ˗
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 : مستويات النمذجة 16الشكل 

 

 أهم أدوات النمذجة الكلية  4.2.1

 EMME 

Emme (Equilibre Multimodal, Multimodal Equilibrium)( تم تطويره في مركز أبحاث النقل ،CRT في جامعة )

لنمذجة أنظمة المرور الحضرية واإلقلیمیة والوطنیة.  Emme الكلیةيستخدم برنامج محاكاة حركة المرور  مونتريال في السبعینیات.

Emme يمكن لـ  أداة لتحلیل حركة المرور يستخدمها مخططو النقل ومحللو المرور حول العالم. وهEmme  ً قراءة البیانات من  أيضا

GIS تخدم يس. مباشرةً ومحاكاة النتائج ثالثیة األبعادEmme  دولة ، بما في ذلك أسترالیا وكندا والواليات المتحدة  85في أكثر من

 آسیا ومعظم الدول األوروبیة. كمااألمريكیة وجنوب إفريقیا وأمريكا الوسطى والجنوبیة ، 

 

 EMME: 17الشكل 
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 EMME in 3D 18 : الشكل

 

 CUBE VOYAGER 

Cube Voyager  ّقدم يؤ بحركة الركاب والشحن. م للتنبّ هو نظام برمجي لتخطیط النقل تم تطويره في المملكة المتحدة ومصمCube 

ل للقضايا البیئیة. یل مفصّ صیص النقل الشخصي والبضائع باإلضافة إلى تحلوتخ النمطأدوات متقدمة ومرنة لتولید وتوزيع وتقسیم 

Cube Voyager    والذي يعتمد على المنتجات القديمة    التنقلهو جیل جديد من برامج التنبؤ بالطلب علىTRIPS    وTRANPLAN . 

 .(GIS) ع نظم المعلومات الجغرافیةالنمذجة مدعومة ببیانات وسیناريوهات فعالة وسهلة االستخدام تسمح بالتكامل السلس م

 

 Cube Voyager 19 : الشكل

 

 VISUM 

نمذج جمیع . كما يقدر ان يGIS تحلیالت حركة المرور وإدارة البیانات المستندة إلى نظم المعلومات الجغرافیة  VISUM PTVجريي

 PTVيمكن لـ  .  لمستقبللتطوير استراتیجیات وحلول نقل متقدمة ومثبتة  للعام وخدمات النقل الخطط  أن يمستخدمي الطريق وتفاعالتهم و

Visum  تقییم االستراتیجیات المختلفة وسیناريوهات "ماذا لو" المتعددة ألنماط مختلفة من النقل مثل الخاص والعام والمشترك وحتى

وفي نفس الوقت، تقلیل مخاطر االستثمار   ،اء تقديم النتائجددة أثنالمستقل. يدعم برنامج تخطیط المرور القرارات والخطط وفقًا ألهداف مح

 لح. األصحاب المص
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 PTV Visum 20 : الشكل

 

 TransCAD 

TransCAD  هو نظام المعلومات الجغرافیة  (GIS ً النقل لتخزين بیانات النقل وعرضها   مخططيلالستخدام من قبل    ( المصمم خصیصا

لجمیع  TransCAD.يمكن استخدام . يجمع بین إمكانات نظم المعلومات الجغرافیة ونمذجة النقل في منصة واحدةو رتها وتحلیلهاوإدا

 :TransCADيوفر و وسائط النقل، بأي مقیاس أو مستوى من التفاصیل.

 مع ملحقات خاصة لرسم الخرائط ، وأدوات التحلیل المصممة لتطبیقات النقل.  GISمحرك  •

 ات التطبیق للتوجیه، والتنبؤ بطلب السفر، والنقل العام، والخدمات اللوجستیة، وإدارة األراضي. وحد •

 دعم القرار.  بیانات النقل ولجمیع وسائل النقل لبناء معلومات النقل وأنظمة تطبیقات لجمیع أنواع TransCADلدى 

 

 TransCAD: 21الشكل 

 

 الوسطية مذجة أهم أدوات الن 4.2.2

 CUBE Avenue 

CUBE Avenue امتداد لـ ،CUBE Voyager" الذي يسمح بتحديد مستوى التفاصیل للمركبة والوقت الوسطي، هو العرض "

تحديد زيادات الوقت من حیث الدقائق ، وكفصائل من مركبات متعددةفحص حركة المرور كمركبات فردية أو  من أجل    ومدخالت الشبكة

بین أسالیب تعیین حركة المرور المجهرية مع تقدم  CityLabمن  CUBE Avenueمزج ي . خصائص التقاطع تحديد، و أو الساعات

أداة فعالة لتقییم مشاكل المرور  CUBE Avenueحركة المرور والفترات الزمنیة النموذجیة للنماذج المجهرية. هذا المقیاس يجعل 

 الشائعة من خالل: 
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 یاً، مثل تسعیر الطرق المتغیرة أو إغالق الممرات.دراسة السیاسات المحددة زمن •

 قیاس آثار االزدحام المروري  •

 قیاس االصطفاف عند التقاطعات ودمج النقاط في الشبكة •

 عزل التأثیرات الثانوية من تقاطع إلى آخر  •

 (ITSيع نظام النقل الذكي )تقییم فوائد مشار •

 ت البديلة لتحسین خطط واستراتیجیات اإلخالء في حاالت الطوارئمحاكاة تغییرات البنیة التحتیة والتشغیلیة والسیاسا •

 

 CUBE Avenue: 22الشكل 

 

 الوسطية/الدقيقةأهم أدوات النمذجة  4.2.3

 DYNAMEQ 

Dynameq  مرور  إلنشاء محاكاة حركة والدقیقة الوسطیةحركة المرور دينامیكي يجمع بین الخصائص وتعیین هو نموذج لمحاكاة

قابلیة التوسع من ممر واحد مزدحم إلى مدينة بأكملها، كل ذلك دون فقدان التفاصیل. توفر  Dynameqمناسبة لتخطیط مدينة. يوفر 

 .الشفافیة الالزمة لفهم ما يحدث في الشبكة بالضبط بأكملهامسارات المركبات عبر الشبكة 

Dynameq اج نماذج مرور واقعیة ولديها وقبول الفجوات إلنت الممرلسیارات وتغییر حاكي المركبات الفردية من خالل سلوك تتبع اي

 : أدوات لدراسة ما يلي

 ات المروريةشارعمل وتوزيع اإل •

 أولوية إشارة العبور •

 دوارات •

 قیاس المنحدر •

 تكوين التبادل •

 إدارة حركة المرور النشطة  •

Dynameq دم إدخال المعلومات(ال يعطي إدارة تلقائیة إلشارات المرور )يجب على المستخ. 
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 Dynameq: 23الشكل 

 

 الدقيقةأهم أدوات النمذجة  4.2.4

 CUBE Dynasim 

 حاكي البرنامج بشكل واقعي تدفقات وتفاعل الشارع بالكامل بما في ذلك جمیع أنواع المستخدمین:ي

 المركبات التي تسیر في المنطقة •

 السیارات المتداولة والموقوفة  •

 یمالشاحنات التي تتوقف وتقوم بالتسل •

 دراجات نارية تقود أو تشق طريقها في حركة المرور •

 الحافالت وعربات السكك الحديدية والدوامات التي تتوقف وتستبق التحكم في حركة المرور حسب االقتضاء •

 تفاعل الدراجات والمشاة مع جمیع المركبات األخرى والبیئة •

  

 CUBE Dynasim: 24الشكل 

 

 AIMSUN 

. عبارة عن حزمة محاكاة تدمج أدوات التخصیص الثابتة ومحاكاة دقیقةوهو في برشلونة  UPCفي جامعة  AIMSUN تطويرتم إ

AIMSUN  هو أحد برامج محاكاة حركة المرور المجهرية المستخدمة بشكل شائع في الوقت الحاضر من قبل متخصصي النقل. يمكن

يوفر   AIMSUN  ل للغاية لشبكة المرور واالختالف المحدد في التصنیف بین السائق ونوع السیارة في هذا البرنامج.ر نموذج مفصّ فیتو

محاكاة المركبات والمشاة في نفس الوقت. يمكن أيًضا تصمیم معدات المرور وأجهزة التحكم مثل إشارات المرور وكاشف حركة میزات ل
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وأجهزة قیاس المنحدرات. عالوة على ذلك ، يمكن استخدام نموذج المحاكاة إلجراء تجارب على    VMS  المتغیرةلوحة الرسائل  و المرور

 . صحیحة للنظام الحقیقي نموذج للنظام الستخالص نتیجة

 

 AIMSUN: 25الشكل 

   

 VISSIM 

PTV Vissim فاعالت المركبات المعقدة بشكل واقعي على المستوى المجهري، هو برنامج لمحاكاة حركة المرور يمكنه محاكاة ت

. PTV Visumويمكنه نمذجة الطلب والعرض والسلوك بالتفصیل، ويمكنه محاكاة أشكال جديدة من التنقل ويمكنه تقديم تكامل سلس مع  

يسهل التعرف على تأثیر أي تغیر ، ويعمل على محاكاة حركة المرور بحیث (ألمانیا) هبجامعة كارلسرو  PTVهو برنامج صادر عن

  VISUMلمحاكاة الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية والبحرية. يعرض  VISSIMمقترح في شبكة النقل. يمكن أن يستخدم

تفاعل فیما بعاد، حیث يتحكم البرنامج في حركة المركبات والالبیانات التي تم إدخالها مسبقًا على شكل مركبات ومشاه في بعدين أو ثالثة أ

 .بینها حسب رغبة المستخدم

 دارسة اثر التغیرات المقترحة على الشبكة الحالیة. و ،هي دراسة أثر إنشاء طريق جديد  VISSIM تأهم تطبیقا

 

   VISSIM: 26الشكل 
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 SYNCHRO 

بشكل أساسي لنمذجة تدفق  Synchroيستخدم  ومحاكاتها. المهندسین على نمذجة أنظمة المرور وتحسینها وإدارتها Synchroساعد ي

حركة المرور وإشارات المرور وتحسین توقیت إشارات المرور. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه لتحلیل الطرق الرئیسیة والتقاطعات 

، ويجب  الرصف المنحدرةبادل أو لتحلیل الطرق السريعة أو أنظمة الت Synchroال يمكن استخدام  إشارات.بدون ذات اإلشارات / 

على اإلشارات المرورية االنتظار    ومدة،   واإلعاقاتتحديد مستوى الخدمة ،    Synchroاستخدامه لتحلیل التقاطعات والممرات. يمكن لـ  

 إلخ..  ، والسعة ، وتوقیت إشارة المرور ،

 وما إلى ذلك .. يجب إدخالها في البرنامج من قبل المستخدم. األشیاء التي عادة ما تكون محاطة بها التقاطعات مثل األشجار والمباني

 

 إدخال المعلومات اإلضافيّة مع وبدون Synchro :27 الشكل

  

 األخرىالبرامج  

 ، مثل الدقیقةهناك العديد من البرامج األخرى التي يمكنها محاكاة النماذج 

• Paramics (ظروف االصطفاف للشبكات المزدحمةوفي الوقت الفعلي  محاكاة حركة السیارة)ل 

• Corsim ( عًاألنظمة اإلشارات أو أنظمة الطرق السريعة أو كلیهما م  الدقیقةعبارة عن حزمة برامج محاكاة حركة المرور) 

• HCS ( يقوم بتنفیذ اإلجراءات المحددة في دلیل سعة الطرق السريعة(HCM) ( الصادر عن مجلس أبحاث النقلTRB)) 

 

 غرفة التحكم المروري:  28الشكل
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 قيود النمذجة 4.2.5

 وهي: أهمیة النتائج بعدة عواملترتبط  .محددات وضوابط، لها دقیقةأو  وسطیةأو  كلیةكل تقنیة نمذجة، سواء كانت 

 جودة المعايرة •

 ذجة غیر ممكنةالنم   عندما تكون  مراعاة أحجام الحركة المحلیة في مصفوفة الطلب •

 معايیر المحاكات •

 شبكة الطرق خصائص •

 والطلب التقارب بین العرض •

 GISنظام المعلومات الجغرافي  4.3

معلومات متخصص في إدخال وإدارة وتحلیل وإعداد التقارير عن المعلومات الجغرافیة ( هو نظام GISنظام المعلومات الجغرافیة )

 م المعلومات الجغرافیة لتلبیة احتیاجات تطبیقات النقل ولتسهیل دراسات النقل وتحسینها.)المتعلقة بالمكان(. يمكن استخدام نتائج نظ

يمكن كّمیّة كبیرة ومختلفة من المعلومات و يتعامل معنه قادر ان أل البیاناتا لجمع عً البرنامج األكثر شیوهو نظام المعلومات الجغرافیة 

في تخطیط نظام المعلومات الجغرافیة  يمكن أن يساعد  .  رامج التخطیط والنمذجة األخرىبواسطة ب  نظام المعلومات الجغرافیة  ملفات  قراءة

الخرائط، والرسوم التوضیحیة، وأنواع مختلفة من المخططات، من خالل  فعالیة اإلستراتیجیة بشكل أكثروومراقبة وإدارة البنیة التحتیة 

 ... ،ة الجغرافی مستنداتالو

 

 لنمذجةامستويات :  29الشكل
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 تحليل وإعداد التقارير 5

 تحليل 5.1

التي تكون آمنة  مكونات منظومة النقللتطوير وصیانة المطلوبة الهدف من تحلیل النقل هو تزويد صانعي القرار بالمعلومات الهامة 

مع التمويل المتاح إلجراءات اإلدارة الالزمة. يتم إكمال ، ومتوازنة محدودةومستجیبة لالحتیاجات والرغبات العامة، ولها تأثیرات بیئیة 

 :فهي مات المراد تحلیلهاوالمعلأّما . تقنیة وقانونیة وتشريعیة ل عادةً على عدة مستوياتتحلیل النق

 ستخدام سعة التقاطع ومستوى خدمة التقاطعإ •

 لطرقلع اشباإلنسبة  •

 )الطابع العمراني( ستخدامات األرض في المشروعإ •

 طفافصاإل •

 تحلیل المسار •

 هندسة طريق المداخل / المخارج •

 السالمة اجراءات  •

 إدارة حركة المرور •

 إعداد التقارير 5.2

 بشكل عام على ما يلي:  يالمرور األثردراسة لتقرير شامل ال يجب أن يحتوي

 مقدمة وملخص .1

 المقدمة: الغرض من التقرير وأهداف الدراسة  .أ

 ملخص: ملخص تنفیذي .ب

 التطوير المقترح .2

 عالموق .أ

 مراحل التطوير والتوقیت )إن وجد( .ب

 منطقة الدراسة .3

 منطقة النفوذ .أ

 سهولة الوصول إلى الموقع  .ب

 ستخدام األراضي الحالي والتطور المستقبلي المعتمد والمتوقعإ .ج

 جمع البيانات والمسوحات .4

 ، والمشاة ،  النقل العام، إدارة حركة المرور  و : خصائص الطريق ،المادية الخصائص  .أ

 : ساعات الذروةيةرم المرووحجال .ب

 تقييم الوضع الراهن  .5

 مستوى الخدمة الحالي خالل ساعات الذروة  .أ

 شروط السالمة .ب

 المشروعمن  تولد الرحالت .6

 الخاص )أو مرجعیة معتمدة من قبل اإلدارة(  حسب الدلیل  .أ

 هاتولد الرحالت وتوزع .ب

 األنماطختیار إ .ج
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 تقييم الوضع المستقبلي .7

 عامل النمو .أ

 داخل منطقة التأثیرمستوى الخدمة للطرق   .ب

 مستوى الخدمة للتقاطعات المحیطة بالمشروع .ج

 تحلیل قائمة االنتظار .د

 حتیاجات التحكم في حركة المرور ، إن وجدت إ .ه

 سهولة الوصول إلى المشروع .و

 التوصيات والتدابير .8

 تحسینات الطرق والتقاطعات .أ

 تحسینات تشغیلیة .ب

 إدارة المرور  .ج

 تحسینات الوصول  .د

 سالمةمعايیر ال .ه

 م النظريالتصمي .9

 خطط التصمیم التصوري للمشاريع المقترحة .أ

 المالحق .10

 تحسب حركة البیانات البیانات الخام .أ

 نموذج أوراق الحساب .ب
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 التي يتعين على السلطات إعدادها القوانين 6
أن تزود مالكي األراضي   مجموعة من اإلرشادات القانونیة التي من شأنهاعتماد على اإلال ينبغي إجراء دراسة األثر المروري بدون 

حاطة بكافة  ضمن اإلتبالتالي المروري التي تلبي متطلبات البلدية؛ واألثر إلعداد دراسات  یةنهجموشركات التطوير واالستشاريین ب

 خفضوت  إجراء مراجعات شاملة وسريعة من قبل البلدية  هذه اإلرشادات   ستسهلالممكن أن يولدها المشروع المعني.    اإلشكالیات التي من

إنشاء إطار يساهم في فهم هذا الجانب من عملیة مراجعة التنمیة والموافقة علیها تساهم في التكالیف والتأخیرات المحتملة للمطورين؛ و

 .ةالجهات المعنیو بلديةمن قبل ال

 لماذا الدليل؟ 6.1

مثل كمیة ونوع البیانات  ،ديد من المتغیراتهو مشكلة خاصة بالموقع يمكن أن تعتمد على العدراسة األثر المروري على الرغم من أن 

الدلیل مرونة لذلك، يتیح    لیل يعطي خیارات متنوعة للحصول على نتائج محددة.مات الموضعیة األخرى، إال أن الدّ والمتاحة وبعض المعل

ً مهميعتبر الدلیل  نّ ٳ. كافیة لمعد الدراسة الستخدام طرق مبتكرة تستند إلى حكم الهندسة السلیمة  :لألسباب التالیة ا

 )توحید المنهجیّة وآلیات العمل( نطاق عمل مشترك وموحد للتحلیل وتقدير تكلفة الدراسة تأمین •

 معايیر موّحدةمن خالل إعتماد  ضمان جودة الدراسة •

 )فهم لمقّومات المدينة ، شبكة النقل والتنقل السلس...(  معرفة ببیئة المدينة وجود •

ساعات الذروة...   ،)توحید لكل المعايیر التي ت ستعمل مثل تولد الرحالت  من قبل المدينة أو المنطقةستخدامها  مات إلوتوحید المعل •

 (وشاملة موّحدة لكن متنّوعة ماتوعلالملمنع اإلرتجال واالستنساب. 

 

 TISمحتويات دليل :   2الرسم  البياني

 محتويات الدليل 6.2

  الدراسة. متابعة المرجعیّات والجهات المعنیّة ل كذلكحتیاجات والمراحل التي يجب اتباعها، االاص بها يحدد لكل دولة / مدينة دلیل خ

 محتويات هذا الدلیل قد تكون: 

 هي تحديد حجم المشروع. المدينة كلها؟ ...( كل دلیلالخطوة األولى في ) المتطلبات الالزمة حسب حجم المشروع -1

 (من موارد بشرية وتقنیة ولوجیستیةباالستشاري ص المتعلقة )الخصائ مكاتب الدروسمؤهالت  -2

 حجم المشروع( وفق)تغطي حجم المشروع مقابل مستوى المتطلبات النقل التي شبكة  -3

المعايیر

التركیز 
على 
العمیل

الخبراء 
المعنیون

المهام التي 
سیتم 
تحلیلها

التطويرات

إجراءات 
التقییم
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 )ترتبط بالمساحات المبنیة( معدالت تولد الرحالت -4

 الدلیل الذي سیتم استخدامه، إن وجد -5

 دلیل وقوف السیارات ، ...دلیل التصمیم الهندسي ، دلیل السالمة على الطرق ،   •

 حدد البلديات حصرية تامة لبرنامج نمذجة معیّن()أحیانًا يمكن أن ت ستخدامهاإالبرامج التي سیتم  -6

 )النقل المشترك؟ النقل السلس؟( يجب أخذها في االعتبار نماط النقل التيأ -7

 مستوى تفاصیل استبیانات حركة المرور -8

 ( اتني، البلديات، أو جهات تابعة للوزار)التنظیم المد جهات أخرى للتنسیق معها -9

ما الذي ينبغي أن ،  )إجرائات الموافقة على االستشارة من الجهة الرسمیة ول الزمنيالمراجعات وإجراءات الموافقة والجد -10

 (المشاريع القابلة للتنفیذ تتضمنه

 الدليل عيوب 6.3

 قد يشكل في بعض األحیان مشكلة للمخططین الذين والمنطقة. تختلف التطورات المتعلقة بالنقل من مشروع إلى آخر، حتى داخل نفس 

 يتعین علیهم اتباع نفس الدلیل لمشاريع مختلفة في ظل ظروف مختلفة. على الرغم من أن معظم الكتیبات أصبحت اآلن أكثر شموالً 

 :مثاًل  یوبالعل هناك بعض إال أنه ال تزا ، اً وتطور

 تضارب في البیانات المطلوبة •

 حديث دائم للكتیّب بینما تتطور المعطیات علر األرض بسرعة(ت)لیس هناك  الدلیلتحديث  عدم •

)عدم وجود ترابط بین حجم المشروع  عدم وجود شبكة واضحة تتعلق بحجم المشروع بمتطلبات السلطات التقديرية •

 رؤية واحدة بین األطراف(والمتطلبات ، عدم وجود 

بنفس يتم تطويرها    )تعارض بین مشاريع ت  يع قید التشغیل في نفس الوقتتضارب في التوصیات المقترحة من عدة مشار •

 الوقت على نفس المدينة أو المنطقة(

ه الصعوبات )اقتراحات لمشاريع تقدم حلول ولكن هي كبیرة ومكلفة فتعیق هذ اقتراح مشاريع طرق ثقیلة ومكلفة للغاية •

 تحقیقها(

 في الدلیل إرشادات غامضة  •

 (وهدر الوقت لتأخیر)ا مزيد من الوقت 

 اختالفات بین االستشاري والمطور 

 اختالفات بین المطور والقطاع العام 

  فیهادراسة عالیة التكلفة أو جودة مشكوك 

 ( حدوث ذلكهناك دور على البلدية للتأكد من عدم احتمال إيقاف المشروع( 

 المسؤوليات 6.4

 من المسؤول عن تطبیق الدلیل؟ 

 .ت الدلیل إلى ضمان نظام نقل فعال وآمن. يجب االلتزام بهذه المتطلبات والمعايیر قدر اإلمكانتهدف معايیر ومتطلبا

 المثال ال الحصر:  عادة ما تكون الهیئة المسؤولة عن تنفیذ هذه المعايیر والمتطلبات هي القطاع العام ، بما في ذلك على سبیل

 ،  دائرة البلديات والنقلالبلدية أو وزارة البلديات ˗

 وزارة البلديات والبیئة ˗

 سلطات النقل بالمدينة ˗
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 الوزارات المعنیة )وزارة النقل( ˗

المشاريع الكبیرة تختلف مسؤولیة ضمان تنفیذ الدلیل للمدن الكبرى عن المدن الصغیرة. نظًرا ألن المشاريع في المدن الكبرى تتداخل مع  

ومع ذلك ، أياً كان المسؤول ، فإن التنسیق مع السلطات األخرى  .ضروريًا األخرى التي تحدث، فإن هذا يجعل التفاعل مع البلديات أمًرا

 .من العوامل الهامة إلنجاح المشروع

 

 عن تطبيق الدليل المسؤولة ئاتالهيأمثال عن :  30الشكل

 

 وافقاتالم 6.5

وإذا حدث ، يجب أال تكون الموافقة مرتبطة بتأيید السلطات األخرى ،السلطات المسؤولة هي الوحیدة التي يمكنها الموافقة على الدراسة 

 .العكس، فستكون عملیة ال نهاية لها

واحد، من أجل التوزيع الواضح للمسؤولیات. يجب أن تكون القرارات من طرف  بل    ال ينبغي أن يكون هناك العديد من الجهات المسؤولة

ي حالة ظهور بعض المشاكل، فسیقوم كل طرف بإلقاء اللوم على اآلخر، وهذا سیؤدي إلى  إذا كان هناك العديد من األطراف المعنیة، ف

 .وتشتت المسؤولیات مزيد من التأخیر والصراعات

، ويجب خالل نفس الفترةمن الممكن أن يتم تنفیذها التي العمرانیة رات يتطوالتنسیق بین مدينة أكثر استدامة، ينبغي ال تطويرمن أجل 

 ذات الصلة.  حلولالربط 

 القواعد اإلرشاديّةأمثلة على  6.6

 االثر المروري بمدينة جدةدراسة ل رشاديإلالدليل ا 6.6.1

 تضّمن:ن الدلیل االرشادي لدراسة االثر المروري بمدينة جدة يٳ

جدة ، إجراءات وزارة النقل والجهات األخرى ذات االختصاص مع األخذ في االعتبار أحدث خطة نقل  بلديّةالمسؤولیات:  ˗

 یسیة لمدينة جدة.رئ

 م حدّدة معايیر المرور والطرق المستخدمة ˗

 (TransCAD) برنامج نموذج المرور المراد استخدامه ˗

 التنسیق مع المستشارين اآلخرين للمشاريع المجاورة ˗

 المسوحات المرورية المطلوبة )إحصائیات المرور ، فحص الطرق ، المشاة ، إلخ(جمع البیانات و ˗

 معدالت تولد الرحالت ˗

نظًرا ألن هذا الدلیل ال  )مع إرشادات لتحديد عوامل الجذب والطلب ،  افترات النمذجة: ساعات الذروة صباًحا ومساًء وظهرً  ˗

 )دلیل دبي ، ولكنه ال يلزمه يحتوي على معدالت تولید الرحالت ، فإنه يسمح باستخدام

 (ن تعديل هذه السنوات وفقًا للسنوات المتاحةيمك) سنوات لیتم تقییمها 5ة بفاصل زمني ثالثة سیناريوهات مستقبلیّ  ˗

 ، ...( من قبل البلدية  استعمال السیارة،  أنماط النقليجب اعتماد جمیع االفتراضات المستخدمة في الدراسة ) ˗

 )تختلف حسب استخدام األراضي(  السیارات مواقفمتطلبات  ˗
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 متطلبات النقل العام ˗

 متطلبات المشاة ˗

 (جدول زمني وأسعار هذه المشاريع ق األمثل مالیًاخطط مرحلیة وخطط تحسین الطر ˗

تصمیم مفاهیمي من خالل  على االستشاري اقتراح إجراءات التخفیف والتحسین التي يجب مناقشتها مع العمیل والسلطات ˗

 .ةالمقترح اتیفللتخف

ت واضحة ومحددة للحصول على نتائج أكثر لدراسة تأثیر حركة المرور ألنها تقدم لجمیع االستشاريین إرشادا  هذه اإلرشادات مهمة جداً 

 .االعتبارع كل الهیئات المختّصة ومطّور المشروع كي يأخذها بعین مالحلول واالقتراحات يجب ان ت ناقش قواعد . وتحديداً  توحیداً 

 دبيدراسة االثر المروري بمدينة ل رشاديإلالدليل ا 6.6.2

 يتضّمن:ن الدلیل االرشادي لدراسة االثر المروري بمدينة دبي ٳ

 )مدروجة بالتفصیل( ومواقف السیارات لتحلیل مشاريع التنمیة الجديدة تولد الرحالت معدالت ˗

 الرحالت ومواقف السیارات الواردة في مالحق الدلیل اإلرشاديتولد  التعلیمات واألوصاف الالزمة حول كیفیة استخدام معدالت   ˗

 لحركة المرور في الشوارع المجاورةا ساعات الذروة صباًحا ومساًء وظهرً  في  الرحالت معدالت ˗

 في المستقبل اقف السیاراتومو تولد الرحالت معدالتاإلطار المرجعي إلجراء مسوحات حول  ˗

أي شيء عن رشادات اإل ال تذكر. ومواقف السیارات تولد الرحالت معدالت أحدثدة للحصول على طريقة موحّ  الدلیلكما يتضمن 

 . دراسة األثر المروريمنهجیة 

 بوظبيأدراسة االثر المروري بمدينة ل رشاديإلالدليل ا 6.6.3

 : على ما يلي حتوي بشكل أساسيّ المروري بمدينة أبوظبي ين الدلیل االرشادي لدراسة االثر ٳ

 السیاراتمواقف ودراسة االثر المروري المعايیر التي سیتم استخدامها لتحديد مدى ضرورة دراسة   ˗

 ة التي يجب اتباعهاالمنهجیّ  ˗

ً  اً اع األولي أمراالجتم ˗  (يجب إدراج جمیع القرارات المتخذة في هذا االجتماع في التقرير) واجبا

 حولمبادئ توجیهیة  ˗

o  دراسة المنطقة 

o المرافق الرئیسیة التي يجب تحلیلها 

o اإلطار الزمني 

o  لتحلیل لساعات الذروة 

o مستوى خدمة مختلف مكونات شبكة النقل 

 االفتراضات التي سیتم استخدامها ˗

 " الوضع الحاليّ في "تحلیل راد إدراجها الم  وومات المطلوبة المعل ˗

 المستقبلیة الظروف األساسیّةل لمكونات وصف مفصّ  ˗

 السیارات ومواقفالت تولد الرحالت وتوزيع الرحالت ة لتقدير معدّ وصف التطوير: المتطلبات الفنیّ  ˗

 خطورة تأثیر الدراسة ومستوى تدابیر التخفیف ˗

 مخطط الموقع كأساس للمراجعة من قبل البلدية وشروط استخدام متطلبات  ˗

 میم المواقف والطلب على المواقفا تصى علتدقیق الإرشادات حول  ˗

 المروري األثرتقرير دراسة بوالهیكل ، والمیزات ، الخصائص العامة  ˗

 . ال يحتوي هذا الدلیل على عوامل الجذب والتولّد
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 قطردراسة االثر المروري بمدينة ل رشاديإلالدليل ا 6.6.4

 بشكل أساسي على ما يلي: الدلیل االرشادي لدراسة االثر المروري بمدينة دبي يحتوي 

 المسؤول عن المراجعة والموافقة )وزارة البلدية والبیئة(.من هو الطرف  ˗

أو والبیئة لها الحق في فرض أي متطلبات أو شروط إضافیة في أي مرحلة أثناء  اتإلى أن وزارة البلدي رشادي إلالدلیل اشیر ي ˗

 والمحیطةفترة الدراسة بناًء على التطوير المقترح وموقع المشروع وحجمه وتأثیراته على شبكة الطرق المجاورة بعد 

 شروط تطبیق الدراسة:  ˗

o رحلة: ال دراسة  100أقل من  د الرحالتتول 

o عامة رحلة: دراسة   500و  100ما بین  د الرحالتتول 

o لیةرحلة: دراسة تفصی 500أكثر من  د الرحالتتول 

 (الطرق أو بناء طرق جديدة )لتعديللطرق الواجب استخدامها لمرور وللمعايیر المراجع وال ˗

 (VISUM) الواجب استخدامها برامج النماذج المرورية ˗

 إجراءات دراسة النقل  ˗

 تقرير منهجیة دراسة النقل ˗

 التطويرتقرير مراجعة المشروع /  ˗

 اة والدراجات ووسائل النقل العام.للمشمتطلبات المسار والمرافق والتحلیل والتصمیم  ˗

 قائمة بالمعلومات والبیانات المطلوبة التي يجب جمعها ˗

 لجمع البیانات التواصل معهاقائمة الجهات التي سیتم  ˗

، مركز   الیدوي يالمرور التعداد،  ي لاآل يالمرور التعدادمتطلبات وزارة البلدية والبیئة إلجراء استبیانات حركة المرور ) ˗

 ( TTSمرور ، ة الإدار

 متطلبات تقرير تحلیل حركة المرور ˗

 TMPQ)خطة النقل الرئیسیة في قطر ( لیل والمكونات وجمیع المعامل واالفتراضات الالزمة لنموذج النقلاالمنهجیات والتح ˗

 ا الختبار أي مشروع نقلالمستخدم حالی  

 محتويات تقرير النموذج ˗

 ج الدراسة واستنتاجاتها وتوصیاتهاالستخالص نتائاألسالیب التحلیلیة المستخدمة  ˗

 مات التصمیم ومعیار التقییموقائمة بمعل ˗

الموجودة متطلبات تقییم حركة المرور ، ومؤشرات األداء الرئیسیة التي ينبغي اعتمادها )تنطبق أيًضا مؤشرات األداء الرئیسیة   ˗

 (دبيالدلیل اإلرشادي لدراسة االثر المروري بمدينة في 

 المطلوبة وقائمة بالمخرجات المتوقعة من هذه الدراسة  یعالمواض بكلمة قائ ˗

 المروري الهیكل والعناصر المطلوبة في تقرير تقییم األثر ˗

 تقديم تصمیم المفهوم وإرشادات المراجعة ˗

 إرشادات تصمیم مواقف السیارات ˗

 إرشادات تصمیم مرافق المشاة ˗

 إرشادات تصمیم مرافق الدراجات ˗

 كل دليلفي ة المحتويات المتوفرعن ملّخص  6.6.5

ً ملخّ  أدناهيعرض الجدول  ً األكثر  ماقطر وأبو ظبي ه دلیليأن  دلیل، ويبیّنللمعايیر والمعلومات المتوفرة في كل  صا ، بالمعلومات إشباعا

ً ثل فإن دلیل جدة هالرحالت، وبالم  تولدولكن مع ذلك دلیل دبي هو الدلیل الوحید من بین األربعة الذي يحتوي على معلومات حول    و أيضا

 . تحسین الطرقالمثلى لخطط الالدلیل الوحید الذي يحتوي على معلومات حول الخطط المرحلیة و
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 ملخص المحتويات المتوفرة لكل دليل : 2الجدول 

   جدة قطر دبي ابوظبي

 قابلیة تطبیق دراسة األثر المروري   ✓   ✓

ادئ التوجیهیة ، واالفتراضات الدلیل )األدلّة( ، والمب ✓ ✓    

 المطلوبة الستخدامها

 برامج نماذج المرور المطلوبة ✓ ✓    

 إجراءات دراسة النقل ومحتوى التقرير   ✓   ✓

إرشادات لمنطقة الدراسة والمرافق الرئیسیة التي        ✓

 يجب تحلیلها

 األولي وتطوير الخطة التأسیسیةإرشادات لالجتماع        ✓

 جمع البیانات والمسوحات المرورية المطلوبة ✓ ✓ ✓ ✓

 تولد الرحالت     ✓  

 فترات النمذجة )ساعات الذروة( ✓ ✓ ✓ ✓

 متطلبات وتحلیل مواقف السیارات ✓ ✓ ✓ ✓

 إجراءات وضع خطة للمواقف مناسبة       ✓

 المشاة والنقل العاممتطلبات وتحلیل وضع  ✓ ✓   ✓

 وضع الدراجات الهوائیة متطلبات وتحلیل   ✓   ✓

      
✓ 

خطط مرحلیة وخطط تحسینات الطرق المثلى مالی ا 

 + تصمیم مفاهیمي للتعديالت المقترحة
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 ستشاريمؤهالت االستشاري اإل 7
لألثر اء تقییم  أو كبیر. لهذا السبب، يجب أن يسبق إجر  ضیقعلى نطاق  كان  أي تطوير جديد سیؤثر بشكل مباشر على شبكة النقل، سواء  

 النقل بالمؤهالت التالیة: مكتب دروسدائًما التطوير الفعلي، ولكي يكون لهذا التقییم نتائج دقیقة، يجب أن يتمتع  المروري

  سنوات من الخبرة ˗

 الخبرة مجال ˗

 شهادات جامعیة ˗

 أو غرفة تجارةمهنیة اعتماد من نقابة  ˗

ً كحد أدنى، يعتبر مهندس المرور  ً  ريع الكبیرة يكون وجود مخطط حضري ومهندس تصمیم طرق أمراً ، في المشاإلزامیا ال  .ضروريا

 .والنقل في مجال المرورالتخصصیة الخبرة بل ب حجم الشركةبيتعلق األمر 

دراسة    لبنان على سبیل المثال، وألن مرسوم دراسة األثر المروري لم تتم الموافقة علیه بعد، فقد ألزمت النقابة المهندسین بإجراءفي حالة  

ومهنیین يسعون جاهدين لتطبیق القواعد   متخصصینهذا مثال على أهمیة وجود مهندسین  األثر المروري ألي مشروع يتطلب ذلك.

 .ءة المشاريع وبالتالي تحسین الظروف الديموغرافیة واالجتماعیة لمدينتهمالالزمة من أجل تعظیم كفا
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 الجوانب المؤسسية والتنظيمية 8

 ة واإلدارةكموالح 8.1

 دراسة األثر المروري ة التي يجب مراعاتها عند إجراء ة والتنظیمیّ بعض الجوانب المؤسسیّ 

 :ةكموالح -1

 النهائیة؟كیف ومن يتخذ القرارات  ˗

 ما هي المسؤولیات التي تقع على عاتق القادة؟  ˗

 من يجب أن يكون األعضاء؟ ˗

 دارة: اإل -2

 كیف يتم تطبیق القواعد / اإلجراءات؟ ˗

 واع الموارد المتاحة للمنظمات؟ما هي أن ˗

 يالمرور األثرللجانب المؤسسي واإلداري إلجراء دراسة  يوضح الّشكل أدناه الهیكلیّة العاّمة 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة األثر المروريلالجوانب المؤسسية والتنظيمية :  31الشكل

 

 

 الهواجس 8.2

  بیئةمع القطاعات األخرى )ال أثیرات المتبادلة والتبطبیعتها، ألنها تعتمد على العديد من المتغیرات، عقدة معملیّة تعد دراسات النقل 

ً  كبیراً  واالقتصاد، ...(، وتتطلب عدداً   على دينامیكیات التفاعل بین القطاع العام و القطاع الخاص.  من أصحاب المصلحة ، وتعتمد أيضا

التي يجب أن يكون المخطط و  حدث بالفعلتأو  أن تحدث  مكن  التي من الم  الهواجس، هناك العديد من  باإلضافة إلى األسباب المذكورة أعاله

 ، مثاًل: األثر المروري اتعلى علم بها في دراس

 اإلدارة

 البلدية / هيئة النقل

خبراء بما في ذلك خبیر 

 النقل / خبیر التخطیط

خبراء نمذجة المرور 

 (الكلّیّة والدقیقة)
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 قیودال ˗

o  (منخفض األثر المروريفي البلدان النامیة ، عدد مهندسي النقل المهرة في دراسات ) مهنيووجود فريق مؤهل 

o رى ذات الخبرة الدولیة خسارة للشركات الكب 

o نقص المیزانیة 

o العوامل السیاسیة 

o عدم وجود البیانات المطلوبة أو البیانات المحدثة 

o ضوعة والقابلة للتطبیقعدم توفر المعايیر المو 

o  

 خطر االحتكار ˗

o ضغط استشاري 

 ضغط المطورين / السلطات ˗

 دراسة ال نهاية لها ˗

o  لهاإثقال كاهل الدراسة يؤدي إلى عملیة ال نهاية 

 سخیفخطر الت ˗
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 األثر المروريخارطة طريق لتنفيذ دراسة  9

 المقدمة 9.1

شبكة الطرق، وإظهار   أداءوتحلیل المعلومات وتوثیق التأثیر الذي يحتمل أن يحدثه مشروع ما على    جمعهو عملیة    األثر المروريتقییم  

تقییم تأثیرات السالمة والكفاءة على  التحلیل إلى  يهدف  التخفیف من حدتها. كیف يمكن تجنب هذه اآلثار أو تقلیلها أو إدارتها أو

أيًضا تحديد كیفیة الوصول إلى الموقع   األثر المرورييمكن لتقییم    .حالة البنیة التحتیة للنقل.المستخدمین، باإلضافة إلى أي تأثیرات على  

 بي الدراجات والمشاة، وما هي البنیة التحتیة الالزمة لتسهیل ذلك.عن طريق حركة المرور وفي السیاق الحضري للنقل العام وراك

يجب على السلطات المسؤولة  و،  ر رؤية المدينة / البلد أو أي خطة رئیسیة قائمةفي االعتبا  األثر المرورييجب أن تأخذ توصیات دراسة  

 . األثر المروريفي جمیع تقارير دراسة التأكد من عدم وجود تعارض بین تدابیر التخفیف المقترحة والتوصیات الواردة 

 المنهجية 9.2

 : تباع المنهجیة التالیةإلتنفیذ دراسة تأثیر حركة المرور بنجاح، يجب 

   وصف التطوير المقترح -1

 المقترح )أي االستخدام المقترح للموقع(.  والتطويرمن خالل وصف الموقع  •

 جمع البیانات -2

توفراً أنه إذا كان النموذج مب أن يتأكد المخطط من تحديثها، وهذا يعني  إذا تم بالفعل تعداد حركة المرور من قبل، يج •

بعد، فیجب أن يبدأ  یه، وإذا لم يكن نموذج حركة المرور موجوداً علبالفعل، فیجب إضافة جمیع البیانات الجديدة 

 .جديدعمراني بنائه حتى يكون للمدينة نموذج شامل يتم تحديثه باستمرار مع كل تطوير بالمخطط 

 تحلیل الوضع الحالي  -3

 بكةأداء التقاطعات والش •

 السالمة على الطرق  •

 النقل العام  •

 سیاراتالقف امو •

 البنیة التحتیة •

 الطبوغرافیا •

 حركة المرور المتوقعة -4

 تولد الرحالت •

 توزيع الرحالت •

 األنماطاختیار  •

 تخصیص الرحالت •

 (تقییم االثر) تحلیل التحسین -5

 (شبكة النقل المحیطةاسب مع حجم المشروع وحجم تأثیره على تتن)التي  التوصیات وإجراءات التعديل -6

 (تصمیم التحسینات المقترحة) التصمیم المفاهیمي -7
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 المنهجية :  3الرسم  البياني

ً علم  .لعمرانيالتطور ا تقنین أنه إذا لم يكن لدى المدينة تمويل أو نوايا لبناء / تحديث الطرق وشبكة النقل ، فیجب ا

 التوصيات 9.3

، وحجم / المنطقة على العديد من المخرجات والتوصیات، كل منها يعتمد على ما تحتاجه المدينة األثر المرورييمكن أن تحتوي دراسة 

ثر األثار البیئیة والعديد من العوامل األخرى. بعض التوصیات الرئیسیة التي يمكن أن تعمل علیها دراسة األالمشروع، والمیزانیة، و

 المروري هي: 

 إمكانیة الوصول •

 حركة المرور داخل منطقة الدراسة •

 )دراجات ، مشاة ، ...( السلسةالسالمة على الطريق للمركبات واألوضاع  •

 تصمیم وتشغیل مواقف السیارات •

 ً بديلة الصديقة للبیئة الوسائل التحول من استخدام السیارات الخاصة إلى استخدام الخططه على تشجیع  يجب أن يركز االستشاري دائما

 والتنقل السلس. نقل العامكال

 

 مستويات المشروع 9.4

 بناًء على تأثیر التطوير، يمكن أن تكون التوصیات المقترحة فئات في ثالثة مستويات:

 ضة التكلفةمشاريع منخف •

 مشاريع متوسطة التكلفة •

 مشاريع عالیة التكلفة •

 .مشروعحجم ال حسب اد الحلول تعقیدًادزتتفع التكلفة وتر

 

وصف 
التطوير 
المقترح

جمع 
البیانات

تحلیل 
الوضع 
الحالي

حركة 
المرور 
المتوقعة

تحلیل 
التحسین

التوصیات 
وإجراءات 
التعديل

التصمیم 
المفاهیمي
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 مستويات المشروع:  32الشكل

 مشاريع منخفضة التكلفة 9.4.1

 : هذه المشاريع قد تكون على سبیل المثالللتنفیذ، محدود لمشاريع الصغیرة أقل تكلفة وتحتاج إلى وقت ا تكونعادةً ما 

 ات(تعديالت إدارة تقاطعات المرور )إشارات المرور ، االتجاه •

 جزئي /  فيإضا ممر •

 السیارات في الشارع  مواقفتعديالت تنظیم  •

 السیرتعديالت حركة  •

 

 منخفض التكلفة مشروع:  33الشكل

 

 التكلفةمتوسطة مشاريع  9.4.2

 المشاريع المتوسطة هي مشروع أكثر تعقیداً وبتكلفة أعلى من المشاريع الصغیرة، مثل:

 عاليأو ممر  سفليممر بناء  •

 حات إضافیة لوقوف السیارات داخل المشروعمسا •

 تعديالت إمكانیة الوصول للمشروع •

 متحرك ممرإضافة  •
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   موقف للحافالتإضافة  •

 

 التكلفةمتوسط  مشروع:  34الشكل

 

 التكلفةعالية مشاريع  9.4.3

 تعد المشاريع عالیة التكلفة من أكثر المشاريع تعقیدًا وتكلفة ، مثل:

 ءات التقاطعات واألنفاق والجسورإنشا •

 (العامنقل لل جديدخط مثاًل جديد من المواصالت ) نمطتنفیذ  •

 ة حديد جديدةإضافة محطة مترو أو سكّ  •

 الملكیّة البنیة التحتیة التي تحتاج إلى مصادرة •

 

 التكلفةعالية  عيرامش:  35الشكل

 

 عملية تنفيذ المشاريع 9.5

التحقق من التضارب المحتمل :  إال أن استراتیجیة التغلب على هذه المعوقات هي  ،نفیذ دراسات األثر المروري العديد من المعوقاتيواجه ت

إلى  استناداً  هاتحديد مواعید تنفیذ، وقترحةضمان الترابط المناسب بین جمیع المشاريع الم، وبین المشاريع الموصى بها في نفس المدينة

ً ثار البیئیةتحلیل التكلفة واأل، ورتطويال فترة إنشاء  .تحديد مصادر التمويل ، وأيضا
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 التعارضاتالتحقق من  -1

من قبل استشاريین مختلفین، وال يمكن أن تتطابق التوصیات المقترحة مع المشاريع األثر المروري  عادة ما يتم إجراء دراسات  

تنفیذ حل مشترك يع الموصى بها في نفس منطقة الدراسة، ويجب  يجب مقارنة جمیع المشار  األخرى المقترحة في نفس المدينة.

 .تغییرهاقتضي . اذا تعارضات التوصیات مع رؤية المدينة ، فیيخدم خطة التنمیة الحضرية ورؤية المدينة

 ة المشاريعءكفا -2

الحضري، والخطة   ستراتیجیة تطوير التخطیطإمع رؤية النقل بالمدينة و تجانسةيجب أن تكون جمیع التوصیات المقدمة م

 .البیئةمتطلبات ، وحضرية الرئیسیة، واستراتیجیة المدينةالرئیسیة للنقل، والخطة ال

 دراسات إضافية -3

 قد تكون هناك حاجة لدراسات إضافیة لضمان تنفیذ التوصیات المقترحة، مثل:

 (قتصادية )أي إعداد المیزانیة وتمويل المشروع ، تحلیل التكلفة والمزاياالعوامل اإل •

 المجتمعي للمشروع(جتماعیة )أي التكیف العوامل اإل •

 العوامل السیاسیة )أي تدخل السلطات المحلیة( •

 العوامل البیئیة )أي المناطق المتوفرة للمشروع( •

 الوضع الحالي )أي ظروف البنیة التحتیة المتوفرة والدراسات السابقة( •

 الجدول الزمني للتنفيذ .4

أجل إعداد جدول زمني مشترك لتنفیذ  منسیقها تنفیذ التوصیات المقترحة، ويجب تنيحتوي كل تطوير على جدول زمني ل

 التنفیذ وضمان تحسین المشاريع المنفذة في نفس المنطقة في فترات مختلفة. خاللالمشاريع، وذلك لتجنب أي تعارض محتمل 

 تمويل المشاريع .5

ً   يعد إعداد تمويل المشاريع أمراً   يمكن اعتبار مصادر التمويل المختلفة وفقًا لقرار البلدية / الحكومة:   قبل مرحلة التنفیذ.  ضروريا

 التمويل الحكومي أو البلدي )التمويل العام أو القروض( •

 تمويل مالك التطوير )تمويل كامل أو جزئي( •

ثمر العقار التجاري إذا لم يكن لدى البلدية التمويل المناسب لتنفیذ توصیات دراسة تأثیر حركة المرور، وحتى إذا لم يكن مست

قد ف،  مشروعهتأثیر شبكة النقل على  مدى  لمعرفة    كافي، ولكن إذا كان لديه الوعي الالدراسةتوصیات  ملزًما بالضرورة بتمويل  

 . الدراسةتوصیات  تمويل تنفیذالمساهمة بيعرض 
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 مناقشات ورشة العمل 10
 : لمواضیع التالیةخالل ورشة العمل ، أثیرت العديد من المناقشات حول ا

 ؟الدراسة وتوصیاتها ال يمكن تمويلها من قبل البلدية أو المستثمر أن  ماذا لو .1

المشروع. في حالة نقص التمويل، يجب على نفذ إذا تأخر المستثمر بشكل مستمر بسبب معوقات في الدراسة، فقد ال ي  

  . ف الحلول المقترحةتكالی ترشید االستشاريین محاولة

 

 یاراتسالمواقف  .2

لذلك يقتضي اللجؤ إلى   مواقف السیارات سببهاالزدحام  كما أن جزأً منمواقف السیارات لها تأثیر كبیر على شبكة الطرق ، 

سیارات تحت األرض كحافز اليمكن استخدام مواقف . مواقف سیارات متعددة الطوابق أو مواقف سیارات تحت األرض بناء

مجانیة ثم  وقوف)على سبیل المثال من خالل تقديم فترة  یل وقوف السیارات في الشارعأو أداة لجذب الناس إلى المبنى وتقل

 ا إيرادات كبیرة للمستثمر(تحديد رسوم رمزية لبقیة الوقت، وهذا سیحقق أيضً 

 

 دراسات الحالة  .3

 : ، مثللبعض التطورات العقارية يالمرور  األثرتم تقديم أمثلة على التأثیر السلبي لعدم إجراء دراسة 

• ABC  بیروت ، لبنان -االشرفیة  -مول 

• Landmark  )بیروت ، لبنان -)مبنى متعدد الطوابق 

• ABC  بیروت ، لبنان -فردان  -مول 

•  Northgate (مركز تسوق) - قطر 

• Lusail Entertainment  قطر -( االستعماالت)تطوير متعدد 

 دمشق ، سوريا -أبراج سوريا  •
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 الخاتمة 11
والموقع   المرتبطة بهكبیرة أو ثانوية تولد حركة مرور. ستحكم عوامل مثل نوع التطوير والوظائف  العمرانیة سواًء كانت  مشاريع  جمیع ال

  تؤثر حركة مرور المركبات اإلضافیة الناتجة عن . حركة مرور المركباتعلى  هوحجم التطوير وعدد األشخاص المتوقع أن يستخدمو

شامل حول كیفیة تأثیر  لیل" هو إجراء تحدراسة األثر المروريمن "الهدف فنقل المجاورة. وشبكة ال هر جديد على محیطيتطوأي 

 سلبي  أثرتخاذها لمنع أي  إالتي يجب  واإلستباقیة  ، وكذلك لمعرفة التدابیر االحترازية  والمنطقةالتطوير المقترح على شبكة الطرق الحالیة  

 .أو التخفیف منه

( الالعبین اإلقتصاديین واإلجتماعیین  –  المحلیة  اتوالسلط  -  ف )المطورراطاأل  كافةهو معرفة أن    روريلدراسة األثر المالهدف النهائي  

 إمكانیة الوصول إلى المعلومات المشتركة ذات الصلة بالتطوير المقترح لتسهیل عملیة الموافقة. ديها كون لتس

تساهم في تحقیق اإلستدامة لذلك  ي معظم البلدان النامیة، إال أنها ال يتم إجراؤها بشكل فعال ف دراسة األثر المروريعلى الرغم من أن 

 الموافقة على التطورات الجديدة واسعة النطاق خاصة في مناطق المدينة.سلطات المحلیة الإلزامیة عند منح  يجب أن تصبح


