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 نقل البريالالفصل الخامس: 

يركز هذا الفصل على بالدراسة على اشكال النقل البري 

المختلفة مثل النقل بالطرق البرية والسكك الحديدية والنقل 

 بخطوط األنابيب .

 المبحث األول: النقل بالطرق البرية

يعد النقل البري من أقدم وسائل النقل التي عرفها       

وكان االنسان  االنسان منذ بداية الحياة على سطح األرض.

نفسه هو اول اقدم وسيلة للنقل البري من خالل اعتماده على 

قدرته العضلية في التحرك على قدميه من مكان آلخر، وكان 
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ثم اكتشف يحمل حمولته اما على ظهره او كتفه او راسه، 

االنسان في مرحلة تالية ان جر الحمولة على االرض تسهل 

من  من عملية النقل وتزيد من وزن حجم الحمولة التي ينقلها

 خالل زحافة.

 النقل البري هما:ويمكن التمييز بين نمطين من طرق 

 أوال: الطرق الطبيعية الترابية

 ثانيا: الطرق  المرصوفة
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 الترابيةأوال: الطرق الطبيعية 

يعد هذا النمط من اسبق الطرق استخداما ألغراض النقل،     

وال تزال من اهم انماط  النقل في أرجاء كثيرة من العالم. 

وتختلف سمات الطرق من مكان آلخر وفقا لطبيعة التركيب 

والمناخ، ولذلك تتسم الجيولوجي، وأشكال سطح األرض، 

اقاليم أخرى، كما  بالوعورة في بعض األقاليم وبالسهولة في

كانت متعرجة في بعض األحيان ومستقيمة في أحيان أخرى، 

 مطار.وكان يصعب السير على معظمها بعد سقوط األ
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التجارة الدولية وقد شكلت هذه الطرق أهمية كبيرة في       

في العالم القديم،  وخاصة خالل العصور الوسطى، ومن 

 األمثلة على هذه الطرق ما يلي:

  القوافل القديمة في آسياطريق: 

كانت هذه الطرق تمتد عبر وسط آسيا واستغلت في    

العصور الوسطى لنقل السلع، والبريد بين جهات القارة 

المختلفة وخاصة المناطق الشرقية والوسطى التي تضم 

الصين ومنغوليا والتركستان الروسية حول بحر آرال وبحر 

 قزوين.
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ومن أهم السلع التي يتم نقلها عبر هذه الطرق الحرير، 

واألصواف، والتوابل، والشاي، والمفروشات، والجلود إلى 

المواني المطلة على البحر المتوسط في غربي آسيا، ومن 

 ثم نقلها إلى مواني اروبا.

  القديمةالعربية طرق القوافل:  

شكلت األراضي العربية خالل العصور القديمة      

والوسطى معبرا رئيسيا لمحاور طرق التجارة القديمة بين 

، فعلى المستوى العالمي نقلوا قارتي آسيا وأوروبا
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المنسوجات واألخشاب والعاج والشاي والفيروز إلى قارة 

 أوروبا من شرقي وجنوب شرقي آسيا.

 عنبر:طرق ال  

كانت هذه الطرق تمتد عبر قارة أوروبا لتربط بين     

سواحل البحر البلطي في الشمال وسواحل البحر المتوسط 

في الجنوب، وسميت بهذا االسم ألن العنبر كان يشكل اهم 

السلع التجارية التي تنقل عليها من مراكز انتاجها شماال 

 إلى مراكز االستهالك على سواحل البحر المتوسط جنوبا.
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والعنبر عبارة عن مادة صمغية تفرزها بعض أنواع 

األشجار المخروطية التي كانت توجد اساسا على شواطئ 

 البحر البلطي.

 ثانيا: الطرق المرصوفة

هي الطرق التي قام االنسان بتخطيطها بوسائل مختلفة   

تبعا لدرجة تقدمه الحضاري، ويمكن تصنيفها إلى 

 مجموعتين هما:
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 الطرق القديمة .1

تجهيز الطرق وتحسين يبدو ان الفراعنة عرفوا    

عندما قام مهندسو الملك خوفو ببناء طريق خصائصها 

أثناء نقل الكتل الحجرية الضخمة يخترق الصحراء حجري 

-8903الالزمة لبناء مدفنه المعروف بهرم خوفو خالل 

 .ق.م  8903

ومن المرجح أن الصينيون هم أول من رصف الطرق بكتل 

حجرية ألغراض نقل السلع المختلفة خاصة الشاي 
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والبريد. كما مهدت بعض الطرق القديمة في اراضي 

 الرافدين بالعراق وكذلك في قرطاجة شمال افريقيا، وهنو

 االنكا في مرتفعات األنديز. 

رة في تمهيد ويعتبر الرومان من أكثر الشعوب القديمة شه

شبكة كبيرة من الطرق البرية التي كانت مركزها روما 

عاصمة االمبراطورية الرومانية ذات األطراف المترامية. 

واعتمدوا على كسر األحجار الجيرية في بناء الطرق التي 

 ال تزال موجود في كل من فرنسا وألمانيا والبانيا وإيطاليا.
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 الطرق الحديثة:  .2

لصناعية في اوروبا خالل النصف الثاني أحدث الثورة ا    

من القرن التاسع عشر تغيرات جوهرية في مجال النقل 

، وترتب عنها تطور الطرق وكذلك صناعة بالطرق البرية

السيارات. ويعود  الفضل الي تالفورد وماك آدم اللذان 

 يعدان من اشهر الذين طوروا الطرق البرية.

ل العالم وتتباين دووتنتشر شبكات الطرق المرصوفة بين 

من حيث االتساع والكفاءة، ويمكن تصنيفها في نوعين 

التي تتميز بكثرة تعاريجها شبكة الطرق التقليدية هما: 
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وتفرعاتها كما هو الحال في معظم دول افريقيا. والنوع 

خطوط التي تتخذ شكل بكة الطرق السريعة شاآلخر 

مستقيمة، أو شبه مستقيمة، كما تتسم باالتساع، وتمتد في 

شكل محاور رئيسية تتقاطع مع بعضها البعض بواسطة 

األنفاق او الجسور. وتمتد هذه الطرق في الدول المتقدمة 

المكسيك ، البرازيل وبعض الدول النامية مثل األرجنتين،

 السعودية.و
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 بالسكك  الحديديةالمبحث الثاني: النقل 

 مقدمة:

يعد النقل بالسكك الحديدية أحد الثورات الشهيرة في تاريخ     

النقل وخاصة النقل البري، وتعود الشهرة الى دورها الكبير 

في توطن الصناعات وتنوع االستهالك، وتعمير األراضي 

الجديدة، واستغالل الموارد الطبيعية المتنوعة، واعادة توزيع 

 ميع أرجاء العالم.السكان في ج

القرن وقد بدأت السكك الحديدية في النصف األول من     

م ثم 1323التاسع عشر. وكانت الريادة للبريطانيين عام 
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م، ثم تبعتهما بلجيكا 1381الواليات المتحدة االمريكية عام 

ويطلق لفظ السكك  م.1091م، وفرنسا عام 1383عام 

الحديدية للتعبير عن وسيلة  النقل التي تتكون من قاطرة 

تتبعها عدد من  العربات تقل أو تكثر وتسير على قضيبين 

 متوازيين،

 عناصر النقل بالسكك الحديديةأوال: 

يتكون نظام السكك الحديدية من عنصرين رئيسيين هما: 

 القاطرة الحديدية والخطوط الحديدية.
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 القاطرة الحديدية: .1

قام البريطاني جيمس وات بصناعة أول قاطرة بخارية، وقام 

الفرنسي كوجنيوت بصناعة قاطرة بخارية في نفس الفترة. 

كما نجح البريطاني ريتشارد تريفيثيك في تصميم قاطرة 

جورج ويعتبر البريطاني م. 1398بخارية تجر عربات عام 

الم  من خالل تصميميه أبو السكك الحديدية في العستيفنسون 

عام  Locomotionقاطرة بخارية جديدة تحمل اسم 

، وقد استخدمت هذه القاطرة بشكل تجاري ألول مرة 1319

ثم أدخل افتتحت لحركة الركاب ، و 1023عام  في نقل الفحم
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على قاطرته الجديدة م تعديال وتطويرا 1089عام ستيفنسون 

الحقيقي للسكك ر المولد ، وتعتبRocketالتي اسماها 

 الحديدية، وسارت بين مدينة مانشستر وميناء ليفربول.
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 1089قطار فرنسي عام 
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 أنواع القاطرات:

                           بخاريةال ةقاطرال
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 قاطرات الديزل
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 القاطرات الكهربائية  
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 الكهرومغناطييسيةالقاطرات 
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 :Railwayالخطوط  الحديدية  .2

يوجد اختالف في أنواع الخطوط الحديدية المستخدمة في 

العالم من حيث المقياس أي المسافة الفاصلة بين الخطوط 

، ويعرف مقياس خط السكة الحديد: بالمسافة الحديدية

الفاصلة بين زوج من السكة الحديد بين الحواف الداخلية 

ويمكن أن نميز بين ثالثة أنواع من مقاييس  .السكةلرأس 

 الخطوط في العالم وهي:
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تتراوح المسافة بين القضبان المقياس العريض:  -أ 

م كما في روسيا 3...1م إلى 1.329الحديدية من 

 والهند وأمريكا الجنوبية.

تبلغ المسافة بين المقياس الموحد )القياسي(:  -ب 

ومعظم دول م كما في بريطانيا  1.983القضبان 

 العالم.

 .1.9تبلغ المسافة بين القضبان المقياس الضيق:  -ج 

 متر كما في بعض أقاليم استراليا.
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ومن المساوئ التي تترتب عن اختالف المقاييس بين الدول  

عدم االتصال بين شبكاتها الحديدية، وهذا يبطئ من عملية 

النقل، كما تتعرض الحولة للتلف خالل عملية التفريق عند 

ثم اعادة شحنها مرة  واقع محددة عند الحدود السياسية،م

أخرى، مما يزيد من تكاليف النقل. وممكن أن يحدق اختالف 

المقاييس في  الدولة الواحدة كالهند. ويعود تعدد مقاييس 

 الخطوط الحديدية إلى الظروف التاريخية لنشأة بعض الخطوط

البيئة  ، وخصائص، والظروف االقتصاديةمثل الوطن العربي

 .الطبيعية كما هو  الحال في الهند واستراليا
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 أنماط التوزيع الجغرافي للخطوط  الحديديةثانيا:  

يختلف نمط التوزيع الجغرافي لشبكات الخطوط الحديدية     

في العالم تبعا لعدة عوامل أهمها طبيعة أشكال سطح األرض، 

شكل ومساحة الدولة، حجم وتوزيع السكان، درجة النشاط 

االقتصادي، ودرجة التحضر، ومدى التقدم الحاصل في النقل 

مكن الحديدي، ودرجة انتشار وسائل النقل األخرى. وي

تصنيف أنماط التوزيع الجغرافي للخطوط الحديدية في  العالم 

 إلى أربعة أنماط هي:
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يتميز هذا النمط باتخاذ خطوط السكك  النمط المتقطع: .1

الحديدية شكال متقطعا غير متصل بهدف التغلب على 

السكك العوائق بعض الطبيعية التي  تعترض مسار 

الحديد الذي الحديدية. وخير مثال على ذلك خط سكة 

كما أن السكك  يسير محاذيا لنهر الكونغو في زائير.

الحديدية في دول المغرب العربي مترابطة إال أنها غير 

 متصلة مع مصر بسبب عدم وجود سكة حديد في ليبيا.

وكذلك انقطاع االتصال بين مصر وفلسطين ولبنان 

 وسوريا بفعل االحتالل الصهيوني.
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تتخذ الخطوط الحديدية في هذا النمط الشبكي:  مطالن .2

شكل شبكة كثيفة، تتألف من خطوط رئيسية متقاطعة 

يتفرع منها خطوط جانبية فرعية، كما هو الحال في دول 

 أوروبا واليابان وغربي ا لواليات المتحدة. 
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كة من خطوط رئيسية تتألف الشبالنمط الشريطي:   .8

صيرة في يتفرع منها خطوط فرعية محدودة في عدد ق

. ويمثل هذا النمط مرحلة بدايات مد خطوط أطوالها

السكك الحديدية مثل خط سكة الحديد العابر لقارة امريكا 

. او 13.0الشمالية الذي انهي من مد الخط االول عام 

 كما هو حاصل في الوجه القبلي في مصر.

يعتبر هذا النوع من اكثف الخطوط النمط العنكبوتي:  .9

ا تشغيال، وتمتد الخطوط الحديدية في الحديدية وأكثر ه

شكل شبكة كثيفة جدا تتألف من خطوط رئيسية متقاطعة 
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ومتوازنة يتفرع منها خطوط فرعية متعددة، وتلتقي 

خطوط هذه النمط عند نقاط أو عقد حديدية، ويتميز هذا 

النمط بأن  المسافة الفاصلة بين أي مركز عمراني وخط 

تع االقليم بشبكة حديدية كم، ويتم .1حديدي ال تتجاوز 

كافية وسريعة وانخفاض التكلفة. ويتواجد هذا النمط في 

 مثل روسيا.االقاليم المتطورة. 
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 شبكة الحديد الروسية
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 المبحث الثالث: النقل بخطوط األنابيب

عرفت خطوط األنابيب منذ القدم في نقل المياه سواء على    

مستوى المساكن أو على مستوى الحقول الزراعية، وبعد 

، اكتشاف البترول نالت خطوط االنابيب شهرة في هذا المجال

ويصنف النقل باألنابيب إلى األنماط التالية: أنابيب نقل 

حم  المسيل، البترول، أنابيب نقل الغز الطبيعي، أنابيب الف

 وانابيب نقل منتجات األلبان.أنابيب المواد الكيماوية، 
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 أنابيب نقل البترول:أوال: 

يعتقد أن أول استخدام لألنابيب في نقل البترول تم في 

بلغت  1099، وفي عام 10.3الواليات االمريكية عام 

ألف 20ألف كم منها  89أطوال خطوط أنابيب البترول 

 كم في روسيا. 039كم في أمريكا و

وبعد اكتشاف البترول في كثير من مناطق العالم، تم 

التوسع في انشاء شبكات أنابيب نقل البترول من أماكن 

استخراجه إلى أماكن تكريره في امريكا وروسيا، أما في 
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مناطق البحر الكاريبي والشرق األوسط فمدت الخطوط 

 بين مناطق حقول البترول وموانئ تصديره.
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 زيع الجغرافي لخطوط نقل أنابيب  البترولالتو

 أنابيب نقل البترول في الواليات المتحدة األمريكية -أ 

أنشئ أول خط بترول في الواليات المتحدة    

كم من الخشب لنقل  0بطول  .103األمريكية عام 

 البترول من حقول بنسلفانيا إلى محطة ميلر فارم.

كم بين  00أنشئ خط بطول  1303وفي عام    

حقل بترول شمال غرب بنسلفانيا ومدينة بيتسبرج، 
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وسرعان ما تطورت شبكة أنابيب نقل البترول 

ألهميته مقارنة مع غير من وسائل النقل فزادت من 

ألف كم عام  1.1إلى  .102ألف كم عام  09

ألف عام  339، ثم تسارع نموها ليصل إلى 10.3

 نظر  الشكل التاليا 2990
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 أنابيب نقل البترول في االتحاد السوفيتي سابقا -ب 

 أنشئ أول خط بترولي في االتحاد  السوفيتي سابقا    

حوالي  1003كم، ووصلت عام  339بطول  1338عام 

ألف كم وزادت في الفترة الحالية شبكة نقل البترول  23

في كافة أرجاء روسيا كما في الشكل التالي، ويعتبر خط 

االنابيب العمالق  الذي يسمى بخط  الصداقة من أطول 

ويبلغ طولة  خطوط انابيب العالم في نقل البترول

 كم من حقل باكو في جبال االورال حتى المانيا9399



 حسام سليمان عيـد                                                            النقل البري                                                                 خامسالفصل ال

 611                        غزة  –الجامعة اإلسالمية   

 خطوط انابيب نقل البترول في روسيا
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 أنابيب نقل البترول في اوروبا -ج 

تعود بدايات إنشاء أنابيب  النقل في اوروبا إلى عام     

بعد الحرب العالمية الثانية، واشتدت الحاجة إليه  1093

، ونظرا للتقدم الكبير ألغراض الصناعة ومنها الحربية

شبكة انتشرت في اوروبا وزيادة الطلب في التقنيات 

كبيرة من خطوط نقل البترول، وخاصة من مناطق تكرير 

  كم. 19999البترول على الموانئ إلى الداخل تزيد عن 
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 أنابيب نقل البترول العربي -د 

% من االنتاج .2ينتج الوطن العربي ما يقرب من         

ركز معظمه في الخليج العربي، وتوجد شبكة يتالنفطي الذي 

لنقل البترول من اماكن انتاجه الى معامل التكرير ثم مناطق 

استهالكه. ويعتبر العراق من اقدم الدول العربية الذي انشأ 

سوريا أهمها خط كركوك م 1089عام أنابيب لنقل البترول 

ولبنان على البحر المتوسط من أجل تصديره للخارج، ثم 

اثناء الحرب العراقية االيرانية تحول الخط تركيا ليصب في 

 ميناء ديورتيول في لواء االسكندرونة.
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يأتي خط التابالين في المرتبة  الثانية من حيث التسلسل 

ن وكان مخطط له م، 1039الذي أنشئ عام  الزمني

فلسطين لكن احتالل اليهود  يالسعودية حتى ميناء حيفا ف

لفلسطين غير مساره لينقل البترول من السعودية مرورا 

باألردن وسوريا حتى جنوبي صيدا في لبنان على البحر 

المتوسط، وتوقف هذا الخط بعد احتالل هضبة الجوالن من 

واستعاضت عن بخط أنابيب شرق  م.10.0قبل يهود عام 

ن حقل الغوار العمالق شرق السعودية حتى  ميناء غرب م

 ينبع على البحر االحمر غربا
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 أنابيب نقل الغاز الطبيعيثانيا: 

يعتبر الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة البديلة الهامة     

وخاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة مما في عصرنا الحالي، 

شجع على استغالل المزيد من الغازات الطبيعية. واصبح 

ينقل الغاز في الدولة المتوفر فيها عبر االنابيب مثل 

ما في ناقالت أواالتحاد السوفيتي السابق، او إيران 

 مبردة بعد اسالة الغاز كالجزائر. 

م ما يميز الغاز الطبيعي بأنه من مصادر الطاقة أه     

النظيفة وال ينتح عنه تلوث للبيئة كما يتميز بسهوله 
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استخراجه وطاقته الحرارية العالية وسهوله نقله وتعد 

 استخدامه.

 التوزيع الجغرافي ألنابيب الغاز الطبيعي:     

كم من خطوط م  1.3يوجد في الوقت الحالي حوالي 

ومن أهم مناطق استخدام األنابيب الطبيعي،  أنابيب الغاز

على نطاق واسع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

 السوفيتي سابقا، ودول أوروبا الغربية، والوطن العربي.

وتتسم أنابيب نفل الغاز بارتفاع تكلفة االنشاء مقارنة 

 بأنابيب نقل البترول، واتساع قطر األنبوب.
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 الواليات المتحدةأنابيب نقل الغاز في  .أ 

تحتل الواليات المتحدة المرتبة األولى من حيث اطوال     

ألف كم،  039شبكات أنابيب الغاز عالميا، وتمتلك قرابه 

انتاج الغاز الطبيعي أماكن وساهم اتساع مساحتها وتباين 

نمط طولي في توزيع شبكة  على وجوداستهالكه ومناطق 

بشكل واضح في يب الغاز، وتتركز شبكة األنابأنابيب 

مناطق الكثافة السكانية المرتفعة، والتركز الصناعي، 

 المستوى المعيشي المرتفع.
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ربطان بين حقول يمن أهم خطوط هذه الشبكة خطان و   

الغاز الطبيعي في والية تكساس وشبكات األنابيب المحلية في 

، 1081ي أنشأت في عام تال منطقة البحيرات العظمى

إقليم البالش في شرق الواليات المتحدة وتربطهما مع 

. كما يوجد خط يربط بين حقول الغاز الطبيعي في االمريكية

كم أنشئ  299جنوب والية تكساس ووالية فرجينيا بطول 

 .1031عام 
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 أنابيب نقل الغاز الطبيعي في االتحاد السوفيتي سابقا  .ب 

 يتوافر في االتحاد  السوفيتي سابقا شبكة واسعة من     

 39خطوط أنابيب نقل الغاز  الطبيعي يصل إجمالها قرابه 

ألف كم. ويوجد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز في األورال 

والمناطق الصناعية مثل فازان، كما توجد مجموعة من 

الخطوط تصل بين حقول الغاز في سارتوف والعاصمة 

 موسكو وجوركي وستاللينجراد.

من روسيا إلى دول أوروبا كما ينقل الغاز الطبيعي      

الغربية بواسطة خط األنابيب العمالق الذي يمتد لمسافة 
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كم مشكال بذلك أطول خط في العالم ويعمل منذ  3999

 ، ويغذي كل من ألمانيا وفرنسا واسبانيا.1039

 أنابيب نقل الغاز في اوروبا  .ج 

تنتج اوروبا الغاز الطبيعي ولكن ال يكفي لالستهالك      

تستورد العجز من روسيا والجزائر وقطر و المحلي

واإلمارات. وتعتبر فرنسا من اشهر الدول األوروبية التي 

تعتمد نظام شبكة أنابيب الغاز، ومن أهم الشبكات شبكة 

األنابيب التي تصل بين حقل سان مارشيه ومدن جنوب 

 فرنسا.
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 ز الطبيعي في هولندا بإقليم جروننجيناكما اكتشف الغ     

في سبعينيات القرن المنصرم، واصبحت تصدره لدول اوروبا 

بواسطة شبكة واسعة من انابيب نقل الغاز، وسهم الغاز 

% من إجمالي الطاقة المستهلكة في هولندا. كم 39بحوالي 

أدي اكتشاف الغاز في بحر الشمال إلى إنشاء شبكة كبير من 

 األوروبية. لألسواقاألنابيب لنقله 
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 الغاز العربي أنابيب نقل .د 

م م  238يبلغ إنتاج العالم العربي من الغاز الطبيعي قرابه     

% 22%، ويشارك حوالي 11حوالي مليار متر مكعب أي  ³م

 .1009من االحتياطي العالمي عام 

للغاز الطبيعي تأتي الجزائر في مقدمة الدول العربية إنتاجا     

الغاز الطبيعي في الوطن % من إنتاج 83 بـ فهي تسهم

، .103العربي، ومن أهم  الحقول حقل حاسي الرمل عام 

وبدأ انتاجه في عام ويعتبر احد حقول الغاز العمالقة عالميا. 

عدد من خطوط أنابيب تنتهي إلى  لالحق اويخرج من هذ.10.1
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ميناء أزريو غربي الجزائر، وإلى ميناء سكيكدة حيث تواجد مصانع 

س تنورة إلى جزيرة صقلية في أوكذلك عن طريق رتسييل الغاز، 

 بالخط الشرقي. سمىالبحر المتوسط وإيطاليا وي
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الجزائر  في المركز الثاني بعدلعربية السعودية المملكة اتأتي  

ويوجد الطبيعي عربيا. اج الغاز % من إنت29وتسهم بحوالي 

إضافة إلى تجميع الغاز في المملكة حقالن هما الكرن والدرة 

المصاحب لحقول  البترول العمالقة. ويخرج الغاز الطبيعي 

من حقل الغوارن عبر خط أنابيب بتروالين العمالق الذي 

 ينتهي في ميناء ينبع على البحر األحمر.

ة بعربيا بسنفي المركز الثالث اإلمارات العربية وتأتي      

%، ويستخدم الغاز محليا في توليد 13انتاج تقدر حوالي 
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الكهرباء وتحليه مياه البحر والصناعات البتروكيماوية، 

 .ويصد ر الغاز عن طريق جزيرة داس بإمارة أبو ظبي

 

 

 


