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 الدي، العشيشأهي الغاليت ووين ينتظزون هىسن احلصاد إىل الذ
 ، سوجتي العشيشةإىل التي كانت يل خري هعني يف رحلتي

 إىل أبنائي نىر عيني وفلذة كبدي
 إىل إخىتي وأخىاتي سند ظهزي

 إىل كل هن وقف جبانبي
 إىل اهت اإلسالم، أهت التىحيد
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 شكر وتقدير
هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد الخمق والمرسمين سيدنا محمد عميو أفضل الحمد  

 الصالة وأتم التسميم وبعد:
أحمد اهلل وأشكره عمى عظيم نعمتو وفضمو عمي، أن يّسر لي إتمام ىذه الرسالة، راجيًا منو عز  

 تحسان والقبول.مقى االسناتي وخالصًة لوجيو الكريم، وأن تفي ميزان حس اوجل أن يجعمي
لتاضمو  ،رائد أحمد صالحةستاذي الااضل الدكتور  ألوالتقدير  ومن ثم أتقدم بخالص الشكر 

   .في إنجازىاالتي كان ليا األثر  تقديم توجيياتو ومالحظاتو القيمةالرسالة، و باإلشراف عمى 
 :شةكما وأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناق

سم الهندسة أستاذ هندسة الطرق والمواصالت المشارك، بقحضرة الدكتور/ يحيى رشدي السراج 
 .سالميةالمدنية ـ الجامعة اإل

، بقسم الجغرافيا الجامعة المشارك أستاذ الجغرافيا البشرية حضرة الدكتور/ فوزي سعيد الجدبة
 اإلسالمية.

جيياتيما ونصائحيما عظيم األثر في إثراء الدراسة، ذين تاضال بقبول المناقشة والتي سيكون لتو مال
 فجزاىم اهلل كل خير.

بو أصبري حمدان، والدكتور أشرف شقفة، والدكتور كامل  /الدكتور من كل  ل شكرأتقدم بجزيل الو 
 عمى نصائحيم العممية لممادة، ولكل أعضاء ىيئة التدريس في قسم الجغرافيا. ظاهر
رئيس قسم وحدة  شعبان أيمن أبوبمدية غزة، وأخص بالذكر الميندس  وأتقدم بالشكر العظيم إلى  

 و من بيانات وخرائط أثرت الدراسة.نظم المعمومات الجغرافية، لما أمدني ب
والمشورة، إلتمام ىذه الدراسة، كل من قدم لي يد العون والمساعدة  وأسدي شكري وعرفاني ل 

 022حوالي من تعاون في العد المروري، حيث كمف  ، لما أبداهالسراج رشدي يحيىخاصًة الدكتور  
المعيد في قسم اليندسة المدنية،  المعتصم باهلل أبو شعبانلميندس  واطالب في قسم اليندسة المدنية، 

عمل العد وذلك إلشرافو الميداني عمى عممية العد المروري، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لاريق 
 .عمر اليازجي ابن أختي غسانالمروري، خاصًة 

والدي الذين تحمال الكثير  وال يسعني أيضًا إال أن أسجل شكري إلى أفراد أسرتي كافة، وبخاصة 
تقدم بجزيل أ عمى أن أسدد ولو مثقال ذرة مما قدماه لي، وكذلك تعالىمن أجمي، فأرجو أن يوفقني اهلل 

 .إلتمام ىذه الرسالةزوجتي التي كانت بجانبي دومًا، وبذلت معي الجيد الكبير الشكر ل
 

 

 يجعل عممنا خالصًا لوجيو الكريم أسأل اهلل العمي القدير أن يناعنا بما عممنا، وأن
 وبارك اهلل فيكم ورفع درجاتكم
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 ممخص الدراسة
غزة عمى النقل البري فقط، األمر الذي أدى إلى وجود عدة مشاكل  دينةيقتصر النقل في م 

بيا العديد من التشققات  يوجد حيث المرصوفة غير الجيدة بعض الطرق كما وتوجد ىناكمرورية، 
والذي أدى بدوره إلي إرباك الحركة والتصدعات، وأيضًا قمة أماكن التوقف عمى مستوى مراكز المدينة 

 .حيانفي بعض األبل وتوقايا 
مبية غزة، ومدي كااءتيا ومالئمتيا لت مدينةالنقل في  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع شبكة 

، وعمى أنواع الطرق وتوزيعيا الجغرافي، ودراسة حركة وكيااً  المجتمع المحمي وتحميميا كماً احتياجات 
 .دينة غزةالعوامل المؤثرة في النقل البري بمو  ،المرور عمييا

مدينة لمتعرف عمى الخصائص العامة لشبكة النقل في ولقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصاي  
، وعمى المنيج األصولي لمتعرف عمى العوامل المؤثرة في شبكة النقل حسب وظياتياوتصنيايا غزة 

البري بمدينة غزة، وكذلك فقد اعتمدت الدراسة عمى العمل الميداني من خالل حصر حركة المرور 
 يضًا.أعمى الطرق، وتحديد عرض الرصيف، وكذلك توزيع االستبيان عمى السائقين وعمى الركاب 

راسة من خالل التحميل الكمي لمطرق أن شبكة النقل البري في مدينة غزة غير مكتممة ونتج عن الد 
طريق حتى تصل إلى درجة الترابط المكتمل، وكذلك بينت الدراسة تأثير  02الترابط وىي تحتاج إلى 

 ،توقات أنواع النقل األخرى والعامل السياسي بشكل واضح عمى النقل البري في مدينة غزة، فبسبب
حيث أصبحت مينة السواقة لمعاطمين عن العمل، أثير العامل االقتصادي عمى النقل في مدينة غزة وت

ج عن ونت وكذلك وجود العديد من وسائط النقل القديمة، حيث ارتااع أسعار وسائط النقل الحديثة،
بقتيا ة أكبر من الطرق المعبدة، وأن الطرق المعبدة تختمف في طالدراسة أن طول الطرق الترابي

، ونتج عن الدراسة أيضًا بأن ىناك من المشاكل، حيث الحار والتشققاتالسطحية والتي بيا العديد 
 تجاوز من قبل السائق لقوانين السير سواء بالدخول في طرق ممنوعة أو العمل في منطقة ممنوعة.

وتوسعتيا  ةطرق ورفع كااءتيا من خالل شق طرق جديدلم الصيانة الدوريةبولقد أوصت الدراسة  
واستخدام الجسور أو األنااق في حركة المرور وتعبيد الطرق الترابية، تخايف الضغط عمى وسائط 

 02وذلك تشجيع المواطن بالتنقل بوسائط النقل العام كالحافالت ذات سعة راكب، 4النقل من حمولة 
سكنية،  ء مبان  نشاعدم الترخيص من قبل بمدية غزة إل، كما أوصت الدراسة باً راكب02راكب وسعة 

مواقف متعددة الطوابق أو إنشاء خاصة األبراج، إال بوجود موقف لمسيارات تحت األرض، وكذلك 
تحت األرض حتى ال تعيق حركة السير، وأوصت أيضًا بضرورة االىتمام بأنواع النقل األخرى كالنقل 

 قوانين السير ومنطقة عممو.، وأوصت الدراسة بضرورة إلزام السائق بالبحري والنقل بالسكة الحديد
 
 



 ج

 

Abstract  

Transportation in Gaza City is limited to land transportation only, a 

matter which led to several traffic problems. In addition to this, there are 

some paved roads which are unfit as they are full of many cracks and splits, 

also the lack of parking lots in the city centers a matter which in its turn led 

to confusion in the traffic and in some cases complete halt.  

The study aims to identify the situation of the transportation network 

in the city of Gaza, its efficiency and suitability to meet the local community 

needs and analyze them. It also aims to identify the kinds of roads and their 

geographic distribution and the study the of the traffic movement on them, 

and the factors affecting the land transportation in the city of Gaza. 

The study adopted the descriptive approach to identify the general 

characteristics of the transportation network in the city of Gaza and their 

classification according their function, and the fundamentalist approach to 

identify the factors affecting the land transportation network in the city of 

Gaza. It adopted the analytical approach to analyze the data in order to 

identify the extent of the interaction between the various activities, The 

study also adopted the field work through defining the traffic movement on 

the roads, the width of the pavements and the distribution of the 

questionnaires to the drivers and passengers as well. 

The study concluded, through quantitative analysis of the roads, that 

the land transportation network in the city of Gaza is not completely 

correlated and it needs 26 roads to reach the degree of complete 

correlation. The study also showed the effect of the political factor in a clear 

manner   on the land transportation in the city of Gaza because as a result of 

it other transportation kinds stopped, It also showed the effect of the 

economic factor on the transportation in the city of Gaza since driving 

became the occupation of the unemployed people. This is added to the 

existence of old means of transportation and the rise in the prices of the 

modern means. 

 The study concluded that the length of the sandy roads is more than 

the paved roads and that the paved roads are different in their surface layer 

and they have several problems as they have many holes, cracks. The study 
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also concluded that the drivers violate the traffic laws either by entering into 

banned roads or working in banned area. 

 The study recommended that the roads should be periodically 

maintained and their efficiency should be promoted by constructing new 

roads, expanding them, using bridges and tunnels in the traffic, paving the 

sandy roads, alleviating the pressure on the four passenger means of 

transportation by encouraging the citizens to take the public means of 

transportation like the 50 and 30 passenger capacity buses. The study also 

recommended that Gaza Municipality should refrain from issuing licenses to 

establish housing buildings, especially towers, unless underground parking 

,and also to establish multi-storey or underground parking lots in order not 

to obstruct the traffic. The study recommended paying attention to other 

kinds of transportation like the sea transportation and railway 

transportation. The study recommended forcing the driver to abide by the 

traffic regulations and limiting himself to his area of work. 
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 مقدمة
البري مف الخدمات التي تيتـ بيا الدولة بشكؿ كبير، فيي العامؿ تعتبر شبكة النقؿ 

األساسي في تطور اإلقميـ وتوفير األمف والقوة، فاإلقميـ ذو الطرؽ الجيدة والمخططة يعطي الدولة 
قوة اقتصادية وتجارية وعسكرية، لذا نجد أف الدوؿ عند الحروب سرعاف ما تقوـ بتدمير الطرؽ 

لـ تعد أىمية النقؿ عند ىذا الحد، بؿ أصبح ذو أىمية بالغة حتى عند وكافة وسائؿ النقؿ، و 
 أصحاب الرياضة فالدوؿ الضعيفة في النقؿ ال يحؽ ليا استضافة المسابقات الرياضية العالمية.  

 تعميره لؤلرض،بو  ارتباطًا وثيقًا بو، وارتبط تطوره ولقد ظير النقؿ منذ ظيور اإلنساف
ما ىي إال حركة بيف نقطة وأخرى  إلى آخرمف مكاف  الو، فحركتوفكثيرًا ىي تنقبلتو وترح

النقؿ في بداية  استيدفت إشباع رغباتو االقتصادية وتحقيؽ مصالحو ومنافعو الذاتية، فقد استخدـ
 لمتطور الحضري وزيادة عدد السكافونظرًا  األمر األيدي واألكتاؼ، ثـ استخدـ عربة الجر،

مف النقؿ البري والبحري  إلى ما ىو عميو حالياً ة، تطورت وسائؿ النقؿ ـ في أقاليـ متباعدوانتشارى
  (1).والنقؿ الجوي

معيارًا النقؿ يعد  رتحاؿ مف مجريات حياتنا اليومية، لذاحركة االتصاؿ واال أصبحت
التي تباطات اإلقميمية التفاعؿ المكاني واالر  قياس العبلقات واالرتباطات بيف إقميـ وآخر، حيثل

ال تبرز بدوف حركة، حيث مف األمور األساسية لمجغرافيا، لذا فإف االختبلفات المكانية  تعتبر
"إنؾ إذا قيدت  "Kelikh"النقؿ الشراييف التي تغذي اإلقميـ بأسباب الحياة فقد قاؿ  شبكات عتبرت

 (2).مواصبلت أمة مف األمـ فكأنؾ محوتيا مف الوجود

أحد  حسينيا ورفع مستواىا، وذلؾ ألنيا أصبحتكثير مف الدوؿ بشبكات النقؿ وتاىتمت  
والتوزيع  مثؿ حمقة الوصؿ بيف اإلنتاجى قوة الدولة وتقدميا ورقييا، فيي تمة عمميالمؤشرات ال

المنفعة المكانية لكؿ مف السمع واأليدي العاممة، فبدوف النقؿ ال يمكف  واالستيبلؾ، وُتوجد
نشاءوارد الطبيعية االستغبلؿ األمثاستغبلؿ الم صناعات جديدة وتوطنيا في األماكف  ؿ، وا 

 ( 3)واد أولية وعمالة إلى منطقة أخرى.االقتصادية، ألنو يمكف نقؿ مقومات الصناعة مف م
باإلضافة إلى الدور الحيوي الذي يمعبو النقؿ في توزيع السكاف عمى سطح األرض طواؿ  

الحضارات القديمة، وكذلؾ اكتشاؼ مراحؿ التاريخ، فقد كاف لو دور ال يمكف إغفالو في ظيور 
أراضي جديدة مما عمؿ عمى إعادة توزيع السكاف، فقد اندفعت موجات متتالية مف سكاف العالـ 

                                                           

 .17(، ص 1987)الموصؿ: دار الكتب لمطباعة والنشر،   جغرافية النقؿ والتجارةعمي غالب، سعدي ( 1)

 .13؛ القاىرة: دار المعرفة الجامعية، بدوف تاريخ(، ص 1)ط دراسات في جغرافية النقؿمحمد مرسي الحريري،   (2)

 ، ص ج ـ د.(2004) ط؛ القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية،  النقؿ أسس ومنياج وتطبيقات، عز الديف فاروؽ كامؿ (3)
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، وكذلؾ يعمؿ شؽ الطرؽ وتعبيدىا إلى إعادة توزيع (1) القديـ إلى العالـ الجديد بعد اكتشافو
لضغط السكاني مف المدف المزدحمة السكاف بإيجاد مناطؽ ومدف جديدة يتوجيوا ليا، مما يخفؼ ا

 سكانيًا.
( دورًا متميزًا في دراسة خريطة شبكة الطرؽ GISوتمعب تقنية نظـ المعمومات الجغرافية )

وتحاوؿ الدراسة تطبيؽ تقنية نظـ المعمومات الجغرافية في استخبلص العبلقات المكانية ، وتحميميا
 .وتمثيميا عمى خرائطبمدينة غزة لشبكة الشوارع 

، يمنع دخوؿ 2006منذ العاـ  ونظرًا ألف مدينة غزة تقع تحت حصار صييوني جائر 
عديد مف المشاكؿ في شبكة ذلؾ إلى ظيور  فقد أدى، مواد البناء والبنية التحتية بشكؿ خاص

النقؿ ناىيؾ عف عدـ توفر النقؿ بالسكة الحديد والنقؿ الجوي والنقؿ البحري، وبالرغـ مف إقامة 
إال أنيا غير مكتممة وال تتناسب مع الزيادة السكانية والنمو الحضري، باإلضافة  ،رؽعدد مف الط

وعميو مف األىمية بمكاف دراسة النقؿ في مدينة غزة، لموقوؼ بشكؿ عممي عمى  ،إلى عدـ كفاءتيا
 حالتو ومشكبلتو.

 
 مشكمة الدراسة:

يتناسب ذلؾ مع  وقدغزة عمى النقؿ البري فقط،  دينة ومحافظاتيقتصر النقؿ في م
ف كاف لمنقؿ البحري والجوي أىمية كبيرة الصغيرةمساحة القطاع  بالعالـ الخارجي،  لبلتصاؿ، وا 
تعتبر المدينة الرئيسة في القطاع فمف الطبيعي أف تعاني مف االزدحاـ المروري  وألف مدينة غزة 

الضيقة وذات في بعض المناطؽ الحيوية، ناىيؾ عف وجود عدد مف الطرؽ غير المرصوفة و 
الدراسة في الجودة الرديئة، ىذا بدوره يؤثر سمبًا عمى حركة المرور في المدينة وتتحدد مشكمة 

األسئمة التالية:

ما ىي الخصائص العامة لشبكة النقؿ البري في مدينة غزة، مف حيث أنواع الطرؽ وتصنيفيا  .1
ية ليا.، وامتدادىا واتجاىاتيا والحالة المرور والتوزيع الجغرافي ليا

ما العوامؿ المؤثرة في شبكة النقؿ البري في مدينة غزة؟ .2

ما ىي خصائص وسائط النقؿ وحركتيا في مدينة غزة؟ .3

؟ونطاؽ الخدمة ومجاليا كفاءة الطرؽ مف الناحية اإلنشائية مدىما  .4
 
 
 

                                                           

 .22(، ص 1988 ،؛اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية1)ط نقؿجغرافية ال( محمد خميس الزوكة، 1)
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 أىمية الدراسة:
مد اإلقميـ بالحركة، يعتبر النقؿ ركيزة مف الركائز األساسية لبلقتصاد والعمود الفقري الذي ي 

 وعميو فإف أىمية دراسة الموضوع تكمف فيما يمي: 
أف النقؿ البري الوسيمة الوحيدة لمنقؿ في مدينة غزة. .1

تفيد ىذه الدراسة في التخطيط الحضري عمى وجو الخصوص، وأصحاب القرار في خططيـ  .2
المستقبمية بشكؿ عاـ.

سهى فً حىفٍز قاعذة بٍاَاث يهًت ًٌكٍ وانذي سٍ GISاستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية  .3

ححذٌثها وحعذٌهها وقج انحاخت، َاهٍك عٍ انخزائط وانُخائح انخً سىف حكىٌ عىَاً نهًخططٍٍ 

وأصحاب انقزار.

 
 أىداف الدراسة:
 : ما يمي تيدؼ الدراسة إلى

وانتشارىا  نواع الطرؽوأ غزة، مدينةالنقؿ في  شبكةالخصائص العامة ل بعض التعرؼ عمى .1
ومدى كفاءتيا.

في شبكة النقؿ، وأثر ىذه العوامؿ عمى تطور شبكة النقؿ. ةؤثر تحديد العوامؿ الم .2

وسائط النقؿ ودورىا في تقديـ الخدمة لمسكاف.أنواع  ىعم التعرؼ .3

المروري لوضع الحموؿ ليا. االزدحاـأماكف  أكثر التعرؼ عمى .4

بكة النقؿ باستخداـ نظـ المعمومات ترتبط بقاعدة بيانات لش التي خرائط رقميةبعض الإعداد  .5
(.GISالجغرافية )



 أسباب اختيار الموضوع:
نيا مف الخدمات الميمة في القطاع وليا تأثير عمى إلى دراسة شبكة النقؿ، حيث إ الحاجة 

 اإلىماؿ سواء في تحسيف جودتيا أـ توزيع السكاف وخريطة استخداـ األرض، كما وأنيا تعاني مف
ر مدينة مف حيث عدد السكاف في االختيار عمى مدينة غزة ألنيا أكثري، ووقوع صيانتيا بشكؿ دو 

 وألنيا تعد المدينة األـ أو ما يعرؼ بعاصمة القطاع.  ،محافظات غزة


 فرضيات الدراسة:
تقوـ عمى الفرضيات التالية: 

ر عمى الزيادة السكانية والتوسع العمراني، والظروؼ السياسية واالقتصادية، بشكؿ كبي أف .1
شبكة النقؿ.
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ر بشكؿ كبير عمى نقؿ وحركة السكاف والبضائع.يؤث فقط، عمى النقؿ البري أف االعتماد .2

أف شبكة الطرؽ والمواصبلت في مدينة غزة ذات كفاءة وجودة ضعيفة. .3

.ات الطرؽمرورية حادة، في حاؿ إىماؿ شبك تكبلأف تواجو مدينة غزة مش .4


 منطقة الدراسة:
اسة في حدود مدينة غزة فيي تعتبر عاصمة المحافظات الجنوبية، تنحصر منطقة الدر  

كما وأنيا تعتبر مف أكثر مدف  ـ،45، وترتفع عف سطح البحر 2كـ45حيث تبمغ مساحتيا 
)الجياز المركزي لئلحصاء  نسمة 551.832محافظات غزة سكانًا فقد بمغ عدد سكانيا حوالي 

، يحدىا مف الشرؽ أراضي فمسطيف المحتمة، ومف (ويكتاب فمسطيف اإلحصائي السن2011الفمسطيني، 
الغرب البحر المتوسط، أما مف ناحية الشماؿ فتحدىا جباليا، ومف الجنوب المغراقة ومدينة الزىرة، 

 °31 54و'°  31 42، ودائرة عرض 'شرقاً ° 34 51و '° 34  37وتقع بيف خطي طوؿ '
 (.1رقـ ) لخريطة، كما في اشماالً 

 

 دراسة:الحد الزمني لم
في مدينة  إلحصائيات، المرتبطة بشبكة النقؿارتبط الحد الزمني ليذه الدراسة بمدى توفر ا 

غزة، مستعينًا بالبيانات المتوفرة لدى الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، وبعض المؤسسات 
 .(1133 ـ3991 )األخرى، حيث تـ تحديد ىذه الفترة ما بيف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 الموقع الجغرافي لمدينة غزة( 1) الخريطة رقـ

. بتصرؼ 11(، ص 1997األرقـ، الجزء األوؿ،  ؛ غزة: مكتبة دار1، ) طاألطمس الفني "محافظات غزة"المصدر: وزارة التخطيط والتعاوف الدولي،  
 الطالب.
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 الدراسات السابقة: 
 

شاط ىدفت ىذه الدراسة إلعطاء صورة واضحة لمن: (1981) عصفورجياد الدراسة  .1
براز المشكبلت المتعمقة بعممية النقؿ البري وشبكة  االقتصادي في األردف، والعوامؿ المؤثرة فيو، وا 

الطرؽ في الدولة.

ولقد اشتممت الدراسة عمى جمع البيانات التي ليا عبلقة بالنقؿ البري وبالنشاط االقتصادي   
 في األردف، والدراسة الميدانية.

ت التي تتصؼ بكثرة المراكز السكانية تشكو مف قمة خدمات توصؿ الباحث بأف المحافظا 
الطرؽ، وكذلؾ وجود ازدحاـ واختناؽ حركة المرور خاصة عند مداخؿ العاصمة، وأوصى 

نشاء الجسور واألنفاؽ.  بتحسيف حالة الطرؽ وا 
 
لممشكبلت التي تعرقؿ تقدـ  عمى التعرؼىدفت الدراسة  :(1991) الحروبدراسة صقر  .1

دىارىا، ودراسة وسائؿ النقؿ في مدينة عماف الكبرى، واقتصرت الدراسة عمى التعرؼ المدينة واز 
ة لممصادر التي تعالج النقؿ في داخؿ المراكز الحضرية، والنقؿ بشكؿ عاـ، وذلؾ بواسطة الدراس

 .الميدانية
كاف بحث مشكبلت النقؿ الجوي في عماف، فقد تـ معالجة مشكبلت مطار  الدراسةوفي ختاـ  
 وانتقاؿ حركة النقؿ الجوي إليو. 1983اف المدني بإنشاء مطار الممكة عمياء الدولي عاـ عم
لخصت أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث لموصوؿ إلى تصور واضح لما ينبغي أف تكوف  

 عميو شبكة النقؿ في عماف الكبرى.
 
لعامة لشبكة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الخصائص ا :(1111) جرارمازن دراسة  .3

الطرؽ في محافظة نابمس مف حيث امتدادىا واتجاىاتيا وأنماط ىذه الطرؽ وتصنيفيا، و إبراز 
التعرؼ عمى أنماط و دور العوامؿ الطبيعية والبشرية عمى كؿ مف شبكة الطرؽ وحركة النقؿ، 
 وسائؿ النقؿ وحركتيا، واآلثار االقتصادية االجتماعية والبيئية المترتبة عمييا.

الطرؽ ة بالنسبة لمسكاف، وتأثر امتداد واتجاه عمى أف الطرؽ غير كافي توصمت الدراسةو  
يعود ألسباب االقتصار عمى النقؿ البري، أظيرت الدراسة أف ركة النقؿ بالعوامؿ البشرية، و وح

دـ كفاية وسائط سياسية، ومف خبلؿ المقارنة الدولية حوؿ مؤشر ممكية السيارة تبيف عو طبيعية 
، وأف أكثر المناطؽ نشاطًا وحركة ىو مركز لعدد السكاف في محافظة نابمس بالنسبة النقؿ

المحافظة ومحيط مركزىا التجاري، وأف ىناؾ توافؽ بيف حجـ حركة النقؿ المؤدية إلى مركز 
 المحافظة والتوزيع الجغرافي لممحافظات األخرى.
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ؿ في المحافظة بالنسبة ضرورة تعويض النقص الحاصؿ في وسائط النقوأوصى الباحث ب 
بتشجيع وسائط النقؿ العامة مف أجؿ تقميؿ اآلثار البيئية لوسائط النقؿ، وكذلؾ تخفيؼ  ،لمسكاف

 .أزمة المرور عمى مركز المحافظة
 

لى إبراز البناء الداخمي لشبكة النقؿ في الدراسة إ ىدفت(: 1113دراسة عصام محمد ) .4
المستخدمة في نقؿ الركاب، وعمى حركة النقؿ  محافظة سوىاج، والتعرؼ عمى أىـ المحاور

وأحجاميا وتحديد أنماطيا وخصائصيا، والتوقؼ عند أىـ المشكبلت التي تعاني منيا المحافظة.

مف  ولقد اتبع الباحث الدراسة الميدانية والمنيج التحميمي، وذلؾ لتحميؿ النظـ، واستخدـ عدداً  
 البيانات. األساليب الكمية في مواضع متعددة لمعالجة

وتوصؿ الباحث إلى أف ىناؾ ضغط وازدحاـ في الطرؽ، وأف أطواؿ طرؽ الدرجة الثانية  
تأتي في المرتبة األولى مف جممة أطواؿ الطرؽ، وأف نير النيؿ يعتبر العامؿ الرئيسي في توزيع 
يع طرؽ ووسائؿ النقؿ في المحافظة، وأف ىناؾ ارتباط واضح بيف شبكة النقؿ مف جانب والتوز 
 السكاني مف جانب آخر، لذا أوصى الباحث بأف يتـ إنشاء طرؽ جديدة في التجمعات العمرانية.

 

تناولت الدراسة تخطيط شبكة المواصبلت في مدينة جنيف، (: 1116دراسة أحمد مصمح ) .5
وذلؾ إليجاد حموؿ مناسبة لمشاكؿ المواصبلت التي تعاني منيا المدينة، وغياب تخطيط 

ؾ إعداد مخطط قصير األمد إضافة لؤلىداؼ التفصيمية.المواصبلت، وكذل

اشتممت الدراسة عمى جمع المعمومات اإلحصائية المختمفة مف مصادرىا المختمفة، إضافة  
 لممسح الميداني، ودراسة الواقع الحالي لشبكة الطرؽ ووصفيا وتقييميا.

رة، وتوفير مواقؼ أوصى الباحث بعمؿ برامج تشجيعية الستخداـ الحافبلت وخاصة الكبي 
عادة تموضع محطات الحافبلت  مييأة الستقباؿ األعداد المتزايدة مف الركاب والمسافريف، وا 

 والتاكسيات لممسافات البعيدة.
 

 مدينة في العامة الخدمات واقع تحميؿإلى  دراسةال تىدف(: 1117) عوادةدراسة غرود  .6
 في وارتكزت الخدمات، ىذه إلى صوؿالو  سيولة مقاييس تطبيؽ خبلؿ مف دراسية كحالة نابمس

 في العامة لمخدمات الميداني المسحب فقد قاـ والتحميمي، الوصفي المنيجيف عمى منيجيتيا
 .سكافال عمى توزيعيا تـ واستبانة ،المدينة

 

 لحركة الحالي الوضع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت (:2011دراسة محمد الخطيب ) .7
 التعرؼ إلى إضافة فييا، المؤثرة والعوامؿ الحركة و وحجـ لطرؽا حيث مف جنيف محافظةب النقؿ
  .النقؿ تواجو التي المشكبلت أىـ عمى
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لىالعامة،  النقؿ وسائط استخداـ عمى الناس تشجيع ضرورة الدراسة إلى تأوص   ضرورة وا 
 العناية بالطرؽ. اجؿ مف خاصة مؤسسات إنشاء
 في متوسطة بدرجة التعميمية الخدمات إلى الوصوؿ في سيولة وجود الدراسة نتائج أظيرت 
 بدرجة صعوبةزواتا، و  قميؿ، كفر مثؿ المدينة ضواحي بعض باستثناء نابمس، مدينة أحياء معظـ
 والبنوؾ، العامة، المكتباتو  الحكومية، المستشفيات إلى لموصوؿ المدينة ضواحي في كبيرة
  .والبريد
 عف الخدمات عدبُ  إلى ترجع العامة الخدمات إلى الوصوؿ صعوبة أف الدراسة نتائج أشارت 
 .عامة مواصبلت توفر وعدـ مرورية، إعاقات وجودو  السكف، مكاف
 رئيسي كعامؿ العامة الخدمات إلى الوصوؿ سيولة مقاييس اعتماد بضرورة الدراسة أوصت 
 الحركة لتنظيـ مرورية خطة وضع ضرورةو  المدينة، في الخدمات ىذه وتوزيع تخطيط عند
 .نابمس مدينة في العامة المواصبلت خدمة توفير عمى والعمؿ لمواصبلتوا
 

 ممخص الدراسات السابقة:
، وخاصة شبكات طرؽ النقؿ البري وسائؿ النقؿلقد قاـ الباحثوف في الرسائؿ السابقة بدراسة  

 ييا،والتعرؼ عمى خصائصيا والعوامؿ المؤثرة عمييا، واآلثار المترتبة عم ودراسة مدى كفاءتيا،
، كما استخدمت الدراسات المنيجيف المسح الميداني وجمع البيانات اإلحصائيةمستخدميف 

والتحميمي، وتوصمت الدراسات بأف الطرؽ غير كافية وىناؾ ازدحاـ فييا، وأنيا تتأثر  الوصفي
مة المشكوضعوا االقتراحات والتصورات التي يمكف أف تعالج  وأخيراً بالعوامؿ الطبيعية والبشرية، 

 كإنشاء طرؽ جديدة وبناء جسور وكباري، والصيانة المستمرة.
( والتي سيستخدميا GISتستخدـ أي مف الدراسات السابقة نظـ المعمومات الجغرافية )لـ  

 .الباحث
 
 ىج الدراسة:امن

 اعتمد الطالب عمى عدد مف مناىج الدراسة الجغرافية أثناء إعدادىا وىي كالتالي: 
 
المنيج الوصفي: .1

وتاريخيا  مدينة غزةستخدمو الطالب لمتعرؼ عمى الخصائص العامة لشبكة النقؿ في يث اح 
وتصنيفيا حسب وظيفتيا، وسوؼ يتـ المسح الميداني في منطقة الدراسة، واالعتماد عمى جمع 

  .المعمومات
 



11 

 

األصولي:المنيج  .1

 ة أو طبيعية.تـ مف خبللو دراسة العوامؿ التي تؤثر في شبكات النقؿ سواء كانت بشريو  
 
المنيج اإلقميمي: .3

تـ دراسة التبايف المكاني بمنطقة الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ دراسة مف خبلؿ ىذا المنيج  
 شبكات النقؿ، ودراسة حركة وسائط النقؿ.

 
المنيج التاريخي: .4

دراسة وسائط النقؿ عبر مراحؿ مختمفة مف الزمف، وتأثير العامؿ وتـ مف خبلؿ ىذا المنيج  
 ي عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة، خبلؿ السنوات الماضية.السياس

 
 المنيج التحميمي: .5

سيتـ استخداـ المنيج التحميمي لتحميؿ المعمومات لمتعرؼ عمى مدى التفاعؿ بيف األنشطة  
ستخدـ الباحث برامج المختمفة والنقؿ والستخبلص النتائج لموصوؿ إلى حؿ مناسب، وسوؼ ي

 يؿ عمى النحو التالي:الحاسوب في عمميات التحم
 
SPSS: التحميل اإلحصائي باستخدام برنامج  .1

احد البرامج اإلحصائية الجاىزة في عمميات التحميؿ  (spss) استخداـ البرنامج اإلحصائي
( والتػػػي سػػػاعدت الجغػػػرافييف فػػػي عمميػػػات multivariate analysisالكمػػػي متعػػػدد المتغيػػػرات )

وتفسػػير أنمػػاط لعبلقػػات المتبادلػػة بػػيف المتغيػػرات، ة ودراسػػة اتحميػػؿ كػػـ ىائػػؿ مػػف البيانػػات الجغرافيػػ
يات الكمية ومنيػا التبايف المكاني لمظواىر الجغرافية ولقد كشفت تمؾ الحقيقة عف أىمية ودور التقن

 .التحميؿ العاممي في الدراسات اإلقميمية
 

GIS:باستخدام برنامج  التحميل .1
جية رسومية سيمة االستخداـ تسمح بتحميؿ وىو نظاـ معمومات جغرافي مكتبي مزود بوا 

البيانات المكانية والجدولية ويتميز البرنامج بالقدرة العالية عمى عمميات الرسـ اآللي واليدوي عمى 
شكاؿ لمبيانات وعرضيا عمى شكؿ خرائط وأشاشة الحاسوب والقياـ بعمميات المعالجة والتحميؿ 

.روتقاري
عديد مف األسئمة بعد إعداد قاعدة البيانات والوصوؿ ة عمى يساعد البرنامج في اإلجابو كما  

عطاء البدائؿ واتخاذ القرارا ،إلى الحموؿ المثمى الصائبة في حؿ المشكبلت الجغرافية ويحتوى  توا 
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والتحميؿ  ،(spatial analysis)البرنامج عمى العديد مف التوابع البرمجية مثؿ التحميؿ المكاني 
 ومنياكات التحميبلت بتحميؿ كفاءة الشب ييتـ ىذا النوع مف( network analysisالشبكي )

نقاط الوصؿ ف مكونيف رئيسييف ىما المسارات و عاـ م تتكوف الشبكات بشكؿو  ،شبكات الطرؽ
مف خبلؿ و والمواقؼ،  في المياديفتتمثؿ نقاط الوصؿ ، و طرؽال بحيث تتمثؿ المسارات في

، حيث سيتـ استخداـ كثير مف التطبيقاتى في ات يمكف تحقيؽ استفادة كبر الشبك تحميبلت
 معرفة أفضؿ مسار لموصوؿ، و الخدمةوالذي يوضح نطاؽ  (Service Area)التحميؿ التقريبي 

 لموصوؿ. وأقصر الطرؽ ،(Shortest path)إلى آخرمف مكاف 
عمى  ولقد قاـ الطالب بإدخاؿ البيانات يدويًا في برنامج نظـ المعمومات الجغرافية باإلعتماد 

 Excel، وبٍاَاث فً يهفاث Google Earth، وخزائط يصىرة PDFخرائط أوتوكاد وخرائط 

 وكذلؾ باإلعتماد عمى الدراسة الميدانية.
 

 :دراسةمصادر ال
ت البلزمة لمدراسة مجموعة مف المصادر لمحصوؿ عمى المعموماعمى الباحث  تعتمدا  
 وىي:

 
المصادر المكتبية:  .1

 وتشمؿ الكتب والمراجع واألبحاث والرسائؿ الجامعية ذات العبلقة بموضوع الدراسة.   
 
المصادر األخرى: .1

تضـ الدراسات والتقارير والنشرات واإلحصاءات الصادرة عف الوزارات والمؤسسات   
 الرسمية ذات العبلقة، والخرائط واالنترنت.

 
المصادر الميدانية: .3

تشمؿ البيانات والمعمومات التي سيقوـ الباحث بجمعيا مف خبلؿ المسح الميداني    
 واالستبياف والمقاببلت الشخصية والمبلحظات.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/intl/ar/earth/index.html
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:ةاالستبيان . أ
 

  الدراسة:مجتمع 
، في مدينة غزة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية البريالنقل تتناوؿ الدراسة موضوع    

دير  –الشماؿ  –في محافظات غزة )غزة  والركاب وتـ تحديد مجتمع الدراسة في جميع السائقيف
 651وتوزيع  استبانة عمى السائقيف، 551 بتوزيع ، حيث قاـ الباحث خاف يونس( –رفح  – البمح

 العشوائية.  استبانة عمى الركاب، مستخدمًا في ذلؾ العينة الطبقية
 
 الدراسة عينة: 

 651و سائقيفلم 551منيا  ،مفردة 1211 مف مكونة عشوائية طبقية عينة اراختي تـ  
 استبانة 1111 استرداد وتـ، استبانة 1211 بتوزيع الباحث قاـ حيثمحافظات غزة، في ركاب لم

 المطموبة الشروط لتحقؽ نظراً  منيا أي تستبعد لـ االستبيانات فحص وبعد ،%(9116) بنسبة
 .استبانة 1111 لمدراسة الخاضعة االستبيانات عدد يكوف بذلؾو ، االستبانة عمى لئلجابة

 
 الدراسة أداة: 

 والجيد الوقت لتوفير العينة أفراد خبلؿ مف البلزمة المعمومات لجمع االستبانة استخداـ تـ  
 (.2(، والممحؽ رقـ )1الممحؽ رقـ)، انظر تفاصيؿ االستبانة في المجتمع حجـ لكبر نظراً 

 

 :التالي النحو عمى ستبانةاال إعداد تم وقد
. إعداد استبانة أولية، مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع 1

 استبانة. 100الدراسة وكاف عددىا 
 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار مدى مبلئمتيا لجمع البيانات. .2
 شرؼ.. تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه الم3
الدكتور/ أشرؼ شقفة، والدكتور/ صبري تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف،  .4

والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما ظاىر،  حمداف، والدكتور/ كامؿ أبو
.  يمـز
 استبياف مف الركاب. 600استبياف مف السائقيف، و 500. تـ جمع 5
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ني:العمل الميدا . ب

تعد الدراسة الميدانية مف أىـ مصادر البيانات، والتي تـ مف خبلليا استكماؿ العديد مف   
البيانات والمعمومات التي كانت تنقص المادة العممية، مثؿ حصر حركة وسائط النقؿ التي تمر 
عمى الطرؽ، وكذلؾ التحقؽ مف مدى صحة بعض البيانات، مثؿ نوع الطبقة السطحية لمطريؽ 

 و ترابي أـ معبد، وأيضًا اتجاه الطريؽ ىؿ ىو ذو اتجاىيف أـ اتجاه واحد.ىؿ ى
، (10/9/2011حتى  21/6/2011)وقد بدأت الدراسة الميدانية بمرحمتيف، األولى مف   

وتـ مف خبلليا، دراسة الطرؽ ىؿ ىي معبدة أـ ترابية، وكذلؾ االتجاه لمطريؽ ىؿ ىو باتجاه 
 .والجزر عمى رصيؼ أـ ال، وقياس مسافة عرض الرصيؼ واحد أـ باتجاىيف، وىؿ تحتوي

، وتـ في ىذه (1/11/2011حتى  25/9/2011) استغرقت مفأما المرحمة ثانية والتي   
المرحمة حصر حركة وسائط النقؿ عمى مداخؿ مدينة غزة، ثـ حصر حركتيا في الطرؽ اليامة، 

الرتفاع تكمفة العدد المروري، وألنو يتوسط ذات كثافة مرورية، وتـ الحصر يوـ الثبلثاء فقط، نظرَا 
بلؼ يومي السبت األسبوع، وكذلؾ ال توجد بو إجازات لممؤسسات سواء األىمية أـ الحكومية، خ

 (.5، انظر الممحؽ رقـ )سسات التي ال تعمؿ في تمؾ األياـعديد مف المؤ والخميس، فيناؾ 
 

 مصطمحات الدراسة:
 

النقل:  .1

بيا تغيير مكاف السمع واألشخاص، وليا وسائؿ عدة في البر والبحر  بأنو العممية التي يتـ 
 .(1)والجو

 
(:network analysisالتحميل الشبكي ) .1
سواء لخطوط الكيرباء أو خطوط كات التحميبلت بتحميؿ كفاءة الشب ييتـ ىذا النوع مف   

ة كبرى في الشبكات يمكف تحقيؽ استفاد مف خبلؿ تحميبلتو  ،شبكات الطرؽ االتصاالت أو
معرفة ، و الخدمة، حيث سيتـ استخداـ التحميؿ التقريبي، والذي يوضح نطاؽ الكثير مف التطبيقات
 (2)وأقصر الطرؽ، وأقرب منشأة. ،رخآإلى مف مكاف  أفضؿ مسار لموصوؿ

 
 
 

                                                           

 .42 (، ص2007،مكتبة األنجمو المصرية القاىرة: ؛ 1ط) مغزاىا ومرماىا جغرافية النقؿ، سعيد عبده (1)

 .151(، ص 2111؛ عماف: مركز الكتاب األكاديمي، 1، )طأنظمة المعمومات الجغرافية( قاسـ راغب دويكات، 2)
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 شبكة الطرق:  .3
وىي عبارة عف طرؽ مرصوفة وغير مرصوفة، تكوف متعرجة وفي بعض األحياف   

 .(1)وي عمى العديد مف التفرعات لتخدـ المراكز العمرانية والنشاط االقتصاديمستقيمة، وتحت
 
 

البتومين: .4

وىو الذي يتـ الحصوؿ عميو نتيجة تكرير البتروؿ بطريقة التقطير، والذي يتبقى لثقمو   
 .(2)أثناء عممية التقطير، ويسمى محميًا الزفتة

 
:لمطرق االستيعابيةالطاقة  .5

 تحمؿ زيادة حركة وسائط النقؿ في ساعة الذروة. قدرة الطرؽ عمى الحد األقصى لوىي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .256: ص جغرافية النقؿ مغزاىا ومرماىا، : سعيد عبده(مرجع سابؽ1)

 .61(، ص 2000، دار المنارة: مكتبة غزة، 1، )طالتصميـ اإلنشائي، شفيؽ جندية (2)
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 الفصل األول
تمييد:

 لنقؿ.أواًل: تعريؼ ا

 ثانيًا: وسائؿ النقؿ وتطورىا.

 انخدارة.و ثانثاً: انُقم

 رابعًا: العوامؿ المؤثرة في النقؿ.
 العوامؿ الطبيعية. .1

 الموقع الجغرافي. . أ

 أشكال سطح األرض. . ب

 .يب الجيولوجي لسطح األرضالترك . ت

 الحياة الحيوانية والنباتية. . ث

 المناخ. . ج

 العوامؿ البشرية: .2

 السكاف. . أ

 العوامؿ السياسية: . ب
 النشاط االقتصادي. . ت

 المراكز العمرانية: . ث

 خامسًا: أنواع النقؿ:

 النقؿ البري: .1

 النقؿ بالسيارة. . أ

 النقؿ بالسكة الحديد.  . ب

 النقؿ باألنابيب.  . ت

 النقؿ المائي. .2

 .النقؿ الجوي .3

 سادسًا: النقؿ المستداـ.

 سابعًا: شبكات النقؿ.

 أنواع شبكات النقؿ. .1

 درجة ترابط شبكات النقؿ. .2

 ثامنًا: خصائص نظاـ النقؿ الحديث.
 تاسعًا: اقتصاديات النقؿ.
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 تمييد:
يعتبر النقؿ مف الخدمات الميمة التي تيتـ بو معظـ دوؿ العالـ المتقدـ منيا والنامية،  

بو  اىتمتقد أصبح أحد أىـ المؤشرات عمى تقدـ الدوؿ بؿ عمى قوتيا، ولذلؾ ونظرًا ألىميتو فم
تخصصات مف جغرافيا وىندسة واقتصاد وغيره مف التخصصات األخرى، وسيتـ في ىذا عدة 

 الجانب التعرؼ عمى النقؿ جغرافيًا.
 

 *(Transport) تعريف النقل:أواًل: 

ؼ التخصصات التي تناولتو، وال شؾ أف ختبلة تعريفات لمنقؿ، والتي اختمفت باىناؾ عد
 خطوة األولى لتحديد مجاؿ دراستيا كما يمي:تحديد مفيـو النقؿ ىو ال

وليا  ،بأنو العممية التي يتـ بيا تغيير مكاف السمع واألشخاص"عرؼ مجمع المغة العربية النقؿ 
بأنو حركة "ؿ، فعرفا النق "Bamvud" و "Robinson"أما ، "وسائؿ عدة في البر والبحر والجو
ىو حركة األفراد والسمع "النقؿ ، "adasyMor"ويعرفو ، كما "األشخاص والسمع لغرض معيف

ويعرفو سعيد عبده: بأنو ذلؾ الفرع مف الجغرافيا االقتصادية الذي يدرس  "والمعمومات واألفكار
ئؿ النقؿ سواء التوزيع الجغرافي لشبكات النقؿ المختمفة وخصائصيا وتحميؿ أنماطيا، ودراسة وسا

 (1).إلى آخرالقديمة أو الحديثة، ودراسة حركة النقؿ والسمع والمخترعات واألفكار مف مكاف 
ويعني النقؿ حمؿ األشخاص والمتاع والسمع والمنتجات، بتغيير مكانيا عف طريؽ قطع 

 (2)يب.المسافات مف جية ألخرى، وىو يشمؿ وسائؿ النقؿ الحديدي والمائي والجوي والنقؿ باألناب
 

 (Transportation and development) وسائل النقل وتطورىا:ثانيًا: 
ال شؾ أف الظروؼ و  لحركة والتنقؿ مف مكاف إلى آخر،إلى ا خمقوعمد اإلنساف منذ 

اضية عندما كاف يعيش عمى حركات اإلنساف وتنقبلتو في العصور الم تأثيراً  كانت أكثر الطبيعية
المبكرة يحمؿ اإلنساف حاجاتو ومتعمقاتو الشخصية وكاف أوؿ تطور  ومنذ الفتراتعيشة بدائية، 

فاكتشؼ بالتدرج وسائؿ لنقؿ حصيمة  التوصؿ إلى أفكار لتخفيؼ األحماؿ،في ىذا المجاؿ ىو 
تصار عمى نقؿ المحـ وقد يكوف في البدء ىو االق و جمعو مف المواد الصالحة لمطعاـ،صيده أ

أف الخشب يسحب عمى الجميد في المناطؽ الباردة لحقيقة اكتشاؼ الصياديف والجمد، وكذلؾ 
 فعيا فوؽ الجميد بدوف مجيود كبير،ف وضع األحماؿ عؿ قطعة مف الخشب ييسر دوأ ،أسيؿ

                                                           

 .16 ،13ص  (، ص1994،مكتبة األنجمو المصرية ىرة: القا؛ 1ط) أسس جغرافية النقؿ، سعيد عبده (1)

 .15(مرجع سابؽ: محمد الحريري، ص 2)
 لممزيد راجع: كتاب سعيد عبده، جغرافية النقؿ مغزاىا ومرماىا. 
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بطريقة تجعؿ انزالقيا أكثر سيولة، ومف ىنا كانت صناعة تشكيؿ الخشب  ر ذلؾ إلىوتطو  
كف أف يتدحرج بسيولة عمى مستديرة يموقد الحظ البعض أف فرع الشجرة  الزالجات وتحسينيا،
يعتبر الذي اختراع العجمة والمحور الذي تدور حولو و  بفكرةبعد فترات طويمة  األرض، وأوحى ذلؾ

 (1)واحدا مف أكثر التطورات أىمية في تاريخ النقؿ.
، بدأ يستخدـ بعض الحيوانات في عممية النقؿ ،محيوافتو لوبعد استقرار اإلنساف وتربي

مف مسكنو إلى منطقة أو  إلى آخرفي حمؿ أثقالو وتجييزاتو البسيطة مف حقؿ  نقؿاسطة تكوف و ل
 ف األىـ مفالحيواف كواسطة حمؿ أو جر، إال أ وميما يكف مف أمر فإف اإلنساف استخدـ عممو،

، فعمؿ عمى نوعية متميزة في صناعة النقؿ نوعًا وكماً  نقمة والتي تعتبرذلؾ ىي اختراع العجمة، 
مف كثرة االستعماالت وتبايف كتمة الخشب  ىا لزيادة ومضاعفة الفائدة، وبسبب تكسرتطوير 

قاومة أكثر أدخمت مادة الحديد في إطار العجمة مما أعطى لمعجمة م تضرس األقاليـ بشكؿ حاد،
تحسيف الطرؽ التي كانت تسمكيا تمؾ العربات إذ أدى إلى الذي وتحمؿ اكبر وعمر أطوؿ، األمر 

جيود لمعالجة االنحرافات وتخفيؼ االنحدارات وتنظيؼ السطوح مف األحجار ومعالجة بذلت كؿ ال
 (2)الحفر الكبيرة.

مقد نشأت جميع مف أقدـ أنواع النقؿ، فالذي يعد  مائيثـ اتجو اإلنساف إلى النقؿ ال
 يوالصينييف عمى نير اليوانجك اطؽ الساحمية والتي تتخمميا األنيار،الحضارات القديمة في المن

والينود عمى نير الجانج، والبابميوف بيف نيري دجمة والفرات، والمصرييف عمى نير النيؿ، حيث 
 مناسبة، فضبل عف انو كاف وسيمة دفاع طبيعية، ولقد كاف المسطح المائي وسيمة انتقاؿكاف 

 إلىنير سانت لورنس مدخبل لمفرنسييف و  المحيط األطمسي مدخؿ األوربييف إلى أمريكا الشمالية،
أثناء تعمير قارة أمريكا الشمالية بالعناصر األوروبية، كما استخدـ نير المسيسبي وفروعو  كندا،

المسطحات وبدأ التوسع في استخداـ سيوؿ الوسطى في الواليات المتحدة، كطرؽ سيمة لتعمير ال
في نقؿ  أنيارىابحارىا و في النقؿ خبلؿ القرف السادس عشر، في أوروبا التي استخدمت  المائية

ثـ نقؿ األشخاص، وخاصة في نير السيف، خامات الحديد، ومحاصيؿ الحبوب، وبعد ذلؾ في 
انتقؿ إلى ركوب المسطحات البحرية المتاخمة لميابس، والتي مكنتو فيما بعد مف إتقاف المبلحة 

لبحر أرجاء ا جابواالذيف  الفينيقييف مة التي برعت في ركوب البحر،ومف الشعوب القديالبحرية، 
ىي عميو  وانتقمت خبرة المبلحة البحرية وفنونيا إلى عصرنا الحالي وتطورت إلى ما، المتوسط

 (3).اآلف

                                                           

 .33ص  ،مرجع سابؽ: محمد الحريري (1)
 .26ـ  24ص  ،مرجع سابؽ: سعدي غالب (2)
 .231ص  أسس جغرافية النقؿ: ،مرجع سابؽ: سعيد عبده (3)
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شيد القرف التاسع عشر الثورة الحقيقية في النقؿ، عندما اكتشؼ استخداـ البخار وانتشار 
لتي تـ وا ،1820إنتاج الحديد والصمب، مما ساعد عمى مد الخطوط الحديدية منذ أوائؿ سنة 

االعتماد عمييا بشكؿ كبير في النقؿ والمواصبلت، وتطور النقؿ بالسكة الحديد حتى أصبحت 
القطارات مكيفة وتسير عمى الكيرباء وبسرعة عالية جدًا، وكذلؾ تـ تطويرىا ونقميا تحت األرض 

اف ، والذي ك1914عاـ  اختراع السيارة وظيورىا بشكؿ مرفويعتبر  بما يسمى بمترو األنفاؽ،
العديد مف الدوؿ بالسيارة وتطورىا، لما تتمتع بو مف مزايا يفضميا  اىتماـعامبًل ميمًا في زيادة 

 (1)المستيمؾ عمى بقية وسائؿ النقؿ األخرى.
ركوب اليواء عف طريؽ مبلحظة الطيور،  ي فقد حاوؿ اإلنساف في البدايةأما النقؿ الجو 

و باءت بالفشؿ، وتحقؽ حمـ اإلنساف بالطيراف حيث حاوؿ عباس بف فرناس تقميدىا ولكف تجربت
، حيف نجح األخواف مونتجولفييو في تصنيع منطاد مف قماش 1782باستخداـ المناطيد عاـ 

ـ، وشيد القرف العشريف أوؿ عممية طيراف ناجحة لطائرة في مدينة 2000الكتاف ارتفع حوالي 
، مف صنع األخويف رايت 1903سمبر عاـ دي 17في  بالواليات المتحدة األمريكية بوالية كارولينا

عبرت أوؿ طائرة بحر المانش بيف 1909عشرة ثانية، وفي عاـ  12حيث حمقت في اليواء لمدة 
دقيقة تقريبًا، وتوالت الجيود وتعددت  35كـ في 36عت مسافة حوالي طبريطانيا وفرنسا، وق

الـ ومعيا ازدىر وتطور النقؿ لتطوير جسـ الطائرة والقوة الدافعة، وبدأت الطائرات تغزو الع
 (2)الجوي.

 
 (Transport and trade) ثالثًا: النقل والتجارة:

العرض والطمب مف شأنيما أف يييئا اإلنساف بكؿ الحوافز لكي يكوف التبادؿ، ولكي تكوف  
لى نقؿ التجارة مف مكاف  ،التجارة، وعندئذ يستشعر اإلنساف الحاجة إلى التحرؾ المرف ، إلى آخروا 

التجارة والتبادؿ التجاري جعؿ الحاجة ممحة أيضًا إلى وسائؿ النقؿ التي تمبي وتخدـ وتصاعد 
 .(3)الحركة المرنة مف إقميـ آلخر

فالبضائع التي كاف يتـ نقميا قديمًا إلى مسافات طويمة، ىي المنسوجات الحريرية 
ثمينة، وكاف يتـ نقؿ والصوفية بشكؿ خاص، والمنتجات الحديدية الخفيفة الوزف والمعادف ال

البضائع بيف البمداف البعيدة، بواسطة عدة طرؽ برية ومائية، مما أدى إلى نشوء مدف كبيرة بمغت 
تتحوؿ الطريؽ عنيا، كما أف التطور  بعد أف ييجرىا سكانياسرعاف ما كاف شأنًا واسعًا، و 

                                                           

 .39ص  ،مرجع سابؽ: سعدي غالب (1)

 .270ـ  269أسس جغرافية النقؿ: ص ص  ،مرجع سابؽ: سعيد عبده (2)
 .12 ، 11(، ص ص1976اإلسكندرية: منشأة المعارؼ، ؛ 1)ط النقؿ دراسة جغرافية ( صبلح الديف الشامي،3)
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القدرة الفحمية والبترولية، الصناعي الحديث جعؿ نقؿ المواد األولية الزراعية والمعدنية ومنتجات 
حاجة  مف شروط قياـ الصناعة وازدىار االقتصاد، وأمر تنظيميا والعمؿ عمى استمرارىا شرطاَ 

ممحة، ىذه األمور التي تحدد ضماف استمرار النقؿ السريع والرخيص بيف مناطؽ اإلنتاج 
جوية لنقؿ البضائع، واالستيبلؾ، ونظرًا ألىمية النقؿ في نقؿ البضائع فقد أصبح ىناؾ خطوط 

، في فرنسا وميناء مرسيميا في ألمانيا الموانئ في التجارة كميناء ىامبورغ بعضوكذلؾ تخصصت 
   . (1)بؿ وقد أصبع بعضيا متخصص في بضائع محددة كموانئ نقؿ وتفريغ البتروؿ

 
 (Factors affecting the transport) :العوامل المؤثرة في النقلرابعًا: 

ف اتجاىات تمؾ الطرؽ بؿ وتعي   النقؿوالبشرية تتدخؿ لتحدد وسائؿ  الطبيعية إف العوامؿ
ويمكف لمفرد أف يرى تمؾ العوامؿ الجغرافية أو أف يتعرؼ عمييا في ضوء عدد مف والخطوط، 

الحقائؽ التي تستند إلى اإلدراؾ الجغرافي السميـ لكؿ مف الموقع الجغرافي وشكؿ السطح وصفة 
كاف وأنشطتيـ االقتصادية، وغير ذلؾ مف تفاصيؿ كثيرة تتضمنيا المقومات المناخ وأحواؿ الس
 (2) األساسية لمبيئة.

 
  :العوامل الطبيعية .1

 ؽ وحركة وسائط النقؿال شؾ في أف لمعوامؿ الطبيعية أثرًا بارزًا في عمميات إنشاء الطر 
عد في ة الكبيرة، التي تساات الحديثة واإلمكانات الماديينكؿ عاـ، عمى الرغـ مف توافر التقبش

في العصر الحاضر، أماـ تنقؿ اإلنساف بوسائط حديثة عمى درجة تذليؿ، الكثير مف العقبات 
ر لكف اإلنساف في الوقت الحاضمناطؽ الجبمية، كبيرة مف التطور، ويبدو ذلؾ واضحًا في ال

الصعوبات والمعوقات التي كاف اتو الحديثة والمتطورة قمؿ كثيرًا مف ينبإمكاناتو المادية الكبيرة وتق
قد تمكف، وال يعني ذلؾ بحاؿ مف األحواؿ أف اإلنساف حيؿ التغمب عمييا في بعض األحياف، يست

 التغمب بسيولة عمى العوامؿ الطبيعية جمعييا، فبعضيا ما زاؿ يشكؿ عوائؽ بصورة مطمقة مف
 (3) ـ بعمميات شؽ الطرؽ.بد مف أخذىا بالحسباف عند القيافعمية وأخطارًا حقيقية كبيرة ال

 
 

                                                           

 .138 ، 118(، ص ص 1874؛ دمشؽ: 1) ط النقؿ والمواصبلتساطع محمي،  (1)
 .3(، ص1981، ؛ القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية1) ط جغرافية النقؿ أسس وتطبيقاتفاروؽ  كامؿ عز الديف،  (2)
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 الموقع الجغرافي: . أ
يعتبر الموقع الجغرافي أحد العوامؿ الميمة التي تؤثر في جغرافية النقؿ، لتأثيره عمى 
الظروؼ المناخية واتجاىات السكاف ونشاطيـ، ويمكف إرجاع كثير مف طرؽ ووسائؿ النقؿ إلى 

 الموقع الجغرافي.
 ي جغرافية النقؿ ألي دولة مف ثبلث زوايا:يتـ تناوؿ الموقع الجغرافي وأثره ف

 )الموقع بالنسبة لخطوط الطوؿ والعرض(. النسبيالموقع  .1

 الموقع بالنسبة لممعمور والبحار والمحيطات المجاورة. .2

 الموقع بالنسبة لمدوؿ المجاورة. .3

الطوؿ والعرض، والذي يوضح مناخ اإلقميـ  يعني الموقع بالنسبة لدرجات النسبيوالموقع 
 اتو النباتية والحيوانية والتي تؤثر بدورىا في النشاط البشري عمى وجو األرض.وحي

فالموقع البحري  ،في مواصبلت اإلقميـ وعبلقاتو التجارية ىاماً  ويمعب الموقع الجغرافي دوراً 
لمفينيقييف والقرطاجييف واإلغريؽ والروماف مكنيـ منذ القدـ مف السيطرة خبلؿ فترات التاريخ عمى 

جعميا قوة بحرية في  ة البحر المتوسط، وموقع بريطانيا عمى حافة القارة األوروبية كاف سبباً تجار 
وعمى بحر الشماؿ  ىؿ يتساوى موقع فرنسا التي تطؿ عمى البحر المتوسط جنوباً وتجارية كبرى، و 

 مع موقع دولة داخمية مثؿ سويسرا أو النمسا؟ اإلجابة ،والمحيط األطمسي في الشماؿ والغرب
فموقع  ،ألىمية ومكانة الدولة بيف دوؿ العالـ ىاماً  واضحة وىو أف الموقع الممتاز يضيؼ بعداً 

 (1) البرية والبحرية والجوية. امة لجميع وسائؿ النقؿفرنسا الممتاز جعمو عقدة ى
 
 أشكال سطح األرض: . ب

كثافة ، حيث تقؿ تي تؤثر في شبكة النقؿمة الميتعتبر أشكاؿ سطح األرض مف العوامؿ ال
الشبكة أو تنعدـ أحيانًا في الجباؿ العالية بسبب الوعورة وشدة االنحدار، والتي تعتبر عامؿ 

نشاءاتخطورة، وتحتاج إلى إجراءات  لحماية الطرؽ والوسائط مف االنييارات، وكذلؾ حفر  وا 
، البركاني كما وتعتبر األراضي الرخوة المكونة مف الرماؿ المتحركة أو الرمادالعديد مف األنفاؽ، 

مف المناطؽ غير المحبذة لمد الطرؽ وخاصًة السكة الحديد التي تحتاج إلى أرض صمبة، أما 
األراضي المتصدعة أو الكارستية تعتبر غير جيدة لمد الطرؽ وتحتاج إلى تكاليؼ لتحسيف 

، كما وتتحكـ أشكاؿ سطح األرض في اتجاىات الطرؽ وامتدادىا، حيث تأخذ وضعيا وصيانتيا
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المناطؽ السيمية، وتضيع معالـ الطرؽ في المناطؽ الصحراوية بسبب  في كؿ اإلشعاعيالش
 (1)تغطيتيا بالرماؿ التي تسفييا الرياح.

ينحت النير الطبقة وتؤثر التضاريس الجبمية وجيولوجية األرض عمى النقؿ النيري، حيث 
كونغو، كما يؤثر الرخوة، وتبقى الصمبة عمى شكؿ جروؼ أو جزر صخرية، كشبلالت نير ال

أما شكؿ خط حت والترسب وضيؽ أو اتساع المجرى، انحدار السطح عمى سرعة الجرياف وال
إنشاء المرافئ والموانئ،  ىالساحؿ مف حيث استقامتو أو تعرجو، فيؤثر عمى المبلحة البحرية وعم

مستحيمة،  الموانئ، وأحيانًا تكوف إنشاءفي  وعرض الرصيؼ القاري تؤثر ضاريس القاعوأيضًا ت
وكذلؾ نجد أف التضاريس تؤثر عمى النقؿ الجوي، حيث تجبر الجباؿ وشدة الرياح والضغط 

بيا وكذلؾ يصعب أنشاء مطارات في  ، الطائرات عمى االرتفاع عاليًا كي ال تصطدـ وتتأثرالجوي
 .(2) المناطؽ الجبمية

 
 التركيب الجيولوجي لسطح األرض: . ت

يحدد حيث في إنشاء شبكة الطرؽ،  ماً مي دوراً  ،ألرضيمعب التركيب الجيولوجي لسطح ا
مدى إمكاف إنشاء خطوط السكؾ الحديدية والمطارات التي تحتاج إلى أرض صمبة، كما أف 

وطريقة ورصؼ ىذه الطرؽ،  وسائط النقؿالتركيب الجيولوجي لو دور في طبيعة طرؽ النقؿ ب
ة لرصؼ الطريؽ، حيث يمكنو تحمؿ فعندما تكوف األرض صمبة، فإف ذلؾ يكوف األفضؿ بالنسب

ويطيؿ مف عمر الرصؼ وقوة احتمالو، ىذا بخبلؼ إذا كانت األرض رخوة  ،ثقؿ حركة النقؿ
فإنيا تحتاج إلى صيانة وتجديد باستمرار، أو عندما تكوف رممية، فقد تغطي الطرؽ بالرماؿ مف 

ب الجيولوجي في حركة كما يؤثر التركيكما يحدث في بعض الطرؽ الصحراوية، جراء الرياح، 
النقؿ النيري، فعندما يكوف مجرى النير وسط خوانؽ ومرتفعات فإف ذلؾ يؤدي إلى وجود الجنادؿ 

   (3) والشبلالت وشدة االنحدار الذي مف شأنو أف يعوؽ حركة المبلحة النيرية.

 
 الحياة الحيوانية والنباتية: . ث

مختمفة سمبًا أو إيجابيًا، وسواء كانت ولمحياة النباتية عبلقة قوية بطرؽ ووسائؿ النقؿ ال
والتي تشكؿ الغابات الكثيفة في بعض  ،وفي حالة النباتات الطبيعية، النباتات طبيعية أو مزروعة

والغابات االستوائية والمدارية في  ،في البرازيؿ األمازوفأقاليـ العالـ كغابات السمفاس في حوض 
                                                           

(1)  25/12/2010،    arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5537www. عذَاٌ عطٍت، انعىايم ،

 انطبٍعٍت انًؤثزة فً انُقم.

 المرجع السابؽ: نفس الصفحة. (2)
 .578،579(، ص ص 2111؛ القاىرة: دار الفكر العربي، 2) ط أسس الجغرافية االقتصاديةعمي أحمد ىاروف،  (3)
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شرؽ أسيا، كؿ ىذه تمثؿ عقبات أماـ تقدـ جنوب والغابات الموسمية في شرؽ و  ،غرب أفريقيا
وأصبحت الطرؽ المرصوفة ال تتجاوز أطراؼ ىذه الغابات  ،وسائؿ النقؿ عبر ىذه الغاباتطرؽ 

غير بات ال نجد أي أثر لمطريؽ أو حتى مطار، وعمى حوافيا، وفي المساحات الواسعة ليذه الغا
مساحات كبيرة مف سطح األرض أمكف أف ىناؾ نباتات طبيعية أخرى وغابات كثيفة تغطي 

ات الصنوبرية وسائؿ النقؿ مف أمثمتيا الغابأشجارىا وأخشابيا في صناعة طرؽ  االستفادة مف
والمراكب البحرية والنيرية، وكذلؾ الفمنكات الخشبية  ،الذي يدخؿ في صناعة السففوالمخروطية و 

 (1)لمسكؾ الحديدية، وأعمدة التميفونات والتمغرافات.
فقد عرؼ اإلنساف استخداـ الحيواف كوسيمة لمنقؿ منذ زمف بعيد، والتي  الحياة الحيوانية أما

رحمة الشتاء والصيؼ ك، تولت نقؿ السمع والبريد والمسافريف والحجاج بيف جيات العالـ القديـ
في  لتقدـ التكنولوجيوبالرغـ مف اف والشاـ عبر مكة المكرمة المدينة المنورة، المشيورة بيف اليم

خاصة ؿ تستخدـ الحيواف في النقؿ والجر، معظـ دوؿ العالـ، إال أف ىناؾ مناطؽ عديدة ال تزا
تمؾ المناطؽ التي تتميز بصعوبة ظروفيا الطبيعية مف تضرس في السطح إلى أحواؿ مناخية 

 (2) سيئة.
 

 المناخ: . ج

ف خط االستواء ختبلفًا كبيرًا، م، فمف المعروؼ أف المناخ يختمؼ ايؤثر المناخ في النقؿ
أعماؽ القارات أو أعالي الجباؿ، فتمعب  باتجاهحتى القطبيف، ومف سواحؿ المحيطات والبحار 

يؤدي إلى جفاؼ األنيار، والتي تصبح أودية  فارتفاعياالحرارة دورًا ىامًا في النقؿ النيري، 
دي إلى تجمد أما انخفاضيا تحت درجة التجمد، يؤ فصمية، مما يعيؽ مف عممية النقؿ النيري، 

 جزؤهالمسطحات المائية، فمثبًل يتجمد نير سانت لورانس أربعة أشير، والبحر البمطي في 
، كما وتأثر كثافة اليواء عمى ارتفاع الطائرة، دي إلى توقؼ حركة النقؿ، األمر الذي يؤ الشرقي

 (3)فانخفاض الكثافة يقمؿ مف فعالية المراوح ويتطمب سرعة أكبر في اإلقبلع واليبوط.
عاصير والعواصؼ عمى وسائؿ النقؿ، فيحرؼ مسار السفف عف خط سيرىا ىذا وتؤثر األ

وأحيانًا يؤدي إلى تكسرىا وبالتالي غرقيا، وتكثر حوادث السير عمى الطرؽ، حيث تمتمئ الطرؽ 
بالطيف أو الحصى، أما في الصحاري، فتعمؿ العواصؼ عمى نقؿ الرماؿ وترسبيا عمى الطرؽ، 

تؤثر عمى عوارض السكة ونجد أف الرطوبة الزائدة و ويصبح السير عميو خطرًا، معالم فتضيع
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الحديد، حيث تتعفف العوارض الخشبية، مما يؤدي إلى استخداـ العوارض الخرسانية وبالتالي زيادة 
ب السطح، مما يؤدي إلى حوادث االصطداـ راكـ الضباب الكثيؼ قر وتؤدي أيضًا إلى ت التكمفة،

 . (1) نقؿبيف وسائؿ ال
 

 العوامل البشرية: .1
 السكان: . أ

، ة النقؿ، وفي العبلقة القائمة فيما بينيماعامبًل مؤثرًا في جغرافي يالسكانالعامؿ يعتبر 
طرؽ فعمى طرؽ النقؿ، صادي وقوة بشرية تتحرؾ قوة بشرية ىائمة في اإلنتاج االقت حيث يمثؿ

بل شؾ في تعمير بأسيمت و  فمقدالبشر،  رافية بالغة األثر في حياةىي ظاىرة جغوسائؿ النقؿ 
اتو بيف المجتمعات، وىذا في حد ذ تفضبًل عف أنيا ربطنتشار البشر في كؿ أركانيا، األرض، وا

ف إلى العنصر البشري أحد عوامؿ اإلنتاج الذي يعي مف مستمزمات التطور الحضاري، لذا يعتبر
د أوجو النشاط في الغالب مف قبؿ قطاع النقؿ، حيث يتـ تحديو  ط االقتصاديحد كبير النشا

مثالية توزيع السكاف عمى المناطؽ المختمفة وجيات البمد، ىذا ويتـ تحديد شبكة نقؿ لمركاب ألي 
بمد ما بواسطة حجـ ومكاف االستيطاف باختبلؼ أنواعو باالقتراف مع درجة تحركات سكانو، أما 

كوف مف ياـ النقؿ في ىذه الحالة تت، فإف مفيما يتعمؽ بنقؿ البضائع فإف الوضع ليس بسيطاً 
بيف مكاف التصنيع  ثـبيف مكاف مصدر المواد الخاـ ومكاف التصنيع،  الموجودة فجوةقصر ال

إف شبكة نقؿ بضائع البمد يحددىا في الغالب الحجـ والتوزيع وأسواؽ االستيبلؾ، لذلؾ ف
 (2).يلسكانا

لـ أو منطقة مف المناطؽ تعتبر والواقع أف خريطة توزيع وكثافة السكاف سواء في العا
فالعبلقة بيف توزيع السكاف وكثافة ،  المرآة التي تنعكس فييا الصورة الحقيقية والنيائية لطرؽ النقؿ

السكاف أيضًا وطرؽ النقؿ وكثافتيا عبلقة طردية، أي تزداد وتزدحـ الحركة عمى الطرؽ سواء 
 ،ستطيع أف نرى ىذه الصورة في قارة أوروبابرية أو بحرية أو جوية أينما تكاثؼ عدد السكاف، ون

حجـ وسائؿ قارات العالـ في  وىي أكبر قارات العالـ كثافة لمسكاف، وفي نفس الوقت مف أكبر
وكذلؾ حركة النقؿ الجوي أما وسيمة النقؿ النيري فيي مرتبطة بمدى صبلحية  ،وحركة النقؿ

بينما نجد العكس عندما تقؿ وتندر وسائؿ ىذا ة جنبا إلى جنب مع كثافة السكاف، األنيار لممبلح
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وخاصة الحديثة منيا تقؿ أعداد وكثافة السكاف كما ىو الحاؿ في قارة أمريكا الجنوبية النقؿ 
 (1).والصحراء الكبرى وأفريقيا الوسطى وغيرىا

 
 العوامل السياسية: . ب

الطرؽ حيث تقوـ برسـ خطط وأىداؼ شؽ  ،ع الطرؽلقطا كبيراً  اىتماماً تيتـ الدولة  
ووسائؿ النقؿ البلزمة، وتسعى لخمؽ نوع مف التكامؿ بيف مناطؽ اإلنتاج وأماكف االستيبلؾ، 

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ، تقوـ الدولة بشؽ وتعبيد كز الدولة ومراكز المحافظات فييا، وكذلؾ بيف مر 
 . (2) شبكة مف الطرؽ لربط الدولة بالدوؿ المجاورة
الدولة لتتمكف مف  نقؿ، فتيتـ بولعوامؿ المؤثرة في الوتعتبر التغيرات السياسية مف ا

تمؾ األىمية في حالة الحروب حيث تكوف أوؿ  عمى كؿ مساحة اإلقميـ، وكذلؾ تجد السيطرة
 لما ليا مف أىمية في قوة البمد. ،زعيف تدمير شبكة الطرؽاىتمامات الطرفيف المتنا

 
 القتصادي:االنشاط  . ت

وىامًا في أثره عمى حركة النقؿ، فيو الذي يحدد  ساسياً أ يعد النشاط االقتصادي عامبلً 
فقد ترتب عمى قياـ مدف صناعية أف تـ إنشاء اتجاىات شبكة الطرؽ وحركة النقؿ،  حجـ ونوع

قد لعب النشاط االقتصادي دورًا ىامًا في طرؽ لمواجية ىذا النشاط المتزايد، فمشبكة كافية مف ال
وؿ البحيرات العظمى، حيث يتوافر الحديد والفحـ، الذي أدى حركة النقؿ في الواليات المتحدة ح

وخصوصًا النقؿ المائي  ،بدوره الرتفاع الكثافة السكانية، وقد انعكس ىذا عمى زيادة حركة النقؿ
الموارد الذي ساعد بدوره عمى نجاح النشاط االقتصادي واستغبلؿ  ،والنقؿ بالسكؾ الحديدية

ؾ وسط الواليات المتحدة حيث مناطؽ الزراعة والرعي، مما أدى وكذل المتوفرة في ىذه المناطؽ،
مع النشاط  وربط أجزائيا الواسعة تمشياً ضرورة ربط ىذه المناطؽ بشبكة مف الطرؽ  إلى

 (3)االقتصادي ونوعو.
كما ساعد النشاط االقتصادي عمى زيادة الطمب عمى مصادر الطاقة، وبالتالي زيادة 

في زيادة حركة النقؿ، فقد  ىاماً  التصدير دوراً  موانئوتمعب الطبيعي، سائؿ نقؿ البتروؿ والغاز و 
ولمنشاط االقتصادي في الياباف وتايواف والصيف انعكاسو أثرىا في زيادة حركة النقؿ،  لمموانئكاف 

ي، فقد أدى ذلؾ إلى عمى حركة النقؿ بشكؿ ممحوظ وبصفة خاصة النقؿ المائي لمعالـ الخارج
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التالي يمتد ذلؾ اطيؿ النقؿ البحري لمواجية الحاجة المتزايدة لوسائؿ النقؿ، وبوأس إنشاء الموانئ
 (1)نحو الداخؿ. إلى ظيور الموانئ

 
 المراكز العمرانية: . ث

، وكمما تقاربت المراكز ارتباطيةوتبدو العبلقة بيف المراكز العمرانية وشبكة الطرؽ عبلقة 
عؿ بينيا وبيف الطرؽ، وكمما تباعدت المراكز العمرانية وازداد عدد سكانيا كمما ازداد التفا

 (2).وبيف الطرؽ العمرانية عف بعضيا البعض كمما قؿ التفاعؿ فيما بينيا
فبناء المراكز العمرانية يحتاج إلى شؽ طرؽ لتربطيا مع اإلقميـ، وكذلؾ شبكة طرؽ تربط 

التواصؿ بيف المراكز المركز العمراني فيما بينو، وكمما كانت حالة الطرؽ جيدة كمما زاد مف 
نشاء مراكز عمرانية جديدة.  العمرانية وبالتالي زيادة الفرصة لشؽ طرؽ جديدة وا 

 
 (Types of transport) أنواع النقل:خامسًا: 

خر ومف منطقة ألخرى، واالختبلؼ بيف وسائؿ النقؿ تختمؼ وسائؿ النقؿ مف زمف إلى آ
والسرعة، وأىمية التكمفة واألجور لمنقؿ والمتمثمة في يعتمد عمى عدة عوامؿ مثؿ القدرة االستيعابية 

البحرية والجوية والبرية  الموانئقيمة إنشاء مستمزمات النقؿ مف طرؽ وقيمة إنشاء المحطات أو 
والسائقيف وغيرىـ. وكؿ وسيمة مف وسائؿ النقؿ المختمفة تتميز  الموانئودفع رواتب عماؿ ىذه 

ومدى المنافسة عمى خفض أو رفع قيمة النقؿ بيف مناطؽ  بإيجابيات وسمبيات في مجاؿ النقؿ
 (3).العالـ

 
 ويمكن تقسيم النقل إلى ثالثة أنواع ىي:

 ((Road transport النقل البري: .3
تخدميا اإلنساف في حياتو التي يس وأىميا يعتبر النقؿ البري مف أكثر وسائؿ النقؿ
تجوب مدف وقرى  درجات بأنواعيا والمركباتاليومية، حيث يمتاز بالتنقؿ مف الباب لمباب، فال

البري تعتبر مكممة لبعضيا النقؿ  ووسائطـ مف قبؿ مبلييف األشخاص يوميًا، العالـ، وىي تستخد

                                                           

 نفس الصفحة. :( المرجع السابؽ1)

 .120ص  ،ابؽ: جياد عصفورمرجع س (2)

(، ص ص 2003؛ العيف: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، 1)ط المدخؿ عمى الجغرافيا االقتصاديةسيؼ سالـ القايدي،   (3)
 .441ـ  440
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ذا  ،فالبضاعة الصغيرة تنقميا مركبات صغيرة الحجـ والبضائع الكبيرة تنقميا شاحناتالبعض،  وا 
 :(1)النقؿ البرية إلى القطارات وتنقسـ أنواع وسائط خداـكانت مواد خاـ مثؿ الفحـ مثبًل فيمكف است

 
 (Transport by car) النقل بالسيارة: أ.

وقد بمغت سرعة بعض ،  1914وقد ظيرت السيارة في أواخر القرف التاسع عشر عاـ 
فضؿ طريؽ الجيد الذي يخمو مف العوائؽ، وىي بذلؾ أسرعة القطار وذلؾ عمى ال وسائط النقؿ

منيا أنيا يمكف أف تستخدـ كوسيمة النتقاؿ الفرد أو المجموعة إلى  ،نواحي عدةمف القطار في 
وىي وسيمة  دوف التقيد بميعاد أو طريؽ معيف،وفي الرحبلت مف أجؿ المتعة  ،مكاف العمؿ

لى جانب نقؿ األفراد يمكف أف تقوـ أنواع منيا بنقؿ ؽ حتى ولو لـ يوجد الطريؽ المعبد، و لبلنطبل ا 
بالحصى، وكانت كؿ ظمت السيارة تسير لسنوات طويمة عمى طرؽ معبدة د فمقالبضائع، 

جح استخداـ القار المخموط لتحسيف الطبقة السطحية مف الطريؽ حتى ن المحاوالت تبذؿ
واضع منيا بمحطات موأكثر استقامة مزودة في  كذلؾ صارت الطرؽ أكثر اتساعاً و  بالحصى،
باإلضافة إلى التحسينات في إنشاء الطرؽ حصمت ىي، عبلمات المرور والمطاعـ والمقاالخدمة و 

ومع ازدياد السرعة  مى الحمؿ،تحسينات في السيارة نفسيا ترمي إلى زيادة سرعتيا ورفع قدرتيا ع
فقد سمحت عجبلتيا المطاطية ير المميدة عقبة في سبيؿ الحركة، والكفاءة لـ تصبح الطرؽ غ

وىكذا أصبحت السيارة مف أىـ وسائط ، األرض الجافةبجريانيا في األماكف الخموية حيثما وجدت 
 (2) النقؿ البري.

 
 ((Rail transport النقل بالسكة الحديد: . ب

 النقؿ بعد النقؿ البحري، أصبحت السكة الحديد مف أىـ وسائطخبلؿ القرف الماضي 
لسطح، يا عمى التكيؼ مع مظاىر اتويعود ذلؾ لكونيا تنقؿ سمع أكثر مف السفف المبحرة، ولقدر 

وكذلؾ يمكف مد  ،باليند غاتس الغربيةفي التنقؿ بشكؿ دائري كما  يافإذا كاف االنحدار شديد أمكن
نشائيا بمحاذاة الطرؽ،  أسرع وسائط النقؿ  ىذا وتعتبر السكة الحديدالسكة الحديد داخؿ المدف، وا 

كثر مف ذلؾ في كمـ، وتكوف أ 1600في اليوـ بعد النقؿ الجوي، فقطارات الشحف يمكنيا السفر 
 صغر حجماً األالسمع و  ،السائمةلنقؿ البضائع  الحديدالسكة تستخدـ قطارات نقؿ الركاب، كـ و 

                                                           

 نفس الصفحة. :المرجع السابؽ (1)

ـ  280دوف تاريخ(، ص ص ؛ اإلسكندرية: منشأة الناشر لممعارؼ، ب1)ط جغرافية اإلنساف( عبد الفتاح محمد وىيبو، 2)

283. 
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حيث أنيا تكوف مكيفة لحفظ  ،لنقؿ البريد، وتوريد الحميب والخضروات إلى المدفو وأكثر قيمة، 
 (1)السمع مف التمؼ.

ا ىو سكانيا، ولكف خريطة بشكؿ غير متساو كم السكة الحديدوينتشر في العالـ شبكة 
، فنجد أف شبكة السكة الحديد تتوافؽ مع الخريطة السكانية ال في جميع النواحي السكة الحديد

تكوف ذات كثافة عالية في الواليات المتحدة وأوروبا خاصة في المناطؽ الصناعية، في حيف تكاد 
ة يمكف القوؿ بأف وجود نظاـ وكقاعدة عام، تنعدـ في مناطؽ أخرى بالرغـ مف كثافتيا السكانية

في مناطؽ  أيضاً ، و التصنيع وليس مع الكثافة السكانية وجودمع يتزامف  ،المتطورة السكة الحديد
، ولقد برزت دولة الياباف في النقؿ بالسكة الحديد، فأصبحت (2)اإلنتاج الزراعي المتخصصة

تشتير فاقة الكيربائية، ذات سرعة فائقة تصؿ لسرعة الصوت، وتسير عمى الطتمتمؾ قطارات 
، مما  مميوف راكب2تخدـ أكثر مف د، و ليابانية بوصوليا في الوقت المحدالقطارات ا في اليـو

بمغ طوؿ السكؾ الحديدية حوالي ، وقد أكثر بمد باستخداـ السكؾ الحديدية لمفرد الواحديا يجعم
 .(3) كـ 2،893.1كـ تشمؿ خطوط مشغمة بالكيرباء تماما يبمغ طوليا  23،670.7
 

 (Transport tubes) النقل باألنابيب: . ت
سواء عمى مستوى المساكف أو  ،استخدمت خطوط األنابيب في نقؿ المياه منذ زمف بعيد

إال أنيا استخدمت في العصور األحدث في نقؿ العديد مف  ،عمى مستوى الحقوؿ الزراعية
، والحقيقة األلبافـ المسيؿ وأخيرا الفحوالغاز الطبيعي و  ، نذكر منيا البتروؿالخامات والمنتجات
ويعتقد أف استخداـ ؿ يمثؿ تحوؿ في تاريخ نقؿ الطاقة، في النق لؤلنابيب أف استخداـ اإلنساف

عندما استغمت  1865األنابيب في نقؿ البتروؿ تـ ألوؿ مرة في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 
انيا إلى المناطؽ المحيطة باآلبار بعض األنابيب الخشبية في نقؿ كميات مف بتروؿ بنسمف

وتمتمؾ الواليات المتحدة األمريكية أضخـ شبكات دية، المنتجة، ثـ استبدلت بعد ذلؾ بأخرى حدي
األنابيب المخصصة لنقؿ البتروؿ ومشتقاتو والغاز الطبيعي في العالـ، وربما يرجع ذلؾ إلى طوؿ 

ألؼ كـ في 321 يابمغ طولؽ االستيبلؾ لذا الرئيسية ومناط المسافات الفاصمة بيف حقوؿ اإلنتاج
 (4).ألؼ كـ 960قؿ الغاز الطبيعي نحو حيف يبمغ طوؿ أنابيب ن

 

                                                           
.(Edition4; London: Butler and An Introduction to Economic GeographyJohn Murray, ) 1( 
Tanner Ltd, 1970)p p 228- 233. 

(2) Idem 

  kihttp://ar.wikipedia.org/wi(3) النقؿ في الياباف ،28/4/2111.
 .139،  132ص ص  ،مرجع سابؽ: محمد الزوكة (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 (Water transport) النقل المائي: .1
مف المعروؼ أف النقؿ المائي يعتبر مف ضمف الوسائؿ األولية التي استخدميا اإلنساف 

بالوزف والسعة العالية، فمتى ما قاـ  ، وىو لو خاصية تتعمؽإلى آخرفي تنقبلتو مف مكاف 
سوؼ يتمكف مف نقؿ كميات كبيرة مف المواد الخاـ  ،اإلنساف بشؽ طريؽ مائي مثؿ قناة السويس

وبأقؿ تكمفة مقارنة بطرؽ النقؿ األخرى، أما بقية الخطوط المبلحية في أعالي البحار 
ىبيا ف مقابؿ ألنيا موارد طبيعية و بؿ يقوـ باستغبلليا بدو  ،فإنو ال يحتاج إلنشائيا ،والمحيطات

ولكف مف أىـ السمبيات في ىذا النظاـ ىو أنو بطيء ويتطمب بناء  اهلل سبحانو وتعالى لئلنساف،
ف نقؿ لتمكف اإلنساف م ،محطات مكمفة مثؿ الموانئ المجيزة باآلالت الميكانيكية والرافعات

عمى األرصفة لتخزينيا في المواقع أو إنزاليا  ،النقؿ األخرى البضائع مف السفف إلى وسائط
 (1) ويمكف تقسيمو إلى نوعيف، النقؿ النيري والنقؿ البحري. ، المخصصة مف أرض الميناء

 
 (Air transport) لنقل الجوي:ا .3

 11فمثبل السفينة السريعة ودوف توقؼ تستغرؽ  ،الميزة اليامة لمطرؽ الجوية ىي السرعة 
والسرعة  ،ساعة 11وبدوف توقؼ تسافر في  707رو ولكف بطائرة يومًا بيف نيويورؾ وريودي جاني

تمؾ ك ،وال تعوؽ الطائرة جباؿ أو غابات أو مستنقعات أو ثموج ،ليا أىميتيا في المسافات الطويمة
عمى كثير مف الركاب واألمتعة غالية وقد استحوذ الطيراف  وسائط النقؿ،التي تعوؽ غيرىا مف 

 نعقاد المجاف والمؤتمرات الدولية،عمى سرعة او عمميات السياحة  رافويساعد الطيالثمف وخفيفة، 
 (2)حموالت خفيفة أخرى.و وأىـ ما تحممو الطائرات الركاب والبريد 

عمى الرغـ مف أنو ال توجد  ،في أنحاء العالـ والخطوط الجوية غير موزعة توزيع منتظـ
أمريكا الشمالية وغرب في ية أعظـ مناطؽ الخطوط الجو قة خالية مف الخطوط الجوية، فمنط

وأىـ ، األخرىومف ىاتيف المنطقتيف تخرج الخطوط الجوية فتتجو الطائرات نحو المناطؽ  ،أوروبا
حيث أعظـ المناطؽ كثافة سكاف وحضارة  ،الخطوط الجوية ىي التي تعبر األطمنطي الشمالي

 (3)مف الناحية التكنولوجية. وأكثرىا تقدماً 
النقؿ بيا وخاصة لمسمع ولذلؾ ال ينقؿ إال البريد ة أجر  ارتفاعئرات ويحد مف استخداـ الطا

والجواىر والفواكو الغالية والزىور والخضراوات أو لحوـ وأحيانًا بعض اآلالت والموتورات والعربات 
وأىـ ما في الطائرات ىو نقمو لمركاب وألغراض تجارية وخاصة في  ،تنقؿ بطائرات ضخمة

                                                           

 .442ص  ،مرجع سابؽ: سيؼ سالـ القايدي (1)

 .495 ، 492ص ص  ،مرجع سابؽ: فيميب رفمو  (2)

 نفس الصفحة. :المرجع السابؽ (3)
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ة كسيبريا وكندا فالسرعة أىـ ميزة لمطيراف ومف المصاعب الخاصة اجتياز المناطؽ المتسع
 (1) بالطيراف خطورتو وضيؽ الحيز وغبلء األجور.

 
 (Sustainable Transportation) سادسًا: النقل المستدام:

االقتصاد مع التوسع السريع في عبلقة قوية، فبيف البيئة وصناعة النقؿ  تعتبر العبلقة
آخذة في االزدياد، حتى أصبح الحد مف مموثات نقؿ ماوؼ بشأف اآلثار البيئية لالمخفإف ، العالمي
دء في التوجو لبدائؿ أخرى سواء لذا نرى البموضوعًا رئيسيًا في استراتيجيات تنمية النقؿ، النقؿ 

قصب كمف التخمير مف محاصيؿ الطاقة الذي ينتج  والديزؿ الحيوي ،الغاز الحيوي مثؿ االيثانوؿب
، والييدروجيف الذي ينتج مف الماء والكيرباء، وكذلؾ صناعة وما إلى ذلؾ والحبوب والذرةالسكر 

ي تضبط وظيور المعايير التوسائؿ نقؿ عمى الطاقة الكيربائية والتي تكمف مشكمتيا في السرعة، 
 ى المصانع التي تقوـ بصناعة وسائطالنقؿ، ووضع قيود وشروط عم الغازات المنبعثة مف وسائط

وكثير مف الدوؿ التي حرصت عمى النقؿ المستداـ، حيث قامت بالتشجيع عمى استخداـ  ،(2)قؿالن
والتنقؿ  الوقود البديؿ، وزيادة اتساع الطرؽ وسرعتيا، والتشجيع عمى التنقؿ بالدراجات اليوائية

، ومنيا مف اىتمت بالطريؽ نفسو فقامت بتشجير شبكات الطرؽ لمحد مف التموث سواء الجماعي
لذا يعرؼ النقؿ المستداـ بأنو الوصوؿ اآلمف  ،(3)والصيانة الدورية ليا غازات أو الضوضاء،ال

 .(4)لؤلفراد والصديؽ لمبيئة
 

 سابعًا: شبكات النقل:
تشكؿ شبكات النقؿ في أي دولة مف دوؿ العالـ شرياف الحياة الذي يربط كافة التجمعات  

جية مع بعضيا البعض، كما وتقوـ بربط الدولة مع الخدمات والمواقع اإلنتاو السكانية واألماكف 
ر المسافات، ويساعد عمى تبادؿ المنافع والخبرات، وتحقيؽ  الدوؿ المجاورة، والذي بدوره يقص 

                                                           

 نفس الصفحة. :( المرجع السابؽ1)
. (Edition1; London: ystemsThe Geography of Transport SPaul Rodrigue And others, -Jean(2)  

Francis e-Library Ltd, 2006) pp 204 -214.       

 Sustainable gov.ns.catranhottopics www. ,Transportation Strategy Sustainable(3) 

Transportation Strategy2008.pdf , 24/1/2011 
                                       SUSTAINABLE TRANSPORT INTIATIVE.ent Bank, Asian Developm(4) 

(Edition1; Philippine: 2010) p 4.                                                                                                               
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، وفيما يمي سنتحدث عف أنواع شبكات النقؿ ودرجة (1)التجانس االجتماعي في المجتمع الواحد 
 الترابط. 

 

 أنواع شبكات النقل:  .1

لجباؿ ار شبكة النقؿ عمى الخرائط، حيث تظير بعدة أشكاؿ، فمنيا مف تقطعيا ايتـ إظي  
 (2) والحواؼ، ومنيا ما ىو متصؿ عمى النحو التالي:

 
وىي عبارة عف شبكة الطرؽ التي تقطعيا الحواجز الجبمية والحواؼ والحدود  الشبكة الفارغة: . أ

 (.1، كما في الشكؿ رقـ ) أ ػ السياسية

 

وىي عبارة عف شبكة الطرؽ التي تتصؿ بعضيا بالبعض اآلخر، كطرؽ ة: الشبكة المتصم  . ب
 (.1، كما في الشكؿ رقـ ) ب ػ الحافبلت والتي تتصؿ بخط مترو األنفاؽ

 

بشكؿ مباشر أو  وىي عبارة عف شبكة الطرؽ المرتبطة في جميع العقد: المترابطةالشبكة   . ت
، كما في قاطرة بيف جميع النوتكوف المسافة قصي، وتكوف عمى شكؿ دائري غير مباشر

 (.1الشكؿ رقـ ) ج ػ 
 

المترابطة في جميع العقد، ولكف ال تأخذ  وىي عبارة عف شبكة الطرؽالشبكة الشجرية:   . ث
، الشكؿ الدائري، حيث يكوف ىناؾ بعض الموانع التي تمنع االتصاؿ فيما بيف جميع العقد

 (.1كما في الشكؿ رقـ ) د ػ 

 

شبكة الطرؽ التي ترتبط بيا العقد مع العقد األخرى بشكؿ مباشر، وىي ممة: الشبكة الكا  . ج
 (.1، كما في الشكؿ رقـ ) ىػ ػ وغالبًا ما توجد في الدوؿ المتقدمة

 

غير وتكوف  ويكوف جزء منفصؿ عنيا، مف الطرؽ،وىي عبارة عف شبكة : لمجزأةالشبكة ا  . ح
 (.1و ػ تكوينيا، كما في الشكؿ رقـ ) في بداية مكتممة أو مترابطة 

 
 

 
                                                           

، )جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات،" 1990ـ  1900ات النقؿ في األردف مسح شامؿ يوسؼ مصطفى صياـ، "شبك ( 1)
 .9 ـ 8(، ص ص 1992مؤتة، المجمد السابع، العدد الثاني، ديسمبر، 

  Edition3; London: Copyright . (Geography An Integrated ApproachDavid Waugh, (2) 
Licensing Agency Ltd, 2002) P 616. 
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 أنواع شبكات النقؿ( 1رقـ ) الشكؿ
         

                                    

                  
  ج            ب          أ                                     

      
 
                                   

 و             ىػ        د                                    
  ,P 616 .Geography An Integrated ApproachDavid Waugh المرجع:            

 

 درجة ترابط شبكات النقل: .1

إلى شبكة  ،تعتمد طرؽ تحميؿ درجة ترابط شبكة النقؿ عمى تحويؿ الشبكة عمى الواقع  
، والذي يتكوف مف عدد مف  Topological Diagram الطوبولوجيعمييا الشكؿ  مبسطة يطمؽ

باإلضافة إلى  صوؿ ونقاط تقاطع خطوط الشبكة معًا،العقد تتمثؿ في محطات االنطبلؽ والو 
 الوصبلت التي تصؿ بيف المحطات.

 (1)وتقاس درجة الترابط في الشبكة بعدة مقاييس وىي:  
 
 (Beta Index) مؤشر بيتا: . أ

 :التاليةيطبؽ بواسطة المعادلة 
  =مؤشر بيتا                                    

 

وتتراوح قيمة ىذا المؤشر بيف الصفر والواحد الصحيح، ويعني الصفر أف الشبكة تتكوف مف عقد 
فقط وليس بيا وصبلت، ويطمؽ عمييا شبكة نقؿ غير مترابطة، أما إذا وصمت قيمة المؤشر إلى 

لصحيح، فإنيا تدؿ عمى أف ىناؾ ترابط تاـ بالشبكة، أما إذا ارتفعت عف الواحد الصحيح الواحد ا
 فإنيا تدلؿ عمى وجود أكثر مف شبكة متكاممة متطورة.

 
 
 

                                                           

مجمة جامعة دمشؽ لآلداب حمد عزيز، عجيؿ الظاىر، "التحميؿ المكاني لشبكة النقؿ الحضري في مدينة الكويت،" م  (1)
 .214ـ  209(، ص ص 2003، 4+3، العدد 19، ) جامعة دمشؽ، المجمد والعمـو اإلنسانية

 عدد الوصبلت

 عدد العقد  
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 (Gamma Index) مؤشر جاما:  . ب

 يتـ بالمعادلة التالية: 
 مؤشر جاما =                               

 

إذا وصمت القيمة إلى الواحد الصحيح بكة عديمة الترابط، أما أف قيمة الصفر تدؿ عمى أف الش
فإنو يدؿ عمى أف الشبكة مكتممة الترابط، ويختمؼ ىذا المؤشر عف مؤشر بيتا في أف قيمتو ال 

 تتعدى الواحد الصحيح.
 
  (Alfa Index)مؤشر ألفا:  .ت

 ويتـ تطبيؽ المؤشر كما يمي: 
 مؤشر ألفا =                                    

 

العبلقة بيف عدد الشبكات المغمقة التي تتمثؿ في أجزاء الشبكة وبيف أقصى عدد يقيس مؤشر ألفا 
 ممكف مف الوصبلت في الشبكة.

 
  (Presumption link) قرينة االرتباط:ث. 

 تطبؽ بالمعادلة التالية: 
  

 قرينة االرتباط =                                 
 

رينة االرتباط في الشبكة لمتعرؼ عمى درجة الترابط فييا، ولمقارنة عدد الوصبلت تحسب ق
 الموجودة فعميًا وعدد الوصبلت الممكنة في الشبكة.

 
  : خصائص نظام النقل الحديث:ثامناً 

فيما مضى كاف الناس يسافروف عمى األقداـ أو بواسطة الحيوانات، وفي الحضارات  
ثـ تـ اكتشاؼ العجمة منذ  الميبلد استخدـ النقؿ النيري في التنقؿ،سنة قبؿ  6000األولى منذ 

مع اختراع  سنة قبؿ الميبلد، إلى أف حدث التقدـ التكنولوجي في أواخر القرف الثامف عشر4000
الطاقة البخارية، فظيرت ىندسة الطرؽ والتي كانت ألغراض عسكرية، وأحيانًا يتـ استخداميا 

تي تستخدـ لبلستكشاؼ والتجارة، وظيور المسارات التي تخصص لمتجارة، وكذلؾ السفف ال
حيطات أصبحت التجارة بواسطة السفف عبر الم، حتى ، وما زاؿ التطور في وسائط النقؿلؤلحماؿ

 عدد الوصبلت    

 (2 – عدد العقد) 3 
 

 عدد العقد + عدد أجزاء الشبكة – عدد الوصبلت

 5 -(عدد العقد)2                  
 

 الحالية عدد الوصبلت        

 الحد األقصى لعدد الوصبلت الممكنة
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، وأىـ ما يميز (1)ة والغازية بواسطة األنابيبأصبح نقؿ المواد السائموكذلؾ النقؿ بالطائرات، و 
التكمفة وزيادة األماف حيث تأخذ في الحسباف عند تصميـ وسائط  النقؿ الحديث ىو السرعة وقمة
كممتص الصدمات، وأجيزة نظـ المعمومات الجغرافية التي تنبو النقؿ عوامؿ حماية الركاب 

السائؽ بالمنعطفات والمنحدرات، وكذلؾ الحد مف انبعاث الغازات المموثة لميواء، سواء باالعتماد 
مى الوقود الحيوي، حتى أصبح االىتماـ بالمنظر الجمالي لواسطة عمى الطاقة الكيربائية أو ع

 النقؿ، فتأخذ عدة أشكاؿ ىندسية وانسيابية لتزيد مف راحة السائؽ والركاب أيضًا. 
 

 النقل: اقتصادياتتاسعًا: 
إف التقسيمات التفصيمية لتكاليؼ النقؿ تختمؼ مف حيث الجية التي تشرؼ عمى النقؿ،  

كذلؾ فإف تكمفة النقؿ تتأثر بنوعية ،  (2)عميو الدولة أقؿ مف الجيات األخرى فالنقؿ الذي تشرؼ
وظروؼ تشغيؿ واسطة النقؿ، فالنقؿ الجوي يكوف أكثر تكمفة مف النقؿ البري، وذلؾ لما يوجد مف 

رة والصيانة المستمرة ليا، تكاليؼ سواء مف أجور موظفي المطارات، إلى تكمفة صناعة الطائ
 .(3)كمية المواد المنقولة ونوعيا، والمسافة التي تقطعيا، تؤثر في تكمفة النقؿإف فأيضًا وكذلؾ 
 ذلؾ ال يعني أف زيادة فإفبالرغـ مف أف أجور النقؿ تدخؿ في السعر النيائي لمسمعة،  

أجور النقؿ ترفع السعر، ذلؾ ألنو كمما قؿ االستيبلؾ لمسمعة قؿ اإلنتاج، وبالتالي زيادة أجور 
، (4)حيف عندما يزيد االستيبلؾ عمى السمعة يزيد اإلنتاج وبالتالي تقؿ تكمفة أجور النقؿ النقؿ، في

شيكؿ، تكوف عميو التكمفة أكبر مف الذي 111قطعة مف القماش بتكمفة  511مثبًل فالذي ينقؿ 
وعمى ىذا إف أجور النقؿ ىي القيمة اإلنتاجية التي  ،مف القماش وبنفس التكمفة قطعة 111ينقؿ 
مقيا خدمات النقؿ، لذا فإف شركات النقؿ تعتمد عمى مجموعة كبيرة مف الحسابات لكي تتمكف تخ

يجارات األراضي   .(5)وىكذا المخازفو مف تحديد أجور وتكمفة النقؿ مف موظفيف وا 
 
 
 
 

                                                           
(1) op.cit: David Waugh: p 6041 

دارة النقؿ( سعد الديف عشماوي، 2)  .198(، ص 1985القاىرة: مكتبة عيف شمس، ؛ 3، )طتنظيـ وا 
 171 -171( المرجع السابؽ: ص ص 3)
؛ القاىرة: دار السبلـ لمطباعة والنشر 1، )طاقتصاديات النقؿ( عمي عبد السبلـ المعزاوي، فتحي عبد العزيز التوني، 4)

 .43-42( ، ص ص 2116والتوزيع والترجمة، 
 .98 – 97دار النيضة العربية، بدوف تاريخ(، ص ص ، )بيروت: جغرافية النقؿمحمد رياض، ( 5)
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 الفصل الثاني
 الخصائص العامة لشبكة الطرق في مدينة غزة

 تمييد:
  غزة:الخصائص العامة لشبكة الطرق في مدينة 

 أنواع الطرق في مدينة غزة:أواًل: 
 التصنيف الوظيفي لمطرق: .1

 .الطرؽ الشريانية . أ

 طريؽ صبلح الديف.

 طريؽ الرشيد.
 الطرؽ الرئيسية. . ب

 طريؽ عمر المختار.

 طريؽ الوحدة.

 طريؽ جماؿ عبد الناصر )الثبلثيني(.

 طريؽ الجبلء.

 طريؽ النصر.

 ت. الطرؽ المحمية.

 ة السطح:.تصنيف الطرق حسب معالج1
 أ. الطرؽ المعبدة.

 الطرؽ الترابية. . ب

 : التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق.انياً ث
الطرؽ الشريانية. .1

الطرؽ الرئيسية. .2

الطرؽ المحمية. .3

الطرؽ المعبدة. .4

 الطرؽ الترابية. .5
 : امتداد شبكة الطرق واتجاىاتيا.ثالثاً 
 شكل شبكة الطرق. :رابعاً 

 درجة االنحدار. خامسًا:
 الضوئية. شاراتسادسًا: اإل

 سابعًا: جزر الطرق.
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 تمييد:
المتقدمة أو النامية، ولقد لعبت  دوؿ سواءعديد مف ال النقؿ، اىتمت بونظرًا ألىمية شبكة  

الدور األساسي في الترابط الجغرافي بيف التجمعات السكانية المختمفة، وأصبحت تشكؿ مظيرًا مف 
 (1)مظاىر الحضارة ليذه الدوؿ.

ت السكة الحديد في فمسطيف عاـ أنشئ ، ولقدبالعديد مف وسائؿ النقؿ ت فمسطيفتمتع
، الحجاجألغراض عسكرية ولخدمة عبدت ، و ، حينما أمر السمطاف عبد الحميد بتعبيدىا1914

وعند تقدـ الجيش  تعطمت حركة السكة الحديد فيما بيف الدوؿ، 1916وبعد الثورات العربية عاـ 
، أنشأ لمدده خط سكة حديد مف القنطرة في مصر مرورًا برفح 1918االنجميزي نحو فمسطيف عاـ 

ومف ثـ غزة وصواًل إلى المد والرممة، ليتـ ربطيا بالسكة الحديد التي أنشأت عمى يد الدولة 
 (2)كـ.71115العثمانية، بيذا يكوف طوؿ السكة الحديد في فمسطيف 

تعطمت جميع الخطوط ، 1948عند احتبلؿ فمسطيف مف قبؿ العدو اإلسرائيمي عاـ  
الدوؿ العربية و  1948واألراضي المحتمة عاـ  بية مف جيةالواصمة ما بيف غزة والضفة الغر 

المجاورة مف جية أخرى، وأىممت خطوط السكة الحديد وتركت نيائيًا، بؿ أف أجزاء كبيرة منيا قد 
، 1948المحتمة عاـ  ، خوفًا مف أف يتـ إمدادىا مف الدوؿ المجاورة، أما في األراضيتـ تفكيكو

حتى بئر  الربيعوصواًل بخط حيفا، ومف تؿ ئيمي بمد سكة حديد مف تؿ الربيع قاـ االحتبلؿ اإلسرا
 (3)السبع.

آسيا وأفريقيا، وكذلؾ حمقة متقى أكبر قارتيف مبر تعي موقع فمسطيف والذينظرًا ألف  
أنشأ  حيث، التجارية األىميةمف  فمقد بمغت مدينة غزةالوصؿ بيف مشرؽ الوطف العربي ومغربو، 

الكنعانيوف في األلؼ الثالث قبؿ الميبلد عدة موانئ، منيا ميناء مدينة غزة، والذي يعتبر أوؿ 
  و، وعظـ شأنمحطة لمقادميف مف مصر إلى الشاـ ولمقوافؿ مف شبو جزيرة العرب والعائد إلييا

عمى يد تحتمس الثالث، ثـ توالت  لفرعوني ليا في القرف الخامس عشر قبؿ الميبلدابعد التدخؿ 
لحكـ اليوناف وأصبحت مجمع تجارة ونفائس ببلد  (4)مدينة غزة عتفخضفمسطيف  المطامع عمى

                                                           

مجمة جامعة خالد الساحمي، "األنماط الجديدة لئلجراءات اإلسرائيمية عمى الطرؽ وأثرىا عمى قطاع النقؿ الفمسطيني،"  (1)
 .170(، ص 21المجمد )جامعة النجاح الوطنية،  أ، –النجاح لؤلبحاث 

فمسطيف" )بحث بكالوريوس، غير منشور،  -بيت حانوف–حطة قطارات حدودية عبلء إسماعيؿ، خالد حمس، "تصميـ م (2)
 .18ـ  13ص  ( ص2006الجامعة اإلسبلمية ػ غزة، 

 .18انًزخع انسابق: ص  (3)

)ؿ ػ ي(،  4(، ج1984؛ دمشؽ: ىيئة الموسوعة الفمسطينية، 1أحمد المرعشمي، وآخروف، الموسوعة الفمسطينية، )ط  (4)
 .343 ، 342ص ص 
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حكـ ، وكذلؾ لم(1)العرب واليند، حيث تصؿ السمع برًا، ثـ توزعيا بحرًا إلى جميع أنحاء أوروبا
 ؽ.ـ 332حتى  539 عاـ ومف ثـ الفارسي ؽ.ـ، 539حتى  626عاـ  اآلشوري فالكمداني

 (2).وجميعيـ اىتـ بميناء غزة
أما في العيد العثماني فقد تضاءلت أىميتيا وأصبحت متواضعة، وازداد ذلؾ بعد  

وعند احتبلؿ ، (3)ساد الطابع العسكري عمى الميناء ، حيث1921عاـ  االحتبلؿ البريطاني
حتى السبعينات، حيث قاـ يؿ ميناء غزة ، تـ تعطو الصييونيمف قبؿ العد 1948فمسطيف عاـ 

ع أوروبا، لتصدير االحتبلؿ اإلسرائيمي بعمؿ رصيفيف بحرييف الستخداميا في التجارة الخارجية م
، وتـ العمؿ في الميناء بواسطة الرافعات، ولـ يتـ العمؿ في الميناء طويبًل بسبب فساد الحمضيات

   .فأ لمصياديفوأصبح مجرد مر حتى  (4)بضائع خبلؿ عممية الحمؿ والتفريغ،ال
فعؿ خط السكة الحديد لـ يُ  ،1993السمطة الفمسطينية عقب اتفاقات أوسمو عاـ  قياـبعد 

، أما فيما يخص الميناء فقد فاوضت عميو السمطة الفمسطينية كثيرًا، حتى 2112سنتنا ىذه  حتى
كات ، وتـ التعاقد مع شر 1999الموافقة عمى بناء ميناء غزة مف جديد وذلؾ في عاـ  تتم

أما  ،(5)ىولندية وفرنسية لتبدأ في العمؿ، ولكف مع بدء انتفاضة األقصى توقؼ المشروع بكاممو
، فتـ تعبيد العديد منيا وصيانتيا تطور عمى شبكات الطرؽ طرأفيما يخص شبكة الطرؽ فقد 

، (6)2111سرعاف ما تعمقت مشاكميا في أعقاب اندالع انتفاضة األقصى المبارؾ عاـ  وأيضاً 
 ثيح ،ريلمتدم النقؿ قطاع مرافؽ تعرضت  غزة قطاع عمى المتكررة صييونيةال االعتداءات بلؿخف

 ومرفأ التجاري ناءالمي موقع وكذلؾ ،واسعة ريتدم اتيلعمم الطرؽ شبكة ومرافؽ منشآت تعرضت

 عمى عتمدي غزة محافظات فيالنقؿ  نظاـ إف، لذا فاً كمي اً تدمير مطار غزة الدولي تدمير و  ف،الصيادي

، وتنقسـ المنطقة في األخرى الدوؿ مف تطوراً  أقؿ ،غزة دينةم في الطرؽ شبكة وتعتبر ،فقط الطرؽ
، منيا ما ىو معبد ومنيا ما محميةغزة إلى طرؽ شريانية وطرؽ رئيسية وطرؽ  الطرؽ في مدينة

ينة دتقوـ بربط المالطرؽ التي  وطريؽ الرشيد مفؽ صبلح الديف، يىو ترابي، ويعد كؿ مف طر 
 .(7)يةجنوبال و الناحية الشماليةمف  بالمحافظات األخرى

                                                           

 .92(، ص1999؛ غزة: مكتبة اليازجي، المجمد األوؿ، 1، )طإتحاؼ األعزة في تاريخ غزةعثماف مصطفي الطباع،  (1)
 .343: يزخع سابق: صأحمد المرعشمي، وآخروف (2)

 345المرجع السابؽ: ص  (3)

الوريوس، غير جاسر أبو صالح، أحمد ذياب، "تصميـ محطة الركاب البحرية في ميناء غزة ػ فمسطيف" )بحث بك (4)
 .22 ( ص2006منشور، الجامعة اإلسبلمية ػ غزة، 

 .3ػ 2(، ص ص 2115، ) غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت، المشاريع االستراتيجية "مشروع الميناء"( عمي شعث، 5)

 .171مرجع السابؽ: خالد الساحمي: ص (6)

 .5-1(، ص ص 2111زة: وزارة التخطيط، )غقطاع المواصبلت –تقرير حوؿ المخطط القطاعي وزارة التخطيط،  . 7
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 في مدينة غزة: ص العامة لشبكة النقل البريالخصائ
تعتبر مدينة غزة مف المدف الفمسطينية القديمة، حيث تطورت عمرانيًا نتيجة التزايد  

عمييا، ، وذلؾ لتعاقب فترات االحتبلؿ تواكب ىذا التطورالسكاني، ولكف شبكة الطرؽ لـ 
الناجـ عمى ذلؾ، حيث ظيرت العديد مف المشاكؿ في شبكة  المتردي ولوضعيا االقتصادي

مدينة  معالـتوضح خريطة  ( يوضح9رقـ ) حؽوالمم، في ىذا الفصؿوىذا ما سيتضح الطرؽ 
 غزة.

 
 أواًل: أنواع الطرق في مدينة غزة:

الطريؽ فتقسـ إلى  وظيفةيصنؼ حسب تصنؼ شبكة الطرؽ بعدة تصنيفات، منيا ما   
يؽ فمنيا لمطر  المعالجة السطحية، وآخر يصنؼ حسب محميةوطرؽ طرؽ شريانية وطرؽ رئيسية 

 (.2، كما في الشكؿ رقـ )(1)غير المعبدةالطرؽ المعبدة والطرؽ 
 

 (2الشكؿ رقـ )
 

 أنواع الطرؽ في مدينة غزة
 

       

 تصنيؼ الطرؽ حسب معالجة السطح                               صنيؼ الوظيفيتال        
 

 الطرؽ المعبدة.                           الطرؽ الشريانية.                    
 الطرؽ الترابية.                  طرؽ الرئيسية.ال         
 الطرؽ المحمية.         

 
 
 طرق:الوظيفي لمصنيف الت .1

يفرؽ بيف أنواع خدمات الطرؽ، ومف أىـ تمؾ الخدمات، رؽ إف التصنيؼ الوظيفي لمط 
مكانية الوصوؿ والسرعة لذا يتـ تصنيفيا بالطرؽ الشريانية والتي بمغ ، (2)الحركة عمى الطريؽ، وا 

                                                           

. )جامعة مجمة الساتؿحسيف مسعود أبو مدينة، "شبكة الطرؽ البرية في شعبية مرزؽ )دراسة في جغرافية النقؿ(،"  . 1
 .217( ص 2008السابع مف أكتوبر العدد الرابع، السنة الثانية، 

مخطط المواصبلت في مدينة جنيف" )رسالة ماجستير، غير أحمد حسف المصمح، "تحميؿ ونظرة مستقبمية قصيرة األمد ل (2)
 .26( ص2006منشورة، جامعة النجاح، 



38 

 

، وكذلؾ الطرؽ المحمية ـ133916، والطرؽ الرئيسية وطوليا ـ41981طوليا في مدينة غزة 
 يوضح طوؿ الطرؽ في مدينة غزة.( 3الشكؿ رقـ )، و ـ516471ي بمغت والت

 
 .2011، مدينة غزة حسب التصنيؼ الوظيفي/ كـ الطرؽ فيطوؿ ( 3الشكؿ رقـ )

 
 .(الطالب المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ      
 
 : (Arterial Road) الطرق الشريانية . أ

ولقد صممت ىذه الشوارع لتقديـ تسييبلت كبيرة الستيعاب حجـ كبير مف مختمؼ وسائط  
بيف المدف والمحافظات في  صؿوتعتبر حمقة الو ؿ، وتكوف لمسافات طويمة وبسرعة عالية، النق

صبلح  طريؽأىميا  (2) ـ41981بمغ طوليا  ،وىناؾ عدة طرؽ شريانية في مدينة غزة ،(1)اإلقميـ
 الشريانية في مدينة غزة.الطرؽ يوضح  (1رقـ )الرشيد والجدوؿ  طريؽالديف و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ( المرجع السابؽ1)

 مرجع سابؽ: بمدية غزة.  (2)
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 2111ػ  الطرؽ الشريانية في مدينة غزة (1الجدوؿ رقـ )
 االتجاه / مترالعرض / مترالطول طريقاسم ال

 شمالي جنوبي 40ــ 13 6519 الرشيد
 شمالي جنوبي 30 ــ 18 5012 الحديد السكة

 شمالي جنوبي 55ــ  53 8906 الكرامة
 شمالي جنوبي 38ــ  26 7866 الديف صبلح
 غربي شرقي 30ــ  10 6151 الوزير خميؿ
 شرقي غربي 40ــ  14 6366 الشوا عوف
  .(الطالب بتصرؼ) ، بيانات غير منشورة،المصدر: بمدية غزة

 
مف الطرؽ األخرى ولكف أعرض و  أطوؿالكرامة  طريؽيتضح أف ( 1رقـ ) ومف الجدوؿ

مدينة حيث قمة السكاف، وقربو مف الحدود القميؿ األىمية كونو يقع أقصى شرؽ رغـ ذلؾ فيو 
ونرى أف  و،7866صبلح الديف حيث بمغ طولو  طريؽاصمة مع األراضي المحتمة، ثـ يأتي الف

الرشيد ىو الطريؽ  طريؽ، وأف و30و ــ 10ًا حيث بمغ عرضىو أقؿ الطرؽ خميؿ الوزير  طريؽ
الطرؽ باتجاه شمالي  أما االتجاه فنجد أف ،و40الوحيد ذو عرض واحد مف بدايتو لنيايتو بعرض

ريقي خميؿ الوزير وعوف الشوا فيي باتجاه شرقي غربي، أما الموقع فنبلحظ أف جنوبي، عدا ط
 طريؽالكرامة وصبلح الديف والسكة الحديد، ويقع  طريؽىناؾ ثبلث طرؽ تقع شرؽ المدينة وىي 

خميؿ الوزير شماؿ  طريؽغزة، وعوف الشوا يقع جنوب المدينة، في حيف يقع مدينة الرشيد غرب 
 .المدينة

الدراسة الميدانية، تبيف أف طوؿ الطريؽ وعرضو، لـ يكف لو تأثير في أىمية مف خبلؿ 
عرضًا، في حيف نجد طواًل و  الطريؽ، وتحديد حركة النقؿ، فطريؽ الكرامة يعتبر مف أكثر الطرؽ

، فالموقع الجغرافي العامؿ في ذلؾ الجغرافيأف حركة المرور بو قميمة جدًا، لذا نجد أف الموقع 
الديف في وسط محافظات القطاع ووسط مدينة غزة، جعؿ حركة المرور عميو أكثر لطريؽ صبلح 

، وسنتحدث وضح الطرؽ الشريانية في مدينة غزةت (2) والخريطة رقـ مف بعض الطرؽ األخرى،
 بالتفصيؿ عف طريؽ صبلح الديف وطريؽ الرشيد فيما يمي:
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 2111الطرؽ الشريانية في مدينة غزة، (، 2الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ الطالب(.   

 
 : صالح الدين طريق

مقابؿ  ويمتد مف الحدود اإلدارية لممدينة شماالً  ،شرؽ مدينة غزة ديفصبلح ال طريؽيقع 
ىذا ، عشرةرقـ  طريؽالبًا مشكبًل تقاطع مع حدودىا اإلدارية جنو  ، حتىمحطة بيموؿ لمبتروؿ

الميمة في مدينة غزة، فمف خبللو يكوف مدخؿ و  طرؽ الشريانيةمف الصبلح الديف  طريؽويعتبر 
شماؿ، وكذلؾ يعتبر مدخؿ مدينة غزة في الجية الشمالية حيث يربط مدينة غزة مع محافظة ال

لبمح حيث يربطيا مع باقي المدف في المحافظات األخرى كمحافظة دير ا، الجنوب مف المدينة
صبلح  طريؽويمتاز  باتجاه شمالي جنوبي، ا فيو يمتدومحافظة خانيونس ومحافظة رفح، لذ

 طريؽ الكرامة

 خميل الوزيرطريق 

 لسكة الحديدطريق ا عون الشواطريق 

 الرشيدطريق 

 طريق الكرامة

 صالح الدينطريق 
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ة الشمالية حتى بدايتو مف الناحي فيـ 36وبعرض ما بيف  ،ـ7866الديف بطولو والذي يبمغ 
 طريؽمف تقاطعو مع في المنطقة المحصورة ـ 26وبعرض  ،السكة الحديد طريؽتقاطعو مع 
 ،طريؽر ىذا الجزء األقؿ عرضًا في اليعتبحيث  ،المنصورة طريؽحتى تقاطعو مع  السكة الحديد

عوف الشوا وىذا الجزء  طريؽالمنصورة حتى تقاطعو مع  طريؽتقاطعو مع  ـ ما بيف38وبعرض 
جنوبي ال وعوف الشوا حتى مدخم طريؽتقاطعو مع محصورًا مف ـ 32وبعرض ،اتساعاً كبر األ

ريؽ، لطوؿ الفترة يعود ىذا التفاوت في عرض الط، (1)عشرة طريؽتقاطعو مع  بالقرب مف
لبمدة القديمة التي تقع في ا ، فالمنطقة األقؿ عرضًا في طريؽ صبلح الديف تمؾولكثافتيا العمرانية

العمرانية كذلؾ، أما المناطؽ األكبر عرضًا فنبلحظ أنيا أحدث في البناء العمراني، حيث الكثافة 
 وكذلؾ أقؿ كثافة عمرانية.

الطريؽ مف اتجاىيف  مسار عف طبقة إسفمتية، ويتكوفأما الطبقة السطحية لو فيي عبارة 
، حسعت طريؽ، ولو رصيؼ عمى جانبيو مف بدايتو شمااًل حتى تقاطعو مع يفربمسفي كؿ اتجاه 

 _ـ 0.5 تتراوح ما بيف طريؽبو جزيرة في وسط الكما وتوجد ـ، 711ػ ـ 1يتراوح عرضو ما بيف 
ة جدًا، وتظير في حي الزيتوف مقابؿ نادي أما االنعطافات فيي انعطافات بسيطة وقميمـ، 5

فيي جيدة نوعًا ما عدا بعض أما اإلنارة ا بعد محطة دلوؿ لمبتروؿ قميبًل، الزيتوف الرياضي حتى م
 حؽفي المم كروكي لطريؽ صبلح الديفالمخطط كما ىو موضح في ال، المصابيح التي ال تضيئ

 .(11رقـ )
 

 الرشيد:  طريق
طريؽ ساحمي  وفي لذا ،بالقرب مف شاطئ البحر ،دينة غزةالرشيد غرب م طريؽع يق

الرشيد مدخؿ  طريؽويمتد مف الحدود اإلدارية الشمالية حتى حدود المدينة الجنوبية، ويعتبر 
لممدينة مف الناحية الشمالية ولكف ىذا المدخؿ ضعيؼ الحركة بالمقارنة مع مدخؿ المدينة مف 

لمدينة وعف المناطؽ الحيوية في كز امالي عمى مر وذلؾ لبعد مدخمو الش طريؽ صبلح الديف
مف الناحية الجنوبية فيعتبر أحد المداخؿ الميمة لمدينة غزة، حيث يربطيا  الشماؿ، أما محافظات

اتجاه شمالي افظة رفح، لذا تجد أف الطريؽ باألخرى كدير البمح وخانيونس ومح مع المحافظات
 طريؽ صبلح الديف.  مثؿجنوبي 

ؽ أما عف سمات الطري، (2)ـ 40ـ 13ما بيف  ـ وبعرض6519 يؽ الرشيدبمغ طوؿ طر 
وربما يعود ذلؾ لعدـ وجود  ،مسرب واحد فقطفي كؿ اتجاه  وباتجاىيف قة إسفمتية،فيو معبد بطب

                                                           

 بمدية غزة. :مرجع سابؽ (1)

 المرجع السابؽ. (2)
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جزيرة في وسط الطريؽ، عدا المنطقة التي تـ تطويرىا مف قبؿ بمدية غزة مف مقابؿ مسجد خميؿ 
نارة جيدة،  اتجاهث يوجد في كؿ الوزير حتي الشالييات، حي يوجد رصيؼ و مسربيف، وبو جزيرة وا 

حتى نياية مخيـ الشاطئ  مسجد خميؿ الوزيرفي بعض المناطؽ بداية مف مقابؿ  عمى جانبيو
ـ، أما فيما يخص الجزيرة فيي توجد في جزء 811ػ ـ 113وبمغ عرض الرصيؼ ما بيف لبلجئيف

ـ 4 ـ ػ1يرة وتراوح عرضيا ما بيفقة المقابمة لفندؽ الدفي المنطالذي طورتو بمدية غزة وكذلؾ 
 خطفيفصؿ فيما بيف االتجاىيف  وىي عبارة عف شكؿ مثمث فقط، أما الجزء اآلخر مف الطريؽ

األوؿ في بدايتو مف ناحية  ،نعطافيفبداًل مف الجزيرة، أما مساره فيو شبو مستقيـ عدا عف ا أبيض
درجة تقريبًا، أما االنعطاؼ األخر فيو مقابؿ نادي  65الشماؿ ويعتبر انعطاؼ حاد وبزاوية 

درجة،  90خدمات الشاطئ وتعتبر انعطاؼ خطير فيو عبارة عف انعطافيف في آف واحد وبزاوية 
 .(11الممحؽ رقـ )كما ىو موضح في المخطط الكروكي لطريؽ الرشيد في 

 

 (Main Road) :الطرق الرئيسية. ب

ما بالنسبة إلمكانية الدخوؿ والخروج لطرؽ الشريانية، أواتساع أقؿ مف ا وىي ذات سرعة
، وذلؾ ألف سرعة سير وسائط النقؿ عمى الطريؽ منيا يكوف أقؿ خطر مف الطرؽ الشريانية

وصؿ ما بيف الحمقة  ىذا وتعتبر الطرؽ الرئيسية، الرئيسي تكوف أقؿ منيا عمى الطريؽ الشرياني
خدماتيا داخؿ المدينة فيما يبيف أحيائيا حيث تخدـ الطرؽ الشريانية والطرؽ المحمية، وتكوف 

  (1)معظـ استخدامات األراضي كالتجارية والتعميمية والسكانية.
فمنيا ما ىو معبد وأخرى  ،(2)كـ 1331916 في مدينة غزة ولقد بمغ طوؿ الطرؽ الرئيسية

 الجبلء طريؽصر و عمر المختار والوحدة وجماؿ عبد النا طريؽالطرؽ الرئيسية  أىـومف ترابية، 
 (.2رقـ ) موضح في الجدوؿىو كما  والنصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .27ص  ،مرجع سابؽ: أحمد المصمح (1)

 مرجع سابؽ: بمدية غزة.  (2)
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 .2011، الطرؽ الرئيسية في مدينة غزة(، 2الجدوؿ رقـ )
 االتجاه /مالعرض /مالطول الطرق االتجاه /مالعرض /مالطول الطرق

 شرقي غربي 32ـ  20 3207 الناصر عبد جماؿ شمالي جنوبي 20ـ  9 1659 إيادعمي  أبو
 شرقي غربي 20 1925 الحسف خالد شرقي غربي 15ـ  12 1712 العزيز عبد أحمد

 شمالي جنوبي 12 1766 الوليد بف خالد شمالي جنوبي 32 3292 األقصى
 شرقي غربي 20 894 دمشؽ شرقي غربي 20 1290 الثورة
 شرقي غربي 30 5885 عشرة شرقي غربي 20 898 الجزائر
 شرقي غربي 20ـ  12 4390 تسعة شمالي جنوبي 30 2966 الجبلء
 شمالي جنوبي 20ـ  12 1749 صايؿ سعد شمالي جنوبي 20 1740 الخرطـو
 شمالي جنوبي 14 2926 العاص سعيد شمالي جنوبي 20ـ  14 1525 الرباط
 شرقي غربي 20 2870 خمؼ صبلح شرقي غربي 26ـ  16 4636 الرياض
 جنوبيشمالي  20 1674 صنعاء شرقي غربي 20 1887 الشيداء
 شمالي جنوبي 32ـ  12 2454 صياـ شرقي غربي 20ـ  10 1291 الصحابة
 شرقي غربي 19ـ  15 2164 زياد بف طارؽ شمالي جنوبي 20ـ  8 951 العواميد
 شمالي جنوبي 16 1765 الحسيني القادر عبد شرقي غربي 30 1312 القاىرة
 قي غربيشر  20 3012 القساـ الديف عز شمالي جنوبي 30 2807 القدس
 شمالي جنوبي 20 1918 عماف شمالي جنوبي 20ـ  12 1454 المشاىرة
 شرقي غربي 30ـ  10 5197 المختار عمر شمالي جنوبي 20 1723 المغربي
 شرقي غربي 30 2383 الخطاب بف عمر شرقي غربي 40ـ  16 4317 المنصورة
 رقي غربيش 20 1337 العزيز عبد بف عمر شرقي غربي 46ـ  12 2456 المنطار
 شمالي جنوبي 20ـ  12 3369 فمسطيف شمالي جنوبي 20 3003 النصر
 شرقي غربي 20 1333 عدواف كماؿ شمالي جنوبي 30ـ  12 1842 النفؽ
 شرقي غربي 32ـ  16 3967 ناصر كماؿ شرقي غربي 20ـ  16 3367 الوحدة
 غربي شرقي 20 1406 النجار يوسؼ محمد شمالي جنوبي 15ـ  12 2998 اليرموؾ

 شمالي جنوبي 16ـ  12 1515 حافظ مصطفى شمالي جنوبي 20ـ  12 1533 الميموف أـ
 شرقي غربي 20 1407 صيدـ ممدوح شرقي غربي 20ـ  12 2324 الشقيري أحمد
 شمالي جنوبي 15 1208 الحميد عبد ىايؿ شرقي غربي 16ـ  10 2412 الحسيني أميف

 شمالي جنوبي 34ـ  20 3913 رايسالع وادي شرقي غربي 34ـ  16 3043 بغداد
 شمالي جنوبي 16 2475 يافا شمالي جنوبي 25ـ  20 1338 سعيد بور

 شرقي غربي 20ـ  15 2493 العظمة يوسؼ شرقي غربي 30 1399 بيروت
 شمالي جنوبي 20ـ  10 1907 العربية الدوؿ جامعة شرقي غربي 20 1500 تونس

 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ الطالب(.
 



44 

 

ىو أطوؿ الطرؽ الرئيسية في مدينة  عشزةرقـ  طريؽالأف ضح يت (2رقـ )الجدوؿ ف م
، أما و894حيث بمغ طولو دمشؽ طريؽـ، وأف أقصر الطرؽ 5885غزة حيث بمغ طولو 

صورة األكثر عرضًا في الطرؽ الرئيسية وبمغ عرضو ما بيف نالم طريؽبخصوص العرض فيعتبر 
ونجد أف الطرؽ  و،12خالد بف الوليد حيث بمغ عرضو  طريؽأما أقميا عرضًا فيو  ،و40و ـ 16

شرقي  باتجاه% مف إجمالي الطرؽ، وطرؽ أخرى 55وبمغت نسبتو  في اتجاىيف شمالي جنوبي
 (.4كما في الشكؿ رقـ )، %44.8وشكمت  غربي

 
 .2011، االتجاهالطرؽ في مدينة غزة حسب ( 4الشكؿ رقـ )

  
 غزة )بتصرؼ الطالب( المصدر: بمدية                
 

لذا نجد  أنو يغمب عمى مسار الطريؽ الخط المستقيـ وتقؿ بيا المنحنيات،كما ونبلحظ 
تصنؼ مع النظاـ الشبكي لمطرؽ، حيث أنيا تتعامد عمى بعضيا  ،مدينة غزةشبكة الطرؽ في أف 

كما في  يقع في الجزء الغربي مف مدينة غزة،الرئيسية أف معظـ الطرؽ كما ونبلحظ  ،البعض
 .(3رقـ ) الخريطة
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 2111الطرؽ الرئيسية في مدينة غزة، ( 3الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ الطالب(.  

 
  عمر المختار: طريق

 ،في المدينة أقدـ الطرؽ ويعتبر مف عمر المختار في وسط مدينة غزة تقريبًا، ع طريؽيق
تجاري، حيث المحبلت التجارية طواؿ  طريؽز بأنو مف أىـ الطرؽ في مدينة غزة ويمتا فيولذا 

األىـ في المدينة حيث  امتداده، فيقابؿ بدايتو شرقًا سوؽ الشجاعية التجاري، وبو ميداف فمسطيف
ومف ثـ سوؽ فراس  ،وجود بمدية غزة، وكذلؾ مف خبللو ينطمؽ السكاف إلى كافة أحياء المدينة

 أحد الطرؽ المتفرعة عنو. في والذي يوجد
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كـ، وبعرض يتراوح ما 5197.6ذو اتجاه شرقي غربي بطوؿ  عمر المختار طريؽويعتبر 
يصؿ بيف أفرع طريؽ عمر المختار الذي  طريؽفي ال أمتار 11وقد وبمغ عرضو  ـ،31ػ ـ10بيف 

ه مع فمسطيف حتى التقاؤ  طريؽتقاطعو مع ـ مف بداية 16في منطقة الجندي المجيوؿ، وبعرض 
وفي  ،منطقة الجندي المجيوؿب طريؽأحد تفرعي الوىو عبارة عف  ،ـعز الديف القسا طريؽ

مقابؿ ـ 20عرض يصؿ لو  ،صبلح الديف طريؽميداف فمسطيف حتى التقاؤه مع منطقة أخرى مف 
مقابؿ مركز رشاد مف  ، أولياـ فيو في ثبلثة مناطؽ30أما بعرض مفرؽ السامر، بمدية غزة حتى 

في المنطقة مف مقدمة السامر حتى تقاطعو  الرشيد، والثاني ؽطريحتى التقاؤه مع الثقافي الشوا 
خير فيو في منطقة محدودة جدًا مف مقابؿ مدخؿ بمدية غزة حتى فمسطيف، أما األ طريؽمع 
صبلح الديف حتى يصؿ غربًا  طريؽويمتد مف الشرؽ بالتقاطع مع داية ميداف فمسطيف، ىذا ب

 .(1)الرشيد الساحمي طريؽبالتقاطع مع 
ما تأممنا عرض الطريؽ، فنجد أف الطريؽ يزيد عرضو كمما اتجينا غربًا، وربما يعود  إذا

تمؾ التي تقع في في طريؽ عمر المختار، ذلؾ إلى التطور العمراني، فنجد أف أقؿ منطقة عرضًا 
أما األكثر  ،1923قبؿ الفتح اإلسبلمي حتى عاـ ما حيث يعود تاريخ بناؤىا  البمدة القديمة،

وىي منطقة فيي في المنطقة مف السامر حتى طريؽ الرشيد الساحمي،  ،ـ31بمغت عرضًا و 
كانت المنطقة أحدث نو كمما نجد أ، ليذا (2)ـ1979أحدث عمرانيًا ويعود تاريخيا منذ العاـ 

  في المدينة. التخطيط الحضريكانت الطرؽ أفضؿ، حيث وجود قوانيف، تنظـ  عمرانياً 
، واالتجاه في الطريؽ يختمؼ ةفيي عبارة عف طبقة إسفمتي ؽأما الطبقة السطحية لمطري

صبلح الديف حتى ميداف  طريؽ ما بيفمف مكاف لمكاف آخر فتجده في المنطقة المحصورة 
في اتجاه واحد فقط وبمساريف ويكوف االتجاه مف الغرب إلى الشرؽ، وأغمؽ ىذا الجزء  فمسطيف
كونيا منطقة تجارية، ثـ مف زدحاـ المروري ولاىيف تخفيفًا لبلعمر المختار في االتج طريؽمف 

تسير حركة وسائط النقؿ في اتجاىيف في كؿ  ،فمسطيف طريؽميداف فمسطيف حتى تقاطعو مع 
 اً واحد اً لفرعيف كؿ منيما يشكؿ اتجاىعمر المختار بالتفرع  طريؽأ ثـ بعد ذلؾ يبد ،فاتجاه مسربي
الرشيد ويكوف  طريؽلمجمس التشريعي حتى يمتقي ب، ثـ يعود الطريؽ بفرع واحد مف اافر اوبيما مس

كما ويوجد في ىذا الجزء جزيرة تفصؿ بيف كؿ اتجاه وىي بعرض يتراوح ما  ،أيضاً  في اتجاىيف
 . ـ9.7-1.6ـ ويوجد بو رصيؼ بعرض يتراوح ما بيف 8.4-0.5 بيف

                                                           

  .ةبمدية غز :مرجع سابؽ (1)

( رائد أحمد صالحة، "مدينة غزة دراسة في جغرافية العمراف" ) رسالة ماجستير، منشورة، معيد البحوث والدراسات 2)
 .91(، ص1997العربية، 
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 طريؽمع  أما اإلنارة في الطريؽ فيي متواضعة في بدايتو مف ميداف فمسطيف حتى التقاؤه
الرشيد حيث  طريؽقاؤه مع صبلح الديف، ومف ثـ نجدىا جيدة في منطقة ما بيف السرايا حتى الت

 زه الجندي المجيوؿ. وجود متن
بدايتو  ، ففيأما عف مساره فيو مسار شبو مستقيـ عدا عف وجود انعطافات بسيطة جداً 

تفرعيف في الطريؽ وىذه لوجود  ،منعطفات ةمع طريؽ صبلح الديف ىناؾ ثبلث عند التقائو
الطريؽ في كوف  درجة، 90االنعطافات ال تشكؿ خطورة كبيرة بالرغـ مف أف الدرجة قريبة مف 

النصر  طريؽمقابؿ المجمس التشريعي حيث تقاطعو مع  ، وكذلؾ يوجد انعطاؼ نسبياتجاه واحد
 طريؽتقاؤه مع درجة نحو اليميف عند ال 45خر وىو بزاوية االنعطاؼ اآل االمجدؿ، أم طريؽو 

كما ىو موضح في المخطط الكروكي ينعطؼ شمااًل مقابؿ فندؿ األمؿ،  الحسف بف الييثـ، ثـ
 (.12الممحؽ رقـ )لطريؽ عمر المختار في 

  
 الوحدة:  طريق

ويعتبر مػف أقػدـ الطػرؽ بعػد  ختار،عمر الم طريؽالوحدة في وسط غزة جنوب  طريؽيقع 
ني ويغمػب تجػاري سػك طريػؽفيػو ة فػي المدينػة، مػالمي الطػرؽمػف  فيػولذلؾ  طريؽ عمر المختار،

سػوؽ  الشيخ منصور والتػي تػؤدي إلػى طريؽو  فيمي بيؾ طريؽلتجاري، ويتفرع منو عميو الطابع ا
 الزاوية.  

صػػبلح   طريػؽمػػع  التقػاؤه مػػف مفػرؽ الشػجاعية عنػػد الوحػػدة مػف ناحيػػة الشػرؽ طريػؽ يبػدأ
ـ، 3367بطػوؿ يبمػغ  لقسػاـ مقابػؿ مستشػفى الشػفاءديف اعػز الػ طريػؽالديف، وينتيي بالتقػاطع مػع 
ـ فػػػي المنطقػػة المحصػػػورة مػػػا بػػػيف 16 وـ، فقػػػد بمػػغ عرضػػػ20ـ حتػػػى 16وبعػػرض يتػػػراوح مػػػا بػػيف 

، طريػؽالشيخ منصور حتى موقؼ الزىرة وتعتبر ىذه المنطقة األقؿ عرضًا في ال طريؽالتقاؤه مع 
الشػيخ منصػور إلػى أف  طريػؽمػع  التقائػوف فػي المنطقػة مػا بػي في منطقتيف، األولػىـ 18وبعرض 

أمػا المنطقػة ـ، 58بورسعيد بما يقػرب  طريؽع مع ما قبؿ الوصوؿ لمتقاط، يتقاطع مع طريؽ الموح
ـ وىػو األكبػر 20الػذي يبمػغ  ضػورؽ الشػجاعية، أمػا عر ة فيي ما بيف موقؼ الزىػرة حتػى مفػاألخير 

عػػز  طريػؽالتقػػاؤه مػع حتػى  المػوح ريػػؽطتقاطعػو مػع عرضػًا، فيػو فػي المنطقػػة المحصػورة مػا بػػيف 
، كػػػذلؾ نجػػػد أف التطػػػور العمرانػػػي لمدينػػػة غػػػزة أدى إلػػػى (1)الػػػديف القسػػػاـ مقابػػػؿ مستشػػػفى الشػػػفاء

 االختبلؼ في عرض الطريؽ كما ذكرنا سابقًا في طريؽ عمر المختار.
يػو فأما الطبقة السطحية لمطريؽ، فيو معبد بطبقة إسفمتية، ونجػد أف االتجػاه فػي الطريػؽ 

ف بشػكؿ عػاـ، عػدا عنػد المنطقػة المحصػورة فيمػا بػيف بدايتػو عنػد ذو اتجاىيف في كؿ اتجاه مسػربا

                                                           

 بمدية غزة. :مرجع سابؽ (1)
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فػي اتجػاه واحػد مػف الشػرؽ لمغػرب  ي منطقػةبورسعيد، في طريؽمفترؽ الشجاعية حتى تقاطعو مع 
 مسربيف وخالي مف وجود جزيرة. ب

ـ ويوجد بو 5.3- ـ2يوجد بو رصيؼ لممشاة يتراوح بعرض ما بيف  طريؽونجد أف ال
في  اً ر الطريؽ فيو قميؿ المنعطؼ وتجده محصور ـ، أما مسا1.8 -ـ 0.8ة تتراوح بعرض ر جزي

الشماؿ في المنطقة المقابمة لموقؼ الزىرة، حيث يعدؿ  باتجاهبدايتو، حيث وجود انعطاؼ بسيط 
في  افيفاالنعطالشيخ منصور، ونبلحظ أف  طريؽمساره بعد ذلؾ بانعطاؼ آخر مع تقاطعو مع 

نجد أنيا جيدة نوعًا ما عدا المنطقة المحصورة ما بيف ومف ناحية اإلضاءة الجزء ذو اتجاه واحد، 
مفترؽ الشجاعية حتى مفترؽ الشعبية فاإلنارة بيا غير جيدة حيث يوجد عدد قميؿ مف األعمدة 

كما ىو  يف،التي تعمؿ مصابيحيا، وربما يعود ذلؾ لتضرر العيدي مف المصابيح مف قبؿ المواطن
 (.13الممحؽ رقـ )موضح في المخطط الكروكي الوحدة في 

 
 جمال عبد الناصر )الثالثيني(:  طريق

 عمػػػر طريػػػؽجمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر فػػػي وسػػػط مدينػػػة غػػػزة عمػػػى الجنػػػوب مػػػف  طريػػػؽيقػػػع 
ؽ الرئيسػػية فػػي غػػزة كونػػو يقػػع فػػي وسػػط المدينػػة، وكػػذلؾ يوجػػد مػػف الطػػر  طريػػؽالمختػػار، ويعتبػػر ال

 ،العديػػػػد مػػػف المؤسسػػػػات التعميميػػػة كالجامعػػػػة اإلسػػػبلمية واألزىػػػػر وجامعػػػة األقصػػػػىعمػػػى طريقػػػو 
الرشػيد غربػًا بطػوؿ  طريػؽمػف دوار عسػقولة شػرقًا حتػى تقاطعػو مػع  ،ويتشكؿ باتجاه شػرقي غربػي

بػػيف  ـ تجػػده فػػي الجػػزء مػػا20العػػرض األقػػؿ وىػػو  أمػػاـ 32-20ـ، بعػػرض يتػػراوح مػػا بػػيف 3208
خػػر وىػػو بػػاقي الطريػػؽ الجػػزء اآل أمػػانجػػـ الػػديف العربػػي،  طريػػؽمػػع عسػػقولة حتػػى تقاطعػػو  مفتػػرؽ

الرشػػػيد  طريػػػؽنجػػػـ الػػػديف العربػػػي حتػػػى تقاطعػػػو مػػػع  طريػػػؽـ مػػػف بدايػػػة تقاطعػػػو مػػػع 30وبعػػػرض 
فػػي المنطقػػة المقابمػػة لموقػػؼ  د، يوجػػـ وىػػو األكثػػر عرضػػاً 32بعػػرض السػػاحمي، عػػدا جػػزء بسػػيط 

  (1)الكتيبة حتى مسجد الكتيبة. أرض
، أمػػا فيمػػا يخػػص االتجػػاه فيػػو اإلسػػفمتلسػػطح الطريػػؽ ىػػي مػػف   ةالطبقػػة المعبػػد كمػػا وأف

ـ فػي كػؿ اتجػاه مسػربيف، 4 –ـ 1.2طريؽ ذو اتجاىيف تفصؿ بينيما جزيرة بعرض يتراوح ما بيف 
 ادأمػا اإلنػارة فيػي جيػدة نوعػًا مػا عػـ، 18 –ـ 1.1ويوجد لمطريؽ رصػيؼ لممشػاة بعػرض مػا بػيف 

ىػػذا ويسػػير الطريػػؽ بمسػػار خػػط سػػير شػػبو  ،اج مصػػابيحيا إلػػى صػػيانةبعػػض األعمػػدة  التػػي تحتػػ
بعػض المنعطفػات القميمػة جػدًا، فػالمنعطؼ األوؿ يبػدأ مػف بدايػة الطريػؽ مػف  أنو يوجػد إال ،مستقيـ
كؿ منحنػػػى قميػػػؿ جػػػدًا، أبػػػو بكػػػر الصػػػديؽ وىػػػو يأخػػػذ شػػػ طريػػػؽعسػػػقولة حتػػػى تقاطعػػػو مػػػع  مفتػػػرؽ

جماؿ عبد الناصػر حتػى  طريؽمع  )المغربي( منير الريس طريؽ والمنعطؼ اآلخر يبدأ مف التقاء
                                                           

 المرجع السابؽ. (1)
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بمسػػػار  طريػػػؽمر الالقنػػػاؿ وىػػػو منعطػػػؼ نسػػػبي وال يشػػػكؿ أي خطػػػورة، ثػػػـ يسػػػت طريػػػؽالتقػػػاؤه مػػػع 
، الرشػػيد وىػػو منعطػػؼ نسػػبي أيضػػاً  طريػػؽمنعطػػؼ حتػػى الحيػػث يبػػدأ  أنصػػار مسػػتقيـ حتػػى مفتػػرؽ

 (.14الممحؽ رقـ ) كما ىو موضح في المخطط الكروكي لجماؿ عبد الناصر في
 

 الجالء:  طريق
فػػػي طػػػرؽ الميمػػػة الجػػػبلء فػػػي الجػػػزء الشػػػمالي مػػػف مدينػػػة غػػػزة، ويعتبػػػر مػػػف ال طريػػػؽيقػػػع 

فيػػو يػػربط أقصػػى شػػماؿ  ،نياري سػػكني ويغمػػب عميػػو الطػػابع السػػكر طريػػؽ تجػػبػػتمدينػػة حيػػث يعال
مالية حيػػػث ويعتبػػػر مػػػدخؿ لممدينػػػة مػػػف الناحيػػػة الشػػػ ،تػػػى مجمػػػع السػػػراياحمدينػػػة غػػػزة مػػػع وسػػػطيا 

ـ مػف 30ـ وبعػرض 2966شمالي جنػوبي بطػوؿ  باتجاهو يسير ، ىذا يربطيا مع محافظة الشماؿ
أنشأ حديثًا  وربما يعود ذلؾ ألنو، نبلحظ أف ىنالؾ ثبات في عرض الطريؽ، (1)بدايتو حتى النياية

 .(2)ـ1996ػ  ـ1979 فترة مففي ال
وباتجػػاىيف بكػػؿ اتجػػاه فػػي مسػػار أمػػا عػػف الطبقػػة السػػطحية المعبػػدة فيػػي مػػف األسػػفمت، 

توجػد  حيػثـ، 7.9حتػى  0.6ويفصؿ بينيمػا جزيػرة بعػرض يتػراوح مػا بػيف  ،الطريؽ ثبلث مسارب
ويسير الطريؽ بمسار مستقيـ فيو خالي مف المنعطفػات، ، وسائط النقؿفي الجزيرة حاشية لوقوؼ 

نػػػارة جيػػػدة، 7.2 – 1.5ويحتػػػوي عمػػػى رصػػػيؼ لممشػػػاة بعػػػرض مػػػا بػػػيف  ىػػػو موضػػػح فػػػي كمػػػا ـ وا 
 (.15الممحؽ رقـ )المخطط الكروكي لطريؽ الجبلء في 

 
 النصر: طريق

النصر مف الطريؽ الرئيسية في المدينة حيث يقع في الجػزء الشػمالي الغربػي  طريؽيعتبر 
لمدينػػة غػػزة، فيػػو طريػػؽ تجػػاري سػػكاني يتغمػػب عميػػو الطػػابع السػػكاني، وكػػذلؾ توجػػد بػػو خػػدمات 

لعيػػوف وكػػذلؾ مركػػز الرمػػاؿ فيات كالنصػػر لؤلطفػػاؿ ومستشػػفى اصػػحية حيػػث العديػػد مػػف المستشػػ
السػػويدي(، لػػذا يعتبػػر مػػف الطػػرؽ الميمػػة فػػي المدينػػة ويعتبػػر طريػػؽ النصػػر أحػػد مػػداخؿ الصػحي )

 مدينة غزة مف الناحية الشمالية فيو يربط المدينة بمحافظة الشماؿ. 
لحدود اإلدارية الشمالية مف ا أأما عف مسار الطريؽ فيو يسير باتجاه شمالي جنوبي، يبد

ـ وبعرض 3003عمر المختار مقابؿ مركز رشاد الشوا بطوؿ  طريؽمع  ولممدينة حتى تقاطع
اتجاىيف في كؿ اتجاه مسرب واحد فقط يفصؿ بينيما جزيرة  ويسير الطريؽ بمسار ذي (3).ـ20

عف الطبقة  أماـ، 8.3 -ـ2.9، ويوجد بو رصيؼ لممشاة وبعرض ما بيف فقط ـ1 ثابت بمغبعرض 
                                                           

  ( المرجع السابؽ.1)

 .91مرجع سابؽ: رائد صالحة: ص  (2)
 مرجع سابؽ: بمدية غزة.  (3)
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وذلؾ نظرًا  ،خر معبد بببلط )انترلوؾ(ة باألسفمت وجزء آمعبد اجزء مني ،السطحية المعبد بيا
فيو ذو سفمت، أما مساره يث يمنع مف دخوؿ مواد ومكونات األلمحصار والواقع عمى مدينة غزة ح

الجدوؿ رقـ و  ـ2.5 -ـ 1ف يفصؿ بينيما جزيرة بعرض يتراوح ما بيف اتجاىيف في كؿ اتجاه مسربا
أما اإلنارة فيي جيدة حيث اإلضاءة في العديد مف األعمدة  ،لمطرؽ واالتجاه( يوضح المسارب 3)
كما ىو موضح في المخطط الكروكي لطريؽ النصر في ، ىناؾ القميؿ التي يحتاج الصيانةو 

 (.16الممحؽ رقـ )
 

 .2012، لمطرؽ واالتجاه المسارب( 3وؿ رقـ )دالج
 ثالث مسارب مسربين مسرب ىينإتجا اتجاه الطريق

  *  *  صبلح الديف

 *  طريؽ الرشيد
مف الشالييات 
حتى المدخؿ 

 الشمالي
* 

مف مسجد خميؿ 
الوزير حتى 
 منتجع الشالييات

 عمر المختار

ف فمسطيف مف ميدا
حتى طريؽ صبلح 

ومف تقاطعو  الديف
مع طريؽ فمسطيف 
 حتى مفترؽ التشريعي

*  *  

 الوحدة
جاعية الشمف مفترؽ 

حتى تقاطعو مع 
 طريؽ بور سعيد

  *  

  *  *  جماؿ عبد الناصر
 *   *  الجبلء
  *  *  النصر

 المصدر: دراسة ميدانية. 
 

  (Local Road)  . الطرق المحمية:ت

وىي ذات سرعة واتساع وطوؿ أقؿ مف الطرؽ األخرى، وتعتبر طرؽ متفرعة عف الطرؽ  
 حي، حيث تخدـ رحبلت النقؿ القصيرة لموصوؿ لمدور السكنيةالرئيسية، وتكوف خدماتيا داخؿ ال

 وضح الطرؽ المحمية في مدينة غزة.( ت4رقـ ) خريطة، وال(1).وربطيا ببعضيا
                                                           

غرود غالب عوادة، "مقياس سيولة الوصوؿ إلى الخدمات العامة في المدف الفمسطينية: حالة دراسية مدينة نابمس"  (1)
 .19(، ص2007)رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة النجاح، 
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في  ، حيث بمغ أقمياإلى آخرالطرؽ المحمية تختمؼ في اتساعيا مف طريؽ نجد أف   
حيث ، ـ506470ؿ عاـ ـ، ىذا وقد بمغ طوؿ الطرؽ بشك36أكثرىا بعرض ، و فقط و1.6 العرض

أما طبيعة الطبقة السطحية،  (1)ـ،2122ـ حتى تصؿ إلى طوؿ 32تراوح طوؿ الطرؽ ما بيف 
نرى أف الطرؽ المحمية تختمؼ في طبيعة الطبقة السطحية، فمنيا ما ىو ترابي غير معبد، 

 ة بطبقة مف األسفمت أو الببلط، وكذلؾ الرصيؼ فبعض الطرؽ تحتوي عمى رصيؼوأخرى معبد
  .إما لضيقيا أو ألنيا لـ تعبد بعد ،والبعض اآلخر ال يوجد بو رصيؼ

 

 .2011الطرؽ المحمية في مدينة غزة، ( 4الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ الطالب(. 

                                                           

 بمدية غزة. :مرجع سابؽ (1)
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 تصنيف الطرق حسب معالجة السطح: .1
 

 الطرق المعبدة: . أ
ؿ في تسوية سطح عبد عف الطريؽ الترابي، في أف اإلنساف تدخمؽ الييختمؼ الطر  

، وقد بمغ طوؿ (1)مقاومًا لمظروؼ المناخية، خاصًة األمطار الطريؽ بإضافة مواد صمبة، تجعمو
إما بطبقة مف األسفمت أو مف حيث أنيا عبدت، ـ، 264595الطرؽ المعبدة في مدينة غزة 

واصيا لتصبح وقبؿ عممية تعبيد الطرؽ يتـ معالجة التربة لتغيير خ كما سيذكر الحقًا، (2)الببلط
المعالجة بالجير أكثر تبلؤمًا لممواصفات اليندسية، فيتـ إضافة طبقة مف الرماؿ الناعمة، ثـ 

وذلؾ لتحسيف قوة تحمؿ وثبات واستقرار التربة، بحيث تكوف مقاومة لئلجيادات الميكانيكية 
زلط مع مادة الناتجة عف حركة المرور، ومقاومة التغيرات المناخية، ثـ بعد ذلؾ يتـ تثبيت ال

ومف خبلؿ الدراسة الميدانية نجد أف ، (3)البتوميف لزيادة التماسؾ ، وعزؿ التربة مف الرطوبة
 ياطولمغ في وسطو ب وجزيرة ؼ لممشاةمنيا الذي يوجد عمى حافتيو رصي ،الطرؽ المعبدة

 وىناؾ طرؽ ،ـ137465 ياطولمغ ب وبدوف جزيرة حافتيو رصيؼ التي تحتوي، ومنيا كـ45.565
ـ، و أخرى معبدة بدوف أرصفة مع وجود جزيرة 72463معبدة بدوف أرصفة وبدوف جزيرة بطوؿ 

 (.5) رقـ ، كما في الشكؿ(4)ـ4380ـ، وطرؽ معبدة برصيؼ واحد فقط بطوؿ 4.722بمغ طوليا 
 

 الرصف باألسفمت:
صويات والبتوميف أسفمتي ساخف يتكوف مف الحاألسفمتية بخميط ترصؼ طبقة األساس    
كما وأنيا ال تحتاج لفواصؿ فيما  ،يث يكوناف نظامًا يمتاز بمقاومتو العالية لمقوى األفقية والرأسيةح

ويجب أف تكوف الطبقة وحركة المرور عمييا،  بينيا وذلؾ بسبب ليونتيا تحت تأثير درجات الحرارة
تأثير المناخ، السطحية مقاومة لتسرب المياه والزيوت ولمتمؼ السطحي الناتج عف حركة المرور و 

 ، (5)تجنب لئلنزالؽ السطحي
 
 

  

                                                           

 .355النقؿ أسس ومنياج وتطبيقات: ص  فاروؽ عز الديف: مرجع سابؽ: (1)
 بمدية غزة. :جع سابؽمر  (2)

 .48،50ص شفيؽ جندية: مرجع سابؽ: ص  (3)

 بمدية غزة. :مرجع سابؽ (4)
 .87،  84مرجع سابؽ: شفيؽ جندية: ص ص  (5)
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 :بالطالرصف بال
نوع مف أنواع الرصؼ الصمب أو الخرساني، ويرصؼ عمى شكؿ ببلطات وىو يعتبر   

، تتكوف مف خميط مف الرمؿ والحصويات الخشنة واألسمنت مسمحة أو غير مسمحة بأبعاد معينة
، كما ويعتبر الرصؼ بالببلط أكثر موقع جاىزةوالماء، حيث تصب الببلطة في مكانيا أو ترسؿ لم

مقاومتو لئلنزالؽ وفتاحة لونو  بارتفاعسبلمة لممرور مف الرصؼ األسفمتي، وذلؾ ألنو يتميز عنو 
، وأكثر تحمؿ لؤلحماؿ لتوزيع والتي تعطي رؤية أفضؿ ليبًل، وطويؿ األجؿ لصبلبتو وقوتو

يرات المناخ كتأثر ال تتأثر مادة األسمنت بتغو  الجيود عمى مساحة أعرض مف الطبقة األسفمتية،
لذا نرى وكذلؾ سيؿ الصيانة ويعمؿ عمى ترسب مياه األمطار لجوؼ األرض،  مادة البوتميف، 

 .(1)تكمفتو الرتفاعبعض الطرؽ المعبدة بببلط االنترلوؾ في مدينة غزة ولكف بشكؿ محدود نظرًا 
 

 حالة الطرؽ المعبدة( 5) شكؿ رقـال

 
 .) بتصرؼ الطالب( المصدر: بمدية غزة         
  
ذو تعبيد جيد كطريؽ الجبلء، أف بعض الطرؽ ومف خبلؿ الدراسة الميدانية تبيف  

والبعض اآلخر ذو تعبيد متوسط الكفاءة حيث العديد مف الرقع عمى شكؿ مربع، أو رقع نجدىا 
تية بعد تعبيد الطرؽ، بشكؿ طولي عمى طواؿ الطرؽ، ويعود ذلؾ لبعض اإلضافات لمبنية التح

 .(1رقـ ) صورةكما في ال كطريؽ عمر المختار والوحدة،
                                                           

 .188،  187المرجع السابؽ: ص ص  (1)
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 .2011، لمطرؽ المعبدة الرقعوضح ت( 1رقـ) صورةال

 
 المصدر: تصوير الطالب.                   
 
 

كما ويوجد طرؽ ذات كفاءة ضعيفة، حيث التشققات والحفر في الطبقة األسفمتية، كطريؽ  
 . (2رقـ ) صورةفي ال بور سعيد وبعض الطرؽ األخرى، كما يؽطر مصطفى حافظ و 

 
 .2011، وضح حالة الطبقة السطحية لمطرؽ المعبدةت( 2) رقـ الصورة

   
 المصدر: تصوير الطالب.                          
 

الطػػبلء فػػاتح جػػدًا ولػػو نظرنػػا إلػػى الطػػبلء عمػػى الطػػرؽ المعبػػدة فػػي مدينػػة غػػزة، سػػنجد أف  
غير واضح وكذلؾ الخطوط التي تفصػؿ مػا بػيف  المشاةفخط  قد اختفى مع عامؿ الزمف،وبعضو 

عػدا بعػض األجػزاء التػي تػـ طبلؤىػا مػف جديػد، المسارات عمى الطريؽ، والتػي ىػي بمثابػة جزيػرة، 
موف الخػػػاص بػػػ وكػػػذلؾ بعػػػض الشػػػوارع التػػػي ُعبػػػدت بػػػببلط االنترلػػػوؾ حػػػديثًا، حيػػػث وجػػػود بػػػبلط

 .(3رقـ ) ةصور ، كما في البيضاأل



55 

 

 .2011، حالة الطبلء عمى الطرؽ( 3) رقـ الصورة
 )ب(                                        )أ(            

  
 المصدر: تصوير الطالب.

 

وقػػد تػػـ طػػبلؤه حػػديثًا،  فػػي طريػػؽ عمػػر المختػػار المشػػاة( خػػط 3أ ػ ) صػػورةويتضػػح فػػي ال 
( 3ب ػ ) صػورةإنو اختفى مع عامؿ الزمف، أما الوكذلؾ نجد أف الخط الفاصؿ غير واضح حيث 

 .لممشاة، نبلحظ عدـ وجود خط عف تقاطع طرؽ وبالرغـ مف أنو عبارةتوضخ مفترؽ الشعبية 
 

  . الطرق الترابية: 1
السكنية  تشكؿ الطرؽ الترابية صعوبة بالغة أماـ مستخدمي الطريؽ، خاصة في المناطؽ 

ناىيؾ عف األعطاؿ ، تمؾ الطرؽ في تراكـ الغبار واألتربةوتتسبب  ،المدينة مركز البعيدة عف
مر الذي يرىقيـ نفسيًا مف جراء السير عمى تمؾ الطرؽ، األ التي تصيب عدد مف سيارات المارة

الطرؽ  تعاني مف في مدينة غزة عمرانية مناطؽتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ عدة  ،(1)ومالياً 
تحولت بفعؿ أعماؿ الحفريات حيث المرور بتمؾ األمكنة،  األمر الذي أدى إلى صعوبة، الترابية

وقد بمغ طوؿ الطرؽ الترابية في مدينة غزة ، طرؽ غير صالحة لبلستخداـ واليدـ المتبلحقة إلى
، ومف خبلؿ الدراسة وطريؽ عماف وغيره مف الطرؽ منيا طريؽ السكة الحديد،، (2)ـ417772

ف مدينة بي، والجية الشرقية مكؿ واضح في الجزء الجنو الميدانية نجد أف الطرؽ الترابية تظير بش
 .(5) ، كما ىو في الخريطة رقـ( يوضح حالة الطرؽ حسب طبيعة السطح6والشكؿ رقـ ) غزة

 
 
 
 

                                                           

(1) 8/6/2011 ،www.edoha.net/node/4749 
 مرجع سابؽ: بمدية غزة. (2)
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 .2011، حالة الطرؽ حسب طبيعة السطح (6الشكؿ رقـ )

 
 .) بتصرؼ الطالب( المصدر: بمدية غزة      
 

 الطرق:ًا: التوزيع الجغرافي لشبكة ثاني
 ، فيي تمثؿ نقطة تنقؿكما سبؽ ذكره تعد مدينة غزة المدينة األـ في محافظات القطاع 

مما يعكس تأثيرًا ميمة، تمر مف خبلليا الطرؽ التي تربط محافظات الشماؿ بمحافظات الجنوب، 
، مف ناحية امتداد وطوؿ الطرؽ، وكذلؾ التأثير عمى توزيع شبكة الطرؽ في عمى شبكة النقؿ

 ، وتتوزع شبكة الطرؽ عمى النحو التالي:(1)دينة الم
 

 الطرق الشريانية: .3
نجد أف ثبلث طرؽ شريانية مف أصؿ ستة طرؽ، تقع في الجزء الشرقي مف مدينة غزة،   

فقط يقع في أقصى  اً واحد اً وىي طريؽ صبلح الديف والسكة الحديد وطرؽ الكرامة، وأف طريق
في الجزء الجنوبي مف المدينة، وطريؽ يقع في الجزء عمى ساحؿ غزة، وطريؽ آخر يقع  الغرب

 (.2) لممدينة، أنظر الخريطة رقـالشمالي 
 
 الطرق الرئيسية:. 1
غزة بشكؿ أكبر مف  نيا تقع في الجزء الغربي مف مدينةأما الطرؽ الرئيسية، نرى أ  

ونجد أف الطرؽ المناطؽ األخرى، وتزداد بشكؿ ممحوظ في الجزء الشمالي الغربي مف مدينة غزة، 

                                                           

في محافظة نابمس دراسة جغرافية" )رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة النجاح ( مازف توفيؽ جرار، "النقؿ البري 1)
 .22 (، ص2000الوطنية، 
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الرئيسية تقؿ في الجزء الشرقي مف مدينة غزة، وربما يعود ذلؾ لسياسة االحتبلؿ الصييوني الذي 
أنظر  ،1948كاف يمنع مف التوسع العمراني، نظرًا لقربيا مف الخط الفاصؿ مع أراضي عاـ 

 (.3) الخريطة رقـ
 
 . الطرق المحمية:1

ليا في  كثافة غزة، ولكف يوجديع أنحاء مدينة أما الطرؽ المحمية فنجدىا تتوزع في جم 
 .(4) ، انظر الخريطة رقـالمدينةوسط مدينة غزة، حيث أنيا المنطقة األقدـ عمرانيًا في 

 
  معبدة:. الطرق ال4

أف الطرؽ المعبدة توجد في وسط مدينة غزة، ثـ تتجو  خبلؿ الدراسة الميدانية، يتبيفمف  
، تقؿ ؿ اليوا، أما في الناحية الشرقيةي الرماؿ وأجزاء مف تغربًا حتى ساحؿ مدينة غزة في ح

 (.5)توجد في الشجاعية، انظر الخريطة رقـ  الطرؽ المعبدة حيث
 

  الترابية:. الطرق 5
أما التوزيع الجغرافي لمطرؽ الترابية، نبلحظ أنيا توجد عمى أطراؼ مدينة غزة، في  

الشرقية لمدينة غزة، كما جنوبي، وفي الناحية الشمالية الناحية الشرقية لممدينة، وكذلؾ في الجزء ال
 (.5)في الخريطة رقـ 
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 2111الطرؽ حسب طبيعة السطح في مدينة غزة، ( 5الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ الطالب(. 
 

 :امتداد شبكة الطرق واتجاىاتيا: ثالثاً 
، فإف شبكة الطرؽ تمتد في جميع ينة غزةالشبو مستوي في مدنظرًا لطبيعة السطح   

ساحمية وتقع في وسط  وألنيا مدينةاالتجاىات تقريبًا، لتخدـ حركة النقؿ داخؿ وخارج مدينة غزة، 
الرشيد وىي  طريؽمحافظات غزة، فإف الطرؽ أخذت امتداد جنوبي غربي كطريؽ صبلح الديف و 

والتي تربط بيف أحياء المدينة،  والنصر تربط المدينة بالمحافظات األخرى، وكذلؾ طريؽ الجبلء
كما وأخذ االمتداد الشكؿ الغربي الشرقي كطريؽ عمر المختار والوحدة وجماؿ عبد الناصر وىي 

 تربط بيف أحياء المدينة، وعف تمؾ الطرؽ تتفرع طرؽ أخرى في جميع االتجاىات.
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 شكل شبكة الطرق:ًا: رابع
، فالنمط األوؿ طرؽف ىناؾ نمطيف لشكؿ شبكة اليتبيف مف خريطة الطرؽ لمدينة غزة، أ  

يتمثؿ في المناطؽ الغير مخططة ويظير بكؿ وضوح في مركز مدينة غزة، بما يعرؼ بالبمدة 
القديمة حيث نبلحظ النمط اإلشعاعي لمطرؽ التي تتجو إلى األطراؼ، أما النمط الثاني وىو 

ب الغربي مف مدينة غزة، حيث عبارة عف المناطؽ المخططة ونجده يظير بوضوح في الجان
 .(1)نبلحظ النمط الشبكي والتي تتعامد بيا الطرؽ مع بعضيا البعض

  
 :االنحداردرجة  :اً خامس

يتغمب عمييا، عند شؽ تعتبر درجة االنحدار مف العقبات التي يجب عمى اإلنساف أف   
ؿ الطرؽ ألف اإلنساف طو  نيا تعمؿ عمى إطالةتحد مف سرعة وسائط النقؿ، وكما وأألنيا الطرؽ، 
، إف تخفيؼ المنحدرات تعطي (2)تجنبيا عبر طرؽ إلتفافية، مما يزيد مف المسافة والوقتيمجأ ل

أفضمية إيجابية عمى حركة وسائط النقؿ، لذلؾ لجأ اإلنساف إلى تخفيؼ االنحدارات الشديدة والتي 
مة، أما بعد ظيور المركبات التي ( في فترة استخداـ السيارات القدي16ْإلى  26ْتتراوح درجتيا مف )

 .(3) 11ْقؿ عف اف ال ييتـ بتخفيؼ االنحدار الذي يتستطيع التغمب عمى المنحدرات، أصبح اإلنس
، انحدارىا، نجد أف الطرؽ تتميز بمحدودية ى الخريطة الكنتورية لمدينة غزةعم وباالعتماد  

ؽ محددة لبعض الطرؽ في مدينة طفي منا االنحداردرجة الذي يبيف ( 4الجدوؿ رقـ ) كما في
 بناء عمى المعادلة التالية:غزة، 

 

 (4)=61 ×                         =درجة االنحدار                    
 

 

 
 .2011،الطرؽ في مدينة غزة انحداردرجة ( 4الجدوؿ رقـ )
 االنحداردرجة  المنطقة الطريؽ
 6.8ْ تمة المنطار المنطار

 0.33ْ مفترؽ عسقولة جماؿ عبد الناصر

 0.25ْ ميداف فمسطيف عمر المختار
 0.22ْ مدرسة الزىراء الوحدة

 .((7عمى الخريطة رقـ ) باالعتماد) بتصرؼ الطالب  المصدر: بمدية غزة                
                                                           

 .292،  288 ص مرجع سابؽ: رائد صالحة: ص (1)
 .31 مرجع سابؽ: مازف جرار: ص (2)

ة، جامعة النجاح محمد يوسؼ خطيب، "النقؿ البري في محافظة جنيف دراسة جغرافي"، )رسالة ماجستير، غير منشور  (3)
 .41( ص 2011الوطنية، 

(، بدوف تاريخ ،األنجمو المصرية: مكتبة القاىرة، )عمـ الخرائطمحمد صبحي عبد الحكيـ، ماىر عبد الحميد الميثي، ( 4)

 .236ص

    فرؽ المنسوب        
 المسافة عمى الطبيعة 
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 الضوئية: اإلشارات :اً دسسا
ئط النقؿ، وىي اإلشارات التي تحدد وتنظـ حركة السير في التقاطعات المزدحمة بوسا  

، مف خبلؿ الدراسة ويوجد في مدينة غزة عشروف إشارة ضوئية (1)وكذلؾ عمى التقاطعات الخطرة،
، موضحة في الصورة الميدانية تبيف بأنيا ال تعمؿ في معظـ الوقت، وأربعة منيا ال تعمؿ إطبلقاً 

 .(4رقـ )
لشريانية، طريؽ ىذا وتتوزع اإلشارات الضوئية عمى عدة تقاطعات لمطرؽ الرئيسية وا  

الجبلء وعمر المختار وصبلح الديف، وتعمؿ اإلشارات في مدينة غزة بناء عمى برمجة الكترونية 
توضح التوزيع ( 6والخريطة رقـ ) (2)استنادًا عمى مستوى االزدحاـ المروري عمى التقاطع،

 الجغرافي لئلشارات الضوئية في مدينة غزة.
لطرؽ ال يوجد بيا إشارات مرورية إطبلقًا، والبعض أما عف اإلشارات المرورية فبعض ا  

، ومنيا ما ىي مطموسة حيث ائمة نتيجة االصطداـ بيااآلخر يوجد بيا، لكف منيا ما ىي م
وضع إعبلناتيا عمى التجاوزات مف المواطنيف خاصة أصحاب المؤسسات الربحية حيث تقوـ ب

 إشارة المرور.
 

 .2011، يةالضوئ حالة اإلشارات (4رقـ ) الصورة

    
 

 المصدر: تصوير الطالب
 

                                                           

ندرية، ( صقر عبد الفتاح الحروب، "جغرافية النقؿ في مدينة عم اف الكبرى" )رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة اإلسك1)
 .90 (، ص1990

، الساعة 16/7/2111( مقابمة شخصية مع الميندس عصمت الوحيدي، بمدية غزة قسـ الطرؽ واإلنشاءات، السبت 2)
 صباحًا.  11:21
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 2111اإلشارات الضوئية في مدينة غزة، ( 6الخريطة رقـ )
 

 
 

 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ الطالب(.
 

 ق:ًا: جزر الطرسابع
وىي الجزء المنشأ والذي يفصؿ الطريؽ إلى اتجاىيف، اتجاه لمذىاب واتجاه لئلياب،  

المرور، والحد مف الحوادث، وتعتبر مكاف لوضع أعمدة اإلنارة، وتيدؼ إلى تنظيـ وتسييؿ حركة 
عطاء منظر جمالي مف خبلؿ تشجيرىا وكذلؾ الحد مف الغازات الناجمة عف عوادـ السيارات،  وا 

وذلؾ حسب المساحة المتوفرة وعدد المسارب والسرعة و، 30 لغاية و1.2ويتراوح عرضيا ما بيف 
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ـ، 8.4ـ حتى 0.4جد أف الجزر تتراوح في عرضيا ما بيف ، وفي مدينة غزة ن(1)عمى الطريؽ 
بيا فتحات، وجزر  جزر مستمرة ال فتحات فييا، وأخرى تكوفأشكاؿ فمنيا في الغالب عدة  وتأخذ

نجد أف الجزر في  الميدانية، ومف خبلؿ الدراسة عريضة ثـ تضيؽ عند التقاطعات تكوف في
 اً وكذلؾ أصبحت مجمعلوسائط النقؿ، ، أصبحت كموقؼ االتساعمدينة غزة، خاصة ذات 

أما التشجير في الجزر فنجد أف بعض الجزر ذات كثافة عالية  ،(5كما في الصورة رقـ ) لمنفايات
يوضح  (5اآلخر وكذلؾ تعيؽ حركة المشاة، والجدوؿ رقـ ) االتجاهفي التشجير مما يعيؽ رؤية 

 عرض الجزر في بعض الطرؽ الميمة في مدينة غزة.
 

 .2011، التعدي عمى جزر الطريؽ( 5رقـ )الصورة 

 
 وخمفيا توقؼ واسطة نقؿ فوؽ الجزيرة.بوضع الحاويات لجمع النفايات،  جماؿ عبد الناصر طريؽجزيرة التعدي عمى      
 

 2011عرض الجزر في الطرؽ بمدينة غزة  (5الجدوؿ رقـ )
 العرض/م الطريق

 8.4ـ  0.5 عمر المختار

 7.9ـ  0.6 الجبلء

 5ـ  0.5 ح الديفصبل

 4ـ  1 الرشيد

 4ـ  1.2 جماؿ عبد الناصر

 2.5ـ  1 النصر

 1.8ـ  0.8 الوحدة

 .المصدر: دراسة ميدانية                       
                                                           

 .79ـ 78ػص ص(، 2111؛ عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع،1، )طىندسة الطرؽأحمد حسيف أبو عودة،  (1)
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 الفصل الثالث
 العوامل المؤثرة في شبكة الطرق والمواصالت في مدينة غزة

 
 تمييد:

  أواًل: العوامل الطبيعية:
.الموقع الجغرافي  .1

الموقع الفمكي لمدينة غزة. . أ

.غزة لمدينة نسبيال الموقع . ب
طبيعة السطح.  .2

التربة.  .3

المناخ.  .4

درجة الحرارة. . أ

األمطار. . ب

الضباب. . ت

الرياح. . ث

 ثانيًا: العوامل البشرية:
السكاف.  .1

مراكز العمراف.  .2

النشاط االقتصادي.  .3

.ةالسياسي التغيرات  .4
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 تمييد:
راسة العوامؿ التي تؤثر عمييا سواء الطبيعية منيا أو دف ، ال بد معند دراسة شبكة الطرؽ 

مف نتائج ذات أىمية في عدة ير المتبادؿ فيما بينيا، وما ينتج عنيا البشرية، وذلؾ بسبب التأث
مجاالت سواء البشرية أو االقتصادية، حيث تعتمد نوعية وشكؿ وكثافة طرؽ النقؿ عمى العوامؿ 

 ـالتي قد تكوف عائؽ أماـ طريؽ ما بؿ وربما تكوف عائؽ أماو الجغرافية الطبيعية والبشرية، 
، وفيما يمي (1) في إقميـ ما دىار وتطور شبكة النقؿ، وقد تكوف عامؿ از تخطيط مشروع متكامؿ

 سنتحدث عف العوامؿ الطبيعية والبشرية التي تؤثر عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة.
 

 العوامل الطبيعية: أواًل:
الميمة في  األمورمف  بخصائصيا، واإللماـوامؿ الطبيعية لمنطقة الدراسة تعد دراسة الع 

فيي تؤثر بصورة مباشرة أو  ،اساتيا عمى شبكة النقؿالدراسة، حيث يمكف مف خبلليا فيـ انعك
 وخصائصيا المختمفة، كما العوامؿ التالية: إقامتياغير مباشرة عمى مواقع 

 
الموقع الجغرافي:   .1

بما  حيث يبعد مركزىا عف الساحؿ ساحؿ فمسطيف،في الجزء الجنوبي مف تقع مدينة غزة  
ىذا وتعتبر المدينة مركز المدف بالنسبة لمحافظات القطاع عمى الرغـ مف أنيا  ،(2)كـ5يقارب 

  تقع في الجزء الشمالي منو.

يعتبر الموقع مف العناصر البيئية الطبيعية المؤثرة في شكؿ وخصائص أي إقميـ، فإذا  
انت البيئة الطبيعية قد أسيمت في توزيع الموارد الطبيعية في اإلقميـ، فإف الموقع الجغرافي ك

والذي يعتبر نياية ، لذا نجد إف موقع مدينة بيت حانوف (3)األقاليـيحدد إمكانية االتصاؿ بباقي 
شاط ة ونأقؿ أىمية مف موقع مدينة غزة الذي يتوسط المحافظات، حيث أكسبيا حرك نقؿخطوط ال

 .ورفح أكثر مف مدينة بيت حانوف
 
 
 
 
 

                                                           

 .9سابؽ: صساطع محمي: مرجع  (1)
 .27(، ص1987؛ القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1، )طغزة وقطاعيا( سميـ عرفات المبيض، 2)

 .51مازف جرار: مرجع سابؽ: ص (3)
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:لمدينة غزة الموقع الفمكي . أ
°  31 42'، ودائرة عرض شرقاً ° 34 51'و ° 34  37'بيف خطي طوؿ  تقع مدينة غزة  
متو محدودة إال أف قي ،لمدى مركزية المدينة يعد مؤشراً  الفمكي إذا كاف الموقع، شماالً  °31 54و'

متابعة تأثيرات الموقع في األوضاع المناخية وانعكاساتيا  يفيد في كنو، ول(1)وتطور المدف أةفي نش
وعمى النشاط االقتصادي، فكمما تنوعت دوائر العرض في اإلقميـ تنوعت الخصائص  ،عمى اإلقميـ
وكذلؾ في الصناعة نفسيا، وفي  ،وبالتالي التنوع في النشاط االقتصادي والزراعي ،المناخية

  .(2)الواحد قميـالخدمات المقدمة في اإل
 
 :لمدينة غزة نسبيالموقع ال  . ب

الذي يحمؿ داللة و وىو المكاف بالنسبة لممناطؽ المحيطة بو، أو األجزاء المجاورة لو،  
و نظرنا مف، (3) ف أىميتو نسبية ال مطمقةأجغرافية، وموقع الظاىرة عادة إقميـ أو منطقة ما، و 

شرقي لمبحر المتوسط، في الجزء الجنوبي الغربي تقع عمى الساحؿ ال، لموقع مدينة غزة فنجدىا
 .(1) الخريطة رقـكما في لفمسطيف، 
حيث القدـ،  أىمية منذ عمى ساحؿ البحر المتوسط موقع المدينة الجغرافيل كاف ولقد 

نتـ استخداميا لمنقؿ فأىميا ميناء ميوماس وميناء أنثدوف،  ،أنشئت عدة موانئ عمى شواطئيا
حيث منع االحتبلؿ  متغيرات السياسية لـ يستغؿ الموقع البحري لممدينة،ل والتجارة، ونظراً 

، ولكف رغـ ذلؾ حافظت المدينة عمى مكانتيا، (4) اإلسرائيمي إقامة ميناء عمى ساحؿ غزة
مستمرة بحيويتيا حتى  ،واستمرت كمركز لباقي محافظات غزة، فمازالت الطرؽ التي أقيمت قديماً 

مر المختار وجماؿ عبد الناصر وصبلح الديف، وأصبحت المنطقة المحظة، بؿ زادت كطريؽ ع
ذلؾ فيما بيف المدينة والمدف األخرى، لذا نجد كو  ،المركزية في خدمة النقؿ فيما بيف أحياء المدينة

قؿ في نث ازدياد الحركة وزيادة وسائط الأف مدينة غزة، منطقة جذب لممناطؽ المجاورة، حي
 ازدحاـ مروري في وسط المدينة.وجود في  ثر سمباً أالمدينة، والذي 

 
 
 
 

                                                           

 . 7رائد صالحة: مرجع سابؽ: ص (1)
 .76(، ص 1988)الموصؿ: دار الكتب لمطباعة والنشر،  الجغرافيا السياسية أسس وتطبيقاتمحمد أزىر السماؾ،  (2)
 .507، القاىرة: دار الفكر العربي، بدوف تاريخ(، ص2) ط معجـ المصطمحات الجغرافيةيوسؼ توني،  (3)

 .8رائد صالحة: مرجع سابؽ: ص  (4)
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 . طبيعة السطح:1
لما ليا مف  تعد طبيعة السطح مف العوامؿ الميمة المؤثرة في شبكة النقؿ، وذلؾ نظراً  

مكانية نموىا تبعاً  ،أىمية في تحديد أنسب المواضع لتضاريسيا، كما أنيا تؤثر في  إلنشائيا وا 
 .(1) معب دورا ىاما في إنشائيا واتجاىاتياشكؿ الطرؽ وامتدادىا وتخطيطيا، وت

الطبيعية،  تمثؿ مدينة غزة جزًء مف السيؿ الساحمي لفمسطيف، والذي يعد مف أىـ مبلمحو 
الذي سيؿ مف  ( أف ساحؿ مدينة غزة يتميز باستقامتو، األمر7) خريطة رقـويبلحظ مف دراسة ال

خرى، تعتبر استقامة الشاطئ عائؽ ولكف مف ناحية أ ،عمؿ طريؽ ساحمي موازي لشاطئ البحر
ىذا وينحدر السطح  ،ميناء صناعي تكمفة إلنشاء ىإلمما يحتاج  ،أماـ وجود ميناء بحري طبيعي
في تمة  مف الشرؽ إلى الغرب، حيث بمغت أعمى منطقة مرتفعة ،في مدينة غزة انحدار بسيط

صبلح الديف  طريؽصؿ ت أفإلي  ـ عف سطح البحر، ثـ تنحدر تدريجياً 85المنطار والتي ترتفع 
ـ فوؽ 40فع قميبًل في منطقة البمدة القديمة ليصؿ إلى تر ، ثـ ي(2)ـ فوؽ سطح البحر33بارتفاع 

 فيتتجمع  تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية، أف مياه األمطارعند سقوط األمطار، ، رسطح البح
التابعة لوكالة الغوث،  I.B.Cطريؽ صبلح الديف عمى مفترؽ السنافور، وكذلؾ مقابؿ منطقة الػ 

حيث  وأيضًا عمى مفترؽ الشعبية تقاطع طريؽ الوحدة مع طريؽ بور سعيد ومفترؽ السامر،
ونتيجة لغزارة األمطار  نبلحظ عمى تمؾ المناطؽ أنيا تقع في المناطؽ المنخفضة في المدينة،

دية غزة ووزارة النقؿ ، لذا يجب عمى بميغمؽ المفترؽ مما يضطر السائقيف لسمؾ طرؽ أخرى بديمة
والمواصبلت العمؿ عمى توسعة قدرات شبكة صرؼ مياه األمطار وصيانتيا بشكؿ دوري، أو 

 .لتجميع مياه األمطار وبالتالي االستفادة منيا في تغذية المياه الجوفية خزاناتالقياـ بعمؿ 
ة لممدينة، نتيجة لذلؾ التضرس شقت األمطار بعض المسيبلت في التبلؿ الشرقية والغربي 

الذي يسمى بطريؽ الرياض و النزاز  طريؽك ،يسمكيا السكاف، ثـ عبدت بعد ذلؾ وأصبحت طرقاً 
، كذلؾ عبدت بعض الطرؽ بشكؿ موازي لخط الساحؿ كطريؽ الجبلء (3) في حي الشجاعية

والنصر واليرموؾ وصبلح الديف، وطرؽ أخرى عبدت مع امتداد االنحدار كطريؽ عمر المختار 
، حيث ت الشكؿ الشبكيلذا نجد أف شبكة النقؿ في مدينة غزة أخذ ،وجماؿ عبد الناصر والوحدة

 .أف الطرؽ تتعامد عمى بعضيا البعض
 
 

                                                           

(، 2003عصاـ محمد محمد، "النقؿ البري في محافظة سوىاج" ) رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة جنوب الوادي،  (1)
 .37ص

 بمدية غزة. :بؽمرجع سا (2)

 .27رائد صالحة: مرجع سابؽ: ص  (3)
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 2111طبوغرافية مدينة غزة، ( 7الخريطة رقـ )

 
 

 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ(.
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 . التربة:3
يث يختمؼ سمكيا مف مكاف نعني بالتربة أي الطبقة اليشة التي تغطي سطح اليابس، ح 
ذات فيي ، لذا (2)لمظروؼ المناخية المحيطة ولمتكويف الجيولوجي ، وتعد انعكاساً (1)إلى آخر

التربة في  تتكوف، (3)عبلقة باالستغبلؿ الزراعي وتوزيع السكاف، والتي تنعكس عمى شبكة الطرؽ
 ة، وتربة رممية غزة% مف مساحة مدين90مدينة غزة مف تربة طينية حمراء تغطي ما نسيتو 

% مف مساحة المدينة، تكونت في العصر الجيولوجي 10 ةنسببصفراء في أقصى غرب المدينة 
، لذا نجد أف مدينة غزة تخمو مف ظيور الصخور عمى سطحيا، األمر (4) الحديث الببليوسيف

طرؽ التي قؿ مف الأحيث يتـ تعبيدىا بتكمفة  ،الذي انعكس باإليجاب عمى شؽ الطرؽ في المدينة
وضح ت( 8)خريطة رقـ ، والوىذا يساعد عمى تعبيد الطرؽ بشكؿ أسرعر، تشؽ في الصخو 

 تصنيؼ التربة في مدينة غزة.
في أعماؿ الطرؽ تعتبر التربة إحدى مواد إنشاء الطريؽ سواء باستعماليا في إنشاء   

         ، (5)مف التشققاتالردميات أو في طبقات الرصؼ، ويتـ تحسيف خصائصيا الميكانيكية لمتخفيؼ 
لذا نجد أف التشققات تظير بوضوح في الطرؽ المعبدة فوؽ التربة الطينية وذلؾ لمتمدد 
واالنكماش، ففي فصؿ الشتاء، تتمدد التربة ألنيا قميمة المسامية، تحتفظ بالماء أكثر مف الطرؽ 

معبدة فوؽ التربة الرممية، المعبدة فوؽ التربة الرممية، ثـ تنكمش في فصؿ الصيؼ، أما الطرؽ ال
نجد أنيا تكاد تخمو مف التشققات، كطريؽ الرشيد الساحمي، وذلؾ ألف التربة الرممية مسامية وال 

 .(6)تحتفظ بالماء
 
 
 
 
 

 
                                                           

؛ عماف: دار صفاء لمنشر 1) ط التضاريس األرضية دراسة جيومورفولوية عممية تطبيقية،، خمؼ حسيف الدليمي (1)
 .133(، ص 2009والتوزيع، 

 .256، ص (2002، عماف المكتبة الوطنية، 1) ط مبادئ الجغرافيا الطبيعية،إبراىيـ مطيع العرود،  (2)
 .46مرجع سابؽ: عصاـ محمد: ص  (3)
  .33 ، 31مرجع سابؽ: سميـ المبيض: ص ص (4)

 .39(، ص 2003؛ حمب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1، ) طىندسة طبقات الرصؼمرواف عاصي،  (5)
، الساعة 17/5/2111مقابمة شخصية مع الميندس إحساف الصميبي، بمدية غزة قسـ الطرؽ واإلنشاءات، السبت  (6)

 صباحًا. 11:31
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 تصنيؼ التربة في مدينة غزة (8)خريطة رقـ ال

 

 
 .44(، ص 1997ستير، غير منشورة، معيد البحوث والدراسات العربية، فوزي سعيد الجدبة، " الجغرافيا االقتصادية لقطاع غزة" ) رسالة ماجالمرجع: 

 
 . المناخ:4

محصمة لمجموعة مف العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر عمييا بشكؿ  ،يعتبر مناخ منطقة ما 
مف األشكاؿ، مما يؤدي إلى اختبلفو مف منطقة إلى أخرى، وتعبر األراضي الفمسطينية والتي 

والمناخ  ،بيف مناخ البحر المتوسط ما ،مف المناطؽ االنتقالية منيا، مناخياً تعتبر مدينة غزة جزء 
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 ، األمر الذي أدى إلى وجود مناخ حار جاؼ صيفاً (1)الصحراوي المتمثؿ في صحراء سيناء
ينعكس ذلؾ  ، لذا البد أف(2)تصنؼ كبف بأي مناخ البحر المتوسط، حس ،ومعتدؿ ممطر شتاءً 

 غزة، ويؤثر عمييا بشكؿ مف األشكاؿ بعدة عناصر أبرزىا ما يمي:عمى شبكة النقؿ في مدينة 
 
 درجة الحرارة: . أ

، كبيراً  ـ اختبلفاً تختمؼ في أقاليـ العال فييتعتبر درجة الحرارة مف أىـ عناصر المناخ،   
ثار واضحة عمى اإلنساف، فيزداد نشاطو وتنقمو عند ؿ اإلقميـ نفسو، ولمحرارة آبؿ وتختمؼ داخ

كما يؤثر عمى عناصر المناخ  ،ة الحرارة، أما عند انخفاضيا فتقؿ حركتو ونشاطاتواعتداؿ درج
اختبلؼ الحرارة السنوية واليومية  إف ،(3)الجوي والرطوبة والضباب واألمطار األخرى، كالضغط

 سمفت، والطبقات الحاممة لو، وذلؾ مع ازدياد فاعميةفي طبقة األ بالغاً  القصوى والدنيا يؤثر تأثيراً 
 ، وكذلؾ(4)عوامؿ التجوية الميكانيكية الفيزيائية، والتي تزداد مع ارتفاع المدى الحراري اليومي

 .كما أوضحنا سابقاً  اإلنسافعمى نشاط  تؤثر
ىذا وتتشابو مدينة غزة، في مبلمحيا المناخية مع باقي المدف في محافظات غزة، حيث   

ما قورف بمناطؽ  إذاما  توسط، المعتدؿ نوعاً الم مناخ البحر إلى، فيي تنتمي (5)الجو المعتدؿ
طالب عمى ما سبؽ، مف أىمية الحرارة، ومدى تأثيرىا عمى النقؿ، سيوضح ال بناء، (6)أخرى

 .(6) رقـ ي مدينة غزة، مف خبلؿ الجدوؿمتوسط درجة الحرارة ف
 
 
 
 
 
 

                                                           

؛ القدس: مجموعة الييدروجييف 1)ط جيولوجية فمسطيف والضفة الغربية وقطاع غزةعبد القادر عابد، صايؿ الوشاحي،  (1)
 . 358( ص 1999الفمسطينييف، 

ة، معيد البحوث منصور نصر الموح، " أثر المناخ عمى الزراعة في الضفة الغربية" ) رسالة ماجستير، غير منشور  (2)
 . 4(، ص 1993والدراسات العربية، 

 .18، بيروت: دار النيضة العربية، بدوف تاريخ(، ص1، )طجغرافية المناخ والنباتيوسؼ عبد المجيد فايد،  (3)

 . 192، صمرجع سابؽ، ىيثـ ناعس (4)

مح )رسالة ماجستير، غير منشورة، رامي عبد الحي أبو العجيف، تقييـ إدارة النفايات الصمبة في محافظة  دير الب (5)
 .20(، ص2011الجامعة االسبلمية، 

 .151(، ص2008، غزة: دار المقداد لمطباعة، 1، )طجغرافبة فمسطيف الطبيعيةعبد العظيـ مشتيى، منصور الموح،  (6)
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 المتوسطات الشيرية والسنوية لدرجات الحرارة في مدينة غزة (6الجدوؿ رقـ )
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريؿ مارس فبراير يناير السنة

*1999 14.6 14.7 16.9 18.4 22 24.8 26.9 27.7 26.7 24.1 20.2 16.2 

*2000 13 13.8 14.8 19.5 21.1 25 27.3 27.6 26.1 22.9 19.9 15.8 

*2001 14.7 14.5 18.1 19.9 21.8 24.8 26.4 27.7 26.2 24 19.5 15.6 

*2002 12.8 15.7 17.6 18.9 20.9 24.7 27.4 27.8 26.5 24.3 21.1 16.3 

**2003 15.6 13.9 15 19.3 23.2 25.1 26.9 27.5 25.9 23.7 20.2 15.7 

**2004 14.4 15.2 17.2 18.7 21.3 23.8 26.8 27 26 24.5 20.3 15 

**2005 14.9 14.6 16.8 19.1 21.2 24.2 26.8 27.7 26.7 23.4 19.2 16.9 

**2006 14.7 16.2 17.1 20.1 21.7 25.2 26.9 27.8 26.8 24 18.9 15 

 15.8 19.9 23.8 26.3 27.6 26.9 24.7 21.6 19.2 16.6 14.8 14.3 انًخىسط

أحمد محمد ثابت، "المناخ وأثره عمى راحة وصحة اإلنساف في الضفة الغربية وقطاع غزة" )رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة المصدر:  *
 .167( ص 2011اإلسبلمية، 

 (.وزارة النقؿ والمواصبلت)غزة:  ،2006ـ  2003النشرة المناخية مف العاـ  األرصاد الجوية الفمسطينية،المصدر: ** 
 

) ديسمبر، يناير، األشير في( نرى أف الحرارة تنخفض 6)رقـ كما يتضح مف الجدوؿ   
 األمر، وقد يؤدي األمطاروىطوؿ  والتي تتقيد فييا حركة النقؿ بسبب البرودةفبراير، مارس( 

في بداية شير نتيجة البرد الشديد، كما حدث  اإلقميـسمية عمى مستوى عطمة ر  إعبلف إلى أحياناً 
توقؼ حركة  إلى، األمطارانخفاض الحرارة الشديد وىطوؿ ، حيث أدى 1111مارس مف عاـ 

 األشير، خاصة في األشيرتبدأ في االرتفاع في باقي ونبلحظ أف الحرارة  النقؿ في مدينة غزة،
حركة التنقؿ، حيث يستطيع الفرد قضاء في تمؾ األشير تزداد  ،، سبتمبر(أغسطس)يونيو، يوليو، 

وبالتالي ازدياد رة ونقؿ البضائع، ، سواء التعميمية أو الترفييية، وكذلؾ تزداد حركة التجامصالحو
وكذلؾ فإف التبايف في درجة الحرارة ما بيف حرارة مرتفعة في الصيؼ ومنخفضة في حركة النقؿ، 

ة مادة صفي الطبقة المعبدة بيا الطرؽ خا واالنكماشعممية التمدد الشتاء يعمؿ عمى وجود 
إلى حفر بسبب عوامؿ المناخ  وجود تشققات بيا، وبالتالي تتحوؿاألسفمت، مما يعمؿ عمى 

وضح مدى تأثير الحرارة ( ت6) مف خبلؿ الدراسة الميدانية والصورة رقـكما تـ مبلحظتو األخرى، 
، لذا ال بد مف تحسف جودة مادة الرصؼ لمطريؽ، أو رصؼ في مدينة غزة عمى حركة النقؿ

 .الطرؽ بالببلط )اإلنترلوؾ(
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 .2011، مدى تأثير الحرارة عمى حركة النقؿ( 6رقـ ) صورةال
 

 )ب(                                               )أ(      

     
 الناصرػ األونروا، والصورة )ب( طريؽ صبلح الديف ػ الشجاعية.: الصورة )أ( طريؽ جماؿ عبد المصدر: تصوير الطالب  

 

 األمطار: . ب
يصؿ إلى سطح األرض عمى شكؿ سائؿ، وىو األمطار ىي ما ينزؿ مف السماء، و   

األكثر شيوعًا مما يصؿ إلى سطح األرض، حيث تسقط بسبب انخفاض درجة حرارة اليواء 
يتيا وغزارتيا، مف وقت إلى آخر ومف مكاف المحمؿ بخار الماء، وتختمؼ األمطار مف حيث كم

لذا ينظر إلى المياه باعتبارىا أكثر العناصر أىمية، خاصة أف مواردىا محدودة ، (1)إلى آخر
، حتى أنيا دخمت في الصراعات (2)والطمب عمييا كثير، ليذا فيي تحظى باىتماـ الجميع

 السياسية فيما بيف الدوؿ.
ؽ النقؿ، بكمية األمطار ونوع الطبقة السطحية لمطريؽ، ويرتبط تأثير األمطار عمى طر   

حيث يؤدي ارتفاع كمية المطر إلى زيادة بعض عيوب الطرؽ مثؿ التشققات الطولية والعرضية 
وبالتالي  ،المرصوفةكما ويؤدي المطر إلى تآكؿ كؿ جوانب الطرؽ غير  ،وزيادة حجـ الحفر

ؽ بالماء، مما ألمطار عمى غمر الطر كمية زيادة وتعمؿ  ، ىذااإلسفمتيةانييار جزء مف الطبقة 
 األمطار في طريؽ صبلح الديفكتجمع مياه طرار الستخداـ طرؽ بديمة، يعيؽ الحركة، واالض

( التابعة لوكالة الغوث، وعمى مفترؽ السامر ومفترؽ I.B.Cالػ )عمى مفترؽ السنافور، ومقابؿ 
كما ذكر سابقًا  (،6في الصورة رقـ )الشعبية، وكذلؾ تجمعيا في طريؽ مصطفى حافظ كما 

يفضؿ القياـ بتوسعة شبكة صرؼ مياه األمطار وتطويرىا، أو عمؿ خزانات لتجميع مياه األمطار 
أما الطرؽ غير المعبدة فيؤدي المطر إلى إعاقة الحركة واالستفادة منيا في تغذية المياه الجوفية، 

                                                           

 .145ص  ،(2005عماف: مكتبة المجتمع العربي،  ؛1)ط ،الجغرافيا المناخيةصالح مصطفى عيسى،  (1)
 .71ص  :أحمد ثابتمرجع سابؽ:  (2)
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، (1)وزيادة الحوادث وسائط النقؿ إعطابي إلى لممركبات، وتوقفيا بعض األحياف، األمر الذي يؤد
نبي الطريؽ لتصريؼ لذا نجد عند تصميـ الطرؽ وتعبيدىا، يتـ وضع شبكة مصارؼ عمى جا

 حتى تبقى الحركة المرورية سمسة بدوف عوائؽ.مياه األمطار، 
 

 غمر الطرؽ مف مياه األمطار( 7الصورة رقـ )

 
 طريؽ جماؿ عبد الناصر مع طريؽ نجـ الديف العربي.: تقاطع المصدر: تصوير الطالب       

 

يبدأ ىطوؿ األمطار بشكؿ تدريجي عمى فمسطيف ابتداًء مف شير أكتوبر حتى شير   
% 89، حيث تشكؿ حوالي(مارس ػفبراير  ػيناير )مايو، وتتركز معظميا في ثبلث شيور ىي: 

ممـ  511 اطؽ الساحمية حواليمف مجمؿ األمطار السنوية، حيث يبمغ معدليا السنوي في المن
ممـ سنويًا في منطقة البحر الميت، وقد بمغ  111ممـ فوؽ القمـ الجبمية، وتقريبًا  711وحوالي 

، (2)يوـ في وسط فمسطيف والتي تعتبر مدينة غزة جزء منو 61 -51عدد األياـ الممطرة مف 
 .( يوضح كمية ىطوؿ األمطار في مدينة غزة7والجدوؿ رقـ )

 

                                                           

)الجمعية  .لمجمة الجغرافية العربية"ا ،محمد فوزي عطا، المناخ والنقؿ في شبة جزيرة سيناء "دراسة في المناخ التطبيقي" (1)
 .96 -95 ص ص (،2004 الجغرافية المصرية، العدد الثالث واألربعوف، السنة السادسة والثبلثوف، الجزء األوؿ،

 .21(، ص1998 ، غزة: مجمس طبلب الجامعة اإلسبلمية،1)ط ،جغرافية فمسطيفمماف بارود، عيـ سن (2)
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 معدؿ ىطوؿ األمطار السنوي والشيري في مدينة غزة (7رقـ ) الجدوؿ
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريؿ مارس فبراير يناير السنة/الشير

*2004 149.7 68.3 22.2 11.5 0.4 0 0 0 0 0.1 104 52.1 

**2005 53.5 46 33.2 0.2 0 0 0 0 0 19.7 56.4 51.4 

**2006 106.6 16.8 21.7 42.5 0 0 0 0 2.2 40.8 27.8 84.9 

*2007 159.5 98.8 69.7 0.5 0.8 0 0 0 0 1.0 43.1 31.7 

 55 57.8 15.4 0.5 0 0 0 0.3 13.6 36.7 57.4 117.3 انًخىسط

"، )راـ اهلل: 2004 الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، األحواؿ المناخية في األراضي الفمسطينية "التقرير السنويالمصدر:  *
 . 44(، ص2005الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، 

"، )راـ اهلل: 2007المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، األحواؿ المناخية في األراضي الفمسطينية "التقرير السنوي * 
 . 47(، ص2008الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، 

 .4، ص(2006،)غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت ،2005عاـ فمسطينية، النشرة المناخية مف لملالمصدر: األرصاد الجوية ا **
 .2(، ص2007)غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت، ،2006المصدر: األرصاد الجوية الفمسطينية، النشرة المناخية مف لمعاـ  **

   
ي مدينة غزة، تقؿ في حركة النقؿ ف أفنجد وما تـ مبلحظتو مف خبلؿ الدراسة الميدانية،   

 ،( عف األشير األخرى، فتقؿ حركة المواطفديسمبر ػنوفمبر  ػ مارس ػفبراير  ػتمؾ الشيور )يناير 
بؿ ويصؿ األمر إلى توقؼ شبو تاـ والسياحة، وكذلؾ األمور األخرى كحركة التجار والطبلب، 

وكذلؾ إعطاب وسائط  ،لعطمة الرسمية في بداية شير مارسلحركة النقؿ كما حدث في إعبلف ا
النقؿ،  حركةتنشط  حيثاألخرى، عمى العكس في األشير  النقؿ نتيجة لتسرب المياه لممحرؾ،

حركة النقؿ في  يؤثر عمىىطوؿ األمطار  أفنجد بيذا والتعميمية والسياحية،  تجاريةكالحركة 
 (.8) ، كما في الصورة رقـمدينة غزة
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 طار عمى حركة النقؿتأثير األم( 8رقـ ) الصورة
 

 )أ(                                     

                            

 )ب(                        

                                

 المصدر: تصوير الطالب                              

 

 طريؽالنقؿ، حيث يظير  مدى تأثير األمطار عمى حركة ( 8)أ ػ  يتضح في الصورة  
نجده عمر المختار وكأنو خالي تمامًا مف المارة بالرغـ مف أنو يعتبر مركز مدينة غزة، في حيف 

 .(8)ب ػ  ذا حركة نقؿ نشطة، كما الصورة
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 الضباب: . ت
، ويتكوف حينما يتكاثؼ (1)يعد الضباب مظيرًا مف مظاىر تكاثؼ بخار الماء في اليواء  

في اليواء بالقرب مف سطح األرض عمى شكؿ قطرات مائية صغيرة جدًا ال  بخار الماء الموجود
، ونظرًا لصغر القطرات وقمة وزنيا تتطاير في اليواء ويزداد (2)يزيد قطرىا عف مائة ميكروف

كـ أو أقؿ، لذا فإف قياس 1تكاثفيا وثقميا مع اقترابيا مف سطح األرض، حيث تقؿ فيو الرؤية عف 
النقؿ، عمى في بعض األحياف ؽ قياس مدى الرؤية، ولخطورة الضباب الضباب يجري عف طري

( لقياس Transmissometerالمعنيوف بالسبلمة المرورية جيازًا يعرؼ باسـ ترانسيموتر )وضع 
( يوضح معدؿ تكرار 8والجدوؿ رقـ )، (3)وبالتالي تحديد مسافة الرؤية ،سرعة انتقاؿ الضوء

 .حدوث ظاىرة الضباب في مدينة غزة
 

 غزة ةمعدؿ تكرار ظاىرة الضباب في مدين (8الجدوؿ رقـ )
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو إبريؿ مارس فبراير يناير السنة/الشير

2114 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 
2115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2116 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

 .2006ػ  2004رة المناخية مف لمعاـ المصدر: مرجع سابؽ، النش
 

حيث بمغ  ،باستمرار في العاـ لـ تتكرر ،نجد أف الظاىرة (8رقـ) مف خبلؿ الجدوؿ  
مما يعني أف الضباب تبقى خطورتو  مرة، كما وأنيا تحدث في فترات متفاوتة،11ث أقصى حدو 
والذي سرعاف ما فقط،  فترة الصباح ف تأثره فيمدينة غزة مف ناحية الحوادث، ويكممحدودة في 

 وبالتالي زيادة زمف الوصوؿ. ،الحد مف سرعة وسيمة النقؿ ، ويؤدييتبلشى عند شروؽ الشمس
 
 الرياح: . ث
، ويتحرؾ عموديًا (4)يقصد بالرياح ىو الحركة الطبيعية لميواء سواء بطيئة أـ سريعة  

، تكوف (5)بالتيارات اليوائيةوأفقيًا، فتسمى حركتو األفقية بالرياح، أما الحركة العمودية فتسمى 

                                                           

 .251(، ص 1995: دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1، )طالجغرافيا المناخية والنباتيةجودة حسنيف جودة،  (1)
الثقافة الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، : مؤسسة اإلسكندرية، 7، )ط أصوؿ الجغرافيا المناخيةأبو العنيف،  دحسف سي (2)

 .378 -347( ، ص ص 1996
 المرجع السابؽ. (3)
 .109( ص 2000)الرياض: دار المعرفة الجامعية،  ،الجغرافيا المناخية والنباتيةعبد العزيز شرؼ،  (4)
، غير منشورة، جامعة بغداد، ميدي حمد الدليمي، "أثر المناخ عمى صحة وراحة اإلنساف في العراؽ" )رسالة ماجستير (5)

 66( ، ص1990
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، فكمما (1)حركتو مف المناطؽ ذات الضغط المرتفع إلى ذات الضغط لمنخفض المجاورة ليا
وبالتالي كانت الرياح قوية وسريعة، أما  ،تقاربت خطوط الضغط الجوي، كمما كاف االنحدار شديد

 .(2)يفة وبطيئةإف تباعدت خطوط الضغط كاف االنحدار ضعيؼ وبالتالي تكوف الرياح ضع
مف حيث تأثيرىا عمى النقؿ المائي في  ،كانت الرياح تمثؿ العنصر المناخي الرئيسي  

كتأثيرىا عمى المبلحة البحرية في المحيط األطمسي، حيث ىبوب الرياح  ،العصور القديمة
الموسمية، وما زاؿ تأثير الرياح عمى النقؿ البحري بالرغـ مف التقدـ العممي، حيث تعمؿ 

عند حدوث العواصؼ ر ىبوب الرياح عمى النقؿ البري، ألعاصير عمى غمؽ الموانئ، وكذلؾ يؤثا
 (3)الطرؽ لما تحدثو مف دمار. إغبلؽالرممية التي تعيؽ الرؤية، كذلؾ األعاصير التي تعمؿ عمى 

ويتأثر مناخ فمسطيف بالرياح التي تيب عميو سواء شتاًء أـ صيفًا، وتكوف شمالية غربية   
وتكوف حارة وجافة ألنيا تأتي مف  ،غربية، ألنيا قادمة مف البحر، وشرقية وشمالية شرقيةأو 

المناطؽ اليابسة، ىذا في فصؿ الصيؼ، أما فيما يخص فصؿ الشتاء فنجد أف الرياح تكوف 
 .(4) جنوبية غربية، وتكوف باردة ألنيا تأتي مف قبؿ اليابسة أيضاً 

ة، فنجد أف الرياح التي تيب عمى غزة ذات سرعة وقوة أما عف سرعة الرياح في مدينة غز   
، يدوالترنحيث األعاصير المدمرة في أمريكا الشمالية، كإعصار  ،ضعيفة مقارنة باألقاليـ األخرى

 .(5)كـ/ ساعة 10 -8 ما بيف بمغ المتوسط السنوي لسرعة الرياح في مدينة غزة أفو 
حركة النقؿ في مدينة غزة، في حيف نرى أنو ذكر عمى ال ي يكادنجد أف تأثير الرياح لذا   

أثر عمى تعبيد الطريؽ نفسو، فمعظـ الطرؽ الميمة في مدينة غزة باتجاه غربي شرقي كطرؽ 
عمر المختار والوحدة وطريؽ عبد الناصر، وذلؾ حتى تتمكف الرياح مف الدخوؿ لمطريؽ وبالتالي 

لي جنوبي طريؽ الجبلء وطريؽ صبلح تمطيؼ درجة الحرارة، وكذلؾ نجد طرؽ أخرى باتجاه شما
مع الرياح الغربية، وبالتالي  اً الديف والنصر، وربما يعود ذلؾ لمبناء العمراني الذي يكوف متعامد

 اثر عمى شؽ الطرؽ. 
 

 ثانيًا: العوامل البشرية:
مف خبلؿ الحديث عف تأثير العوامؿ الطبيعية في شبكة النقؿ، تبيف تأثيرىا عمى   

ال يبقى ىو التأثير  ،ذلؾ مف رغـباليع وانحدار الطرؽ، وكذلؾ عمى حركة النقؿ، اتجاىات وتوز 

                                                           

 83(، ص 1996: منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 4)ط ،الجغرافيا المناخية والنباتيةعبد العزيز شرؼ،  (1)
 145(، ص 1980لمكتاب،  اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية، )الجغرافيا المناخيةيسري الجوىري،  (2)
 .177 ، 176ص  : صلنقؿ مغزاىا ومرماىاجغرافية ا، : سعيد عبدهمرجع سابؽ (3)

 .21 – 20مرجع سابؽ: نعيـ بارود: ص ص  (4)

 .15: ص 2006 :نشرة النقؿ والمواصبلتمرجع سابؽ:  (5)
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 رتفاعفا، الوحيد عمى شبكة النقؿ، بؿ إف لمظروؼ البشرية دورىا في التأثير عمى شبكة النقؿ
والذي يشكؿ عامؿ جذب  ،كثافة السكاف يزيد مف كثافة الطرؽ، باإلضافة إلى النشاط االقتصادي

، والتي تحتاج إلى العديد مف وسائط حيث التبادؿ التجاري والصناعات المختمفة لكثافة الطرؽ
، بؿ إف الحدود السياسية فقط الكثافة السكانية والنشاط االقتصاديعمى قتصر التأثير النقؿ، وال ي

 ، وأىـ العوامؿ البشرية المؤثرة في شبكة(1)إلى آخرأيضًا تقوـ بدورىا في توجيو النقؿ مف مكاف 
كاف ومراكز العمراف والنشاط االقتصادي والظروؼ السياسية نقؿ في مدينة غزة تتمثؿ في السال

 حيث سنتحدث عنيا بالتفصيؿ فيما يمي.
 
 السكان: .1
إف أعداد السكاف وكثافتيـ تمثؿ الخمفية األساسية لعمـ الجغرافيا، حيث يعتبر السكاف    

ود لمجتمع ساكف وثابت في عدده، حيث أف ، فبل وج(2)نقطة البداية لدراسة التخصصات األخرى
 (3)حركة سكاف العالـ باتجاه التغير نحو الزيادة.

سكؾ الحديد والطرؽ ف السكاف وطرؽ النقؿ متبادؿ، فمد يرى البعض أف التأثير ما بي  
وتعبيدىا، وبناء الموانئ البرية والبحرية والجوية، تعتبر عوامؿ جذب لمسكاف، وزحؼ لمقرى والمدف 

، ويبرز دور السكاف واضحًا في امتداد طرؽ النقؿ بأنواعيا (4)لتالي إعادة توزيع السكافوبا
، فكمما زادت كثافة السكاف، (5)المختمفة، إذ تكوف العبلقة طردية بيف توزيع السكاف وتوزيع الطرؽ

 زادت حركة النقؿ عمى الطرؽ، وعميو فإف التعرؼ عمى سكاف المدينة، يعد ضروريًا لما لو مف
العبلقة بيف عدد السكاف وطوؿ الطرؽ في  (9)أثر في انتشار خطوط النقؿ، ويوضح الجدوؿ رقـ 

 مدينة غزة.
 
 
 
 

 

                                                           

 .83 – 82ص ص : محمد رياضمرجع سابؽ:  (1)
 .11 (، ص1978، القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية، 2، )طجغرافية السكافمحمد عبد الرحمف الشرنوبي،  (2)
 .15(، ص 2005، عماف: مكتبة المجتمع العربي، 1، )طالجغرافيا السكانية الموارد البشريةمحمد فوزي حموة،  (3)

(، ص ، بدوف تاريخ، اربد: دار الكندي لمنشر والتوزيع1، )طجغرافية السكافعبد عمي الخفاؽ، محمد أحمد الموفى،  (4)
213. 

البري عمى نمو المستوطنات البشرية في محافظة بابؿ"، )رسالة ماجستير، غير  أحمد صباح الجنابي، "أثر طرؽ النقؿ (5)
 .90(، ص 2003غير منشورة، جامعة بغداد، 
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 (2006 -1997عدد السكاف وطوؿ الطرؽ في مدينة غزة ) (9الجدوؿ رقـ )
 /كـنصيب الفرد طوؿ الطرؽ/كـ عدد السكاف السنة
1997 359941

(1)
 43.6

(2)
 8255.5 

2002 459045
(3)

 126.5
(4)

 3628.8 

2006 514851
(5)

 135.5
(6)

 3799.6 

2011 515832
(7)

 682.3
 (8)

 756 
المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، تقرير السكاف "محافظة غزة"، )راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء . 1

 .45(، ص1997الفمسطيني، الجزء األوؿ، 

إحصاءات النقؿ والمواصبلت واالتصاالت في الضفة الغربية وقطاع فمسطيني، المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء ال. 2
 .56(، ص1998، )راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، غزة

، )راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء 2002المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، فمسطيف في أرقاـ  .3
 .12(، ص2003الفمسطيني، 

المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، إحصاءات النقؿ والمواصبلت واالتصاالت في األراضي الفمسطينية  .4
 .53(، ص2003"، )راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، 2004"التقرير السنوي

: الجياز المركزي لئلحصاء ، )راـ اهلل2005المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، فمسطيف في أرقاـ  .5
 .15(، ص2006الفمسطيني، 

المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، إحصاءات النقؿ والمواصبلت واالتصاالت في األراضي الفمسطينية . 6
 .57(، ص2007"، )راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، 2006 "التقرير السنوي

"، )راـ اهلل: الجياز المركزي 2011لئلحصاء الفمسطيني، كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي  المصدر: الجياز المركزي. 7
 .47(، ص2011لئلحصاء الفمسطيني، 

 .بمدية غزة المصدر: .8
أطواؿ  في زيادة كاف ىناؾ ،السكاف و كمما زاد عدد، أن(9رقـ ) ويتضح مف الجدوؿ  

مما يادة السكانية تعني زيادة األراضي المبنية، رؽ وبالتالي التأثير عمى توزيعيا، حيث أف الز الط
يعني فتح طرؽ جديدة، ونبلحظ أنو بعد قدـو السمطة قؿ نصيب الفرد مف الطرؽ، كما ىو الفارؽ 

فنجد أف نصيؼ الفرد انخفض بشكؿ  2111، أما في العاـ 2002والعاـ  1997فيما بيف العاـ 
 ممحوظ وربما يعود ذلؾ لزيادة مساحة مدينة غزة.

 

 مراكز العمران: .2
 اللتقاءتعتبر شبكة النقؿ الشرياف الذي يمد المدف بالحياة، لذا ينظر إلى المدينة كمركز   

شبكة الطرؽ، األمر الذي جعؿ الميتميف بالتخطيط بأخذ ذلؾ في الحسباف، حتى وجد ما يسمى 
النقؿ تنمو أيضًا،  ، ومع نمو المدينة وتوسعيا مف المركز، نجد أف شبكة(1)بعمـ النقؿ الحضري

بشكؿ متساوي مع مركز المدينة، وبالتالي يتحوؿ إلى أىـ مكاف في المدينة، ألنو يمثؿ المكاف 
                                                           

(، ص 2010، عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1، )طجغرافية المدف مبادئ وأسسمحمد المظفر، عمر يوسؼ،  (1)
196. 
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القمب التجاري  المركز الذي فيو يمكف الحصوؿ عمى جميع األشياء وبأقؿ جيد، فيصبح
صبلت بينيا ، ونجد أف المدينة تيتـ بإنشاء طرؽ واسعة تيدؼ إلى تنشيط حركة الموا(1)لممدينة

وبيف المدف األخرى، وكذلؾ فيما بيف األحياء نفسيا، حتى صنفت الطرؽ حسب وظيفتيا، وأىميا 
، أو وسائط النقؿالطرؽ التجارية، والتي تزودىـ بالمارة، األمر الذي قد يؤدي إلى منع دخوؿ 

طريؽ طريؽ عمر المختار مف ميداف فمسطيف حتى تقاطعو مع ك، (2)جعؿ الطريؽ باتجاه واحد
صبلح الديف، وكذلؾ جزء مف طريؽ الوحدة، وكذلؾ نجد أف العمراف أثر في شكؿ وطوؿ الطرؽ 

ومنيا ما يصؿ إلى بضع  ،ىو طويؿ إلى عدة كيمومترات بيف أحياء المدينة نفسيا فمنيا مافيما 
 .(3) أمتار، وطرؽ باتساع كبيرة وأخرى ضيقة

تضح أف طبيعة الطريؽ ودرجتو لو تأثير ومف خبلؿ الدراسة الميدانية في مدينة غزة ي  
واضح في جذب المراكز العمرانية إلى جواره، فالطريؽ الرئيسي أكثر جذبًا لممراكز العمرانية مف 

ذات كثافة عمرانية أكثر مف  رئيسيةالطريؽ الشرياني، وكذلؾ الطرؽ المحمية لذا نجد أف الطرؽ ال
تكثر بيا المحبلت التجارية والتي تكوف أكبر  الطرؽ األخرى، وتعتبر أماكف جيدة لمتسوؽ حيث

مساحة مف مساحة المحبلت التجارية في الطرؽ األخرى، فمثبًل نجد أف طريؽ عمر المختار ذا 
، بخبلؼ طريؽ مصطفى ية، وكذلؾ طريؽ صبلح الديف والجبلءتجار و  كثافة عمرانية وسكانية

، عف الطرؽ السابقة الذكروالتجارية ية حافظ وطريؽ سعيد العاص، التي تقؿ بيا الكثافة العمران
أما البمدة القديمة ومخيـ الشاطئ فنجد أف الطرؽ المحمية بيا ذات كثافة سكانية وعمرانية، وذلؾ 

 ألف البمدة القديمة تعتبر أوؿ أحياء مدينة غزة، وألف مخيـ الشاطئ عبارة عف تجمع لبلجئيف.
عمرانية أكثر  الطرؽ المعبدة ذات كثافة أما مف حيث الطبقة السطحية لمطريؽ، فنجد أف  

مف الطرؽ الترابية، كما في حي الشجاعية ومخيـ الشاطئ، في حيف نرى أف الكثافة السكانية تقؿ 
 في منطقة الشيخ عجميف، حيث العديد مف الطرؽ غير المعبدة. 

ير واضح فنجد أف المراكز العمرانية وكثافتيا ليا تأث ،ىذا مف ناحية، أما مف جانب آخر  
 وطوالً  نجد أف الطرؽ بيا أقؿ اتساعاً  ،عمى الطرؽ، فاألحياء ذات الكثافة العمرانية والقديمة

ي حي فف، والحديثة عمرانياً  في المناطؽ األقؿ كثافة عمرانية بخبلؼ الطرؽ ،متعرجة وتكوف
يـ ، وكذلؾ فيما بيف األحياء فنجد أف الطرؽ في مخالطرؽ أكثر اتساع وطوؿ تكوف الرماؿ

الشاطئ لبلجئيف قصيرة وضيقة حيث تـ البناء بشكؿ عشوائي نتيجة اليجرة القصرية مف 

                                                           

 .275 (، ص2007ف: دار وائؿ لمطباعة والنشر، ، عما2، )طجغرافية المدفكايد عثماف أبو صبحة،  (1)
 .194 – 193(، ص ص 2012، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 1، )طجغرافية المدفعمي سالـ الشواورة،  (2)
 .194مرجع سابؽ: عمي الشواورة: ص  (3)
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بشكؿ مباشر أو العمرانية تؤثر عمى الطرؽ سواء  الكثافة أف، ومف ىنا نجد اإلسرائيمياالحتبلؿ 
 غير مباشر.

 

 النشاط االقتصادي:. 3
ذلؾ  ،وثيقًا في عمـ الجغرافيا طرؽ النقؿ والنشاط االقتصادي، مرتبطاف ببعضيما ارتباطاً   

لذا نرى  ،(1)تطورت عمى امتداد مراحؿ خدمتيا لمنشاط االقتصادي ،أف الطرؽ التي تعرفيا اليـو
أف قطاع النقؿ مف القطاعات الرئيسية التي تتأثر بالنشاط االقتصادي، حيث تقوـ عميو طرؽ 

 (2)النشاط السياحي.التجارة الداخمية والخارجية، وكذلؾ الصناعة والزراعة وحتى 
لتحقيؽ نسبة لمنقؿ، فيو وسيمة ويعتبر رأس الماؿ، ذا قيمة ال تقؿ أىمية عف اإلنساف، بال  

، فالدوؿ المتقدمة اقتصاديًا، أي ذات رأس ماؿ وفير، نجد أف شبكة (3)االنتاج ولمد شبكة النقؿ
س ماؿ ضعيؼ، نجد أف النقؿ بيا متقدمة وراقية تصؿ إلى جميع األماكف، بخبلؼ الدوؿ ذات رأ

 (4)طرؽ النقؿ بيا ضعيفة وتبقى عمى مستوى اإلقميـ.
ما بيف النقؿ والتخصص الوظيفي لسكاف اقميـ ما،  اً بأف ىناؾ ارتباط ،كما أوضحنا سابقاً   

والخدماتي والسيما  ف مدينة غزة يغمب عمى نشاطيا االقتصادي الجانب التجاريأنجد حيث 
، مما انعكس عمى نوع (5)نسمة 20.654، إذ بمغ عدد العامميف فيو يةالتعميمية والصحية واإلدار 
في القمب التجاري لممدينة، وكذلؾ حركة  ، فنجد أف كثافة الطرؽ تتواجدالطرؽ وحركة النقؿ عمييا

ويعود ذلؾ  ،(6)نسمة 8.582النقؿ، أما النشاط الصناعي فيو محدود إذ بمغ عدد العامميف بو 
عمى الطرؽ، فبل يوجد طرؽ  ضعيؼلذا نجد أف تأثيره  عمى قطاع غزة،نتيجة لمحصار المفروض 

خاصة بالشاحنات، كما في الدوؿ الصناعية، ولكف نجد مف خبلؿ الدراسات الميدانية أف ىناؾ 
بعض الطرؽ زادت حركة الشاحنات عمييا وذلؾ لقربيا مف بعض المصانع كطريؽ الصحابة، إذ 

 مف حجارة وببلط.توجد بو عدة مصانع ألدوات البناء 
ما بيف العامؿ االقتصادي  اً وثيق اً ىناؾ ارتباط أفمف خبلؿ دراسة عينة السائقيف تبيف   

تمة مف قبؿ االحتبلؿ منع الفمسطينييف مف العمؿ في األراضي المحوالعامؿ السياسي، فمقد أدى 
                                                           

 .579(، ص 1984مطباعة والنشر، ، بيروت: دار النيضة العربية ل1، )طالجغرافيا االقتصاديةفتحي محمد أبو عيانة،  (1)
(، ص 2003، )إربد: دار الكتاب الثقافي لمنشر والتوزيع، وليتيكية لؤلردفباألىمية الجيو سرياف محمد سعيد بدارنة،  (2)

125. 

، عماف: دار اإلعصار العممي 1)ط ،دراسات في الجغرافيا االقتصاديةأمجد عبد اليادي مساعدة، محمود يوسؼ عقمة،  (3)
 .133 (، ص2011والتوزيع،  لمنشر

 .87 (، ص1980، القاىرة: مكتبة سعيد رأفت، 1، )طجغرافية الموارد االقتصاديةنصر السيد نصر،  (4)

 .66(، ص 2008: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، النتائج شبو النيائية لمتعداد في قطاع غزة "ممخص"،)راـ اهلل (5)
 المرجع السابؽ. (6)
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إلى العمؿ  العمؿإلى توجو بعض العاطميف عف  ،المبارؾ بعد اندالع انتفاضة األقصىاإلسرائيمي 
أي  سائؽ  196سنة  12سنوات حتى  7حيث بمغ عدد السائقيف الذيف عمموا مف كسائؽ أجرة، 

بعد نتيجة لفرض الحصار عمى قطاع غزة،  زداد ذلؾوامف إجمالي السائقيف، % 3912ما نسبتو 
 6أقؿ مف  حيث بمغ عدد السائقيف الذيف عممواواالنقساـ السياسي، فوز كتمة التغيير واإلصبلح، 

 (.10في الجدوؿ رقـ )ىو كما ، % مف إجمالي السائقيف2618سائؽ، ما نسبتو 134سنوات 
 

 مدة العمؿ كسائؽ (10الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار بالسنة المدة النسبة المئوية التكرار بالسنة المدة

 1.8 9 19 2.0 01 أقؿ مف سنة

1 14 2.8 20 24 4.8 
2 14 2.8 21 3 0.6 
3 18 3.6 22 4 0.8 
4 29 5.8 23 3 0.6 
5 25 5.0 24 1 0.2 
6 24 4.8 25 8 1.6 
7 46 9.2 27 2 0.4 
8 43 8.6 28 5 1.0 
9 29 5.8 29 1 0.2 

10 27 5.4 30 7 1.4 
11 13 2.6 32 4 0.8 
12 38 7.6 33 1 0.2 
13 12 2.4 35 2 0.4 
14 11 2.2 36 1 0.2 
15 27 5.4 37 1 0.2 
16 10 2.0 40 2 0.4 

 100 500 المجموع 2.2 11 17

18 21 4.2 

 مف خبلؿ االستبياف. المصدر: دراسة ميدانية     
النقؿ، إذ ظير ذلؾ  اسطةو نوع وكذلؾ نجد أف النشاط الزراعي ذو تأثير واضح عمى   

بوضوح باستخداـ الدواب في نقؿ السمع الزراعية، وفي بعض األحياف الشاحنات الخفيفة 
 )الصغيرة(.

 
 ة:التغيرات السياسي .4
مف أركاف الدولة، ألنيا تساعد في تنظيـ الدولة والشئوف  اً أساسي اً تعتبر شبكة النقؿ ركن  

الدولية عمى السواء، حيث أف شبكة النقؿ في الدولة أشبو بالدورة الدموية التي بدونيا ال يمكف 
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لدى  ، لذا تعتبر شبكة النقؿ مف عناصر القوة األساسية(1)البقاء لمحياة في أي كائف عضوي
، فبل يمكف لمدولة أف تمارس سيادتيا القومية دوف ىذا (2)الدولة، ألنيا تعتبر أداة التوحيد اإلقميمي

 (3)االنتشار لشبكة النقؿ، فالمركزية في سمطة الدولة، ما كانت تتحقؽ لوال وسائؿ النقؿ المنظمة.
تتحدث عف عناصر ونظرًا ألىمية النقؿ في قوة الدولة ظيرت العديد مف النظريات التي   

قوة الدوؿ وعوامؿ بقائيا، وعف موقعيا الجغرافي ىؿ ىي ساحمية أـ دولة حبيسة، حيث أف الدوؿ 
الساحمية أقوى مف الدوؿ الحبيسة وذلؾ لحرية النقؿ لمدوؿ الساحمية، وكذلؾ ظيرت األحبلؼ 

 .(4)بحرية التنقؿ وشؽ طرؽ جديدة أخرىواالتفاقات السياسية والتي بدورىا سمحت 
ال يمكف دراسة التغيرات السياسية لمدينة غزة بمعزؿ عف التغيرات التي أصابت فمسطيف   

بشكؿ عاـ ذلؾ أف مدينة غزة جزء جغرافي مف فمسطيف، كاف ليذه التغيرات األثر الواضح عمى 
الوضع العاـ لممدنية، مف حيث االنكماش أو الزيادة في مساحتيا، إضافة إلى شبكة الطرؽ مف 

، فعند احتبلؿ فمسطيف (5)تدادىا أو التغير في اتجاىيا وبالتالي التأثير عمى حركة النقؿحيث ام
ىناؾ واقع جديد، حيث توقؼ امتداد الطرؽ عند خط اليدنة،  أصبحمف قبؿ إسرائيؿ  1948عاـ 

وبالتالي انقطاع التواصؿ الجغرافي ما بيف قطاع غزة والضفة، أصبح امتداد الطرؽ شمالي 
االمتداد الغربي الشرقي فتوقؼ عند طريؽ الكرامة شرقًا، حيث توقؼ االمتداد  جنوبي، أما

 .اإلسرائيميالعمراني خوفًا مف االحتبلؿ 
وبناء المستوطنات في قطاع غزة زاد  1967وعند االحتبلؿ المباشر لغزة والضفة عاـ   

النقؿ بداعي  حيث زاد تقطيع أوصاؿ القطاع، واغبلؽ بعض الطرؽ أماـ حركة ،تدىور الطرؽ
 .وتعبيدىا وتعمد االحتبلؿ االسرائيمي بعدـ صيانة الطرؽ ،الحفظ عمى أمف المستوطنيف

مو اىتمت بالبنية سو بناء عمى اتفاقية أ 1994وعند قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ   
حية التحتية وشؽ طرؽ جديدة وتعبيدىا، كما تـ توسعة المنطقة اإلدارية لمدينة غزة مف النا

 (6)آالؼ دونـ األمر الذي زاد بو مساحة الطرؽ. 10الجنوبية بمساحة 
السائقيف تبيف أف تغير الحكومة العاشرة أثر أيضًا عمى حركة  ةومف خبلؿ نتائج استبيان  

بعض الطرؽ أماـ عربات العمومي الخارجي في طريؽ جماؿ عبد الناصر مف  إغبلؽالنقؿ، فتـ 
ًا لبلزدحاـ وذلؾ تخفيف ميداف فمسطيف أماميـ، إغبلؽألزىر، وكذلؾ مفترؽ الطيراف حتى مفترؽ ا

                                                           

 .64، ص تبة النيضة المصرية، بدوف تاريخ(، )القاىرة: مكأصوؿ الجغرافيا السياسيةمود عبد اهلل، أميف مح (1)
 .81(، ص 1999، )عماف: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، الجغرافيا السياسية المعاصرةنعيـ الظاىر،  (2)
 .64مرجع سابؽ: أميف محمود عبد اهلل: ص  (3)

 .352 – 331(، ص ص 2003، القاىرة: دار الفكر العربي، 2، )طسس الجغرافيا السياسيةأعمي أحمد ىاروف،  (4)

 .85 محمد خطيب: ص مرجع سابؽ:(5)
 .50( ص 2010، )غزة: مطابع رشاد الشوا،2010 -2008انجازات بمدية غزة خبلؿ عاميف بمدية غزة،  (6)
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كأف  ر محمو فبلبد مف إيجاد حموؿ أخرى،يالمروري، في حيف يرى الطالب أف ىذا القرار في غ
وكذلؾ تـ فتح  يتـ السماح لسائقي العمومي الخارجي بالمرور فقط دوف تنزيؿ وتحميؿ الركاب،

طريؽ الرشيد مف مقابؿ منتدى الرئيس حتى حسبة ك ،نقؿطرؽ كانت مغمقة أماـ حركة ال
 .الصياديف

، تـ حصار قطاع غزة، 2006عاـ ؿ الحكومة يوتشك ،بعد نجاح كتمة التغيير واإلصبلح  
مف قبؿ العدو الصييوني، ونتيجة الصراع السياسي وتفرد كتمة التغيير واإلصبلح بالحكومة 

واد البناء، والعديد مف المواد األخرى خاصة حيث تـ منع دخوؿ م ، اشتد الحصارالعاشرة
التأثير عمى حركة النقؿ، حيث  أزمة في توفر الوقود، وبالتالي ، نتج عف ذلؾ(1)المحروقات 

بؽ يتضح أف التغيرات السياسية أثرت ما سومف خبلؿ أصبحت العديد مف وسائط النقؿ ببل وقود، 
 .(9) كما في الصورة رقـ عمى الطرؽ وحركة النقؿ

 

 2012، تأثر حركة النقؿ بأزمة الوقود( 9رقـ ) الصورة
 

 

 )ب(                           )أ(                                  

    
 

 .المصدر: تصوير الطالب     
   
في مدينة غزة عمى  عمى جوانب الطرؽ وسائط النقؿيظير انتظار  (9ػ ػ)أ  في الصورة  

، (9)ب ػ صورةتقـو بتعبئة الوقود، والذي يستمر لعدة لساعات، أما ال حتى طريؽ صبلح الديف
عمى طريؽ جماؿ عبد الناصر مقابؿ  يظير بوضوح كثافة انتظار المواطنيف لوسائط النقؿ

 .ــ ألماكف سكناىلكي تنقمي الجامعة اإلسبلمية

 
 

                                                           

  .http://ar.wikipedia.org/wiki/ 26/3/2012 موسوعة ويكيبيديا (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 تمييد: 
ء عمى مستوى الطرؽ، سوا بالمدف أىمية كبرى لتطوير النقؿيعطي المسؤولوف عف النقؿ   

أو عمى مستوى واسطة النقؿ نفسيا، لذا عند اختيار واسطة النقؿ البد مف التعرؼ عمى كفاءتيا 
، وكذلؾ نوع الوقود ، ومدى مبلئمتيا لمحفاظ عمى الطبيعة(1)مف ناحية عدد الركاب الممكف نقميـ

مف حيث أنواعيا،  وسنتحدث في ىذا الفصؿ عف خصائص النقؿ في مدينة غزة،التي تستيمكو، 
 مصدرىا، والقوة الدافعة، كما وسنتطرؽ إلى حركة النقؿ في مدينة غزة.

 
 : وسائط النقل في مدينة غزة:أوالً 
تستخدـ في نقؿ األشخاص عمى نطاؽ محدود جدًا حتى الحرب العالمية  سيارةكانت ال  

لبري مف حيث مرونة األولى، ثـ بعد ذلؾ شيدت تطورًا كبيرًا، وأصبحت أكثر وسائط النقؿ ا
تصمح لممسافات القصيرة والمتوسطة، كما تقدـ خدمات نقؿ مكممة لكثير مف وسائؿ  فييالحركة، 

 .(2)النقؿ األخرى

النقؿ  لؾ لعدـ توفر وسائطالوسيمة الرئيسية لمنقؿ في مدينة غزة، وذ سيارةال تعتبرىذا و   
 تـ الحديث عف واسطة النقؿ فيما يمي:ذا سي، لياألخرى، كالسكؾ الحديد، والنقؿ البحري والجو 

 

 أنواع وسائط النقل: .1
بواسطتيا يقضي االنساف فالنقؿ ىي الوسيمة المستخدمة في حركة النقؿ،  ةتعتبر واسط  

التي يعجز  السمع والبضائع ، وكذلؾ يتمكف مف نقؿإلى آخرتقؿ مف مكاف الى اأموره الميمة وين
 ب إلى الباب.، حيث تعتبر وسيمة مف البا(3)عف حمميا

 لسيارةنة غزة، تبيف بأف النقؿ بامف خبلؿ الدراسة الميدانية لحركة وسائط النقؿ في مدي  
، وىذا يعني بوجود بعض الوسائط األخرى، كالدراجة النارية ذات تعتبر الوسيمة األكثر شيوعاً 

خضار، الثبلث عجبلت والتي تسمى بالتكتؾ، والتي تستخدـ في نقؿ البضائع الخفيفة، كال
واألدوات المنزلية، وكذلؾ تجد عربات الكارو التي تجر بواسطة الحيوانات، حيث تظير بوضوح 
في أسواؽ المدينة كسوؽ فراس وسوؽ الزاوية في البمدة القديمة، حيث تستخدـ مف قبؿ الباعة 
، المتجوليف، وفي بعض األحياف تجد استخداـ المجيود العضمي في النقؿ بواسطة االنساف نفسو

( يبيف أنواع وسائط النقؿ في مدينة 7حيث يقوـ بدفع عربة ذات عجبلت مطاطية، والشكؿ رقـ )
 غزة حسب نوع االستخداـ.

                                                           

 .216(، ص2005 ؛ عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر،1( اسبلـ محمود ابراىيـ، ىندسة النقؿ، )ط1)

 .260( مرجع سابؽ: سعيد عبده: جغرافية النقؿ مغزاىا ومرماىا: ص2)

 .141مرجع سابؽ: محمد يوسؼ خطيب: ص (3)
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 2011، نوعوسائط النقؿ في مدينة غزة حسب ال (7الشكؿ رقـ )

 
 لطالب.، بتصرؼ ا2011قسـ التراخيص، بيانات غير منشورة، وزارة النقؿ، المصدر:                      

 

وذلؾ ألنيا تشمؿ سيارات األجرة  ،نبلحظ أف السيارة ىي أكثر أنواع النقؿ استخداـ  
والسيارات الخاصة وكذلؾ سيارات االسعاؼ، وأما الشاحنات فتشمؿ شاحنات النقؿ العاـ وكذلؾ 
مركبات االطفاء وشاحنات نقؿ الوقود والمياه وشاحنات الحفر، ونبلحظ ارتفاع عدد الدراجات 

ث يتـ إدخاليا مف والتي ظيرت كنتيجة مف نتائج الحصار المفروض عمى قطاع غزة حينارية، ال
نيا تعتبر مصدر رزؽ، حيث تستخدـ كو وسرعة وسيولة قيادتيا و مة ثمنيا لق األنفاؽ، وكذلؾ

 الدراجات ذات الثبلث عجبلت، تسمى التكتؾ في النقؿ العاـ.
 

 ة:القوة الدافعة لوسائط النقل في مدينة غز  .2
الصغيرة خاصة، والتي تعتمد عمى  لمركباتإف التطور اليائؿ في وسائط النقؿ عامة وا  

والتي تعتمد عمييا محركات وسائط ، (1)الوقود، كاف لو األثر الواضح في زيادة االستيبلؾ لموقود
سواء كانت بيولوجية أـ  ىي القوة التي تحرؾ وسائط النقؿصد بالقوة الدافعة النقؿ ويق

لوسائط النقؿ في مدينة غزة ومف خبلؿ الدراسة الميدانية يمكف أف نقسـ القوة الدافعة  ،(2)يكيةميكان
 الى قسميف:

 
 

                                                           

مجمة وآخروف، مدى التموث البيئي بمركبات الرصاص المنبعثة مف عوادـ السيارات في محافظات غزة" ،"سمير عفيفي  (1)
 .234( ص1999 )الجامعة االسبلمية بغزة، المجمد السابع، العدد الثاني، يونيو، الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 .68مرجع سابؽ: محمد رياض: ص (2)
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 :(1)قوة الدفع البيولوجية  . أ
لمحيواف، مف خبلؿ  رة العضمية، سواء كانت لئلنساف أـوىي القوة التي تعتمد عمى القد  

رية، حيث تستخدـ العربات التي يجرىا الحيواف الدراسة الميدانية يبلحظ تركزىا في األسواؽ التجا
نقؿ ، وللدى الباعة المتجوليفلبيع الخضروات، أما العربات التي تدفع بواسط اإلنساف فتستخدـ 

( 10ي بعض االحياف مشيًا عمى األقداـ، والصورة رقـ )البضائع الخفيفة، وكذلؾ يتـ التنقؿ ف
 قوة الدفع البيولوجية. نمط مف توضح

 
 .2011، قوة الدفع البيولوجية( 10الصورة رقـ )

 
 المصدر: تصوير الطالب.                                      

 
 قوة الدفع الميكانيكية :ب. 

كانت في بدايتيا عمى الميكانيكية، ولقد  فع وسائط النقؿ بالمحركاتوىي عبارة عف د  
والتي تعتمد في تشغيميا عمى الوقود سواء السائؿ أـ البخار وانتيت باالحتراؽ الداخمي )الماتور(، 

حيث يبمغ سعر لتر وقود  ف مصرم يتـ استيراد الوقودفي قطاع غزة ، وكذلؾ عمى الكيرباء الغاز
 3.1شيكؿ، أـ البنزيف ذو الجودة العادية فمقد بمغ سعر المتر  3.9الجودة المرتفعة  البنزيف ذي

والذي يبمغ سعر  أو مف االحتبلؿ االسرائيميشيكؿ،  3.1مغ شيكؿ، أما سعر وقود السوالر فقد ب
، وتعتبر قوة الدفع الميكانيكية األكثر شيكؿ 7.3شيكؿ، ولتر وقود السوالر  8.1لتر وقود البنزيف 

 ( يوضح وسائط النقؿ حسب نوع الوقود.11انتشارًا في مدينة غزة، والجدوؿ رقـ )
 
 
 
 
 

                                                           

 .69،  68 المرجع السابؽ: ص ص (1)
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 2011 نوع الوقود،وسائط النقؿ حسب  (11الجدوؿ رقـ )
 العدد قوة الدفع حسب النوع

 43268 بنزيف
 18207 ديزؿ
 22 غاز

 1 كيرباء
 .2011قسـ التراخيص، بيانات غير منشورة، وزارة النقؿ، المصدر:                      

 

 مصادر وسائط النقل:  .3
النقؿ، لذا نجد  مف المعموـ أف الدوؿ النامية، ال تقـو بيا صناعات كبرى كصناعة وسائط  

الدوؿ المتقدمة كألمانيا  تقوـ بياأف مصادر صناعة وسائط النقؿ ذات قوة الدفع الميكانيكية، 
يتـ استيراد وسائط النقؿ مف تمؾ الدوؿ، عبر الموانئ  وبالتالي، (1) وكوريا والواليات المتحدة

 األنفاؽ.  وسائط النقؿ عبر جزء مف ونتيجة لمحصار المفرض عمى غزة  يتـ استيراد
أما وسائط النقؿ البدائية والتي تدفع بالقوة العضمية سواء العربات التي تجرىا الحيوانات   

 ( يوضح وسائط النقؿ12والجدوؿ رقـ )، أو التي تدفع مف االنساف فيتـ تصنيعيا محميًا في الورش
 حسب الدولة المصنعة. في مدينة غزة

 
 .2111لة المصنعة، ( وسائط النقؿ حسب الدو 12الجدوؿ رقـ )

 العدد الدولة المصنعة العدد الدولة المصنعة
 1626 اسبانيا 19258 ألمانيا

 1196 تشيكوسموفاكيا 11630 الصيف

 991 الواليات المتحدة 7455 الياباف

 347 رومانيا 6166 فرنسا

 198 اليند 5780 ايطاليا

 131 تايواف 2444 كوريا

 109 روسيا 1951 السويد

 342 أخرى 1774 يابريطان

 .2011قسـ التراخيص، بيانات غير منشورة، وزارة النقؿ، المصدر:       
 

                                                           

 .2111 زارة النقؿ: قسـ الترخيص: بيانات غير منشورة،و  (1)
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نبلحظ أف أكثر وسائط النقؿ في مدينة غزة مف صناعة ( 12رقـ )مف خبلؿ الجدوؿ 
 ولقمة استيبلكيا لموقود، في ألمانيا وقوتيا وسائط النقؿألمانيا، وربما يعود ذلؾ لقدـ صناعة 

اجف، ثـ تأتي بعد ذلؾ وسائط دوؿ جنوب شرؽ آسيا، وربما يعود فمرسيدس والفموكس كسيارات ال
تعود لمصناعة األمريكية ثمنيا وقمة استيبلكيا لموقود، ونرى أف وسائط النقؿ التي  نخفاضالذلؾ 

فربما يكوف ذلؾ لكثرة استيبلكيا لموقود، ولمبعد الجغرافي عف غزة، أما وسائط النقؿ  ،ىي األقؿ
لدوؿ األخرى، فيي إما عبارة عف ىبات مقدمة لممؤسسات األىمية والحكومية، أو إحضار مف ا

 معو. الشخصية شخص مغترب لسيارتو
 

 أعداد وسائط النقل: .4
لذا تعبر دراسة أعداد تختمؼ أعداد وسائط النقؿ مف إقميـ إلى آخر ومف وقت إلى آخر،   

عمى حجـ السير عمى الطرؽ، ما ليا مف تأثير وسائط النقؿ مف األمور الميمة في النقؿ البري، ل
في أداء  وسائط النقؿ تتفؽ، ىذا و (1)المشاةمروري، والتأثير عمى حركة  ازدحاـوبالتالي حدوث 
ليـ كثافة في وسائط االقايبلحظ أف أكثر حيث وىو نقؿ البضائع واألشخاص،  دور واحد أال

ولعدـ توفر بيانات مفصمة لكؿ ، (2)اسيةأىمية اقتصادية وسي سكانًا وذات النقؿ، ىي أكثرىا
يوضح  (13الجدوؿ رقـ )و محافظة يمكف أف يكوف العدد اإلجمالي لكؿ المحافظات ذو معنى، 

 أعداد وسائط النقؿ في محافظات غزة.
 

 (2111ػ  1993) في محافظات غزة وسائط النقؿأعداد  (13) الجدوؿ رقـ

 العاـ
أعداد وسائط 

 النقؿ
الزيادة 
 السنوية

سبة الزيادة ن
 العاـ السنوية

أعداد 
 وسائط النقؿ

الزيادة 
 السنوية

نسبة الزيادة 
 السنوية

1993
(1)

 25268 ---- ---- 2001
(7)

 49836 822 %1.6 

1994
(1)

 27452 2184 %7.9 2002
(8)

 50624 788 %1.5 

1995
(1)

 33104 5652 %17 2003
(9)

 51758 1134 %2.2 

1996
(2)

 40540 7436 %18.3 2004
(10)

 53310 1552 %2.9 

1997
(3)

 46427 5887 %12.7 2005
(11)

 55948 2638 %4.7 

1998
(4) 46998 571 %1.2 2006

(12)
 59147 3199 %5.4 

1999
(5) 47867 869 %1.8 2010

(13)
 60901 * * 

2000
(6) 49014 1147 %2.3 2011

(14)
 61498 597 %0.97 

 .1995، 1994، 1993، 1992بيانات غير منشورة: اإلدارة المدنية: دائرة المواصبلت: المصدر:  .1

 .1996زارة النقؿ والمواصبلت، سمطة الترخيص، بيانات غير منشورة، و المصدر:  .2

                                                           

 .154مرجع سابؽ: محمد خطيب: ص  (1)

 .66( ص2006، )االسكندرية: الدار الجامعية،تخطيط النقؿ وسياساتوشريؼ محمد ماىر،  (2)
 (.2009حتى  2007*. لـ يتـ حساب الزيادة السنوية، وذلؾ لعدـ توفر بيانات مف العاـ )
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إحصاءات النقؿ والمواصبلت واالتصاالت في األراضي الفمسطينية، سمسمة الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، المصدر:  .3
 .73(، ص1998الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، (، )راـ اهلل: 8تقارير الوضع الرىف )

المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، إحصاءات النقؿ والمواصبلت واالتصاالت في األراضي الفمسطينية، التقرير  .4
 .63(، ص1998، )راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،  1998السنوي

 .52،  ص1999المرجع السابؽ: المصدر:  .5
 .53ص،  2000 المرجع السابؽ:المصدر:  .6

 .59ص، 2001 المرجع السابؽ:المصدر:  .7
 .61، ص2002المرجع السابؽ: المصدر:  .8
 .55، ص2003المرجع السابؽ: المصدر:  .9

 .59ص ،2004المرجع السابؽ: المصدر:  .10
 .59، ص2005المرجع السابؽ: المصدر:  .11
 .59، ص2006المصدر: المرجع السابؽ:  .12

 .59، ص2010ع السابؽ: المصدر: المرج .13

 .2011 سمطة الترخيص، بيانات غير منشورة زارة النقؿ والمواصبلت،و : صدرالم .14

 

في أعداد وسائط النقؿ، بالرغـ مف  اً مستمر  اً أف ىناؾ ازدياد (13الجدوؿ رقـ )يتضح مف   
 العاـ في أعداد وسائط النقؿ مف اً تزايد، ونبلحظ أف ىناؾ إلى آخراختبلؼ تمؾ الزيادة مف عاـ 

، وربما يعود ذلؾ لمتسييبلت التي قدمتيا السمطة، في امتبلؾ وسائط النقؿ، (1997حخى  1994)
ت التي لـ تكف مرخصة، والعمؿ عمى ترخيصيا، وأيضًا قدوـ أفراد مف اوكذلؾ ضبط السيار 

ر السمطة الفمسطينية وجمب سياراتيـ مف الخارج، واحتياج السمطة لمعديد مف وسائط النقؿ لتسيي
(، وربما يعود 1999ـ  1998ثـ نجد أف أعداد وسائط النقؿ لـ ترتفع كثيرًا في عامي )أمورىا، 
محافظات غزة بالزيادة في عدد وسائط النقؿ التي حدثت في األعواـ التي سبقت،  الكتفاءذلؾ 

 نجد أف أعداد وسائطوكذلؾ ربما لتوجو بعض المواطنيف لمعمؿ في السمطة الفمسطينية، وأيضًا 
انتفاضة األقصى، وما  الندالع(، ويعود ذلؾ 2004 ـ 2001) عاميفي النقؿ لـ تزداد كثيرًا 

ترتب عمييا مف غمؽ لممعابر في بعض األحياف، وكذلؾ غياب الرقابة عمى وسائط النقؿ، األمر 
في حيف نجد أف أعداد ض وسائط النقؿ دوف تسجيؿ في سمطة الترخيص، الذي أدى إلى سير بع

(، وربما يعود األمر لميدوء الذي حدث في 2006ـ  2005نقؿ ارتفعت قميبًل في عامي )وسائط ال
عبلف ىدنة ما بيف الجانب 15/8/2005بتاريخ  محافظات بعد إخبلء المستوطنات منياال ، وا 

زيادة طفيفة في عدد وسائط  ىناؾنجد أف  2011في عاـ  أما، (1)الفمسطيني واالحتبلؿ االسرائيمي
بعد فوز كتمة التغيير واإلصبلح،  الحصار المفروض عمى محافظات غزة نتيجة ، وىذاالنقؿ

                                                           

 ، http://ar.wikipedia.org/wikiٌكٍبٍذٌا، يىسىعت و (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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عف طريؽ ، وذلؾ بأخذ 2116حتى العاـ  وسائط النقؿالتوقع بأعداد ( يوضح 14والجدوؿ رقـ )
 345416  =Y(+ X 11136) ( طبقًا لممعادلة التالية:Regression) االنحدارمعامؿ 

 
 2116حتى العاـ  وسائط النقؿ التوقع بأعداد (14الجدوؿ رقـ )

 أعداد وسائط النقؿ المتوقعة العاـ
2112 63119 
2113 65162 
2114 67319 
2115 69494 
2116 71713 

 (.13المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )                           
 

زة، والتي تعتبر مدينة غ ، أف أعداد وسائط النقؿ في محافظات(14رقـ )يتضح مف الجدوؿ  
األمر الذي سيؤدي في المستقبؿ القريب إلى ازدحاـ مروري في  ازديادغزة مركزىا اإلداري، في 

الطرؽ، وبالتالي الحاجة إلى شؽ طرؽ جديدة وتوسعة طرؽ أخرى، ومساحات جديدة مف 
 السيارات. النتظاراألراضي لبناء مواقؼ 

 

 مدى مالئمة وسائط النقل: .5
 ،في مدينة غزة، مف حيث أنواعيا ومصادرىا والقوة الدافعة ليا لوسائط النقؿ إف التطرؽ  

 .(1)، ومعرفة ىؿ تناسب المدينة أـ ال اقشة الظروؼ التي فرضت ىذا النوعيتطمب من
إف اقتصار وسائط النقؿ عمى النقؿ البري، أدى إلى عدـ وجود تنافس فيما بيف وسائط   

مى وسائط النقؿ البري خاصة العمومي منيا، وازداد ذلؾ بعد النقؿ، وبالتالي زيادة الجيد ع
الحصار المفروض عمى محافظات غزة، حيث منعت دخوؿ وسائط النقؿ الحديثة، وكذلؾ قطع 

، لمركبات والتي قد تصؿ إلى العشريف عامًا وربما الثبلثيفغيار جيدة لمسيارات، مما زاد عمر ا
ـ فحصيا بشكؿ دوري مف ستة أشير إلى سنة، فيتـ تقيـ ولتقييـ وسائط النقؿ في مدينة غزة، يت

الممحؽ رقـ تفاصيؿ الفحص موضحة في  مف ناحية الفرامؿ واإلضاءة،قدرتيا عمى العمؿ خاصة 
لذا نجد أف  ويستبعد في كؿ أسبوع ثبلث مركبات غير صالحة لمسير عمى الطريؽ،ىذا  ،(4)

فيما بيف أحياء المدينة  بدوف ترخيص تعمؿ ،ؽسير عمى الطريغير مبلئمة لمال وسائط النقؿأغمب 
 (. 11، كما في الصورة رقـ)(2)والصبرة وحي الزيتوفكحي الشجاعية 

 

                                                           

 .91ص :ياسٌ خزار: يزخع سابق (1)

 صباحًا. 11:51، الساعة 12/4/2112مقابمة شخصية مع مصطفى األيوبي، مدير ورشة ترخيص السامر، الخميس   (2)
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 .2011، مدى مبلئمة وسائط النقؿ( 11الصورة رقـ )
 

 (10)ب ػ                    (                                   10)أ ػ 

   
 .المصدر: تصوير الطالب

 

( يتـ فحص المركبة وخاصة مدى قدرة الفرامؿ عمى إيقافيا، في ورشة 11الصورة )أ ػ في   
ؽ، تقوـ بنقؿ ير عمى الطري( توضح مركبة غير مبلئمة لمس11ترخيص السامر، أما الصورة )ب ػ 

 الركاب لحي الزيتوف.
 
 مواقف وسائط النقل: .6
أو تنطمؽ منيا، أي ىي  طؼ بيا وسائط النقؿ،واقؼ ىي عبارة عف األماكف التي تصالم  

النقطة الموجودة بيف بداية ونياية النقؿ فيما بيف أحياء المدينة وبيف المدف األخرى، لذا يجب أف 
 .(1)تكوف مجيزة جيدًا مف جميع الخدمات وذلؾ ألف وسائط النقؿ تقضي معظـ الوقت فييا

ه ال بد أف يكوف أما مف حيث تصنيفيا فيناؾ مواقؼ بجوار أرصفة أو جزر الطريؽ، وىذ  
كمواقؼ وسائط النقؿ ليا حاشية في الطريؽ حتى ال تعيؽ حركة سير المركبات، ومواقؼ سطحية 

في المرافؽ العامة كاألسواؽ التجارية والمستشفيات والمدارس وغيرىا، ومواقؼ تحت المراكز 
، وعند حيافوؽ سط دة أدوار سواء تحت مستوى األرض أـالعمرانية، وأخرى عبارة عف مواقؼ بع

إنشاء المواقؼ عمى جوانب الطرؽ أو الجزر ال بد مف مراعاة أف تكوف المسافة ما بيف تقاطع 
أمتار عمى الطرؽ المحمية أما في الطرؽ الرئيسية فبل بد أف تكوف المسافة  6الطريؽ وأوؿ مركبة 

ص منيا متر، يخص5.5متر، وال بد أف يكوف الحد األدنى لعرض المسار الذي بو الموقؼ  15
يجب أف تكوف المداخؿ والمخارج بعيدة عف متر لمموقؼ، أما في المواقؼ السطحية ف 2.5

حالة ما  في ، أمع حركة المرور، وأال تتعارض حتى ال تؤثر عمى حركة المرور طرؽتقاطعات ال

                                                           

 .165إسبلـ ابراىيـ: مرجع سابؽ: ص (1)
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، ألف حركة الدوراف طريؽاتجاه واحد فإنو يقترح أف يكوف المدخؿ والمخرج يسار ال طرؽكوف ال
سار أفضؿ ، فضبًل عف أف مسافة الرؤية بالنسبة لمدوراف لميسار أسيؿ مف حركة الدوراف لميميفيلم

ويوضع فاصؿ  متر،7.5فبل يقؿ عرض الفتحة عف أما مدخؿ الموقؼ ، منيا في الدوراف لميميف
، وكذلؾ ال بد مف وجود مساحة كافية تتحرؾ بيا وسائط النقؿ سـ50لحركة المرور ال يقؿ عف 

 .(1)بشكؿ آمف ومريح االنتظاروائؽ، وكذلؾ تتمكف مف خبلليا دوف ع

، حيث يؤدي وسائط النقؿوتعاني مدينة غزة مف مشكمة عدـ توافر أماكف النتظار ىذا   
ود مشكمة في إيجاد المواقؼ، والزيادة السكانية والعمرانية، إلى وج وسائط النقؿزيادة أعداد 
 .(2)ركة السير في تمؾ المنطقة، بؿ وصعوبة تنظيفيايعطؿ حوسائط النقؿ في الطرؽ  فاصطفاؼ

مف خبلؿ الدراسة الميدانية لممواقؼ في مدينة غزة، نجد أف ىناؾ العديد مف المواقؼ   
وذلؾ خبلؼ المعايير معظميا فيما بيف األحياء، الطريؽ، بؿ وعمى مفترؽ الطريؽ،  عمى جانب

الواقع رع السكة الحديد، وكذلؾ موقؼ الزيتوف كموقؼ الشجاعية المتواجد عمى شاالسابقة الذكر، 
وربما يعود ذلؾ لعدـ وجود مساحات  طريؽ عمر المختار، عمى تقاطع طريؽ صبلح الديف مع

أما المواقؼ فيما بيف المدينة والمدف  مف األراضي إلنشاء المواقؼ، وربما لعدـ التخطيط المسبؽ،
معظميا توجد عمى الطرؽ الرئيسية مما فنجد أف األخرى فقد خصصت ليا مساحة مف األرض، 

يعيؽ حركة المرور، عدا موقؼ محافظة الشماؿ والذي يوجد في طريؽ ثانوي ولكنو في منطقة 
واحد  اتجاهالة الغوث، وىو يوجد في طريؽ ذو كذات مرافؽ عامة كالمدارس ومستوصؼ يتبع لو 

 و لكنو عمى يميف الطريؽ بخبلؼ المعايير السابقة الذكر. 
ا مف حيث الخدمات، وما يوجد في الموقؼ مف مشاكؿ تبيف مف خبلؿ الدراسة أم  

كؿ المواقؼ ال  وسائط النقؿ، وأف الصطفاؼغالبية المواقؼ غير كافية المساحة  الميدانية أف
يوجد بيا مصمى لمسائقيف، والعديد منيا ال يتوفر بيا خدمات سواء نظافة أو حمامات أو كافيتريا، 

ىمي العربي كموقؼ حي الزيتوف مقابؿ مستشفى األ ةلمواقؼ غير معبدوأف ىناؾ بعض ا
 وموقؼ محافظات دير البمح وخانيونس ورفح، بجوار وزارة األسرى. )المعمداني(

% مف سائقي العينة الدراسية، بأنو يوجد مشاكؿ في مواقؼ انتظار 98.6وقد أبدى   
% مف سائقي العينة 71.7 وأف، % تحدث بأنو مكاف مناسب لبلنتظار51.1، ووسائط النقؿ

( يوضح أحواؿ المواقؼ في مدينة 12رقـ ) صورةيعانوف مف نقص الخدمات وسوء المكاف، وال
 غزة.

                                                           

، http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms.aspx?id=2وزارة الشؤف البمدية والقروية، السعودية:  (1)
15/9/2112. 

 .214(، ص2119 ،؛ عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع1، )طىندسة الطرؽ،  أبو عودة أحمد حسيف (2)

http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms.aspx?id=2
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 المواقؼ في مدينة غزة.حالة  (12رقـ ) صورةال

 

 (11ػ  )ب                                                 (11)أ ػ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 المصدر: تصوير الطالب.
 
 

 .المصدر: تصوير الطالب
 

( نرى موقؼ محافظات دير البمح وخانيونس ورفح، والذي يقع بجوار وزارة 12)أػ في الصورة 
( يظير 12األسرى، حيث يظير عدـ وجود خدمات، وأف الموقؼ غير معبد، وفي الصورة )ب ػ 

حظ أف األرض موقؼ حي الزيتوف، الواقع في ميداف فمسطيف مقابؿ المستشفى المعمداني، ونبل
 غير معبدة، وال تتوفر نظافة، وكذلؾ عدـ وجود مظمة.

أما التوزيع الجغرافي لممواقؼ فنجد أف معظـ المواقؼ يتركز في قمب المدينة وعمى   
 وضح( ت9رقـ ) الخريطة ،المدينةقمب  الطرؽ الرئيسية ليا، يعود ذلؾ لوجود المركز التجاري في 

 التوزيع الجغرافي لممواقؼ.
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 2011مدينة غزة،  التوزيع الجغرافي لممواقؼ في (9)خريطة رقـ ال

 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ(.
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لممواقؼ في " Service Areaتطبيؽ بنظـ المعمومات الجغرافية، عمى نطاؽ الخدمة "  
 (.10في الخريطة رقـ )مدينة غزة، 

 
 ينة غزةنطاؽ الخدمة لممواقؼ في مد (11الخريطة رقـ )

 
 ة )بتصرؼ(.المصدر: بمدية غز 
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 ثانيًا: حركة النقل في مدينة غزة:
 
 حركة النقل في مدينة غزة:  .1
تشكؿ حركة النقؿ بيف أحياء مدينة غزة أىمية خاصة، وذلؾ نظرًا لما تمثمو مف إبراز   

في حركة  اً باين، ومف خبلؿ الدراسة الميدانية تبيف أف ىناؾ ت(1)لمعبلقة فيما بيف أحياء المدينة
مركز مدينة غزة عف بعض الطرؽ األخرى، فقد  فنجدىا تكوف أكثر نسبيًا في النقؿ في مدينة غزة

، في حيف نجدىا في حي الزيتوف عمى واسطة نقؿ 44873بمغت حركة النقؿ في ميداف فمسطيف 
عمى  ماؿ نجد أف حركة النقؿ، أما في منطقة حي الر واسطة نقؿ 21234مقدمة عسقولة بمغت 

، وربما يعود ذلؾ االختبلؼ إلى درجة األىمية لممنطقة، واسطة نقؿ 42797السرايا بمغت  مفترؽ
مف البمدة القديمة التي  اً فنجد أف ميداف فمسطيف عبارة عف مركز المدينة التجاري، ويعتبر جزء

لزاوية وكذلؾ سوؽ الذىب وسوؽ ا ،مف ميداف فمسطيف وحتى سوؽ الشجاعية اً تجاري اً تحتوي سوق
لمعظـ أحياء  ينقؿ الركاب لممواد الغذائية مف خضار وفواكو ولحوـ وغير ذلؾ، وأيضًا بو موقؼ

 (.7( والممحؽ رقـ )6مدينة غزة، انظر الممحؽ رقـ )
أما مفترؽ عسقولة فنجد أف الحركة بو أقؿ كونو أقؿ أىمية فبل يوجد بو سوؽ تجاري عدا   

في حيف نجدىا ترتفع مرة أخرى  المركبات، قطع غيار بعض الورش لتصميح وسائط النقؿ وبيع
وربما يعود ذلؾ لوجود سوؽ تجاري في حي الرماؿ، ووجود مؤسسات حكومية  ،في مفترؽ السرايا

وأيضًا وجود منتزه بمدية مدينة غزة وآخر في ساحة الجندي  ،حيوية كمجمع أبو خضرة الحكومي
ذي يعتبر أحد مداخؿ مدينة غزة مف ناحية الشماؿ المجيوؿ، كذلؾ نجده يرتبط بطريؽ الجبلء وال

 وأيضًا يعتبر طريؽ عمر المختار والذي ىو جزء مف مفترؽ السرايا، طريؽ يؤدي إلى الجامعات،
مف ىنا نجد أف النمط المركزي ىو  ،(5الممحؽ رقـ )ظر تفاصيؿ حجـ المرور عمى الطرؽ في ان

لى مركز مدينة غزة، في ميداف فمسطيف السائد في مدينة غزة حيث تنطمؽ وسائط النقؿ م ف وا 
لى المحافظات األخرى  وسائط نقؿ  عف طريؽ)الساحة(، ىذا وتتـ حركة النقؿ في مدينة غزة، وا 

والحافبلت وكذلؾ الدراجات النارية والشاحنات  أخرى عامة، وما تسمى بسيارات األجرة،و  ةخاص
 ويمكف أف تصنؼ عمى النحو التالي:

 
 المكاتب: نقل تتبع  وسائط . أ
وتنتشر في مناطؽ عديدة في مدينة غزة، ومف المفترض أف يكوف لونيا أصفر، ولكف في   

الواقع ال يوجد ليا لوف محدد، ويتـ تمييزىا بوضع الصؽ أزرؽ بشكؿ بيضاوي عمى الباب 

                                                           

 .163مرجع سابؽ: عصاـ محمد: ص (1)
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 لوحة ، أما رقـ واسطة النقؿ فيو عبارة عفاسـ المكتب التي تتبع لو عمييا األمامي لمسيارة يوضح
النقؿ المبلكي  طوكذلؾ كؿ وسائط نقؿ العمومي، أما وسائ ،بيضاء تحمؿ أرقاـ السيارة بموف أزرؽ

فتحمؿ لوحة بيضاء بأرقاـ بالموف األسود، ولقد كانت لوحة المركبات في وقت سابؽ بالموف 
ر وبأرقاـ بالموف األبيض والعكس، وربما يعود تغييرىا لضبط حركة المرور، بحيث تظير ضاألخ
أما عف خط  تزييؼ أرقاـ المحرؾ، ؿ الغير قانونية سواء مف سرقة أـ عدـ ترخيص أـسائط النقو 

السير فبل يوجد ليا خط سير محدد، كما وتمنع مف تحميؿ الركاب عمى الطريؽ، ويتـ تحيد أجرة 
 النقؿ مف قبؿ وزارة النقؿ.

 

 سيارات نقل عمومي داخمي:  . ب
، مف المفترض أف يكوف لونيا أصفر، ولكف نظرًا وىي تتنقؿ في جميع أنحاء مدينة غزة  

وف األحمر عمى األبواب األمامية ملؤلوضاع االقتصادية، اقتصر األمر عمى وضع الصؽ بال
، ولوحة السيارة بالموف األبيض وأرقاـ زرقاء، غالبية وسائط لمسيارة مكتوب عمييا عمومي داخمي

عف ميكرو باص يقوـ بنقؿ الركاب لمجامعات  النقؿ مف حمولة أربع ركاب، عدا جزء قميؿ عبارة
 ولممدارس وبعضيا خاص لممؤسسات األىمية والحكومية.

عمى مستوى مدينة غزة، فيحؽ لمسائؽ أف  محدد غير فيو أما فيما يخص خط سير   
والزيتوف وتؿ اليوا، وكذلؾ يتـ تحديد  كحي الشجاعية ، ويتنقؿ فيما بيف األحياءيسمؾ أي طريؽ

 قبؿ وزارة النقؿ. األجرة مف
 
 سيارات نقل عمومي خارجي:  . ت

وىي تنتقؿ مف جميع المحافظات لمدينة غزة، وتنطمؽ مف مواقؼ خاصة بيا، وتنتيي   
أيضًا في مواقؼ خاصة ليا في مدينة غزة، مف المفترض أف يكوف لونيا برتقالي، ولكف جزء منيا 

ا في العمومي الداخمي، أما حمولتيا فيي بألواف مختمفة، ال يوجد عمى أبوابيا األمامية الصؽ كم
متنوعة ففي الشماؿ يغمب عمييا أربعة ركاب، أما المحافظات دير البمح وخانيونس ورفح فيغمب 

عشر راكب، وىناؾ أيضًا بعض الحافبلت ذات الستيف راكب  ثنياو عمييا حمولة سبعة ركاب 
كمفتيا أقؿ مف الوسائط األخرى، وىي في الغالب لنقؿ طبلب الجامعات إلى مدينة غزة وتكوف ت

 التي تحددىا وزارة النقؿ والمواصبلت.
أما فيما يخص خط السير فيي ممتزمة بخط سير محدد، حيث تمنع وزارة النقؿ سائقي   

ى أكثر مف العمومي الخارجي مف العمؿ داخؿ مدينة غزة، وكذلؾ ال يحؽ لمسائؽ مف العمؿ عم
الواقع ال يوجد ىناؾ التزاـ مف السائقيف، وذلؾ لشدة أي لعدة محافظات، ولكف في  خط سير

 التنافس فيما بينيـ ولصعوبة الوضع االقتصادي.
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 شاحنات نقل البضائع: . ث
وىي تنتقؿ في جميع أنحاء مدينة غزة وكذلؾ فيما بيف مدينة غزة والمحافظات األخرى،   

فيفة كأثاث المنازؿ ومنيا شحف نقؿ خفيؼ ومعظمو في مدينة غزة ويستخدـ لنقؿ المواد الخ
مواد غذائية وما إلى  لنقؿ أغراض تجارية سواء مبلبس أـ وشاحنات ،وشاحنات نقؿ المياه العذبة

ذلؾ، وأخرى شاحنات نقؿ ثقيؿ وىي تعمؿ في مدينة غزة وكذلؾ فيما بيف المدينة والمناطؽ 
ت وحديد وأحجار األخرى وتقوـ بنقؿ البضائع الثقيمة أو الضخمة، كنقؿ مواد البناء مف اسمن

 ورماؿ، وكذلؾ نقؿ آالت ومعدات ضخمة، كآالت المصانع.
أما فيما يخص خط سير تمؾ الشاحنات فبل يوجد ليا خط سير محدد بؿ تسير حسب   

المكاف المقصود الذىاب إليو، وتكوف تكمفة النقؿ في الشاحنات محددة مف قبؿ صاحب الشاحنة 
 ال مف وزارة النقؿ والمواصبلت.

 
 النقل عبر مداخل مدينة غزة: حركة .1

تمثؿ دراسة حركة النقؿ إحدى الدراسات الميمة في جغرافية النقؿ، التي يمكف أف تنفذ   
عمى أي طريؽ شرياني أـ محمي ويساعد في إبراز مدى أىمية الطرؽ ومساىمتيا في نقؿ األفراد 

ف ساعات محدودة وقد ويقاس حجـ حركة النقؿ خبلؿ فترة زمنية محددة، قد تكو ، (1)والبضائع
تصؿ إلى عدة أياـ، وتكوف في نقطة محددة مف الطريؽ أو عمى مفترؽ الطرؽ، حيث يتـ مف 

، ولقد تـ دراسة حركة النقؿ في مدينة غزة (2)لمطرؽ ستيعابيةااليد الطاقة دخبلؿ العد المروري تح
 عمى المداخؿ الجنوبية والشمالية عمى النحو التالي:

 
 لمداخل الشمالية لمدينة غزة:احركة النقل عبر   . أ

، مف خبلؿ طريؽ وىي المداخؿ التي تعتبر حمقة الوصؿ بيف مدينة غزة ومحافظة الشماؿ  
طريؽ صبلح الديف وطريؽ يافا وطريؽ اليرموؾ والجبلء والنصر وأخيرًا طريؽ الرشيد،  الكرامة و

ائط النقؿ المارة مف بمغ إجمالي عدد وس ، حيثولقد تـ حصر حركة النقؿ في كبل االتجاىيف
مف الساعة السابعة  ـ27/9/2011خبلؿ المداخؿ الشمالية لمدينة غزة يوـ الثبلثاء الموافؽ 

 واسطة نقؿ في كبل اتجاىي 66334 ،ساعة 12، أي بمعدؿ صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً 
 ليمف إجما% 42.11واسطة نقؿ ما يعادؿ  28599 الطرؽ، ولقد كاف نصيب طريؽ الجبلء

حركة المرور عمى المداخؿ الشمالية لمدينة غزة، ويعود ذلؾ المتداد الطريؽ حتى محافظة 
                                                           

 .93مرجع سابؽ: سعيد عبده: جغرافية انقؿ مغزاىا ومرماىا: ص (1)

 .223مرجع سابؽ: حسيف أبو مدنية: ص (2)
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وكذلؾ كوف طريؽ  ،الشماؿ خاصة معسكر جباليا ومشروع بيت الىيا بخبلؼ طريؽ اليرموؾ
أي مع أىـ طرؽ مدينة ر وكذلؾ الوحدة وجماؿ عبد الناصر، الجبلء يرتبط مع طريؽ عمر المختا

الوصوؿ مف خبللو إلى الجامعات، وكذلؾ ىو طريؽ معبد جيدًا وذو اتساع جيد،  غزة ولسيولة
 (.8كما في الشكؿ رقـ)

 
 .19ػػ 7مف الساعة حجـ حركة المرور عمى المداخؿ الشمالية لمدينة غزة (8الشكؿ رقـ )

 
 .2011لمطالب سبتمبر  ميدانيةالدراسة الالمصدر:               

 
( أف طريؽ الكرامة ىو أقؿ الطرؽ في حجـ المرور عميو 8ؿ رقـ)نبلحظ مف خبلؿ الشك  

ويعود ذلؾ كونو يقع في أقصى شرؽ مدينة غزة وكذلؾ لقمة الكثافة السكانية ويسبقو طريؽ 
بما يكوف قمة حجـ المرور لعدـ ارتباطو بالطرؽ الرئيسية الحيوية في مدينة غزة حيث ر اليرموؾ و 

آخر يربطو بمحافظة الشماؿ، ويعتبر  عدـ وجود امتداد بطريؽيرتبط فقط بطريؽ الوحدة، وكذلؾ 
وكذلؾ لعدـ جودة الطبقة السطحية حيث ىناؾ العديد مف  ،الطريؽ أقؿ اتساعًا مف طريؽ الجبلء

 التشققات والحفر.
ونجد أف طريؽ صبلح الديف يأتي ثاني الطرؽ مف حيث حجـ حركة المرور وذلؾ كونو   

ريؽ يمتد مف أقصى شماؿ قطاع غزة حتى جنوبو، وكذلؾ معبد جيدًا مف الطرؽ الشريانية فيو ط
ال أنو وذو اتساع مناسب لحركة المركبات، وأيضًا لوقوعو في منتصؼ مدينة غزة تقريبًا حيث 

 يبعد عف ميداف فمسطيف سوى عشرات األمتار.



112 

 

كبل  الشماؿ فيأما فيما لو نظرنا إلى حجـ المرور عمى مداخؿ مدينة غزة مف ناحية   
بعد  نجد أف وقت الذروة كاف مف الساعة الواحدة ظيرًا حتى الساعة الثانية االتجاىيف خبلؿ الوقت

 .(9واسطة نقؿ في تمؾ الساعة كما في الشكؿ رقـ ) 6106، فقد بمغ حجـ المرور الظير
 

 حجـ المرور عمى المداخؿ الشمالية لمدينة غزة حسب الوقت (9الشكؿ رقـ )

 
 .2011لمطالب سبتمبر  ميدانيةالراسة دالالمصدر:   
 

أما فيما يخص نوع واسطة النقؿ التي تمر مف خبلؿ المداخؿ الشمالية لمدينة غزة في   
راكب قد استحوذت عمى أعمى عدد مرور مف  4كبل االتجاىيف، نجد أف وسائط النقؿ مف نوع 

قؿ، وربما يعود ذلؾ واسطة ن 47905حيث بمغ عددىا  ،وسائط النقؿ األخرى في جميع الطرؽ
ألنيا الواسطة المفضمة لمنقؿ العمومي والمبلكي أي الشخصي عمى حد سواء، في حيف نجد أف 

راكب، وربما يعود ذلؾ لبلعتماد عمييا في العمؿ 4شاحنات النقؿ الخفيؼ تأتي بعد واسطة 
لمدينة غزة في التجاري خاصة نقؿ البضائع، أما أقؿ تمؾ الوسائط مرورًا عمى المداخؿ الشمالية 

وربما يعود ذلؾ لعدـ رغبة الركاب في  ،باكر 7كبل االتجاىيف ىي واسطة النقؿ ذات حمولة 
التنقؿ مف خبلليا وكذلؾ لعمؿ معظـ ىذه الوسائط في المحافظات الواقعة جنوب مدينة غزة، 

 رىا مف المداخؿ الشماليةخبلؿ مرو  يوضح حجـ وسائط النقؿ حسب النوع( 15رقـ ) الجدوؿو 
 (.8، انظر الممحؽ رقـ )مساءً  7صباحًا حتى  7مف الساعة  لممدينة

 

 صباحاً                                  ظهراً                                  مساءً 
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 مساءً 7صباحًا حتى 7مف الساعة  مف المداخؿ الشمالية لمدينة غزة خبلؿ مرورىا واسطة النقؿ حسب النوع (15رقـ ) الجدوؿ

 حافالت جيب راكب21 باكر 7 راكب4 
شحن نقل 
 خفيف

شحن نقل 
 ثقيل

دراجة 
 نارية

دراجة 
 ىوائية

 خرىأ

 86 11 152 202 94 6 67 30 1 198 طريق الكرامة

طريق صالح 
 429 73 1209 620 1535 126 1062 523 233 9598 الدين

 265 107 607 39 407 22 246 198 18 3544 طريق يافا

 133 23 171 6 90 18 57 60 1 701 طريق اليرموك

 412 228 1601 145 1110 304 822 801 89 23077 طريق الجالء

 170 80 838 42 407 112 372 352 22 9264 طريق النصر

 211 33 610 152 128 11 270 161 7 1523 طريق الرشيد

 1706 555 5188 1206 3771 599 2896 2125 371 47905 المجموع

 .2011لمطالب سبتمبر  ميدانيةالدراسة الالمصدر: 
 
 المداخل الجنوبية لمدينة غزة: حركة النقل عبر  . ب

مدينة غزة وما بيف محافظات )دير البمح وخانيونس  ما بيفىي المداخؿ التي تصؿ و   
وطريؽ صبلح الديف، وطريؽ الكرامة الواقع أقصى  ورفح(، مف خبلؿ طريؽ الرشيد الساحمي،

 شرؽ قطاع غزة.
مف خبلؿ الدراسة الميدانية والعد المروري لمداخؿ مدينة غزة مف الناحية الجنوبية في كبل   
مف الساعة السابعة ـ 27/9/2011تجاىيف، بمغ إجمالي عدد وسائط النقؿ يوـ الثبلثاء الموافؽاال
واسطة نقؿ  38230ساعة عد مروري، بمغ 12أي بمعدؿ  باحًا وحتى الساعة السابعة مساءً ص

 .(10في كبل اتجاىي الطرؽ، كما في الشكؿ رقـ )
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 الجنوبية لمدينة غزة عمى المداخؿحجـ المرور  (10الشكؿ رقـ )

 
 .المصدر: دراسة ميدانية              
 

أف طريؽ صبلح الديف ىو أكثر الطرؽ التي تمر مف خبللو  (10رقـ )يتبيف مف الشكؿ   
 ما نسبتوأي  مساًء،7مف السابعة صباحًا حتى  واسطة نقؿ 25533وسائط النقؿ حيث بمغت 

ذلؾ كوف طريؽ صبلح الديف، يمتد وسط مدينة % مف إجمالي الطرؽ األخرى وربما يعود 66
غزة، فيو أقرب إلى مركز المدينة غزة مف طريؽ الرشيد وكذلؾ طريؽ الكرامة، وأيضًا فيو يشؽ 
طريقو مف وسط محافظات القطاع بخبلؼ طريؽ الرشيد الذي يقع في أقصى الغرب عمى الساحؿ 

طريؽ الكرامة الذي يقع شرؽ قطاع كوبالتالي فيو يبتعد عف مركز المحافظات األخرى وكذلؾ 
غزة ثـ يأتي طريؽ الرشيد في المرتبة الثانية بعد طريؽ صبلح الديف وذلؾ لعدـ وجود مداخؿ 

، حيث ال تمر وسائط النقؿ مف لذي جاء في المرتبة األخيرةأخرى في الواقع لطريؽ الكرامة وا
وكذلؾ القمامة التي تغمؽ الطريؽ،  ولسوء الحالة اإلنشائية ووجودخبللو لبعده عف مركز المدينة 

ـ مما يشكؿ خطرًا عمى المواطف وىذا ما حدث أثناء العد المروري فمـ 1967لقربو مف حدود عاـ 
 العد المروري عمى مدخؿ  الكرامة لخطورة المكاف وإلطبلؽ النار. إكماؿنستطيع 

ذا ما نظرنا إلى حجـ المرور ع   تجده أكثر منو عمى مى المداخؿ الشمالية لمدينة غزة، وا 
مداخؿ الجنوبية، في حيف الطرؽ المؤدية لم المداخؿ الجنوبية، وربما يعود ذلؾ لقمة السكاف عمى

مف  المداخؿ الشمالية ذات كثافة سكانية أكثر وبالتالي فإف المداخؿ الشمالية يمرطرؽ نجد أف 
 ،لمداخؿ الشمالية منفصمةوأيضًا فإف حركة النقؿ لمركاب عمى اخبلليا أيضًا سكاف مدينة غزة، 
فمكؿ مدينة أو قرية واسطة  ،ركاب ألكثر مف مركز عمرانيبيا فبل تجد فيو واسطة نقؿ واحدة 

أما  ،تنقميـ فبل نجد ركاب مف بيت حانوف ومف بيت الىيا ومعسكر جباليا في واسطة نقؿ واحدة
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احدة ركاب ألكثر مف المحافظات الجنوبية لمدينة غزة بخبلؼ ذلؾ فنجد في واسطة النقؿ الو 
احدة، وكذلؾ نجد مركز عمراني، فنجد ركاب مف خانيونس ودير البمح النصيرات في واسطة نقؿ و 

أف عدد حمولة الركاب لو دور أيضًا، فواسطة النقؿ التي تمر مف خبلؿ المداخؿ الجنوبية، تقـو 
ؿ التي تمر مف لة التي تقوـ بيا واسطة النقو راكب، أي ضعؼ الحم 12ركاب وكذلؾ  7بنقؿ 

 راكب.4خبلؿ المداخؿ الشمالية، التي يكوف معظميا بحمولة 
أما فيما يخص حجـ المرور عمى المداخؿ الجنوبية لمدينة غزة في كبل االتجاىيف، بناء   

عمى الوقت، نجد أف ىناؾ تبايف في أعداد وسائط النقؿ المارة مف ساعة إلى أخرى، حيث بمغ 
واسطة نقؿ في تمؾ  3973الثة حتى الرابعة بعد الظير، بمعدؿ مرور وقت الذروة مف الساعة الث

أفرع لموزارات تخدـ  الساعة، وربما يعود ذلؾ، بأف يكوف في محافظات دير البمح، خانيونس، رفح،
سكاف تمؾ المناطؽ وبالتالي يقؿ قدوميـ إلى مدينة غزة، وأيضًا مف الممكف أف يكوف لبعد المسافة 

، عمؿ عمى التنقؿ لممضطر ولصاحب الحاجة الممحة، القادميف نقؿاع تكمفة المما ينتج عنو ارتف
لمدينة غزة ربما يكونوا في الغالب مف الطبلب والموظفيف وبالتالي تكوف مغادرتيـ في تمؾ 

( 11الساعة، حيث انتياء الدواـ الوظيفي، وكذلؾ وقت انتياء الدواـ الجامعي. والشكؿ رقـ )
 المداخؿ الجنوبية حسب الوقت.يوضح حجـ المرور عمى 

 

 .2011، حجـ المرور عمى المداخؿ الجنوبية حسب الوقت( 11الشكؿ رقـ )

 
 .2011لمطالب سبتمبر  ميدانيةالدراسة الالمصدر:       
 

وعند دراسة حجـ المرور عمى المداخؿ الجنوبية في كبل االتجاىيف، بناء عمى نوع   
راكب، قد شكمت أعمى عدد مرور مف وسائط 4مف نوع حمولة واسطة النقؿ نجد أف وسائط النقؿ 

 ظيرًا                                  مساء                                صباحًا 
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واسطة نقؿ، وربما يعود ذلؾ ألنيا لف تستخدـ عمى نطاؽ 19424النقؿ األخرى، فقد بمغ عددىا 
راكب حيث 7واسع بشكؿ شخصي، ثـ تأتي بعد ذلؾ في الدرجة واسطة النقؿ مف نوع الحمولة 

يا في نقؿ الركاب، وكذلؾ واسطة النقؿ ذات واسطة نقؿ وذلؾ لبلعتماد عمي5245 بمغ عددىا 
 واسطة نقؿ. 3235راكب والتي أتت في المرتبة الثالثة حيث بمغت 12حمولة 

 
 مدينة غزة:ب المروري في حركة النقل أماكن االزدحام .3

تتفاوت أسباب االزدحاـ المروري في المدف، فيما بيف زيادة عدد وسائط النقؿ البري،   
، لذا تيتـ (1)رؽ، وزيادة عدد السكاف، وكذلؾ سوء توزيع األنشطة في المدينةوبيف تدىور شبكة الط

العديد مف الدوؿ بدراسة االزدحاـ المروري ووضع الحموؿ حتى تكوف حركة النقؿ سيمة وسمسة، 
فاالزدحاـ المروري ينتج عنو العديد مف المشاكؿ، حيث بطء الحركة وضياع الوقت، وأيضًا يزداد 

 . (2)عض السمع أحياناً التموث وتتمؼ ب
في مدينة  التقاطعاتو  الطرؽ  ولقد تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية، أف ىناؾ العديد مف  

وىي بالتالي قاطع الشجاعية، والسرايا والسامر كت وأبرزىا ،غزة التي تعاني مف االزدحاـ المروري
 روري.ازدحاـ م مف حدث عندىاحقؽ السرعة المطموبة في التنقؿ لما يال ت
أما بالنسبة لحركة المشاة، فنجد أنيا تؤدي إلى االزدحاـ المروري خاصة في المناطؽ   

التجارية، حيث تضطر وسائط النقؿ إلى السير ببطء شديد تفادي لمحوادث وفي بعض األحياف 
إلى التوقؼ بسبب قطع الطرؽ مف قبؿ المارة، والعكس فيما يخص المشاة نجدىـ ينتظروف عمى 

النقؿ سواء إىماؿ مف السائؽ  وكذلؾ فإف توقؼ وسائط ،طريؽ بانتظار مرور وسائط النقؿحافة ال
لخمؿ في المركبة عمى جانبي الطريؽ يعمؿ عمى إعاقة حركة السير والتسبب في االزدحاـ أو 

 المروري، لذا يمكننا أف نجد أماكف االزدحاـ في المناطؽ التالية:
 
يؽ عمر المختار مف مفترؽ السامر حتى ميداف فمسطيف الطرؽ المتجية لميداف فمسطيف: كطر  . أ

ومف ثـ حتى تقاطعو مع طريؽ صبلح الديف، ففي تمؾ المنطقة تشترؾ العوامؿ السابقة الذكر في 
حيث تقاطع السامر وكثافة حركة المشاة وذلؾ لوجود سوؽ فراس وكذلؾ  ،االزدحاـ المروري

 ةقض سمعيا عمى الرصيؼ مما يعمؿ عمى إعالتي تعر عمى جانبي الطريؽ وا التجارية المحبلت
حركة المشاة عميو وبالتالي يضطر المشاة إلى السير عمى الطريؽ، وكذلؾ وقوؼ وسائط النقؿ 
عمى جانب الطريؽ ووجود موقؼ في ميداف فمسطيف أدى إلى توقؼ وسائط النقؿ عمى الطريؽ 

                                                           

، "مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةنايؼ بشير الدوسري، االزدحاـ المروري وسيولة الوصوؿ بمدينة الكويت،  (1)
 .251( ص2009، 135عة الكويت، العدد )جام

 .228مرجع سابؽ: سعيد عبده: جغرافية النقؿ مغزاىا ومرماىا: ص (2)
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ولكوف تمؾ المنطقة منطقة تجارية لتحميؿ وتنزيؿ الركاب، ويعود ىذا االزدحاـ لما ذكر سابقًا 
 وتعتبر قمب مدينة غزة.

وكذلؾ الطريؽ الواصؿ ما بيف طريؽ جماؿ عبد الناصر حتى ميداف فمسطيف، ونجد   
وجود موقؼ حي الزيتوف حيث يؤدي الخروج والدخوؿ لمموقؼ إلى العمؿ عمى ازدحاـ مروري 

اوز مف قبؿ السائؽ وبالتالي زيادة وكذلؾ فإف الطريؽ ال يوجد بو جزيرة مما يعمؿ عمى التج
 االزدحاـ المروري الذي يؤدي في بعض األحياف إلى توقؼ المركبات.

طريؽ عمر المختار أيضًا مف مفترؽ السرايا حتى ساحة الجندي المجيوؿ، ويكوف في تمؾ  . ب
مما أدى إلى توقؼ وسائط النقؿ عمى جانبي اـ مروري، حيث أنيا منطقة تجارية، المنطقة ازدح

الطريؽ، األمر الذي يعيؽ حركة السير وكذلؾ نجد حركة المشاة سواء بيدؼ التسوؽ أو تمؾ التي 
تأتي لمترفيو حيث وجود منتزه الجندي المجيوؿ، والتي تقـو بقطع الطريؽ، مما يؤدي إلى إعاقة 
سير وسائط النقؿ وكذلؾ توقؼ وسائط النقؿ عمى حافة الطريؽ لتحميؿ وتنزيؿ الركاب في تمؾ 

 المنطقة.
ويشتد االزدحاـ عمى مفترؽ السرايا حيث التقاء طريؽ عمر المختار وطريؽ الجبلء والذي   

يعتبر أحد المداخؿ الشمالية لمدينة غزة كما ذكر سابقًا، وكذلؾ فإف طريؽ عمر المختار يؤدي 
في  إلى ميداف فمسطيف مباشرة دوف المجوء إلى طرؽ أخرى، وكما ذكر سابقًا فإف حركة النقؿ

يتـ الذىاب لممؤسسات التعميمية مف خبلؿ مفترؽ السرايا  وأيضاً فإنو إلى المركز، تتجو مدينة غزة 
وقوؼ بعض المركبات جنوب عمر المختار أـ مف طريؽ الجبلء،  سواء كانت قادمة مف طريؽ

 المفترؽ تمامًا لتحميؿ الركاب لممحافظات الواقعة جنوب مدينة غزة.
 
مف خبلؿ و عبارة عف التقاء طريؽ الوحدة مع طريؽ صبلح الديف،  مفترؽ الشجاعية: وىو . ت

عمى طريؽ صبلح الديف المقابؿ لسوؽ الشجاعية و الدراسة الميدانية نجد أنو يوجد عمى المفترؽ 
ازدحاـ مروري، يؤدي في بعض األحياف إلى توقؼ حركة السير، ويعود ذلؾ كوف تمؾ المنطقة 

غزة، حيث قدوـ وسائط النقؿ مف محافظة الشماؿ وكذلؾ مف  عبارة عف بدء الدخوؿ لمركز مدينة
المحافظات الواقعة إلى الجنوب مف مدينة غزة، ناىيؾ عف ذلؾ قدوـ وسائط النقؿ مف حي 
الشجاعية، نتج عف ذلؾ وجود موقؼ لنقؿ الركاب عمى مفترؽ الشجاعية تمامًا، وموقؼ آخر 

مية كحي الزيتوف والصبرة، مما يعني توقؼ مقابؿ سوؽ الشجاعية لنقؿ الركاب لؤلحياء الداخ
   وسط الطريؽ لتحميؿ وتنزيؿ الركاب.وسائط النقؿ عمى حافة الطريؽ وأحيانًا 

نظرًا لوجود سوؽ الشجاعية والذي يفصمو عف السوؽ التجاري في طريؽ عمر المختار،         
رصيؼ وبالتالي تكثر بيا ىو طريؽ صبلح الديف، نجد أف تمؾ المنطقة يتعدى بيا الباعة عمى ال

 حركة المشاة عمى الطريؽ والتي تعمؿ عمى إعاقة حركة السير.
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وكذلؾ نجد أف االزدحاـ المروري يتواجد في طريؽ الوحدة مقابؿ موقؼ الشماؿ وتقاطعو   
مع طريؽ فيمي بيؾ، ويعود ذلؾ القترابنا مف مركز مدينة غزة، حيث يتصؿ العديد مف الطرؽ 

ميداف فمسطيف كطريؽ فيمي بيؾ وطريؽ الشيخ منصور، مما ينتج عنو وجود  بطريؽ الوحدة مع
حركة مشاة تتجو مف ميداف فمسطيف والعكس لؤلحياء األخرى كحي التفاح والدرج، وكذلؾ توجو 
سكاف الشماؿ إلى مصالحيـ مما أدى إلى توقؼ وسائط النقؿ عمى جانبي الطريؽ لتحميؿ وتنزيؿ 

 الركاب في تمؾ المنطقة.
 
المنطقة المحصورة مف مفترؽ الصناعة حتى مفترؽ األزىر، ويعود االزدحاـ المروري في  . ث

تمؾ المنطقة لكثافة حركة وسائط النقؿ، وذلؾ لوجود العديد مف المؤسسات الميمة، كالجامعات 
الثبلث اإلسبلمية واألزىر واألقصى، وكذلؾ وجود مقر وكالة الغوث لتشغيؿ البلجئيف ومؤسسات 

وأيضًا توجو العديد مف وسائط النقؿ لحي تؿ اليوا واألحياء األخرى وأيضًا  الفمسطينية،السمطة 
وكذلؾ حركة  ،لممحافظات الواقعة جنوب مدينة غزة عبر مفترؽ الصناعة ومف ثـ طريؽ األقصى

المشاة والتي تتجو إلى تمؾ المؤسسات السابقة الذكر تعيؽ حركة سير وسائط النقؿ، لذا نبلحظ 
زدحاـ المروري في تمؾ المنطقة مرتبط بتمؾ المؤسسات فنجد ذروتو في ساعات الصباح أف اال

حيث بداية الدواـ وكذلؾ في ساعات ما بعد الظييرة مف الثانية حتى الثالثة والتي تعتبر وقت 
( 11اـ المروري ينتيي في تمؾ المنطقة، والخريطة رقـ )انتياء الدواـ، أما بعد ذلؾ فإف االزدح

( صور أماكف االزدحاـ 5المروري في مدينة غزة، انظر الممحؽ رقـ ) االزدحاـماكف توضح أ
 المروري.
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 المروري في مدينة غزة االزدحاـأماكف ( 11الخريطة رقـ )

 
 .المصدر: دراسة ميدانية 

 
 المواد المنقولة: .4

ستية الحديثة، ألنو يعتبر يعد النقؿ أحد أىـ المقومات األساسية لمفيوـ اإلدارة الموج  
النشاط الذي يربط بيف المشروع اإلنتاجي وبيف السوؽ، لذا أصبح النقؿ جزء ال يتجزأ مف عمميات 
ضماف توريد المواد الخاـ واإلنتاج والتخزيف وكذلؾ التوزيع في األوقات المطموبة، ألنو يوجد ىناؾ 

 البمدة القديمة

 الجندي المجيول

 منطقة الجامعات

 نياية الجالء
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لقرارات المرتبطة بأنشطة المشروعات سمع تتمؼ مع مرور الوقت، مف ىنا أصبح النقؿ يؤثر في ا
 .(1)األخرى، كتحديد األسواؽ واختيار مواقع التخزيف ومراكز البيع والتوزيع

، وىذا ما تـ مبلحظتو أثناء الدراسة (2)إف المواد المنقولة تحدد شكؿ واسطة النقؿ  
يمة كبيرة تكوف في سمنت والحديد وآالت ثقواد ثقيمة كاألالميدانية، فالشاحنات التي تقوـ بنقؿ م

الحجـ وفي عدد اإلطارات وحجميا أكبر، فإف وسائط النقؿ التي تقـو بنقؿ مواد صمبة تختمؼ عف 
ضح ( يو 16) التي تقـو بنقؿ مواد صمبة التي تكوف مفتوحة مف الجانبيف ومف فوؽ والجدوؿ رقـ

 ( صور الحوادث.5المواد المنقولة في مدينة غزة، انظر الممحؽ رقـ )
 

 المواد المنقولة في مدينة غزة( 16وؿ رقـ )الجد
 النسبة المئوية التكرار المواد المنقولة

 %46 230 غذائية
 %42.8 214 مبلبس
 %15.2 76 ورؽ
 %14.2 71 أخرى
 %9.8 49 زجاج
 %7.2 36 زراعية
 %7 35 صحية
 %5.8 29 خشب
 %4.2 21 حديد
 %3.8 19 اسمنت

 مف خبلؿ االستبياف. راسة ميدانيةالمصدر: د                    
 

( أف المواد الغذائية كانت في المرتبة 16نبلحظ عمى المواد المنقولة في الجدوؿ رقـ)  
ذا ما تأممنا جيدًا نرى أف 42.8% ويمييا المبلبس والتي بمغت نسبتيا 46األولى ما نسبتو % وا 

ذي يبمغ عميو النشاط التجاري، أما ىذه المواد مرتبطة بطبيعة النشاط االقتصادي لمدينة غزة وال
الحديد واالسمنت فنجد بأنيا أقؿ المراتب في المواد المنقولة وذلؾ لعدـ وجود صناعات ضخمة، 

 وكذلؾ ربما يعود لمنع االحتبلؿ اإلسرائيمي لدخوليا لمحافظات غزة.
 

                                                           

"مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو محمود زنبوعة، أثر تفعيؿ النقؿ المتعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية،  (1)
 .253(ص2006د الثاني، ، العد22، )جامعة دمشؽ، المجمد االقتصادية والقانونية"

 .146 مرجع سابؽ: محمد خطيب: ص (2)
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 :المشاةحركة  .5
وجية كما ذكرنا سابقًا، لذا مف أنواع النقؿ ذو قوة الدفع البيول اً تعتبر حركة المشاة نوع  

ال يتجزأ مف دراسة النقؿ، حيث تـ االىتماـ بيا في العديد مف الدراسات،  اً تعتبر حركة المشاة جزء
لكي تقطع الطريؽ، وىناؾ إشارات مرور  وانيف السير فنجد ىناؾ ممر لممشاةوكذلؾ حتى في ق

 ، مثميا مثؿ وسائط النقؿ تمامًا.ةبؿ يوجد إشارات ضوئية خاصة لممشاتحدد أماكف وجود المشاة، 
وعند دراسة حركة المشاة في مدينة غزة، ومف خبلؿ الدراسة الميدانية نجد أنيا تكوف   

واضحة وبكثافة أكثر في مركز مدينة غزة، حيث يعتبر المركز التجاري لممدينة، وكذلؾ نبلحظ 
جاعية والمنطقة التجارية في أف حركة المشاة تكوف نشطة القرب مف المناطؽ التجارية كسوؽ الش

حي الرماؿ وكذلؾ بجوار سوؽ الشيخ رضواف وبالقرب مف مستشفى النصر، وأيضًا ىناؾ حركة 
 لممشاة في األماكف الترفييية كمنتزه البمدية، وكذلؾ حديقة الجندي المجيوؿ.

أما فيما يخص المؤسسات التعميمية فنجد أف حركة المشاة تكوف في فترات الصباح   
لمساء وتكوف حركة منتظمة، بخبلؼ حركة المشاة فيما بيف األحياء أو في الحي نفسو  وتكوف وا

حسب حاجة الفرد، أو لمخرج لقضاء مصمحة سواء لشراء مواد غذائية أو لمزيارة أو لمترويح عف 
 ( يوضح حركة المشاة في مركز مدينة غزة.12رقـ ) لصورةالنفس، وا

 

 .2011،في مركز مدينة غزة حركة المشاة (13الصورة رقـ )

 
 المصدر: تصوير الطالب.            
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 حوادث المرور عمى الطرق: .6
بيف  ييا سواء بالتصادـ فيما بينيا، أـحوادث المرور ىي تمؾ التي تكوف المركبات طرفًا ف  

أي عنصر آخر عمى الطريؽ، بغض النظر عف السبب الطبيعي كالتضاريس والمناخ، أـ بشري 
نيا ، لذا تعتبر الحوادث المرورية مشكمة اجتماعية واقتصادية يعاني م(1)السائؽ أو المواطفيتعمؽ ب

، وأصبحت ظاىرة مقمقة، أجرى ليا (2)ي والمتحضر عمى السواءعدد كبير مف دوؿ العالـ النام
 .(3)المختصوف العديد مف الدراسات لوضع حموؿ ليا

ناؾ العديد مف الحوادث والتي أدت في غزة، حيث ى محافظاتىذا ما نجده واقعًا في   
 ( يوضح حوادث المرور في مدينة غزة.17بعض األحياف إلى الوفاة، والجدوؿ رقـ )

 

 2007ػ  1996 غزة محافظاتفي  الحوادث المرورية (17الجدوؿ رقـ )
مجموع  العاـ

 حوادث ال
إجمالي 
 اإلصابات

إصابات 
 بسيطة

إصابات 
 متوسطة

إصابات 
 خطيرة

إصابات 
 مةقات

1996* 1624 1502 511 730 180 81 
1997* 1891 2032 779 899 277 77 
1998* 2033 2314 842 1122 264 86 
1999* 2210 2558 924 1296 255 83 
2000* 1985 2114 776 1042 208 88 
2001** 1538 1770 578 922 201 69 
2002** 1504 1667 645 774 177 71 
2003** 1778 2162 797 1048 237 80 
2004** 1786 1966 765 981 144 76 
2005** 1939 2367 1161 1062 80 64 
2006*** 1329 1676 708 833 62 73 
2007*** 842 841 355 377 48 61 
2008**** 755 749 292 318 68 71 
2009**** 2277 756 153 411 88 113 
2010**** 5266 2292 1231 785 152 124 
2011**** 10089 4332 2356 1704 167 105 

                                                           

المجمة سيد أحمد قاسـ، دراسة جغرافية تحميمية لحوادث النقؿ عمى طريؽ القاىرة/ أسيوط الصحراوي شرقي النيؿ، " (1)
 .349(، ص2006الجزء األوؿ،  47، )الجمعية المصرية الجغرافية، العدد الجغرافية العربية

"مجمة المحسف عبد العاؿ، نحو إستراتيجية وطنية لتقميؿ الحوادث المرورية في المممكة العربية السعودية، جماؿ عبد  (2)
 .278(، ص2001، 2، العدد13، )جامعة الممؾ عبد العزيز، المجمد الممؾ عبد العزيز لمعمـو اليندسية

قائدي المركبات الشباب: دراسة تطبيقية عمى صالح بف عبد العزيز الفوزاف، خصائص المخالفات والحوادث المرورية ل (3)
(، 2009، 19(، )جامعة الممؾ سعود، المجمد1مجمة جامعة الممؾ سعود، العمارة والتخطيط)طبلب جامعة الممؾ سعود، "

 .134ص
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 .66ص، 2000: مرجع سابؽ :المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني*       

 .70، ص2005مرجع سابؽ: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني: المصدر: **     

 .60، ص2007مرجع سابؽ: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني: المصدر: ***     
  2011، بيانات غير منشورة،رورػػة لممػامػػإلدارة العا وزارة الداخمية واألمف الوطني،: السػمطة الوطػنية الفمسػطينيةدر: المص****     

 
ومف خبلؿ تعبئة االستبياف لدى السائقيف تبيف أف العديد منيـ يخالؼ قوانيف السير في مدينة 

معاكس  باتجاهو بالدخوؿ في طريؽ غزة، سواء كاف ذلؾ بتحميؿ وتنزيؿ الركاب عمى الطريؽ، أ
 ( يوضح المخالفات المرورية لدى السائقيف.18والجدوؿ رقـ )

 

المخالفات المرورية لدى السائقيف( 18الجدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار طبيعة المخالفة
 15.5 147 الدخوؿ في طرؽ باتجاه واحد

 43.2 411 الوقوؼ في مكاف ممنوع
 39.8 379 قؿ الركاب مف الموقؼعدـ االلتزاـ بن

 1.4 14 قطع إشارة التوقؼ
 100 951 المجموع

 المصدر: دراسة ميدانية مف خبلؿ تعبئة االستبياف.          
 

أف أكثر المخالفات التي يقوـ بيا السائؽ ىي التوقؼ في  (18رقـ )يتضح مف الجدوؿ   
الركاب في الغالب، وفي بعض األحياف مكاف ممنوع، وذلؾ ألف السائؽ يتوقؼ لتحميؿ وتنزيؿ 

أما عدـ االلتزاـ بتحميؿ يتوقؼ السائؽ لوجود ازدحاـ مروري، ولعدـ وجود حاشية عمى الطرؽ، 
الركاب مف الموقؼ فيعود ذلؾ لوجود الركاب عمى جانبي الطرؽ، وعدـ توجو بعضيـ لممواقؼ، 

األحياء، أما قطع إشارة التوقؼ وكذلؾ لعدـ وجود مواقؼ إال في أماكف محددة تعمؿ فيما بيف 
فنجدىا أقؿ المخالفات مف قبؿ السائؽ، وذلؾ لشدة العقوبة عمى مف يفعؿ ىذا األمر، وكذلؾ 

( صور التعدي عمى الطرؽ.5تعرض حياة السائؽ ومف معو لمخطر، انظر الممحؽ رقـ ) خطورة

 
تكمفة النقل: .7

نقؿ تختمؼ مف حيث الجية التي تشرؼ كما ذكر سابقًا بأف التقسيمات التفصيمية لتكاليؼ ال
،  كذلؾ فإف تكمفة النقؿ (1)عمى النقؿ، فالنقؿ الذي تشرؼ عميو الدولة أقؿ مف الجيات األخرى

تتأثر بالمسافة التي تقطعيا، وعدد الركاب المسموح بنقميـ، فنجد أف تكمفة النقؿ مف مدينة غزة 
، وذلؾ إلختبلؼ المسافة فيما بينيما، أما حتى رفح أكثر منيا مف مدينة غزة حتى معسكر جباليا

                                                           

 .198ص  مرجع سابؽ: سعد الديف عشماوي:( 1)
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بالنسبة لعدد الركاب في واسطة النقؿ فنجد أف تكمفة النقؿ في المركبات ذات الحمولة أربعة ركاب 
ويظير ذلؾ بوضوح في  راكب، 61حتى أكثر مف تكمفة التنقؿ بواسطة الحافبلت التي تتسع 

 .يوضح تكمفة النقؿ في محافظات غزة( 19والجدوؿ رقـ ) التنقؿ لمجامعات في مدينة غزة،
 

 2011، بانشٍكم غشة يٍ يذٌ انقطاع إنى  بعط أحٍاء يذٌُتحكهفت انُقم ( 19الجدوؿ رقـ )

من            الءالجنياية  الجامعة الساحة الشجاعية     
 5 - 4 5 - 2 3 3 بيت حانوف
 5 - 4 5 - 2 3 3 بيت الىيا

 1 4 - 2 2 2 معسكر جباليا
 2 2 - 1 1 2 غزة

 5 4 - 2 4 4 دير البمح
 4 3 - 2 3 3 النصيرات
 4 3 - 2 3 3 المغازي
 5 4 - 2 4 4 الزوايدة
 4 3 - 2 3 3 البريج
 6 5 - 3 5 5 خانيونس
 8 7 - 4 7 7 رفح

 المصدر: دراسة ميدانية مف خبلؿ تعبئة االستبياف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى
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 :تمييد

المتدفؽ، الذي يربط  تشكؿ شبكات النقؿ في أي دولة مف دوؿ العالـ شرياف الحياة  
ية والمواقع اإلنتاجية بعضيا ببعض، وكذلؾ يربطيا مع الدوؿ المجاورة، ومف التجمعات السكان

 .(1)الطبيعي أف يكوف ليذا الرابط دورًا كبيرا في تقصير المسافات
، حيث أصبح تحميؿ (2)ىذا وتحتؿ قضايا النقؿ بشتى جوانبيا مكانًا متميزًا في الجغرافيا التطبيقية

في الدراسات الجغرافية، إذ يرجع تاريخ استخداـ تمؾ  شبكات النقؿ مف االتجاىات الحديثة
، ومما ال شؾ فيو أف تحميؿ شبكات النقؿ يساعد الدولة في 1970_1960 األساليب في الفترة

التخطيط المستقبمي لشبكة النقؿ، ويعتبر أيضًا مؤشر لمتطور االقتصادي الذي وصمت لو 
 .(3)الدولة

التي يمكف استخداميا في تحميؿ شبكة الطرؽ والتي ىناؾ العديد مف األساليب الكمية    
 .(4)تفيد في معرفة كفاءة شبكة النقؿ ومدى كثافتيا ودرجة االرتباط

 

 :التحميل الكمي لشبكة النقل في مدينة غزة أواًل:
العقد الحضرية: .1

تعريؼ شبكة الطرؽ، بأنيا عبارة عف مواضع العقد بيف الوصبلت التي يقوـ عمييا  يمكف  
البضائع بيف نقطتيف، والبعض غالبًا ما تكوف و النقؿ، أو االنسياب الطبيعي لحركتي الركاب  نشاط

 .(5)مراكز حضرية، والخطوط ىي الطرؽ التي تتفاعؿ معيا العقد
وكذلؾ العقد الحضرية ىي عبارة عف حمقة متصمة بواسطة الوصبلت التي يمكف الوصوؿ 

مف بعضيا تي تتبلقى فيو خطوط النقؿ وتقترب إلييا بالطرؽ البرية، أو أنيا المواضع ال
لذا سيتـ دراسة العقد الموجودة عمى  ،(7)حي 17، بمغ عدد األحياء في مدينة غزة (6)البعض

الطرؽ الشريانية وأىـ الطرؽ الرئيسية وىي عمر المختارػ جماؿ عبد الناصرػ الوحدة ػ الجبلء ػ 

                                                           

 .8،9مرجع سابؽ: يوسؼ مصطفى صياـ: ص ص  (1)

"المجمة ؿ التضاريس في صحراء مصر الشرقية وأثرىا عمى الطرؽ البرية: دراسة كمية تحميمية، ( فاروؽ عز الديف، مشاك2)
 .79(، ص1989، 21"، )الجمعية الجغرافية المصرية، العدد الجغرافية العربية

مية كمية، ( سعيد أحمد عبده، شبكة الطرؽ البرية بيف المدف الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة: دراسة تحمي3)
 .109ص(، 1989، 21، )الجمعية الجغرافية المصرية، العدد "المجمة الجغرافية العربية"

، "الجمعية الجغرافية الكويتيةي، شبكة الطرؽ البرية في المدينة المنورة، دراسة جغرافية تحميمية، ( محمد أحمد الرويث4)
 .21(، ص1992 ،143جامعة الكويت، العدد 

 .82محمد: مرجع سابؽ: صعصاـ إبراىيـ  (5)

 .96مرجع سابؽ: ص محمد يوسؼ خطيب: (6)

 مرجع سابؽ: بمدية غزة.  (7)
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في مدينة غزة، عقدة  20الشريانية والرئيسية النصر ػ األقصى ولقد بمغ عدد العقد عمى الطرؽ 
 ( توضح العقد الحضرية في مدينة غزة.12والخريطة رقـ )

 
 2011، العقد الحضرية في مدينة غزة( 12الخريطة رقـ )

 

 
 .( مف بمدية غزة3، 2رقـ ) تيعمى خريط مادعتالابالمصدر: عمؿ الطالب 

 
 
 
 
 
 

 جنوباً  الكرامة

 دولة

 شماالً  الكرامة

 اليوا تل

 الشوا عون مع الرشيد

 الشجاعية الشجاعية سوق

 الدرة

 ميدان فمسطين
 عسقولة

 الصناعة الطيران

 األنصار

 المبابيدي

 الغفري

 ضبيط

 طالل أبو

 التشريعي

 حصيرة أبو

 السرايا
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:درجة مركزية العقد .1
تقاس و رؼ التاـ، توسط التاـ والتطوىي قياس لموقع أي عقدة مف الشبكة ككؿ ما بيف الم   

الوصبلت المؤدية إلى  مف ، وذلؾ بأقصى عدد1963الذي طور عاـ  " "koingبمؤشر كوينج 
أبعد عقدة عبر أقصر مسار ممكف عمى طوؿ خطوط الشبكة والعقدة التي تحمؿ أقؿ رقـ في 

وىو ما يتضح في ا زادت القيمة قمت مركزية العقدة، ، وكمم(1)لعقد مركزيةالشبكة ىي أكثر ا
 (.20الجدوؿ رقـ )

                                                           

 .35محمد الرويثي: مرجع سابؽ: ص( 1)
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 مركزية العقد في شبكة الطرؽ في مدينة غزة( 20الجدوؿ رقـ )
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 3 4 2 1 2 3 5 4 3 2 3 4 4 3 3 2 1 2 1 ـــــ ميدان فلسطين

 4 5 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 2 4 3 2 1 ـــــ 1 عسقولة

 5 6 4 3 4 5 3 2 3 2 3 4 2 1 3 2 1 ـــــ 1 2 الطيران

 4 5 4 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3 2 2 1 ــــــ 1 2 1 السرايا

 5 3 5 3 4 2 5 4 3 2 1 2 4 3 1 ــــــ 1 2 3 2 ضبيط

 5 2 6 4 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 ــــــ 1 2 3 4 3 الغفري

 3 7 2 4 5 6 2 1 2 3 4 5 1 ــــــ 4 3 2 1 2 3 الصناعة

 2 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ــــــ 1 5 4 3 2 3 4 تل الهوا

 7 3 6 5 3 2 5 4 3 2 1 ـــــ 6 5 1 2 3 4 5 4 دي اللبابي

 6 4 5 4 5 3 4 3 2 1 ـــــــ 1 5 4 2 1 2 3 4 3 أبو طالل

 5 6 4 3 4 5 3 2 1 ــــــ 1 2 4 3 3 2 1 2 3 2 التشريعي

 6 7 5 4 5 6 2 1 ـــــــ 1 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 أبو حصيرة

 7 8 7 5 6 7 1 ــــــ 1 2 3 4 2 1 5 4 3 2 3 4 األنصار

 3 4 2 3 7 8 ـــــــ 1 2 3 4 5 1 2 6 5 4 3 4 5 الرشيد عون الشوا

 4 1 3 2 1 ــــــ 7 6 5 4 3 2 6 5 1 2 3 4 5 3 الدرة

 3 2 2 1 ــــــ 1 6 5 4 3 2 3 5 4 2 1 2 3 4 2 الشجاعية

 2 3 1 ـــــــ 1 2 7 6 5 4 3 4 2 5 3 2 3 4 5 1 سوق الشجاعية

 1 4 ـــــــ 1 2 3 2 3 4 5 4 5 1 2 4 3 4 5 4 2 دولة

 1 ــــــ 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 7 6 2 3 4 5 6 4 شمال الكرامة

 ــــــ 1 1 2 3 4 3 4 7 6 5 6 2 3 5 4 5 5 5 3 جنوب الكرامة

 76 82 67 57 68 74 78 66 64 56 56 68 66 58 60 48 48 55 68 52 المجموع
 .(12رقـ )عمى الخريطة  دماعتالابالمصدر: عمؿ الطالب 
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( يتضح أف العقد األكثر مركزية تمؾ التي تحتؿ مواقع وسط 20مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
مدينة غزة عند تقاطع أو تفرعات الطرؽ وكذلؾ فيي تؤدي إلى المناطؽ الحيوية والميمة وتقع 

كذلؾ طريؽ وطريؽ الجبلء و والوحدة عمر المختار عمى الطرؽ الرئيسية في المدينة كطريؽ 
جماؿ عبد الناصر والتي تعتبر مف أىـ في المدينة، كما في عقدتي مفترؽ السرايا وضبيط حيث 

وصمة  48كانت أقؿ العقد في عدد الوصبلت فقد بمغ عدد الوصبلت التي تربطيا بباقي العقد 
سكاف لكؿ مفترؽ، ثـ في المرتبة التي تمييا عقدة ميداف فمسطيف والتي تعتبر منطقة تجارية ل

أبو وصمة، ثـ عقدتي  52 األخرىمدينة غزة والتي بمغ عدد الوصبلت التي تربطيا مع العقد 
 وصمة مع الطرؽ األخرى. 56والتشريعي حيث بمغ عدد الوصبلت لكؿ عقدة  طبلؿ

وصمة(، وعقدة مفترؽ  58وصمة( ومفترؽ الصناعة ) 57أما عقدة سوؽ الشجاعية )   
وصمة لكؿ  66وصمة( وعقدتي األنصار وتؿ اليوا ) 64) وصمة( وأبو حصيرة 60) الغفري

فيي تعتبر عقد ثانوية، وذلؾ كونيا تبتعد عف مركز المدينة وكذلؾ تقؿ بيا الحركة عقدة(، 
 السكانية وكذلؾ النشاط التجاري.

ػ الرشيد  ػ جنوب الكرامة ػ الدرة ػ المبابيدي ػ الشجاعية عسقولة ػ أما باقي العقد مثؿ دولة   
، فقد كاف عدد الوصبلت التي تربطيا مع العقد األخرى أكبر القيـ، لذا ػ شماؿ الكرامة ف الشواعو 

، حيث قمة فيي تعتبر عقد ىامشية، ونبلحظ عمييا بأنيا تقع في أطراؼ المدينة وعمى المداخؿ
 الكثافة السكانية وعدـ وجود مراكز حيوية بيا.

 
 مؤشر االنعطاف:  .3
ف مركزيف عمرانييف أو أكثر وىو أمر مرغوب فيو، وىو نادر ما وىو يمثؿ مسار يربط بي  

يتحقؽ واقعيًا، فقد ينحرؼ الطريؽ عف الخط المستقيـ متأثرًا بالعوامؿ الطبيعية أو االقتصادية 
 :(2)، وأف انحراؼ الطريؽ عف المسار المستقيـ يكوف لوجييف(1)والبشرية وكذلؾ السياسية

 
 االنحراف االيجابي:  . أ

ط مرغوب فيو، حيث يكوف االنحراؼ لمطريؽ عف مساره المستقيـ، وذلؾ بيدؼ وىو نم  
 عمى جانبي الطريؽ. ربط أكبر عدد ممكف مف المراكز العمرانية

 
 

                                                           

مرجع سابؽ: سعيد عبده: شبكة الطرؽ البرية بيف المدف الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة تحميمية:  (1)
 .21ص

 .99وسؼ خطيب: صمرجع سابؽ: محمد ي (2)
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 االنحراف السمبي:  . ب

، حيث ينحرؼ مسار الطريؽ لتفادي العوائؽ اً وىو نمط غير مرغوب فيو ويكوف اضطراري  
 وأيضًا الغابات. الطبيعية كالجباؿ والمسطحات المائية

 :ويمكف قياس درجة التعرج أو االنعطاؼ كما في المعادلة التالية
 

     x 100  طػوؿ الطريػؽ الفعمي مؤشر االنعطاؼ= 
 طوؿ الطريؽ بخط مستقيـ                  

 

% يكوف الطريؽ أقرب إلى االستقامة وبالتالي تكوف 100وكمما اقترب الناتج مف الرقـ   
% يكوف مسار الطريؽ أقرب إلى االنعطاؼ 100أكثر كفاءة، وكمما ابتعد عف الرقـ  شبكة الطرؽ

، وكذلؾ ال يمكف أف يكوف الطوؿ الفعمي لمطريؽ أقصر مف (1)أي أف شبكة الطرؽ أقؿ كفاءة 
وبتطبيؽ مؤشر االنعطاؼ عمى شبكة ، (2)الخط المستقيـ ويمكف أف تتساوى في حاالت نادرة

أف مؤشر عمى مستوى إجمالي شبكة الطرؽ، نبلحظ ، ئيسية في مدينة غزةالطرؽ الشريانية والر 
، وربما غزة شبو مستقيمة أف شبكة الطرؽ في مدينة%، وىذا يدؿ عمى 107.1االنعطاؼ يسجؿ 

يعود ذلؾ كوف مدينة غزة ذات سطح خالي مف الجباؿ والمسطحات المائية التي تجبر مسار 
 الطريؽ عمى االنعطاؼ.

الطرؽ قميؿ النسبة، نجد أف أعمى نسبة في خمس  إلجماليشر االنعطاؼ وكوف أف مؤ   
%، طريؽ عمر 132.5%، وىي طريؽ صبلح الديف بمؤشر انعطاؼ 120طرؽ تجاوزت 

،وطريؽ وادي 125%، وطريؽ المنطار بمؤشر انعطاؼ 130.8المختار بمؤشر انعطاؼ 
الطرؽ فيي أقؿ مف مؤشر %، أما باقي 122.3 %، ثـ أحمد الشقيري بمؤشر123.2العرايس 

%، أنظر التفاصيؿ في 100.9د العاص حيث بمغ االنعطاؼ %، وأقميا انعطاؼ طريؽ سعي120
 (.3الممحؽ رقـ )

 
  مؤشر الترابط: .4
شبكة  إلىطرؽ تحميؿ الترابط في شبكات النقؿ عمى تحويؿ الشبكة الحقيقية تعتمد   

ف عدد مف العقد تتمثؿ في محطات والذي يتكوف م، الطوبولوجيمبسطة، بما يعرؼ بالشكؿ 
مجموعة مف الوصبلت  إلى باإلضافةجانب تقاطع خطوط الشبكة معًا،  إلىاالنطبلؽ والوصوؿ 

                                                           

مرجع سابؽ: سعيد عبده: شبكة الطرؽ البرية بيف المدف الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة تحميمية:  (1)
 .21ص

 .100مرجع سابؽ: محمد يوسؼ خطيب: ص (2)



122 

 

( وتعرؼ النظرية التي 12والتي تنحصر فيما بيف العقد وتمثؿ شبكة الطرؽ كما في الخريطة رقـ )
أوؿ جغرافي  "garrison"ف تعالج العقد والوصبلت بنظرية الشبكات أو البيانات ويعد جارسو 

 .(1) 1960استخدـ تمؾ النظرية لتحميؿ شبكات النقؿ عاـ 
بيف عقد الشبكة والوصبلت حيث تقاس بعدة مقاييس يقصد بدرجة الترابط بدرجة العبلقة المتبادلة 

، وسيتـ (2)تتفؽ جميعيا عمى أنو كمما زاد عدد الوصبلت ازدادت درجة الترابط في شبكة الطرؽ
د عمى مجموعة مف المؤشرات الكمية لتحميؿ درجة الترابط لشبكة الطرؽ في مدينة غزة االعتما
 وىي:

 مؤشر بيتا. . أ

 مؤشر جاما. . ب

 مؤشر ألفا. . ت

ثبلث أنماط لمشبكات عمى أساس درجة وجود الوصبلت  peter davis""وقد ميز بيتر ديفز  
 :(3)بيف العقد وىي

 

 الشبكة المجزأة: . أ

 لعقد وتنعدـ بيف بعضيا اآلخر.حيث ترتبط الوصبلت بيف بعض ا
 

 الشبكة المترابطة: . ب

 وتتميز تمؾ الشبكة بأف كؿ عقدىا ترتبط بالوصبلت بشكؿ مباشر أو غير مباشر.
 

 الشبكة الكاممة: . ت

 وتتميز الشبكة بأف كؿ عقدة تترابط مع بقية العقد بوصبلت مباشرة.
 
 (4) مؤشر بيتا: . أ

الترابط في شبكة النقؿ ويحسب بقسمة عدد وىو أبسط المقاييس المستخدمة لقياس درجة    
واحد  إلىالوصبلت عمى عدد العقد، وتتراوح قيمة المؤشر مف صفر في حالة عدـ وجود ترابط 

صحيح فأكثر حيث تكوف الشبكة كاممة الترابط، ويعد ىذا المؤشر محدود القيمة والفاعمية فبل 

                                                           

 .210_209محمد الخزامي عزيز، عجيؿ تركي الظاىر: مرجع سابؽ: ص ص  (1)

 .210المرجع السابؽ: ص (2)

 .29مرجع سابؽ: محمد الرويثي: ص (3)

 .231ـ 229مرجع سابؽ: حسيف مسعود أبو مدينة: ص ص  (4)
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عند مقارنة عدة شبكات ليا نفس عدد يفضؿ استخدامو  إنمايصمح تطبيقو في الشبكات المعقدة، 
 .العقد، وعند تطبيؽ مؤشر بيتا لشبكة النقؿ في مدينة غزة

  
  1.4=  28 =  عدد الوصبلت =مؤشر بيتا 

 20 عدد العقد                            

 

يدؿ عمى وجود درجة ترابط قوية في شبكة النقؿ في ، والذي 1.4نجد أف مؤشر بيتا ىو   
 ، ولكف ىذا المؤشر محدود القيمة والفاعمية، فبل يعد ىذا المؤشر أساسًا لموقوؼ عميو.مدينة غزة

 
 مؤشر جاما:  . ب

يعتبر مف أفضؿ المقاييس المستخدمة لقياس درجة الترابط، حيث ينسب الوصبلت الفعمية   
بًل، في شبكة النقؿ بعدد الوصبلت الممكف وجودىا في الشبكة لتصبح العقد مرتبطة ارتباطًا كام

وتتراوح قيمتو مف صفر في حالة عدـ وجود ترابط بيف العقد، إلى واحد صحيح عندما تكوف 
شبكة النقؿ في مدينة غزة، درجة ترابط شبكة النقؿ ممة الترابط، وبتطبيؽ المؤشر عمى االشبكة ك

 في مدينة غزة حسب مؤشر جاما
 

                          0.51=  28 =      28      = عػدد الوصبلت  = مؤشر جاما 
  54    (  1-11)3       (1-)عدد العقد 3                 

 
وىذا يعني أف ترابط الشبكة لـ يصؿ إلى الشبكة الكاممة، ولكي تصؿ شبكة النقؿ في   

 طريؽ، لشبكة الطرؽ في مدينة غزة.  26مدينة غزة إلى الشبكة الكاممة نحتاج إلى إضافة 
النقؿ في مدينة غزة تعتبر شبكة " فإف شبكة peter davisديفيس " تصنيؼ بيتروحسب 
 ة.مترابط

 
 مؤشر ألفا:  . ت

وىو مف المقاييس الميمة لقياس درجة ترابط شبكة النقؿ، خاصة شبكات النقؿ المعقدة   
ويقيس ىذا المؤشر العبلقة بيف عدد الشبكات المغمقة، وأقصى عدد ليا في الشبكة، وتتراوح قيمتو 

عندما ال توجد شبكة مغمقة إلى واحد صحيح عندما تصؿ درجة الترابط إلى الحد  مف صفر
 .األقصى، وبتطبيؽ ىذا المؤشر عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة

 درجة ترابط شبكة النقؿ في مدينة غزة حسب مؤشر ألفا 
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   3.0 =   9   =   1+  20-28    = عدد العقد + عدد أجزاء الشبكة  –عدد الوصبلت =    

 30(       5-20)2                    ( 5 -)عدد العقد2                     
 

وىذا يعني أف درجة ترابط شبكة النقؿ في مدينة غزة ضعيفة وفؽ ىذا المؤشر وتحتاج   
 وصمة حتى تصؿ إلى الحد األقصى. 21شبكة النقؿ في مدينة غزة إلى 

 
 إمكانية الوصول: .5

وؿ، ىي قدرة األشخاص والبضائع عمى التحرؾ والتنقؿ بيسر مف ويقصد بإمكانية الوص  
، ومما ال شؾ فيو أف تنمية إمكانية (1)مف مركز اإلقميـ إلى المناطؽ األخرى فيومكاف إلى آخر، 

تصبو إليو الدراسات الحضرية، مف أجؿ راحة المجتمع وتقدمو،  اً الوصوؿ داخؿ المدف يعتبر ىدف
 (2)كمفتيا.وذلؾ بتقميؿ زمف الرحمة وت

ويمكف التعبير عف إمكانية الوصوؿ بيف عقد الشبكة بناء عمى عدد الوصبلت بيف العقد  
ولقياسيا يتـ تكويف مصفوفة يوضع عمى محورييا العقد، وتقاس إما حسب عدد الوصبلت بيف 

 العقد، أو بناء عمى مسافة الوصبلت بيف العقد.
 
 إمكانية الوصول حسب عدد الوصالت بين العقد: . أ

ويمكف حساب إمكانية الوصوؿ بمتغير عدد الوصبلت بيف العقد، حيث يوضع عدد   
بقية ببط تالوصبلت في مصفوفة، وترتب العقد حسب إمكانية الوصوؿ، باعتبار أف العقدة التي تر 

 (3)مف الوصبلت ىي األكثر في إمكانية الوصوؿ. اً العقد في شبكة النقؿ بمدينة غزة عبر أقؿ عدد
 (.21ا المؤشر عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة حسب الجدوؿ رقـ )وبتطبيؽ ىذ

                                                           

 .22عوادة ص :: غرود غالبمرجع سابؽ (1)

،)  "مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربي"( نايؼ بشير الدوسري، االزدحاـ المروري وسيولة الوصوؿ بمدينة الكويت، 2)
 .250(، ص2009، 35، لسنة 135جامعة الكويت، العدد 

 .38مرجع سابؽ: محمد أحمد الرويثي: ص (3)
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 إمكانية الوصوؿ بيف العقد حسب عدد الوصبلت في شبكة النقؿ بمدينة غزة.( 21الجدوؿ رقـ )
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 3 4 2 1 2 3 5 4 3 2 3 4 4 3 3 2 1 2 1 ــــ الساحة

 4 5 3 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 2 4 3 2 1 ـــــ 1 عسقولة

 5 6 4 3 4 5 3 2 3 2 3 4 2 1 3 2 1 ـــــ 1 2 الطيران

 4 5 3 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3 2 2 1 ــــــ 1 2 1 السرايا

 4 3 3 2 1 2 5 4 3 2 1 2 4 3 1 ـــــ 1 2 3 2 ضبيط

 6 2 5 4 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 ـــــ 1 2 3 4 3 الغفري

 6 6 5 4 5 6 2 1 4 3 4 5 1 ـــــ 4 3 2 1 2 3 الصناعة

 2 8 1 5 6 7 1 2 5 4 5 6 ـــــ 1                                                          5 4 3 2 3 4 تل الهوا

 6 3 6 5 3 2 5 4 3 2 1 ـــــ 6 5 1 2 3 4 5 4 اللبابيدي 

 6 4 5 3 2 3 4 3 2 1 ـــــ 1 5 4 2 1 2 3 4 3 أبو طالل

 5 6 4 3 4 5 3 1 1 ـــــ 1 2 4 3 3 2 1 2 3 2 التشريعي

 6 7 5 4 5 6 2 1 ـــــ 1 2 3 5 4 4 3 2 3 4 3 أبو حصيرة

 7 8 6 5 6 7 1 ـــــ 1 1 3 4 2 1 5 4 3 2 3 4 األنصار

 3 4 2 6 7 8 ـــــ 1 2 3 4 5 1 2 6 5 4 3 4 5 الرشيد عون الشوا

 4 1 3 2 1 ـــــ 8 7 6 5 3 2 7 6 1 2 4 5 4 3 الدرة

 3 2 2 1 ــــــ 1 7 6 5 4 2 3 6 5 2 1 3 4 3 2 الشجاعية

 2 3 1 ــــــ 1 2 6 5 4 3 3 5 5 4 4 2 2 3 2 1 سوق الشجاعية

 1 4 ــــــ 1 2 3 2 6 5 4 5 6 1 5 5 3 3 4 3 2 دولة

 1 ـــــ 4 3 2 1 4 8 7 6 4 3 8 6 2 3 5 6 5 4 شمال الكرامة

 ـــــ 1 1 2 3 4 3 7 6 5 6 6 2 6 6 4 4 5 4 3 جنوب الكرامة

 75 78 63 57 61 71 71 69 67 53 55 66 71 64 61 46 47 54 59 52 المجموع
.(12رقـ )عمى الخريطة  مادعتالابصدر: عمؿ الطالب الم
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تحتؿ المرتبة األولى بيف العقد في مدينة  ضبيطأف عقدة ( 21ـ )يتضح مف الجدوؿ رق  
وصمة فيما بيف  46حيث بمغت غزة مف حيث إمكانية الوصوؿ إلييا حسب عدد الوصبلت، 

وكما ، 52ميداف فمسطيف )الساحة( بعدد ثـ عقدة  47دد السرايا بعثـ تمييا بعد ذلؾ عقدة عقدىا، 
وكذلؾ توسطيا  ذكرنا سابقًا فإف ذلؾ يعود لموقع تمؾ العقد في مناطقة حيوية في مدينة غزة،

 .لتطرؼ موقعيا الجغرافي وذلؾ نظراً تبة األخيرة تحتؿ المر  شماؿ الكرامةعقدة  أما لمدينة غزة،
 
 طوال الوصالت: إمكانية الوصول بين العقد حسب أ  . ب

يمكف حساب إمكانية الوصوؿ بواسطة المسافة فيما بيف العقد، حيث يوضع طوؿ الطريؽ   
عمى أساس أف العقدة التي ترتبط  الفعمي في المصفوفة، ثـ ترتب العقد حسب إمكانية الوصوؿ

يؽ ىذا ، وبتطب(1)عقد شبكة النقؿ في مدينة غزة عبر أقؿ مسافة ىي أكثرىا في إمكانية الوصوؿب
 (.22المؤشر عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة حسب الجدوؿ رقـ )

                                                           

مرجع سابؽ: سعيد عبده: شبكة الطرؽ البرية بيف المدف الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة تحميمية  (1)
 .127كمية: ص 
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 في شبكة النقؿ بمدينة غزة. لكؿ متر إمكانية الوصوؿ بيف العقد حسب أطواؿ الوصبلت( 22الجدوؿ رقـ )
العقد 

حة الحضرية
سا

ال
لة 

قو
س

ع
 

ن
را

طي
ال

 

يا
را

س
ال

 

ط
بي
ض

ي 
فر

لغ
ا

عة 
نا
ص

ال
 

وا
له

 ا
تل

ي  
يد

اب
لب
ال

 

الل
ط
و 

أب
 

ري
ش

لت
ا

ي
ع

رة 
صي

ح
و 

أب
 

ار
ص

ألن
ا

د  
شي

لر
ا

وا
ش

 ال
ن
عو

 

رة
لد

ا
ية 
ع
جا

ش
ال

 

ق 
سو

ية
ع
جا

ش
ال

 

لة
دو

ل  
ما

ش

مة
را

لك
ا

 

ب 
نو

ج

مة
را

لك
ا

 

 4509 4343 2362 636 815 2352 6416 4153 3280 2253 2684 3628 3645 1903 2709 1713 1418 1686 354  الساحة

 4890 4697 2716 990 1169 2706 5410 3147 2040 2656 3040 4084 3291 1549 3112 2116 1821 1332  354 عسقولة

 6222 6029 4048 2322 2501 4038 4078 1815 2688 1324 1708 2752 1959 217 1780 784 489  1332 1686 الطيران

 5954 5761 3780 2054 2233 3770 4998 2735 1862 835 1219 2263 2448 706 1291 295  489 1821 1481 السرايا

 6249 5730 4075 2349 2202 3739 5293 3030 2157 1335 971 1968 2743 1001 996  295 784 2116 1713 ضبيط

 7950 4325 5776 4050 3871 2334 6289 4026 3153 2126 1963 972 3739 1997  996 1291 1780 3112 2709 الغفري

 6660 6246 4486 2760 2939 4255 3861 1598 2471 1541 1925 2969 1742  1997 1001 706 217 1549 1903 الصناعة

 4738 8225 2564 4290 4469 6006 1628 3340 4213 3283 3667 4711  1742 3739 2743 2448 1959 3291 3645 تل الهوا

 8784 5297 6069 4343 4164 3306 5538 3275 2402 1375 991  4711 2969 972 1968 2263 2752 4084 3628 اللبابيدي 

 7252 6288 5078 3352 3173 4357 4547 2284 1411 384  991 3667 1925 1963 971 1219 1708 3040 2684 اللأبو ط

 6249 6596 4075 2349 2528 4065 4163 1900 1027  384 1375 3283 1541 2126 1335 835 1324 2656 2253 التشريعي

 7276 7083 5102 3376 3555 5092 3136 873  1027 1411 2402 4213 2471 3153 2157 1862 2688 2040 3280 أبو حصيرة

 8629 7956 6455 4249 4428 5965 2263  873 1900 2284 3275 3340 1598 4026 3030 2735 1815 3147 4153 األنصار

الرشيد عون 

 الشوا
6416 5410 4078 4998 5293 6289 3861 1628 5538 4547 4163 3136 2263  7634 6097 5918 4192 9625 6366 

 5478 1991 3378 1616 1537  7634 5965 5092 4065 4357 3306 6006 4255 2334 3739 3770 4038 2706 2352 الدرة

 4079 3528 1905 179  1537 6097 4428 3555 2528 3173 4164 4469 2939 3871 2202 2233 2501 1169 815 الشجاعية

سوق 

 الشجاعية
636 990 2322 2054 2349 4050 2760 4290 4343 3352 2349 3376 4249 5918 1616 179  1726 3707 3900 

 2174 5661  1726 1905 3378 4192 6455 5102 4075 5078 6069 2564 4486 5776 4075 3780 4048 2716 2362 دولة

 3487  5661 3707 3528 1991 9625 7956 7083 6596 6288 5297 8225 6246 4325 5730 5761 6029 4697 4343 شمال الكرامة

  3487 2174 3900 4079 5478 6366 8629 7276 6249 7253 8784 4738 6660 7950 6249 5954 6222 4890 4509 جنوب الكرامة

 111846 116575 75611 54166 55371 73619 97451 71111 61197 51164 56195 68891 71711 51816 61459 48746 45931 47771 51111 51911 المجموع

 .وبيانات بمدية غزة (12رقـ )عمى الخريطة  مادعتالابلب المصدر: عمؿ الطا
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المرتبة األولى مف بيف عقد  مفترؽ السرايا احتمتعقدة  أف( 22ويتضح مف الجدوؿ رقـ )  
ثـ متر،  45932والتي بمغت  فيما بيف العقد حيث كانت األقؿ مف حيث طوؿ المسافةمدينة غزة، 

عقدة مفترؽ ضبيط،  ذلؾمتر، ثـ بعد  47772 مفترؽ الطيراف والتي بمغت عقدة ي الرتبة فتمييا 
لحيوية في مدينة غزة، كما وأنيا تقع عمى ونبلحظ عمى العقد السابقة أنيا تقع في المناطؽ ا

وذلؾ ا في المرتبتيف األخيرتيف فقد جاءت ، أما عقدتي شماؿ وجنوب الكرامةطريؽ الجبلء والقناؿ
 لموقعيا المتطرؼ في مدينة غزة. نظراً 

وعند تطبيؽ إمكانية الوصوؿ بواسطة برنامج نظـ المعمومات الجغرافية، في التطبيؽ 
 ايريد يفببأف طال الخيار األوؿ،تـ وضع حيث  التعميـ العالي، بمؤسساتوالذي يتعمؽ  األوؿ
أما الطالب بلمية، سيتوجو مف ميداف فمسطيف لمجامعة اإلسالطالب األوؿ  ،لمجامعة الذىاب

يختار برنامج نظـ  حيثميداف فمسطيف لجامعة القدس المفتوحة،  الثاني فسيتوجو مف
(، أما 13ا الجامعتيف، كما في الخريطة رقـ )تمسار لمتوجو لكم أفضؿالمعمومات الجغرافية 

يداف بإحدى الجامعات، أحد الطبلب ينطمؽ مف م االلتحاؽالخيار الثاني وىو أف طالبيف يريدا 
فمسطيف، والطالب اآلخر سينطمؽ مف نياية طريؽ الجبلء، وسيقـو برنامج نظـ المعمومات 

 (.14كما في الخريطة رقـ ) الجامعة األقرب لكؿ طالب عمى حدة باختيارالجغرافية 
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 جامعتي اإلسبلمية والقدس المفتوحةأفضؿ مسار ل( 13الخريطة رقـ )

 
 غزة )بتصرؼ(.المصدر: بمدية   
 
(، أف أفضؿ مسار مف ميداف فمسطيف لمجامعة اإلسبلمية، 13نبلحظ مف الخريطة رقـ )  

مف ميداف فمسطيف، ثـ لمفترؽ عسقولة ثـ التوجو مف خبلؿ طريؽ جماؿ عبد  بالتوجوكاف 
ف ميداف فمسطيف خبلؿ الناصر لمجامعة اإلسبلمية، أما التوجو لجامعة القدس المفتوحة كاف م

لطريؽ بور سعيد ومف ثـ طريؽ الصحابة حتى طريؽ الجبلء وبعد  التوجوؽ عمر المختار ثـ طري
 خميؿ الوزير )المبابيدي(، ثـ طريؽ النصر وصواًل لجامعة القدس المفتوحة.ذلؾ لطريؽ 

 

 الجامعة االسالمية

 جامعة القدس المفتوحة
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 المسار األقرب لمتوجو لمجامعات (14الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ(.

 
(، أف أقرب جامعة لميداف فمسطيف الجامعة اإلسبلمية، ومف 14خريطة رقـ )يتضح مف ال  

خبلؿ طريؽ جماؿ عبد الناصر، أما أقرب جامعة لمدخؿ الجبلء ىي جامعة القدس المفتوحة مف 
 .خبلؿ طريؽ الجبلء ومف ثـ طريؽ خالد الحسف

 
 

 الجامعة االسالمية

 جامعة األزىر

 جامعة األقصى

 الكمية الجامعية

 جامعة القدس المفتوحة

 ميدان فمسطين

 مدخل الجالء
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وضع الخيار في مدينة غزة، حيث تـ  المستشفياتأما التطبيؽ الثاني والذي يتعمؽ ب
حيث يختار أحد المواطنيف يود الذىاب لمستشفى الشفاء مف ميداف فمسطيف، األوؿ، بأف 

(، 15، كما في الخريطة رقـ )لممستشفىبرنامج نظـ المعمومات الجغرافية أفضؿ مسار لمتوجو 
األوؿ عمى مفترؽ دولة بطريؽ صبلح الديف، ، وجود حادثي طرؽأما الخيار الثاني وىو 

، وسيقوـ برنامج نظـ المعمومات عمى طرؽ الرشيد مقابؿ ميناء غزة البحرياآلخر  والحادث
 (.16عمى حدى كما في الخريطة رقـ ) حادثاألقرب لكؿ  المستشفى باختيارالجغرافية 

 
 أفضؿ مسار لمستشفى الشفاء( 15الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ(.

 طينميدان فمس

 مستشفى الشفاء
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أفضؿ مسار مف ميداف فمسطيف حتى مستشفى (، أف 15نبلحظ مف الخريطة رقـ )  
بعد ، بور سعيدطريؽ السامر ثـ التوجو مف لمف ميداف فمسطيف، ثـ لمفترؽ  بالتوجوالشفاء، كاف 

 .لمستشفى الشفاءوصواًل ذلؾ مف طريؽ الوحدة 
 

 لممستشفيات في مدينة غزة األقربمسار ال( 16الخريطة رقـ )

 
 المصدر: بمدية غزة )بتصرؼ(.

 
مفترؽ دولة ىي المستشفى العربي ل(، أف أقرب مستشفى 16يتضح مف الخريطة رقـ )  

 .لميناء غزة ىي مستشفى الشفاء مستشفى، أما أقرب (المعمدانياألىمي )

 مفترق دولة

 ميناء غزة

 المستشفى العربي المعمداني

 مستشفى الشفاء
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 كثافة شبكة الطرق:  .6

ميـ، وتظير مدى كفاءة وىي مف المعايير الميمة التي تعكس التطور االقتصادي لئلق  
ىذا ويعتبر قياس كثافة شبكة الطرؽ مف أبسط األساليب الكمية وأسيميا، إذ الشبكة داخؿ اإلقميـ، 

تحسب بنسبة أطواؿ الطرؽ إلى مساحة اإلقميـ أو نسبة إلى السكاف وذلؾ حسب المعادلة 
 :(1)التالية

 = x 1000إجمالي أطواؿ الطرؽ بالكيمومتر كثافة شبكة الطرؽ بالنسبة لممسافة =  . أ

 مساحة اإلقميـ بالكيمو متر المربع                                        
 

 = x 1000إجمالي أطواؿ الطرؽ بالكيمو متر بالنسبة لمسكاف = كثافة شبكة الطرؽ  . ب

 عدد سكاف اإلقميـ                                               
 
ف السكاف ىـ مما ال شؾ فيو أف قياس كثافة شبكة الطرؽ نسبة لمسكاف يعد األفضؿ أل  

مصدر التنقؿ، ومصدر النشاط االقتصادي في المدينة، وكمما ازدادت كثافة الشبكة يدلؿ عمى أف 
اإلقميـ يتمتع بشبكة جيدة وكافية، أما انخفاضيا يعني أف ىناؾ مناطؽ في اإلقميـ معدومة مف 

 .(2)خدمة شبكة النقؿ مما يعني أنيا بحاجة إلى تطوير
المعادلتيف عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة يتضح أف كثافة وبحساب وتطبيؽ ىاتيف   

، وتعتبر ىذه الكثافة 2كـ1000كـ لكؿ 15162الطرؽ بالنسبة لممساحة في مدينة غزة بمغت 
مرتفعة، وذلؾ كوف مدينة غزة صغيرة المساحة خالية مف التضاريس حيث السطح الشبو مستوي، 

 ا البعض.مما أدى إلى قرب التجمعات السكانية مف بعضي
في مدينة غزة فقد بمغت  ،(3)نسمة 515832والبالغ  أما كثافة الطريؽ بالنسبة لمسكاف  
طرؽ بالنسبة ، ونجد أف كثافة ال(4)كـ682.3نسمة مف الطرؽ التي بمغت  1000لكؿ كـ 1.3

 ذلؾ أف السكاف ىـ مصدر النشاط االقتصادي والحركة عمى الطرؽ.لمسكاف أكثر واقعية و 
 
 
 

                                                           

 .222ص مرجع سابؽ: حسيف مسعود أبو مدينة: (1)

(، ص 2007، 321النقؿ الحضري، " الجمعية الجغرافية الكويتية، ) جامعة الكويت، العدد  سعيد أحمد عبده، جغرافية (2)
 .50،51ص

 .47، مرجع سابؽ: ص 2111المصدر: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني: كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي  (3)

 .2111مرجع سابؽ: بمدية غزة،  (4)
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 مشاكل النقل في مدينة غزة: ثانيًا:
إف أي ظاىرة أو موضوع يتـ دراستو ال تخمو مف مشاكؿ تؤثر عميو، وقد وجد الباحث   

مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف شبكة الطرؽ في مدينة غزة وكذلؾ وسائط النقؿ، تواجو مشاكؿ 
 تكوف عائؽ أماـ تطورىا سواء كانت طبيعية أـ بشرية.

 
 بالعوامل الطبيعية: المشكالت المرتبطة  .1

مف خبلؿ دراسة العوامؿ المؤثرة عمى شبكة النقؿ في مدينة غزة في الفصؿ الثالث وكما ذكر فإف   
ال يعيؽ حركة  ىامظاىر السطح في مدينة غزة ذات تضرس بسيط شبو مستوي وبالتالي فإف تأثير 
ف أقؿ انحدارًا مف النقؿ إال في فصؿ الشتاء حيث تتجمع مياه األمطار في الطرؽ التي تكو 

 المناطؽ التي حوليا. 
وتؤثر بعض الظواىر المناخية عمى النقؿ في مدينة غزة، خاصة في فصؿ الشتاء حيث   

تسبب األمطار عمى إعاقة حركة السير، حيث تتجمع مياه األمطار في الطرؽ المنحدرة، ويزداد 
مف حيث نجدىا ترتفع عند  قؿ،إطارات وسائط الن انزالؽإعاقتيا في الطرؽ الترابية حيث يتـ 

اعتداؿ درجة الحرارة، أما عند تطرؼ درجة الحرارة وارتفاعيا نجد أف كثافة المرور عمى طرؽ 
 تتواجد بالقرب مف شاطئ بحر مدينة غزة.

 
 المشكالت المرتبطة بالعوامل البشرية: .1

سياسية واالقتصادية العوامؿ البشرية التي تؤثر عمى النقؿ في مدينة غزة ىي العوامؿ ال أىـمف  
 ونبلحظ بأف ىناؾ تداخؿ في تمؾ العوامؿ في تأثيرىا عمى النقؿ في مدينة غزة.

 
 :المشكالت المرتبطة بالظروف السياسية . أ

مما ال شؾ فيو بأف الظروؼ السياسية أثرت بشكؿ كبير في شبكة النقؿ في مدينة غزة،   
ند خط اليدنة وبعد السيطرة المباشرة ـ، توقؼ امتداد الطرؽ ع1948فبعد احتبلؿ فمسطيف عاـ 

ـ تـ تقطيع أوصالو عف طريؽ المستوطنات حيث تـ شؽ الطرؽ 1967عمى قطاع غزة عاـ 
غبلقيا وفؽ أمف المستوطنيف، وقد تعمد االحتبلؿ الصييوني عمى إىماؿ الطرؽ وعدـ صيانتيا،  وا 

ـ، تـ شؽ طرؽ 1994عاـ وبعد اتفاقية أوسمو فيما بيف منظمة التحرير واالحتبلؿ الصييوني 
 وتعبيد أخرى.جديدة 
ـ، تـ فرض 2006وبعد حدوث االنتخابات التشريعية وفوز كتمة التغيير واإلصبلح عاـ   

حصار خانؽ عمى مدينة غزة األمر الذي أدى إلى توقؼ دخوؿ وسائط النقؿ الحديثة والبقاء عمى 
رؽ وصيانتيا مما أدى إلى تدىور العديد القديمة، وكذلؾ منع دخوؿ مواد الخاـ البلزمة لتعبيد الط
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مف الطرؽ، حتى وصؿ األمر إلى منع تدفؽ وقود وسائط النقؿ إلى مدينة غزة، حتى توقفت 
 بعض الوسائط عف العمؿ وأصبح الركاب ينتظروف أوقات طويمة حتى يتـ نقميـ إلى بيوتيـ.

ضي فمسطيف المحتمة ىذا وقد أدى إغبلؽ المعابر ومنع سكاف القطاع مف العمؿ في أرا  
 إلى توجييـ لمعمؿ كسائقيف مما زاد االزدحاـ المروري. 

 
 :المرتبطة بالظروف االقتصادية المشكالت . ب

ما بيف الظروؼ السياسية والظروؼ  اً بأف ىناؾ ارتباط نبلحظ مف خبلؿ الدراسة   
ى االحتبلؿ االقتصادية حيث أف احتبلؿ فمسطيف أدى إلى اعتماد الفمسطينييف في اقتصادىـ عم

اإلسرائيمي، مما انعكس سمبًا عمى النقؿ في فمسطيف ومف ضمنيا مدينة غزة، فبل يوجد تمويؿ 
كافي إلنشاء الطرؽ وصيانتيا، وبعد حدوث اتفاقية أوسمو انتعشت مناطؽ السمطة نوعًا ما، 

 يا.مف الدوؿ المانحة إلنشاء البنية التحتية وتعبيد الطرؽ وصيانتوبدأت تتمقى دعـ مالي 
، وما نتج عنيا مف فوز قائمة التغيير واإلصبلح، تـ 2006وبعد حدوث انتخابات   

محاصرة قطاع غزة وعمى رأسو الحصار االقتصادي، حيث منع دخوؿ المواد الخاـ وكذلؾ منع 
تدفؽ األمواؿ، األمر الذي نتج عنو التوقؼ لفترة طويمة عف تعبيد الطرؽ وصيانتيا، فبعد اندالع 

ألقصى المبارؾ وما نتج عنيا مف منع المواطنيف مف العمؿ في األراضي المحتمة أدى انتفاضة ا
 ذلؾ إلى زيادة عدد السائقيف في مدينة غزة وبالتالي زيادة االزدحاـ المروري.

لـ تقتصر عمى شبكة النقؿ البري، بؿ أثرت عمى وسائط  االقتصاديةإف تأثير الظروؼ  
مف تدىورىا وبالتالي  مما زادقؿ الحديثة وقطع غيار المركبات النقؿ قد تـ منع دخوؿ وسائط الن

 العبء االقتصادي عمى السمطة وعمى السائؽ.زيادة 
 
 أثناء التنقل: تالمشاكال . ت

عمى وسائط النقؿ  مدينة غزة سواء عمى حركة النقؿ أـىناؾ عوامؿ تؤثر في النقؿ ب 
ائقيف والركاب عمى حد سواء، مف خبلؿ نفسيا، وكذلؾ فإنو يوجد مشاكؿ أثناء التنقؿ تواجو الس

أثناء التنقؿ منيا ما يتعمؽ بالطرؽ ومنيا ما  تكبلة تبيف العديد مف المشدراسة العينة في االستبيان
يتعمؽ بالمشاة والسائقيف أيضًا، أما المشاكؿ التي تواجو السائؽ فيي موضحة في الجدوؿ رقـ 

(23.) 
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 جو السائقيف أثناء التنقؿ في قطاع غزةالمشاكؿ التي توا( 23الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية  التكرار ما ىي تمك المشاكل

 20.6 473 وسائط النقؿ

 20 459 الطرؽ 

 19.2 441 الضرائب

 15 344 السائؽ

 8.4 193 شرطة المرور

 6.1 140 الوقود

 5.3 121 الركاب

 4.8 110 الحواجز

 0.4 10 أخرى

 100 2291 المجموع

 دراسة ميدانية مف خبلؿ االستبياف.المصدر:                    
 

 مف وسائط النقؿ أثناء التنقؿ تكبل( أف السائؽ يواجو مش23يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
ومف أىـ الوسائط  ،%20.6ما نسبتو  مف إجمالي مجموع التكرارات 473التي بمغت و  األخرى

ألوقات والطرقات و لتي يتفاجأ بيا السائؽ في معظـ االتي تعيؽ حركة السير الدراجات النارية ا
الدراجات النارية ال يممكوف رخص قيادة ويسيروف بسرعة عالية ويتجاوزوف  أف معظـ سائقي

قوانيف السير، أما الشاحنات فيي تسير في بعض األحياف دوف وجود غطاء مطاطي، حيث 
النقؿ التي في الخمؼ مما يعمؿ عمى  تتطاير الحمولة كالرماؿ والنفايات الصمبة، عمى وسائط

شديد وال  ببطيءوكذلؾ عربات الكارو التي تجرىا الحيوانات حيث تسير إعاقة حركة السير، 
الطرؽ ومف أىـ ثـ يأتي بعد ذلؾ مباالة بما خمفيا مف وسائط النقؿ خاصة بالقرب مف األسواؽ، 

تمحؽ األضرار بوسائط النقؿ، وتعاني مشاكميا قمة جودتيا حيث العديد مف الحفر والتشققات التي 
تساع مما يؤدي إلى ازدحاـ المرور، أما الضرائب فيي ما يقوـ السائؽ بعض الطرؽ مف قمة اال

بدفعو مف جمارؾ عند شراء واسطة نقؿ جديدة، فيناؾ مف ال يستطيع ذلؾ وبالتالي البقاء عمى 
وتكوف ذات سرعة أقؿ مما يعمؿ وسائط النقؿ القديمة والتي ربما تتعطؿ في منتصؼ الطريؽ، 

عمى إعاقة حركة المرور، وأيضًا ضرائب ترخيص وتأميف المركبة، والمخالفات المرورية، فيناؾ 
بعض السائقيف الذيف لـ يتمكنوا مف دفع الضرائب المستحقة عمييـ، مما يؤدي بيـ لسموؾ طرؽ 

 مما يعيؽ حركة المرور. أخرى لتفادي شرطي المرور، وبالتالي الدخوؿ في الطرؽ الممنوعة،
 (.24أما فيما يخص مشاكؿ النقؿ التي تواجو الركاب أنفسيـ فيي كما في الجدوؿ )  
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 المشاكؿ التي تواجو الركاب أثناء التنقؿ في مدينة غزة (24الجدوؿ )

 التكمفة المحافظة
نوع 

واسطة 
 النقل

 الطرق السائق
قمة وسائط 
النقل التي 
 تخدم منطقتك

إىدار 
 الوقت

زدحام ا
 أخرى الركاب مروري

 3 53 80 42 8 60 18 35 21 الشمال

 3 51 39 37 6 69 21 33 8 الوسطى

 5 40 39 35 16 32 17 12 27 خان يونس

 4 19 39 44 4 38 14 10 27 رفح

 11 64 91 86 22 80 37 30 57 غزة

 26 227 288 244 56 279 107 120 140 المجموع

  خبلؿ االستبياف.المصدر: دراسة ميدانية مف 
 

أثناء التنقؿ مف  تكبل( أف الركاب أكثر ما يواجو مش24يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
مف إجمالي المشاكؿ األخرى وما نتج عنو مف إىدار  288االزدحاـ المروري حيث بمغ مجموعيا 

 ،حيث يقوـ السائؽ بالذىاب ألكثر مف مكاف ألكثر مف راكب ،لموقت وكذلؾ بسبب السائؽ نفسو
لذا نجد أف إىدار الوقت جاء في المرتبة  ،مما يزيد مف إىدار الوقت وتأخر الركاب عف موعدىـ

مف إجمالي مشاكؿ النقؿ، وكذلؾ نجد أف الركاب يشتكوا مف  244الثانية حيث بمغت مجموعيا 
ركاب آخريف، حيث التدخيف في واسطة النقؿ والثرثرة وكذلؾ الضيؽ في المركبة، أما األمور التي 
تحت بند أخرى فيي معاناة الركاب مف األطفاؿ الذيف يكونوا برفقة أىالييـ وكذلؾ وضع بضائعيـ 

 داخؿ واسطة النقؿ.
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 النتائج والتوصيات: 
ومف خبلؿ الدراسة لشبكة النقؿ البري في مدينة غزة توصمت الدراسة إلى العديد مف   

 النتائج والتوصيات.
 
 النتائج: . أ

وأف الطرؽ  ـ،506470حيث بمغ طوليا  األكثر طوالً حمية في مدينة غزة ىي أف الطرؽ الم .1
 ـ.417772الطرؽ المعبدة حيث بمغ طوليا  أطوؿ مفالترابية 

ققات، لذا تحتاج إلى صيانة بيا العديد مف الحفر والتشالطرؽ المعبدة بعض الدراسة أف تظير  .2
 دورية، وىذا يثبت صحة الفرضية الثالثة.

في الطرؽ الشريانية وبمغ ما  اً متر  55-10في اتساع الطرؽ والذي تراوح ما بيف ىناؾ اختبلؼ  .3
 36-1.6في الطرؽ الرئيسية، أما اتساعيا في الطرؽ المحمية فقد بمغ ما بيف  اً متر  46-8بيف 
 .متراً 

الطبلء عمى  سواء في إشارات المرور أـالسبلمة المرورية  جراءاتفي إ اً أف ىناؾ نقص .4
 التعدي عمى الرصيؼ وجزر الطرؽ.الطرؽ، وكذلؾ 

أف التوزيع الجغرافي لمطرؽ الشريانية غير متجانس فيقع ثبلث طرؽ مف أصؿ ستة أي نصؼ  .5
 الطرؽ في الجزء الغربي والشمالي الغربي مف مدينة غزة.

البري فاالقتصار عمى النقؿ ة غزة، في مدين النقؿ البريعمى والبشرية أثرت العوامؿ الطبيعية  .6
 العامؿ السياسي، وىذا يثبت صحة الفرضية األولى. يعود إلى

مف أجمالي وسائط النقؿ  39501 حيث بمغ عددىا اً أف السيارة ىي أكثر أنواع النقؿ استخدام .7
عتماد عمى التنقؿ ألجرة والسيارات الخاصة، وذلؾ لبلسيارات ا ، وذلؾ ألنيا تشمؿ61498البالغ 

 الثانية.في المركبات فقط، وىذا يثبت صحة الفرضية 

وكذلؾ ميترئة خاصة مف حمولة  اً عام 30 وسائط النقؿ قديمة يزيد عمرىا عمى أف العديد مف .8
 راكب وذلؾ نظرًا لمحصار المفروض عمى قطاع غزة ومنع دخوؿ العربات الحديثة إال قميبًل.4

 ينقصيا العديد مف الخدمات،حيث ممواقؼ في مدينة غزة، و ال يوجد تخطيط لبينت الدراسة أن .9
 الطرقات. بعضيا فيوأف 

لى  أف مركز مدينة غزة، يعاني مف ارتفاع كثافة المرور، .10 حيث تنطمؽ وسائط النقؿ مف وا 
 مركز المدينة.

أف حجـ المرور عمى المداخؿ الشمالية أكثر منو عمى المداخؿ الجنوبية ويعود ذلؾ العتماد  .11
راكب وكذلؾ 12راكب و7المحافظات الواقعة جنوب مدينة غزة عمى وسائط نقؿ ذات حمولة 

 الحافبلت.
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أف االزدحاـ المروري يعود إلى أسباب بشرية، حيث حركة المشاة التي تعيؽ سير وسائط  .12
كعدـ االتساع وكثرة  :وكذلؾ أمور تتعمؽ بشبكة الطرؽوتجاوز السائقيف لقوانيف السير، النقؿ، 

 الحفر والتشققات.

غزة عمى عدـ التأخير في التوجو  حرص سكاف محافظات جنوب مدينةأظيرت الدراسة أف  .13
 .5-3 الساعة ما بيفلمبيت، جعؿ ساعة الذروة 

 48العقد الحضرية في مدينة غزة، كاف في مفترؽ السرايا وضبيط حيث بمغتمركزية أف  .14
 وصمة.52فقد بمغ لكؿ مفترؽ، أما ميداف فمسطيف وصمة 

كة النقؿ في مدينة غزة أف ىناؾ استقامة إلى حد كبير حيث بمغ معدؿ مؤشر االنعطاؼ لشب .15
% وقد سجمت أعمى نسبة في مؤشر االنعطاؼ في طريؽ صبلح الديف حيث بمغ 107.1
132.5.% 

ات كثافة مرتفعة ، وانيا ذمتكاممةشبكة لتصبح  اً طريق 26أف شبكة النقؿ البري تحتاج إلى  .16
 بالنسبة لممساحة، وىذا يثبت صحة الفرضية الرابعة.
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 ت:التوصيا . ب

بناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ومف خبلؿ التحميؿ الموضوعي لمبيانات   
 والمعمومات الواردة فييا توصؿ الباحث إلى التوصيات التالية:

نشاء المعبدة مطرؽلالصيانة الدورية تعبيد الطرؽ الترابية و  .1 ، وذلؾ لزيادة عمرىا االفتراضي، وا 
 لية ليذا الغرض. دائرة خاصة بذلؾ، ورصد مخصصات ما

الصيانة الدورية إلشارات السبلمة المرورية وزيادة عددىا، وطبلء الطرؽ بمادة جيدة تبقى فترة  .2
 مف الزمف، ووضع عبلمات فسفورية لتوفير عنصر األماف ليبًل.

تشجيع المواطف بالتنقؿ بوسائط راكب، وذلؾ 4تخفيؼ الضغط عمى وسائط النقؿ مف حمولة  .3
، وتحديد أماكف مخصصة لمتحميؿ راكباً  30وسعة  اً راكب60فبلت ذات سعة النقؿ العاـ كالحا

 والتنزيؿ لمركاب وكذلؾ تحديد وقت محدد لبلنطبلؽ كأف يكوف عمى رأس كؿ ساعة.

صبلت عمى إدخاؿ السيارات الحديثة، ورفع الضرائب عف وزارة النقؿ والموا يفضؿ أف تقوـ .4
 المركبات القديمة. ، وذلؾ لمتشجيع عمى التخمص مفسائؽ األجرة

رفع كفاءة شبكة صرؼ مياه األمطار بتوسعتيا، وانشاء شبكات صرؼ جديدة في جميع  .5
 الطرؽ.

قامة تفرعات .6 في  زيادة كفاءة شبكة الطرؽ مف خبلؿ توسعة الطرؽ وخاصة في المنحنيات وا 
 بالتحديد عند االتجاه ليميف الطريؽ.المفترقات، 

مواصبلت والوزارات األخرى لنقؿ بعض المؤسسات والتي يقع التنسيؽ فيما بيف وزارة النقؿ وال .7
معظميا في الجزء الغربي لمدينة غزة، إلى الجزء الشرقي لممدينة وبالتالي تصبح حركة المرور في 

 أنحاء المدينة ال في جزء محدد منيا.

ضرورة استحداث طرؽ جديدة وعمؿ ممرات سفمية وجسور عند التقاء التقاطعات خاصة  .8
 مف أماكف االزدحاـ المروري. بالقرب

وعدـ إعاقة حركة السير، وكذلؾ منع السائقيف مف مواطنيف مف قبؿ ال طرؽمنع التعدي عمى ال .9
 التوقؼ في المكاف الممنوع لتنزيؿ وتحميؿ الركاب.

إعادة تأىيؿ السائقيف، وال يسمح بالعمؿ كسائؽ إال لمف لديو رخصة ومنع الموظفيف مف  .11
 .قيادةد المينة في رخصة الالعمؿ كسائقيف وتحدي

السائقيف مف تجاوز قوانيف منع النقؿ والمواصبلت ت وزارةوضع قوانيف صارمة مف قبؿ   .11
  .ـمنطقة عمميب ـإللزاميالسير 
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العمؿ عمى تطبيؽ مؤشرات الترابط مف نوع جاما وألفا عمى شبكة عمى جيات االختصاص  .12
وزيادة عددىا حتى تصبح شبكة النقؿ النقؿ في مدينة غزة، وذلؾ مف خبلؿ شؽ طرؽ جديدة 

 كاممة الترابط.

االىتماـ بمادة جغرافية النقؿ في الجامعات الفمسطينية وخاصة في أقساـ الجغرافيا، كما ىو  .13
 في أقساـ اليندسة المدنية، لما ليا مف أىمية في تحديد تقدـ وقوة الدولة.

 .اإلعبلـ المختمفةوسائؿ العمؿ عمى توعية المواطنيف بقانوف السير مف خبلؿ  .14

ت في تمؾ األماكف تحديد أماكف عمى حواؼ الطريؽ لتحميؿ وتنزيؿ الركاب وعمؿ مظبل .15
 االلتزاـ بيا، وعدـ وقوفيـ في منتصؼ الطريؽ مما يعيؽ حركة السير.لتشجيع الركاب ب

تحديد مساحات كافية لوقوؼ السيارات بعمؿ حواشي عمى جانبي الطريؽ، وتخصيص  .16
النارية، وعمؿ مواقؼ متعددة الطوابؽ أو تحت األرض حتى ال تعيؽ حركة  مسارات لمدراجات

 السير.

التشجيع عمى االستثمار في مجاؿ النقؿ، وعمؿ دراسات عممية وميدانية، واالستعانة بالخبراء  .17
 لمعمؿ عمى الحد لمشكمة النقؿ في المستقبؿ.

 
 مقترحات:ال
لمداخؿ لمدينة غزة مف الجية الجنوبية، االىتماـ بطريؽ األقصى، وتأىيمو حتى يصبح أحد ا .1

 وبالتالي يخفؼ الضغط عمى طريؽ صبلح الديف.

خاصة األبراج، إال بوجود موقؼ  سكنية بؿ بمدية غزة إلنشاء مباف  عدـ الترخيص مف ق  .2
 لمسيارات تحت األرض، وذلؾ لمحد مف توقؼ وسائط النقؿ في الطرؽ.

حتى ميداف فمسطيف )الساحة( وذلؾ لمحد مف توسعة طريؽ عمر المختار مف مفترؽ السامر   .3
االزدحاـ المروري في ىذا المكاف، وكذلؾ توسعة الطريؽ الذي يربط ميداف فمسطيف مع مفترؽ 
عسقولة، أو إنشاء طريؽ مف ميداف فمسطيف حتى مفترؽ عسقولة وذلؾ مف خبلؿ المقبرة التي 

 تفصؿ بينيما.

يصالو بطريؽ االىتماـ بطريقي اليرموؾ وفمسطيف، حيث يت  .4 ـ إعادة تأىيؿ طريؽ اليرموؾ وا 
 جماؿ عبد الناصر، وكذلؾ في طريؽ فمسطيف، وذلؾ لتخفيؼ الضغط عمى طريؽ الجبلء.

مف خبلؿ مجمع السرايا بالطريؽ المقابؿ لو، حتى يصؿ إلى  وربطواالىتماـ بطريؽ الشيداء   .5
يؼ االزدحاـ المروري في طريؽ طريؽ نجـ الديف العربي مقابؿ مدرسة اإلماـ الشافعي وذلؾ لتخف

 عمر المختار في مفترؽ السرايا.
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ما بيف مدينة غزة والمحافظات  ائي والتشجيع عمى التنقؿ مف خبلؿ البحراالىتماـ بالنقؿ الم  .6
حيث أنو أسرع وأرخص وكذلؾ عبارة عف سياحة في نفس األمر ويخفؼ االزدحاـ األخرى، 

حيث يكوف لكؿ ميناء غزة إلى المحافظات األخرى، ب المروري في قطاع غزة، فتنطمؽ السفف مف
موقع جيد يمكف مف خبللو الوصوؿ لمدـ المحافظات بسيولة ويسر، ويتـ  محافظة مرفأ يكوف ذا

 السياحة والحكـ المحمي ووزارة التخطيط. وزارةذلؾ مف خبلؿ عدة مؤسسات خاصة 

د الناصر في أوقات بدء المروري مقابؿ الجامعات عمى طريؽ جماؿ عب االزدحاـوألف   .7
فيما بيف وزارة النقؿ التنسيؽ وانتياء الدراسة، ثـ بعد ذلؾ تصبح الحركة انسيابية، مف الجيد لو تـ 

العمؿ، بحيث يكوف في أوقات مختمفة بداًل مف تدفقيا في  بدء وانتياء وقتالجامعات، لتغيير و 
 نفس الموعد والذي يعمؿ عمى االزدحاـ المروري.

نفاؽ يربط ما بيف ميداف فمسطيف ومنطقة الجامعات، وكذلؾ ربطو بمنطقة نياية عمؿ مترو أ .8
 الجبلء.

بطبلء واسطة النقؿ لكؿ محافظة بموف معيف  السائقيف بالعمؿ حسب منطقتو، يقترح لكي يمتـز  .9
في جزء معيف، وذلؾ حتى يتـ ضبط السائؽ المخالؼ لقانوف السير بسيولة مف قبؿ شرطي 

 المرور.
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 ،النتائج شبو النيائية لمتعداد في قطاع غزة "ممخص"الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،  .2
.2118 ،الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطينيراـ اهلل: 

إحصاءات النقل والمواصالت واالتصاالت في األراضي كزي لئلحصاء الفمسطيني، الجياز المر   .3
.2007راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،  ،"2006الفمسطينية "التقرير السنوي 

راـ اهلل: الجياز المركزي ، 2005فمسطين في أرقام الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،   .4
.2006لئلحصاء الفمسطيني، 

األحوال المناخية في األراضي الفمسطينية "التقرير الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،   .5
.2005راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، ، "2004السنوي 
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إحصاءات النقل والمواصالت واالتصاالت في األراضي الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،   .6
.2003راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، ، "2004سنويالفمسطينية "التقرير ال

راـ اهلل: الجياز المركزي ، 2002فمسطين في أرقام الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،   .7
.2003لئلحصاء الفمسطيني، 

إحصاءات النقل والمواصالت واالتصاالت في الضفة الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،   .8
.1998راـ اهلل: الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، ، وقطاع غزةالغربية 

، )راـ اهلل: الجياز تقرير السكان "محافظة غزة"الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،   .9
 .1997المركزي لئلحصاء الفمسطيني، الجزء األوؿ، 

بمدية غزة. .10

.2111طابع رشاد الشوا،غزة: م، 2010-2008انجازات بمدية غزة خالل عامين بمدية غزة،  .11
 .2115، غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت، المشاريع االستراتيجية "مشروع الميناء"عمي شعث،  .12

 .2111، بيانات غير منشورة،رورػػة لممػامػػإلدارة العوزارة الداخمية واألمف الوطني، ا  .13

التخطيط،  غزة: وزارة، قطاع المواصالت –تقرير حول المخطط القطاعي وزارة التخطيط،  .14
2010.

غزة: مكتبة دار األرقـ،   ،األطمس الفني "محافظات غزة" وزارة التخطيط والتعاوف الدولي، .15
 .1997الجزء األوؿ، 

النشرة المناخية من لمعام  األرصاد الجوية الفمسطينية،وزارة النقؿ والمواصبلت، دائرة  .16
.2007غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت، ،2006

 2003النشرة المناخية من العام األرصاد الجوية الفمسطينية، واصبلت، دائرة وزارة النقؿ والم .17

.2007، غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت ،2006ـ 
النشرة المناخية من لمعام  األرصاد الجوية الفمسطينية،وزارة النقؿ والمواصبلت، دائرة  .18

.2006 غزة: وزارة النقؿ والمواصبلت، ،2005
.2011بلت، دائرة التراخيص، بيانات غير منشورة، وزارة النقؿ والمواص .19

 

 المقابالت الشخصية:خامسًا: 
، 17/5/2011 خميسبمدية غزة قسـ الطرؽ واإلنشاءات، المقابمة شخصية، إحساف الصميبي،  .1

صباحًا. 11:30الساعة 

، 16/7/2011، بمدية غزة قسـ الطرؽ واإلنشاءات، السبت ، مقابمة شخصيةعصمت الوحيدي .2
صباحًا. 10:20 ةالساع
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 11:50، الساعة 12/4/2012مصطفى األيوبي، مدير ورشة ترخيص السامر، الخميس  .3
 صباحًا.
  الشبكة العنكبوتية:سادسًا: 

  25/12/2010 جغرافيوف العرب،، منتدى الالعوامل الطبيعية المؤثرة في النقل عطية. عدناف .1

www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5537 

  .www.edoha.net/node/474، 8/6/2011، محمد نعماف .2

ar.wikipedia.org/wiki 26/3/2112. ،موسوعة ويكيبيديا .3
4. www.gov.ns.catranhottopicsSustainableTransportationStrategy2008.p

. 24/1/2011Sustainable Transportation Strategy  df, 

لبمدية والقروية، السعودية: وزارة الشؤف ا .5
http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms.aspx?id=2 ،15/9/2012. 

 
 

 المراجع األجنبية:سابعًا: 
1. Murray, John.  An Introduction to Economic Geography. London: 
Butler and Tanner Ltd, 1970. 
2. Waugh, David. Geography An Integrated Approach. London: 
Copyright Licensing Agency Ltd, 2002. 
3. Paul Rodrigue, Jean And others, The Geography of Transport 

Systems. London: Taylor & Francis e-Library Ltd, 2006. 
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3

6519 6397.9 101.8 

5012 4862 103 

8906 7673.8 116 

7866 5932.5 132.5 

6151 5685 108.1 

6366 5529 115.1 

1659 1632 101.6 

1712 1689 101.3 

3292 3116 105.6 

1290 1270 101.5 

898 853.7 105.1 

2966 2922 101.5 

1740 1661 104.7 

1525 1478 103.3 

4636 4193.5 110.5 

1887 1815.9 103.9 

1291 1238 104.2 

951 876.5 108.4 

1312 1256.6 104.4 

2807 2641 106.2 

1454 1328 109.4 

1732 1531 113.1 

4317 4199.6 102.7 

2456 1964 125 

3003 2972.5 101.2 

1842 1558.4 118.1 

3367 3209 104.9 

2998 2945 101.7 

1533 1477.9 103.7 

2324 1900 122.3 

2412 2369.8 101.7 

3043 2945 103.3 



151 

 

1338 1278 104.6 

1399 1353.5 103.3 

1500 1295 115.8 

3207 3174 101 

1925 1894 103.2 

1766 1726 102.3 

894 861 103.8 

5885 5708 103.1 

4390 4303.9 102 

1749 1703.8 102.6 

2926 2899.5 100.9 

2870 2671 107.4 

1674 1627 102.8 

2454 2000.8 122.6 

2164 2139 101.1 

1765 1730 102 

3012 2961 101.7 

1918 1872 102.4 

5197 3972.5 130.8 

2383 2330 102.2 

1337 1273 105 

3369 2909 115.8 

1333 1304.8 102.1 

3967 3767.5 105.2 

1406 1379 101.9 

1515 1482.5 102.1 

1407 1386.6 101.4 

1208 1186 101.8 

3913 3175 123.2 

2475 2078 119.1 

2493 2438 102.2 

1907 1676 113.7 
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 7 - 19            1/11/2011 

1            

2            

 18 -19 17 -18 16 -17 15 -16  14 -15 13 -14 12 -13 11 - 12 10 -11  9 -10 8 -9 7 - 8 واسطة النقل

 8832 800 835 700 917 750 637 718 770 792 708 737 468 4 راكب -1 

 8245 899 749 671 675 636 602 687 725 741 721 633 506  4 راكب -2

 952 65 49 60 72 75 70 100 82 81 101 137 60 7 راكب -1

 123 7 4 10 12 5 6 10 11 5 16 14 23  7 راكب -2

 481 51 40 43 37 32 53 51 64 44 35 14 17 12 راكب -1 

 285 23 43 26 23 20 36 30 32 13 16 13 10  12 راكب -2

1-جيب   14 19 32 44 37 39 47 36 24 33 31 45 401 

1-جيب   17 17 32 49 33 52 35 25 26 32 34 37 389 

1-حافالت   5 4 1 0 2 1 3 9 1 0 0 0 26 

1-حافالت   14 3 0 1 8 10 7 4 2 1 1 0 51 

1شحن نقل خفيف   9 3 4 2 0 0 0 0 9 0 21 16 64 

1قل خفيف شحن ن  11 18 21 24 7 1 9 7 16 10 11 13 148 

1شحن نقل ثقيل   7 16 17 11 11 8 19 8 6 19 0 1 123 

1شحن نقل ثقيل   1 5 4 8 2 7 3 1 0 1 1 0 33 

1دراجة نارية   14 26 29 33 36 45 55 39 43 37 75 59 491 

1دراجة نارية   38 29 34 41 26 47 52 54 44 44 47 64 520 

1هوائية دراجة   4 6 7 5 12 4 5 13 0 4 14 16 90 

1دراجة هوائية   11 6 5 11 5 6 11 8 2 6 5 5 81 

1أخرى   7 10 7 13 6 9 4 4 3 4 7 8 82 

1أخرى   8 5 10 9 4 1 4 4 3 5 5 1 59 

1-المجموع   605 972 941 1025 1020 975 893 966 1112 900 1072 1061 11542 

1-المجموع   639 743 859 902 853 851 765 764 803 806 900 1049 9934 

 21476 2110 1972 1706 1915 1730 1658 1826 1873 1927 1800 1715 1244 المجموع الكلي
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 7 - 19            25/10/2011 

          

          

 18 -19 17 -18 16 -17 15 -16  14 -15 13 -14 12 -13 11 - 12 10 -11  9 -10 8 -9 7 - 8 واسطة النقل

 7736 300 637 700 649 618 730 748 690 707 677 659 621 4 راكب -1 

 2883 99 215 303 252 319 299 314 287 283 217 171 124  4 راكب -2

 28 4 4 6 1 2 1 2 4 1 2 0 1 7 راكب -1

 12 0 3 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0  7 راكب -2

 325 4 17 18 19 29 121 24 24 12 16 16 25 12 راكب -1 

 77 3 4 8 7 12 11 9 6 4 5 2 6  12 راكب -2

1- جيب  12 21 12 30 14 20 21 17 10 12 11 10 190 

1-جيب   4 6 4 14 6 8 2 13 4 6 1 1 69 

1-حافالت   3 1 0 0 3 2 2 3 9 0 0 1 24 

1-حافالت   2 3 4 1 0 0 2 1 1 0 0 1 15 

1شحن نقل خفيف   19 13 13 15 11 10 12 14 12 17 12 7 155 

1شحن نقل خفيف   4 7 6 2 7 8 5 9 4 6 7 1 66 

1شحن نقل ثقيل   0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 6 

1شحن نقل ثقيل   5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

1دراجة نارية   36 40 42 49 40 52 46 43 40 49 50 29 516 

1دراجة نارية   8 13 20 38 22 30 37 47 27 31 41 15 329 

1دراجة هوائية   12 8 7 8 14 13 9 6 8 12 5 4 106 

1دراجة هوائية   4 2 4 4 9 14 12 8 13 9 6 3 88 

1أخرى   12 6 15 3 5 5 7 11 6 13 2 0 85 

1أخرى   2 3 5 1 4 1 5 3 2 10 4 3 43 

1-المجموع   741 764 786 825 806 876 949 743 754 829 738 360 9171 

1-المجموع   159 208 266 349 342 386 373 413 311 375 282 127 3591 

 12762 487 1020 1204 1065 1156 1322 1262 1148 1174 1052 972 900 المجموع الكلي
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 7 - 19            27/9/2011 

          

          

 المجموع 18 -19 17 -18 16 -17 15 -16  14 -15 13 -14 12 -13 11 - 12 10 -11  9 -10 8 -9 7 - 8 واسطة النقل

 11794 929 971 1043 1037 1051 1049 977 923 995 985 904 930 4 راكب -1 

 11283 896 916 930 940 986 994 937 929 988 972 891 904  4 راكب -2

 51 7 7 5 7 3 1 6 4 4 2 2 3 7 راكب -1

 38 3 5 2 3 3 4 2 5 3 3 2 3  7 راكب -2

 402 27 31 34 38 40 41 38 36 34 26 27 30 12 راكب -1 

 399 25 28 30 34 39 40 36 32 33 29 33 40  12 راكب -2

1-جيب   21 17 33 38 41 42 50 48 34 32 29 24 409 

1-جيب   32 28 36 40 38 39 40 40 33 29 30 38 423 

1-حافالت   14 12 13 17 12 14 19 16 17 15 3 1 153 

1-حافالت   25 23 5 8 13 15 18 16 12 10 4 2 151 

1شحن نقل خفيف   35 30 49 52 5 58 59 57 55 50 49 47 546 

1شحن نقل خفيف   36 32 54 58 54 57 45 43 49 47 46 43 564 

1شحن نقل ثقيل   7 4 11 14 5 7 5 6 6 4 4 2 75 

1شحن نقل ثقيل   6 3 7 9 6 8 9 8 5 4 3 2 70 

1دراجة نارية   24 21 49 57 59 61 72 68 78 75 94 88 746 

1دراجة نارية   72 67 65 67 79 82 56 54 76 71 85 81 855 

1دراجة هوائية   7 4 3 8 5 4 4 3 9 7 8 79 141 

1دراجة هوائية   5 2 2 6 5 9 7 9 12 18 7 5 87 

1أخرى   20 18 21 19 29 27 22 20 9 7 18 14 224 

1أخرى   27 23 19 16 20 15 11 9 14 12 13 9 188 

1-المجموع   1091 1039 1192 1238 1119 1234 1322 1312 1290 1272 1214 1218 14541 

1-المجموع   1150 1104 1192 1228 1181 1200 1224 1207 1178 1153 1137 1104 14058 

 28599 2322 2351 2425 2468 2519 2546 2434 2300 2466 2384 2143 2241 المجموع الكلي
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