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ةالمحاضرة الثاني



قبلية المستتقدير كميات النقل 

وتخطيطميمتصفيالحاسمالعاملهوالمستقبليةالنقللكمياتوالدقيقالصحيحالتقدير

(المطاراتتصميم-الطرق–الحديديةالسكك)مجاالتفيالنقلمشاريع

المدىالبعيدةالخططأوالمشاريعفيخاصبشكليبرز

النقلاتكميهومانقلنوعيةتحسينأومامشروعإلنشاءاألساسيالمبررإنالقولويمكن

.بتمريرهاالمشروعيقومالتي(الغزارات)



خدمها الرياضية التي نست( الموديالت)النماذج 

:المستقبلية في تقدير كميات النقل 

Traffic)األربعةالمستوياتذاتالمرورنماذج1) Models):التقليديةبالنماذجأيضاتسمى

.الناميةالبلدانفيوتستخدم

المواطنينمنحساسةمعلوماتإلىوتحتاجالنماذجهذهأدقوهي:الفرديالسلوكنماذج2)

.االستخدامقليلةفهيلذلك(بالبنكالحسابقيمة–المصروف–الدخل)كمعرفة

Economic)االقتصاديةالنماذج3) demand Models):المتبادلةالعالقةعلىتعتمدالتي

.هوكقانونعلىحلهافيوتعتمدكبيرةبياناتقاعدةإلىوتحتاجوالطلبالعرضبين



:نماذج المرور ذات المستويات األربعة

( :يديةالنماذج التقل)أقسام نماذج المرور ذات المستويات األربعة 

(  Trip Generation)توليد الحركة 1)

((Trip Distributionالخاليا توزيع الحركة على 2)

- Modelالنقل توزيع الحركة على وسائط 3) Split))

(  Rout Assignment)المسارات الحركة على توزيع 4)



4على حتوي تتألف النماذج التقليدية من أربع موديالت متتابعة وغير مترابطة فيما بينها وت

:أسئلة( 4)قرارات منفصلة حيث يتم اإلجابة على 

معينقرار االشتراك في المرور أو النقل بهدف 1)

الرحلةاختيار المقصد الذي تتجه إليه 2)

الرحلةاختيار وسيلة النقل لتنفيذ هذه 3)

اختيار المسار المتتبع بين المنطلق والمستقر4)

(  Output)إن بمعنى آخر الثانية لهذا النوع من النماذج فإن نتيجة كل خطوة تأتي وتعطي الخطوة 

للمرحلة الثانية (  (Inputهيللمرحلة األولى 

ظمة النقل كل خطوة من الخطوات السابقة على التغيرات االجتماعية واالقتصادية وعلى أنتعتمد 

الموجودة ضمن المنطقة التي ندرسها 



( :Trip Generation)توليد الحركة 

منوذلك(البضائعوالرحالتعددوالركابعدد)النقلكمياتتقديرهناالمطلوب

لكلالنقلوكميةالمقصد(صغيرةمناطق)خالياأوQiالمنشأ(صغيرةمناطق)خاليا

Traffic)خلية Zone)

،هاجرينالم)خالياإلى(دمشق)مثالدراستهاالمرادالمنطقةتقسيميتم:الخاليافكرة

اأساسهعلىالسكانيةوالتعداداتاإلحصاءاتحسابليتموذلك(....الميدان،دمر

لكلقتصاديةواالاالجتماعيةبالحقائقرئيسيبشكل(الركابحركة)النقلكمياتتتعلق

مركزمنضكانتأوالمدينةمركزعلىقريبةكانتحالفيالخليةهذهواحداثياتخلية

خارجهاأوالمدينةنواةأو



عمل مكان ال–األعمار –عدد السكان : الحقائق االجتماعية و االقتصادية مثل 

.ملكية السيارة الخاصة–

لتوسع ا-كثافة العمالة االجتماعية -عدد السكان : المساحاتخصائص استخدام 

قيد البناء أو مازالت المساحة المبنية –المستقبلي العمراني 

:يتطلب معرفة التغيرات المستقبلية للعوامل التاليةالحركة إن تولد 

(.عدد السكان المستقبلي)الديموغرافي للسكان التطور 1)

(.؟السيارات الخاصة بالمستقبلتزايد ) تطور ملكية السيارة الخاصة 2)

الخ.....تطور وسائل النقل وشبكات النقل والخدمات 3)



معينةنقللخلية(V)المستقبليةالنقلكميةعنالتاليةوالعالقاتبالتوابعنعبرأنيمكن

(L)الجغرافيوالموقع(S)االجتماعية-االستيطانيةللحقائقكتابعالمدروسةوالمنطقة

(j)النقللخلية(Z)المقصدوحركة(i)النقللخلية(Q)المنشأحركةلكميةبالنسبةوذلك

𝑉 = 𝑓(𝑆, 𝐿)

𝑄𝑖 = 𝑓(𝑆𝑄𝑖 , 𝐿𝑄𝑖) 𝑍𝑗 = 𝑓(𝑆𝑍𝑗 , 𝐿𝑍𝑗)

V=a*x:هذا الموديل يمثل عالقة خطية لها الشكل التالي 

(V ) كمية النقل المستقبلية

(x ) (  ة ملكية السيارات الخاص–العمالة االجتماعية حسب القطاعات –السكانعدد )قيمة محددة

(a )    يمكن أن يكون عامل الحركية ... عامل أو معيار(Mobility)



:ين الحالتبإحدى توليد الحركة يتم حساب 

عامل تزايد محدد: الحالة األولى 

E :عدد السكان

M :ملكية السيارات الخاصة

N :استخدام السيارات الخاصة في النقل

B :الحالة االجتماعية



:  تالية بالعالقات الالتزايد تعطى وبالتالي فإن عوامل 

المقصد



يحسب التحليل التراجع: الثانية الحالة 

شر ويتم حسابها مباشرة من العوامل المؤثرة على بشكل افرادي مبا



((Trip Distributionتوزيع الحركة على الخاليا 

(  ية النقل عدا النقل التي تم حساب كم)هي تحديد نصيب كل خلية من خاليا النقل االخرى 

"(  لحركةتوليد كمية ا"حسب الخطوة األولى )التي تنطلق منها كمية النقل المحسوبة هذه 

على الخاليالمرحة توزيع حركة النقل (  (Inputلمرحلة توليد الحركة هي ( Output)إن 

:الخاليا يجب أن يتحقق على مرحلة توزيع الحركة في -

ألكثر من منطقة يجب أن تساوي المنشأ ( j)المنشأ إلى الخاليا ( i)إن التنقالت الصادرة من 

(  i)الصادر من الخلية ( Qi)الكلي 



ياالنماذج المعتمدة لحساب توزع كمية الحركة على الخال

Constrined)نموذج التجاذب المقيد -1 Gravity Model)

نإن هذا القانون يعتمد على مبدأ نيوت

ل الحاصلة بين كمية النق)على كمية النقل بين الخليتين " قانون نيوتن"كذلك ينطبق هذا القانون 

وتفصل بينهما مسافة محددة( الخليتين



يوتنالشكل األول لكتابة المعادلة حسب مبدأ ن



أ نيوتنلكتابة المعادلة حسب مبدالثاني الشكل 



يوتنالمعادلة حسب مبدأ نالثالث والعام لكتابة الشكل 

له  متباين حسب الغرض المستخدمة من أجبشكل تتغير 𝛼العامل إن قيمة 





(Opportunity Model)الفرص نموذج -2

المتحدةاتالواليفيالستيناتأوالخمسيناتفيتطورقدكانالموديالتمنالنوعهذا

ذاتكانتإذاالقريبةاألهدافعنيبحثالنماذجمنالنوعهذاوحسباألمريكية

.القريبةقالمناطفيذلكيتحققلمإذاأبعدمناطقفيالهدفعنويبحثكافيةجاذبية

طق القريبة أنه ال يحسب الزمن الالزم للقيام برحلة بين المناالفرص هي العيب في طريقة نموذج 

بعين االعتبار المسافة فقط يأخذ وانما 



(Growth Factor Model)عامل التزايد  نموذج -3



Fratar)فراتارطريقة : أوال - Method)

أخذ وذلك ب، الطريقة تعتمد على ارتباط عامل المنشأ وعامل المقصد بعملية جداء هذه 

الكلي بعين االعتبار التزايد عامل 





وسطيطريقة التزايد بعامل : ثانيا



بعوامل متساويةطريقة التزايد : ثالثا 

طق النقل هذه الطريقة تعتبر أن جميع العالقات والمسارات ترتبط بين خاليا أو منا

ن لها نصيب واحد من التزايد الذي سوف يحصل وان عامل التزايد هذا هو عبارة ع

النسبة بين كمية النقل المستقبلية وكمية النقل في الحاضر 

:بعين االعتبار أهمهالعدم أخذ عوامل كثيرة على المدى البعيد وذلك الطريقة خاصة عيوب هذه 

.االختالف في تطور استغالل المساحات بين المناطق الجغرافية 1)

.والمواصالتالتغير الذي يحصل في مرافق النقل 2)

طق الصناعية المناطق الجغرافية ذات كثافة النقل العالية وخصوصا المناطق السكنية الجديدة والمنا3)

الجديدة 



- Modelتوزيع الحركة على وسائط النقل  Split))

ي نقل هي إيجاد نصيب كل وسيلة من وسائل النقل من الحركة الحاصلة بين كل خليت

"  توزيع الحركة على الخاليا"الخطوة السابقة فيوالمحسوبة 

لى هذه المرحلة يمكننا حساب عدد الرحالت أو عدد الركاب الذين انتقلوا من خلية إ

:أخرى بإحدى وسائل النقل التالية 

.الخاصةوسائل النقل 1)

.الجماعيةوسائل النقل 2)

(.إن وجدت)العجالت كالدراجات النارية والعادية باستخدام 3)

(.في حال كانت المسافات قريبة)المشاة 4)

–سرعته –دقة النظام التنقل )نصيب وسيلة النقل من النقل الجماعي يتعلق بعوامل منها 

حالته -دخلة )بعوامل تتعلق بالمسافر نفسهوأيضا يتعلق ( الخ....تكلفته -راحته –أمانه 

(الخ ..... العمر -توفر وسيلة النقل –وظيفته –واالقتصادية االجتماعية 



ليوجد ثالث طرق لتوزيع الحركة على وسائط النق

1-Trip – End - Model

والمقصدأالمنشفيالنقلكميةتوزيعفياألساسهيوموقعهاالخليةمواصفاتتعتبر

كلصيبنفإنوعليهالجغرافيةالمناطقبينالعالقاتتأخذالتياالعتباراتوتسقط

لطريقةاهذهفيكبيراعبئايشكلوهذاالنقلخليةلصفاتفقطتابعنقلوسيلة

Model Split = f( النقل صفات خلية )

2-Trip – Unterchang - Model

مل هذه الطريقة تأخذ نوعية الخدمة المقدمة من كل نظام وتأخذ أيضا خطوات تغير عوا

الرحلة واألمان

Model Split = f( صفات نظام النقل + النقل صفات خلية )



:النقلالتي تؤخذ بعين االعتبار أثناء اختيار وسائل العوامل 





3-Groth – Factor - Method

كميات النقل في نسبة نظم النقل المختلفة  ثابتة وبالتالي تحسبتبقى حسب هذه الطريقة 

ية في النظام كل نظام بضربها بعامل تزايد محدد فنحصل بذلك على كمية النقل المستقبل

قبلية قريبة المدروس وقد تكون هذه الطريقة كافية في البلدان النامية في التوقعات المست

مالم يحصل هناك تغيرات كبيرة .... األمد 



((Rout Assignmentتوزيع الحركة على المسارات 

أو الحموالت على كل جزء من أجزاءغزاراتمن خالل توزيع الحركة على المسارات يمكن إيجاد 

.النقلوذلك في كل المسارات التي ترتبط بين خاليا الشبكة

حسابها وتصميمها إن نتائج الحركة على الممرات تفيدنا في تقويم الشبكة وفي تخطيط شبكات النقل و

(  j)الخلية إلى ( i)المسار األمثل يتعلق بشكل كبير بالزمن الالزم للوصول من الخلية إختيارإن 

.في حال وجود عدة مسارات ممكنة مختلفة 

:المساراتطرق توزيع الحركة على 

طريقة المسار األمثل1)

كيرشوفطريقة 2)

طريقة المسارات المتعددة3)



األمثلالمسار طريقة -1

المسارعلىثتحدجغرافيتينمنطقتينبينالقائمةالرحالتأنتفترضالطريقةهذه

الزمنىعليعتمدالذيالطريقهذاايجادالصعوبةمنوليسزمناأقليستغرقالذي

هذاحسبقىتبالخليتينهاتينبينتربطقدالتياألخرىالمساراتفإنوبالتالي

النقلوسائطمنخاليةالطريق

Kirchطريقة كيرشوف -2 hoff

يتم بالعالقات التالية(  i-j)بين إن توزيع حجم النقل الكلي على المسارات الواصلة 



عيوب هذه الطريقة

اجراء عمليات الحساب طويلة1)

Bصعوبة تقدير كمية األس  2)



طريقة المسارات  المتعددة-3

يتم توزيع الحركة على خاليا متعددة 

ع األخذ بين خاليا النقل م( األفضل)المسارات المثلى إختياريتم : الخطوة األولى 

المفترضة لهذه المسارات المقاومات اإلعتباربعين 

سب صغيرة ويتم توزيعها حهي حموالت نعتبر أن هذه المقاومات : الخطوة الثانية 

عشوائية عوامل احتمالية 

نعود الختيار مسارات أخرى مثلى من جديد: الخطوة الثالثة 

ع النقل نكرر العمليات السابقة حسب عدد المسارات حتى يتم توزي: الخطوة الرابعة 

على كافة المسالك التي تصل بين الخليتين 

اإلضافيةللمقاوماتجديدتوزعكلفياالعتباربعينتأخذالمتعددةالمساراتطريقةإن

المسلكاهذاختياراحتماليقللممامعينمسارعلىالسيركثافةبإزديادتحصلالتي

المسالككافةعلىالتمريرقدراتلمعرفةيقتضيوهذا



: ملخص سريع 


