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 ملخص

الدولٌة )األنترنت(  المعلومات شبكة خالل من اإللكترونٌة األنشطة من العدٌد القرن الحالً من األول العقد فً انتشرت
 تحدث بدأت لذا هذه األنشطة، كافة ٌحوي الذي الكبٌر الكٌان هً المدٌنة ألن المعلوماتٌة. نظرا   للثورة التطبٌقً الوجه تمثل والتً

الجدٌدة  اإللكترونٌة األنشطة هذه لمتطلبات استجابة واالقتصادٌة العمرانٌة واالجتماعٌة الثالث كٌاناتها مستوى على هامة تغٌرات
الجدٌدة للمدٌنة. تتمثل المشكلة البحثٌة فً غٌاب بعد األمر الذي ٌتطلب نمطا جدٌدا للتنمٌة العمرانٌة ٌتناسب مع هذه الطبٌعة 

االستدامة عن أنماط التنمٌة العمرانٌة الحالٌة للمناطق الحضرٌة، نتٌجة معاناتها من نقصا شدٌدا فً الكفاءة االجتماعٌة، 
لى الوقوف علً نمط التنمٌة قة البحثٌة إراالقتصادٌة، والبٌئٌة، األمر الذي ٌنعكس على نظام النقل الحضري بها. تهدف هذه الو

واالقتصادٌة والتً  العمرانٌة واالجتماعٌة الثالث كٌاناتها مستوى على التً تطرأ على المدٌنة العمرانٌة الذي ٌتناسب مع التغٌرات
المدن الحدٌثة ( بنٌة 1ٌمكن من خاللها تحقٌق االستدامة فً مجال النقل الحضري. تتمثل أهم المحاور التً ٌتناولها هذا البحث فً: 

( النمو الذكً ودورة فً بناء مجتمعات صدٌقة للبٌئة 2عصر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت،  فً علٌها تطرأ التً والتغٌٌرات
 وتوفٌر مجموعة متنوعة من خٌارات النقل.

  Abstract 

   Anyone who has followed the lives of the residents of the cities touched turned the majority of 

their activities to rely on information and communications technology The research problem in the 

absence of sustainability after the current patterns of urban development to urban areas, as a result of 

suffering from a severe lack of social competence, economic, and environmental, which is reflected 

on the urban transport system. This research aims to identify the urban development pattern that is 

consistent with the changes in the city at the level of the three entities urban, social and economic, in 

which they can achieve sustainability in the field of urban transport. The main themes addressed in 

this research in the following: Modern cities and changes in the structure of the information age, 

Smart growth and its role in building environmentally friendly and provide a variety of options for 

communities (alternatives) Transportation 

 

االنقل المستد –النمو الذكً  -تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  –لمات الرئٌسٌة: المدن الحدٌثة الك

                                                           
 .)هذا البحث مشتق من رسالة دكتوراه جاري إعدادها بعنوان )التوجهات الحدٌثة كمدخل لتحقٌق االستدامة فً مجال النقل الحضري 
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 مقدمةال -

منذ اختراعها العنصر الفاعل  وسائل المواصالت والنقلمثلت 
فً تحقٌق التقارب الوظٌفً بٌن عناصر ومكونات المدٌنة؛ حٌث 
ساهمت فً نقل اإلنسان إلى أي مكان وفً الوقت المحدد )أي أن 
الحضور مكانً وزمنً فً نفس الوقت(، أما فً المدٌنة الحدٌثة، فإن 

ً لن شبكة االتصاالت ستقوم بدور معاكس لما فعلته السٌارة، فه
تذهب باإلنسان إلى أماكن العمل والخدمات والترفٌه، بل ستؤتً بكل 
ذلك إلى اإلنسان حٌثما وجد )أي أن الحضور ال مكانً وال زمانً(؛ 
وهذا سٌرٌح اإلنسان من مشكالت االنتقال وكذلك تلوث البٌئة. كذلك 
تإدي المدن الحدٌثة إلى إلغاء أو تقلٌص فراغات وظٌفٌة عدٌدة ودمج 

 (.2004ثٌر من الوظائف فً مبنى واحد )نوبً، الك

تطرأ الٌوم على مستقبل المدن بوادر التقدم التقنً فً مجاالت 
عدٌدة منها تقنٌة المعلومات حتى أصبحت تمثل ظاهرة ال ٌمكن 
تجاهلها فً الحٌاة الٌومٌة للمدن. وقد شاعت هذه الظاهرة فً بعض 

ٌنة الذكٌة أو المدن العصرٌة حتى أصبح بعضها ٌسمى بالمد
ٌوضح  -( Hester, 2004اإللكترونٌة أو المدن المعلوماتٌة )

من حٌث  ( مقارنة بٌن المدٌنة التقلٌدٌة والمدٌنة الحدٌثة1الشكل )
 .العناصر األساسٌة والفراغٌة والمادٌة والمعنوٌة

ومن خالل هذا الشكل ٌمكن استنتاج أن المفهوم العام للمدٌنة 
الحدٌثة ٌتمثل فً توفٌر بنٌة تحتٌة لمدٌنة متطورة فً جمٌع المجاالت 
تتوفر فٌها الخدمات إلكترونٌا  بكفاءة عالٌة وٌتحقق ذلك باستخدام 
تقنٌة االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وبتوفٌر الخدمات والمحتوى 

 المناسب. 

النظر إلى أنماط النمو الحضري الحالٌة ٌالحظ أنها تتسم ب
، وتعانً أٌضا البٌئٌة( –االجتماعٌة  –)االقتصادٌة  بغٌاب االستدامة

نمو ٌراعً نقصا شدٌدا فً الكفاءة، وهذا هو السبب فً أن تحقٌق 
البٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة وٌعم الجمٌع بمكاسبه االعتبارات 

ومن األٌسر كثٌرا على البلدان النامٌة أن تتحرك  .بات ضرورة ملحة
حتى تزٌله فٌما بعد عندما قد اآلن بدال من أن تنمو نموا ملوثا وتنتظر 

ٌتعذر إصالح أنماط النمو وٌصبح تغٌٌرها باهظ التكلفة وٌإدي إلى 
 اضطرابات اجتماعٌة واقتصادٌة وبٌئٌة. 

( مستقبل استراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة فً 2الشكل )ٌوضح 
ضوء المدن الحدٌثة حٌث ٌشٌر إلً دور الثورة المعلوماتٌة فً أهمٌة 

ٌة جدٌدة للتنمٌة العمرانٌة. وٌعتبر نمط النمو ظهور استراتٌج
العمرانً الذي ٌحافظ على البٌئة وٌعم الجمٌع بمكاسبه، هو النمط 

 المالئم الستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة الجدٌدة. 

وقد ظهرت فً نهاٌة القرن العشرٌن العدٌد من حركات النمو 
النمو  –دٌد مثل العمران الج العمرانً الجدٌدة للمناطق الحضرٌة

 (.15، كان أبرزها حركة النمو الذكً )المستدام ..... الخ

 Smart Growthالنمو الذكً  -2

مجال  فً نسبٌا مصطلح النمو الذكً هو مصطلح جدٌد
ٌرتبط بالعدٌد من المفاهٌم منها ، وعلم االجتماع الحضرٌة الدراسات

المستدامة، الحفاظ على األرض، العمرانٌة العمران الجدٌد، التنمٌة 
 ممارسات أفضل للتنمٌة، التنمٌة عن طرٌق الحفاظ........ الخ. 

والنقل الحضري، تهدف  للتخطٌط نظرٌة النمو الذكً هو"
مع أخذ  لتركٌز النمو فً مراكز المدن للحد من االمتدادات العشوائٌة

. وهو ٌتضمن العدٌد من قٌم االستدامة حٌث عامل الكتلة فً االعتبار
المطابقة للمعدالت ذات الكثافة العالٌة ٌدعو إلى التنمٌة المدمجة 

لنقل العام، استعماالت وسائل ا علىنحو االعتماد والموجهة والمعاٌٌر 
األراضً المختلطة، مراعاة حركة المشاة والدراجات، والتنوع فً 

عن "مصطلح عام للسٌاسات التً الخٌارات السكنٌة". وهو عبارة 
ٌنتج عنها تنمٌة أكثر اندماجا، وأكثر سهولة من حٌث إمكانٌة 
الوصول". وبالتالً فهو بدٌل للتنمٌة الموجهة نحو االعتماد على 
 السٌارة خارج نطاق المناطق الحضرٌة القائمة )التشتت الحضري

 (.15( )الغٌر مخطط والذي ٌتم بصورة عشوائٌة

  الحٌاة أوال: نوعٌة

 فً وخاصة الحٌاة نوعٌة تدهور حول القلق مإخرا زاد لقد
 أسهمت والعوامل التً ،"الذكً النمو"موضوع  أثار ما وهو المدن
 :تشمل التدهور هذا فً

 لالنتقال. المطلوب والوقت االزدحام زٌادة  

 السكنٌة حركة السٌارات للمناطق واألحٌاء اختراق.  

 العامة. السالمةاألمن  تهدد التً األخطار 

 وسائل النقل الغٌر ألٌة. على االعتماد فرص غٌاب 

 الموارد ثانٌا: محدودٌة

 فً أقل للنقل التحتٌة البنٌة من المزٌد بناء عوائق كانت لقد
 من أعلى نسب وكانت توفرا، أكثر كانت فاألرض الماضً

. الخدمات أو المنشآت هذه تنفٌذ إلى تذهب المتاحة المالٌة االعتمادات
 .كلفة أقل عددا ومواجهتها أقل كانت وغٌرها البٌئٌة العوائق أن كما
العناصر  لتوفٌر المطلوبة تلك وخاصة محدودة، فالموارد اآلن أما

 التالٌة:

 ًالطرق. إلنشاء األراض  

 ا.وتؤهٌله صٌانتها وكذلك والموسع، منها الجدٌد التحتٌة البنى 

 الجمالٌةالنواحً  على والحفاظ البٌئة حماٌة.  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:23191365~menuPK:1052652~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1052299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:23191365~menuPK:1052652~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1052299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:23191365~menuPK:1052652~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1052299,00.html
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 األراضً من "قفز العمرانً النمو فان ذلك، إلى باإلضافة
 األرض المالصقة "متجاوزا جدٌدة، مواقع حالٌا" إلى المعمورة
 شبكات مد ذلك العمرانً وٌتطلب التمدد الحالً بسبب للعمران
 غٌر أراضً عبر اتصاالت....الخ( –كهرباء  –)مٌاه  الخدمات
 ذلك نتٌجة وتكون " حدٌثا المعمورة األماكن إلى للوصول معمورة

 الموارد على األعباء ٌزٌد مما الخدمات األساسٌة، كلفة زٌادة
ٌضاف إلى ما سبق المشاكل العدٌدة للتشتت الحضري والتً  المتاحة.
عة للسٌارات التبعٌة المرتف، المتوسط العالً لمسافة الرحلة تشمل:
ضعف دور وسائل النقل ، االزدحام والحوادث المرورٌة، الخاصة

 .العام

 ( مقارنة بٌن النمو الذكً والتشتت الحضري. 1وجزء كبٌر من هذه المشاكل ٌمكن التغلب علٌها من خالل النمو الذكً. وٌوضح الجدول )

 Sprawlالتشتت الحضري  Smart Growthالنمو الذكً  المتغٌر

 كثافة منخفضة، أنشطة منتشرة. أنشطة مجمعة.كثافة عالٌة،   الكثافة

 .تنمٌة إقلٌمٌة حضرٌة تنمٌة بنظام الملًء )فً المناطق المتدهورة(.   نمط النمو

 انتشار األنشطة التجارٌة واإلدارٌة. مركز.التركز األنشطة التجارٌة واإلدارٌة فً  موقع األنشطة

 استعماالت أراضً متجانسة.  استعماالت أراضً متداخلة. تداخل االستعماالت 

 المقٌاس 
سكنٌة ذات مساحات  وحداتمقٌاس إنسانً، 

 ، مع االهتمام بالتخطٌط لحركة المشاة.محدودة
 مقٌاس كبٌر، مبانً كبٌرة، طرق واسعة.

 النقل 
أنظمة نقل متعددة الوسائط تدعم حركة المشاة 

 والدراجات واستعمال النقل العام.
. وعدم وسائل النقل األلٌةنظم نقل موجهة الستخدام 

 االهتمام بحركة المشاة والدراجات.

 تخطٌط الشوارع
ومرور  ،تخطٌط شوارع لمواجهة أنشطة متنوعة

 .الطرق علىمن خالل عوامل األمن  هادئ
 تخطٌط الشوارع للسرعات واألحجام المرورٌة العالٌة.

  الفراغ العام
أماكن -العام )مسارات مشاةالتؤكٌد علً الحٌز 

 مرافق عامة ... (. –انتظار عامه 
نوادي  –التؤكٌد علً الحٌز الخاص )موالت تجارٌة 

 خاصة ..... (.

 .طرق ذات تدرج هرمًشبكة  مناسبة.طرق، أرصفة، ومسارات مشاة  االتصالٌة 

 (.11( مقارنة بٌن النمو الذكً والتشتت الحضري)1جدول )

 

 

 

 Smart Growthخصائص النمو الذكً   2-1
Characteristics:  

 توفر سبل مجتمعات عنه تنتج عندما "ذكٌا "النمو ٌكون
ٌتٌح ما ٌلً  الهدف هذا تحقٌق حٌث أن ،الحٌاة المناسبة لقاطنٌها

(20): 

 السكن. وتوفر العمل وقوة المتاحة العمل فرص بٌن توازنا  

  بعضا، بعضها ٌكمل لألرض ومتوازنة متكاملةاستعماالت 
 والمنطقة. المجتمع حاجات مع ومتالئمة

 قتصادٌة.اال حٌوٌةالب المنطقة تمتع 

 جذابة. نواحً جمالٌة  

 واالستدامة. البٌئة لمتطلبات احتراما  

 ذلك كان كلما الموجودة التحتٌة البنى توسٌع من االستفادة 
 زائدة". غٌر ولكن كافٌة سعة لتؤمٌن "ممكنا

  المتاحة للموارداستخدام أكثر فاعلٌة. 

منها على سبٌل  خاصة، بالنقل تتعلق إضافٌة خصائص وهناك
 :المثال

 االنتقال. خٌارات من العدٌد توفٌر  

 المختلفة. ووسائطه النقل خدمات بٌن التكامل  

 معا والعرض الطلب حٌث من النقل خدمات إدارة. 

 المختلفة إلى األماكن الوصول أمام الحواجز إزالة أو تخفٌف.  
 .( خصائص المدٌنة فً إطار النمو الذك3ًوٌوضح الشكل )

 

 .)الباحث( ( خصائص المدٌنة فً إطار النمو الذك3ًشكل )

ومن األهمٌة هنا اإلشارة إلى أن عملٌة النمو الذكً تتضمن 
العملٌة إحداث تغٌٌر فً أنماط استعماالت األراضً القائمة، وهذه 

تمٌل إلى أن تكون بطٌئة، حٌث تتمثل المساحة التً ٌتم تطوٌرها 
% من 4:1سنوٌا أو إعادة بناءها فً معظم المجتمعات ما بٌن 

. لذلك ففوائد النمو الذكً تتحقق (Craig, 2013) إجمالً المساحة
ببطء، ومع ذلك فإن هذه الفوائد المتحققة تمٌل إلى أن تكون دائمة، 

مل مجاالت عدٌدة توفر إرث ٌمكن أن ٌساهم فً تحسٌن متنوعة، وتش
 مستوي المعٌشة لعقود وألجٌال فً المستقبل. 
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 Smart Growthمبادئ تخطٌط النمو الذكً  2-2
Principles 

مجموعة أساس  تقوم على فلسفة الذكً النمو ٌمثل تخطٌط
فً جهودها  المجتمعات المحلٌة لتوجٌه المبادئ التً صممت من

تحسٌن نوعٌة  التً تحقق أنشطة التنمٌة تعزٌز وضمان نحوالرامٌة 
اإلحساس باالنتماء و اإلنعاش االقتصادي، البٌئٌة، الحساسٌة الحٌاة

 المستقبلٌة التً أنماط النموتجنب محاولة ل الذكً هو النموللمجتمع. 
ومناطق  إلى أحٌاءتإدي و للمجتمعالعامة  رإٌةال مستقلة عن تعمل

 البعض. متعارضة مع بعضها

الذي تقوم علٌه  األساس تمثلٌوجد عشرة مبادئ رئٌسة 
 مباشرة المرتبطة مع بعض المفاهٌم النمو الذكً تخطٌطعملٌة 

 (:Craig, 2013)هً المناطق المفتوحة بالحفاظ على 

بحٌث ٌحتوي كل حً على خلٌط  استعماالت أراضً مختلطة: -1
 من المساكن، تجارة التجزئة، والفرصة للترفٌه.

توفر المجتمعات المتكاملة : ذات كثافة عالٌةمجتمعات  -2
والمدمجة للناس فرص للعٌش والعمل والتعلم والترفٌه فً 
أحٌاء حٌوٌة متعددة االستعماالت. ومن خالل خلق المجتمعات 
المدمجة ٌمكن استٌعاب السكان الجدد وتوفٌر وظائف جدٌدة، 

حٌة. كما ٌمكن دون التضحٌة بالكفاءة البٌئٌة واالجتماعٌة والص
للناس الوصول بسهولة لألنشطة الٌومٌة، حٌث ٌتوافر للناس 
خٌارات جٌدة الستخدام األشكال الحٌوٌة للنقل مثل المشً 
وركوب الدراجات، فتقلٌل استعمال السٌارة ٌقلل من تلوث 

 الهواء والماء وٌساعد على خلق بٌئة صحٌة للمجتمع بؤكمله.

النمو الذكً ارتباطا وثٌقا بسٌاسة ٌرتبط تنوع خٌارات النقل:  -3
النقل، والتً ترتبط ارتباطا وثٌقا بسٌاسة استعماالت األراضً. 

النمو الذكً الصحة العامة ونوعٌة البٌئة، الحفاظ على ٌحمً و
الطاقة، وٌحسن نوعٌة الحٌاة فً المجتمعات من خالل تعزٌز 
 توافر أحٌاء جذابة بها بنٌة تحتٌة جٌدة لركوب الدراجات،

 المشً، والنقل العام باإلضافة إلى القٌادة األمنة.

توافر إسكان جٌد ومتاح بؤسعار توفٌر فرص إسكان متنوعة:   -4
معقولة هو اساس المجتمعات وٌشكل جزءا اساسٌا من النمو 

الذكً. فمع توافر مكان مستقر ٌمكن للناس بناء أسر سلٌمة 
 ومجتمعات مستقرة.

جٌع النمو فً المجتمعات القائمة تش: نحو الداخل التنمٌةتوجٌه   -5
بنظام الملًء بحٌث ٌتم استخدام االستثمارات فً رفع كفاءة 

 البنٌة التحتٌة القائمة.

الحفاظ على المساحات المفتوحة، اإلحساس بالمكان: تحقٌق  -6
 الجمالٌات، والمناطق الحساسة بٌئٌا.

 زٌادة القدرات الحضرٌة/الرٌفٌة: المفتوحة المناطقالحفاظ على  -1
الحضر كحضر والرٌف كرٌف وٌمنع  علىالحفاظ  علىٌساعد 

حماٌة األراضً  علىاألخر، مما ٌساعد  علىتعدي أٌا منهما 
الزراعٌة من التحضر وبالتالً االستراتٌجٌة الرئٌسٌة للنمو 

 الذكً.

فً إطار تحسٌن استخدام البنٌة التحتٌة القائمة فاعلٌة التكلفة:  -8
قبل القٌام بإنشاء بنٌة تحتٌة جدٌدة الحدود المسموح بها 

لالمتدادات الجدٌدة. وهذا ٌتطلب توفٌر الموارد المالٌة لترمٌم 
وصٌانة الطرق القائمة وباقً عناصر البنٌة التحتٌة. وٌمكن من 
خالل إنشاء بنٌة تحتٌة تحاكً النظم الطبٌعٌة التقلٌل من األثار 

 البٌئٌة وتوفٌر المال. 

ٌمثل المواطنون األصول األساسٌة فً  لمشاركة المجتمعٌة:ا -9
عملٌة التخطٌط لمستقبل مجتمعاتهم. فالمواطنون هم أكثر خبرة 
حول األماكن التً ٌعٌشون بها والوسائل التً ٌجب أن تنمو 

 هذه األماكن وتتغٌر من خاللها. 

تعزز مبادئ النمو الذكً تعزٌز السمات الثقافٌة والطبٌعٌة:  -10
وتزٌل الضغوط التنموٌة من  ،الثقافٌةحماٌة السمات الطبٌعٌة و

، مع على األراضً عن طرٌق زٌادة الكثافة بالمجتمعات القائمة
 .رفع كفاءة البنٌة التحتٌة القائمة

 

 الذكً النمو متطلبات تحقٌق 2-3

ٌنظر النمو الذكً بشكل مدروس فً اٌن وكٌف ٌحدث النمو، 
 وذلك بهدفحتى ٌتسنى دعم وتنشٌط المجتمعات المحلٌة القائمة، 

 تطوراتتكون  والموارد الطبٌعٌة. المساحات المفتوحة الحفاظ على
 مع مزٌج وموجهه للمشاة والنقل العام، مدمجة الجدٌدة الذكً النمو
وتكون فً الغالب ذات ، المساكنمن  أنواع ومستوٌات مختلفة من

 مختلطة.  استخدامات

تتمثل المتطلبات الرئٌسة لتحقٌق النمو الذكً فٌما ٌلً 
(Craig, 2013:) 

 الذكً. النمو بؤهداف المحلً المجتمع التزام  

 مخطط خالل من المناطق مستوى على الذكً النمو اعتماد 
  شامل. توجٌهً

 األعمال،  قبل قطاع من الخطة أهداف دعم على توافق
 الرسمٌٌن. السكان، المسإولٌن

 المناطق. مستوى على والسٌاسات األنظمة تعدٌل 

 المنطقة. مستوى على استثمارٌة استراتٌجٌة اعتماد  

 غٌر واألراضً الطرقات العامة وحرم الملكٌة على المحافظة 
  المبنٌة.

 العامة. للمنفعة األراضً لتوظٌف برنامج وضع  

 والبرامج. للخطط تموٌل مصادر إٌجاد  

 مع توافقها حال فً واعتمادها التوجٌهٌة للمخططات مراجعة 
  الذكً. النمو أهداف

 الذكً. النمو لتشجٌع وسلبٌة إٌجابٌة حوافز توفٌر 

 العناصر األساسٌة للنمو الذكً 2-4

ٌمكن التمٌٌز بٌن ستة عناصر مختلفة للنمو الذكً تشكل 
 علٌها، وتمثل هذه العوامل فً التخطٌط،القاعدة األساسٌة التً ٌقوم 

لنقل، التنمٌة االقتصادٌة، اإلسكان، التنمٌة المجتمعٌة، الحفاظ على 
( خصائص العناصر التً ٌقوم 2الموارد الطبٌعٌة. ٌوضح الجدول )

 علٌها النمو الذكً.
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 (Ye, Mandpe, and Meyer, 2009)( العناصر األساسٌة للنمو الذكً 2جدول )

ٌظهر من خالل هذا الجدول أن النمو الذكً ٌمثل نظرٌة 
متعددة األوجه تشتمل على العدٌد من األفكار فً العدٌد من المجاالت 
المختلفة. والتركٌز على هذه النقاط وتحقٌق كفاءتها ٌمكن أن ٌإدي 
إلى تحقٌق االستدامة فً كل مجال من هذه المجاالت الستة )من بٌنها 

األجٌال تلبٌة احتٌاجات على أنها " االستدامة عرٌفٌتم تالنقل(. حٌث 
 من خالل المستقبلٌةاحتٌاجات األجٌال  علىدون الجور  الحالٌة

واالزدهار تحقٌق التقدم االجتماعً حماٌة البٌئة و التكامل بٌن
 مجرد جانب واحد الذكً هو أن النمو إدراك من المهم. واالقتصادي"

 مستدام. التحول إلى مجتمع هدفه االستدامة؛جوانب  من

 فوائد النمو الذكً 2-5

للنمو الذكً فوائد عدٌدة فهو ٌحافظ على البٌئة وٌعم جمٌع 
أفراد المجتمع بمكاسبه، ٌزٌد من الكفاءة عن طرٌق الحد من إهدار 
موارد الطاقة والثروات الطبٌعٌة وتحسٌن التخطٌط العمرانً 

أفضل استغالل، من خالل الستغالل النقل العام والخدمات األخرى 
( الفوائد 3إنشاء بنٌة تحتٌة متعددة االستخدامات. ٌوضح الجدول )

 بٌئٌة(. –اجتماعٌة  –المختلفة للنمو الذكً )اقتصادٌة 

 الفوائد البٌئٌة الفوائد االجتماعٌة الفوائد االقتصادٌة

  البنٌة التحتٌة.التوسع فً وفورات تكلفة 

 .وفورات تكلفة الخدمات العامة 

  النقل.نظام كفاءة 

 .المرونة االقتصادٌة 

 دعم التكتالت االقتصادٌة. 

  نوعٌة بٌئٌة عالٌة. ذاتدعم الصناعات 

 .تحسٌن خٌارات النقل خاصة لغٌر السائقٌن 

 .زٌادة خٌارات اإلسكان 

 .ًالترابط المجتمع 

 أحٌاء -الحفاظ على التراث الثقافً )مواقع تارٌخٌة
 قدٌمة........(.

 .زٌادة األنشطة البدنٌة والصحة 

  الفراغات الخضراء والحفاظ
 المجتمعً.

 .وفرات الطاقة 

 .تخفٌض تلوث الهواء 

 .تخفٌضات تلوث الماء 

 .تخفٌض أثر الجزٌرة الحرارٌة 

 .(Craig, 2013)( فوائد النمو الذكً 3جدول )

 المستخدمة فً النمو الذكًاألدوات السٌاسٌة  2-6

تنقسم األدوات السٌاسٌة المستخدمة فً النمو الذكً إلى 
(Litman, 2011:) 

 قواعد وقوانٌن تقسٌم المناطق - أ

األداة األكثر استخداما على نطاق واسع لتحقٌق النمو الذكً 
هو قانون تقسٌم المناطق المحلٌة. فمن خالل تقسٌم المناطق، ٌمكن أن 

الجدٌدة على مجاالت محددة، وٌمكن أن تقدم حوافز تقتصر التنمٌة 
إضافٌة لكثافة األرض. تقسٌم المناطق ٌمكن أٌضا أن ٌقلل من كمٌة 
الحد األدنى لمواقف السٌارات المطلوبة التً سٌتم بناإها مع التطور 
الجدٌد، وٌمكن استخدامها لتوفٌر متطلبات انشاء الحدائق والمرافق 

 المجتمعٌة األخرى.

 م األثر البٌئًتقٌٌ  - ب

نهج واسع االنتشار للمساعدة فً النمو الذكً فً البلدان 
المتقدمة هو قٌام صانعً القرار بوضع القوانٌن التً تلزم المطورٌن 
بإعداد تقٌٌمات األثر البٌئً لخططها كشرط لقٌام الدولة و/ أو 

الحكومات بمنحهم تراخٌص للبناء. وغالبا ما تشٌر هذه التقارٌر إلى 
ٌفٌة التً سٌتم من خاللها التخفٌف من اآلثار الهامة الناتجة عن الك

عملٌة التنمٌة، والتكالٌف التً سوف ٌتحملها المطورٌن للتخفٌف من 
 هذه األثار.

 النمو الذكً )الجدوى، التكالٌف، واالنتقادات( -3

ٌناقش هذا الجزء من البحث األمور المتعلقة بجدوى النمو 
 (.Litman, 2012وتقٌٌم لالنتقادات الموجهة له )الذكً، تكالٌفه، 

 جدوى النمو الذكً 3-1

ٌشتمل النمو الذكً على عناصر تنموٌة متنوعة لخلق أنماط 
استعماالت أراضً أكثر كفاءة. وقد أشارت العدٌد من الدراسات إلى 
أن النمو الذكً ٌمكن أن ٌخفض من تكالٌف الخدمات والبنٌة التحتٌة 

ل ما ٌقدمه من وفورات على الطرق، المٌاه، العامة، من خال
الصرف، النقل المدرسً، خدمات التوصٌل، المنافع، ومرافق انتظار 
السٌارات. وذلك من خالل تحسٌن إمكانٌة الوصول وتخفٌض معدل 

 التنمٌة االقتصادٌة النقل التخطٌط

 التخطٌط الشامل. -
 .مختلطة استخدامات أراضً -
 .الكثافة زٌادة -
 . الشوارع اتصالٌه -
 .كفاءة البنٌة التحتٌة -
 .المرافق العامةوتصمٌم  تخطٌط -
 الثورة التكنولوجٌة والمعلوماتٌة؟ -

 
 المرافق الخاصة بالمشاة. -
 المرافق الخاصة بالدراجات. -
 التعزٌزات الخاصة بالنقل العام. -
 تكامل النظم واتصالٌة الشبكة. -
 تكنولوجٌا النقل. -

 
 .مناطق األعمال -
 منطقة وسط المدٌنة. إحٌاء -
 التنمٌة بنظام الملًء. -
تعظٌم االستفادة من البنٌة التحتٌة  -

 القائمة.
 التجارة االلكترونٌة. -

 الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة التنمٌة المجتمعٌة اإلسكان

 اإلسكان متعدد األسر. -
البلوكات السكنٌة ذات المساحات  -

 الصغٌرة.
 المنازل سابقة التجهٌز. -
السكن لذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 واألسر المتنوعة.

 
 المشاركة الشعبٌة.  -
التؤكٌد على / تعزٌز المزاٌا الفرٌدة لكل  -

 منطقة.

 
 الحفاظ على األراضً الزراعٌة. -
 الحفاظ على تقسٌم المناطق. -
 الحفاظ على حقوق االرتقاء. -
 الحصول على حقوق التطوٌر. -
 الحفاظ على المناطق التارٌخٌة. -
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التنقل بالسٌارة لكل فرد، مما ٌإدي إلى تخفٌض التكالٌف سواء 
 (.15المباشرة أو الغٌر مباشرة للنقل )

المجتمعات القائمة على النمو الذكً بانخفاض معدل  تتمٌز
الوفٌات نتٌجة الحوادث المرورٌة عنها فً المجتمعات القائمة على 

( مقارنة بٌن عدد الوفٌات 4التشتت الحضري. وٌوضح الشكل )

نتٌجة الحوادث المرورٌة فً المدن األمرٌكٌة القائمة على النمو 
لحضري وٌالحظ من خالل الذكً والمدن القائمة على التشتت ا

الشكل انخفاض كبٌر فً معدالت الوفٌات فً المدن القائمة على النمو 
 Lucyالذكً عنها فً المدن القائمة على التشتت الحضري )

2002.) 

 

ٌمكن أن  النمو الذكً من سٌاسات متكاملة تنفٌذ مجموعة
، حٌث ٌمكن أن تؤثٌرات هامة على استعماالت األراضً ٌكون لها

 رةالسٌاب والتنقل األرض الفرد من معدل استهالكتإدي إلى خفض 
 .(Litman, 2005):، أو حتى أكثر 40-20بنسبة  الخاصة

تهدف استراتٌجٌات وسٌاسات النمو الذكً الخاصة 
 (: 18باستعماالت األراضً إلى ما ٌلً )

تخطٌط المواقع، مع التركٌز على إمكانٌة الوصول للمشاة وخدمة  -
 المرور العابر.

وللتنمٌة التً الحوافز والمكافؤت الستعماالت األراضً المطلوبة،  -
 توفر النقل المطلوب.

توازن النمو فً الوظائف مع تطورات أسعار السكن، ومواقعها  -
 لتتناسب مع احتٌاجات قوة العمل ومستوي دخولهم.

عامه كافٌة بما ٌتناسب مع التنمٌة أو  خدماتالمتطلبات لتوفٌر  -
 لتحقٌق الحد األدنى من معاٌٌر الخدمة.

المناطق التً تكون الخدمات اقتصار النمو الحضري علً  -
 الحضرٌة بها متاحة بالفعل.

التناسق بٌن خطط استعماالت األراضً المحلٌة وخطط النقل  -
 اإلقلٌمٌة.

الحد األدنى وكذلك الحد األقصى لكثافات التنمٌة ونسب المساحة  -
 األرضٌة التً تضمن ركوب مشارك كافً للنقل العام. 

 .تكالٌف النمو الذكً 3-2

ٌإدي النمو الذكً، واستراتٌجٌات إدارة استعماالت األراضً 
المرتبطة به إلً زٌادة بعض تكالٌف التنمٌة، والحد من بعض 
التكالٌف األخرى. وال سٌما أنه ٌمٌل إلً زٌادة تكالٌف التخطٌط 

وحدة األرض من المرافق العامة وتكالٌف إنشاء نصٌب وتكالٌف 
نخفاض نسبه األراضً الالزمة لكل المشروعات، إال أن ذلك ٌقابله ا

وحدة، خفض متطلبات الطرق وأماكن االنتظار، تخفٌض أطوال 
خطوط المرافق، خفض تكالٌف التشغٌل والصٌانة، وتوفٌر المزٌد من 
الفرص لبنٌة تحتٌة متكاملة، باإلضافة إلى الوفورات فً تكالٌف 

لٌف التشتت النقل. ونتٌجة لذلك تبقً تكالٌف النمو الذكً أقل من تكا
 الحضري وخصوصا على المدي الطوٌل.

المورد الرئٌسً الحقٌقً للنمو الذكً هو الحد من مساحة 
األرض إلى الحد الذي ٌنفذ عنده النمو الذكً باستخدام الحوافز 
السلبٌة )القٌود المفروضة على التوسع العمرانً، والتكالٌف العالٌة 

ر المساحات الكبٌرة لألراضً(. ونظرا ألن كثٌر من الناس تختا
لدواعً خاصة بالمكانة االجتماعٌة أكثر من الحاجة الوظٌفٌة لها، 
لذلك فإن كثٌر من الناس سوف تقبل بمساحة أصغر أو إسكان متعدد 
األسر إذا كان ذلك أكثر قبوال من الناحٌة االجتماعٌة وإذا تم تنفٌذ 

 –األمن  توفٌر –استخدام الحوافز اإلٌجابٌة )مثل تحسٌن الخدمات 
القدرة علً تحمل التكالٌف بالمناطق الحضرٌة( لذلك فإن 
المستخدمٌن )الناس الذٌن ٌختارون هذه المواقع( سوف ٌكونوا أفضل 
حاال بصفة عامة من األخرٌن الذٌن لن ٌختاروا المعٌشة فً 

 (.15مجتمعات النمو الذكً )

 .االنتقادات الموجهة للنمو الذكً 3-3

ن االعتراضات حول استراتٌجٌات النمو ٌثٌر النقاد عددا م
 (: Litman, 2012) أهمهاالذكً، 

  عدم فاعلٌة إدارة استعماالت األراضً فً تحقٌق أهداف
 .النقل

ٌري بعض الخبراء أنه فً المدن الحدٌثة الموجهة نحو 
التبعٌة للسٌارات، أصبح فً حكم المستحٌل تغٌٌر سلوك التنقل بشكل 

(. لكن وكما تم فهمه من اآلثار 1991ملحوظ بها )غوردون، 
المختلفة الستعماالت األراضً على تحسٌن عملٌة التنقل، فقد زادت 
الفعالٌة المحتملة إلدارة استعماالت األراضً لتحقٌق أهداف تخطٌط 

 النقل وأصبحت مقبولة على نطاق واسع.

 تفضٌل المستخدمٌن لالنتشار والتبعٌة للسٌارات. 

خدمٌن ٌفضلون االنتشار والتبعٌة ٌري النقاد أن المست
للسٌارات. ولكن هناك أدلة كثٌرة على أن العدٌد من المستخدمٌن 

 ٌفضلون مجتمعات النمو الذكً ووسائط النقل البدٌلة.

 ٌزٌد النمو الذكً من التنظٌم وٌحد من الحرٌة. 

 

تعتمد على النمو الذكً والمدن التً تعتمد ( مقارنة بٌن معدالت الوفٌات نتٌجة الحوادث المرورٌة بالمدن االمرٌكٌة التً 4شكل )
 .(Ewing, 2011) على االنتشار
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ٌري المنتقدون أن النمو الذكً ٌحد من الحرٌات بشكل 
تراتٌجٌات النمو الذكً تخفف من األنظمة ملحوظ، ولكن العدٌد من اس

القائمة، وتزٌد من الحرٌات المختلفة، على سبٌل المثال، الحد من 

متطلبات مواقف السٌارات، ٌسمح بتصمٌم أكثر مرونة، وزٌادة 
 خٌارات التنقل.

 ٌقلل النمو الذكً من القدرة على تحمل التكالٌف. 

ٌف السكن، ٌري المنتقدون أن النمو الذكً ٌزٌد من تكال
ولكنهم تجاهلوا أنه ٌوفر المال ولكن بطرق مختلفة من خالل خفض 
االحتٌاجات من وحدة األراضً، وزٌادة خٌارات اإلسكان، والحد من 
أماكن وقوف السٌارات، وتكالٌف البنٌة التحتٌة، والحد من تكالٌف 

 النقل.

 ٌزٌد النمو الذكً من حدة االزدحام. 

أنه ٌزٌد من حجم الحركة  ٌري المنتقدون للنمو الذكً
المرورٌة مما ٌإدي إلى االزدحام وبالتالً ٌقلل من كفاءة نظام النقل 
وجودة الخدمة، وذلك استنادا إلى نماذج بسٌطة للعالقة بٌن الكثافة 
وتولد الرحالت. إال أن النمو الذكً ٌقلل نصٌب الفرد من عدد 

االزدحام.  الرحالت باستخدام المركبات، والتً بدورها تقلل من
والبٌانات التجرٌبٌة تشٌر إلى أن المجتمعات ذات النمو الذكً 
تنخفض بها تكالٌف االزدحام لكل فرد عن المجتمعات القائمة على 

 التشتت الحضري.
 

 .النمو الذكً واالستدامة -4

ٌرتبط مفهوم االستدامة بشكل شائع بثالثة قضاٌا رئٌسة، هً 

 التنمٌة االقتصادٌة، التنمٌة البٌئٌة، والعدالة االجتماعٌة. وتقع التنمٌة

خص المبادئ األساسٌة المستدامة عند نقطة االلتقاء بٌنهم. وتتل

 (: 15لالستدامة التً ٌقوم علٌها النمو الذكً فٌما ٌلً )

 المبدأ األول: دمج وسائل النقل وتخطٌط استعماالت األراضً.

  إجراء تخطٌط النقل وتخطٌط استعماالت األراضً فً وقت
واحد. الستٌعاب أثار استعماالت األراضً على الطلب على 

أثار نظام النقل على أنماط تطوٌر النقل والعرض، فضال عن 
 األراضً.

  استخدام سٌاسات خطة النقل لتشجٌع شكل وتصمٌم السٌاسات
المدعومة الستعماالت األراضً )علً سبٌل المثال تعدد 
االستعماالت، االستعماالت المدمجة، االستعماالت المتداخلة، 

 (.الخاستعماالت تدعم حركة المشاة ..... 

 مساندة سٌاسات استعماالت األراضً فً  التركٌز على أهمٌة
 تحقٌق أهداف النقل.

 

 

 .المبدأ الثانً: حماٌة الصحة البٌئٌة

  األهداف الطرق التً ٌمكن أن تساعد أنظمة النقل فً تحقٌق
 البٌئٌة وتقدٌم الدعم فً اتجاهات الخطة االستراتٌجٌة.

  تحدٌد استراتٌجٌات لتخفٌف حدة أثار النقل على األرض والمٌاه
 . البٌئًوالنظام 

 االستراتٌجٌات الالزمة للتخفٌف من أثار أنشطة النقل. 

 .المبدأ الثالث: دمج األهداف االجتماعٌة

 اعد أنظمة النقل فً تحقٌق االعتراف بالطرق التً ٌمكن أن تس
وتقدٌم الدعم فً اتجاهات الخطة  –األهداف االجتماعٌة 

 االستراتٌجٌة.

  االستراتٌجٌات الالزمة لتحقٌق أقصً قدر من الوصول للفرص
لألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة وذوي الدخل المنخفض 

 عن طرٌق الحد من السفر وتحسٌن العبور.

 .االقتصادٌة المبدأ الرابع: دعم التنمٌة

  االستراتٌجٌات الالزمة لدعم التنمٌة وإعادة تطوٌر المناطق
 ذات األولوٌة مثل مراكز المدن ومراكز الضواحً.

  االستراتٌجٌات الالزمة لتحقٌق أقصً قدر من المرونة لنظام
 النقل.

 .والنقل المستدام النمو الذكً 4-1

من منظور النقل الحضري المستدام فإن النمو الذكً 
ٌتضمن بناء مجتمعات صدٌقة للبٌئة وتوفٌر مجموعة متنوعة من 
خٌارات )بدائل( النقل، وذلك من خالل الدمج بٌن عملٌة تخطٌط 
استعماالت األراضً وعملٌة تخطٌط النقل الحضري. وتهدف 
سٌاسات النمو الذكً إلى الربط بٌن مشروعات النقل واألنماط 

دف تحقٌق االستفادة المطلوبة الستعماالت األراضً. وذلك به
المحطات  –القصوى من البنٌة التحتٌة بصورة أكثر كفاءة )الطرق 

 ..... الخ( وتقلٌل األثر البٌئً.–

ومن خالل استخدام نهج النمو الذكً ٌمكن النظر إلى 
استراتٌجٌات استعماالت األراضً على أنها من شؤنها التقلٌل من 

البٌئٌة، وتحقٌق نوعٌة حٌاة  حجم الطلب على النقل، التقلٌل من األثار
أفضل. فسٌاسات النمو الذكً تتجه نحو تخفٌض مساحة األرض 
المخصصة للطرق وأماكن انتظار السٌارات لكل فرد، وتقلٌل معدل 

 –)النقل العام  ملكٌة السٌارة وزٌادة معدل استخدام أنماط النقل البدٌلة
ً فً تحقٌق ( دور النمو الذك5. ٌوضح الشكل )المشً( –الدراجات 

االستدامة فً مجال النقل الحضري من خالل تقلٌل مسافات االنتقال 
واالعتماد على أنماط النقل الصدٌقة للبٌئة وتحقٌق العدٌد من الفوائد 

 االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة.

 

 تقلٌل مسافات انتقال  أنماط استعماالت كثٌفة ومتداخلة النمو الذكً

الحفاظ على والتوسع فً أنماط 
)المشاة النقل الغٌر ألً 

 العام.والنقل والدراجات( 

 اقتصادٌةفوائد 
 واجتماعٌة
 وبٌئٌة

الخدمات ، توفٌر تكالٌف البنٌة التحتٌة
 ،تحسٌن إمكانٌة الحصول علٌهاو العامة،

 الحد من السفر بالسٌارة الخاصة

 ( دور النمو الذكً فً تحقٌق االستدامة فً مجال النقل الحضري )الباحث(.5شكل )
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 خصائص النقل فً إطار النمو الذكً 4-2

 المدٌنة تخطٌط فً هاما دورا والمواصالت النقل شبكة تلعب
 بعضها استعماالت األراضً الحركة. وترتبط شراٌٌن تمثل باعتبارها
 بالمدٌنة أحد الحركة تخطٌط وٌعتبر الطرق، شبكة خالل من البعض

  .المستوٌات كافة على الناجح التخطٌط أهم عناصر

والتنقل زٌادة المشً وركوب الدراجات  ٌمٌل النمو الذكً إلً
شكل  -عبر وسائل النقل العام والحد من التنقل بالسٌارات الخاصة 

(. تختلف اآلثار على التنقل تبعا لعوامل كثٌرة، بما فً ذلك مزٌج 6)
من االستراتٌجٌات التً ٌتم تنفٌذها، وكٌف وأٌن ٌتم تنفٌذها، وتمٌل 

على  استراتٌجٌات النمو الذكً إلى أن تكون أكثر فعالٌة إذا ما نفذت
 شكل برنامج متكامل. 

على سبٌل المثال، اإلسكان الكثٌف، والمبانً الشاهقة سوف 
تظل تعتمد على السٌارة إذا كانت تقع فً مناطق معزولة موجهه نحو 
االعتماد على السٌارات، أما إذا كانت تقع على شوارع المشاة مع 

المرجح المحالت التجارٌة وخدمة نقل عام قرٌبة وعالٌة الجودة، فمن 
 أن تقلل إلى حد كبٌر من تنقل سكانها بالسٌارة. 

ٌمكن أن تقلل برامج النمو الذكً المتكاملة إلى حد كبٌر 
إجمالً التنقل بالسٌارة. فسكان مجتمعات النمو الذكً عادة تتحرك 

: أقل مما فً المجتمعات الموجهة نحو االعتماد على  60-20بمعدل 
( متر 500:250)المشً  علىتماد السٌارة نتٌجة زٌادة معدل االع

 وتتمثل أهم(. 1شكل ) –ألداء العدٌد من األنشطة كبدٌل للسٌارة 
 :ٌلً النقل فً إطار النمو الذكً فٌما خصائص

 ٌشمل: ومترابط متكامل الوسائط متعددوتنقل  نقل نظام .1

 .ممرات المشاة 

 للدراجات. خاصة وطرق وحارات ممرات 

 مشترك. نقل وسائط 

 طرق. شبكة 
 بالضرورة لٌس ولكن كافٌة سعة ذات واضحة شوارع شبكة .2

  :من تتؤلف فائضة سعة ذات

 باألحٌاء تحٌط رئٌسة شوارع. 

 تجمٌعٌة. شوارع 

 محلٌة. شوارع 

 للبٌئة. الملوثة غٌر الفردٌة النقل لوسائط ممرات 
 

 
 

( تؤثٌر سٌاسات النمو الذكً على معدل ملكٌة 6شكل )
 (Raven, 2011)السٌارة 

 

 
 
( تؤثٌر النمو الذكً على استخدام أنماط النقل 1شكل )

((Lawrence,2011 

 
 
 ضمن العامة والملكٌة الطرق حرم على للمحافظة خطة .3

  العمرانً. للنمو العام المخطط
 :والتجارٌة السكنٌة األحٌاء ضمن الشوارع تمٌز .4

 العابر المرور ٌخترقها قلما(Transit). 

 وتقلٌل االزدحام. المركبات سٌر انخفاض كثافة 

 النقل. أنماط كافة تخدم مرنة تصمٌم معاٌٌر 

 السٌارات لوقوف أماكن مع "عرضا أقل شوارع. 

 منخفضة للمركبات. سٌر سرعة 

 والدراجات. لحركة والمشاة الشوارع تهٌئة 

 بالمشاة. خاصة شبكة 

 العمل، التسوق،  ألماكن اقتصادٌا واجتماعٌا مالئم وصول
 العامة. والمرافقالخدمات، المدارس، 

 المشً  :التالً بالتراتب أفضلٌات مع متوازن نقل نظام– 
 البضائع توصٌل مركبات حركة -المشترك النقل -الدراجة 

 السٌارات - (HOV)اإلركاب  العالٌة السٌارات -والخدمات 
 ."واحدا "فردا تحمل التً

 التً والنشاطات محٌطها مع تتآلف عالٌة جمالٌة ذات نقل نظم 
 .علٌها تطغى أن من بدال بها تحٌط

 والعمل: لإلقامة مناسب محٌط 
 أجزائها. وبٌن األحٌاء بٌن مباشر اتصال  -
 المختلفة. النقل وسائط بٌن متوائمة سبل انتقال  -
 لذلك. حوافز مع االنتقال، على الطلب من للحد برامج  -
 الكفوء. التشغٌل تحقق إدارة نظم  -

 نقل نظام هو المستهدف بؤن أعاله ورد ما اختصار وٌمكن
 على وٌعزز القابلٌة المختلفة األماكن إلى الوصول ٌإمن الكفاءة عالً

 هذا ولكن.المنطقة وصحة وحٌوٌة جاذبٌة من تزٌد بطرٌقة التحرك
 المرافق تكون أن تتطلب النقل طبٌعة ألن التحقٌق سهل لٌس الهدف
 الوصول. تؤمٌن ٌمكن ذلك ال وبدون الحً فً شًء كل من قرٌبة

( التؤثٌرات المختلفة لعوامل النمو الذكً على 4ٌلخص الجدول )
 نشاط التنقل بالمناطق الحضرٌة.
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 التأثٌر على التنقل العامل

 إمكانٌة الوصول
تقلل مناطق اإلسكان المركزٌة المسافات المقطوعة بنسبة  –تقلٌل عدد الرحالت لكل فرد  -

 % من المناطق الحضرٌة الممتدة.40:  10تتراوح بٌن 

 زٌادة معدل استعمال األنماط البدٌلة للنقل. –تقلٌل التنقل  –تقلٌل عدد مالكً السٌارات  - الكثافة

 تتجه نحو تخفٌض التنقل بالسٌارة، وزٌادة معدل استخدام الوسائط البدٌلة وخاصة المشً. - تداخل االستعماالت

 معدل استخدام الوسائط البدٌلة.زٌادة  - التمركز

 اتصالٌة الشبكة
كما أن تحسٌن االتصالٌة  –زٌادة درجة االتصالٌة بٌن الطرق ٌمكن أن ٌقلل من التنقل بالسٌارة  -

 بٌن الطرق ٌقلل من االعتماد على السٌارة.

 تزٌد الشوارع متعددة الوسائط استخدام الوسائط البدٌلة. - تصمٌم الطرق

 تحسٌن مسارات حركة المشاة والدراجات ٌدفع إلى تقلٌل االعتماد على السٌارة الخاصة. - الدراجات.المشاة ومسارات 

 ٌزٌد من حركة الركاب وٌقلل من الرحالت بالسٌارة. - كفاءة المرور 

 التقلٌدٌة.ٌتجه نحو تقلٌل معدل ملكٌة السٌارة واستعمالها وزٌادة االعتماد على الوسائل  - إدارة وتوفٌر أماكن االنتظار

 تصمٌم الموقع
تصمٌم الموقع على اساس توفٌر وسائط بدٌلة أكثر ٌمكن أن ٌقلل من رحالت السٌارات  -

 خصوصا إذا نفذت مع إدخال تحسٌنات على وسائط النقل األخرى.

 إدارة الحركة
سوف  التوجه نحو تقلٌل معدل ملكٌة السٌارة واستخدامها وزٌادة استخدام الوسائط البدٌلة. األثار -

 تختلف تبعا لعوامل محددة.

 تقلٌل معدل ملكٌة السٌارة واستخدامها، زٌادة استخدام الوسائط البدٌلة. - البرامج المتكاملة للنمو الذكً.

 (Litman, 2011( التؤثٌرات المختلفة لعوامل النمو الذكً على نشاط التنقل بالمناطق الحضرٌة )4جدول )
 
دور النمو الذكً فً خفض حجم الطلب  4-3

 على النقل

فً خفض ٌظهر دور النمو الذكً 

حجم الطلب على النقل عبر مسارٌن، ٌتضمن 

المسار األول القواعد والقوانٌن الخاصة بتقسٌم 

التخطٌط المناطق، بٌنما ٌتضمن المسار الثانً 

التشاركً الشامل للجهات المسئولة مما ٌساعد 

على استحداث تجمعات، فرص إسكان متنوعة، 

خدمات مشتركة، تنمٌة موجهة نحو االعتماد 

نقل  -دراجات  –على األنماط البدٌلة للنقل )مشاة 

عام(. ٌنتج عنها أهداف متقاربة ومسافات انتقال 

نقل قصٌرة. مما ٌعزز االعتماد على أنماط ال

الغٌر ألً وٌقلل من االعتماد على السٌارات 

الخاصة، وٌإدي إلً خفض حجم الطلب على 

 (.8)شكل  -النقل 

إجراءات النمو الذكً لتحقٌق االستدامة  4-4
 فً مجال النقل.

( اإلجراءات المختلفة 5ٌوضح الجدول )
 للنمو الذكً لتحقٌق االستدامة فً مجال النقل.
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 اإلجراءات األهداف السٌاسة
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وضع خرٌطة تقسٌم مناطق لزٌادة المساحة للتنمٌة المتداخلة والكثٌفة والحد من مناطق التنمٌة منخفضة  -
 الكثافة بالمدٌنة.

 المكانً للمدٌنة لمنع المدٌنة من التمدد واالنتشار خارج سٌاجها. تحدٌد حدود النمو -
 توفٌر حوافز للمطورٌن لتطوٌر تنمٌة استعماالت كثٌفة ومتداخلة. -
 زٌادة ضرٌبة األراضً للتطورات منخفضة الكثافة. -
ة مع المناطق توفٌر المرافق ووسائل الراحة فً تنمٌة االستعماالت المختلطة لجعلها أكثر جاذبٌة مقارن -

 منخفضة الكثافة.
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 النظر فً التسلسل الهرمً للطرق وتصنٌفها وفقا لذلك. -
 تعدٌل الطرق القائمة حسب الحاجة.-إعادة تصمٌم -
 ضمان أن تخدم الطرق الغرض األساسً الذي أقٌمت من أجلة. -
 توفٌر فرش الشوارع، واإلضاءة وفقا لتصنٌف الطرق.  -
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 توفٌر األرصفة المستمرة والمترابطة، وممرات الدراجات لتوفٌر إمكانٌة الوصول للجمٌع. -
 وأرصفة المشاة وأماكن االنتظار.فصل األرصفة عن الطرٌق باستخدام الحواجز، تنسٌق المواقع بٌن الطرق  -
 واألنفاق. الكباريضمان سالمة المشاة فً التقاطعات من خالل  -
 انتقال البائعٌن من مناطق المشاة إلى مواقع بدٌلة. -
 توفٌر اإلضاءة، لزٌادة السالمة فً ممرات المشاة. -
 فصل ممرات الدراجات عن السٌارات باستخدام حواجز. -
اة وغرس األشجار على طول األرصفة وتوفٌر الفرش والتجهٌزات إلضافة قٌمة جمالٌة توفٌر ممرات مغط -

 توفٌر مواقف أمنه للدراجات الهوائٌة فً المناطق الرئٌسة.-وجذابة
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 توفٌر فرص متنوعة لإلسكان بالقرب من مناطق تمركز الخدمات. -
 توفٌر فرص لإلسكان بؤسعار معقولة وبمساحات مختلفة لتتناسب مع مستوٌات الدخول المختلفة. -
 )استدامة المالئماإلسكان  من والمستقبلٌة الحالٌة االحتٌاجات المقترحة اإلسكان سٌاسات تلبً أن ضمان -

 اإلسكان(
 المسكن الحصول على فً المنخفض الدخل ذات لألسر اإلسكان تٌسٌر فرص من األدنى الحد ضمان -

 .المالئم
 الدخول ذوي المصري الشعب أبناء االقتصادٌة لغالبٌة القدرة على قٌاسا السكنٌة الوحدات بناء تكلفة -

 .والمنخفضة المتوسطة
 جٌدة فً كل منطقة لتقدٌم الخدمة لروادها.توفٌر مدارس حكومٌة  -
 الحفاظ علً الجودة والمعاٌٌر المشتركة للمدارس. -
 تنفٌذ للسٌاسات التً تتٌح لألسر أرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومٌة فً منطقتهم فقط. -
 توفٌر المحالت التجارٌة التً تقدم الخدمات والتً تخدم الضرورٌات الٌومٌة فً كل مكان. -

 بالمجتمع. االقتصادٌة الشرائح مختلف احتٌاجات تلبً التً اإلسكان أنماط تطوٌر -

 

 الخالصة: -5

تناول هذا البحث دور النمو الذكً فً بناء نظام نقل 
 حضري مستدام وقد خلص إلً:

  ٌكمن الهدف األساسً من المدٌنة الحدٌثة فً توفٌر بنٌة تحتٌة
لمدٌنة متطورة فً جمٌع المجاالت تتوفر فٌها الخدمات 

 إلكترونٌا  بكفاءة عالٌة 

 عصر المعلومات فً المدٌنة على تطرأ التً تتضمن التغٌرات 
 إعادة المدٌنة، ودورها فً ألنشطة ووصفٌة مكانٌة فً: تغٌرات

 الذي ٌتمٌز المعلوماتٌة عصر بالئم بما العمرانً الهٌكل صٌاغة
 استخدام فً وفورات وتحقٌق التقلٌدٌة المدٌنة دور بتقلٌص
 .كمشكلة النقل والمرور التقلٌدٌة المشكالت وخفض حجم الطاقة

 ًمجموعة من األسس والمبادئ إلى ٌشٌر مفهوم النمو الذك 
 . النقلنظام استعماالت األراضً و كفاءة تهدف إلى زٌادةالتً 

  ٌتكون النمو من مختلف عوامل التنمٌة التً تحقق أنماط
استخدام األراضً أكثر كفاءة. وتشٌر العدٌد من الدراسات أن 
النمو الذكً ٌمكن أن ٌقلل من تكالٌف البنٌة التحتٌة العامة 
والخدمات، وتوفٌر وفورات على الطرق، المٌاه، الصرف 

توصٌل، ومرافق وقوف الصحً، النقل المدرسً، خدمات ال
 السٌارات.

 االستراتٌجٌات من  العدٌد فعالالالنمو الذكً  برنامج ٌتضمن
 إٌجابٌةتقدم حوافز مبادئ السوق و تعكس، وكثٌر منها المتكاملة
 كفاءة. نقل بشكل أكثرأنماط استعماالت أرضً و الختٌار

عدٌدة،  مشاكل تساعد على معالجةأن  البرامج ٌمكن لمثل هذهو
 العدٌد من الفوائد. توفرو

 البنٌة التحتٌة تكالٌف توفٌر للحد من النمو الذكً ٌمٌل 
الحد من إمكانٌة الحصول علٌها و وتحسٌن، والخدمات العامة

المباشرة وغٌر  تكالٌف النقل وتقلٌل الخاصة، السٌارةب التنقل
 المباشرة.
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 النتائج 5-1

  ًالمناسب للتنمٌة ٌعتبر نمط النمو الذكً هو نمط النمو العمران
الحٌاة،  نوعٌة العمرانٌة للمدٌنة الحدٌثة فً ظل تدهور

 ومحدودٌة الموارد.

 فً إطار النمو الذكً فً الحفاظ  النقل نظام تتمثل أهم خصائص
لما )المشاة والدراجات( على والتوسع فً أنماط النقل الغٌر ألً 

 له من فوائد عدٌدة.

 المختلفة  لتكالٌفا على ستعماالت األراضًا تإثر أنماط

تمٌل إلى  هذه التكالٌف العدٌد من. ووالمجتمع للمستهلكٌن
(، الحضرٌة الهامشٌةالتشتت، والتنمٌة ) االمتداد مع الزٌادة

أكثر اندماجا، ) النمو الذكً من خاللٌمكن تخفٌضها و

 (.متعددة الوسائطمختلطة، وتنمٌة 

  التحتٌة، ٌمٌل النمو الذكً للحد من تكالٌف توفٌر البنٌة
الخدمات العامة، الحد من السفر بالسٌارة الخاصة، 

 وبالتالً تقلٌل تكالٌف النقل المباشرة وغٌر المباشرة.

 التوصٌات 6-2

 صٌاغة إعادة الحدٌثة للمدٌنة تحدث التغٌٌرات التً تتطلب 
 التغٌٌرات، وذلك عن طرٌق إعادة هذه لٌواكب العمرانً الهٌكل
الذي  المعلوماتٌة عصر بالئم بما العمرانً الهٌكل صٌاغة
 فً وفورات وتحقٌق التقلٌدٌة المدٌنة دور بتقلٌص ٌتمٌز

وعلً رأسها  التقلٌدٌة المشكالت وخفض حجم الطاقة استخدام
 .مشكالت النقل والمرور

 لمتطلبات أنماط التنمٌة العمرانٌة  مستمر تقٌٌم حدوث ٌجب
 دامتها.است وضمان على معوقاتها للتغلب للمدن الحدٌثة
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