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 رسهٍم خغرافً نسركخ انُقم انسعري فً يذٌُخ ثًُ سىٌف
 دمحم جسعو عبد العزيز

 جامعة أسيؾط –كمية االدآب  –قدؼ الجغرافيا  –طالب دكتؾراه 
 :انًهخص انعرثً

تعاني مديشة بشي سوؾي  موؽ قويو روؾارن الشلوض الحزورف ءااترواة االرمورة موؽ معغسيواا ءقود أدت اتدوان اليتموة العسرانيوة           
اللديسوة شذوؾارعيا الزوويلة ءامتودادىا شذوويااات السديشوة ءزوا عووض الزيوادة الدوومانية ءاتدوان اموتة  الدوومان لمدويارة كؾسوويمة نلوض دااووض 

رعيا التا يرتلر معغسيا لمسعايير الترسيسية ا ءقد ترتب عما ذلػ معانواة معغوؼ رويااات السديشوة موؽ نلوص السديشة ءالزغط عما رؾا
 ءسائض الشلض ا ءقرؾر أدائيا 

كسا تعاني مديشة بشي سؾي  مؽ نلص اظؾط الدرفيس ءءعدم تحديد نيايات لتمػ الخظؾط مسا ترتب عمييا عذؾائية ءقؾزيا    
شذؾارن السديشة .ءتعد دراسة الشلوض الحزورت شسديشوة بشوي سوؾي  كسوا ءكيروا موؽ السؾقوؾعات شالغوة االىسيوة ءالسويسا شعود اتدوان نظوا  

ظؾر استخدام تلشيوات نغوؼ السعمؾموات جغرافيوة  ا تيوخ تدوتخدم الشتوائخ السدتخمروة مشيوا زوا استخدام االراقي شسديشة بشي سؾي  ءت
 دعؼ اتخاذ اللرار . 

 وقذ ارجعذ انذراسخ يُبهح وأسبنٍت خغرافٍخ ، وخبءد انذراسخعهى انُسى االرً :

ن السديشوة موؽ تيوخ: رتوةت الشلوض دااوض ءتشاءلت االطار الشغرت لمدراسة ا ءمحتؾف الرسالة : يدرس تركة الشلض عموي روؾار  انًقذيخ:
 السديشة ءارائريا ءتجؼ تركة السركبات عمي رؾارن السديشة مؽ تيخ اتجاىيا ءتجسياا ءمدتؾف كراةة ىذه الذؾارن.

ءانتيت الدراسة شخاتسة تؾممت لميثير مؽ الشتائخ ءالتؾميات التا تداعد زا الشيوؾ  شالودءر الوذف يلدموو الشلوض الحزورت زوا مديشوة 
 شي سؾي ب

 انًقذيــــخ

يعد الشلض شسثاشة العسوؾد الرلورف لمشذواط االقتروادف            
ءالعسرانوووي ءالسوووتسؼ لووووا تيوووخ يدووويؼ بدرجوووة كبيووورة زوووي إيجووواد 

تحتوواج إليووو. دمحم السشرعووة السمانيووة لمسشتجووات زووي الؾقووت الووذف 
 ا  (42ص ا4002اسيس الزءكةا
سؾي  عمي الزرة الغربية لشير الشيض عشد  بشيتلع مديشة 

 24طؾل   مع اط رساالا َ   472َ   24تلاطع دائرة عر  
(ا ءلذلػ زيي تبدء عمي ىيئة 2ررقاا  رمض رقؼ َ   12َ  

رريط طؾلي يأاذ محؾره االتجاه الذسالي الجشؾبي شامتداد نير 
ف رمض تربتيا الفيزية الخربةا ءىي زي ذلػ تترو الشيض الذ

مع الشدو العام لسحازغات الرعيد السرتبط ءجؾدىا بشير الشيض 
سؾي  أقرا اتدان  بشيءتسثض دائرة عر  مديشة ا ءءاديو

بيذا  ءتسثض مشظلة الدراسة . شالسحازغةلمديض الفيزي 
السؾقع السرتاح الجؾىرف لريؼ كض استخدامات األراقي زي 

زالديض الفيزي شسشظلة الدراسة يسثض أقري  ؛السحازغة
اتدان يستد عمي الجانب الغربي لشير الشيض شررة مشتغسة 

ا ا  ءمترمة ءمدتسرةا تيخ يسثض نظاقاا قخساا عريزا
ا أمام مداض شحر يؾسف إلي مشخرض الريؾم اةل  ءارؾما

 ا كؼ41الديض الفيزي   ا تيخ يبمغ اتدان زتحو اليؾارة
مدن محازغة بشي سؾي   أىؼ ىي شي سؾي مديشة بء 

 ءالتي أمبحت زي التلديؼ (2رمض  ءعامستيا اإلدارية 
مرزء  تبيب   االقترادف الجديد قسؽ إقميؼ رسال الرعيد

تسثض مديشة بشي سؾي  ء  ا (134ا  ص  4000ميخائيضا 
التؾسط اليشدسي دااض أراقي محازغة بشي  يسثضمؾقعا مركزيا 

 زية الذسالية تبعد عؽ قمب السديشة زحدءد السحازغ .سؾي 
 20 بشحؾلمسديشة  اط مدتكيؼ يشظبو عما الذسال الجغرازي

بيشسا تلع الحدءد الجشؾبية لمسحازغة عما السدازة نرديا  كؼا
  . تلريباا 

سديشة بشي سؾي  ىي الشلظة الرئيدية التي لذلػ ز
 ؽوتتجسع زييا ءتبدأ مشيا ءتشتيي إلييا تركة الشلض الحزرف بي

 . إدارياا ا ووا ءالتاشعة ليووواءرة ليوز العسرانية السجووالسديشة ءالسراك

  

 

 AUCES 
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ؾجؾد ربمة بالعةقات السمانية لسديشة بشي سؾي   ووةلد قؾيلء 
 . مؽ الذؾارن السرمؾزة دااض السديشة

ءيرووض أقرووا امتووداد  ليووا مووؽ روور  الووا الغوورب 
كؼ ا ءيحدىا مؽ الذسال قرية مشلريش ا ءموؽ الجشوؾب  44.3

ا  ريتا بشي ىارءن ءتزمشت الذرقية ءمؽ الغورب قورت: شوارءطق
ا ءيحدىا مؽ الذر  نير  ا ءالدءالظو ا ءالحمامشو ءبشي عران

الشيووض ا ءتعتبوور مووؽ أكبوور السوودن مووؽ تيووخ عوودد الدوومان زووا 
ندوسة  367454ا اذ يبموغ عودد سومانيا  محازغة بشي سؾي 

عوام مؽ جسمة سمان السحازغة ا ءالبالغ زوي  %25.7ءبشدبة 
  الجيوواز السركووزف لمتعبئووة  ندووسة . 1466427نحووؾ  4026

ءتتيؾن السديشة مؽ تي رر  ءتي  (4026العامة ءاالتراة 

؛ شلتزووووا  (1ا ء  (4روووويااات  الذوووومض   6غوووورب ا ءتزووووؼ 
أجريووت تعووديةت  2740لدووشة  2533اللوورار الجسيووؾرف رقووؼ 

تيخ أمبح بشدر بشوي سوؾي   (2عما التلاسيؼ االدارية رمض  
بشي عظيو ءالجزيرة الغربية الا جانب مديشوة بشوي سوؾي  يزؼ 

ءأمبح االسؼ مديشة بشي سؾي  .   عرام عبد الرؤءف الرلا 
ا ءترتبط مديشة بشوي سوؾي  شواإلقميؼ موؽ  (240ا ص4004ا 

اةل عدة طر  :  طريو اللاىرة/أسؾان الزراعيا ءطريو بشي 
يؾم( الرحراءف الغربيا ءطريو بشوي سوؾي /الر سؾي / اللاىرة

غرب الشيضا ءطر :   اللاىرة/ بشي سؾي  الرحراءفا ءطريوو 
  .ا ءطريو بشي سؾي / اليريسات( رر   الجيش الرحراءف 

 

 م4025( التلديؼ االدارف لسديشة بشي سؾي  عام  2رمض          
 ثًذٌُخ ثًُ سىٌف: زركــخ انُقــم خصبئص: أوالا 

 أغراض زركخ انُقم : - أ

( Liepmannليبسووان   يوورت  رزهةةخ انعًةةم انٍىيٍةةخ : -2
أن رتمووة العسووض اليؾميووة مووا ىووي إال مووؾرة مووؽ مووؾر السوود 
ءالجزر البذرف لمعسالة بيؽ مشاطو إقامتيؼ ءمشاطو عسميؼا 
 ءالتوووي تبعكووود كثيوووراا زوووي شعوووض األتيوووان عوووؽ محوووض إقوووامتيؼ

 Liepmann, K., 1945, p. 7)  ا زونن الوبعض اراور
يرت أن الدءازع االقترادية ءالسكتسثمة زي السدوتؾف السييذوي 
ءالداض زي كثير موؽ مشظلتوي الظورد ءالجوذب ليوا أكبور األ ور 
زووي انتلووال ىووذه العسالووة زووي مووؾرة ىجوورة يؾميووة شحثووواا عووؽ 

 .Liepmann, K., 1945, p  مدوتؾت مييذوي أززوض

بعواا لمغر  الذف نذأت (ا ءتكرشف الرتةت اليؾمية عادةا ت7
مؽ أجمو الرتمة ءءسويمة الشلوض السدوتخدمة  موالح بوؽ عبود 

 ( .207ا ص  4001العزيز الرؾزانا 
أن  (13ءالذووومض   (10ءيتزوووح موووؽ الجووودءل  

الحركوة إلوا العسوض جواةت زووي الترتيوب األءل بشدوبة تروض إلووي 
؛ ءيرجووع ذلووػ إلووا أن مديشووة بشووي  % مووؽ تجووؼ العيشووة32.4

رة الرئيدوووة لمسحازغوووة ءالتوووي تتركوووز زييوووا سوووؾي  ىوووي الحاقووو
سووا جعميووا محووض عسووض رئيدووي لدوومانيا  الخوودمات السركزيووة ا م2
 . ءالسراكز السجاءرة
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 م4025دااض مديشة بشي سؾي  عام   ( التؾزيع الشدبي لحركة الركاب ءزلوواا لمغر  مؽ الرتمة10جدءل   
 اإلجمالي الترفية التزاوراالجتماعي التسوق العالج سبب أكثر من التعليم العمل الغرض

 9011 91 07       21 22  992       091 9991 العدد     

     % 2919 91      1 917 912      919 919 911 

ا عما نتائخ االستبيانا الدراسة السيدانية عام      م.4025السردر: الجدءل مؽ إعداد الظالب اعتسادا
 ى:انرزهخ نغرض انزعهٍ -2

السركز التعميسا األءل زا  بشي سؾي تعد مديشة              
ا تيخ تتركز بيا مجسؾعة كبيرة مؽ  بشي سؾي محازغة 

أزىرت(ا شاإلقازة إلا  -زشا -السدارس الثانؾية شأنؾاعيا  عام
 . بشي سؾي  ءجامعة االزىر ءجامعة الشيزةكميات جامعة 

% 10ءتأتي الحركة مؽ أجض التعميؼ زي الترتيب الثاني بشدبة 
؛ ءم رد ذلػ إلا ءجؾد جامعة بشي  مؽ جسمة مرردات العيشة

اللمب الشاشض لمسحازغةا ءجامعة األزىر ءالعديد مؽ سؾي  
السدارس الثانؾية العامة ءالرشية ءالسعاىد األزىرية ءالتي 
تترف شالظاشع اإلقميسيا ءبذلػ تكعد مديشة بشي سؾي  
الحاقرة الرئيدة دااض إقميؼ بشي سؾي ا تيخ يدتلظب العسض 

زراد % مؽ إجسالي تجؼ تركة األ60ءالتعميؼ معواا أكثر مؽ 
 اقتررت الدراسة عما طةب السرتمة الثانؾية  دااض السديشة

ا أما تةميذ السرتمة  شأنؾاعيا ءزؾ  الستؾسظة ءطمبة الجامعة
؛ للمة تأ ر  االبتدائية ءاإلعدادية زلد استبعدءا مؽ الدراسة

الشلض شحركة طةب السرتمتيؽ الداشلتيؽ شلدر ما يتأ ر شو الشلض 
  .الثانؾية ءزؾ  الستؾسظة ءالجاميية( مؽ تركة طةب السراتض

جاةت زئة " أكثر مؽ  أكثريٍ سجت:انرزهخ ثغرض  -1
 %.7لترتيب الثالخ بشدبة ترض إلي سبب " زي ا

جاةت رتةت الدمان بيدف العةج زي  :رزالد انعالج -0
% ءىا تزداد شرؾرة عامة زي 4.6الترتيب الخامس بشدبة 

األسبؾن؛ ءيرجع ذلػ إلا الرترة السدائية اامواة زي نياية 
 1تؾازر العديد مؽ السدتذفيات الحمؾمية ءالتخررية شالسديشة

تبؾأت رتةت التدؾ   :انرزهخ ثغرض انزسىق -2
% مؽ إجسالي رتةت األزراد 4.3الترتيب الدادس بشدبة 

دااض السديشةا لكؾتظ مؽ الدراسة السيدانية أن أغمب ىذا الشؾن 
ا ءتكعد رؾارن: سؾ   ط السديشةمؽ الرتةت يتؼ زي مشظلة ءس
يؾليؾ مؽ أكثر الذؾارن جذبواا  41الخزار ا أتسد عرابي ا 

ليذا الشؾن مؽ الرتةتا تيخ تؾجد محةت السؾاد الغذائية 
 .ءالسةشس ءاألجيزة الييربائية ءغيرىا

زي تيؽ جاةت رتةت  :رزالد انزرفٍه وانزروٌر -2
%ا ءىي 2.4تتجاءز الترفيو زي الترتيب األاير بشدبة ال 

ندبة قئيمة ال تتشاسب ءأىسية السديشة؛ ءيكعزت ذلػ إلي قمة 
األماكؽ الترزييية ءالحدائو العامة شالسديشةا ءبالتالي عدم 
جذب تركة األزراد إليياا ءمؽ   ؼ يجب التخظيط لمتؾسع زي 

ا ءتتركز ىذه السشاطو الترزييية ءالثلافية ءالحدائو العامة
 ءسط السديشة. الرتةت زا مشظلة

 وسٍهخ انُقم انًسزخذيخ:  -ة

يتحمؼ زي ااتيار ءسيمة نلض معيشة دءن غيرىا 
ا  طؾل الرتمة ءالؾقت السكدتغر  ءالتيمرةا: عدة عؾامض مشي

دل مميية الديارات معتجؼ أزراد األسرة ءمتؾسط دامياا ء 
ا  الشلض العام السشغؼ ءغير السشغؼ إممانيات ءسائضالخامةا ء 

تؾازر السؾاق  أء أماكؽ انتغار الديارات سؾاة العامة مدت ء 
( Cadwallader, M., T., 1985, p. 206  أء الخامة.

تؼ ترشي  الرتةت دااض السديشة طبلواا لؾسائض الشلض 
 ذلػ فيسا يمي:ا ء السكدتخدمة 

تعد مؽ أكثر زبفالد انُقم اندًبعً )انسرفٍس(: -1 َك
ءيرجع ذلػ إلي انخرا  ؛  الؾسائض استخداماا دااض السديشة
ا شاإلقازة  قررواا 30 -43أجرة الركؾب ءالتي تتراءح ما بيؽ 

ا ءتدتحؾذ عمي  إلا انتغام تركتيا عما اظؾط سير معيشة
% مؽ إجسالي 46.5أكثر مؽ نرف تجؼ الرتةت ءتسثض 

؛ ءيرجع ارتران ندبتيا إلا أنيا ءسيمة تكشاسب  رتةت الدمان
 اتتياجات كثير مؽ الدمان.

يشتذر استخدام سيارات التاكدي  سٍبراد انزبكسً: -9
% 26.6شذمض كبير دااض مديشة بشي سؾي ا ءتدتأ ر بشحؾ 

مؽ إجسالي رتةت الدمان شالسديشة؛ ءيرجع ذلػ إلي عدم 
كراية ءكراةة سيارات الدرفيس شالسديشةا مسا يزظر كثير مؽ 
األزراد إلي استخدام التاكديا ىذا شاإلقازة إلي عدم السبالغة 

 جشييات ( 4 – 1كدي العداد    إذ تتراءح مابيؽ زي تعريرة تا
 م(.4025  مؽ مةتغة الظالب اةل الدراسة السيدانيةا عام 
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تزايد معدل تسمػ الديارات الخامة  انسٍبراد انخبصخ: -3
ا زلد بمغ معدل ممييتيا  دااض السديشة اةل الدشؾات األايرة

؛ ءيكسمؽ  ندسة2000سيارة ليض/ 24.2م نحؾ 4024عام 
إرجان ذلػ إلا تؾازر أعداد ءأنؾان كثيرة مؽ الديارات شأسعار 

ا ءانخرا  مدتؾت ادمة  مختمرة تكةئؼ عدد كبير مؽ األزراد
ا ءلذلػ زلد بمغت ندبة رتةت الديارات  الؾسائض العامة

% مؽ جسمة رتةت 3.1الخامة شسديشة بشي سؾي  نحؾ 
خداميا عما ا ءيلترر است سمان السديشةا ءىي مرترعة ندبيواا
 طبلة معيشة مؽ سمان السديشة.

جاةت زي الترتيب الراشع  انذراخبد انجخبرٌخ وانعبدٌخ: -4
ا  % مؽ جسمة الرتةت الداامية لدمان السديشة2بشدبة 

غر  ءيمثر استخدام ىاتيؽ الؾسيمتيؽ دااض السديشة ؛ شدبب م2
؛ ءيرجع ذلػ إلي انخرا  مدتؾت  مداتة السديشة العسرانية

 كثير مؽ سمان تمػ السشاطو. مييذة
% مؽ 4تكسثض رتةت السذاة ندبة  انسٍر عهً األقذاو: -5

ا ءأغمب ىذه الرتةت تتؼ بيدف  جسمة الرتةت دااض السديشة
التدؾ ا ءالترفية ءالعؾدة مؽ العسضا ءيكةتظ زيادة ىذا الشؾن 

ا  الدراسة السيدانية مؽ الرتةت اةل زترة الذرءة السدائية
 م .4025عام 

 زيٍ انرزهخ: -ج 

الرتمة مؽ ءسيمة إلا أارت دااض  زمؽيختمف 
تبعواا لظؾل السدازة ءنؾن السركبةا تيخ ا  بشي سؾي مديشة 

؛ شدبب مغر تجسيا ءسرعتيا  يلض شالشدبة لمديارة الخامة
ا أما سيارات الدرفيس زيزيد  ءعدم تليدىا شخظؾط سير معيشة

شخط سير معيؽ ءكثيرة معيا زمؽ الرتمة؛ ألنيا مرتبظة 
يتزح أن ندبة مؽ  التؾق ا ززةا عؽ كثرة أعظالياا

% مؽ 7.6دقائو بمغت نحؾ  20تدتغر  رتمتيؼ اقض مؽ
جسمة الركاب ءمعغسيؼ تتركز أماكؽ أعساليؼ ءدراستيؼ قريبواا 
 23مؽ محال إقامتيؼ. تمييا ندبة مؽ استغر  زمؽ رتمتيؼ 

جاةت زئة مؽ % مؽ جسمة الركابا ء 17.4دقيلة بشحؾ 
% مؽ اإلجساليا جاة 16.1دقيلة بشدبة 40تدتغر  رتمتيؼ 

معغسيؼ مؽ ركاب ريااات الغسراءت ءالرتبة الجبالا ءسؾ  
الخزارا اللريبتان مؽ مشظلة ءسط السديشةا تمتيا الرتةت 

الركاب % مؽ إجسالي 2.4ا بشدبة  دقيلة 43التي تدتغر  
 الذيؽ جاة معغسيؼ مؽ ركاب .

   م4025( التؾزيع الشدبي ءزلواا لزمؽ الذف تدتغرقو الرتمة دااض السديشة عام  14جدءل   

 اإلجمالي دقيقة فأكثر 91 دقيقة 92 دقيقية 91 دقيقية92  دقائق 91 دقائق 91أقل من  الزمن

 9011 92 921 991 191 121 992 العدد

% 117 9112 9719 012 219 912 911 

 م .4025السردر: نتائخ االستبيانا الدراسة السيدانيةا عام 
مؾلد الشبي ءبشي عظية ءالجزيرة الغربية ؛ ءيكعزت  انشٍبخبد:

السديشة. ءقد ذلػ إلي تظرف تمػ السشاطو ءبكعدىا عؽ ءسط 
دقيلة  10رتةتيؼ جاةت زئة الركاب الذيؽ استغر  زمؽ 

% مؽ إجسالي الركاب الذيؽ جاة معغسيؼ مؽ 2.3بشدبة 
 االطراف سيرا عما االقدام .

ا ثبَ عهى شىارع يذٌُخ انسركخ انًرورٌخ انذاخهٍخ   -ٍب

 ثًُ سىٌف:

( (Traffic Volumeيكعرف تجؼ تركة السرءر 
شأنو السجسؾن اليمي لمسركبات التي تسر زي نلظة معيشة أء 

ا  عمي العابديؽ زيؽ  يؽ اةل زترة زمشية معيشةعما طريو مع
ا ءيتخذ تجؼ الحركة كسكياس لتحديد  (45ا ص  4000

ا تيخ يكلاس تدزو الحركة السرءرية  كراةة ءأىسية الذؾارن

عمي الذؾارن شحرر تجؼ الحركة اةل زترة زمشية محددة قد 
تيؾن سشة أء يؾمواا أء ساعة عشد مجسؾعة مؽ نلاط الحرر 
السرءرية ءالتلاطعات السكيسة التي يتجسع عشدىا أكبر قدر مؽ 

ا ءقد اعتسدت الظالبة زي ذلػ عمي طريلة "الحرر  الحركة
اليدءف" لمسركبات سؾاة عمي ربمة رؾارن السديشة الداامية أء 

 .عمي مدااميا
لذا يجب عميشا قبض أن نتعر  لدراسة تجؼ ء 

 اتجاىاتعما أن نتعرف البد ا بشي سؾي الحركة شسديشة 
التا تتؼ داامياا أء زا أية مديشةا ءالتا تشلدؼ الشلض تركة 
 ما يمي: إلا
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 اردبهبد زركخ انُقم داخم انًذٌُخ:

( أن اتجاىات الحركة 20( ءالذمض  11يتبيؽ مؽ الجدءل  
دااض مديشة بشي سؾي  ترشف تدب مردرىا الا اربعة 

 انساط ىي:
الحركة تذسض تركة  إن ىذه زركخ يٍ انذاخم إنى انذاخم:

كض أنؾان الؾسائض عمي رؾارن السديشةا ءتتشاسب طرديا مع 
تجؼ السديشة ءالتجسعات العسرانية بيا ا تيخ تزيد زي 
التجسعات اليبيرةا ءيكذمض ىذا الشؾن مؽ الحركة محؾراا رئيدواا 

ا ءيدتخدم االزراد  زا ىذه  زي مذمةت الشلض دااض السديشة
امة أء التاكدي ءيرعب تحديد الحركة سيارات ىؼ الخ

االتجاىات التا يتخذءنيا شدبب تذاشميا ءكثرتيا اأء استخدام 
سيارات الدرفيس التي تحدد اتجاىاتيا شخظؾط تركة عما 

% مؽ 22رؾارن السديشة. ءيسثض ىذا الشؾن مؽ الحركة نحؾ 
 م.4024تجؼ تركة السرءر عما رؾارن السديشة عام 

ىي الحركة التي تشذأ   :زركخ يٍ انخبرج إنى انذاخم
اارج تدءد السديشة االدارية زا اللرف ءالسدن السجاءرة ا 

% مؽ اجسالا 43ءملردىا يمؾن دااض السديشةا ءتسثض نحؾ 
ا ءتيؾن ىذه الحركة شرؾرة  الحركة عما رؾارن السديشة

ا ءيرترع  ءاقحة زي الرباح تيؽ تبدأ رتمة العسض اليؾمية
ادةا كمسا كانت السديشة مغيرة تجؼ ىذا الشؾن مؽ الحركة ع

ءتعتسد عمي تجسعات أارت مجاءرة أكبر مشيا زي الحجؼ 
 ءتتعدد بيا األنذظة التي تجذب العديد مؽ رتةت األزراد.

 4025( اتجاىات الحركة الشلض عما رؾارن مديشة بشي سؾي  عام 11جدءل  

 انعٍُخ اردبهبد انسركخ    

 % انعذد

 44 202 داخهٍخ –داخهٍخ 

 25 131 داخهٍخ -خبرخٍخ 

 20 100 خبرخٍخ  -داخهٍخ 

 11 55 خبرخٍخ -خبرخٍخ 

 100 500 االخًبنى      

  4025السردر : الجدءل مؽ اعداد الظالب اعتسادا عما بيانات الدراسة السيدانية لسديشة بشي سؾي  عام 

 

 4025( اتجاىات الحركة السرءرية تدب مردرىا عما رؾارن مديشة بشي سؾي  عام 20رمض   
تركة مؽ الدااض إلا الخارج: ىي الحركة التي 
يشتلض مؽ اةليا االزراد مؽ السديشة الا ما يجاءرىا مؽ 
مشاطو أارت رساال مركزف نامر ءالؾاسظاا ءجشؾبا مراكز 

ا  ءالرذؽ ءسسدظا( غربا مركز اىشاسيا ءمحازغة الريؾم بباا 
ا يحدث ىذا الشسط نتيجة  ءررقا مديشة بشي سؾي  الجديدة

ا ءيكسثض معغسيا رتمة العؾدة مؽ العسضا  الشؾن الدابو
ا ءيسثض ىذا  شاإلقازة إلي رتةت التدؾ  ءالعةج ءالدراسة

 .% مؽ اجسالا الحركة عما رؾارن السديشة40الشسط نحؾ 

تركة مؽ الخارج إلا الخارج: ىي الحركة العابرة لمسديشة ءىذه 
الحركة ال تيدف إلي الؾمؾل إلي السديشة إال شغر  السرءر 
مؽ اةليا إلي ملردىا األساسي لذلػ ال تكسثض كثازة مرءرية 

% 22ا ءيذمض ىذا الشؾن مؽ الحركة نحؾ  عالية دااض السديشة
 يشة.مؽ اجسالا الحركة عما رؾارن السد

 زدى زركخ انًرور عهى شىارع انًذٌُخ: -ة
ختمف تجؼ تركة السركبات مؽ رارن إلا آار ي

إلا عامميؽ األءلا  ءيرجع ذلػ ؛تدب نؾعية أء درجة الذارن
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إذ تؾجد عةقة طردية بيؽ تجؼ تركة  اءىؾ عر  نير الذارن
الديارات ءاتدان نير الذارنا أما الثانا زيؾ درجة جؾدة 
اللظان اإلنذائا لمذارن؛ تيخ تؾجد عةقة طردية بيؽ جؾدة 

رؾىدف عبد الحسيد عبد إنذاة الذارن ءمعدل الحركة عميو  
.ءيسمؽ تلديؼ تجؼ تركة السرءر (234ا ص 2777اللادر ا 

 سديشةالا قدسيؽ عما الشحؾ التالا:عما رؾارن ال
إلا زئات الشلض شسديشة بشي سؾي   شلدؼ ربمةت

تدب تجؼ الحركة ءكثازة السرءر عمييا اةل ساعات اليؾم 
( 17الذمض رقؼ  ء  ا( 10قؼ  ر  ءلجدالقح يؾ ء ا  السختمرة

تركة السرءر عما رؾارن مديشة بشي  هديؾن الذف تذالتش
 : يتزح ما يمييخ ت سؾي 

امة لخالديارات ا  يىء  رةيفخال اتبركلستض اتح -(1-1) 
% مؽ جسمة الحركة 32.4سرتبة األءلا بشدبة ال (ديكلتاءا

 السرءرية عما الذؾارن.
و رزالدرفيس مسيارات السيمرءباص االجرة ء  يأتا  -(2-1)
%ا ءىسا ءسيمتا 11.4السرتبة الثانية بشحؾ لشلض الداامي زي ا

 زي السديشة .الشلض الجساعي السدتخدمتان 
 الخفي ( السرتبة الثالثة بشحؾ  ضلشال تار ايدلا تحتض -(3-1)

شة يدسارن بؾعيرة الؾ ذالما عىا ر مرء  % ءيرتبط5.7
 . زىامؽ أىؼ ما يسي عدالرشاعية التي ت

%ا 2البخارية السرتبة الراشعة بشحؾ ت جارالداتأتا  -(4-1)
عميؼ ءالترتةت العسض زي  عميياان دملا لعديد مؽا سادتعا

ءالتدؾ  ءالترفيو اليؾمية؛ ءيرجع ذلػ إلا مغر السداتة 
العسرانية لمسديشةا ءبؾجو عام يمثر مرءر ىذا الشؾن مؽ 

 ركزية.لسا لياأعساء شة يدسلا طسء الؾسائض عما رؾارن مشظلتي 
% لذلػ زيي  2.7الثليض بشحؾ  شلضلا ضئاسء  تأتا -(5-1)

ءرىا عما رارن تحتض السرتبة الخامدة ؛ نغرا لتركز مر 
سميسان متؾلا ءذلػ لخدمة الرشاعة ءالسحاجر رر  الشيض 

 ءنلض مؾاد البشاة الا السشاطو العسرانية غرب الشيض.
ت التي تجرىا العرباء  أايرا تأتا  الدراجات العاديةا -(4-2  

%ا 0.6الدءاب ءاالتؾبيدات( زا السرتبة الدادسة بشحؾ   
 .%( 0.24% ء 0.4

إلا زئات  الذؾارن شسديشة بشي سؾي  ؼ ربمةيتلد
تدب تجؼ الحركة ءكثازة السرءر عمييا اةل ساعات اليؾم 

لمؾقؾف عما الدعة العسمية لذبمة الذؾارن   ا السختمرة

ذسض نتائخ الدراسة تا ء بشي سؾي السيسة دااض مديشة 
رؾارن السديشة الرئيدة ءتركة السركبات  دراسةالسيدانية 

ا ازئة/ ساعة عمييا شااتةف أنؾاعيابؾتدات الركؾب السم
الؾتدة الكياسية لحجؼ  ءتدة عربة مرءر( أء  ءذلػ شاستخدام

ؾتدة طؾل الديارة ءتجسيا  ء.ن.م(ا ءيدتخدم لتحديد ىذه ال
زا تيؽ سيارة الشلض الثليض أء العربات التا تجرىا  اءنؾعيا

الدءاب تعادل ءتدتا قياسا ءيعادل األتؾبيس  ةث ءتدات 
ءالدراجة اليؾائية  0.53البخارية زتعادل  أما الدراجة  قياسا
 ا2767تدؽ سيد تدؽا  مؽ ءتدة الكياس  0.11تعادل 
( ءالذف يؾقح 10قؼ ر  لءيتزح مؽ اةل  الجدء.( 24 ص

 ءتجؼيسة الس شةيلسدن ار داني لذؾاسينتائخ عسمية الحرر ال
ئريا زي ترشي  ىذه الذؾارن ركبات عمييا ءاراركة الست

 عدة زئات كسا ىؾ مبيؽ ءىي :إلا 
   شىارع زدى انسركخ انًرورٌخ عهٍهب يررفع: -أ

 2300تدتلبض ىذه الذؾارن تجؼ تركة كبيراا يزيد عما 
تدتؾعب ىذه الذؾارن تجؼ تركة يزيد عؽ مركبة/ساعةا كسا 

سيارة/ يؾم أء شيبارة أارت تجؼ تركة يزيد عؽ  10000
لحجؼ دراسة تحميمية ءفيسا يمي ا  ءتدة ممازئة/ ساعة 2430

  الحركة عما ىذه الذؾارن ءارائريا:
 سهًٍبٌ يزىنى:   شبرع  -1

 يسمؽ تلديؼ رارن سميسان متؾلا الا  ة ة قظاعات: 
يبدأ مؽ اليؾبرت العمؾف عما  انقطبع انشًبنى: -(1-1)

 واامتجي الشيض لشير الغربية الزرة واامؾازيالشيض ررقا ءيستد 
يتلاطع  تتا مدتكيؼ ربو مدار زي الشيض قراف مع رساالا 

 جشباتو عمي ءيشتذر ا مع طريو بشي سؾيو اللاىرة الزراعي
 الذ الدياتيةا ءالسظاعؼ ءالرشاد  الترزييية األماكؽ مؽ كثير
 زي معغؼ أءقات اليؾم. اليثيرة الحركة ذات الذؾارن مؽ عديك 

يبدأ مؽ كؾبرت بشي سؾي   :انقطبع اندُىثً-(2-1)
 الشيض تتا كؾبرف الدادات ءمداض السديشةالعمؾف عما 

 لذلػ يدسا شالظريو الدائرت. الجشؾبي مترة شاللظان الغربي ؛
امتداد لملظان الدابو  ىؾ :انقطبع انغرثً-(3-1)

ءاالنعظاف غربا تؾل مديشة بشي سؾي  ءاالنحدار ررقا الا 
كؾبرت الدادات تيخ طريو بشي سؾي  السشياا ءيحتض ىذا 

عميو إذ تبمغ  يب األءل مؽ تيخ تجؼ الحركةالذارن الترت
ءتدة مرءر  4411.7مركبةا تكسثض نحؾ   1462نحؾ
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ممازئة(ا ءبذلػ يحتض ىذا الذارن الترتيب األءل مؽ تيخ تجؼ 
الحركة السرءر الشياريةا ءبرزض مؾقع ىذا الظريو يدتلظب 
العديد مؽ الرتةتا ءكذلػ الحركات العابرة لمسديشةا ألنو يكسثض 

حؾر الرئيدي لمحركة بيؽ السداض الغربي  طريو الس
اللاىرة/أسؾان الزراعي(ا ءالسداض الذرقي  مداض كؾبرف بشي 
سؾي  عما الشيض(ا كذلػ يرب فيو مداض السديشة الجشؾبي 
 طريو بشي سؾي /السشيا(ا ءيرب فيو مداض بشي سؾي  
الذسالا الغربي   طريو بشي سؾي  / الريؾم ( ا ءىؾ بذلػ 

ءتكعد سيارات  راا كبيراا مؽ الحركة مؽ ءإلا السديشة.يجسع قد
 الركاب اإلقميسية ءالدرفيس( أكثر السركبات مرءراا عمي ىذا 

% مؽ جسمة 36.1الظريوا ءتحتض الترتيب األءل بشحؾ 
ءتأتي زي الترتيب الثالخ سيارات  الحركة السرءرية الشيارية.

السيدانية %ا ءقد تبيؽ مؽ الدراسة 1.3الشلض الثليض بشحؾ 
استلظاب الظريو الدائرف لعدد كبير مؽ سيارات الشلض الثليض؛ 

مؽ  ءيرجع ذلػ إلي مشع مرءر ىذه الديارات شعدد كبير
الذؾارن السؾجؾدة بؾسط السديشةا مسا يجعميا ترزض السرءر 
ا عؽ قيو ءزتام رؾارن ءسط السديشةا  عمي ىذا الذارن شعيدا

% مؽ جسمة الحركة 4.7ءجاةت زي الترتيب الراشع بشحؾ 
السرءرية الشياريةا ءجاةت الدراجات البخارية زي الترتيب 

% مؽ جسمة الحركة السرءرية الشيارية ا 2.5الخامس بشحؾ 

ءاايرا جاةت ءسائض الشلض   االتؾبيس ا ءالعربة التي يجرىا 
% مؽ جسمة الحركة 1تيؾان ا ءالدراجة العادية ( بشحؾ 

 السرءرية الشيارية. 
تجؼ الحركة عما مدتؾت زترات اليؾم ا أما عؽ 

% مؽ جسمة 20.2زتبمغ أقراىا زي زترة ما شعد الغير بشحؾ 
أعداد السركبات اةل زترات الذرءة الثةثا ءىا تكسثض عؾدة 
العامميؽ ءالظمبة إلا مشاطو سمش2يؼا تمييا زترة الذرءة 

%ا ءىا تكسثض بداية رتمة العسض 11.1الرباتية بشحؾ 
%؛ ءيرجع 12.6ايراا زترة الذرءة السدائية بشحؾ اليؾميةا ءأ

ذلػ إلا أن ىذا الذارن يسر اارج الحيز العسراني لمسديشة 
 الظريو الدائرف( الذف يرزمو لدمان زي رتةتيؼ تؾل 

  .السديشة ءبعيدا عؽ االاتشاقات السرءرية زي  قمب السديشة
يكعد مؽ أىؼ رؾارن السديشة . شبرع صالذ سبنى: 2

 طريو مؽ لمسديشة يالرئيد السداضية؛ ألنو يكسثض الذريان
ءيستد مؽ الذسال الا  الغربيا الزراعي بشي سؾي /اللاىرة

ءيتيؾن  ترعة اإلبراليسيةاالجشؾب مؾازيا لذارن الدادات غرب 
يتيؾن  اترام 10 مابيؽ يتراءح شعر مؽ أربع تارات مرءريةا 

ءسظا  مؽ أربع تارات تارتيؽ زا كض اتجاه يررميؼ جزيرة
 ءيدسح شاالنتغار عما جانبية .

 4025عام  بشي سؾي ( متؾسط تجؼ تركة السرءر زي الداعة مؾزعاا عما الذؾارن السيسة زا مديشة 12جدءل رقؼ  

 اسى

 انشبرع

 /يالكً 

 ربكسً

 َقم 

 ٍفخف

 َقم 

 ثقٍم

 أخرح 

 انسرفٍس

 أرىثٍس

 دراخخ 

 ثخبرٌخ

 دراخخ 

 عبدٌخ

 عرثخ ٌدرهب 

 يعذحزٍىاٌ+

 خًهخ انًركجبد 

 يركجخ= وزذح

 خًهخ انًركجبد ثبنىزذح 

 انًكبفئخ"و.و. و"

 6233.0 3211 4 3 56 4 1012 114 05 1003 سهًٍبٌ  يزىنً

 2021.6 1241 3 10 42 2 620 13 122 202 صالذ سبنى

 1152.2 1323 3 1 34 2 213 - 112 051 عجذانسالو عبرف

 1112.1 1133 4 4 42 - 236 - 10 251 ٌىنٍى 23

 1253 201 2 0 42 1 - - 63 516 ازًذ عراثً

 022.6 522 1 13 61 2 - - 124 326 انسبداد

 1226.6 120 2 6 60 - 214 13 114 341 اسالو

 1341.3 242 - 24 31 - 301 - 35 340 انًذارس

 621.2 300 1 4 43 2 - - 61 220 انروظخ

 132.5 401 2 6 16 - 141 - 64 260 صفٍخ زغهىل

 1014192 11234 22 16 446 13 3223 210 114 5200 اندًهخ

م ا ءقد تؼ 4025عتسادا عمي نتائخ استسارات ترر تركة السرءر التي تست زي نيار أيام مختمرة مؽ عام االسردر: الجدءل مؽ إعداد الظالب 
 (  Kaediyali, L.R., 1978, p . 494لسعامض ءتدة السرءر السمازئة  عداد السركبات إلي ءتدات قياس ممازئة طبلواا أتحؾيض 

ءيبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءر الشيارية عميو 
ءتدة مرءر ممازئة(؛ ءيرجع  4411.7مركبة   2526نحؾ 

الذساليا ءالغربي ءالجشؾبي (  شالسدااض :  اترالو ذلػ إلا
. كثيرة مرءرية شحركة السديشة يزخ زيؾ بشي سؾي ا لسديشة
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ءبدراسة تجؼ الحركة عميو تبيؽ أن الديارات  الخامةا 
%مؽ 23.4ءالتاكدي( تكحلو أعما معدل مرءرف بشحؾ 

اجسالي تركة الديارات؛ ألنيا تتسيز شالدرعة زي زترات الذرءة 
ا ءجاةت زي الترتيب الثاني الديارات الدرفيس بشحؾ 

ءسيمة نلض رايرة شالشدبة %؛ ءالدبب زي ذلػ انيا 16.6
لمظمبة ءالعسال ءالسؾعريؽ ملارنة شالؾسيمة الداشلةا لذلػ زان 
أغمب الدمان يرزمؾنيا زي رتةتيؼا ءتأتي سيارات الشلض 

%ا يمييا الشلض الثليض 5.1الخفي  زي الترتيب الثالثة بشدبة 
% مؽ اجسالي تركة الديارات ا 2.5زي الترتيب الراشع بشحؾ 

% مؽ اجسالي تركة 4.5ات البخارية زتسثض نحؾ أما الدراج
الدياراتا  ءأايراا جاةت الدراجة العادية ءالعربة التي يجرىا 

% مؽ اجسالي تركة 0.7الحيؾان ءاالتؾبيدات بشحؾ 
 الدياراتا ءىؾ يسثض أقض معدل مرءرف عما ىذا الذارن. 

تسثض زترة الذرءة ما شعد الغير أىؼ الرترات عميوا  ءك
% مؽ جسمة تركة السركبات اةل 15تدتحؾذ عما تيخ 

زترات الذرءة الثةث؛ ءذلػ ألنيا تكسثض بداية رتةت العسض 
ءالتعميؼ ءالعةجا  ؼ تأتا شعد ذلػ زترة الذرءة الرباتيةا 

%ا تمييا زترة الذرءة السدائية بشدبة 12.3ءتكسثض نحؾ 
 % زلط.12.3

مؽ  تديس عرقي محؾر ىؾشبرع عجذ انسالو عبرف:  -3
رسال السديشة متلاطعا مع رارن سميسان متؾلا متجيا الي 

 السرءر لحركةا مترا  10 ءعرقو كؼ 2.6 طؾلو ءيبمغ االجشؾب
االتجاىيؽا ءيتيؾن مؽ أربع تارات مرءرية لةتجاىيؽا  زي

ءيكعد مؽ أىؼ الذؾارن الرئيدة شالسديشة؛ ألنو يكغذف مشظلة 
  ءسط السديشة ءقمبيا التجارف شالحركة.

ءيحتض ىذا الذارن الترتيب الثالخ مؽ تيخ تجؼ 
تركة نياريةا تكسثض نحؾ 2141الحركة عميوا ءالبالغة نحؾ

ءتدة مرءر ممازئة(ا ءبدراسة تجؼ الحركة عميو  2634.4 
لؾكتظ أن سيارات  السةكيا ءالتاكدي( تللت أعما معدل 

%مؽ تركة الدياراتا ءالدبب زي ذلػ أن 52.7مرءرف بشحؾ 
لدمان يؤ رءنيا زي رتةتيؼا ألنيا تتسيز شالدرعة زي أغمب ا

%ا 24.2زترات الذرءةا اتمييا سيارات اجرة الدرفيس بشحؾ 
ءجاةت زي الترتيب الثالخ سيارات الشلض الخفي  بشحؾ 

%؛ ءجاةت الدراجات البخارية زي الترتيب الراشع بشدبة 6.3
راجة % مؽ جسمة الحركة السرءرية ا أما األتؾبيدات ءالد4.4

% مؽ جسمة 2العادية ءالعربة التي يجرىا الحيؾان زتكسثض نحؾ 
 الحركة السرءرية.

( أن زترة الذرءة ماشعد  14ءيتزح مؽ الجدءل   
% مؽ جسمة 15.3الغير أىؼ زترات الذرءة عميوا ءتكسثض نحؾ 

أعداد ءسائض الشلض السارة زي الذارن؛ ءيرجع ذلػ إلي ءجؾد 
ءالتجارية شالذارنا كسا أنو مؽ أىؼ  عدد مؽ األماكؽ الترزييية

الذؾارن السؤدية إلا كؾرنيش بشي سؾي  عما نير الشيضا 
ءبالتالي يدتلظب عدد كبير مؽ الرتةت الترزيييةا يمييا زترة 

% ءىا رتةت الذىاب إلا 14.4الذرءة الرباتية بشدبة 
 %.43.7العسض أء التعميؼا ءأايراا زترة الذرءة السدائية بشدبة 

يؾليؾ: يلع شذيااة ملبضا ءىؾ امتداد لذارن  41رارن  -2
عما الذازعي تتا ميدان السديرية ء قرب محظة اللظار 

 عر  ءيبمغ اامترا  100 شظؾل ليرب زا رارن الدىذؾرف 
 جانب كض عما رمي  متر 4 ءيؾجد امترا  24 الذارن ىذا

سعد  اأتسد عرابي : رؾارن معو ءيتلاطع السذاةا لخدمة
 عما التجارف  الشذاط شمثازة ءيتسيز االدىذؾرت  ازغمؾل
 الدراسة شو السذاة أعداد شارتران يتسيز زيؾ لذلػ جانبيو؛

 السرءرية الحركة عما يؤ ر مسا ام(4025السيدانيةا عام 
  .الذارن بيذا

ءيبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءر الشيارية عميو 
( ءتدة مرءر ممازئة(ا أما مؽ 2624.6مركبة تعادل  2211

تيخ ترشي  السركبات تدب األنؾان عما ىذا الذارنا اتتمت 
سيارات التاكدي الترتيب األءل مؽ جسمة الحركة السرءرية 

%ا تمييا الديارات الخامة زي الترتيب الثاني 44.7بشدبة 
%ا  ؼ جاةت الدراجات العادية زي الترتيب الثالخ 45ة بشدب

%ا تمتيا الدراجات البخارية زي الترتيب الراشع 24.3بشدبة 
%ا ءتأتي سيارات الدرفيس زي الترتيب الخامس 6.3ءتكسثض 
%ا ءتأتي زي الترتيب الدادس األتؾبيدات ءتكسثض 4.4بشدبة 
تيؽ تكسثض % مؽ جسمة السركبات السارة بيذا الذارنا زي 4.1

% مؽ إجسالي عدد األتؾبيدات الستحركة عمي 44.4تؾالي 
  .جسيع الذؾارن 

ءالدياتة أسرض كؾبرف مةح سالؼ عشد نياية 
يؾليؾا ءتذغض سيارات الشلض الخفي  الترتيب  41رارن 

%ا يمييا زي الترتيب األاير عربات الشلض 4.4الداشع بشدبة 
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تجؼ تركة  % مؽ إجسالي0.5البظيةا ءىي تكسثض نحؾ 
 السركبات السارة زي الذارن.

 شىارع زدى انسركخ انًرورٌخ عهٍهب يزىسط : - ة
 2000تدتلبض ىذه الذؾارن تجؼ تركة يتراءح بيؽ          

مركبة/الداعة (ا ءتذسض رؾارن ىذه الرئة رؾارن  2300 -
رئيدةا ءىي رؾارن: أتسد عرابيا اسةما ءالسدارسا تخدم 
تركة الشلض الداامي شالسديشةا ءتختمف زي مؾاقعيا دااض 
 السديشةا ءكذلػ زي ارائريا مؽ تيخ الظؾل ءاالتدانا

 ءفيسا يمي ترريض شعزيا:
 شبرع أزًذ عراثً: -1

 ذيااةالش ءيلع السديشةا رؾارن أىؼ مؽ عديك 
 رارن دعءيك ا كؼ2.6 مترااا ءطؾلو26ءيبمغ عرقو  الداشعةا
 اإلبراليسية ترعة يعبر الذف الؾتيد الظريو ىؾ الجسيؾرية

بشي  قشاطر عشد ءيشتيي الؾليدية مشظلة زي رساالا  ءيستد
ا الجشؾب زي التجارف  شاللمب السديشة رسال يربط زيؾ سؾي ا

ءيتسيز ىذا الذارن شمثازة الشذاط التجارف عما جانبيوا تيخ 
ا  ا ءالعظؾر ا ءاليدايا ا ءاألتذية تشتذر محال بيع السةشس

ا عام  ا ءاليؾاتف السحسؾلة  الدراسة السيدانية ءالخردءات
 م(.4025

الشيارية عميو ءيبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءرية 
ءتدة مرءر ممازئة(ا 22146.2مركبة تكسثض   23440نحؾ 

ءيكةتظ أن أكثر أنؾان السركبات مرءراا عما ىذا الذارن ىي 
%؛ ءيرجع ذلػ إلي ارتران 20.4الديارات الخامة بشدبة 

السدتؾت السييذي لسعغؼ سمان السشاطو السكظمة عمي الذارنا 
مؽ جسمة السركبات عميوا % 14تمييا سيارات التاكدي ءتكسثض 

%ا  ؼ 22.1ءتأتي الدراجات العادية زي الترتيب الثالخ بشدبة 
%ا ءجاةت زي الترتيب الخامس 7.4الدراجات البخارية بشدبة 

%ا يمييا زي الترتيب الدادس 2سيارات الشلض الخفي  بشدبة 
%ا يمييا زي الترتيب الداشع 2.1عربات الشلض البظئ ءتكسثض 

%ا ءتأتي سيارات الشلض الثليض زي 0.6دبة األتؾبيدات بش
 % مؽ جسمة السركبات عميو.0.4الترتيب الثامؽ بشدبة 

تعد زترة ذرءة ما شعد الغير مؽ أىؼ زترات   ءك
% ءىا ترتبط شعؾدة 14الذرءة عميوا ءتدتأ ر بشدبة 

السؾعريؽ ءالظمبةا ءتأتي زي الترتيب الثاني الرترة الرباتية 

% مؽ 14ا تيخ يكديؼ كض مشيسا بشحؾ ءالرترة السدائية معوا 
 إجسالي تجؼ الحركة اةل زترات الذرءة الثةث عمي الذارن.

 شبرع اسالو: -2

مؽ رسال السديشة متلاطعا  يستد عرقي محؾر ىؾ
 طؾلو ءيبمغ امع رارن سميسان متؾلا متجيا الي الجشؾب

االتجاىيؽا  زي السرءر لحركةا مترا  10 ءعرقو كؼ 2.6
ا ءيكعد مؽ الذؾارن  أربع تارات مرءرية لةتجاىيؽءيتيؾن مؽ 

الرئيدة شالسديشة؛ ألنو يكغذف مشظلة ءسط السديشة ءقمبيا 
 التجارف شالحركة. 

ءيحتض ىذا الذارن الترتيب الثالخ مؽ تيخ تجؼ 
تركة نياريةا تكسثض نحؾ 2141الحركة عميوا ءالبالغة نحؾ

ركة عميو ءتدة مرءر ممازئة(ا ءبدراسة تجؼ الح 2634.4 
لؾكتظ أن سيارات  السةكيا ءالتاكدي( تللت أعما معدل 

ا ءالدبب زي ذلػ  %مؽ تركة الديارات52.7مرءرف بشحؾ 
أن أغمب الدمان يؤ رءنيا زي رتةتيؼا ألنيا تتسيز شالدرعة 
زي زترات الذرءةا اتمييا سيارات اجرة الدرفيس بشحؾ 

ض الخفي  %ا ءجاةت زي الترتيب الثالخ سيارات الشل24.2
%؛ ءجاةت الدراجات البخارية زي الترتيب الراشع 6.3بشحؾ 
% مؽ جسمة الحركة السرءرية ا أما األتؾبيدات 4.4بشدبة 

% 2ءالدراجة العادية ءالعربة التي يجرىا الحيؾان زتكسثض نحؾ 
 مؽ جسمة الحركة السرءرية.

( أن زترة الذرءة ماشعد  14ءيتزح مؽ الجدءل   
% مؽ جسمة 15.3الذرءة عميوا ءتكسثض نحؾ  الغير أىؼ زترات

أعداد ءسائض الشلض السارة زي الذارن؛ ءيرجع ذلػ إلي ءجؾد 
عدد مؽ األماكؽ الترزييية ءالتجارية شالذارنا كسا أنو مؽ أىؼ 
الذؾارن السؤدية إلا كؾرنيش بشي سؾي  عما نير الشيضا 

زترة  ءبالتالي يدتلظب عدد كبير مؽ الرتةت الترزيييةا يمييا
% ءىا رتةت الذىاب إلا 14.4الذرءة الرباتية بشدبة 

 %.43.7العسض أء التعميؼا ءأايراا زترة الذرءة السدائية بشدبة 

 شبرع انًذارس: -3

يلع شذيااة السرماح ءالعزبا ءيتيؾن مؽ تاراتيؽ            
مترااا ءيغمكب عما ىذا 26مرءرية لةتجاىيؽا ءبستؾسط عر  

الذارن االستخدام اإلدارف ءالدمشي ءالتعميسي ءالرحيا 
 ا شاإلقازة إلي عدد مؽ ءالسحمسة االبتدائية ببشي سؾي
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ة عميو ءيبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءر الشياريالسدارسا 
ءتدة مرءر ممازئة(ا ءتحتض  22614مركبة تكسثض   24354

الديارات الخامة الترتيب األءل مؽ تيخ تجؼ الحركة عما 
يمييا سيارات التاكدي زي ا %24ىذا الذارن ءتبمغ ندبتيا 
%ا  ؼ الدراجات العادية زي 44.4الترتيب الثاني بشدبة 

دراجات %ا يمييا ال22.5الترتيب الثالخ ءتبمغ ندبتيا 
%ا ءزي الترتيب 20.1البخارية زي الترتيب الراشع ءتكسثض 

الخامس جاةت سيارات الشلض الخفي  بشدبة ترض إلي 
%ا  ؼ سيارات الدرفيس زي الترتيب الدادس ءتكسثض 3.3
%ا يمييا األتؾبيس زي الترتيب الداشع بشدبة ترض إلي 2.3
تجاءز %ا ءأايراا جاةت عربات الشلض البظية بشدبة ال ت2.1
%. ءعما مدتؾت زترات اليؾما تكعد زترة ذرءة ما شعد 0.3

الغير مؽ أكثر الرترات كثازة مرءرية ءتكسثض ندبة ترض إلي 
% مؽ جسمة عدد السركبات اةل زترات الذرءة الثةثا 20.6

ءىا تكسثض انتياة معغؼ رتةت العسض ءالتعميؼا تمييا زترة 
ا ءتكسثض بداية %20.4الذرءة الرباتية بشدبة ترض إلي 

رتةت السؾعريؽ ءالظمبةا ءأايراا زترة الذرءة السدائية بشدبة 
 . % زلط27

 شىارع زدى انسركخ انًرورٌخ عهٍهب يُخفط: -ج 

 2000تدتلبض ىذه الذؾارن تجؼ تركة يلض عؽ 
ا عؽ ءسط  ؼمركبة/الداعةا ءيلع معغ ىذه الذؾارن شعيدا

السديشة ءقمبيا التجارفا كسا أن كثيراا مشيا يرتلر إلا اإلرارات 
الزؾئية التي تداعد عما تشغيؼ تركة السرءرا ءفيسا يمي 
 دراسة لحجؼ الحركة عما شعض ىذه الذؾارن ءارائريا:

ءيبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءر  رارن الدادات: -2
ءتدة مرءر  27147.6مركبة   40420الشيارية عميو نحؾ 

 ممازئة(.
يبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءر  . رارن مفية زغمؾل:4

    مركبة  26442الشيارية زي االتجاىيؽ عميو نحؾ 
 ءتدة مرءر ممازئة(. 26266.7 
يبمغ متؾسط تجؼ تركة السرءر الشيارية  رارن الرءقة: -1

ءتدة مرءر  27354.1مركبة تكسثض   26724عميو نحؾ 
 ممازئة(. 

 

 

        انخبرًخ:

راسة تجؼ الحركة  ح مؽ العر  الدابو لد2 ي تز2
 عما رؾارن مديشة بشي سؾي  أن :

ىشا  مجسؾعة مؽ الذؾارن تتسيز شارتران تجؼ 
الحركةا ءىا رؾارن: سميسان متؾلياعبد الدةم عارفا 

يؾليؾ ءبمغ تجؼ الحركة عمييا أكثر مؽ 41مةح سالؼا 
مركبة/نيارااا لذلػ  4000مركبة/الداعة أء أكثر مؽ  2300

تحدث عمييا االاتشاقات السرءريةا ءرؾارن متؾسظة الحركة 
اتسد عرابي ا ءاسةم ا ءالسدارسا ءىا تدتلبض ءىا رؾارن: 

مركبة/الداعة أء 2300إلا  2000تجؼ تركة يتراءح بيؽ 
مركبة/نياراا (ا ءأايراا جاةت الذؾارن  4000 – 2400بيؽ   

 2000التي يشخرض تجؼ الحركة عمييا إلي أقض مؽ 
مركبة/نيارااا ءىا رؾارن:   2400مركبة/ساعة أء أقض مؽ 

الداداتا ءالرءقةا ءمفية زغمؾل. كسا لؾكتظ أن ىشا  تراءت 
 .كبير بيؽ رؾارن السديشة مؽ تيخ مدتؾت اليراةة

مدتؾت كراةة مدااض السديشة راسة ؽ اةل د2 ءم2 
  يعانتيخ يك  ااجة إلا التظؾيرزي ت  أنيا د ءج2 

ثمتيا شعزيا مؽ االاتشاقات السرءرية ءمؽ أم2 
الجشؾبيا ءالجشؾبي اتشاقات التي تحدث عما السداض اإل

 .السداض ىذهيجب إعادة الشغر زي تخظيط  لػلذالذرقيا 
 انًصـبدر  وانًراخـع

 أوالا: انًصبدر:
ا مديريووة الظوور  ءالشلووضا بيانووات  بشووي سووؾي محازغووة  -2

 غير مشذؾرة .
 وووووووووووووووووو ا ىيئة الظر  ءاليبارفا بيانات غير مشذؾرة . -4
 :ءزارة اإلسووووومان ء السرازووووووو ء السجتسعوووووات العسرانيووووووة -1

ا 4006السخظوووط العوووام لسديشوووة بشوووي سوووؾي ا تلريووور عوووام 
لةمووؼ  الييئووة العامووة لمتخظوويط العسرانوويا البرنووامخ االنسووائي

 الستحدة ا اللاىرة .  
ا   انًراخع انعرثٍخ-ثبٍَب

 انكزت: -أ
 جغرافيووة زووي دراسووات :(2764  رسووؾل تبيووب تسوودأ -2

 بيرءت العربيةا الشيزة دار الشلضا
 جغرافيوة زوي دراسوات(: 2745أتسد عمي إسوساعيض   -3

  . اللاىرة ءالتؾزيعا لمشذر الثلازة دار السدنا
 جغرافيوة زي دراسات :(4002  إسساعيض عمي تسدأ  -4

 . اللاىرة ءالتؾزيعا لمشذر الثلازة دار السدنا
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(: الشلوووض أسووووس 4003زوووارء  كاموووض عوووز الوووديؽ    -5
 ا اللاىرة 1ءمشاىخ ءتظبيلات ا ممتبة االنجمؾ السررية ا ط

(: أمووؾل جغرافيووة الشلووض 2766سووعيد أتسوود عبووده   -6
 "دراسة كسية ءتظبيكية"ا ممتبة األنجمؾ السرريةا اللاىرة

( ا جغرافيوووووة الشلوووووض مغزاىوووووا 2772سوووووعيد عبوووووده    -7
 ءمرماىا ا ممتبة االنجمؾ السررية ا اللاىرة.

 الؾطؽ زي الشلض جغرافية :(2775  عبدهأتسد  سعيد -20
  اللاىرة السرريةا ممتبة األنجمؾ العربيا
(: جغرافيوة الشلوض 2740مةح الوديؽ عموي الذوامي   -22

 ءالسؾامةتا األنجمؾ السرريةا اللاىرة .
(: الشلض"دراسووة 2754مووةح الووديؽ عمووي الذووامي    -24

 جغرافية"ا مشذأة السعارفا اإلسمشدرية.
جغرافيوة الشلوض االظبعوة  (:2775  دمحم اسيس الزءكة -21

 .ا اإلسمشدرية دار السعرزة الجاميية ا األءلي
 انًدالد وانذورٌبد انعهًٍخ:-ة
 الوووداامي الشلوووض :(2771  تسيووود هللا عبووود دمحم تسووودأ -22

 -الرئيدية تياراتو -فيو السؤ رة العؾامض" بشيا شسديشة لمركاب
 اردابا كمية مجمة جغرافيةا دراسة"تحديشو بدائض -معؾقاتو
 . بشيا الزقازيوا جامعة
تركوووة السركبوووات عموووي  :(2767تدوووؽ سووويد تدوووؽ   -23

الظر  عشد مدااض مشظلة اللاىرة اليبرت" بيؽ الرؤية ءالرأف 
الجغرازي"ا نذرة دءرية محمسةا كمية اردابا جامعة السشياا 

 السشيا .
 عسووان شدوومظشة البريووة الظوور   رووبمة: (2774ووووووووووو   -24
 ا"الشلووض جغرافيووة زووي دراسووة( "م2770-2750  الرتوورة زووي

 الجغرافيووة الجسييوة ا(42  العودد عربيوةاال الجغرافيوة السجموة
 . اللاىرة السرريةا

(: السدرسووووة الجغرافيووووة 4002سووووعيد أتسوووود عبووووده   -25
 السرووووووووووووورية زوووووووووووووي الشلوووووووووووووض زوووووووووووووي نروووووووووووووف قووووووووووووورن                 

( نذأتيا ءتظؾرىا ءاتجاىاتياا السجمة  4000 – 2730   
(ا الجووووزة األءلا الجسييووووة 21الجغرافيووووة العربيووووةا العوووودد  
 الجغرافية السرريةا اللاىرة .

-(: جغرافيووووة الشلووووض الحزوووورف"مريؾميا4005وووووووووووو   -26
ءمشاىجيا"ا سمدومة رسوائض جغرافيوةا ءتودة البحوخ -ميدانيا

(ا 142ةا العوووودد  ءالترجسووووة ءالجسييووووة الجغرافيووووة اليؾيتيوووو
 جامعة اليؾيتا اليؾيت .

(: الشلووض الووداامي زووي 4000سوويد أتسوود سووالؼ قاسووؼ   -27
مديشة أسيؾط "دراسة زي الجغرافية التظبيكية"ا مجمة أسيؾط 

(ا الجوووزةان األءل ءالثوووانيا 27لمدراسوووات البيئيوووةا العووودد  
 مركز الدراسات ءالبحؾث البيئيةا جامعة أسيؾطا أسيؾط .

 دبيعٍخ:أ: انرسبئم ان
(: الشلووووض زووووي مديشووووة 4001إيسووووان محسووووؾد رمووووزف   -40

اإلسومشدرية "دراسوة جغرافيوة"ا رسوالة دكتوؾراها كميوة اردابا 
 جامعة اإلسمشدريةا اإلسمشدرية . 

(: تظووووؾر الؾتوووودات 2743أموووويؽ محسووووؾد عبوووود هللا   -42
اإلدارية زي مرر العميا مشذ العيود العربويا رسوالة دكتوؾراها 

 ىرةا الجيزة .كمية اردابا جامعة اللا
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     ABSTRACT 

This study consists of an introduction,entitled "Transportation movement inside the city of BeniSuef," 

sheds light on the movement of transportation inside the city: transportation trips inside the city, the 

characteristics and the size of transportation movement in the entrances of the city, and determining the level 

of efficiency of these entrances.. It examines the mass movement of vehicles in the streets of the city, the level of 

efficiency of these streets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


