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أثر تقنين سير الشاحنات  على شبكة 
الطرق بمدينة الرياض  

اإعداد الطالب

هذال بن مقعد بن عاي�ض ال�سبيعي

اإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور 

عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرة

كلية الآداب - جامعة امللك �سعود 

ملخص الدراسة: 
على  ال�ساحنات  �سري  تقنني  اأثر   ، الدرا�سة  هذه  تناولت   

حركة  على  انعكا�ساته  ومدى  الريا�ض  مبدينة  الطرق  �سبكة 

ومدى   ، النقل  اأجور  اأ�سعار  ،وكذلك  الرحالت  وزمن  النقل، 

تاأثر قطاع النقل وحركة املرور بقرار التقنني ، وكان من اأهم 

دخول  تقنني  قرار  اأثر  على  التعرف   ، الدرا�سة  هذه  اأهداف 

ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض على زمن رحالت ال�ساحنات 

من بداية الرحلة حتى نقطة الو�سول ، وكذلك معرفة اأثر قرار 

التعرف على  واأي�سًا   ، بال�ساحنات  النقل  اأ�سعار  التقنني على 

اأهم امل�سكالت التي تواجه قائدي ال�ساحنات بعد �سدور قرار 

تقنني  لنقاط  املكاين  التوزيع  على  التعرف  وكذلك   ، التقنني 

الدرا�سة  وهدفت    ، الريا�ض  مدينة  اإىل  ال�ساحنات  دخول 

الدميوغرافية،  اخل�سائ�ض  بع�ض  على  ف  التعرُّ اإىل  كذلك 

بال�ساحنات  النقل  قطاع  العاملني يف  لل�سائقني  والقت�سادية 

يف نقاط تقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض.

ولقد اعتمدت الدرا�سة يف اإجراءاتها على املنهج الإ�ستقرائي 

اعتمدت  وقد   ، الدرا�سة  لعينة  امليداين  امل�سح  خالل  من 

كاملتو�سط  الإح�سائية  الأ�ساليب  من  بع�ض  على  الدرا�سة 

والن�سب  والتكرارات  املعياري  والإنحراف  املوزون  احل�سابي 

الدرا�سة  عينة  حجم  لتحديد  الباحث  وا�ستخدم  املئوية، 

معادلة ريت�سارد جيجر للعينات الع�سوائية. 

التي  النتائج،  من  العديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتو�سلت 

خذت من نتائج العمل امليداين وعينة الدرا�سة بعد حتليلها 
ٌ
اأ

اأهم النتائج التي جاءت يف هذه الدرا�سة ،  وتف�سريها، ومن 

اأن حوايل )59% ( من عينة الدرا�سة اأو�سحوا اأن معدل زمن 

 
ً
رحالتهم بعد تطبيق قرار التقنني كان اأكرث من 16 �ساعة  بداأ

من نقطة الإنطالق حتى نهاية الرحلة ، بينما هذه الن�سبة قبل 

تطبيق القرار مل تتعَد)10% ( . كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة 

التي  للمن�ساأة  تعود ملكيتها  ال�ساحنات  اأن قرابة )67%( من 

الدرا�سة  عينة  من   )  %44( نحو  واأ�سار   ، ال�سائق  لها  يتبع 

اإىل  العبور من خالل مدينة الريا�ض  اأن مق�سد رحلتهم هو 

خرى .
ُ
وجهاٍت اأ

اأن معدل عدد  الدرا�سة  واأو�سح حوايل )68% ( من عينة 

رحالتهم الأ�سبوعية قبل قرار تقنني دخول ال�ساحنات مدينة 

الريا�ض اأكرث من اأربع رحالت اأ�سبوعيًا ، فيما اأ�سبحت بعد 

قرار التقنني من ) 2- 3 ( رحالت اأ�سبوعيًا . كما بينت نتائج 

ملحوظ  ب�سكل  تاأثرت  قد  الرد  نقل  جرة 
ُ
اأ اأن  الدرا�سة  هذه 

مدينة  عبورها  اأو  ال�ساحنات  دخول  تقنني  قرار  �سدور  بعد 

جرة الرد قرابة )%25( 
ُ
الريا�ض ، حيث و�سلت ن�سبة ارتفاع اأ

. واأو�سحت نتائج الدرا�سة ، انخفا�ض ن�سبة ال�سعودة يف قطاع 

حّلت  بينما   ،  )  %1( قرابة  بلغت  حيث  بال�ساحنات  النقل 

اإىل حوايل )%22(  و�سلت  بن�سبة  اأوًل  الباك�ستانية  اجلن�سية 

من عينة الدرا�سة ، تلتها اجلن�سية الهندية بن�سبة بلغت نحو 

�ساحنات  يقودون  الدرا�سة  عينة  اأفراد  غالبية  واأن   ،)%18(

مملوكة لكفالئهم بن�سبة بلغت حوايل )67%(، بينما جاء نقل 

مواد البناء وم�ستلزماته يف مقدمة الب�ساعة التي يقوم قائدي  

ال�ساحنات بنقلها بن�سبة بلغت قرابة ) %25،4(  .

المقدمة:
الدول  جميع  يف  ومهمًا  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  املوا�سالت  ُل  ُتثِّ

ملا لها من دوٍر يف ت�سهيل التنقل بني املناطق املختلفة لإجناز 

مـختلف الأعمال، وكذلك دورها املهم يف جمال تبادل ال�سلع 

تزداد  ال�سكان  عدد  وازدياد  العامل  وبتطور  واخلدمات. 

لتواكب  وتطورًا  حداثًة  اأكرث  موا�سالت  و�سائل  اإىل  احلاجة 

التطوُّر يف املجتمع. )�سامل، 1985مــ(.

ويعدُّ النقل بو�سائله املختلفة عمليًة مكملًة لالإنتاج، ويوؤدي 

بنقل  وذلك  البالد،  يف  التنمية  خطط  جناح  يف  رئي�سًا  دورًا 

والبرتولية،  والزراعية،  والإن�سائية،  ال�سناعية،  امل�ستلزمات 

والأبراج  والعمائر،  امل�سانع،  اإن�ساء  يتطلبها  التي  واملعدات 

والزراعة،  والتنقيب،  احلفر،  واأعمال  والتجارية،  ال�سكنية، 

وال�سيارات،  واحلبوب،  الغذائية،  املواد  نقل  وكذلك 

من  مكونًا  النقل  ويعترُب  وم�ستقاته.  والنفط  واحليوانات، 

مكونات البنية الأ�سا�سية لالقت�ساد الوطني، وركيزة اأ�سا�سية 

اأي بلد، نظرًا ملا له من  للتنمية القت�سادية والجتماعية يف 

تاأثري على بقية القطاعات القت�سادية. )�سامل، 1985مـ(.

ويعترُب النقل الربي اأحد اأهم املتطلبات الأ�سا�سية لأي دولة 
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هذال بن مقعد بن عاي�ض ال�سبيعي أثر تقنين سير الشاحنات  على شبكة الطرق بمدينة الرياض  

الدول  لنمو  الأ�سا�ض  ال�سريان  اإنه  حيث  نامية،  اأو  متقدمة، 

وتقدمها، وتقوم احلياة على نقل الأفراد والب�سائع من واإىل 

م�سادر الرزق، وق�ساء احلوائج املعي�سية، ولذلك فهو اإحدى 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  َطِط  خِلُ املهمة  الركائز 

اأكرث  املدن  جلعل  اأ�سا�سيٌّ  حموٌر  فهو  العامل،  دول  معظم  يف 

فو�سائل  العمل،  فر�ض  وتوفري  لال�ستثمار،  وجاذبيًة  تناف�سيًة 

واأنظمة النقل داخل املدن تعالج الق�سايا املرورية، والبيئية، 

وال�سكانية يف هذه املدن.

ولقد برزت م�سكلة النقل يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل 

ملحوظ نتيجة للهجرة الداخلية املتزايدة، والتطور العمراين، 

والنمو ال�سكاين ال�سريع خا�سة يف املدن الكربى، واملتو�سطة 

احلجم ، ول تختلف امل�سكالت التي تواجهها مدن اململكة عن 

مثيالتها يف دول العامل الأخرى، غري اأنَّ بع�ض الدول بادرت 

باأخذ زمام املبادرة، حيث ا�ستطاعت هذه الدول تنمية وتوفري 

وقوانني  اأنظمة  اإيجاد  اإىل  بالإ�سافة  حديثة،  نقل  و�سائل 

اأثبتت  فقد  ذلك،  من  وبالرغم  للنقل،  ومدرو�سة  �سارمة 

ُيكلِّف  النقل  م�سكالت  حل  يف  التاأخر  اأنَّ  الدولية  التجارب 

تت�ساعف  التكلفة  واأنَّ  فادحة،  خ�سائر  واملجتمع  القت�ساد 

احللول  اإيجاد  تكلفة  واأن  حلها،  يتم  مل  اإذا  الوقت  مرور  مع 

وتنفيذها تعترب اأقل من خ�سائر التباطوؤ فيها؛ هذا بالإ�سافة 

يف  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  نتائج  لها  احللول  �سرعة  اأن  اإىل 

بالريا�ض،  وال�سناعية  التجارية  )الغرفة  العاجل.  القريب 

1434هـ(.

الإجنازات  من  العديد  بتحقيق  النقل  وزارة  قامت  ولقد 

يف جمال ت�سييد وبناء الطرق، حيث مت ربط  جميع املناطق 

اأطوال الطرق امل�سفلتة  ب�سبكة حديثة من الطرق، فقد بلغت 

عدد  وبلغ  كم،  األف   60 قرابة  1432هـ   عام  نهاية  حتى 

ال�ساحنات الثقيلة واملتو�سطة عام 1430هـ نحو)172،3( األف 

قامت باأكرث من 31 مليون رحلة.)وزارة النقل، 1433هـ(.

ال�سعودية من  ويعترب النقل بال�ساحنات يف اململكة العربية 

مقارنة  للمملكة  ال�سا�سعة  للم�ساحة  نظرًا  النقل  و�سائل  اأهم 

ببع�ض الدول؛ ولذلك  فاململكة  حتتاج اإىل عدٍد من اأ�ساطيل 

ال�سناعي،  التطور  لتواكب  ال�ساحنات  وخا�سة  الربي  النقل 

الفرتة  يف  تعي�سه  الذي  والزراعي،  والعمراين،  والتجاري، 

احلالية )وزارة النقل، 1433هـ(.

ونظرًا لأهمية مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية 

وملرور  الدولة،  يتو�سط  الذي  وملوقعها  البالد،  عا�سمة  كونها 

عمراين،  منو  من  ت�سهده  وملا  خاللها،  من  الطرق  معظم 

فقد  املت�سارع،  ال�سكاين  النمو  وكذلك  وخدمي،  واقت�سادي، 

عقبة  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  املروري  الزدحام  م�سكلة  ظهرت 

فقد  �سواء،  حٍد  على  وللم�سوؤولني  املركبات،  لقائدي  كبرية 

يق�سي  قرارًا  1433هـ،  العام  يف  الريا�ض  اأمري  ا�ست�سدر 

بتقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض

ثانيًا: مشكلة الدراسة :
اأبرز  الريا�ض من  التنقل يف مدينة  م�سكلة  اأ�سحت  لقد 

امل�سكالت التي تعانيها املدينة، اإذ و�سل اأعداد �سكانها قرابة 

١4٣4هـ )الهيئة العليا لتطوير  )5،7( مليون ن�سمة يف عام 

مدينة الريا�ض، ١4٣4هـ(.

وت�سري بع�ض  التقديرات اإىل اأن عدد �سكان مدينة الريا�ض 

عام  يف  تقريبًا  ن�سمة  ماليني   8 حوايل  اإىل  ي�سل  �سوف 

1434هـ(،  الريا�ض،  مدينة  لتطوير  العليا  )الهيئة  1450هـ 

�سكان  اأعداد  يف  املطردة  الزيادة  على  وا�سحة  دللة  وهذه 

يف  النقل  م�سكلة  زيادة  عليه  يرتتب  مما  الريا�ض،  مدينة 

القت�سادية،  املراكز  اأهم  واأنها من  العا�سمة،  كونها  املدينة 

ووجهة للدار�سني، واملوظفني، واملر�سى، اإ�سافة اإىل العتماد 

الكلي على ال�سيارة اخلا�سة كو�سيلة نقل، حيث و�سلت ن�سبة 

الذين ي�ستخدمون ال�سيارة اخلا�سة اإىل 82% من �سكان مدينة 

الريا�ض، مما ينتج عنه اختناقات مرورية عالية، وازدياد يف 

البيئي، وو�سلت  والتلوث  والوفيات،  املرورية،  ن�سبة احلوادث 

من  اأكرث  اإىل  الريا�ض  مدينة  يف  اليومية  الرحالت  اأعداد 

 15 اإىل  ت�سل  اأن  املتوقع  ومن  يوميًا،  رحلة  6 ماليني  حوايل 

مليون رحلة يوميًا بحلول عام 1442هـ )ال�سمري، 1434هـ(.

 اإن دخول اآلف ال�ساحنات ب�سكل يومي اإىل مدينة الريا�ض، 

النقل  وو�سائل  املركبات،  تكد�ض  اإىل  بالإ�سافة  عبورها،  اأو 

اأو  الركاب،  تنقل  التي  �سواء  الريا�ض،  مدينة  يف  اخلا�سة 

الب�سائع، جعل املدينة تعاين من اختناقات مرورية، وحوادث 

حيث  التنمية،  فر�ض  اإعاقة  اإىل  اإ�سافة  بيئي،  وتلوث  دامية، 

املدن،  العام �سحيحة خ�سو�سًا داخل  النقل  و�سائل  تزال   ل 

اإ�سافة اإىل قلة البدائل لهذه الو�سائل، وتعدُّ ظاهرة امتالك 

حلول  اإعاقة  ظواهر  اأبرز  من  املدن  يف  اخلا�سة  املركبات 

النقل، ومن هنا تت�سح �سعوبة ا�ستيعاب معدلت منو احلركة 

اإجراءات  اإيجاد حلول، واتخاذ  احلالية و�سلبياتها ما مل يتم 

كفاءة  وحت�سني  اخلا�سة،  املركبات  على  العتماد  من  للحد 
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النقل  يف  وال�سالمة  الأمن  مفهوم  وتر�سيخ  الطرق،  �سبكة 

للتقليل من م�سكالته.

ولقد اأ�سدرت اإمارة الريا�ض يف عام 1433هـ قرارًا يق�سي 

بتقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض، يف حماولٍة منها 

لتخفيف الزدحام املروري اخلانق ل�سوارع العا�سمة، وحددت 

عدة مواقع على الطرق الرئي�سة ملدينة الريا�ض لتقنني دخول 

ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض اأثناء وقت املنع الذي حدد يف 

القرار.)انظْر اجلدول رقم 1(.

ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤل التايل:

ب�سبكة  النقل  حركة  على  ال�ساحنات  �سري  تقنني  اأثر  ما 

الطرق مبدينة الريا�ض؟.

رابعًا: أهـداف الدراسة:
تناولت هذه الدرا�سة تقنني دخول ال�ساحنات على النقل 

هذه  وتهدف  عليه،  املرتتبة  والآثار  الريا�ض،  مبدينة 

الدرا�سة اإىل:

جدول رقم )1(  اأوقات تقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض

   امل�سدر:  )مرور الريا�ض، 1433هـ (.

�سبكة  على  ال�ساحنات  �سري   تقنني  اأثر  على  ف  1-التعرُّ

الطرق يف مدينة الريا�ض

وذلك من خالل الأهداف الفرعية الآتية:

الدميوغرافية،  اخل�سائ�ض  بع�ض  على  ف  التعرُّ  -2

بال�ساحنات  النقل  قطاع  العاملني يف  لل�سائقني  والقت�سادية 

يف نقاط تقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض.

�سائقي  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  على  ف  التعرُّ  -3

املقرتحات  بع�ض  تقدمي  مع  التقنني،  نقاط  يف  ال�ساحنات، 

املنا�سبة حلل  هذه امل�سكالت.

ملدينة  ال�ساحنات  دخول  تقنني  قرار  اأثر  على  ف  التعرُّ  -4

الريا�ض على اأ�سعار النقل.

رحالت  زمن  على  التقنني  قرار  اأثر  على  ف  التعرُّ  -5

ال�ساحنات. 

دخول  تقنني  لنقاط  املكاين  التوزيع  على  ف  التعرُّ  -6

ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض .
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 خريطة رقم ) 1 ( موقع مدينة الريا�ض .

ثامنًا: منهجية وأسلوب الدراسة:
منهج الدراسة: 

الأركان  واأحد  للدرا�سة،  املوجه  العام  الإطار  هو  املنهج: 

تاأخذ  خالله  من  والذي  العلمية،  الدرا�سات  يف  الأ�سا�سية 

على  الدرا�سة  هذه  وتقوم  ال�سليم،  العلمي  الأ�سلوب  الدرا�سة 

املنهج ال�ستقرائي من خالل امل�سح امليداين، الذي يقوم على 

فح�سًا  وفح�سها  الطبيعة،  على  وم�سحها  الظاهرة  درا�سة 

اأخرى  وبعبارة  الزمن،  من  فرتة  مدى  على  ودقيقًا  معمقًا 

اإىل  اجلزئيات  من  يبداأ  الذي  هو   ، الإ�ستقرائي  املنهج  فاإن 

العموميات ، ويعتمد على التحقق باملالحظة املنظمة ، حيث 

 . الدرا�سة  هذه  من  املرجوة  النتائج  نعمم  اأن  ن�ستطيع  اأننا 

)الع�ساف، 1986م(.

املرتكز  التحليل  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  الو�سفي  واملنهج 

مو�سوع  اأو  ظاهرة،  عن  ودقيقة  كافية  معلومات  على 

اأجل  من  وذلك  معلومة،  زمنية  فرتات  اأو  فرتة،  عرب  حمدد 

مو�سوعية  بطريقة  تف�سريها  مت  عملية  نتائج  على  احل�سول 

ذوقان،  )عبيدات،  للظاهرة  الفعلية  املعطيات  مع  تن�سجم 

لو�سف  " طريقة  باأنه  يعرفه  من  وهناك  واآخرون،2001م(. 

�سحيحة  علمية  منهجية  خالل  من  درا�سته  املراد  املو�سوع 

رقمية  اأ�سكال  على  اإليها  التو�سل  يتم  التي  النتائج  وت�سوير 

معربة ميكن تف�سريها" )عريفج، وح�سني، وجنيب، 1999م(.

ولقد اعتمدت الدرا�سة يف معاجلة املو�سوع قيد البحث على 

امل�سح امليداين؛ لأنه الأن�سب ملثل هذه الدرا�سة، وقد ا�ستخدمت 

الدرا�سة امل�سح امليداين لعينة الدرا�سة يف مواقعهم املحددة، 
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وكذلك اعتمدت على املنهج الو�سفي وال�ستقرائي، وذلك من 

خالل:

1- ال�ستفادة من جتربة الدرا�سات ال�سابقة يف جمال النقل.

خالل  من  وذلك  بال�ساحنات،  النقل  حال  درا�سة   -2

عت على ال�سائقني. ال�ستبانة التي ُوزِّ

3-التنبوؤ مب�ستقبل النقل بال�ساحنات، وو�سع بع�ض احللول 

والقرتاحات له.

مت  التي  البيانات  وحتليل  الدرا�سة،  اأهداف  ولتحقيق 

جتميعها، فقد مت ا�ستخدام العديد من الأ�ساليب الإح�سائية 

الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  احلزم  با�ستخدام  املنا�سبة 

.)SPSS(

-املتو�سط احل�سابي املوزون )املرجح(، ملعرفة مدى ارتفاع، 

اأو انخفا�ض ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل عبارات 

باأن ذلك يفيد يف ترتيب  متغريات الدرا�سة الأ�سا�سية، علمًا 

العبارات ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي موزون.

ف على مدى انحراف ا�ستجابات  - النحراف املعياري للتعرُّ

اأفراد الدرا�سة لكلِّ عبارة من متغريات الدرا�سة عن متو�سطها 

احل�سابي.

ف  التعرُّ اإىل  تهدف  التي  املئوية:  والن�سب  التكرارات   -

ال�ستبانة  اأ�سئلة  على  نة  العيِّ اأفراد  ا�ستجابات  تكرارات  على 

وعباراتها.

تاسعًا: ُمتغيرات الدراسة:
عالقة  لها  التي  املتغريات،  من  عدٍد  على  الدرا�سة  ت�ستمل 

بتقنني �سري  ال�ساحنات على �سبكة الطرق يف مدينة الريا�ض، 

وتتمثل يف التايل :

املتغري امل�ستقل: هو قرار تقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة 

الريا�ض .

املتغريات التابعة :

1- عدد الرحالت التي تقوم بها ال�ساحنات  اأ�سبوعيًا بعد 

تطبيق قرار تقنني دخول ال�ساحنات اأو عبورها مدينة الريا�ض 

نهاية  ال�ساحنة حتى  التي تقطعها   الرحلة  2- معدل زمن 

اأو عبورها  الرحلة  بعد تطبيق قرار تقنني دخول ال�ساحنات 

مدينة الريا�ض .

3- اأ�سعار النقل بال�ساحنات .

تقنني  قرار  �سدور  بعد  لل�ساحنة  الواحد  الرد  جرة 
ُ
اأ  -4

دخول ال�ساحنات الريا�ض مدينة

5- اخل�سائ�ض الدميوغرافية ، والجتماعية ، والقت�سادية 

لقائدي ال�ساحنات .

عاشرًا: مجتمع الدراسة:
 يتكون جمتمع الدرا�سة من �سائقي ال�ساحنات املتواجدون 

يف نقاط تقنني دخول ال�ساحنات ملدينة الريا�ض اأثناء الأوقات 

املمنوع فيها دخول ال�ساحنات للمدينة .

حجم العينة:

ريت�سارد  معادلة  الباحث  ا�ستخدم  العينة  حجم  لتحديد   

جيجر للعينات الع�سوائية التالية :

n = حجم العينة .
N= حجم جمتمع الدرا�سة = 512 .

Z = الدرجة املعيارية املقابلة للدللة  0.95 ، 
وت�ساوي 1.96.

 d = ن�سبة اخلطاأ = 0.50 .

بتطبيق معادلة جيجر على هذه الدرا�سة  ح�سلنا على قيمة 

قام   ، للم�سداقية  بل  للدقة  وحتريًا   ،  220 ت�ساوي  والتي   n
وحت�سل  الدرا�سة  جمتمع  على  ا�ستبانة   366 بتوزيع  الباحث 

عند جمع ال�ستبانات على 350 ا�ستبانة ،  كانت مبثابة حجم 

العينة . 
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هذال بن مقعد بن عاي�ض ال�سبيعي أثر تقنين سير الشاحنات  على شبكة الطرق بمدينة الرياض  

الحادي عشر: مصادر البيانات:  
 م�صادر ثانوية:

  وتتمثل يف جمع املعلومات، والبيانات الثانوية، من املراجع 

والتقارير،  والن�سرات،  واملكتبات،  ال�سابقة،  والدرا�سات 

والبحوث، والإح�سائيات، واخلرائط ذات ال�سلة بالدرا�سة، 

البلدية  وال�سوؤون  النقل،  كوزارة  العالقة  ذات  اجلهات  من 

والقروية، ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والندوات 

اجلغرافية.

 م�صادر اأولية:

نظرًا لقلة الدرا�سات والبحوث يف النقل بال�ساحنات �سواًء 

درا�سة  اأي  يوجد  الإقليمي، حيث مل  اأو  املحلي،  امل�ستوى  على 

�سابقة حملية تهتم بهذا اجلانب، ف�سوف تكون معظم م�سادر 

ت�سميم  طريق  عن  امليداين  امل�سح  من  واملعلومات  البيانات، 

الزيارات  وكذلك  ال�ساحنات،  ل�سائقي  موجهة  ا�ستبانة 

امليدانية، وفيها يتم ح�سر اأعداد ال�ساحنات يف نقاط املنع، 

وتدوين جميع املالحظات التي تخ�ض الدرا�سة ميدانيًا.

اأ�صاليب املعاجلة الإح�صائية:

مت  التي  البيانات  وحتليل  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 

الإح�سائية  الأ�ساليب  بع�ض   ا�ستخدام  مت  فقد  جتميعها، 

الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  احلزمة  با�ستخدام  املنا�سبة 

التي    ،Statistical Package for Social Sciences
.)SPSS( يرمز لها اخت�سارًا بالرمز

 وذلك بعد اأن مت ترميز واإدخال البيانات باحلا�سب الآيل، 

اإىل  تهدف  التي  املئوية  والن�سب  التكرارات  ا�ستخدام  ومت 

اأ�سئلة  على  نة  العيِّ اأفراد  ا�ستجابات  تكرارات  على  ف  التعرُّ

وعبارات ال�ستمارة.

وكذلك بعد اأن مت ترميز واإدخال البيانات باحلا�سب الآيل، 

ولتحديد طول خاليا املقيا�ض الثالثي، ) موافق – موافق اإىل 

حٍد ما – غري موافق ( ،)احلدود الدنيا والعليا( امل�ستخدم يف 

حماور الدرا�سة مت ح�ساب املدى )3-1=2(، ثم تق�سيمه على 

عدد خاليا  املقيا�ض للح�سول على طول اخللية ال�سحيح اأي  

)3/2= 0،666(، بعد ذلك تت اإ�سافة هذه القيمة اإىل اأقل 

ال�سحيح(،  الواحد  وهي  املقيا�ض،  )بداية  املقيا�ض  يف  قيمة 

وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه اخللية، وهكذا اأ�سبح طول 

اخلاليا كما ياأتي:      

من 1 اإىل اأقل من 1،65 ميثل )غري موافق(    

من 1،66 اإىل اقل من 2،33   )موافق اإىل حد ما(    

من 2،34 اإىل 3،00 ميثل )موافق(    

 Cronbach's Alpha مت ا�ستخدام معامل األفا كرونباخ    

ف  للتعرُّ   Pearson correlation بري�سون  ارتباط  ومعامل 

على مدى الت�ساق الداخلي، وثبات املحور .

ثانيًا: موقع مدينة الرياض وشبكة الطرق فيها: 
منوًا،  العامل  مدن  اأ�سرع  من  واحدًة  الريا�ض  مدينة  تعدُّ 

�سمن  باعتبارها  املدينة  ت�سهده  الذي  الكبري  ع  للتو�سُّ نظرًا 

الطرق  �سبكة  وتثل  اململكة،  يف  ح�سرية  مناطق  ثالث  اأكرب 

مبدينة الريا�ض التي تبلغ اأطوالها قرابة )540 ( كم ، اأحد 

جغرافية  م�ساحة  تغطي  حيث  الرئي�سة،  العمرانية  معاملها 

وا�سعة بطرق ذات ت�سميم رفيع امل�ستوى، وتوؤدي هذه الطرق 

دورًا مهمًا يف حتديد الهيكل العمراين يف املدينة، وتوؤثر على 

لتطوير  العليا  )الهيئة  اآخر.  اإىل  مكان  من  التنقل  �سلوكيات 

مدينة الريا�ض ، 1433هـ ( .

وقد مت تخ�سي�ض موارد كبرية لإن�ساء �سبكة طرق حديثة 

ذات تدرج هرمي طوال فرتة التطور العمراين للمدينة. وت�سم 

الريا�ض حاليًا ع�سرة طرق �سريانية رئي�سة، من بينها خم�سة 

طرق عامة، وخم�سة اأخرى تعترب طرقًا رئي�سة، حققت ملحيط 

مدينة الريا�ض ارتباطًا وثيقًا مبناطق اململكة الأخرى، بحيث 

.)الهيئة  باململكة  الربي  النقل  حركة  ن�ساط  حمور  اأ�سبحت 

العليا لتطوير مدينة الريا�ض، 1433ه(.

ا�ستعمالت  حول  الهيئة  درا�سات  مبوجب  الطرق  حتتل   

با�ستثناء  باملدينة  املطورة  امل�ساحة  تقريبًا ن�سف   ، الأرا�سي 

اجلديدة،  املناطق  تخطيط  يخ�ض  وفيما  اخلالية،  الأرا�سي 

من   )%37( ن�سبة  تخ�سي�ض  ت�ستلزم  الطرق  �سبكة  فاإنَّ 

اإجمايل امل�ساحة للطرق، كما ت�ستعد مدينة الريا�ض لكتمال 

�سيكون  التي  حاليًا،  الإن�ساء  قيد  الكربى  امل�ساريع  من  عدٍد 

لها تاأثري بالغ يف ان�سيابية حركة النقل يف املدينة ب�سكل عام، 

لتطوير  العليا  )الهيئة  خا�ض.  ب�سكل  ال�سريعة  الطرق  وعلى 

مدينة الريا�ض، 1433ه(.

 تتعدد اأمناط التنقل يف �سبكة الطرق يف مدينة الريا�ض، 

يف  الرحالت  من   )%85( اأن  الهيئة  درا�سات  بيَّنت  حيث 

الريا�ض تتم بوا�سطة ال�سيارة اخلا�سة، و)8%( تتم بوا�سطة 

احلافالت اخلا�سة، و)5%( بوا�سطة �سيارات الأجرة، بينما 

من   )%2( ن�سبة  بنقل  �سوى  العام  النقل  حافالت  تقوم  ل 
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لتطوير  العليا  )الهيئة  باملدينة.  اليومية  الرحالت  اإجمايل 

مدينة الريا�ض، 1433هـ(.

تصنيف الشاحنات:
�سنَّفت وزارة النقل  ال�ساحنات الناقلة اإىل الأنواع الآتية:

1- �ساحنات م�سطحة.  

2- �ساحنات ناقلة لل�سيارات.  

3- �ساحنات �سهاريج مياه.  

4- �ساحنات لنقل �سناديق ال�سحن.  

5- �ساحنات ناقلة للثالجات.  

6- �ساحنات �سهاريج اأ�سفلت.  

7- �ساحنات هوبر حبوب.  

8- �ساحنات �سهاريج برتول.  

9- �ساحنات �سناديق قالب.  

10- �ساحنات �سايلو اأ�سمنت.)العو�ض، 1421هـ(.  

ت�شنيف الب�شائع املنقولة بال�شاحنات:

 قامت وزارة النقل بت�سنيف الب�سائع املنقولة بال�ساحنات 

اخل�سراوات،  الزراعية،  املنتجات  الآتية:  الأ�سناف  اإىل 

الأدوية  واملجمدة،  املربدة  الغذائية  املواد  الغالل،  الفواكه، 

منتجات  اجلافة،  التجارية  املواد  الطبية،  وامل�ستلزمات 

املواد  ال�سيارات،  املعدات،  الدواجن،  احليوانات،  امل�سانع، 

وم�ستقاتها.  البناء  مواد  البرتوكيميائيات،  البرتولية، 

)العو�ض، 1421هـ(.

املناف�شة يف �شوق العمل بال�شاحنات:

�سنف  من  اأ�سهر  من  ثونن،  فون  ال�سهري  العامل  ُيعترب   

) الزراعية  الزراعية، من خالل  نظريته )املواقع  املنتجات 

حيث عمل على حتديد مواقع المناط الزراعية حول املدن، 

النظرية القت�سادية  البعد املكاين مع  والتي تقوم على دمج 

يف  املكان  اأهمية  النظرية  تلك  توؤكد  حيث  املوقع(،  )نظرية 

التاأثري اقت�ساديًا واجتماعيًا.

مدينة  �سوق  وجود  على  ثونن  فون  نظرية   فكرة  وتقوم   

حماط بعدة مزارع على �سكل حلقات، وكل حلقة تثل منطًا 

زراعيًا خمتلفًا، وتن�ض النظرية اأي�سًا على اأن املزارع القريبة 

فاإن  الزراعي، وكذلك  الإنتاج  ال�سوق، تتلك احلرية يف  من 

منط  حتديد  يحكمان  اللذان  هما  للتلف  وقابليته  املنتج  وزن 

احللقات.

وكذلك اأ�سار ثونن اإىل اأن املزارعني هم َمْن يتحمل اأعباء 

مع  طرديًا  يتنا�سب  النقل  اأن  اأي�سًا  واأو�سح  كاملة،  النقل 

لالأر�ض  النطاقات  من  جمموعة  ثونن  د  حدَّ وقدد  امل�سافة، 

الزراعية كالآتي:

وقد  والفواكه،  اخل�سراوات  فيه  يزرع  الأول:  النطاق 

تقنية  وجود  وعدم  تلفها،  ل�سرعة  املحا�سيل  هذه  ُاختريت 

حفظ، اأو تربيد لها.

الوقود  اأخ�ساب  اأ�سجار  لزراعة  ُي�ستخدم  الثاين:  النطاق 

والتدفئة.

املحا�سيل  وبع�ض  احلبوب  فيه  ُيزرع  الثالث:  النطاق 

احلقلية.

النطاق الرابع: ُيزرع فيه حوايل 86% من م�ساحته وي�سمل 

بع�ض املحا�سيل احلقلية.

املحا�سيل  وبع�ض  احلبوب،  فيه  ُيزرع  اخلام�ض:  النطاق 

الزراعة   يف  م�ساحته  من   %67 حوايل  منه  وي�ستغل  احلقلية، 

)وتتناق�ض زراعة احلبوب كلما ابتعدنا عن مركز املدينة(.

فيه  وتربى  الرعي،  حما�سيل  فيه  يزرع  ال�ساد�ض:  النطاق 

احليوانات.) العاين ، 1432هـ ( .

وقد و�سع ثونن معادلة ريا�سية لهذه النظرية.

 – ال�سوق  يف  املنتجة  الزراعية  الب�ساعة  قيمة   = الربح 

)نفقات الإنتاج + نفقات النقل(

R=V-(Pc+Tc)
R  = الربح،

V  = قيمة الب�ساعة الزراعية املنتجة يف ال�سوق
T ،نفقات اإلنتاج =  Pc

c = نفقات النقل.
نفقات  الب�ساعة، مطروح منه  الفرق بني قيمة  الربح، هو 

الإنتاج وقيمة النقل، حيث يقل الربح كلما ابتعدنا عن ال�سوق. 

)العاين، 1432هـ(.

حركة ال�شاحنات يف مدينة الريا�ض:

تربز اأهمية النقل يف مدى اأهميته للتنمية امل�ستدامة، وذلك 

وقيا�ض  لتعريف  الدرا�سات  يف  املتزايد  الهتمام  خالل  من 

ال�ستدامة يف التخطيط للنقل واأنظمته، وتوفري الُبنى التحتية 

له، وبالرغم من عدم وجود تعريف موحد اأو قيا�سي لأنظمة 

تاأثري تلك الأنظمة  اأنه بالإمكان معرفته من خالل  اإل  النقل 

وبالتايل  للمجتمع،  العامة  وال�سحة  والبيئة،  على القت�ساد، 

اإنتاجية ودور اجلهات امل�سوؤولة عن  ف على مدى  ميكن التعرُّ
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العام  والقطاعني  ال�سكان،  م�ساركة  معرفة  وكذلك  النقل، 

الغرفة   (. ال�ستدامة  تلك  يف  التوعوية  واجلهات  واخلا�ض، 

التجارية وال�سناعية بالريا�ض ، 1434هـ( . 

املدن  داخل  وخدماته  وو�سائله  النقل  بني  الربط  يعترب   

دائمًا ما تربز  ولكن  والتنمية،  للتخطيط  املهمة  املحاور  اأحد 

الدول  من  للكثري  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  �سعف  م�سكلة 

للربط بني النقل وو�سائله املختلفة، وعالقة ذلك بالتخطيط، 

والتنمية العمرانية، ومنو املدن. )الغرفة التجارية وال�سناعية 

مبدينة الريا�ض، 1434هـ(.

    ولقد بلغت اأعداد املركبات يف اململكة العربية ال�سعودية 

1434هـ نحو )5،36( مليون مركبة، وتثِّل  امل�سجلة يف عام 

ال�سيارات اخلا�سة، و�سيارات النقل اخلفيفة قرابة 96% من 

اإجمايل عدد املركبات.) الغرفة التجارية وال�سناعية  مبدينة 

الريا�ض، 1434هـ(.  

    وُي�سار اإىل اأن النقل الربي على الطرق با�ستخدام املركبات 

اخلا�سة ي�سكل و�سيلة النقل الأوىل، حيث ت�ستحوذ على نحو 

بتف�سيالت  الو�سع  هذا  ر  ويف�سِّ الرحالت،  اإجمايل  من   %85

امل�ستهلك يف املقام الأول، ثم التوزيع اجلغرايف ملراكز الإنتاج 

اإىل  اإ�سافة  والوطني،  املحلي  ال�سعيدين  على  وامل�ستهلك 

حمدودية البدائل املنا�سبة يف بع�ض اأجزاء ال�سبكة. وقد بلغ 

حجم اأ�سطول احلافالت من خمتلف الأحجام نحو 100 األف 

ال�ساحنات  اأ�سطول  بلغ  حني  يف  نف�سها،  املدة  خالل  حافلة 

�ساحنة  األف   90 حوايل  الأحجام  خمتلف  من  وال�سهاريج 

طن  ماليني   )6،6( بنحو  الإجمالية  طاقتها  تقدر  و�سهريج 

مرتي، وقد ترتب على ارتفاع متو�سط ملكية الفرد لل�سيارات، 

يف  التنموية  امل�سروعات  ع  وتو�سُّ اجلغرافية،  الطرق  وكثافة 

ن�سبتها  زادت  حيث  التنقل،  حركة  يف  زيادة  املناطق  كافة 

29% اإىل نحو 6،9 مليون راكب.)الغرفة التجارية وال�سناعية 

بالريا�ض ، 1432هـ (. 

ُتعدُّ مدينة الريا�ض من اأهم مدن اململكة العربية ال�سعودية، 

ومن اأكرث العوا�سم العاملية تو�سعًا يف امل�ساحة وال�سكان، حيث 

يبلغ نطاق م�ساحتها العمراين قرابة )2435( كيلو مرتًا مربعًا، 

الريا�ض  مدينة  اأن  اإىل  وامل�ساكن  ال�سكان  اإح�ساءات  وت�سري 

من املدن املكتظة �سكانيًا، حيث بلغ عدد �سكانها عام 1431هـ 

نحو)5،3( مليون ن�سمة تثل ما ن�سبته 25% من اإجمايل �سكان 

اململكة، ومن املتوقع اأن ي�سل عدد �سكان مدينة الريا�ض عام 

1441هـ قرابة )8،6( مليون ن�سمة، وقد �ساحب هذا التطوُّر 

 ، املادي  الفرد  ن ملحوظ يف ن�سيب  ال�سكاين وامل�ساحي حت�سُّ

اأمناط  توليد  يعني  والأ�سرة  للفرد  الدخل  ارتفاع  اأن  �سك  ول 

للفرد،  الرفاهية  زيادة  يف  ينعك�ض  مما  جديدة،  ا�ستهالكية 

وبالتايل زيادة الرغبة يف اخلدمات، ويزيد الطلب على و�سائل 

الغرفة  �ساحنات.)  اأو  �سيارات،  اأو  حافالت،  �سواًء  النقل 

التجارية وال�سناعية  مبدينة الريا�ض، 1434هـ( . 

 امل�سح امليداين وخرائط �سري ال�ساحنات على �سبكة الطرق 

مبدينة الريا�ض :

من خالل امل�سح امليداين للباحث، فاإنَّ حركة ال�ساحنات يف 

مدينة الريا�ض تنق�سم اإىل اأربعة  اأق�سام:

-   حركة نقل عابرة ملدينة الريا�ض -  حركة نقل قادمة 

ملدينة الريا�ض 

-  حركة نقل داخل مدينة الريا�ض -  حركة نقل من مدينة 

الريا�ض اإىل خارجها. 

ملدينة  والقت�سادية  وال�سيا�سية  اجلغرافية  املكانة  اإن 

اأهمية على كافة الأ�سعدة، ومنها �سعيد  الريا�ض جعل منها 

اأ�سحت مدينة الريا�ض ملتقى  معظم  �سبكات  النقل، حيث 

بني  اأو  اململكة،  وحمافظات  ومدن  مناطق  بني  �سواًء  الطرق 

مناطق اململكة والدول املجاورة. اإن هذه املكانة املهمة جعلت 

من مدينة الريا�ض مق�سدًا يوميًا لآلف ال�ساحنات باأق�سامها 

اآنفة الذكر )العابرة ملدينة الريا�ض – القادمة ملدينة الريا�ض 

 ) الريا�ض  مدينة  من  اخلارجة   – الريا�ض  مدينة  داخل   –
حتى اأ�سبحت طرق و�سوارع املدينة تئن حتت وطاأة ما ُتخلُِّفه 

اأو  اأو مرورية،  اأ�سرار �سواًء كانت بيئية،  هذه ال�ساحنات من 

على  وامل�سوؤولون،  واملقيمون،  املواطنون،  عانى  فلقد  �سحية، 

ازدحامات  ت�سببه من  وما  ال�ساحنات،  اأ�سرار  �سواء من  حٍد 

النمو  �ساهم  كما  للبيئة،  وتلويث  خطرية،  وحوادث  مرورية، 

ال�سريع الذي ي�سهده التطوير احل�سري والقت�سادي باملدينة، 

الأمر  وعربها،  املدينة  اإىل  الب�سائع  نقل  اأهمية  زيادة  يف 

الب�سائع  نقل  الأوىل يف  الو�سيلة  هو  الربي  النقل  الذي جعل 

اإىل املدينة، يليه النقل بوا�سطة �سكة احلديد ومن ثم النقل 

الريا�ض،  مبدينة  وال�سناعية   التجارية  الغرفة   ( اجلوي. 

1434هـ(.

على  الباحث  بها  قام  التي  امليدانية  الدرا�سة  خالل  ومن 

قرار  بعد  الريا�ض  ال�ساحنات يف مدينة  طرق دخول وخروج 

منطقة  مرور  حددها  رئي�سة  طرق  هناك  اأن  وجد  التقنني، 

الريا�ض كما يف اخلرائط التالية: 
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خريطة رقم )2( خط  �سري ال�ساحنات القادمة اإىل مدينة الريا�ض عن طريق نقاط تقنني )النظيم، �سعد، رماح(

    امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادًا على ديجيتال قلوب 1436هـ.

القادمة  ال�ساحنات  �سري   ،)2( رقم  اخلريطة  من  يت�سح 

الريا�ض عن طريق نقاط تقنني )النظيم، �سعد،  اإىل مدينة 

القادمة  ال�ساحنات  كافة  بتوجيه  املرور  يقوم  حيث  رماح(، 

الدائري اجلنوبي  بالعبور عن طريق  النقاط  من خالل هذه 

اجلديد من خالل اإعادتهم من كربي املعيزيلة )تقاطع ال�سيخ 

جابر مع طريق خري�ض( حتى خمرج 18 باجتاه اجلنوب ومن 

خالله يتم توزيعهم ح�سب وجهتهم اإما اإىل طريق اخلرج اأو 

طريق ديراب.
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خريطة رقم )3( خط �سري ال�ساحنات القادمة اإىل مدينة الريا�ض عن طريق نقطتي تقنني )ديراب، اخلرج( 

واملتجهة اإىل طريق الدمام ال�سريع اأو النظيم  

    امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادًا على ديجيتال قلوب 1436هـ .

ال�ساحنات  �سري  رقم )3( خط  يتبني من خالل اخلريطة 

القادمة اإىل مدينة الريا�ض عن طريق نقطتي تقنني )ديراب، 

على   18 خمرج  يف  �سريهم  خط  التقاء  يتم  حيث  اخلرج(، 

الدائري اجلنوبي حتى كربي املعيزيلة )تقاطع طريق ال�سيخ 

جابر مع خري�ض( ومن ثم توجيههم على م�سارين كل ح�سب 

وجهته اأما عن طريق النظيم اأو عن طريق الدمام ال�سريع.
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خريطة رقم )4( خط �سري ال�ساحنات القادمة اإىل مدينة الريا�ض من نقطتي تقنني 

)ديراب، اخلرج( واملتجهة اإىل طريق الق�سيم 

    امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادًا على ديجيتال قلوب 1436هـ.

ُتـبني اخلريطة رقم )4( خط �سري ال�ساحنات القادمة اإىل 

ويتم  اخلرج(  )ديراب،  تقنني  نقطتي  من  الريا�ض  مدينة 

اجلنوبي  الدائري  على   18 خمرج  يف  �سريهما  خط  اإلتقاء 

وبعد ذلك يتم توجيههم  باجتاه ال�سمال مع الدائري ال�سرقي 

حتى خمرج 8 وبعد ذلك يتم توجيههم من دوريات املرور مع 

الدائري ال�سمايل غربًا حتى خمرج4 وبعد ذلك يتم توجيههم 

�سماًل مع طريق الق�سيم اإىل خارج مدينة الريا�ض.
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خريطة رقم )5( خط �سري ال�ساحنات القادمة اإىل مدينة الريا�ض عن طريق نقطة تقنني طريق الق�سيم  

     امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادًا على ديجيتال قلوب 1436هـ.

القادمة  ال�ساحنات  �سري  خط   )5( رقم  اخلريطة  تو�سح 

الق�سيم،  الريا�ض عن طريق نقطة تقنني طريق  اإىل مدينة 

بعد ذلك يتم توجيهها من خمرج 4 )تقاطع طريق امللك فهد 

توجيه  يتم  ذلك  وبعد   ،8 خمرج  حتى  ال�سمايل  الدائري  مع 

اجلنوب  باجتاه  ال�سرقي  الدائري  مع  ال�ساحنات  �سري  خط 

اإما  وجهته  ح�سب  كل  ال�ساحنات  تتجه  ثم    18 خمرج  حتى 

باجتاه طريق اخلرج اأو باجتاه طريق ديراب.

الو�شع الراهن ل�شبكة الطرق يف مدينة الريا�ض:

يف درا�سة قام بها )املقري، 1436هـ(،  اأو�سح خاللها اأن 

اأكرث  اإىل  ي�سل  الريا�ض  مدينة  يف  اليومية  الرحالت  اأعداد 

اإىل  العدد  هذا  ي�سل  اأن  توقع  كما  رحلة،  مليون  من)6،2( 

يعني  مما   1434هـ،  عام  بحلول  يوميًا  رحلة  ماليني  ثمانية 

طرق  �سبكة  اأجزاء  معظم  يف  �سيزداد  املروري  الزدحام  اأن 

يكن  مل  اإن  بع�سها،  يف  الختناق  حد  اإىل  و�سي�سل  املدينة، 

وزائريها.  �سكانها  معاناة  من  يزيد  �سوف  مما  جميعها، 

املرورية  احلركة  من  جزءًا  الآتي   )2( رقم  اجلدول  ويظهر 

بني  الريا�ض  مدينة  يف  الرئي�سة  الطرق  بع�ض  على  املتنامية 

عامي )1428هـ - 1434هـ(. 
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جدول رقم )2( حجم احلركة املرورية على الطريق الدائري الأول مبدينة الريا�ض بني عامي )1428هـ - 1434هـ(.

الطريق
عدد املركبات اليومي )بالآلف(

ن�سبة الزيادة

١4٣4هـ١4٢٨هـ

17%290340الدائري ال�سرقي

10%272300الدائري اجلنوبي

22%217265الدائري ال�سمايل

37 %146200الدائري الغربي

امل�سدر: املقري، 1436هـ.

التابعة  الريا�ض  مدينة  يف  للنقل  العليا  اللجنة  اأقرت  لذا 

من  جملة  تنفيذ  الريا�ض  مدينة  لتطوير  العليا  للهيئة 

الثالثة  اخلم�سية  اخلطة  ت�سمنتها  التي  الطرق  م�سروعات 

)1435هـ - 1438هـ ( ، لتطوير �سبكة الطرق امل�ستقبلية يف 

 )636( حوايل  الطرق  هذه  اأطوال  جمموع  وي�سل  املدينة، 

كم، ويتوىل تنفيذ تلك امل�سروعات الهيئة العليا لتطوير مدينة 

وت�سمل  الريا�ض.  مدينة  واأمانة  النقل،  ووزارة  الريا�ض، 

اخلطة التطويرية امل�سروعات الآتية:

الدائري الثاين بطول )107( كم. حتتاج رجوع للمرجع التي 

نقلت منه .

الدائري الثالث بطول )180( كم.

اأطوالها  جمموع  ي�سل  باملدينة  اأخرى  رئي�سة  طرق  تطوير 

)349( كم.

ومن اأهم املالمح التي �سوف تتمخ�ض - اإن �ساء اهلل - عن 

هذه امل�سروعات الكبرية ما ياأتي:

مدينة  طرق  ل�سبكة  ال�ستيعابية  الطاقة  يف  كبرية  زيادة 

الريا�ض ت�سل اإىل اأكرث من ت�سعة ماليني رحلة يوميًا.

ا�ستخدام حركة النقل العابرة وبخا�سة ال�ساحنات للطرق 

الدائرية اجلديدة، وبالتايل تخفيف العبء على بقية اأجزاء 

ال�سبكة.

�شبكة قطارات مدينة الريا�ض:

تقوم  الذي  العام  للنقل  العزيز  امللك عبد  يت�سمن م�سروع 

قطار  اإن�ساء  الريا�ض   مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  عليه 

جانب  اإىل  الريا�ض،  مدينة  يف  حماور  عدة  على  كهربائي 

اإن�ساء �سبكة للنقل باحلافالت تغطي املدينة بالكامل، وتتكامل 

م�سرتكة  وخطوط  حمطات  خالل  من  الكهربائي  القطار  مع 

و�سلت اأطوالها )178( كم، ويتكون من عدة حماور:

 حمور العليا للبطحاء واحلائر بطول )38 ( كم، ويقع عليه 

21 حمطة.

 حمور طريق امللك عبد اهلل، واإ�ستاد امللك فهد، ويبلغ طوله 

) 25،3 ( كم، و22 حمطة.

 حمور طريق املدينة املنورة – الأمري �سعد بن عبد الرحمن 

الأول ويبلغ طوله )41( كم.

 حمور طريق املطار )29،6 ( كم.

 حمور طريق امللك عبد العزيز ويبلغ طوله ) 12،9 ( كم.

بن  ح�سن  ال�سيخ  عوف-  بن  الرحمن  عبد  طريق  حمور   

ح�سني بن علي بطول)30 ( كم. ) الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الريا�ض ، 1434هـ ( .

امللك  م�سروع  اأن   ) )1436هـ  املقري  درا�سة  اأ�سارت   

عبدالعزيز للنقل العام ي�ساهم حاليًا بنقل قرابة )2% ( من 

العليا  الهيئة  تقديرات  وت�سري   ، الريا�ض  مدينة  يف  الركاب 

ملدينة الريا�ض اإىل اأن م�سروع امللك عبد العزيز للنقل العام 

 6 اإىل  العام  النقل  ركاب  بزيادة عدد  �سي�ساهم  اكتماله  بعد 

اأ�سعاف العدد احلايل، وكذلك بخف�ض جمموع الكيلو مرتات 

التي تقطعها املركبات اخلا�سة مبقدار 15 مليون رحلة يوميًا، 

الزدحام  يف  �سائعة  عمل  �ساعة  األف  توفري400  ي�ساوي  وما 

املروري. )الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، 1434هـ(.

مدينة  في  الطرق  لشبكة  الراهن  التطوير  خامسًا: 
الرياض :

و�سعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، �سمن خطتها 

ال�ساملة لتطوير نظام النقل يف مدينة الريا�ض، خطة ل�سبكة 

�سبكة  م�ستوى  رفع  اإىل  تهدف  املدينة  يف  امل�ستقبلية  الطرق 

جديدة،  عنا�سر  وا�ستحداث  وحت�سينها،  القائمة،  الطرق 

حتى  خم�سية  خطط  على  امل�ساريع  تنفيذ  توزيع  اإىل   م�سرية 
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 ، والثانية  الأوىل  املرحلتني  من  النتهاء  مت  1450هـ،  عام 

وتعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض حاليًا على تنفيذ 

املرحلة الثالثة )1433هـ - 1438هـ ( ، والتي توفر9 ماليني 

رحلة نقل للمواطنني.

جدول رقم )3( اأهم امل�سكالت التي تواجه �سائقي ال�ساحنات بعد تطبيق قرار تقنني دخول ال�ساحنات مدينة الريا�ض  

موافقاأهم امل�سكالت التي تواجه قائدي ال�ساحنات
موافق 

اإىل حد ما

غري 

موافق
املتو�سط

النحراف 

املعياري
الرتتيب

1. طول فرتة النتظار يف نقاط  تقنني 

دخول ال�ساحنات

313370العدد
2،890،311

%89،410،60

2. طول  النتظار يف نقاط التقنني ي�سبب 

لك خ�سائر مادية

2527028العدد
2،640،6310

%72،0 20 8

3. طول وقت انتظار ال�سائق يف نقاط 

املنع، جتعله يفكر يف ترك مهنة  قيادة  

ال�ساحنات

261890العدد

2،750،446
%74،625،40

4. قلة اخلدمة من )طعام - �سراب - 

�سيانة ال�ساحنة( يف نقاط التقنني

2311190العدد
2،660،479

% 66 340.0

5. عدم وجود طرق بديلة لل�ساحنات
307430العدد

2،880،332
%87،712،30.0

6. الوقت امل�سموح به خارج اأوقات التقنني 

غري كاٍف للتنقل داخل الريا�ض املزدحمة، 

اأو عبورها

320723العدد

2،830،553
%91،4 26،6

7. توقف ال�ساحنة يف نقاط تقنني 

دخول الريا�ض  يزيد من خ�سائر النقل 

بال�ساحنات

272780العدد

2،780،424
%77،722،30

8. طول وقت انتظار ال�سائق يف نقاط 

التقنني قد يوؤدي اإىل مطالبته بزيادة �سعر 

الرد

268820العدد

2،770،425
%76،623،40

9. طول وقت انتظار ال�سائق يف نقاط 

التقنني جتعله يطالب بزيادة دخله ال�سهري

308420العدد
2،880،332

% 88 120

10. ل يوجد دوريات اأمنية ل�سالمة 

ال�ساحنات يف نقاط التقنني

2197556العدد
2،470،7611

%62،621،4 16

11. اإيقاف  ال�ساحنات  طوال اليوم يف 

نقاط التقنني وحتركها يف وقٍت واحٍد زاد 

من درجة الزدحام

2874122العدد

2،740،597
% 8211،76،3

12. وجود �ساحنات حتمل مواد خطرة جدًا 

وقابلة لال�ستعال وحتت درجات حرارة 

عالية قد يت�سبب يف وقوع اأخطار ج�سيمة 

لبقية ال�ساحنات

16814042العدد

2،360،6912
% 48 40 12

13. ل  تتوافر و�سائل ال�سالمة يف نقاط 

تقنني ال�ساحنات

2451050العدد
2،700،468

% 70 300

2،720،27املتو�سط الكلي

"الهيئة  هي:  جهات،  ثالث  اخلطط   تنفيذ  يف  وي�سارك 

منطقة  واأمانة  النقل،  وزارة  الريا�ض،  مدينة  لتطوير  العليا 

مدينة  يف  للنقل  العليا  اللجنة  اإ�سراف  حتت  الريا�ض"، 

الريا�ض، التي يراأ�سها اأمري منطقة الريا�ض .

امل�سدر: من عمل الباحث اعتمادًا على العمل امليداين )1436هـ( 
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امل�سدر: من عمل الباحث ا�ستنادًا اإىل  بيانات اجلدول رقم )3(.

تقنني  مل�شكلة  املنا�شبة  واالقرتاحات  احللول 

يراها  كما  الريا�ض،  مدينة  اإىل  ال�شاحنات  دخول 

قائدو ال�شاحنات:

يتعلَّق هذا اجلزء من الدرا�سة احلالية باحللول والقرتاحات 

مل�سكلة تقنني دخول  ال�ساحنات اإىل  مدينة الريا�ض من وجهة 

بهذا  امل�ستهدفة  الفئة  هم  الذين  ال�ساحنات  �سائقي  نظر 

التقنني لذا فهم اأوىل باإدلء احللول والقرتاحات. 
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جدول رقم )4(  احللول والقرتاحات املنا�سبة مل�سكلة تقنني دخول اأو عبور ال�ساحنات  مدينة الريا�ض    

اجلدول من عمل الباحث ا�ستنادًا اإىل بيانات الدرا�سة امليدانية ، 1436هـ .

%الن�سبةالعدداحللول والقرتاحات

12937اإن�ساء طرق دائرية لل�ساحنات التي تعرب مدينة  الريا�ض

6518،6اإيجاد و�سائل نقل اأخرى غري ال�ساحنات لنقل الب�سائع داخل املدن

4412،6نقل الب�سائع بالقطارات

9،6 34 ال�سماح لل�ساحنات بالتحرك بعد التا�سعة �سباحًا اإىل الظهر

339،4 ال�سماح بزيادة وقت دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض بعد ال�ساعة الثالثة ع�سرًا 

298،3اإيجاد طرق دائرية خا�سة للنقل بال�ساحنات داخل املدن  

164،5ل توجد ا�ستجابة

٣5٠١٠٠.٠املجموع

 الخاتمة والتوصيات:
الخاتمة:

�سبكة  على  ال�ساحنات  �سري  تقنني  اأثر   ، الدرا�سة  تناولت   

النقل،  انعكا�ساته على حركة  الريا�ض ومدى  الطرق مبدينة 

اأهم  من  وكان   ، الرد  اأجور  اأ�سعار  ،وكذلك  الرحالت  وزمن 

دخول  تقنني  قرار  اأثر  على  التعرف   ، الدرا�سة  هذه  اأهداف 

ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض على زمن رحالت ال�ساحنات 

اأثر  معرفة  وكذلك   ، الو�سول  نقطة  حتى  الرحلة  بداية  من 

قرار التقنني على اأ�سعار النقل بال�ساحنات ، واأي�سًا التعرف 

على اأهم امل�سكالت التي تواجه قائدي ال�ساحنات بعد �سدور 

لنقاط  املكاين  التوزيع  على  التعرف  وكذلك   ، التقنني  قرار 

تقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض .

ولقد اعتمدت الدرا�سة يف اإجراءاتها على املنهج الإ�ستقرائي 

اعتمدت  وقد   ، الدرا�سة  لعينة  امليداين  امل�سح  خالل  من 

كاملتو�سط  الإح�سائية  الأ�ساليب  من  بع�ض  على  الدرا�سة 

والن�سب  والتكرارات  املعياري  والإنحراف  املوزون  احل�سابي 

الدرا�سة  عينة  حجم  لتحديد  الباحث  وا�ستخدم   ، املئوية 

معادلة ريت�سارد جيجر للعينات الع�سوائية . 

 ولقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل العديد من النتائج، التي اأخذت 

من نتائج العمل امليداين وعينة الدرا�سة بعد حتليلها وتف�سريها، 

ومن اأهم النتائج التي جاءت يف هذه الدرا�سة ما يلي:

-  تبني من نتائج وحتليالت الدرا�سة ان ما ن�سبته )%21،7( 

من قائدي ال�ساحنات من اجلن�سية الباك�ستانية، حيث حلت 

يف املرتبة الأوىل على م�ستوى بقية اجلن�سيات.

ن�سبته )%0،9(،  ما  ال�سعوديني  ال�سائقني  ُتثل جن�سية    -

وهي ن�سبة �سئيلة جدًا. 

من   )%71،7( ان  الدرا�سة  وحتليالت  نتائج  اأو�سحت   -

قائدي ال�ساحنات ترتاوح  اأعمارهم بني )25-40 �سنة(.  

كان   ، ال�ساحنات  �سائقي  من   )%70،6( ن�سبته  ما  اإن   -

م�ستواهم العلمي اأقل من املرحلة البتدائية.  

- اأو�سح  )58،6%( من اأفراد عينة الدرا�سة اأن معدل زمن 

رحالتهم بعد تطبيق قرار تقنني دخول ال�ساحنات اإىل مدينة 

الريا�ض كان  اأكرث من 16 �ساعة.

- اأن )66،6%( من جمموع ال�ساحنات كانت ملكًا للكفيل اأو 

للمن�ساأة التي يتبع لها ال�سائق، بينما)32،6%( كانت �ساحنات 

بن�سبة  ال�سائق  ميلكها  التي  ال�ساحنات  تلتها  م�ستاأجرة، 

.)%0،9(

- اأن ما ن�سبته )21،1%( من ال�سائقني لديهم رخ�سة قيادة 

من النوع اخل�سو�سي، و)15،4%( من قائدي ال�ساحنات لي�ض 

لديهم رخ�سة قيادة يف الأ�سل. 

قائدي  من   )%19،7( ان  ات�سح  الدرا�سة  نتائج  من   -

وذلك  النقل،  وزارة  من  ت�ساريح  لديهم  يوجد  ال�ساحنات 

يجددونها  وانهم  بال�ساحنات،  الب�سائع  بنقل  لهم  لل�سماح 

ب�سكل دوري.

عدد  معدل  ان  ال�ساحنات  قائدي  من   )%68،3( اأو�سح   -

اإىل  ال�ساحنات  دخول  تقنني  قرار  قبل  الأ�سبوعية  رحالتهم 

مدينة الريا�ض كان اأكرث من اأربع رحالت اأ�سبوعيًا.

ان  ال�ساحنات،  قائدي  من   )%43،7( ن�سبته  ما  اأو�سح   -

اإىل  الريا�ض  مدينة  خالل  من  العبور  هو  رحلتهم  مق�سد 

وجهات اأخرى.  
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دخول  تقنني  قرار  بعد  بال�ساحنات  النقل  اأ�سعار  زيادة   -

ال�ساحنات اإىل مدينة الريا�ض بحوايل %25 .

ال�ساحنات هي طول فرتة  اأهم م�سكلة تواجه قائدي  اأن   -

انتظار ال�ساحنة يف نقاط التقنني، مما يجعل ال�سائق يفكر يف 

اأو زيادة �سعر الرد، تلتها م�سكلة عدم  زيادة مرتبه ال�سهري 

وجود طرق بديلة .

اإىل  ال�ساحنات  دخول  تقنني  م�سكلة  حلول  اأهم  من  اأن   -

اأطراف  على  دائرية  طرق  اإن�ساء  يف  تتمثل  الريا�ض  مدينة 

املدينة لل�ساحنات العابرة .

التوصيات:
بناءاً على النتائج ال�سابقة تربز التو�سيات التالية :

ع يف ا�ستخدام ُنظم املعلومات يف اإحكام الرقابة  1- التو�سُّ

بني  البيانات  وتبادل   ، ال�ساحنات  وت�سغيل  حركة  على 

النقل  عن  وامل�سوؤولني  واملراقبني  وامل�سغلني،  امل�ستخدمني 

بال�ساحنات .

2- تكثيف رقابة الإدارة العامة للمرور على ال�ساحنات ومنع 

ال�ساحنات الغري م�سرح لها مبزاولة ن�ساط النقل . 

لقيادة  موؤهلني  الغري  ال�سائقني  منع  على  الت�سديد   -3

ال�ساحنات وتطبيق اأق�سى العقوبات بحقهم وحق كفالئهم .

الأوقات  مع  و�سولها  ليتنا�سب  الرحالت  جدولة  اإعادة   -4

امل�سموح بحركة ال�ساحنات فيها .

ال�ساحنات  ل�سائقي  خا�سة  جمعية  باإن�ساء  التو�سية   -5

قطاع  وحت�سني  تطوير  بهدف  املهنية  اجلمعيات  كنظرياتها 

النقل بال�ساحنات .

6- التو�سية ب�سرورة اإزالة العقبات التي حتول دون �سعودة 

ذات  الفئات  بطالة  ن�سبة  وتقليل   ، بال�ساحنات  النقل  قطاع 

التعليم املتدين .

امل�سكلة  اللجنة  قرار  يف  جاء  مبا  الإلتزام  �سرورة   -7

برئا�سة اأمري منطقة الريا�ض والتي ن�ست على اإيجاد مواقع 

وتوفري   ، عليها  ال�سيطرة  ل�سمان  وبوابات  ب�سياج  واإحاطتها 

الأ�سلحة  اإدارة  على  التاأكيد  وكذلك   ، فيها  اخلدمات  كافة 

واملتفجرات بعدم ال�سماح بت�سيري الناقالت التي حتمل مواد 

كيميائية اأو متفجرات اإل بعد اإ�سعار املرور باأرقامها،، وحرمان 

املوؤ�س�سات وال�سركات التي يتكرر من �سائقيها املخالفات من 

ال�ستقدام .

با�ستحداث طرق  بالنقل  املعنية  التاأكيد على اجلهات    -8

من  للتقليل  املدن  اأطراف  على  بال�ساحنات  خا�سة  دائرية 

الزدحام املروري داخل املدن .

9- �سرورة التحول اإىل النقل بالقطارات .

المصادر والمراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

 - اأمانة منطقة الريا�ض )1430هـ(، موقع الإدارة العامة 

للتخطيط العمراين  بالأمانة. 

- الرقيبة، عبد اهلل �سالح، واحل�سون ، ابراهيم )1420هـ(، 

�ساحنات الأفراد -  الواقع وامل�سكالت - درا�سة حال يف مدينة 

والإدارية  القت�سادية  لالإ�ست�سارات   اخلربة  دار  الريا�ض 

للطباعة والن�سر ، الريا�ض .

الرماين، زيد حممد )2000م(، م�سكالت املرور، الأ�سباب 

والآثار، جملة النقل واملوا�سالت، العدد )25(، الريا�ض.

-  الزوكة، حممد خمي�ض)1999م(، جغرافية النقل، دار 

املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية.

واملرور،  النقل  توفيق )1985م(، هند�سة  �سامل، حممد   -

دار الرتب اجلامعية،  بريوت.

- �سجل اأوراق ندوة نقل الب�سائع بال�ساحنات )١4٢١هـ(، 

للطباعة  والإدارية  القت�سادية  لالإ�ست�سارات  اخلربة  دار 

والن�سر ، الريا�ض .

مدينة  يف  الداخلي  "النقل  )1426هـ(،  رميون  �سوقي،   -

تن�سر،  مل  ماج�ستري  ر�سالة  الرئي�سة"،  وم�سكالته  ال�سوي�ض 

جامعة عني �سم�ض.

"واقع وم�ستقبل  اإبراهيم حممد )1434هـ(،  ال�سمري،   -

ر�سالة  الريا�ض"،  مدينة  يف  الأهلية  باحلافالت  النقل 

ماج�ستري، جامعة امللك �سعود، الريا�ض.

مدينة  يف  النقل  واقع  جواد)2010م(،  حممد  عبا�ض،   -

النجف، جملة اآداب  الكوفة، الكوفة .

بلقا�ض  يف  "النقل  )1432هـ(،  �سوهدي  عبداحلميد،   -

تن�سر،  مل  ماج�ستري  ر�سالة  ال�سناعية"،  التنمية  يف  ودوره 

حمافظة الدقهلية.

النقل  تخطيط  )1994م(،  حممد  علي  عبداملنعم،   -

واملرور داخل املدن، دار  الرتب اجلامعية، بريوت. 

حممد)1421هـ(،  والنائل  ابراهيم،  اأ�سامة  عبده،   -

اخلربة  دار  الطرق،  على  بال�ساحنات   الب�سائع  نقل  تعرفة  

لالإ�ست�سارات القت�سادية والإدارية للطباعة والن�سر، الريا�ض . 
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النقل،النا�سر  اأ�س�ض جغرافية  �سعيد )1994م(،  - عبده، 

مكتبة الجنلو امل�سرية،  القاهرة .
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دار  واأ�ساليبه،  العلمي  البحث  مناهج  م(،   1999( جنيب، 

جمدلوي للن�سر والتوزيع، عّمان.

البحث  اإىل  املدخل  اأحمد)1986م(،  �سالح  الع�ساف،   -

والعلوم ال�سلوكية، مكتبة  العبيكان، الريا�ض.

مبادئ تخطيط النقل  - علي، زين العابدين )2000م(، 

احل�سري، دار �سفاء  للطباعة والن�سر، عّمان.

بني  املناف�سة  )1421هـ(،  اهلل  عبد  حممد  العو�ض،   -

العربية  اململكة  يف  بال�ساحنات  النقل   خدمات  مقدمي 

والإدارية  القت�سادية  لالإ�ست�سارات  اخلربة  دار  ال�سعودية، 

للطباعة والن�سر، الريا�ض.

- الغرفة التجارية وال�سناعية بالريا�ض)1434هـ(، درا�سة 

حتليلية لقطاع النقل الربي مبدينة الريا�ض، الريا�ض.

ودوره  النقل  قطاع  خالد)1422هـ(،  فهد  الفوزان،   -

الإ�سدار  التنمية  خطط  منجزات  القت�سادية،   التنمية  يف 

الثامن ع�سر، وزارة التخطيط،، الريا�ض.

- كمونة، حيدر )2000م(، اأهمية قطاع النقل واملرور يف 

العراقية،  املدى  جملة  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 

بغداد، العدد9.

- كمونة، حيدر)2008م(، قطاع النقل ودوره يف التنمية 
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باململكة  ال�ساحنات  �سائقي  ا�ستقطاب  )1419هـ(،  ال�سرقية 

العربية ال�سعودية، الق�سايا  واحللول، الدمام.

جديدة  انطالقة  )2001م(،  الإماراتية  البيان  جملة   -

ل�سناعة ال�سحن الربي عاملياً،  عدد 25 فرباير.

- جملة البيان الماراتية  )2001م ( ،  درا�سة الربنامج 

التكلفة  مقارنة  ذلك  يف  مبا  بالنقل  ال�سحن   على  الأوروبي 

لأوروبا ، عدد نوفمرب.

- جملة النقل واملوا�سالت،ال�سنة ال�سابعة، العدد 80، ربيع 

الثاين 1426هـ ،الريا�ض.

الريا�ض  اإدارة مرور  الريا�ض )1422هـ(،  - جملة جتارة 

دخول  منع  باأوقات  اللتزام  الأعمال   اأ�سحاب  تنا�سد 

ال�سيارات الكبرية اإىل داخل املدينة، ع 463،  الريا�ض.

- جملة اليمامة )1421هـ(، غياب النقل العام، مدن بال 

�سرايني، ع 10458، الريا�ض.

تخطيط  يف  املدخل  )2002م(،  حممود  �سباح  حممد،   -

النقل احل�سري، موؤ�س�سة  الوراق للن�سر والتوزيع، بغداد.

بال�ساحنات  النقل  )1425هـ(،  نا�سر  عامر  املطري،   -

�سعود،  امللك  جامعة  مطابع  الريا�ض،  مدينة  يف  اخلفيفة 

الريا�ض.

امللك  م�سروع  )1436هـ(،  �سعد،  حممد  املقري،   -

عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الريا�ض واأثره املتوقع على 

النقل والتنقل، مطابع جامعة امللك �سعود،   الريا�ض.

ال�سعودية  ال�سركة  جتربة  حممد)1421هـ(،  النملة،   -

بال�ساحنات،  الب�سائع  نقل  يف     - مربد   - الربي  للنقل 

والإدارية  القت�سادية   لال�ست�سارات  اخلربة  دار  الريا�ض، 

للطباعة والن�سر ، الريا�ض .

- وليام ، هاي )1999م(، مقدمة يف هند�سة النقل، مطابع 

جامعة امللك �سعود، الريا�ض.

- الهذلول، هذلول ح�سني، واأبو را�ض، علي �سعيد)1418هـ(، 

مكاتب ترحيل الب�سائع ودورها يف توطني �سائقي �ساحنات 

القت�سادية  لالإ�ست�سارات  اخلربة  دار  الريا�ض،  الأفراد، 

والإدارية للطباعة والن�سر ، الريا�ض.

- الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض )1432هـ(، اأحجام 

الريا�ض،  مبدينة  الدائرية  الطرق  على  املرورية  احلركة 

الريا�ض.

)1434هـ(  الريا�ض،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة   -

املوؤ�سرات احل�سرية ملدينة  الريا�ض ١4٣4هـ، الريا�ض.

- الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، )1434هـ(، درا�سة 

ر�سا �سكان مدينة الريا�ض عن جودة احلياة، الريا�ض.

املعلومات  اإدارة  موقع  ،)1433هـ(،  النقل  وزارة   -

والإح�ساءات، الريا�ض.
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nia Energy Commission,  Sacramento.
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- Final Report Rome, (2010), (Europe) Study 

on Urban Access Restriction,University of 
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- Hans Quak and René de Koster, (2006), The 

Impacts of Time Access Restrictions and Ve-
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- Journal of the Eastern Asia Society for Trans-
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Trucks Restrictions in Freight Carrier Oper-
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ern Asia Society for Transportation Studies, 
Vol, 6, pp, 2947 - 2962, 2005, Bangkok.
- Madden , John Vincent, (1977), The Impacts 

of Vehicle Control Policies on the Short Run 
Costs of Carriers: State Street Transit way, a 
Case Study, Report No 7 in the series (Tran-
sit way Impacts Research Program) , Minne-
apolis,Maja, andrew palmer , (2008),Time, 
cost and  Co2effects of rescheduling freight 
deliveries, Cranfield University, Heriot-Watt 
University, Edinburgh UK.
- Rodrigues ,Vasco Sanchez, et al, (2009), Un-

certainty And FMCG Distribution Network 
Performance: UK / South Africa Compari-
son, University of  Plymouth, Cardiff Uni-
versity , UK.

- Sanches, Lars Meyer ,et al, (2013), Freight 
Vehicle Circulation Restriction Policy in an 
Emerging Country Metropolitan Area:unde-
sired impacts, Brazilian Urban Logistics 
Center, Campinas,SP – Brazil.
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