وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة :حممد بوضياف املسيلة

السنة الدراسية2020 / 2019 :

معهد :تسيري التقنيات احلضرية

السنة :الثالثة ليسانس

قسم :اهلندسة احلضرية

مقياس :املدينة والنقل احلضري
التصحيح النموذجي المتحان السداسي اخلامس

اجلواب عن السؤال االول ( 7ن):
❖ عناصر استعماالت النقل هي:

 الشوارع. مواقف انتظار السيارات السطحية وحتت األرض ومتعددة الطوابق. حمطات تعبئة الوقود. ساحات وقوف السيارات (مرآب  )garageللنقل الداخلي واإلقليمي. اجلسور. املطارات وشركات ووكاالت الطريان. خطوط وحمطات السكك احلديد السطحية والباطنية. -املوانئ النهرية والبحرية واملرافق التابعة هلا .

❖ معايري قياس استعماالت النقل:
 املعيار الوظيفي :الذي يقاس حبجم النقل للبشر والبضائع سواء كان على مستوى املدينة أم علىاملستوى اإلقليمي أو القومي.

 املعيار املورفولوجي :ويقاس مبقدار وسرعة ما يسببه التطور يف الشوارع وخدمات النقل من تطوروظيفي وابلتايل معماري من خالل التجاذب الوظيفي وما يتبع ذلك من ضرورة اجراء حتويرات على
األبنية اليت تنظم الشوارع أو إقامة أبنية جديدة.
 املعيار املكاين :حيث تستحوذ استعماالت النقل مساحات كبرية من املدينة تتصدر املرتبة الثانية بعداملساحة اليت تشغلها الوظيفة السكنية ،إذ قد تصل يف بعض املدن إىل  %40وان كانت عادة ترتاوح
بني  % 32- 28من املساحة الكلية للمدينة.
اجلواب عن السؤال الثاين ( 3ن):
❖ هاته األسباب هي:

 مشاكل التنقل واملرور تدفع كثريا من مواطىن الدول النامية إىل االستغناء عن بعض الرحالت ذاتالطابع االختيارى.
 -إخنفاض تكرار رحالت السيدات ابلدول النامية.

 أعداد املواطنني من الشباب واألطفال أقل من  20عاما ابلدول النامية حواىل نصف أعدادالسكان .
اجلواب عن السؤال الثالث ( 3ن):
❖ تتجلى انعكاسات املعلومات ( االجتماعي -االقتصادي ) على استرياتيجية النقل يف:
 اختيار وسائل النقل ( اخلاصة ،النقل العام. )............ قدرة جذب وتولد الرحالت يف املنطقة ( التنقالت ،احلركة املرورية)..... معدل امتالك العرابت ( وابلتايل مدى احتياجات للطرق ،أماكن انتظار ،وسائل النقل).اجلواب عن السؤال الرابع ( 7ن):
❖ يصنف يف مستوى D
❖ احللول املمكنة لرفع مستوى اخلدمة هبا:
• تغيري القطاع النمطي للطريق :اعادة تصميم الطريق مع تغيري عروض أو الغاء بعض عناصر تصميم الطريق:
 عدد احلارات وعرض كل حارة حسب السرعة التصميمية للطريق. عرض االرصفة على جانيب الطريق ومتثل املسار الطبيعي للمشاة على سطحها ،وكذلك استيعابالعناصر اجلمالية والبصرية (تشجري الطريق) ،كما تستوعب مسارات خطوط الشبكات املختلفة
أسفلها (املياه ،الصرف الصحي ،الكهرابء ،الغاز.)....
 عرض اجلزيرة الوسطى ومهمتها فصل االجتاهني ويلجأ بعض خمططو الطرق اىل ختزين مساحة ( حارةأو حارتني يف كل اجتاه) لتوسعة الطريق يف املستقبل البعيد ( أكثر من عشرون عاما).
 الغاء أماكن االنتظار على جانيب الطريق أو أحد اجلانبني ،أو تغيري نظام االنتظار ( موازي،عمودي.)....،
 استخدام طريق خدمة منفصل للمرور احمللي يهدف اىل فصل حركة املرور العابر عن املرور احمللي. استخدام أو ختصيص مسار مستقل حلركة ( النقل العام أو احلافالت ) مع ختصيص مواقعللمحطات ابلتنسيق مع عبور املشاة والتقاطعات.

