
                                          وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

يكون  ابستمرار داخل املناطق العمرانية،  تؤثر على هيكلتها وتعيد تشكيلها تعترب أنظمة النقل أداة الستعماالت األراضي فهي (: ن 4االول )  واباجل
 يف:   لك ذ

  تغري طبيعة االستعماالت وتوطن االنشطة املختلفة على شرايني احلركة.  -
ابعتبار أن احلركة ميكن   ، األداء تتحكم يف سعة ونوعية أمناط تسهيل االنتقال بكل وسائل احلركة، واليت عن طريقها ميكن التحكم يف معدالت   -

   رصدها من واىل مواضع االنشطة واحتياجاهتا ) النقل اجلماعي، نقل األفراد، البضائع وخدمات الطوارئ(.
 : شرح دورة استعماالت االراضي وعالقتها ابلنقل (: ن  6)  الثاين  واباجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 ابملناطق العمرانية هي: أنظمة النقل  تطوير السس والسياسات اليت انتهجتها مدينة ابريس يف ا (:ن 6) الثالث   واباجل

كلم، حيث تقع مجيعها على حمورين    100انشاء مخسة حمافظات جديدة يف املنطقة الباريسية وإحداث مراكز جديدة يف دائرة قطرها   •
 ضم املركز الرئيسي ومراكز أخرى متعددة. متوازيني لوادي هنر السني وحتويل املدينة اىل اقليم حضري ي

اهلدف منها الالمركزية لبعض   كيلومرت من ابريس أمهها ضاحية الديفانس،  15  -10انشاء ستة ضواحي جديدة على مسافات من   •
 وظائف القلب املركزي خبروجها اىل الضواحي على أطراف املدينة. 

 : من  حيث تتالف شبكة الطرق: انشاء  •
طريق سريع دائري حييط ابملدينة ويربطها بضواحيها: حيث يساهم يف تفريغ قلب املدينة من االزدحام املروري والضغط   -

 . والضجيج حنو االطراف
ية للحركة: متفرعة عن الطريق الدائري السريع للنقل من واىل مركز املدينة، حيث ترتكز الفعاليات التجارية  حماور رئيس -

 . والثقافية على طول احملاور املخصصة للنقل واحلركة 
املخدومة لكل املناطق ومن مث االحياء حىت تصل اىل طرقات التخدمي داخل   شبكة اثنية من احملاور املرورية الثانوية:  -

 . احلي الواحد
 حيث تعتمد على:  شبكة النقل: انشاء  •

 النقل السطحي: ونقصد به النقل فوق سطح االرض، ويشمل:   -

o  .النقل ابلسيارات اخلاصة اململوكة لألفراد  

o  .النقل ابحلافالت  
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 حممد بوضياف املسيلة :جامعة
 تسيري التقنيات احلضرية  :معهد
 اهلندسة احلضرية   قسم:

 
ل و ألسداسي ال ا  متحانلتصحيح النمودجي الا   

 



o   وأطراف املدينة، أو بني املدينة ومدن أخرى، وهذا بدوره ينقسم اىل ) قطارات   النقل ابلقطارات بني الضواحي
  عادية، قطارات سريعة(.

 النقل حتت سطح األرض ويشمل:   -

o  .النقل مبرتو االنفاق  

o   النقل مبرتو الـRER .السريع  

يف  ظهرت اجتاهات ختطيطية من تلوث وآتكل النسج العمرانية والطبيعية وغريها، اآلاثر الرتاكمية السلبية للزحف العمراين بسبب  (: ن 4السؤال الرابع ) 
 Newالعمران احلديث ، واليت من بينها تطلعات وحاجات اجملتمعأواخر القرن العشرين ويف بداية القرن الواحد والعشرين يف حماولة لالستجابة إىل 

Urbanism  ،  هأهداف   : 
 .  ختفيف االعتماد على السيارات  -
  عرب توفري فرص العمل واحملالت التجارية وتوضع املنازل قريبة من بعضها البعض. تشجيع نسج عمرانية ميكن التنقل فيها سريا على األقدام  -
 :  وجوب أن تكون  1993 عامعليه دق ا أو احلديث املص  من ميثاق العمران اجلديد 15ويتضمن البند  

   كثافة البناء واستخدامات األراضي املناسبة على مسافة قريبة من حمطات النقل. -
 ليصبح بديال قابال للتطبيق عن السيارات.   السماح لنظام النقل العام -

 


