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يديُة انرحهة انيىيية نهسكاٌ إنى 

  انفيىو
 "جغرافية النقل ىدراسة ف"

 

 *أحمد يونس صالح

 

 :  مقدمةال
تعرف الرحمة بأنيا حركة الركاب من مصدر معينن إليو وةيية معننية شميو  يبكة 
الطرق، وباستخدام وسنمة نقل معننة، بيدف تحقنق غرض ما، وتفند دراسية الرحمية  ي  

لطمب شمو النقل  ي  إلمينم ميا وخصياذا ىيطا الطميب، وكيطلك تفنيد  ي   ييم  يم مدى ا
 سموكنات االنتقال بنن األماكن وتحدند العاللات المكاننة القاذمة بننيا.

 
° 91َ 91ً 19 يييييمااًل و °91َ 91ً 55وتقييييين مدننييييية الفنيييييوم بييييينن داذرتييييي  شيييييرض 

 ، (9) رلاً  °17َ 59 55ً رلًا، وييي ° 17َ 91ً 71مااًل، كطلك تقن بنن خط  طول يي 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .جامعة الفيوم - كلية اآلداب  ،قسم اجلغرافياب مدرس مساعد *



 ونالتسعالثالث و  المجلد                                                   مجلة المجمع العلمى المصرى                

346 

ى : اهليئة املصرية العامة للمساحة: اعتماداً عل  Arc GIS 10.5مت رفع املوقع من باستخدام برنامج  (1)
 ، القاهرة.9552، طبعة NH36-E2d، لوحات 05555: 1خرائط حمافظة الفيوم مقياس 

أما ةغرا نًا،  تتوسط المدننة لمب منخفض الفنوم، وتقين  ي  مقدمية دلتيا بحير نوسيف، حنيث 
من القاىرة ن طرىا بحر نوسف إلو  طرنن نقتربان من التساوي، وتقن إلو الةنوب الغرب  

كم تقرنبًا، كميا تقين  95كم تقرنبًا، كما أنيا تقن غرب مدننة بن  سونف بمسا ة  17بمسا ة 
 يي  ألصييو  يييرق الصييحرا  الغربنيية المصيييرنة، وىيي  أليييرب مييدنيا إلييو الننيييل، وىيي  مدننييية 

 داخمنة بالنسبة لممنخفض ومدنو، وىام نة بالنسبة لموادي والدلتا ومدنيما. 
 

واحيدة مين سيت ميدن بمحا ظية الفنيوم إليا ة إليو مدننية الفنيوم  ومدننة الفنوم ىي 
الةدنيييدة، وىييي  شاصيييمة المحا ظييية ومركيييي خيييدماتيا اةدارنييية، وتبمييي  مسييياحة كيييردون 

تقرنبيًا، وليد بمي  شيدد سيكانيا  9كيم 97،    حنن تبم  المسياحة المبننية 9كم 99المدننة 
سييكان المحا ظيية % ميين ةمميية 91.99، بنسييبة 9791نسييمة طبقييًا لتعييداد  919175
، وتعييود أسييباب اختنييار دراسيية مولييوع (9)9791ممنييون نسييمة تقرنبييًا شييام  1.3البالغيية 

 الرحمة إلو المدننة لألسباب التالنة:  
  تحتاج المدن العواصم لدراسة الرحالت النومنة الواردة إلنيا، وطلك لفيم أسباب

أن ىطه اللغوط اللغط النوم  الطي تعاننو مرا قيا و بكات النقل بيا، حنث 
 ننتج شنيا إةيادات بنذنة لبنذة المدن تسبب م كالت صحنة لساكننيا. 

     تحتاج دراسات ةغرا نة النقل إلو التركني شمو دراسة رحالت النقل ألن الرحمة
ةغرا نة النقل ى  نتاج كل خصاذا نظام النقل، إلا ة إلو أنيا تمخا العاللات 

ثم  دراستيا نعد خروةًا من دراسة العناصر الثابتة المكاننة بنن أةيا  المكان، ومن 
   ةغرا نة النقل الت  تت ابو    أغمب األلالنم إلو دراسة العناصر المتغنرة الت  

 تبنن التماني والتبانن المكان     ةغرا نة النقل من إلمنم إلو آخر. 

 حا ظة، حنث نعود اختنار مدننة الفنوم إلو األىمنة النسبنة لممدننة بالنسبة لمم
أنيا تمثل شاصمة المحا ظة، ومركي الخدمة، والمنطقة المركينة لتصرنف بعض 

 المنتةات الرنفنة المحنطة، كما تمثل أكبر مدن المحا ظة مساحًة وسكانًا. 
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 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .6 ، مايو، ص1، اجلزء 9512(: الكتاب االحصائي السنوي 9512مركز معلومات احملافظة )( 1)

  ونيدف البحث إلو دراسة الرحمة النومنة إلو مدننة الفنيوم مين الرنيف المحينط واألليالنم
حصيياذنًا باسييتخدام برنييامج   Arc GISالمحنطيية، وتحمنييل خصاذصيييا تحمييناًل مكاننييًا واا

، ودراسة سموك المرتحمنن منط بدأ الرحمة إلو المدننية وخيالل SPSS 18وبرنامج  ،10.5
رحالتيييم داخييل المدننيية وحتييو العييودة، وطلييك لمتعييرف شمييو سييموكناتيم داخييل المدننيية 
أنليييا وتحدنيييد ميييدى الليييغط اليييطي نتسيييببون  نيييو خيييالل رحالتييييم. ولتحقنيييق طليييك تيييم 

والميييدخل السيييموك  Systems Analysis Approach  اسيييتخدام ميييدخل تحمنيييل الييينظم
Behavioral Approach :كما تم تقسنم البحث إلو العناصر التالنة . 

 : إمكاننة الوصول إلو المدننة. أوالً 
لو المدننة. ثانناً   : تقدنر حةم الرحالت من واا

 ثالثًا: خصاذا المرتحمنن إلو المدننة. 
 رابعًا: خصاذا الرحمة النومنة إلو المدننة وداخميا.  

 : م كالت الرحمة داخل المدننة.خامساً 
 

 : إيكاَية انىصىل إنى انًديُة - أولا 
ونعد المولن الةغرا   لممدننية أكثير تيأثنرًا  ي  النقيل مين المولين الفمكي ، حنيث أن 
مولعيا الوسط  نعد سببًا رذنسًا    ن يأتيا ونموىيا وبقاذييا،  قيد أى مييا ىيطا المولين ألن 

ط القييدم، وبييا ت كييل محيياوالت سييمبيا ىييطه المنييية بالف ييل،  قييد تكييون شاصييمة اةلميينم منيي
مييين مننيييا   Euregetes IIةعيييل بطمنميييوب السيييابن المعيييروف بيييي نانيييوراةتنب الثيييان ن 

 Ptolemyشاصيمة لقلمينم وأطميق شمنييا اسيم ن نPtolemois Hormsبطمنميوب ىيرمب ن

Euregetesدت العاصييمة إليي  مييا لبسييت أن شييا ن التيي  تقيين حالنييًا ناحنيية الالىييون، ولكيين
، وطلييك لف ييل (9)المدننيية نأرسييننوين )مدننيية الفنييوم حالنييا( مييرة أخييرى  يي  شيييد الرومييان

 األولو    ىطه الوظنفة، بسبب ىام نتيا وبعدىا شن بال  المدن    طلك الولت.
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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، مكتبررة النل ررة املصرررية، 9(: ترراريم مصررر د علررد البااملررة، اجلررزء 1296إبررراهيم نصرر ي ) (1)
 .025القاهرة، ص 

ولد أثر المولن    سيولة الوصول إلو المدننة، ولد تم تطبنق مؤ رات لناب إمكاننة 
حا ظة    رتبتيا بكل مؤ ر، ولد أمكن ، واختمفت مدن المAccessibility Indexes الوصول

شييادة  الةميين بيينن رتييب المييدن  يي  كييل مؤ يير ميين المؤ ييرات والحصييول شمييو متوسييطيا واا
 ولد تبنن من طلك ما نم  :  ،(9 كل و  9ةدول ) ترتنب المدن من ةدند

 
 .م9791توينن مدن محا ظة الفنوم طبقا ةمكاننة الوصول إلنيا شام : ( 1جدول )

 

 المدينة
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 1 1 6 1 1 1 1 1 1 الفنوم

 2 2117 13 2 2 2 2 2 3 سنورب

 2 2117 13 3 3 3 1 1 2 اب واي

 3 3183 23 5 4 4 3 3 4 اطسا

 5 4167 28 4 5 6 5 4 4 طامنة

 6 5155 33 5 6 7 6 5 4 نوسف الصدنق

 4 4117 25 5 5 5 4 3 3 الفنوم الةدندة

 من شمل الطالب اشتمادا شمو مؤ رات إمكاننة الوصول، راةن:  المصدر:
 .999-997ة األنةمو، القاىرة، ا ا (: ةغرا نة النقل: مغياىا ومرماىا، مكتب9797سعند شبده )  -
 ةامعية - اآلداب كمنية الفنيوم، مةمية محا ظية ميدن بينن البرنية ال وارع (:  بكة9117لغماي )ا صدل  محمد -

 .993-991 ا ا ،1العدد  ،المنو نة
 

تتوسييط مدننيية الفنييوم المسيياحة المعمييورة ميين المحا ظيية،  بحسيياب الظيياىرة المتوسييطة  -أ
Mean Feature ،أي التيي   لمييدن المحا ظيية كانييت مدننيية الفنييوم ىيي  المدننيية المتوسييطة
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لممسيياحة   Median Centerتقيين  يي  وسييط بييال  المييدن، أمييا بحسيياب المركييي الوسيينط
المعمورة بمحا ظة الفنوم وةد أن المركي المتوسيط نقين داخيل الكتمية العمراننية لممدننية، 

 وةييد أن ىييطا المركييي نقيين بيينن مييدن  Mean Centerكييطلك تييم لنيياب المركييي المتوسييط 
ا، ولكنيييو نكيييون أليييرب لمدننييية الفنيييوم مييين بيييال  ميييدن الفنيييوم وسييينورب واب يييواي واطسييي
كيم، وليد أدى ىيطا التوسيط إليو أن كانيت المدننية  9المحا ظية، حنيث نبعيد شنييا لرابية 

 (. 9 كل ) ى  األشمو بنن المدن من حنث إمكاننة الوصول إلنيا
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 1م9791إمكاننة الوصول بنن مدن محا ظة الفنوم شام : ( 1شكل )

طسييا كمييدن طات درةيية وصييول متوسييطة، حنييث بمغييت ةييا ت مييدن سيينور  -ب ب ييواي واا ب واا
لألخنرة، ونرةن طلك إلو أن ىطه الميدن  1.5لألولتنن، و 9.91متوسط رتب ىطه المدن 

 مدن بالمحا ظة.  1الثالثة تتصل من خالل  ارع ما بمدننتنن أو ثالثة مدن من أصل 

ىام نة، حنث بم  متوسط تعد مدن الفنوم الةدندة وطامنة ونوسف الصدنق مدنًا  -ج
شمييو الترتنييب،  5.5، 9.31، 9.91رتييب مؤ ييرات إمكاننيية الوصييول لكييل منيييا 
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ونرةن طلك إلو أن كل منيا ال ترتبط إال بمدننة واحدة، و   حالة اتصاليا بأكثر 
 من مدننة تكون المسا ة أكبر كما ىو الحال    طامنة والفنوم الةدندة. 

 
 : يٍ وإنى انًديُةتقدير حجى انرحالت  - ثاَياا 

ُنقصييييد بحةييييم الييييرحالت ىنييييا حةييييم ركيييياب مركبييييات النقييييل الةميييياش  ميييين رنييييف 
المحا ظيية إلييو المدننيية، حنييث سييتقوم دراسيية الرحميية الييواردة إلييو المدننيية شمييو ىييطا النييوع 
ميين الركيياب بمييا أنيييم األكبيير حةمييًا، ولييد تييم احتسيياب متوسييط الحةييم اةةمييال  لركيياب 

(، وليييد 9ممحيييق ) (9)نييية مييين خيييالل اسيييتمارة حصييير بسييينطةاليييرحالت النومنييية إليييو المدن
 (.9( و كل )9أمكن الخروج بةدول )

 
 ويمكن أن نخمص من الجدول بما يمي : 

راكيب/نوم، وليد ةيا ت نسيبة  919933بم  متوسط الرحالت النومنة إلو المدننة  -أ
% تقرنبييييا كييييرحالت خارةنيييية بيييينن المدننيييية كعاصييييمة لممحا ظيييية وشقييييدة بدانيييية 91

ت المنطمقة من المحا ظة إلو المحا ظات المةاورة، ولد استأثرت محا ظية الرحال
القيياىرة كعقيييدة تةمنيين وتصيييرنف لمييرحالت اليييواردة إلييو محا ظيييات الوةييو البحيييري 

% مييين اليييرحالت الخارةنييية،  ييي  حييينن بمييي  نصييينب محا ظييية بنييي  13.5بنسيييبة 
لو مدننة الفنوم. 91.9سونف   % من حةم الرحالت الخارةنة من واا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(، خرالا هرلر ربرير  1مت تقدير متوسط حجم الرحالت مرن خرالا اسرتمارة ا صرر مل ر  ) (1)

سرريارات املسررجلة بكرر  خررط ، وقررد  ررس االسررتعانة ببيانررات ةررن مندررورة عررن رعررداد ال9512
 ، من إدارة املواقف مبدينة الفيوم.9512من خاوط نق  الركاب بني الريف واملدينة عام 
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 (.9من شمل الباحث اشتمادًا شمو ةدول )المصدر: 

لو مدننة الفنوم شام : ( 2شكل )  .9795حةم الرحالت النومنة من واا
 

و مدننيية الفنييوم بالنسييبة األكبيير ةييا  الييرحالت الداخمنيية ميين رنييف المحا ظيية إليي -ب
% تقرنبًا( ولد ةا ت النسبة األكبر مين نصينب مركيي إطسيا اليطي أسييم 51)

بقرابيية ربيين الييرحالت الييواردة إلييو المدننيية، تيياله بفييارق لييذنل مركييي سيينورب، 
أمييييا لييييرى مركييييي الفنييييوم الييييطي تمثييييل المدننيييية حالييييرتو  قييييد سيييياىمت بنسييييبة 

دننية،  ي  حينن ةيا ت المراكيي الثالثية % من اليرحالت النومنية إليو الم99.1
%( ونوسيييف 1.9%(، وطامنييية )93.9األخنيييرة مييين نصييينب مراكيييي اب يييواي )

%( مييين ةممييية اليييرحالت الداخمنييية اليييواردة إليييو المدننييية خيييالل 9.9الصيييدنق )
 (. 9 كل ) النوم
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نبييدو أن ىنييياك شاللييية شكسييينة بييينن رتبييية إمكاننييية الوصيييول إليييو المدننييية وحةيييم  -ج
إلنيييا ميين كييل مركييي، وبحسيياب معامييل االرتبيياط بنرسييون بيينن  الييرحالت الييواردة

رتبة إمكاننة الوصول لكل مدننة من مدن المحا ظة كحاليرة لممركيي ونصينبيا 
( وىيييطا مفييياده أن ىنييياك 7.51-مييين اليييرحالت النومنييية نةيييد أن المعاميييل نبمييي  )

لنييا  شاللة شكسنة لونية بينن رتبية كيل مدننية كمؤ ير ةمكاننية الوصيول منييا واا
بييينن حةيييم اليييرحالت اليييواردة إلنييييا مييين مراكيىيييا إليييو المدننييية، وىيييطا نعنييي  أن و 

العالليية طردنيية بيينن سيييولة الوصييول ميين المراكييي إلييو المدننيية وحةييم الييرحالت 
الواردة، ألنو كمما لمت رتبة إمكاننة الوصول دل طلك شمو سيولة الوصول إلو 

 المدننة. 

ا  يييي  حةييييم الييييرحالت الييييواردة إلييييو إطا كانييييت إمكاننيييية الوصييييول تمعييييب دورًا ميميييي -د
المدننة،  إن ىناك دورًا آخير ال نقيل أىمنية وىيو دور اليوين السيكان  لكيل مركيي، 
حنيييث وةيييدت شاللييية طردنييية لونييية بييينن حةيييم السيييكان لكيييل مركيييي ونصييينبو مييين 

( مميا نيدل 7.59الرحالت الواردة إلو مدننية الفنيوم، وليد بمي  معاميل االرتبياط )  
كيييد أنلييييًا شمييييو مؤ يييير إمكاننييية الوصييييول طبقييييًا لممسييييا ة شميييو لييييوة العالليييية، ونؤ 

المرةحيية، ولييانون الةاطبنيية المعييروف والمطبييق  يي  ةغرا نيية النقييل والييطي ننطييوي 
شمييو أن لييوة الةييطب بيينن كتمتيينن )مييدننتنن( تتناسييب طردنييًا ميين الييوين )السييكان  

 مثاًل( وشكسنًا من مربن المسا ة بننيما.

  

انًديُة خصائص انًرتحهيٍ إنى - ثانثاا 
(9):  

نقصييد بخصيياذا المييرتحمنن إلييو المدننيية تييركنبيم العمييري والنييوش  والييوظنف ، 
ومتوسيييطات اليييدخول ال ييييرنة لييييؤال  الركييياب، ونمكييين تنييياول طليييك مييين شميييو النحيييو 

 التال : 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( د مواقرف ارريرراد مبدينرة الفيرروم و لرر  9مل رر  )اسرتمارة اسررتبيا   1055مت تابير  عرردد  (1)
 ، ومبساعدة طالب قسم اجلغرافيا جبامعة الفيوم.9512خالا هلري مارس وربري  
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 :  التركيب النوعي لمركاب (1

البميييدان النامنييية لممخططييينن تتييينر دراسييية سيييموك السيييفر بييينن الةنسييينن  ييي  الميييدن ب
دارات الحكيم المحمي  بالميدن ولين الحميول المالذمية والمسييتدامة  وصيانع  السناسيات واا

، ونتليير ميين التركنييب النييوش  لممييرتحمنن أن نسييبة الييطكور (9)لم يياكل النقييل الحلييري
ن كانت بفارق لذنل، حنث بمغت نسيبة اليطكور  % مين 51.1تيند شن نسبة االناث واا

% مين ةممية الميرتحمنن، 99.1نن إلو المدننة، بننميا بمغيت نسيبة اةنياث ةممة المرتحم
 وسنؤثر طلك ب كل والر شمو سموك الرحمة داخل المدننة كما سنرى  نما نم .

 

 
  .( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:
 م.9795ة النومنة إلو مدننة الفنوم شام التوينن النوش  لمركاب    الرحم: ( 3شكل )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(1) Adetunji, M. A. (2013): Gender travel behavior and women mobility 

constraints in ILESA, NIGERIA. International Journal for Traffic & 

Transport Engineering, 3(2), p. 221. 
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وتختمف ىطه النسبة من مركي آلخر، حنث يادت نسيبة اليطكور شين المتوسيط  ي  
طسا وطامنية،  ي  حينن يادت نسيب اةنياث  ي  مراكيي اب يواي ونوسيف  مراكي الفنوم واا

 .(1 كل ) بالصدنق وتعادلت تقرنبًا    مركي سنور 
 

 التركيب العمري :  (2

( التعيرف 9 يكل )نمكن من خيالل شيرض الييرم السيكان  لركياب الرحمية النومنية 
شمييو الينكييل العمييري ليييؤال  الركيياب، وتييأثنر طلييك شمييو الخصيياذا األخييرى لمرحميية، 
ونتليير ميين ىييرم التركنييب العمييري والنييوش  لمركيياب أن لاشييدة اليييرم ىيي  أكثيير أةياذييو 

سييينة( بالنسيييبة األكبييير مييين الميييرتحمنن،  95–95تسيييتأثر الفذييية العمرنييية )اتسييياشًا حنيييث 
ونرةن طلك إلو كونيا الفذة الت  تلم طيالب الثانونية الفننية والةامعية، وتسيتأثر مدننية 
الفنييوم بييياتنن الخييدمتنن شمييو مسييتوى المحا ظيية ككييل، ممييا نةعميييا نقطيية ةييطب ليييطا 

تعميينم كغييرض ميين أغييراض الييرحالت النييوع ميين الييرحالت، ونعكييب طلييك ارتفيياع نسييبة ال
 إلو المدننة لنحتل المركي األول بنن األغراض كما سنتلر  نما نم . 

 

 
  .9795( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل 9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:
 .9795لممدننة شام  التركنب النوش  والعمري لمركاب الرحمة النومنة الواردة: ( 4شكل )
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( مييين التسييياوي  ييي  نسيييبة 97–95تقتيييرب الفذيييات العمرنييية اليييثالث الممتيييدة بييينن )
( 17–95% لمفذية )99.1حنيث تبمي  النسيبة م اركة كل منييا  ي  الرحمية إليو المدننية 

( 97–15(  يييي  حيييينن بمغييييت نسييييبة الفذيييية )15–17% لمفذيييية )5.5ننمييييا تبميييي  النسييييبة ب
ونتليييير أن ىييييطه الفذييييات مةتمعيييية % ميييين ةمميييية الرحميييية النومنيييية لمدننيييية الفنييييوم، 1.5

% تقرنبييًا، ونييدل طلييك شمييو ينييادة نسييبة الفذيية ال ييابة  يي  الييرحالت 17سيياىمت بنسييبة 
الواردة لممدننة، مما نمكن أن نكيون ليو دور كبنير  ي  تطبنيق سناسينات نقيل مين  يأنيا 

 تحقنق االستدامة وتقمنل الم كالت البنذنة الناتةة شن النقل    المدننة. 
 

% مين ةممية الركياب الميرتحمنن 91.1( 37–97الفذة العمرنة الممتدة بينن ) ةبمغت نسب
 %  قط من ةممة الركاب. 9.9( حوال  37  لممدننة، بننما بمغت نسبة كبار السن )

 
 ( أمرنن ميمنن ىما : 1ونعكب اليرم العمري والنوش  وةدول )

 واردة إلييو المدننيية، تقييل نسييبة م يياركة اةنيياث شيين الييطكور بالنسييبة لمييرحالت النومنيية اليي
ونرةن طلك غالبًا إلو شدة أسيباب منييا العيادات والتقالنيد التي  تقميل مين حركية اةنياث 
الرنفنات خاصة    السفر إلو المدننة بمفردىن، كطلك  إن ميمة النسا  الرنفنات ى  
تربنييية األطفيييال ورشانييية المنييييل، أميييا ميمييية التنقيييل والسيييفر لكا ييية األغيييراض  يييي  مييين 

لطكور، ونستثنو مين طليك رحمية التعمينم التي  ال تخلين  نييا اةنياث لمثيل اختصاا ا
 ( من اةناث.95-95ىطه الظروف، وىطا نتلر من ينادة م اركة الفذة العمرنة )

  تقييل نسييبة الم يياركة  يي  الييرحالت النومنيية إلييو المدننيية بالنسييبة لسييكان الرنييف كممييا تقييدم
 17–95مة/األسييبوع لمفذيية العمرنيية رح 1.39السيين، حنييث نبميي  معييدل تكييرار الييرحالت 

شيام واألشميو  95رحمة/األسبوع( لمفذة العمرنية األليل مين  9.93شام، ثم نقل إلو ادناه )
شامييًا، ونعييود طلييك إلييو أن الفذييات العمرنيية األلييل تتعييدد أغييراض الييرحالت التيي   37ميين 

ال الحصير، تد عيا لمسفر إلو المدننة، شكب الحال كمما تقدم السن،  عمو سيبنل المثيال 
( شميييو العيييالج ولليييا  بعيييض المصيييالر 37نقتصييير غيييرض الرحمييية لمفذييية العمرنييية ) 

اةدارنيية المتعمقيية غالبييًا بالمعا ييات والتأمننييات، شمييو شكييب الفذييات العمرنيية األلييل التيي  
 تيداد نسب م اركتيا    األغراض المختمفة كالتعمنم والعمل وغنرىا.  
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 ية لمركاب :الوظيفة ومتوسطات الدخول الشهر  (3

نتنييوع التركنييب الييوظنف  والمينيي  لركيياب الرحميية النومنيية إلييو المدننيية، ونمعييب ىييطا 
التنييوع دور كبنيير  يي  نظييام النقييل داخييل المدننيية خاصيية  يي  تييأثنر العامييل االلتصييادي 
شميو وسيياذل النقييل المختييارة داخييل المدننيية، ونمكيين تقسيينم التركنييب المينيي  لمركيياب إلييو 

% ميين 93.5أشالىييا نسييبة  ذية الطييالب حنييث بمغيت نسييبتيم   ذيات رذنسيينة ةيا ت 97
ةمميية الركيياب، ونعيييى طلييك إلييو رحييالت التعميينم الةييامع  والثييانوي إلييو المدننيية، كييطلك 

% حنييث أن المدننيية ت يييد ثييورة بنييا  ونمييو 99.3ةييا ت  ذيية الحيير ننن والعمييال بنسييبة 
الفذية الثالثية  تمثميت شمران  تةطب إلنيا ىطا النيوع مين الميين مين الرنيف المحينط، أميا 

% من ةممة الركياب، 97   الموظفنن بالقطاع الخاا والحكومة حنث بمغت نسبتيم 
 ونرةن طلك إلو الوظنفة الخدمنة لممدننة وما نتطمبو طلك من موظفنن. 

 

 
 .9795( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل 9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:
 .9795توينن النسب  لركاب الرحمة الواردة طبقًا لموظنفة شام ال: ( 5شكل )
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% مين ةممية الركياب حنيث نظييرن بوليوح  ي  5.1ةا ت ربات المنيايل بنسيبة 
رحييييالت العييييالج والتسييييوق والتييييياور االةتميييياش ، كييييطلك ةييييا ت نسييييبة األشمييييال الحييييرة 

ل مييين % حنييث تييو ر المدننييية سييولًا لفييرا ينيييادة الييدخ3.3واألشمييال الخاصيية بنسيييبة 
خيييالل أشميييال البنييين بالتةيذييية ومكاتيييب تقيييدنم الخيييدمات المختمفييية وغنرىيييا، ولميييا كانيييت 
المدننة تمثل مركيًا لمخيدمات التعمنمنية  يإن نسيبة العياممنن بيالمين التعمنمنية )المدرسينن 

، %1.1أما الفالحنن  بمغيت نسيبتيم  % من ةممة الركاب،3.1وغنرىم( بمغت نسبتيم 
%، وترةيين لميية نسييبة الفذتيينن األخنييرتنن إلييو لميية 9.1سييبتيم وكييطلك العيياطمنن بمغييت ن

األغيييراض التييي  ليييد تسيييوليم إليييو االنتقيييال إليييو المدننييية، حنيييث تقتصييير شميييو العيييالج 
% 9.5والمصالر اةدارنة وأحنانًا البحيث شين شميل، أميا الميين الطبنية  ةيا ت بنسيبة 

 لممدننة. % من ةممة ركاب الرحمة النومنة 7.3وةا ت المين األخرى بنسبة 
 

، كمييا نييؤثر ويرررتبط مسررتوى الرردخل ارتباطررًا أساسرريًا بالتركيررب الرروظيفي لمركرراب
ب كل أساس     رحالت النقل وسموكنات التنقل داخل المدننة، وشموميًا نمكين التمننيي 

 بنن ست  ذات لمستونات الدخول ال يرنة لمركاب ى : 
ب والعاطمنن وربيات البنيوت، وى  الفذة الت  تتمثل    الطال فئة منعدمة الدخل: -أ

% ميين ةمميية الركيياب، وسييننعكب طلييك شمييو 99.9حنييث بمغييت نسييبة ىييطه الفذيية 
اسييتخدام وسيياذل النقييل داخييل المدننيية، ونظييرًا الرتفيياع نسييبة ىييطه الفذيية  قييد ةييا ت 

 رحمة/الفرد/األسبوع. 1.1أنلًا بمعدل رحالت مرتفن، حنث بم  معدل الرحالت 

ى   ذة ليا دخل  يري لكنو نتسم بالتطبطب وشدم الثبات وغالبيًا  فئة الدخل غير الثابت: -ب
مييا تمثييل ىييطه الفذيية  يي  بعييض الطييالب العيياممنن، وربييات المنييايل، والعمييال، وأصييحاب 

%مين ةمميية 99األشميال الخاصية والحييرة، وكيطلك الفالحينن، ولييد بمغيت نسيبة ىييطه الفذية 
 ة/ رد/األسبوع. رحم 9.1الركاب، وبم  معدل الرحالت أل راد ىطه الفذة 

% ميين ةممييية 97.1بمغييت نسييبة ىييطه الفذيية  ج/شرررهر: 1555فئررة الرردخل امنررل مررن  -ج
الركاب وتمثمت    بعض الطالب، وبعض العمال وأصحاب األشمال الخاصة، ونسيبة 

  .رحمة/الفرد/األسبوع 1.9من المدرسنن حدنث  العمل، وبم  معدل الرحالت ليطه الفذة 
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% مييين 99.5بمغيييت نسيييبة ىيييطه الفذييية  ج/شرررهر: 2555 – 1555فئرررة الررردخل  -د
ةممة الركاب، وتمثمت ىطه الفذة  ي  أغميب الميوظفنن بالقطياشنن العيام والخياا، 
وكيييطلك الحييير ننن والعميييال، وأغميييب المدرسييينن، وطوي األشميييال الحيييرة والخاصييية، 

 رحمة/الفرد/األسبوع.  9.1والعمال وغنرىم، وبم  معدل الرحالت أل راد ىطه الفذة 

ةيا  معيدل اليرحالت  ي  ىيطه الفذية بيأشمو  ج/شهر: 3555-2555فئة الدخل  -ه
رحمة/الفرد/األسيييبوع، ونرةييين طليييك الرتفييياع مسيييتوى اليييدخل  1.3معيييدل حنيييث بمييي  

بيييطه الفذيية، وتمثمييت ىييطه الفذيية  يي  بعييض المييوظفنن والحيير ننن والمدرسيينن، ولييد 
 % من ةممة الركاب. 5.1بمغت نسبتيا 

% مين الركياب، 9.5بمغت نسبة ىطه الفذة  ج/شهر:3555الفئة امعمى من  -و
وتمثميييت أغمبييييا  ييي  طوي األشميييال الخاصييية والحيييرة، وةيييا ت ىيييطه الفييية بأليييل 

رحمة/الفرد/األسبوع( ونرةن طلك إلو لةو  ىطه الفذة إلو  9.9معدل رحالت )
السنارات الخاصية  ي  الوصيول إليو المدننية مميا نقميل مين رحالتييم باسيتخدام 

 اف.سنارات األرن
 

 توينن الركاب طبقا لمتوسط الدخل ال يري: ( 4جدول )
 .9795شام  ومعدل الرحالت
 

حالة ومتوسط الدخل الشهري 
 فرد )جنيه/شهر(

% من 
 امفراد

جممة الرحالت 
 رحمة/امسبوع

المعدل 
 )رحمة/امسبوع/فرد(

 1.1 9973 99.9 319 ال يوجد دخل
 9.1 515 99 997 دخل غير ثابت

 1.9 599 97.1 939 1555انل من 
1555 - 2555 111 99.5 159 9.1 
2555 -3555 917 5.1 933 1.3 
 +3555 91 9.5 37 9.9 

 1.9 9179 977 9577 اإلجمالي
 .( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:
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ةننيًا/ ييير،  1777ا شيين وباسييتثنا  الفذيية منعدميية الييدخل والفذيية التيي  نينييد دخمييي
 ثمييية شاللييية طردنييية لونييية بييينن متوسيييط اليييدخل ال ييييري ومعيييدل اليييرحالت إليييو المدننييية 

أي أنيو كممييا ياد  7.5خيالل األسيبوع، حنييث بمي  معاميل االرتبيياط بينن ىيطنن المتغنييرنن 
 متوسط الدخل ال يري ياد معدل تكرار الرحالت لمفرد خالل األسبوع.

  

نيىييااة إنااى انًديُااة خصااائص انرحهااة ا - رابعاااا 

 : وداخهها

 : مصدر الرحمة (1

تباننييت نسييب م يياركة سييكان مراكييي المحا ظيية  يي  الرحميية النومنيية إلييو مدننيية الفنييوم، 
ونرةيين طليييك إليييو شيييدة أسييباب منييييا شيييدم تسييياوي شييدد اسيييتمارات االسيييتبنان المويشييية شميييو 

يم مركيي إطسيا بنسيبة المراكي الختالف اسيتةابة النياب لتطبنيق االسيتبنان، وشموميًا  قيد أسي
ركييي سينورب وطامنية بنسيبت  % من ةممة المرتحمنن إلو المدننة،    حنن أسيم م91.5
% شميييو الترتنيييب، ونرةييين طليييك إليييو ارتفييياع شيييدد سيييكان ىيييطه المراكيييي، 99.3، و99.5%

إلا ة إلو لربيا من المدننة خاصة    مركيي إطسا وسنورب،    حنن أن مركيي الفنوم 
% مين الركياب، ونرةين طليك أنليا إليو تعيدد 91.1%، و99.1ا بنسيبت  واب واي لد أسييم

وسييياذل النقيييل لركييياب مركيييي الفنيييوم إليييو ميييدننتيم،  عميييو سيييبنل المثيييل نةيييد لرنييية الصيييعندي 
مخدومة بسنارات نقل ركاب خاصة بيا، وكطلك لرنت  سنو ر والمن نة مخيدومتنن بسينارات 

يا العمراننية مخدومية بخيط نخيدميا  قيط، مميا السر نب الداخم  لممدننة، ولرنة دمو وامتدادات
نصعب حصر كا ة ركاب المركي المترددنن شمو المدننة، أميا مركيي اب يواي،  تقيل مسياىمتو 

%  قييط 9نتنةيية بعييد أغمييب لييراه شيين المدننيية، أمييا مركييي نوسييف الصييدنق الييطي بمغييت نسييبتو 
اي الحاليرة التي  تمبي   ترةن لمة مساىمتو إلو بعيده شين المدننية، مميا نةعيل مين مدننية اب يو 

لسييكانو أغمييب حاةيياتيم، ممييا نةعييل رحييالت التعميينم الةييامع  تحتييل النسييبة األكبيير بيينن دوا يين 
 % من الرحالت(. 15.1الرحالت إلو مدننة الفنوم لسكان ىطا المركي حنث تبم  )

 



 أحمد يونس صالح                                                                 ة الفيوممدينالرحلة اليومية للسكان إلى 

363 

ونبدو أن ىناك اتفاق بنن الوين السكان  لكيل مركيي مين مراكيي المحا ظية ونسيبة 
الييرحالت إلييو المدننيية، حنييث أن مركييي إطسييا نتصييدر المراكييي ميين حنييث  م يياركتو  يي 

%( وىيطنن المركيينن نتصيدران 91.9%( ونتبعو مركي سنورب )91.5وينو السكان  )
مراكييييي المحا ظيييية ميييين حنييييث الييييرحالت الييييواردة إلييييو المدننيييية، ثييييم نييييأت  مركييييي طامنيييية 

 يي  الييرحالت، %(، بيينفب الترتنييب  يي  نسييب م يياركتيم 99.1%( ثييم أب ييواي )99.1)
%( 99ثييم نييأت  مركييي نوسييف الصييدنق  يي  الترتنييب األخنيير ميين حنييث ثقمييو السييكان  )

 ومن حنث م اركتو    الرحالت. 
 
 :  وسيمة الرحمة إلى المدينة (2

تؤثر وسنمة الرحمة إلو المدننة    الرحمة الداخمنة بالمدننة، حنث أنيو كمميا كانيت 
كمما انعكب طليك شميو نسيب م ياركة وسياذل الرحمة تعتمد شمو وساذل النقل الةماش  

 ي  تنفنيط اليرحالت الداخمنية، وكيطلك  كمميا اشتميدت  Model shareالنقيل داخيل المدننية 
الرحميية شمييو وسيياذل خاصيية  ييإن طلييك سيينؤدي إلييو ينييادة أحةييام المييرور شمييو  ييوارع 

 (9)المدننة دون أن نؤثر شمو نسب م اركة وساذل النقل الداخمنة.
 

% مييين ةممييية الركييياب ننتقميييون إليييو المدننييية 15.3( أن 5ول )ونتلييير مييين الةيييد
باستخدام وساذل النقل الةماش  بخطوط األرناف وتتمثل    سينارات البنيك آب )سينارة 
بصندوق( وسنارات المنكروباا، وىطه النسبة الكبنرة ستمةأ إلو استخدام وسياذل النقيل 

مميا سن يكل ليغطًا كبنيرًا شميو الةماش  الداخم  بالمدننة    الغالب لتنفنيط رحالتييم، 
ىييطه الوسيياذل ونر يين ميين معييدالت التييياحم بييداخميا، كييطلك تسيييم وسيياذل النقييل الخاصيية 

% ميين الييرحالت الييواردة لممدننيية متمثميية  يي  السيينارات الخاصيية والييدراةات 1.9بنسييبة 
ميين كييل أليييف مرتحييل نسييتخدمون وسييياذميم الخاصيية داخيييل  19النارنيية وىييطا نعنييي  أن 

سيينؤدي بييالتوايي ميين الرحميية الداخمنيية إلييو ارتفيياع معييدالت الحركيية شمييو  المدننيية، ممييا
بعييض ال ييوارع، كييطلك  ييإن مسييتخدم  المركبييات الخاصيية بالعمييل أو المييدارب ةييا وا 

 %( من ةممة المرتحمنن لممدننة. 9.5بالنسبة األلل )
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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( : النتررررائج النلائيررررة للتعررررداد العررررام 9552راجررررع اجللررررا  املركررررزي للتعبئررررة العامررررة واالحصرررراء ) (1)
 .0 ، كراسة الفيوم، ص9556للسكا  عام 
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 الغرض من الرحمة إلى المدينة :  (3

ن رنيف محا ظية الفنيوم إليو المدننية تتنوع األغراض الت  من أةميا تقوم الرحمة مي
 (  نما نم  : 3الرذنسنة )العاصمة( ونمكن حصر ىطه األغراض كما    ةدول )

: نقصييد بييرحالت التعميينم تمييك الييرحالت التيي  تقصييد أحييد مراكييي  رحررالت التعمرريم -أ
% مين ةممية 99الخدمات التعمنمنة بغرض التعمنم، وتستأثر ىطه الرحالت بنسيبة 

إليو المدننية، ونرةين ارتفياع ىيطه النسيبة إليو اسيتحواط المدننية شميو  الرحمة النومنة
خييدمات التعميينم الةييامع  كمييا أنيييا مركييي خييدمات التعميينم الثييانوي الفنيي   المدننيية 

% من مدارب التعمنم الثانوي الصيناش  بالمحا ظية، ونمتحيق 11.1تستأثر بنسبة 
مسيييييتوى  % مييييين ةممييييية طيييييالب التعمييييينم الصيييييناش  شميييييو17.9بييييييطه الميييييدارب 

المحا ظيية، أي تسييتأثر بثمييث المييدارب وثمييث الطييالب تقرنبييًا، أمييا التعميينم الثييانوي 
اليراشي   المدننية أنلييًا تسيتأثر بثميث مييدارب التعمينم اليراشي  )مدرسيية مين ثييالث 
شمو مستوى المحا ظة    المدننة ومركي اب يواي، وطامنية( وكيطلك  إنييا تةيطب 

ي اليراش  بالمحا ظة، وتخيدم ىيطه الميدارب % تقرنبًا من طالب التعمنم الثانو 19
لييا ة إلييو مييدارب التعميينم الخيياا ممييا نةعميييا نقطيية (9)مركييي إطسييا والفنييوم ، واا

، وتتفييوق نسييبة اةنيياث (9)ةييطب لونيية لقاصييدي ىييطه الخييدمات ميين إلمنميييا المحيينط
% لقنييياث،  ييي  مقابيييل 51.1شييين اليييطكور  ييي  ىيييطا النيييوع مييين اليييرحالت بنسيييبة 

لك  إن نسبة اةناث لاصدات التعمنم تتفوق شن نسبتين  ي  % لمطكور، كط99.1
% مييين اةنييياث الميييرتحالت إليييو المدننييية نقصيييدن 37أي غيييرضخ آخييير، حنيييث أن 

% ميين ةمميية لاصييدي التعميينم  يي  99.9الخييدمات التعمنمنيية، كمييا تنحصيير نسييبة 
 سنة(، حنث أن طلك ىو سن التعمنم الثانوي والةامع . 95–95الفذة العمرنة )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ديوا  عام حمافظة الفيوم، مركز معلومات احملافظة، بيانات التعليم على مستوى احملافظة لعام  (1)

 ، بيانات ةن مندورة.9512
م رهرررم الوةرررائف الرررا تقررردملا املدينرررة غقليملرررا، حيررر  بلغرررس نسررربة هررر   تعرررد وةيفرررة التعلررري (9)

% مرررن  لرررة ااررردمات املقدمرررة مرررن املدينرررة لت تررر  بررر ل  املرتبرررة ال انيرررة بعرررد 12.0الوةيفرررة 
 وةيفة الدفاع وارمن.
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: نقصد برحالت العمل تمك الرحالت الت  تقصيد أي منطقية داخيل رحالت العمل  -ب
ميل أو حر ية أو وظنفية معننية، وتمثيل المدننية سيوق العميل المدننة بغرض أدا  ش

%(، ونرةيين طلييك إلييو أن المدننيية 91.1لقرابيية ربيين المييرتحمنن نومنييًا إلييو المدننيية )
تعييييد مركيييييًا لمخييييدمات كونيييييا العاصييييمة اةدارنيييية لممحا ظيييية، ونظييييير طلييييك ميييين 

ؤدي تخصييا المدننيية وظنفنييًا  يي  األن ييطة االلتصييادنة الثالثيية )الخييدمات( ممييا نيي
ن كانيت مين  إلو ينادة الطمب شمو العناصر المؤىمة لتأدنة ىطه الخدمات حتيو واا
خييارج المدننيية، ونتليير طلييك ميين وظنفيية أو مينيية ىييؤال  المييرتحمنن ليييطا الغييرض، 

%( موظفيون  ي  القطياع الحكيوم  إليا ة إليو 93.3حنث أن أكثر مين ربعييم )
اا واألشمييييال نعممييييون  يييي  القطيييياع الخيييي 95.1% مدرسيييينن،  يييي  حيييينن أن 1.9

% ميين ةمميية 99.9الحييرة، كييطلك  ييإن العمييال والحيير ننن بمغييت نسييبتيم مةتمعيينن 
لاصييدي العمييل بالمدننيية، ونرةيين طلييك إلييو تخصييا المدننيية  يي  وظنفيية الت يينند 

، حنث تحتاج إلو العمالة والحر ننن لمواةية الطمب المتيانيد شميو (9)والبنا  أنلاً 
 الطي ت يده المدننة. البنا  والت نند واالنفةار العمران 

: تعيييد المدننييية مركييييًا لمخيييدمات الطبنييية  ييي  المحا ظييية، وليييطا  يييي  رحرررالت العرررالج -ج
تةييطب لاصييدي ىييطه الخييدمات ميين الرنييف المحيينط، نتنةيية نييدرة ىييطه الخييدمات او 

% مييين ةممييية الرحمييية 1.1انخفييياض مسيييتواىا بيييالرنف، وليييد بمغيييت نسيييب ىيييؤال  
مييين ثميييث ىيييطه النسيييبة مييين ربيييات المنيييايل النومنييية إليييو المدننييية، وليييد ةيييا  أكثييير 

%(، وىاتنن الفذتنن تقصدان 97.1%(    حنن ةا  الخمب من الفالحنن )15)
المدننة ليطا الغرض  قط، حنث أن الفذات األخرى لد تدمج رحمية العيالج مين أي 

شاميًا.  95% مين ىيطه النسيبة يادت أشميارىم شين 99غرض آخر، كما أن نسبة 
%( 97.1%(، والفنيييوم )17.1تيييأت  مييين مركييييي إطسيييا ) كميييا أن النسيييبة األكبييير

 %(.91.1وسنورب )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قردملا املدينرة، حير  تتخصص املدينة د حرفرة التدرييد والبنراء ك حرد الوةرائف املتعردد الرا ت (1)
% لتايت د املرتبة الرابعة بعد الدفاع وارمن، والتعليم، وجتارة 19.6بلغس نسبة ه   الوةيفة 

 اجلملة والتجزئة.
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ويمكررن أخررر صررورة مبسررطة عررن دور المدينررة فرري تقررديم الخرردمات الطبيررة لسرركان 
أن (، حيرث يتحرح مرن الجردول 7الريف المحيط وسكانها من خالل بيانات جدول )

المستشفيات امربعة فقط والمتمثمة في المستشفى العام ومستشفى الرمد، والصردر، 
مميررون زيررارة مرحررية سررنوياً طبقرراً لبيانررات عررام  1والحميررات تتحمررل مرراال يقررل عررن 

آالف  1، وىطا الحمل الياذد نعن  أن ىيطه المست يفنات األربعية نقصيدىا لرابية 2791
ا  كييان بالقسيييم الخييارة  أو االسييتقبال أو القسيييم ياذر/نييوم بقصييد العييالج والتيييداوي سييو 

الييييداخم  ليييييطه المست ييييفنات، وكييييطلك إطا ا ترليييينا أن المييييرنض نقييييوم برحميييية العييييالج 
بصحبة مرا ق واحد لو  إن األمر نيداد سو ، وىيطا نولير الحميل اليطي نتحمميو نظيام 

 النقل بالمدننة نظنر تقدنم المدننة ليطه الخدمة. 
 

   .9791د المرلو المترددنن شمو ببعض مست فنات المدننة شام بنان شد: ( 7جدول )
 المستشفى 

مرحى العيادة 
 الخارجية

القسم  االستقبال
 *مريض/يوم اإلجمالي الداخمي

 9319 515113 97799 177959 955191 الفنوم العام 
 359 995159 191 1391 997999 الرمد
 199 999135 5155 15975 51519 الحمنات
 959 979511 9951 99571 11951  الصدر
 2938 1572286 49415 366286 656595 اإلجمالي

، الةيي  الثاليث، بنانيات القطياع 9791( الكتياب االحصياذ  السينوي 9795مركي معمومات المحا ظة ) المصدر:
 .37–91، ا ا 9791الصح  بالمحا ظة شام 

 نوم. 135اةةمال  / * تم الحصول شمو ىطا المعدل من خالل لسمة شدد المرل  
 
: بمغييت نسييبة لاصييدي المدننيية بيييدف الحصييول رحررالت نحررام المصررالح اإلداريررة -د

% مييين ةممييية الرحميية النومنييية، وترتفييين ىيييطه النسيييبة كيييون 5.1شمييو خدمييية إدارنييية 
المدننة ى  العاصمة اةدارنة لممحا ظية كميل، ونتركيي بييا خيدمات إدارنية رذنسينة 

دارة ميييرور ميمييية مثيييل مصيييمحة الةيييوايات، وا لمحكمييية، وىنذييية التنظييينم واةدارة، واا
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سييينة(  97–95الفنيييوم، وغنرىيييا مييين الخيييدمات الرذنسييينة، وتسيييتأثر الفذييية العمرنييية )
% مين ةممية لاصيدي الخيدمات اةدارنية بالمدننية. نظيرًا لحاةية ىييطه 95.5بنسيبة 

 الفذة إلو استخراج األوراق الرسمنة وال يادات وتصارنر السفر وغنرىا. 
: تييو ر المدننيية سييولًا داذمييًا لتبييادل السييمن والبليياذن،  ييي  تةييطب ت التسررو رحررال -ه

السيمن والخاميات اليراشنية،  ي  حينن أنيييا مصيدرًا لمسيمن األخيرى المصينعة، وليييطا 
% 5.5تن ييط رحييالت تقصييد تحقنييق ىييطا التبييادل، ولييد بمغييت نسييبة ىييطه الييرحالت 

 من الرحالت النومنة لسكان الرنف إلو مدننة الفنوم.
: تعييييد الييييرحالت طات األغييييراض االةتماشنيييية ميييين رحررررالت التررررزاور االجتمرررراعي -و

اليرحالت الداذمية بينن الرنيف والحلير، ونرةيين طليك إليو تركيي الخيدمات الصييحنة 
بالمدننييية، وكيييطلك حركييية اليةيييرة الداذمييية لسيييكان الرنيييف بالمدننييية مميييا نتبعيييو ن يييأة 

% مييين ةممييية 1.1رحيييالت لمتيييرابط االةتمييياش ، وليييد بمغيييت نسيييبة ىيييطا الغيييرض 
 الرحمة النومنة إلو المدننة.

: نقصيد بييطا النيوع مين اليرحالت أن تُقصيد المدننية بييدف رحرالت السرفر لمكران  خرر -ز
استكمال الرحمة لمكان آخير، أي تصيبر المدننية محطية شبيور ولينب محطية وصيول، 
ة ونرةن طلك إليو تيو ر خيدمات النقيل والمواصيالت بالمدننية متمثمية  ي  سينارات األةير 
إلو القاىرة، وحا الت النقل العام ) ركة الوةو القبم ( إلو منطقة البحر األحمر، ولد 

 %من ةممة الرحمة النومنة. 9.5بمغت نسبة لاصدي المدننة ليطا الغرض 
نظرًا ال تقار المناطق الرنفنة إلو مراكي تقدم الخيدمات التر نينية،  رحالت الترفيه: -ح

ييدف الوصيول لييطا النيوع مين الخيدمات، وخاصية تن أ رحالت إلو المدن شامية ب
المدننة الرذنسنة الت  ترتفن  نيا الكثا ة السكاننة مما نتنر ت يغنل تةياري لمقيدم  
ىطه الخدمات، وىطا ما تو ره مدننة الفنوم بالنسبة لرنفيا المحنط، وليد بمغيت نسيبة 

 % من الرحمة النومنة إلو المدننة. 9.9لاصدي التر نو 
: نقيييوم بعيييض الميييرتحمنن إليييو المدننييية بالرحمييية ألكثييير مييين تعرررددة امعررررضرحرررالت م -ط

غرض، مثل التعمنم والعمل، أو العمل والتسوق، أو العميل وينيارة األليارب، أو غنرىيا، 
 % من الرحمة النومنة لممدننة.9.9ولد بمغت نسبة ىطا النوع من الرحالت 
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   : نقطة الوصول وهدف الرحمة (4
"النقطة التي يتم عندها انتهام الرحمة الواردة إلى المدينرة  نقصد بنقطة الوصول

وى  موالف سنارات أةرة األرنياف، أميا ىيدف وبدم الرحمة الداخمية لمركاب الواردين"، 
ونوةييد  يي   "المكرران الررري يقصرردا الركرراب الررواردين داخررل المدينررة"،الرحميية  نقصييد بييو 

لو المدننة شبير سينارات األةيرة، موالف لوصول الركاب من الرنف المحنط إ 1المدننة 
ىطه المواليف ىي  )موليف بني  سيونف، موليف إطسيا، موليف اب يواي، موليف سينيور، 

 مولف سنورب، مولف طامنة، مولف دمو(. 
 

منطقة داخمنة كمقاصد لميرحالت الداخمنية  91ولد لةأ الطالب لتقسنم المدننة إلو 
  الواردة لممدننة، اشتمد    تقسنم ىطه المناطق شمو:

  .خطة الطرق وال وارع بحنث تكون كل منطقة محددة بال وارع الرذنسنة المحنطة بيا 

  كيييل منطقييية تمثيييل نقطييية ةيييطب بنييياً  شميييو الخيييدمات المتيييو رة بييييا، لكييين ليييم توةيييد
 منطقة تستأثر بخدمة واحدة  قط. 

  .أن تتفق حدود كل المناطق من حدود ألسام المدننة كمما أمكن 

 ب تخترق كل المناطق. خطوط نقل سنارات السر ن 

 
( 5وشمييو طلييك أمكيين تقسيينم المدننيية إلييو منيياطق ةييطب مختمفيية، ونمثييل الةييدول )

، Origin - Destination Matrixالييدف لميرحالت اليواردة لممدننية  –مصيفو ة المصيدر 
 ومن ىطا الةدول نتلر اآلت  : 

حنيث تسيتأثر  النسيبة األكبير مين اليرحالت اليواردة لممدننية، منطقة الكيمانتةيطب  -أ
% مييين ةممييية اليييرحالت النومنييية اليييواردة لممدننييية، وتتمثيييل اليييرحالت 99.5بنسيييبة 

المنةطبة إلو تمك المنطقة  ي  رحيالت التعمينم الةيامع  متمثمية  ي  ةامعية الفنيوم 
% ميين رحييالت التعميينم الييواردة إلييو المدننيية، ورحييالت 91وتسييتأثر المنطقيية بنسييبة 

قييية بعيييض مراكيييي ىيييطه الخيييدمات مثيييل إدارة المصيييالر اةدارنييية حنيييث توةيييد بالمنط
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الميييرور، وىنذييية التنظييينم واةدارة، وسيييةل األحيييوال المدننييية، حنيييث تسيييتأثر بنسيييبة 
% من رحالت المصالر اةدارنة الواردة، كطلك تنةطب بعض رحالت العيالج 13

إلو تمك المنطقة نتنةة وةود المست فنات الةامعنية بييا، ونصيل نصينب المنطقية 
% 97العيالج اليواردة إلييو المدننية، كميا تةيطب المنطقية نسييبة % مين رحيالت 19

ميين رحييالت العمييل الييواردة لممدننيية حنييث العمييل  يي  الينذييات والمصييالر الحكومنيية 
القاذمييية بالمنطقييية. لكييين نةيييب أن نالحيييظ أن نصييينب ىيييطه المنطقييية مييين رحيييالت 

 التعمنم نتغنر ب كل ةيري     ترات اةةايات االسبوشنة أو السنونة. 
% ميين الييرحالت الييواردة إلييو المدننيية حنييث أن ىييطه 99.1 منطقررة المسررمةتةييطب  -ب

المنطقة تةطب  إلنيا رحالت مختمفة أىميا رحيالت العيالج، حنيث تسيتأثر بنسيبة 
% ميين رحييالت العييالج الييواردة لممدننيية نتنةيية وةييود مست ييفو الفنييوم العييام 99.9

ت التسيوق حنيث % مين رحيال91.1لمن ىطه المنطقة، كميا تنةيطب إلنييا نسيبة 
وةييود المحييال التةارنيية التيي  تصيياحب النمييو العمرانيي  المتيانييد  يي  تمييك المنطقيية، 

% مييين رحيييالت 99.1كميييا أن رحيييالت العميييل المنةطبييية إليييو تميييك المنطقييية تبمييي  
% مين 99.1العمل الواردة لممدننة، أما رحيالت المصيالر اةدارنية  بمغيت نسيبتيا 

ننيية نتنةيية وةييود بعييض المصييالر اةدارنيية رحييالت المصييالر اةدارنيية الييواردة لممد
% 99.1بالمنطقيية مثييل دنييوان شييام المحا ظيية،  يي  حيينن أن رحييالت التعميينم تبميي  

 من رحالت التعمنم الواردة لممدننة. 
ميين أىييم المنيياطق ةييطبًا لمييرحالت، حنييث تسييتأثر  منطقررة امعمررال المركزيررةتعييد  -ج

لممدننية،  يي  منطقية تركييي % مين إةميال  اليرحالت النومنيية اليواردة 97.1بنسيبة 
الخيييدمات شموميييًا وخيييدمات البنييين بالتةيذييية ب يييكل خييياا، وليييد بمييي  نصييينبيا مييين 
رحالت التسوق لرابة خمب رحالت التسوق اليواردة لممدننية، ومين رحيالت التر نيو 

% ميين رحييالت العمييل 91.1% ميين رحييالت التر نيية الييواردة لممدننيية، وميين 93.1
ت العالج الواردة لممدننة. كما تستحوط شميو % من رحال99.9 الواردة لممدننة، و

% من الرحالت اةدارنية لوةيود مةموشية البنيوك ومكتيب برنيد الفنيوم الرذنسي  97
 لمن ىطه المنطقة.
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% مين ةممية 3.1كمنطقة ةطب لميرحالت شميو نسيبة  شارع بطل السالمنستحوط  -د
ننية، حنيث نليم مةموشية مين الخيدمات اليامية مثييل اليرحالت النومنية اليواردة لممد

المحكميية ومييدارب ةمييال شبيييد الناصيير الثانونيية العامييية لمبنيينن والبنييات، ومدرسييية 
% من رحيالت التعمينم 5.1 % من رحالت العمل، و1.9التةرنبنة، حنث نةطب 

 الج.% من رحالت الع5.1 الواردة، و
ت الميمة مثل مصمحة ،  تحتوي مةموشة من الخدمامنطقة الجوازاتأما  -ه

الةوايات، وبعض المدارب، ومولف مصر، ولد ةطبت ىطه المنطقة نسبة 
% من إةمال  الرحالت الواردة لممدننة، وةا ت رحالت المصالر اةدارنة 5.9

% من ةممة رحالت المصالر االدارنة الواردة 1المنةطبة إلو تمك المنطقة بنسبة 
% من رحالت السفر لمكان آخر وطلك 99إلو المدننة،    حنن استأثرت بنسبة 

 لوةود مولف مصر بالمدننة.
، التيي  تلييم مست ييفنات النييدي، والتييأمنن، والصييدر، منطقررة المستشررفياتواسييتأثرت  -و

% مين 9.3ومعيد األورام، والمةمن الطب  الحلري لمنطقية لحا ية، اسيتأثرت بنسيبة 
قييية مييين رحيييالت العيييالج ةممييية اليييرحالت اليييواردة إليييو المدننييية، وليييد بمييي  نصييينب المنط

% مييين ةمميية رحيييالت العييالج، كميييا بميي  نصييينبيا ميين رحيييالت 1الييواردة إليييو المدننيية 
 % من ةممة رحالت التعمنم. 1.5%، ومن رحالت التعمنم 99المصالر اةدارنة 

% ميين ةمميية الييرحالت 95.5 قييد اسييتأثرت مةتمعيية بنسييبة  المنرراط  امخرررىأمييا  -ي
قدمة ىطه المناطق منطقة لطف اهلل حنث أىمنتييا الواردة إلو المدننة، وةا     م
% من رحالت التر نو(، ومنطقة البارودنة حنث 99   تقدنم الخدمات التر نينة )

أىمنتيييا  يي  الييرحالت التعمنمنيية لمتعميينم الثييانوي الصييناش ، وكييطلك منطقيية الفننيية 
موليف  الت  نقن بيا مدرسة التعمنم الفن  لمبنات، وكطا منطقية الميداب  حنيث تليم

بنيي  سييونف الييطي نسيييم  يي  نقييل المسييا رنن إلييو محا ظيية بنيي  سييونف، وتسييتأثر 
% تقرنبييا ميين ةمميية رحييالت السييفر لمكييان آخيير. وىنيياك نسييبة 3المنطقيية بنسييبة 

% ميين ةمميية الييرحالت ال تقصييد أميياكن محييددة وغالبييًا تكييون ميين المييرتحمنن 9.1
 ألكثر من غرض. 
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 بنانات الدراسة المنداننة. من شمل الباحث اشتمادًا شمو المصدر:

 
 نقطة وصول ووةيات رحالت الركاب الواردنن: ( 6شكل )

 .9795إلو مدننة الفنوم شام 
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 من شمل الباحث اشتمادًا شمو بنانات الدراسة المنداننة. المصدر:

 
 التوينن النسب  لمرحالت الواردة إلو مولف دمو: ( 13شكل )

 .9795طبقا لموةية شام 
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 : وسيمة النقل داخل المدينة وأسباب اختيارها (5
نصيييل الركييياب اليييواردنن إليييو المدننييية مييين نقطييية انتييييا  رحالتييييم مييين الرنيييف إليييو 
المدننيية إلييو أىييدا يم داخييل المدننيية شبيير وسيياذل نقييل متنوشيية، منيييا اآللنيية ومنيييا غنيير 

مييا نخييا الركيياب  اآللنيية، ونييتم اختنييار ىييطه الوسيياذل طبقييًا لييدوا ن وأسييباب معننيية منيييا
( 99(،  ييكل )1ومنيييا مييا نخييا الوسيياذل، ونمكيين توليينر طلييك ميين خييالل ةييدول )

 حنث نتلر أن:
ىي  أىيم وسياذل النقيل داخيل المدننية  )السررفيس(تعد سنارات النقل الةماش  الداخمنية  -أ

بالنسبة لمركاب الواردنن    تنفنط رحالتيم، حنث تستقطب لرابة ثالثية أربياع اليرحالت 
%(، ونرةن طلك إلو شدة أسباب منييا: انخفياض تكمفية 19.1نة ليؤال  الركاب )النوم

% مييين ركابييييا لييييطا السيييبب،  55.3ىيييطه الوسييينمة بالنسيييبة لمركييياب حنيييث نمةيييأ إلنييييا 
%( وغنيرىم ميين الركيياب 1.3%( وربيات المنييايل )93.1وأغميب ىييؤال  مين الطييالب )

ارًا بالنسيييبة لوسييياذل النقيييل طوي اليييدخل المييينخفض والمتوسيييط، كيييطلك  يييي  األكثييير انت ييي
األخييرى، حنييث تقيين موالييف األرنيياف شمييو خطييوط النقييل بسيينارات السيير نب الييداخم ، 

مة، كميييا تعيييددت األسيييباب % مييين الركييياب لييييطه الوسييين99.5وأدى طليييك إليييو تفلييينل 
% ميين الركيياب،  نمييا لمييت نسييب الخصيياذا األخييرى كالسييرشة واألمييان 99لحييوال  

% مييين 99.9نمة، وتسييييم ىيييطه الوسييياذل  ييي  تنفنيييط والراحييية والخصوصييينة لييييطه الوسييي
% لكيل مين رحيالت العيالج، 1ت العمل، ولرابة % من رحال99.5رحالت التعمنم، و

 % لرحالت التسوق. 3ورحالت المصالر اةدارنة، و 

% مييين الركييياب، وطليييك نتنةييية لصييير 91.9 ييي  تنفنييط رحيييالت  المشررري ييارك  -ب
إلييو الم يي  نتنةيية لصيير % 53.5مسييا ة الرحميية شمييو كييل حييال، حنييث لةييأ 

% تقرنبيييا( وىيييم طيييالب 39المسيييا ة، حنيييث ةيييا  أغميييب ىيييؤال  مييين الطيييالب )
الةامعة بنن مولف سنيور والةامعة، وكطلك طيالب بعيض الميدارب الثانونية 
بيينن مولييف بنيي  سييونف ومدرسيية ةمييال شبييد الناصيير الثانونيية، وبالتييال   ييإن 

% مييين رحيييالت 99.1% مييين رحيييالت التعمييينم، و51الم ييي  نسييييم  ييي  تنفنيييط 
% ميين رحييالت العييالج. وتةييدر اة ييارة ىنييا إلييو أن االنيياث 99.1العمييل، و
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% ميين ةمميية 59.1أكثيير تفلييناًل لمم يي  ميين الييطكور، حنييث بمغييت نسييبتين 
  مستخدم  الم      المدننة.

% ميين الركيياب الييواردنن 3.5 يي  تنفنييط الرحميية الداخمنيية لنسييبة  التاكسرريتسيييم سيينارات  -ج
% وأغمييب 95.3، وىييطه الييرحالت تتمثييل  يي  رحييالت العمييل بنسييبة إلييو المدننيية نومنيياً 

ج/ش(، ورحالت التعمينم  9577–9577ىطه الفذة من طوي الدخول الت  تتراوح بنن )
% والةدنر بالطكر أن اةناث أكثر تفلنال لييطه الوسينمة مين اليطكور  ي  99.5بنسبة 

% لكييل منيييا، وكييطلك 99.9رحييالت التعميينم، ورحييالت العييالج وينييارة األلييارب بنسييبة 
% مين ةممية رحيالت المصيالر اةدارنية لمركياب 99.9رحمة المصالر اةدارنية بنسيبة 

الييواردنن بالمدننيية. ونرةيين السييبب  يي  طلييك إلييو تييو نر ىييطه الوسيينمة لمسييرشة واألمييان 
والخصوصييينة وشيييدم الرغبييية  ييي  انتظيييار وسييياذل النقيييل، حنيييث مثميييت ىيييطه األسييييباب 

 ر ىطه الوسنمة.% من أسباب اختنا17مةتمعة 
، وتصييل نسييبة م يياركة والموتوسرريكل السرريارات الخاصررةنمةييأ العدنييد ميين الركيياب إلييو  -د

% ميين الييرحالت النومنيية داخييل المدننيية، أمييا الموتوسيينكل 9.9السيينارات الخاصيية إلييو 
%، ونرةيين السييبب  يي  تفليينل السيينارات الخاصيية  يي  أنيييا 9.1 تصييل النسييبة إلييو 

%( مين مسيتخدمنيا السيتخداميا، وكيطلك تحقيق 15)تحقق الخصوصنة وىطا ميا د ين 
% مييين مسيييتخدم  السييينارات 15.5شنصيييري السيييرشة والراحييية وىيييطنن السيييببنن د عيييوا 

% ميين رحيييالت 31.1الخاصيية السييتخداميا، ولييد اسيييتخدمت ىييطه الوسيينمة  ييي  تنفنييط 
العمل لمستخدمنيا، وتنحصر النسبة األكبر من مستخدمنيا    طوي اليدخول ال ييرنة 

–9577طة والمرتفعة، حنث تبم  نسبة مسيتخدمنيا ممين تتيراوح دخيوليم بينن )المتوس
 % من مستخدمنيا.95ج/ش( لرابة  1777
% مين رحيالت العميل لمسيتخدمنو، وكيطلك 51.3 نستخدم لتنفنط  الموتوسيكلأما 

% من رحالت المصالر اةدارنية، ونعيود طليك إليو تحقنقيو لعنصير السيرشة 99.1
% مين األسيباب التي  تيد ن مسيتخدمنو السيتخدامو، 15.1وىطا السبب مثيل نسيبة 
% ميينيم، وكييطلك  يييو لمنييل التكمفيية ونحقييق  يي   99.1كمييا نحقييق الراحيية لنسييبة 
 % من مستخدمنو.99.9من الخصوصنة لقرابة 
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 .9795برنل ( المطبقة خالل  يري مارب وأ9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:

 التوينن النسب  لوساذل النقل المستخدمة: ( 14شكل )
 .9795طبقًا ألسباب اختنارىا شام 

 
وىو شبارة شن  1خط د عت المحا ظة بخط سنارات نقل ةماش  داخم  ةدند نسمو  -ه

حيا الت، وليد  1حا الت منن  باا تةوب أغمب أةيا  المدننة، ولم نتخطو شددىا 
% ميييين رحييييالت النقييييل داخييييل المدننيييية ميييين الركيييياب 9.9حقييييق ىييييطا الم ييييروع ةييييطب 

% لكييل منيمييا( 15.1) الييواردنن، وميين أسييباب تفليينميم ليييطه الوسيينمة الراحيية والسييرشة
والسييرشة ىنييا تتحقييق  قييط شنييدما تتخمييو ىييطه الحييا الت شيين مسيياراتيا داخييل المدننيية 

طا  ييإن حنيث تقيوم بتحمنيل سييعتيا مين المواليف إلييو الةامعية شبير الطرنييق اليداذري، ولي
% مييين الركييياب، أميييا السيييبب األخييير 51.1نسيييبة طيييالب الةامعييية مييين ركابييييا بمغيييت 

ج/راكيب( وىي  تينيد  9.5 نتمثل    انخفاض التكمفة حنث تبم  تكمفة ىطه السينارات )
 لمناًل شن سنارات السر نب. 

 أكثرررر مرررن وسررريمة% مييين الركييياب اليييواردنن لممدننييية نسيييتخدمون 9.9ىنيياك لرابييية  -و
يييييييم الداخمنيييييية، حنييييييث نسييييييتخدمون الم يييييي  والسيييييير نب، أو الم يييييي  لتنفنييييييط رحالت
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والتاكس ، أو السر نب والتاكس ، أو غنرىا. ونرةن طليك إليو بعيد مصيدر الرحمية 
أو اليدف شن خطوط السر نب، مميا نسيتميم الم ي  لمسيا ة معننية لموصيول إليو 
محطات السر نب الت  تخدم خط سنر رحالتيم، كما ىو الحال    م ي  طيالب 

ةامعيية ولاصييدي منطقيية الكنمييان ميين نقطيية وصييول مولييف بنيي  سييونف، الييطنن ال
الت  تمتنن  1نلطرون لمم   إلو مندان الحواتم لموصول لسنارات سر نب خط 

 شن الدخول إلو منطقة المداب     أغمب األحنان.

 
 :  زمن الرحمة الداخمية (6

خل وسائل النقل من الزمن الري يستغرنه الركاب دانقصد بيمن الرحمة الداخمنية ن
ياباً  ن، وتستغرق ىطه الرحمة ألل من ربن سياشة لقرابية نقطة الوصول )المونف( رهابًا وا 

% ميين الركيياب، وىييم شييادة ركيياب التاكسيي  والم يياة وراكبيي  السيينارات الخاصيية. 93.9
 حنث أن لصر المسا ة نؤدي إلو انخفاض يمن الرحمة. 

 
% ميين الركيياب، وىييؤال  ىيييم 53.1 دلنقيية( لقرابييية 17–95كمييا تسييتغرق الرحميية )

كما تطول الرحمية لتتيراوح غالبًا ركاب السر نب الطنن تكون رحالتيم متوسطة المسا ة، 
دلنقة( لراكب  السنارات السر نب أنلا طوي المسا ات الطونمية، كميا أن  95–17بنن )

% ميين الركيياب، وىييم الركيياب الييطنن نسييتغرلون 9.5دلنقيية لقرابيية  95الرحميية تينييد شيين 
 (.95 كل ) ولتًا    انتظار سنارات األةرة

 
 :  الونت المستغر  داخل المدينة وتكرار الرحمة (7

"الونررررت الررررري  نقصييييد بالولييييت المسييييتغرق لرحميييية الركيييياب الييييواردنن إلييييو المدننيييية
وتفنيد يستغرنه هؤالم الركاب داخل المدينة منرر وصرولهم إليهرا وحترى مغرادرتهم لهرا" 

الحمل الطي نقن شمو المدننية خيالل النيوم نتنةية اليرحالت  دراسة ىطا الولت    معر ة
اليييواردة إلنييييا، حنيييث أنيييو مييين المعيييروف أن سيييكان المدننييية نينيييدون نييييارًا نتنةييية ىيييطه 
الرحالت ثم نعودون إلو طبنعتيم لناًل، وىطا المد والةير ننتج شنو لغطًا شميو ميوارد 

 لم كالت. المدننة ومرا قيا، مما نتسبب بعد طلك    العدند من ا
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 .9795( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل 9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:

 التوينن النسب  لمركاب الواردنن طبقًا ليمن رحالتيم: ( 15شكل )
 .9795داخل المدننة شام 

 
 1ونتييراوح الولييت اليييطي نسييتغرلو ال ييخا داخيييل المدننيية بيينن سييياشة وأكثيير مييين 

 (.97ةدول ) ل النومساشات خال
 

 ( ما يمي :15كما يتحح من الجدول )

  ساشات داخيل المدننية خيالل النيوم، وأغميب  9نقل  لرابة ثالثة أرباع الركاب أكثر من
% تقرنبيا، 91%(، وكيطا لاصيدي التر نيو 53.9ىؤال  مين لاصيدي الخيدمات التعمنمنية )

ت محيددة تبيدأ منيط لرابية ونرةن طلك إليو أن رحيالت التعمينم وخاصية الةيامع  طات أوليا
 3التاسعة صباحًا وحتو السادسة مسا ًا مما نؤدي إلو مكيوث طيالب الةامعيات لقرابية 

ساشات  أكثر، أما رحالت التر نو  ال تيتم بعنصر الولت مطمقاُ وليطا  نسيتغرق القياذمنن 
 ( ساشة  أكثر. 1–9اًل داخل المدننة نتراوح بنن  )بيا ولتًا طون

 سياشات لقرابية  9التي  نسيتغرليا الركياب داخيل المدننية أكثير مين  لم تتةاوي المدة
% مييين ةممييية الميييرتحمنن خيييالل النيييوم، ومييين ىيييطه اليييرحالت رحيييالت التسيييوق 99
 %(. 39.9( ورحالت العالج )39.1%( ورحالت المصالر اةدارنة )33.9)
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 توينن الركاب الواردنن و قًا لمولت المستغرق : ( 15جدول )
 .9795شام  رار الرحمةداخل المدننة وتك

 
الونت 

المستغر  
 داخل المدينة
 )ساعة(

 مرات تكرار الرحمة )مرة/أسبوع(

حسب  اإلجمالي
 7 6 5 4 3 2 1 الظروف

 51 7 1 1 9 5 1 3 95 ألل من ساشة

9 – 9 57 97 3 9 9 9 1 9 11 

9 – 1 59 95 97 5 9 5 5 7 911 

1 – 9 51 91 99 99 3 91 5 9 951 

9 – 5 11 99 91 91 19 59 95 1 995 

5 – 3 15 91 91 99 95 991 57 9 195 

3 – 1 99 9 95 99 99 11 57 5 995 

 951 99 977 19 95 91 99 9 91 1أكثر من 

 1555 45 231 384 127 92 119 94 413 اإلجمالي

 .( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:
 
 التكرار امسبوعي لمرحالت الواردة إلى المدينة : (8

نختمف تكرار الرحالت الواردة إلو المدننة من نوم إلو نوم خالل أنام األسبوع، ونتيأثر 
طلك بالغرض من الرحمة، والوظنفة، والتركنب العمري لمركياب وغنرىيا مين العواميل، كميا أن 

 (.93 كل ) أنام محدد خالل األسبوعألنام العطمة تأثنر والر    تركي الرحالت    
   

( أن ىناك تركي مرتفن لمرحالت الواردة إلو المدننة  ي  الفتيرة 93ونتلر من ال كل )
من األحد إلو الخمنب من كل أسبوع، حنيث تكيرار اليرحالت المرتفين  ي  ىيطه األنيام نتنةية 

اليييرحالت % مييين إةميييال  59.9بمييي  نصييينب ىيييطه األنيييام الخمسييية أنييييا أنيييام العميييل، وليييد 
األسبوشنة إلو المدننة، وىطه الرحالت تمثمت    رحالت التعمنم والعمل، وى  كميا رحيالت 
مرتبطة بأنام العمل الرسمنة،    حنن أن الرحالت غنر المرتبطة بنوم محيدد ةيا ت بنسيبة 

% ميين ةمميية الييرحالت الييواردة إلييو المدننيية، وىييطه الييرحالت  يي  الغالييب ىيي  رحييالت 5.1
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الر اةدارنة حنث ال تمتاي ىطه الرحالت بالدورنة واالستمرار مثمما الحال  ي  العالج والمص
رحيييالت التعمييينم والعميييل، أميييا نيييوم  العطمييية الرسيييمننن  ييي  األسيييبوع )الةمعييية والسيييبت(  قيييد 

% مييين الييرحالت اليييواردة لممدننيية، وتتمثيييل ىييطه اليييرحالت  يي  رحيييالت 97.1اسييتأثرا بنسييبة 
لتسيوق، إليا ة إليو رحيالت السيفر لمكيان آخير، وىيطا السيبب التر نو والتيياور االةتمياش  وا

األخنر ىو ما نر ن نسبنًا مين تكرارنية اليرحالت إليو المدننية خيالل نيوم السيبت، حنيث رحمية 
 العودة األسبوشنة لمعمالة إلو القاىرة. 

 

  
 .( المطبقة خالل  يري مارب وأبرنل9ممحق )تحمنل بنانات استمارة االستبنان  المصدر:

 توينن الرحالت النومنة الواردة لممدننة طبقًا لتكرارىا: ( 16كل )ش
 .9795خالل أنام األسبوع شام 

 
% مييين الركييياب تتكيييرر رحالتييييم حسيييب 95.1 ينييياك  الترررردد العرررددي لمرحمرررةأمييا شييين 

الظييروف وليينب ىنيياك تكييرار ثابييت لييرحالتيم النومنيية إلييو المدننيية خييالل االسييبوع، وتتمثييل  يي  
ةدارنييية والعيييالج وينيييارة األليييارب وغنرىيييا، كيييطلك تصيييل نسيييبة التيييردد إليييو رحيييالت المصيييالر ا

رحمة/ األسبوع،    حنن تصيل ىيطه النسيبة  9-9% لمركاب الطنن تتكرر رحالتيم بنن 99.9
رحيالت/ األسيبوع، وغالبيًا نكيون ىيؤال   5–1مركاب الطنن تتكيرر رحالتييم بينن % ل99.9إلو 

% مين الركياب، 91.1ميرات/ األسيبوع  ةيا ت بنسيبة  1–3من الطالب، أميا  ذية التيردد بينن 
 وىم لاصدي العمل بالمدننة    الغالب، وخاصة العمل    القطاع الخاا واألشمال الحرة. 
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  : يشكالت انرحهة داخم انًديُة - خايساا 
نعييان  الركيياب المييرتحمنن إلييو المدننيية ميين مةموشيية ميين الم ييكالت  يي  رحمييتيم 

 (. 99الم كالت الت  نعرليا ةدول )داخل المدننة من مةموشة من 
 

 توينن م كالت الرحمة الداخمنة لمسكان الواردنن: ( 11جدول )
 .9795إلو مدننة الفنوم شام 

 
 المشكمة

 رحالت الواردين لممدينة
 % من التكرارات عدد التكرارات

 9.7 91 ارتفاع التكمفة 
 7.5 99 انت ار الباشة الةاذمنن وتعطل السنر

 9.7 91 الة الطرنق تدىور ح
 91.7 595 تياحم الركاب داخل الوساذل

 9.5 13 ة ن الساذقنن والتالشب باألةرة 
 9.1 35 ر ض الساذقنن الوصول الو اخر الخط 

 95.5 353 اليحام شمو الطرق
 5.5 915 سو  حالة سنارات السر نب

 9.1 17 سو  معاممة الساذقنن
 5.3 919 لولا  السنارات

 7.9 97 نة الرحالت طول ايم
 99.1 171 طول  ترة انتظار السنارات

 7.5 95 شدم تو ر األمان شمو الطرق
 9.9 11 شدم تو ر الوساذل اثنا  الطروة

 7.9 9 شدم نظا ة ال وارع 
 9.1 53 شدم وةود أرصفة م اه 

 5.9 919 شوادم السنارات
 7.1 99 ال نوةد

 155 2384 اجمالي االستجابات
 (.9ممحق )الدراسة المنداننة وتطبنق استمارة االستبنان  :المصدر
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 ( ما يمي : 11يتحح من جدول )
  ترتفيين كثا يية الميييرور شمييو  ييبكة ال يييوارع بالمدننيية نتنةيية ينيييادة أحةييام اليييرحالت

المتولييدة داخميييا والييواردة إلنيييا، ولييطا ةييا ت ىييطه الم ييكمة  يي  الرتبيية األولييو بيينن 
% مييين 95.5الركييياب داخيييل المدننييية، بنسيييبة ) الم يييكالت التييي  تعاننييييا رحيييالت

 الم كالت(. 

  نيداد تياحم وساذل النقل الةماش  نتنةة تحمميا تنفنط النسبة األكبر من اليرحالت
 % من الم كالت(. 91داخل المدننة، ولطا  إن م كمة التياحم بمغت )

   ةييا ت م ييكمة طييول  تييرة انتظييار الركيياب لمسيينارات السيير نب داخييل المدننيية  يي
لترتنب الثالث بينن م يكالت الرحمية داخيل المدننية لمركياب اليواردنن، حنيث بمغيت ا

% من الم كالت( وننتج طلك شن تيياحم الوسياذل ولمية شيددىا  ي  99.1نسبتيا )
 مواةية الطمب شمنيا داخل المدننة خاصة    أولات الطروة. 

 كمة أثييرت شيييوادم السيينارات شميييو الركيياب داخيييل المدننيية، حنيييث ةييا ت ىيييطه الم ييي
 % من الم كالت الت  تواةو الركاب الواردنن إلو المدننة.5بنسبة 

  ةيا ت الم ييكالت األخيرى بألييل ميين ثميث الم ييكالت التيي  نعيان  منيييا المييرتحمنن
إلو المدننة ومنيا م كالت سيو  حالية السينارات السير نب، ولوليا  السينارات، 

 شدم وةود أرصفة صالحة لمم اة، وغنرىا. 

 
  : اتانُتائج وانتىصي

 نتلر من دراسة رحمة سكان محا ظة الفنوم إلو مدننة الفنوم ما نم : 
  راكيب/نوم، وليد ةيا ت نسيبة  919933بم  متوسط الرحالت النومنة إلو المدننة

% تقرنبا كرحالت خارةنية، وةيا  اليرحالت الداخمنية مين رنيف المحا ظية إليو 91
 % تقرنبًا(. 51مدننة الفنوم بالنسبة األكبر )

  النسييبة األكبيير ميين نصيينب مركييي إطسييا الييطي أسيييم بقرابيية ربيين الييرحالت ةييا ت
الواردة إلو المدننة، تاله بفارق لذنل مركي سنورب، أما ليرى مركيي الفنيوم اليطي 
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% ميين اليييرحالت النومنيية إليييو 99.1تمثييل المدننيية حاليييرتو  قييد سييياىمت بنسييبة 
بيياع اليرحالت النومنيية المدننية، أي أن ىيطه المراكييي الثالثية أسيييمت بقرابية ثالثية أر 

 إلو المدننة.  

  ىنييياك شاللييية شكسييينة بييينن رتبييية إمكاننييية الوصيييول إليييو المدننييية وحةيييم اليييرحالت
الواردة إلنيا من كل مركي، كما وةدت شاللة طردنة لونة بنن حةيم السيكان لكيل 

 مركي ونصنبو من الرحالت الواردة إلو مدننة الفنوم.

  تحمنن إليو المدننية، بننميا بمغيت نسيبة % مين ةممية المير 51.1بمغت نسبة الطكور
 % من ةممة المرتحمنن.99.1اةناث 

  تقيييل نسيييبة م ييياركة اةنييياث شييين اليييطكور بالنسيييبة لميييرحالت النومنييية اليييواردة إليييو
المدننة، كما تقل نسبة الم اركة    الرحالت النومنة إليو المدننية بالنسيبة لسيكان 

 الرنف كمما تقدم السن.
 مين ةممية الميرتحمنن إليو المدننية،  ي  حينن 93.5م بمغت نسيبة رحيالت التعمين %

 % تقرنبًا. 15ةا ت رحالت العمل بنسبة 
  ميين ةمميية الركيياب،  يي  حيينن 99.9بمغييت نسييبة  ذيية الركيياب منعييدم  الييدخل %

% 99.5ج/ ييير(  9777–9777كيياب الييوالعنن  يي   ذيية الييدخل )بمييت نسييبة الر 
ثمثيي  الييواردنن إلييو المدننيية، ميين ةمميية الركيياب، أي أن ىيياتنن الفذتيينن بمغتييا لرابيية 

 مما نعن  أن تمك الفذات ستختار وساذل النقل الرخنصة داخل المدننة. 
  ثمة شاللة طردنة لونة بنن متوسيط اليدخل ال ييري ومعيدل اليرحالت إليو المدننية

أي أنيو كمميا  7.5خالل األسبوع، حنث بم  معامل االرتباط بنن ىيطنن المتغنيرنن 
 ياد معدل تكرار الرحالت لمفرد خالل األسبوع.  ياد متوسط الدخل ال يري

  من ةممة الركاب ننتقمون إلو المدننة باستخدام وساذل النقل 15.3ونتلر أن %
 الةماش  بخطوط األرناف وتتمثل    سنارات البنك آب )سنارة بصندوق(

 وسنارات المنكروباا.

  اردة لممدننية، % من ةممة الرحالت النومنة اليو 99.5نسبة  منطقة الكيمانتةطب
نسييبة  منطقررة امعمررال المركزيررة%، وتةييطب 99.1 منطقررة المسررمةكمييا تةييطب 
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% ميييين الييييرحالت 35.1%، أي أن ىييييطه المنيييياطق الييييثالث تسييييتأثر بنسييييبة 97.1
 الواردة إلو المدننة. 

  ىييييي  أىيييييم وسييييياذل النقيييييل  )السررررررفيس(تعيييييد سييييينارات النقيييييل الةمييييياش  الداخمنييييية
ردنن  يييي  تنفنييييط رحالتيييييم، حنييييث تسييييتقطب داخييييل المدننيييية بالنسييييبة لمركيييياب الييييوا

%(، كييييييييطلك 19.1لرابييييييية ثالثييييييية أربييييييياع اليييييييرحالت النومنييييييية لييييييييؤال  الركييييييياب )
% مييييين الركييييياب،  ييييي  حييييينن تسييييييم 91.9 ييييي  تنفنيييييط رحيييييالت  المشررررري يييييارك 
% ميييييين الركيييييياب 3.5 يييييي  تنفنييييييط الرحميييييية الداخمنيييييية لنسييييييبة  التاكسرررررريسيييييينارات 

 الواردنن إلو المدننة نومنًا.

 ميين الركيياب 53.1دلنقيية( لقرابيية  17–95لداخمنيية بالمدننيية )تسييتغرق الرحميية ا %
 الواردنن، وىم شادة من ركاب سنارات النقل الةماش  الداخم  بالمدننة. 

  سياشات داخيل المدننية خيالل النيوم،  9نقل  لرابة ثالثة أرباع الركاب أكثير مين
نييو %(، وكييطا لاصييدي التر 53.9وأغمييب ىييؤال  ميين لاصييدي الخييدمات التعمنمنيية )

 % تقرنبا. 91
  تبم  الرحالت الواردة لممدننية طروتييا  ي  نيوم األحيد مين كيل أسيبوع، ولكين تقتيرب

 .من التساوي خالل األنام الخمسة

 
 وعمى رلك يمكن أن تخرج الدراسة بمجموعة من التوصيات التي من أهمها: 

  ليييرورة العميييل شميييو نقيييل كمنيييات الةامعييية إليييو مولعييييا الةدنيييد  ييي  مدننييية الفنيييوم
% مين اليرحالت النومنية لممدننية، 97لةدندة ألن رحالت التعمنم تحتيل أكثير مين ا

ولطا  إن ا تتاح الميند من الكمنات داخل الةامعة نيند من م كالت المرور شميو 
  وارع المدننة. 

  تحتاج المدننة إلو دراسة أكثر تفصناًل لنظام النقل الةمياش  بييا، حنيث أن حةيم
يا وكطلك نيوع تميك السينارات ال تالذيم الطميب المتيانيد أسطول النقل الةماش  داخم

شمو ىطا النوع من الوساذل، خاصة من لناميا بتنفنط الحمل األكبير مين اليرحالت 
 الداخمنة. 



 ونالتسعالثالث و  المجلد                                                   مجلة المجمع العلمى المصرى                

392 

  نمكيين التييراح أن نكييون لمةامعيية سيينارات )مننيي  بيياا( تنقييل الطييالب ميين مييداخل
تمييك الييرحالت المدننيية شبيير الطرنييق الييداذري إلييو الةامعيية، ممييا نقمييل ميين لييغط 

 شمو نظام النقل الةماش  داخل المدننة. 

  تحتاج خطوط النقل الةماش  الرابطة بنن منطقية الكنميان وبيال  مواليف األرنياف
 إلو تيودىا بميند من سنارات النقل الةماش  نتنةة ينادة نصنبيا من الرحالت. 

 ط اليرحالت تحتاج المدننية إليو تيو نر مسيارات لمم ياة لتعظينم دور الم ي   ي  تنفني
 الداخمنة بالمدننة، واستغالل منية لصر المسا ات داخل المدننة. 
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 قااانًالح

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (2ممح  )

 (1ممح  )
 استمارة تقدير حجم الرحالت اليومية الواردة إلى مدينة الفيوم

 لالستخدام العممي، البيانات سرية1
 اسم المونف : 1111111111111111111111111111111 (1
 الخط :   من 111111111111 إلى 1111111111111111 (2
 عدد السيارات في الخط : 11111111 سيارة1 (3
 ي الخط 111111 راكب/سيارة1متوسط سعة السيارات ف (4
 عدد امشواط لكل سيارة 11111111111 شوط / السيارة1 (5
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