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  اإلهداء

بأرواحهم الزكية ليرووا بدمائهم ثرى األرض الطهور إلى  اداء هذه األمة الذين ضحوإلى شه   

ذكرى والدتي العطرة رحمها اهللا ، والى أخي األسير محمود الذي علمني كيف يكون األخ 

  المثابر والى والدي الغالي إلى أخوتي وأخواتي الذين منحوني القدرة على مواصلة الدراسة

 .  ةجميع المراحل التعليمي إلى كل أساتذتي في
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  الشكر والتقدير

  

الحمد هللا الذي أعانني على انجاز هذه الدراسة، وأتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في انجاز    

هذه الدراسة، وأخص بالذكر الدكتور وائل عناب الذي تكرم باإلشراف حتى انجاز هذه الدراسة، 

بمناقشة هذه الرسالة وهم الدكتور وليد مصطفى والـدكتور   انة المناقشة الذين تفضلووأعضاء لج

  .أديب الخطيب

كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ مصطفى جرار واألستاذ هشام أبو ذيب، والى إخوتي أقربـائي     

الذين ساعدوني على حصر أعداد المركبات على الطرق المحافظـة عمـاد و أسـيد و أحمـد     

ين أحمد ومحمود عقاب وعارف ومنير محمد، وجعفر وصالح محمـد ،وفـارس ذيـب    واألخو

، وكل من ساهم في انجاز هـذا العمـل   نومحمد فتحي وعدي محمد وقصي بسام وخضر عدنا

  .دون استثناء 

كما أتقدم بالشكر للسادة في بلدية جنين ومحافظة جنين ومديريـة الزراعـة جنـين ودائـرة        

   .ة السير ووزارة النقل والمواصالت األرصاد الجوية ودائر
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 "إقــــرار"

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  "دراسة جغرافية"النقل البري في محافظة جنين  

 
ُأقّر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة، إنّما هو نتاج جهدي الخاّص، باستثناء ما تّمت 

ا ورد، وأن هذه الرسالة ككّل أو أّي جزء منها، لم تُقّدم من قبل لنيل أّية درجة اإلشارة إليه حيثم

 . أو لقب علمّي أو بحثّي لدى أّية مؤسسة تعليمّية أو بحثّية أخرى
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  النقل البري في محافظة جنين

  "دراسة جغرافية"

  إعداد

  خطيب نمر محمد يوسف

  إشراف 

  وائل عناب. د

  خص المل

تناولت هذه الدراسة النقل البري كموضوع في جغرافية النقل والمواصالت التي تعد إحدى      

فروع الجغرافيا االقتصادية، حيث ركزت تلك الدراسة على محافظة جنين التي حـددت وفـق   

م، والتي تعتبر جزءا من الضفة الغربية لنهـر  1993تقسيم السلطة الوطنية الفلسطينية بعد عام 

  .ردن األ

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي لحركة النقل بالمحافظـة مـن حيـث         

الطرق وحجم و الحركة والعوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى التعرف على أهم المشـكالت التـي   

  .تواجه النقل 

ألول ولتحقيق هذه األهداف قسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية حيث احتوى الفصـل ا      

على مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفرضياتها، إضافة إلـى مـنهج الدراسـة والدراسـات     

السابقة، أما الفصل الثاني فقد احتوى على دراسة الخصائص العامة لشبكة الطرق في المحافظة 

واشتمل على تصنيف الطرق وخصائصها وامتدادها وأطوالها ودرجة انحدارها، أمـا الفصـل   

د تم فيه دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في شبكة الطرق وحركة النقل والتي تتمثـل  الثالث فق

بالعوامل الطبيعية لمنطقة الدراسة كالموقع الجغرافي وطبيعة السطح والبناء الجيولوجي والتربة 

والخصائص المناخية، إضافة إلى تأثير العوامل البشرية المتمثلة بالسكان والعمـران والنشـاط   

قتصادي، وكذلك التطورات السياسية ، وخاصة اثر الجدار العازل، أما الفصل الرابـع فقـد   اال

اشتمل على  دراسة التحليل الكمي لشبكة الطرق الرئيسة والثانوية واشتمل على العقد الحضرية 

وكثافة الشبكة ومؤشر االنعطاف، ومؤشر الترابط و درجة المركزية، إضافة إلى غزارة النقـل  

الفصل الخامس احتوى على وسائط النقل بالمحافظـة والمشـاكل الناتجـة    . الطرق  على بعض



  ط
 

عنها، أما الفصل السادس فقد تضمن النتائج والتوصيات، والتي كان من أبرزها ارتفـاع قيمـة   

مؤشر االنعطاف، بسبب طبيعة الطبوغرافية لمنطقة الدراسة، كما أظهرت الدراسـة أن طريـق   

ى المرتبة األولى في غزارة النقل في كـال االتجـاهين، كمـا بينـت     نابلس استحوذ عل_ جنين 

  . الدراسة مدى تأثير الجدار العازل على اتجاهات الطرق وحركة النقل 

ومن أهم التوصيات التي أشار إليها الباحث ضرورة تشجيع الناس على اسـتخدام وسـائط       

يف من أزمة المرور على مركز المحافظـة  النقل العام من اجل تقليل اآلثار البيئية، وكذلك التخف

أشار الباحث إلى ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة من اجـل  . وبخاصة في فترات الذروة النقلية

العناية بالطرق، إضافة إلى توسيع الطرق واستخدام مستويات مثل الجسور واألنفاق للتخفيف من 

مدينة جنين، كما أوصى الباحث األزمات المرورية، وخاصة عند تقاطعات الطرق الرئيسة داخل 

بزيادة المساحة الخضراء حول جوانب الطرق وأماكن االختناقات المرورية، وأوصـى كـذلك   

بالتوسع العمودي في المواقف بدال من االنتشار األفقي الذي يقضي على المزيد مـن أراضـي   

  .المحافظة الزراعية
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  الفصل األول

  منهجية الدراسة

  المقدمة 1:1

مرافقا فقد كان  ؛سطح األرض اإلنسان علىحياة غاية األهمية منذ بدء في يعتبر النقل    

أحد ابرز العوامل التي ساعدت يعد و ،حياة البشريةفي جميع المراحل التي مرت بها ال لإلنسان

 في تزايد مستمر مع إليههمية النقل والحاجة بقى أتس .حضارتهازدهار و اإلنسانتطور على 

  .أخرى إلىإنتاجية من مرحلة  وانتقاله هتقدمو زيادة عدد اإلنسان

كونه من أهم القطاعات االقتصادية، التي تتجلى في النقل أهمية  فإن أما في الوقت الحاضر   

 منها و المتقدمةالمجتمعات النامية أ مختلف في تؤثر في جميع القطاعات بشكل محسوس وواضح

 ،والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالمكانالبشرية الهامة  األنشطةمن  اًوكونه واحد ،1على حد سواء

  .2نتاج العالقات المكانية هيمفهوم الجغرافي الفالحركة في 

فالجغرافي يركز على دراسـة   ،الرئيسيةتعد جغرافية النقل أحد فروع الجغرافيا االقتصادية     

جانـب وسـائل    إلى، ومن حيث خصائصها وأنماطها ،ختلفةغرافي لشبكات النقل المالتوزيع الج

يعكـس بشـكل    ممـا  آخر إلىعلى حد سواء ومن مكان  األفراد النقل المختلفة وحركة السلع و

د الخبرة الجغرافية ـتعلهذا   .3جغرافية االقتصاديةالملحوظ االرتباط الوثيق بين جغرافية النقل و

 أن عنسـتطي وال  حجم الحركـة، االقتصادية في تحديد والطبيعية العوامل ث عن مهمة عند الحدي

جميع العلـوم تكمـل بعضـها     أن نيعـيهذا و ،هندسة شبكات الطرق في أهمية المهندسنغفل 

 إلـى الذي يهـدف  هي مكان عمل الجغرافي  فاألرض .4لخدمة السكان وتلبية احتياجاتهمبعض 

                                                 
ماجستير غيـر منشـورة،     ة، أطروح، تقيم كفاءة قطاع النقل العام للركاب في األردن)م2004(البشابشة، أمين عابد، - 1

 .1جامعة آل البيت، األردن، ص 
، أطروحة دكتوراه غير "دراسة جغرافيـة   "، النقل البري في محافظة سوهاج)م2003( محمد إبراهيم، عصام محمد  - 2

  5منشورة، سوهاج ، جامعة جنوب الوادي، ص
  .22، دار المعرفة الجامعية، ص، جغرافية النقل)م1999(الزوكه، محمد خميس،  - 3
  ، أطروحة ماجسـتير غيـر منشـورة ،   "دراسة جغرافية"، النقل البري في محافظة نابلس )م2000(  جرار، مازن، - 4

  . 5النجاح الوطنية، نابلس ،صجامعة  
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يهتم في توزع الظـاهرات  فأنه  وعليه ،جه التشابه واالختالفالمكانية من حيث أو األنماطشرح 

  .لإلنسانو حياة فضلى  لتحقيق أسباب النجاح

  مشكلة الدراسة 2:1

فيما يسـمى  الجبلي المتمثل  اإلقليمتتأثر شبكة الطرق البرية في محافظة جنين، كباقي مناطق    

لطرق وتخطيطهـا وتصـميمها   ا تهاواضحاً في تحديد اتجا اًدور الجبال تلعب .بالضفة الغربية

حيـث   .وما تؤديه من خدمات أو وظـائف  ،لهاا، وكذلك في مساحة هذه الطرق وأطووتصنيفها

ب العوامل الطبيعية مثل التركيب الجيولوجي والتربة ومظاهر السطح والخصائص المناخيـة  لعت

، وكذلك أعداد السكانية ت ، ومنها أماكن التجمعاأما بالنسبة للعوامل البشرية. لكدور مؤثراً في ذ

ين اتجاهات الطرق وصـفاتها  يفتلعب دورها في تع ،وما يقومون به من أنشطة اقتصاديةالسكان 

  .ة اإلنسان واقتصادياته في المكانوما تقوم به من وظيفة لخدم

والمتمثلة  ،ة في فلسطين عامة والمحافظة خاصةوتشمل العوامل البشرية أيضاً الناحية اإلداري   

  .ي السياسات التخطيطية والتصميمية للطرق ف

سيما في أقامتهـا   ،وما تتبعه من سياسات اإلسرائيلي يضاف إلى ذلك دور سلطات االحتالل   

 ،كما هو الحال في غرب وجنوب غرب جنـين  ،لهذا الغرض يومصادرة األراض للمستعمرات

 اإلسـرائيلي  يتمثل دور االحتالل. والتي كان لها أثر كبير على الطرق البرية في منطقة الدراسة

الطـرق  وكذلك أثر جدار الفصل العنصري و االلتفافية المنتشرة في المحافظة،أيضا في الطرق 

  .التابعة له

بكة الطرق البريـة فـي   الذكر على ش لفةالعوامل سا الكشف عن دورإلى تسعى هذه الدراسة    

وبنـاًء   وخصائص الطرق وتصنيفها، ،لالناجمة عن النقالمشكالت  إبراز وكذلك ،محافظة جنين

 رفع كفاءة الطرق البريـة وتسـهيل   تقدم التوصيات والحلول المناسبة بقصدس على هذه الدراسة

توفير قاعدة علميـة  في هذه الدراسة تهتم كما  .البضائع واألشخاص لتقليل التكلفة والزمن حركة
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دراسات الجغرافية أي من ال عدم توفر حيث يشار هنا إلى ،الالحقة اتإليها الدراس تستندمالئمة 

  . جنين التي تعالج مثل هذا الموضوع على مستوى محافظة

  فرضيات الدراسة 3:1

 -:حاولت الدراسة التعامل مع عدد من الفرضيات كمحددات للدراسة ومنها

وكـذلك علـى أطـوال     ،وأشكالههناك دور واضح للعوامل الطبيعية على حركة النقل  -1

  .في محافظة جنين اواتجاهاتهالطرق 

ـ التي شهدتها ال اإلداريةظروف السياسية والتقلبات لهناك دور واضح ل -2 فة الغربيـة  ض

الضفة الغربية بصورة عامـة ومنطقـة الدراسـة    بفيما يسمى  على قطاع النقل وأثرها

 .ةصبصورة خا

منع على أقامته سلطات االحتالل اإلسرائيلي هناك دور واضح لجدار الفصل العنصري  -3

 .المختلفة وسائط النقلتحرك  إعاقةأو 

هناك عالقة طردية بين ازدياد وسائط النقل في المحافظة وحجم المخلفات البيئية الناتجة  -4

 .عن استخدامها

 .وسائط النقل على الطرق في المحافظةبين زيادة حجم السكان و طردية عالقة هناك -5

 .اهتخطيطو رسم الطرقفي  ير المستخدمةيعالقة بين شبكة الطرق القائمة والمعاهناك  -6

  أهمية الدراسة 4:1

التي تعالج موضوع النقل البري في محافظـة   األولىكونها الدراسة  من تنبع أهمية الدراسة    

  :أهمية هذه الدراسة من خالل ما يليويمكن توضيح  .جنين من خالل منظور جغرافي
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 لها مراكز البشرية التابعةالومركز المحافظة بين أهمية هذا القطاع في تحقيق االتصال  -1

يعتبر النقل وخاصة النقل  .أخرىمحافظات الضفة الغربية من جهة بقية وبين  من جهة،

  .البري بالطرق المعبدة هو المتوفر على صعيد محافظات الضفة الغربية 

التي تتناول موضوع التحليـل الكمـي لشـبكة     محافظة جنينفي  األولىكونها الدراسة  -2

 .فظة في المحاالطرق 

 ي منطقة شمال الضفة الغربية والذي ـمواصالت ف كبوابةيعد موقع مركز المحافظة  -3

   ، وخاصة مدينة حيفا التيم1948المحتلة عام  واألراضي يربطها بوسطها وجنوبها      

 .لفلسطين الحيويتعد الميناء           

  أهداف الدراسة 5:1

  -:الية الت األهدافتحقيق  إلىهذه الدراسة هدفت    

النقل بالمحافظة من حيث الطرق وحجـم الحركـة    لحركة على الوضع الحالي الوقوف -1

  .والعوامل المؤثرة فيها

  .محاولة تحديد المشكالت التي تواجه النقل في محافظة جنين -2

 .الكمية في تحليل شبكة الطرق في محافظة جنين األساليببعض  استخدام -3

 .كة النقل وتوزع السكانالعالقة المكانية بين كثافة شب إبراز -4

المشـكالت  حـل  توصيات مناسبة تساعد فـي    في اقتراح نتائج تساهم  إلىالوصول  -5

 وتفيد الجهات المعنيـة فـي وضـع تصـور     ،ات التي تواجه هذا القطاع الهاموالمعوق

 .في محافظة جنين النقللتنمية مستقبلي 
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  مبررات الدراسة 6:1

 اتـالدراس إجراءلية يمكن االعتماد عليها في أوبيانات قاعدة ة ـذه الدراسـتوفر ه -1

التي يمكن أن تلحق بقطاع النقل فـي محافظـة    التطوراتة ق، وبشكل خاص مالحمستقبال 

  .جنين 

من منظور  افظة جنينـمح النقل البري فيتتنـاول بحاث ات وأـعدم وجود دراس -2

النقل الذي لدراسة موضوعات تختص بجغرافية  ه، واالقتناع بأهمية التوججغرافي

 . األخرىكثير من المجاالت اليساهم في تنمية 

فيها شبكات  تنتشرالتي  واألقاليمالكبيرة للنقل والمواصالت في تنمية المناطق  األهمية -3

 .األخرىاالقتصادية  لألنشطةهم به من تطور اتس أن نوما يمك ،الطرق

 .في محافظة جنين  التحليل الكمي لشبكة لطرقتستخدم التي  األولىكونها الدراسة  -4

  منهجية الدراسة 7:1

وعن طريق استخدام المسح  ،يتها على المنهج الوصفي التحليليالدراسة في منهجهذه تعتمد      

 كما .سيارات وقياس عرض الطرق ودرجة االنحدارالد ـكع ،الميداني لبعض مواضيع الدراسة

المالحظات وعلى  ،ها عالقة بالموضوعلالتي استخدام الخرائط االعتماد على الدراسة  هذهم في ت

  .التي يسجلها الباحث عن طريق المشاهدة

والذي  ،التاريخية لمنطقة الدراسة ةالمنهج التاريخي في الدراسة الخلفيوكذلك تم استخدام     

  . الظاهرة عبر الزمناستخدم لتفسير 

  مصادر المعلومات 8:1

  - :ليةهذه الدراسة على مصادر المعلومات التا اعتمدت

  -:قسمين إلىوتنقسم :المصادر المكتبية : أوال 

ة الحكومية مثل وزارة ـادرة عن الدوائر الرسميـالص اإلحصائيةرات ـالتقارير والنش -1

 إلى إضافة، الفلسطيني لإلحصاء، والجهاز المركزي العامة األشغال، ووزارة والمواصالت النقل

   .الجوية  األرصادمحطة 
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  .ية والدراسات والبحوث التي لها عالقة بهذا الموضوع المراجع المكتب -2

  -:المصادر غير المكتبية ، وتشتمل هذه المصادر على ما يلي: ثانيا

. التي لها عالقة بالدراسة والمؤسساتواألجهزة  المقابالت الشخصية مع موظفي الدوائر -1    

مثـل جهـاز    اآلليـة  جهزةاألبها الباحث من خالل استخدام التي قام ميدانية القياسات ال -2

) المتـر  ( األطـوال ، وجهاز قياس ياس درجة االنحدار على بعض الطرقالكلينومتر لق

 .الشواخص المساحيةو

 .المالحظات التي تم  تسجيلها عن طريق المشاهدة -3

 . ةالرئيسيالمسح الميداني لمنطقة الدراسة من خالل عد المركبات على الطرق  -4

   منطقة الدراسة 9:1

بلغت م 1945وفي عام  ،كم مربع1747هاية الحكم العثماني في نجنين غت مساحة بل     

. صغيرة وكبيرة قرية)  70(و مدينة جنين جنينمحافظة  توضم، كم مربع 835.214مساحته 

ما اللواء  ضياأرمن  ت إسرائيلم اقتطع1948من فلسطين عام  أجزاءاحتالل اليهود  بعد

  .1 كم مربع592اء اللو مساحه وأصبحت كم،243همساحت

، بينما بلغ مساحة هذا كم مربع647بلغ مساحة لواء جنين  يوبحسب التقسيم اإلداري األردن   

بما في ذلك  كيلو متر مربع 985نحو  اإلسرائيليةاللواء حسب التقسيم السلطات االحتالل 

لغ مساحتها ولكن بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت محافظة تب .2اس وما حولهاطوب

  .3عكيلو متر مرب583

 ويحـدها  ،مال الضفة الغربيةـش أقصى فيتقع جنين  محافظة فإن لموقع الجغرافيلبالنسبة    

ومن الغرب أجـزاء   ،ومن الجنوب محافظة نابلس ،م1948المحتلة عام  يـراضاألمن الشمال 
                                                 

 .10،ص، دار النهضة 2كفر قرع القسم ،3،الجزءموسوعة بالدنا فلسطين) م1991(،الدباغ، الدباغ ،مصطفى مراد - 1

   GISتقنية  باستخداممن احتباس الباحث  - 2
 .33ص  فلسطين ،.،رام اهللا  ، فلسطين في أرقام) م2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،  - 3
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ع الدراسة بالنسـبة  موق) 1(تبين الخريطة ، كما ظة طولكرم ومن الشرق وادي األردنمن محاف

  .لمحافظات الضفة الغربية

 32.33.9و 32.18.11عرضتي على دائرتقع محافظة جنين وبخصوص الموقع الفلكي فإن    

حسـب اإلحـداثيات    شرق غرنتش35.25.51و35.4.14طول  يشمال خط االستواء وعلى خط

  . العالمية
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  لمحافظات الضفة الغربية منطقة الدراسة بالنسبة :)1(خريطة            

  

  )بتصرف(.م 2008الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر              
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  هيكلية الدراسة 10:1

   - :وهى أساسيةفصول  ستة إلىلتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم هذه الدراسة 

 وأهـداف  ،وأهميـة الدراسـة   ، وفرضيات الدراسـة، شكلة الدراسةم يتناول :الفصل األول    

، والدراسات الدراسة ، ومنطقةسة، ومنهجية الدراسة، ومصادر الدراومبررات الدراسة, الدراسة

  .النظري للدراسة  واإلطار، ومصطلحات الدراسةالسابقة، 

لـى  تناول الخصائص العامة لشبكة الطرق في محافظة جنين واشـتمل ع ف :الفصل الثانيأما    

، وأطوالهـا ومتوسـط عـرض الطـرق     وتصنيف الطـرق التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق، 

  .وانحدارها

المؤثرة على شبكة الطرق وحركة  الجغرافية العوامل فيه دراسة تتمف :الفصل الثالث أما    

 ،الموقع الجغرافيكتتمثل بالعوامل الطبيعية لمنطقة الدراسة التي و، جنين النقل في محافظة

سكان البشرية المتمثلة بالالعوامل  وخصائص المناخية ،، والطبيعة السطح، والبناء الجيولوجيو

ثر جدار الفصل العنصري أخاصة  التطورات السياسية و كذلك، ووالعمران والنشاط االقتصادي

   في شبكة الطرق وحركة النقل

شتمل على يالتحليل الكمي للنقل البري في محافظة جنين و يركز علىف : الفصل الرابعأما    

حجم ، الدرجة المركزية، والترابطومؤشر االنعطاف و مؤشر وكثافة الشبكة، ، ةالعقد الحضري

  .حركة النقل في منطقة الدراسة

 وسائط النقل مصادر من حيثوسائط النقل في المحافظة  دراسة تناولف  : الخامسالفصل أما  

 أيضاتناول يو، ةوالمواد المنقول النقل البري وسائط مةءوالقوة الدافعة لوسائط النقل ومدى مال

المركبات  أعدادوكذلك ، طات وحركة المشاهمن حيث المواقف والمح ،حركة النقل في المحافظة

وتحديد المشكالت المرتبطة بالعوامل الطبيعية وتلك المرتبطة بالعوامل  ،والتوقعات المستقبلية

  .إضافة إلى المشكالت البيئية البشرية االقتصادية،

  .الدراسة والتوصيات إليهاائج التي توصلت نتناول الت دفق:  الفصل السادس أما
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  الدراسات السابقة 11:1

   -:قسمين  إلىتنقسم الدراسات السابقة 

  .النقل ةجغرافيعن  الثاني، وعن النقل البري األول

  :األحدث إلى األقدمفهي مرتبة من  النقل البريعن  السابقةفيما يتصل بالدراسات    

البريـة فـي منطقـة    تحت عنوان شبكة الطرق  ،م1992ثي، لعام يالرودراسة محمد أحمد : 1

معرفة اثر شبكة الطرق البرية في المدينـة المنـورة    إلى، وهدفت هذه  الدراسة المدينة المنورة

ط الطرق وشبكاتها فـي  فائدة ممكنة عند تخطي أقصىعلى التنمية االقتصادية والعمرانية لتحقيق 

   -:لنتائج التاليةا إلىوتوصلت . تلك المنطقة

مؤشـر العـام   الزيادة الكفـاءة حيـث سـجل    شبكة طرق المنطقة باالستقامة، و تتميز -1

  %.118" الدوران" نعطاف لال

توسـط العـالمي   كـم مقارنـة بالم  /16كم مقابل /13.2المنطقة  في بلغت كثافة الطرق -2

ـ أ من ةرمساحة كبي أنوسبب هذا االنخفاض ، كم/ 1000كم لكل/105 المنطقـة   يرض

 .ءمأهولة وجرداغير 

كـم مـن الطـرق لكـل     257لوحدة العددية من السـكان  لبلغت كثافة الطرق بالنسبة  -3

  .الشبكة الكاملة إلىيصل  لترابط الان هذا اإال  0.59 الترابطنسمة، وبلغت درجة 100

الجغرافي لشبكة الطرق البرية بين  األساسبعنوان  م،1993، لعام علي غانم إبراهيمدراسة : 2

وتحديد وتوقيـع  شبكة الطرق بناء  في دور الجغرافية إبراز إلىقصيم، وهدفت الدراسة الن مدائ

   -:النتائج التالية  إلىالدراسة  هذهوتوصلت . وصالتها

نمط توزع شبكة الطرق البرية بالقصيم يرتبط ويتطابق ونمط التـوزع الجغرافـي    إن -1

  .حجما وكثافة  لسكانه
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المبرر الحقيقي لشق شبكة الطرق وتطورها في وقت  االقتصادية بالقصيم فتعد الظرو -2

 .قياسي 

حـد كبيـر امتـدادات     إلـى ف الفيزيوغرافية السائدة قد تحكمت وضـبطت  والظر إن -3

 .واتجاهات الطرق

الطـرق  الطبيعية على  األخطاربعنوان بعض  م،2000، لعام دراسة احمد عبد السالم علي: 3

دراسة العوامل الطبيعيـة   أهمية إظهار إلىلدراسة ، وهدفت هذه االبرية في شمال سلطنة عمان

علـى  الضـوء   إلقـاء  إلى، كما تهدف على الطرق البرية خاصةمدى تأثيرها  وإظهاروتحليلها 

النتائج  إلىلت هذه الدراسة ـوتوص. ةـتاليال المشاريع إقامةتجنبها عند ن ـلكي يمك ،المخاطر

  -:التالية 

وفي  ،تحديد مواقعها إلى باإلضافة اواتجاهاتهق على تخطيط الطر ستضح أثر التضاريا -1

  .مسار الطريقل إجبارياًاتجاها س تفرض التضاري األحيانكثير من 

، كمـا  الطبيعية األخطاروخاصة في شمال عمان للعديد من  والمنشآتتتعرض الطرق  -2

هذه  أهمومن  .في مواضيع مختلفة األخطارمن نوع من  ألكثريتعرض الطريق الواحد 

خطر  إلى إضافة ،الجريان السيلي وأخطار ،فوح القريبةسحركة المواد على الار األخط

  .التعرجات الناتج عن عبورها في مناطق متضرسة

وان النقل البري في محافظة ـبعن ،م2000لعام  توفيق محمد سعيد جرار،دراسة مازن : 4

لعامة لشبكة الطرق التعرف على الخصائص ا إلى، وهدفت هذه الدراسة فيةنابلس دراسة جغرا

 إلى، كما هدفت وأنماط هذه الطرق وتصنيفها اواتجاهاتهمن حيث امتدادها  في محافظة نابلس

   واآلثار دور العوامل الطبيعية والبشرية على كل من شبكة الطرق وحركتها ، إبراز

  - :التالية النتائج إلىالدراسة هذه وتوصلت  .تماعية  والبيئية المترتبة عليهااالقتصادية واالج

 أطوالمن حيث الزيادة في على شبكة الطرق المحافظة  لطبوغرافية واضح هناك تأثير -1

  .واشتراك العوامل الطبيعية والسياسية في فرض نوع واحد من النقل، الطرق
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وأن  ،السيارات هو دون المستوى المطلـوب  أعدادأن نصيب سكان محافظة نابلس من  -2

درجة كثافة حركة النقـل وخاصـة عنـد المـداخل     عاني من ارتفاع يمركز المحافظة 

 .هو النمط المركزيوأن النمط السائد لحركة النقل  ،لرئيسية للمدينة والمحيط التجاريا

مع  ،النهار ز بالتدفق غير الثابت خالل ساعاتحركة المرور في محافظة نابلس تتمي إن -3

مركـز المحافظـة    في أنواعهبومع زيادة التلوث  ،ل ملحوظ خالل ساعات الليلؤتضا

 .حركة السكان موازدحا

مـن   أكثـر واسطة النقـل  بالنقل في المحافظة بمتغيري المسافة والحجم  أجورارتباط  -4

 .كنوع السلعة مثالً أخرى بمتغيراتارتباطها 

تحت عنوان التحليل المكاني لشبكة  م،2002لعام  ،اسة محمد عزيز وعجيل تركي الطاهردر: 5

العالقة المكانية بين الكثافـة   إبراز إلى  وهدفت هذه الدراسة ،الكويتنة النقل الحضري في مدي

من جهـة   الرئيسةوبين شبكات الطرق  ،ية لشبكة النقل الحضري وتوزيع السكان من جهةنالمكا

النتـائج   إلـى وتوصلت هذه الدراسة . ركة اليومية للركاب من جهة ثالثةثانية ومراكز جذب الح

   -:التالية

وأن  ،دة من الطرق والشـوارع ـوفر شبكة جيي الكويت بتالحضري فـيتميز النطاق  -1

محاور انطالق خطوط شبكة النقل الحضري وكذلك وصولها بمثابـة مراكـز جـذب    

  .للحركة اليومية سواء في السكن أو بالعمل 

 ،وبين مراكز الجذب اليومية للركابشبكة النقل الحضرية  بين توجد عالقة مكانية قوية -2

بينما تضعف هذه العالقـة فـي الجنـوب     ،وشمال النطاق الحضري وخاصة في شرق

 .والغرب

 وان النقل البري فـي محافظـة  تحت عن م،2003لعام  ،محمد إبراهيمدراسة عصام محمد  :6

، والتعـرف علـى   الداخلي لشبكة النقل في المحافظةالبناء  إبراز، وهدفت هذه الدراسة سوهاج
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المحاور المستخدمة لنقـل   أهمأنماطها وخصائصها وكذلك وتحديد  حجامهاأوالنقل حركة  أهمية

  -:النتائج التالية إلىوتوصلت هذه الدراسة  .الركاب

بين حركـات النقـل    األولىجاءت حركة نقل الركاب بين مراكز المحافظة في المرتبة  -1

  .من جملة الحركة المنقولة % 53.3يعادل  بما)بين/ إلى/من (بالمحافظة 

من جملة %3.5و% 23.3و%1.6بنسبة  واألتوبيس ، والخاصة ، ةاألجرتسهم سيارات  -2

 .حركة الركاب بين مراكز المحافظة

يأتي مركز سوهاج في مقدمة مراكز المحافظة من حيث متوسط حجم الحركة اليوميـة   -3

 %.34.9للركاب بنسبة 

 رزقبعنوان شبكة الطرق البرية في شعيبة م م،2008لعام  دراسة حسين مسعود أبو مدنية،: 7

 .الطـرق المعبـدة والعوامـل المـؤثرة     دراسة  إلى، وهدفت دراسة في جغرافية النقل ،ليبيا_ 

  -:النتائج التالية إلىوتوصلت هذه الدراسة 

  .بصفة خاصة اواتجاهاتهأن العوامل الطبيعية لها دور على أطوال الطرق  -1

 .م1983-1973مرزق تم رصفها في الفترة الممتدة  شعبيةبمعظم الطرق المعبدة  -2

 عوارتفـا  كم مربع،2.1/1000انخفاض كثافة الطرق بالنسبة لمساحة شعيبة مرزق الى -3

 .بسبب صعوبة مظاهر السطح%134فبلغ  ،مؤشر العام لالنعطافال

  -:األحدث إلى األقدمفهي مرتبة من  ،جغرافية النقل عن :ثانيا   

فـي  جغرافية النقـل   ، تحت عنوانم1981لعام ،راسة صقر عبد الفتاح مصلح الحروبد: 1  

توصـلت  و .والجوي يالبري والبحر بأنواعه األردندراسة شبكة النقل قي  إلى، وهدفت األردن

   -:النتائج التالية إلىهذه الدراسة 
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 إضـافة  ،يحتوي على شبكة طرق جيدة تخدم كل المناطق مع بعضها البعض األردنأن  -1

 ،األردن إلـى ة المنقـولين  من جمل%29بلغ نصيب مطار عمان ، والدول المجاورة إلى

  .من حركة الركاب%35،والنقل البحري %1يتعدى النقل الحديدي  بينما ال

وسـيلة أخـرى    ةشاركها أيتحيث ال البرية في نقله الداخلي على الطرق  األردنيعتمد  -2

 .سوى السكك الحديدية التي تنقل الفوسفات 

التجـارة   اعتمـاد  نصيبها مـن في حين يبلغ  ،كليا على الطرقالتجارة الداخلية تعتمد  -3

لم يتجاوز نصيب كل مـن  و %63.4 إلى ميناء العقبةوصل ، بينما %36إلى  الخارجية

علـى   تجارة الخارجيةال نسبة اعتماد من%0.44والنقل الجوي %  0.1يةالسكك الحديد

 .كل منها

، بنـان بعنوان جغرافية النقل قي ل ،م1988لعام  دراسة رياض الصلح محي الدين الخضري،: 2

وأهـم العوامـل المـؤثرة     ،ي لبنـان فالتعرف على أهمية أنواع النقل  إلىوهدفت هذه الدراسة 

  -:النتائج التالية إلىوتوصلت هذه الدراسة .فيه

وتمتد شبكة الطـرق   ،ية في طبيعة حركة النقل في لبنانتؤثر العوامل البشرية والطبيع -1

كم بكثافة 6700ويبلغ طول الشبكة  ،نيةبنالالمناطق ال أرجاءسائر  إلىالبرية من بيروت 

  .مواطن1000متر لكل2093

 .رى والتي يقطنها نصف سكان لبنانارتفاع حجم حركة النقل في نطاق بيروت الكب -2

م 1985عام  التي بلغ عددها ،يؤثر المستوى المعيشي في زيادة عدد السيارات في لبنان -3

 .مواطن100لكل مركبة 18الف مركبة بكثافة 579نحو 

ـ بعنوان جغرافية النقـل الحضـري    ،م2007، لعام هدراسة سعيد عبد :3 وميادينهـا   امفهومه

ـ   دراسة إلىومناهجها، وهدفت   هالنقل الحضري من منظور جغرافية النقل بعد أن كانـت بدايت

  -:النتائج التالية  إلىوتوصلت هذه الدراسة . على يد علماء االقتصاد
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 أخرى   إلىويتباين هذا النمو من مرحلة  مو الحضري،أن هناك عالقة عضوية بين النقل والن

  . ومع زيادة الملوثات الناتجة عن النقل في كل مرحلة ،وباختالف وسيلة النقل

  مصطلحات الدراسة 12:1

تقسـيم السـلطة الوطنيـة    عبارة عن جزء جغرافي من الضفة الغربية حسب :  محافظة جنين*

  .الفلسطينية

  .ينة جننمدي:  مركز المحافظة*

  .، والبلدات والقرى التابعة لمحافظة جنيننتضم مخيم جني:  المراكز العمرانية*

ولهدف  ،معينة نقل وبواسطة وسيلة ،آخر إلى نوالسلع من مكا األفرادحركة :  قلنجغرافية ال*

  .معين
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  الفصل الثاني

  الخصائص العامة لشبكة الطرق في محافظة جنين

    

  

  تصنيف الطرق  1:2

  خصائص الطرق في محافظة جنين 2:2

  الطبوغرافية للطرق في المحافظة  الخصائص 3:2

  درجة االنحدار  4:2

  رافي لشبكة الطرق في محافظة جنينالتوزيع الجغ 5:2

  اامتداد شبكة الطرق في محافظة جنين واتجاهاته 6:2

  أطوال الطرق  7:2
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  الفصل الثاني

  ظة جنينالخصائص العامة لشبكة الطرق في محاف

شتمل على ييتضمن هذا الفصل دراسة الخصائص العامة لشبكة الطرق في محافظة جنين ، و   

، ودرجـة االنحـدار والتوزيـع    ائصها وكذلك الخصائص الطبوغرافيةتصنيف الطرق و خص

  .الجغرافي لشبكة الطرق في منطقة الدراسة وامتدادها واتجاهاتها وأطوالها

  :تصنيف الطرق  1:2

، فمنها ما يصنف حسب طريقة التجهيز في األسس المتبعة في تصنيف الطرق فاًاختال هناك    

كما تصنف الطـرق حسـب    .1واإلنشاء ، ومنها ما يصنف بناء على طريقة المعالجة السطحية

جودتها واتساعها إلى طرق الدرجة األولى وطرق الدرجة الثانية وطرق الدرجة الثالثة والطرق 

، أما تصنيف 2الطريق ىك من يصنف الطرق حسب حجم حركة المرور علوهنا ، غير المعبدة

يعتمد ف ،كما هو الحال في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة عامة ،الطرق في محافظة جنين

  :3على

  .الطريق تساعا -1

  .حجم الحركة على الطريق -2

  .درجة الرصف  -2

  . الخدمات المتوفرة حول الطريق -3

حسب أهمية  تعايير واألسس السابقة على طرق منطقة الدراسة نجد أنها تتفاوعند تطبيق الم   

إمكانيـة  ، ونجد أن هناك تدرجاً للطرق بأنواعها من حيـث  الذي تؤديه الطريق وسعته والدور

                                                 
  . 24ص ،مرجع سابق، )م2000(  جرار ، مازن، - 1
، مجلة الساتل 4العدد  ،)دراسة في جغرافية النقل(شبكة الطرق البرية في شعبية مرزق ،)م2008(أبو مدنية،حسين، - 2

 .217أكتوبر،ص جامعة السابع من
  .جنين، بلدية  14/4/2010مقابلة أجريت بتاريخ  :عويس و زحالقة ،مهند وآخرون - 3
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وطريقة التجهيز واإلنشـاء باإلضـافة إلـى تـوفر     أي عرض الشارع عدد المسارات السرعة 

  .   الخدمات

كيلومتر، 396.8م  نحو 2008ال الطرق المعبدة  داخل منطقة الدراسة عام بلغ مجموع أطو    

الغ مجموع من مجموع أطوال الطرق في الضفة الغربية والب%10.65بلغت نسبتها 

التجمعات البشرية جنين و تمتد هذه الطرق لتصل بين مركز مدينة .كيلومتر 3752.0اطوالها

والمدن في داخل األراضي  ،ات األخرى من ناحيةا إلى المحافظومنه محافظة،داخل الاألخرى 

تقدر مساحة الطرق في محافظة جنين . م من ناحية أخرى1948الفلسطينية التي احتلت عام 

في من مجموع مساحة اليابس % 0.17نسبته  ما أو ،1كيلو متر مربع 9.7لنفس العام نحو 

  .2كيلو متر مربع 5655الضفة الغربية البالغة نحو 

في التي قام بها الباحث والدراسة الميدانية  ،)2(رقم من خالل خريطة  شبكة الطرق ضحيت     

كما هو  ،أطوالها إلى ثالثة أنواعالطرق المعبدة على أساس  ه يمكن تصنيفمحافظة جنين أن

  ).1(وارد في الجدول رقم

  .داخل محافظة جنين المعبدة أنواع الطرق: ) 1(جدول رقم           

 %النسبة المئوية أطوالها بالكيلومتر نوع الطريق

 %10.9 43.3 طريق رئيسي

 %11.8 46.7 طريق ثانوي

 %77.3 306.8 فرعيطريق 

 %100 396.8 المجموع

  م2008ات وزارة النقل والمواصالت،إعداد الباحث باالعتماد على بيان:المصدر   

تبلـغ   .م2008حسب نوعها لعام  في أطوال الطرق المعبدة اًيبين الجدول السابق أن هناك اختالف

الطـرق فــي   ن جملة أطوال ـم%10.9أو ما نسبته  كيلومتر 43.3رق الرئيسية ـأطوال الط

  .منطقة 

                                                 
، رام اهللا، ، إحصائيات استعماالت األراضي في األراضي الفلسطينية)م2007( الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني، -1

  .ص54فلسطين
 .8، رام اهللا ،فلسطين، ص، فلسطين في أرقام)2007(الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني، - 2
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  نشبكة الطرق في محافظة جني :)2(خريطة 

  

  )بتصرف(م2004النقل والمواصالت ، وزارة: المصدر
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كيلومتر أو ما  46.7تبلغ أطوالهارق الثانوية والتي الطحد ما من  إلىوهي نسبة قريبة ، ةالدارس

، وذلك عائد إلى وجود تجمع سكاني كبير واحد فقط في المحافظة يتمثل بمدينـة  %11.8نسبته 

الفرعيـة  بينما بلغت نسـبة الطـرق    ،حيث يتركز معظم النشاط االقتصادي في المحافظةجنين 

تمثـل  والتـي   ،ركيلو مت306.8بطول بلغ من مجموع أطوال الطرق في المحافظة  %77.3نحو

المنتشرة ربط التجمعات السكانية وهي التي تقوم بفي محافظة جنين،  أكثر أنواع الطرق انتشاراً

  .مع بعضها البعض في جميع أجزاء المحافظة 

  :الطرق الرئيسية  1:1:2    

، وكـذلك فـي األراضـي    لمدن المختلفة في الضفة الغربيةوهي الطرق التي تصل بين ا     

لطـرق  مـن مجمـوع ا  %10.9وتصل نسبة هذه الطرق داخل المحافظة  ،م1948عام المحتلة 

  .وهي تشكل العمود الفقري لشبكة الطرق في فلسطين ،المعبدة داخل منطقة الدراسة

تعـود   فلسطيننجد أن التطور الحقيقي لمعظم الطرق الرئيسية الحالية والتي تصل بين مدن     

من تحسينات من  ومنذ ذلك الحين طرا عليهااألولى والثانية  ينالعالميت الحربين ما بين إلى فترة

، ويتبـين  1حيث العرض والتخفيف من انحدارها أو قلة انعطافها لكي تلبي االحتياجات المختلفة

أقـل  أن الطرق الرئيسية ب، وكذلك البيانات المتوفرة  لدراسة الميدانية لمنطقة الدراسةمن خالل ا

، إال أن الطرق الرئيسـية  رنة بأطوال الطرق المعبدة األخرىحافظة مقاداخل المانتشاراً نواع أ

داخل المحافظة تشكل جزءاً من شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الضفة الغربية ومـا تـزال   

  .تشهد تعديالت وتحسينات حتى اليوم

من حيث  إلى قسمين انه يمكن تصنيفهأتشير معطيات الدراسة الميدانية لهذا النوع من الطرق   

  ": Lanes" المسارب 

مع عدم وجود فاصل وسـطي أو   ،يتكون من مسرب واحد في كل اتجاه رئيسي طريق •

بعـض  عض المناطق، خاصـة عنـد المنعطفـات، و   ، وهو يتميز باالتساع في بجزيرة

                                                 
-269،أطروحة ماجستير غيرمنشورة، جامعة القاهرة،ا صفة الغربية،الجغرافيا االقتصادية للض)م1979(عناب، وائل،- 1

270 
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المفترقات حيث تكون الحاجة إلى أكثر من ثالثة مسارب في االتجاهين، ويبلغ أقصـى  

كيلـومتر أو  38.1متر ويبلغ طول هذا القسم نحو14.70الطرق الى اتساع لهذا النوع من

 .1من جملة أطوال الطرق في المحافظة% 9.6ما نسبته

 ،تجاه مع وجود فاصل وسـطي أو جزيـرة  طريق رئيسي يتكون من مسربين في كل ا •

، اه وأحيانا في بعض أجزاء الطريـق وكذلك وجود رصيف على جانبي الطريق في كل اتج

ينتشر هـذا القسـم مـن     .متر في كل اتجاه10نوع من الطريق اتساع لهذا الويبلغ أقصى 

الشمالي الغربي لشارع حيفـا  الطريق بكثرة عند المداخل الرئيسية لمدينة جنين مثل المدخل 

مالي القادم مـن  والمدخل الجنوبي لمدينة جنين القادم من نابلس، وكذلك المدخل الش ،جنين-

مـن جملـة   %1.3كيلومتر أو ما نسـبته  5.2دى طولها مجتمعة وال يتع ،العفولة والناصرة

  .2أطوال الطرق في المحافظة

الطرق الرئيسية القادمة من جبال فلسطين الوسطى ومدنها إلى شمالي فلسطين المحتلة  التقاءإن  

ؤدي إلى حدوث عقدة مواصالت م أو العكس مع حركة النقل داخل مركز المحافظة ي1948عام 

الرئيسية التي تربط محافظات الضفة الغربية مع بعضـها   نل هذه الطرق الشرايي، وتشك3مكتظة

  .م 1948األراضي المحتلة مع البعض وكذلك 

تمثل الطرق الرئيسية  أفضل أنواع الطرق المرصوفة في منطقة الدراسة من حيث اإلنشاء 

ثيف والسريع في وقت كما تعتبر من أكثرها استجابة لعملية النقل الك ،واألداء ومرونة الحركة

ومع ذلك فإن هذا النوع من الطرق في منطقة الدراسة ال يرقى في خصائصه وصفاته . 4واحد

من الدرجة  اًيمكن اعتبارها طرقوبالمقارنة مع الدول المتقدمة  ،إلى مثيله في البلدان المتقدمة

                                                 
 .، من احتساب الباحث باالعتماد على بيانات بلدية جنين )م2008(وزارة النقل والمواصالت،  - 1
 . السجالت الرسمية) 2008(وزارة الحكم المحلي، بلدية جنين  - 2
، دمشق،األهالي للطباعـة والنشـر   1،القسم العام،جمدن الفلسطينية، موسوعة ال)م1990(هيئة الموسوعة الفلسطينية،- 3

 152والتوزيع، ص
، أطروحة دكتوراه غير "دراسة جغرافيـة  " ، النقل البري في محافظة سوهاج)م2003( محمد إبراهيم، عصام محمد  - 4

  .5منشورة، سوهاج، جامعة جنوب الوادي، ص
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داخل الرئيسية لمدينة جنين ؛ ألنها ال تتسع لمرور أكثر من سيارة في كل اتجاه إال عند الم1الثانية

ولمسافة  ،وكذلك عند المنعطفات والمفترقات ليصل عرض الطريق إلى أكثر من ثالثة مسارب

بالقرب من قرية كما هو الحال  ،2تهافي أفضل حاال اًمتر )960(ال يتجاوز أقصى طول لها

ل من عدم وجود مسالك معينة لكنابلس، حيث يالحظ عليها _ الزاوية على طريق جنين 

  .الشاحنات أو حافالت الركاب كما في بعض الدول الكبرى

 :الطرق الثانوية 2:1:2

وهي الطرق التي تتفرع لتصل بين عدة قرى وبلدات وتربطها بشبكة الطرق الرئيسية،     

تكون أقل اتساعاً من الطرق الرئيسية ومثال عليها الطريق الذي يتفرع عن الطريق ما وعادة 

وعندما يصل  ....، كفيرتيعبد ،مثل عرابة ،بلدات وقرى عدة هباتجانابلس _ جنين الرئيسي 

، الجنوب الغربي من محافظة طولكرم إلى مفرق كفيرت يتفرع في محورين أحدهما يتجه إلى

واألخر يسير باتجاه بلدة يعبد ومن ثم إلى المناطق الشمالية الغربية حتى يصل األراضي التي 

  .حيفا_ مع الطريق المؤدي إلى جنين ويلتقي  م،1948احتلت عام 

د، ـبوخاصة من مفرق عرابة حتى المدخل الشرقي لبلدة يع ،يتميز جزء من هذا الطريق   

نه يضاهي الطرق الرئيسية الموجودة في إمتر، وبذلك ف 15باتساعه عند مفترق كفيرت إلى 

لطريق ن حيث اتساع عرض ا، ويعد أفضلها في بعض الخصائص والسمات مافظةالمح

، باإلضافة إلى لموجودة على مقربة من مدخل عرابة، ووجود الجدران االستنادية اواألكتاف

، ويعود سبب إنشاء هذا الحائط إلى طبيعة سطح ائط وسطي يقسم الشارع إلى مسربينوجود ح

ويشار إلى أن إنشاء هذا الجزء من الطريق بهذه المواصفات قد  ،راألرض التي تتميز باالنحدا

لهذا  •على دراسات ميدانية هندسية لطبيعة سطح األرض من قبل الجهة الممولة بناًءتم 

  .3المشروع

                                                 
 .59، منشأة المعارف ،اإلسكندرية، ص"سة جغرافيةدرا"، النقل )م1976( الشامي،صالح الين، - 1
  .)م2010(الدراسة الميدانية،  - 2
،وبلغت قيمة المشروع  إلعادة إنشاء طريـق مـدخل يعبـد    )USAID(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: الجهة الممولة  •

ـ   (م 2008،عامرمليون دوال) 5(يعبد/نابلس_ تقاطع جنين  –،طموحـات  )م2009( ة يعبـد ، وزارة الحكـم المحلـي، بلدي

 )55ص وانجازات،
  .، بلدية جنينم14/4/2010مقابلة أجريت بتاريخ :عويس ،مهند - 3
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ـ  رق المعبدةـمن الطبالرغم مما تقدم، فإن هذا النوع يعتبر نمطا ثانويا      ن                ، وأقل كفـاءة م

الطـرق   ن غزارتها علـى م ون غزارة النقل عليه أقل، وتك1من حيث التجهيزالرئيسية طرق ال

التي تسمح بمرور كافة أنواع وسائط النقل، وتنبع أهمية هذه الطرق الثانوية في تغذيـة   ةالرئيسي

  .2حركة النقل على الطرق الرئيسية وكأنها تشكل روافد لها

مـن مجمـوع   %11.8كيلومتر أو ما يعادل   46.7تصل أطوال هذا النوع من الطرق نحو     

   .المحافظة، فهي أكثر بقليل من الطرق الرئيسية أطوال الطرق في

 :الطرق الفرعية 3:1:3

، أو تـربط  أو البلدات أو القـرى  التي تصل بين األحياء داخل المدنالمعبدة وهي الطرق      

القرى بشبكة النقل العامة وتصل بين األراضي الزراعية والطرق الثانوية أو الرئيسية، وما بين 

لـة أطـوال   من جم%77.3ا نسبته ـ، أو مكيلو متر 306.8ع أطوالها نحو جمويبلغ م .3لقرىا

  .أمتار 5يصل إلى قد ، وبعرض الطرق في منطقة الدراسة

 ةتمثل هذه الطرق من وجهة النظر الفنية النمط غير الجيد بصفة عامة وتعتبر رديئ     

فرع عن الطرق لذي يتو اـ، وهذا النوع من الطرق وه4والثانوية الرئيسية بالمقارنة مع طرق

من مركبة  أكثر وال يسمح بمرور ،من مسرب واحد ، غالبا ما يكون مؤلفاًالرئيسية والثانوية

أو  ،5وعليه تضطر السيارة المقابلة إلى االنتظار على حواف الطريق ، واحدة في وقت واحد

  :6يومن أهم المواصفات لهذا النوع من الطرق ما يل. أقصى حافة الطريقالسير على 

 .م5-3حيث يتراوح بين قلة االتساع مقارنة مع النوعين السابقين  •

                                                 
 59، ص ، مرجع سابق) م1976(،الدينالشامي،صالح  - 1
  .62، ص مرجع سابق) م1976(،الدينالشامي،صالح  - - 2
ستيرغير منشـورة، جامعـة بيـروت العربيـة،     ،أطروحة ماج، جغرافية النقل في لبنان)م1988(الخضري، رياض،  -3

  .71بيروت، ص
  .61،ص ، مرجع سابق)م1976(الشامي، صالح الدين  - 4
 .26ص، مرجع سابق، )م2000( جرار، مازن ،  - 5
  .)م2010(الدراسة الميدانية ،- 6
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 .قلة سمك طبقة الرصف  •

 .كثرة التشققات الطولية والعرضية  •

 .  كثرة الحفر، وتآكل بعض حواف الطريق •

.                                                             تتميز بقلة إشارات اإلرشاد أو التحذير •

  :لطرق الزراعيةا 4:1:2

بأي مادة إسفلتية ، ويمكن تصنيفها باالعتماد على نتائج الدراسـة   وهي الطرق غير المغطاة   

  :1الميدانية  إلى نوعين

 .الحصىبأي تكون سطوحها مكشوفة وغير مغطاة :  طريق زراعي غير ممهد .1

تكون سطوحها مغطاة بمادة الحصى وتعرضت لعمليات الدك :  طريق زراعي ممهد .2

 .والضغط

نقل المنتجات الزراعية من الحقول إلى األسواق حيث تتميز تكمن أهمية الطرق الزراعية في    

المحافظة بأنها منطقة إنتاج زراعي، كما أن هذه الشبكة من الطرق تكمل األنواع األخرى من 

كيلو 391.4بلغ مجموع الطرق الزراعية في محافظة جنين نحو  .الطرق في منطقة الدراسة

كيلومتر والتي تقدر نسبتها   788.2ة من مجموع أطوال طرق المحافظة والبالغ ∗متر

من مجموع الطرق في منطقة الدراسة، ويصل أقصى عرض لهذا النوع من الطرق إلى 49.7%

  .2أمتار 4

الطـرق   تمثل الطرق الزراعية نموذجا من الطرق المفتوحة التي تخدم النقل، وتخضع هـذه    

تتنوع المشـاكل علـى   . 3فة عامةبشكل مباشر لتأثير العامل الجغرافي والعامل االقتصادي بص

                                                 
 ) .م2010(الدراسة الميدانية ، - 1
  م2004خارطة النقل والمواصالت ، باالعتماد على  GISمن حساب الباحث باستخدام برنامج  ∗
 ).م2010(الدراسة الميدانية ، - 2
  .15، ص،مرجع سابق) م2003( محمد إبراهيم، عصام محمد  - 3
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بالعوامل الجويـة والبشـرية أي    رهاسب التكوينات السطحية ودرجة تأثسطح الطرق الترابية ح

، ونجد أن الطرق في مناطق التربة الثقيلة السوداء من أسوء أنواع الطرق الترابيـة  كثافة النقل

بطبقـة مـن الطـين    على اإلطالق وخاصة عند موسم تساقط األمطار؛ حيث يتغطى سـطحها  

أما في مناطق التربة  .والوحل اللزج الذي يؤدي إلى توقف الحركة وتصبح عملية النقل فصلية 

، بينما فـي المنـاطق   يتسبب في غوص العجالتفإن ذلك الرملية حيث نعومة التكوينات الهشة 

لجيرية ؛ بسبب امتصاص التربة الة عندما تتصلب بعد سقوط األمطارالجيرية تكون الحركة سه

ومن التـرب   .1الماء المتسرب وما ينتج عنه من إذابة المفتتات التي تمأل بها الفراغات والمسام

، 2من مساحة المحافظـة % 50 قرابة المنتشرة في محافظة جنين تربة التيراروزا  والتي تغطي

 والتي تنشأ من غسل مياه األمطار للصخور الجيرية الدولومتية مـع دخـول المـواد الطينيـة    

وبعـض األوديـة    ةالفلسطيني تالموجودة في الصخور الجيرية أصال، والتي تنتشر في المرتفعا

تتواجد فيها وتعتبر جيـدة إذا   ربة األساس للطرق الترابية التيـ، وتشكل هذه التوالسهول البينية

  . 3ما قورنت مع الطرق التي تغطي سطوحها ترب ثقيلة أو رملية

يتعرض لطرق في محافظة جنين هذا النوع من ايف األمطار فأن تتنوع الترب وكمية وتصر    

هذا النوع التي أهملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمتكرر نتيجة سياسة  الجزئي اإلغالقإلى 

ـ  ،أمنية ألسبابمن الطرق  ض وخاصة في المناطق الموجودة خلف الجدار كما هو الحال في بع

  .4سبيل المثال ، علىالطرق الزراعية  في بلدة برطعة

في السنوات القليلة الماضية شاركت مؤسسات غير حكومية في شـق أو تطـوير الطـرق       

الجـدول  ذلـك  وذلك باإلضافة إلى مجهودات وزارة الزراعة الفلسطينية، كما يبـين   الزراعية،

  ).2(رقم

                                                 
  .ص مرجع سابق،) م1976( الشامي، صالح الدين، - 1
ماجستير   ة، أطروح2003 -1981 ة، أنماط االستخدام الزراعي في محافظة جنين للفتر) م2003(،خطيب ، غالب  - 2

  .38غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس،ص
 .مرجع سابق، )م2000(جرار، مازن،  - 3
 .جنين –، مديرية الزراعة م2/4/2010مقابلة أجريت بتاريخ :صالح ،محمد ، - 4
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  )م2010-2007(أهم المؤسسات التي شاركت في تطوير الطرق الزراعية مابين:)2(جدول رقم

اتحاد   الزراعة  لمؤسسةا

اللجان 

  الزراعية

الرؤيا 

  العالمية

زراعة ال

والحكم 

  المحلي

زراعة ال

  والرؤيا

  المجموع

 115.7 11 3.5 12 9 80.2  الطول بالكم

  %100  %10  %3  %10  %8  %69  النسبة المؤية

  .م2010جنين ، -إعداد الباحث باالعتماد على محمد صالح، مديرية الزراعة : المصدر

أن مساهمة وزارة الزراعة في تطوير هذا النوع مـن الطـرق    )2(يتضح من الجدول رقم    

أطوال الطـرق   تبلغ .كيلومتر80.2حيث بلغت أطوالها نحو%69بـ وتقدر  ،يمثل أعلى نسبة

 21نحـو   ممثلة باتحاد اللجان الزراعية و الرؤيا العالميـة   حكوميةالالزراعية للمؤسسات غير 

وزارة الزراعة في تنفيذها ، بينما بلغت أطوال الطرق التي تعاونت %18نسبته أو ما  ،اًكيلومتر

في حين بلغت أطوال الطـرق   ،%10كيلومتر أو ما نسبته  11نحو الرؤيا العالمية  ةمع مؤسس

كيلومتر أو مـا نسـبته    3.5نحووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي الزراعية المشتركة بين 

  .        صيانتها وتحسينها داخل منطقة الدراسة تأطوال الطرق التي تم مثل اقل نسبة منتو ،3%

   :الطرق االلتفافية 5:1:2

قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدف ربط المستعمرات  نوهي  الطرق التي تم إنشاؤها م    

  . 1اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية مع بعضها البعض ومع إسرائيل

بعد اتفاق إعالن المبادئ بـين منظمـة التحريـر     رق االلتفافية ألول مرةمصطلح الطظهر    

جل وصف الطرق التي قامت السلطات اإلسـرائيلية  من أ ،م1993لفلسطينية وإسرائيل في عام ا

وال يستطيع الفلسطينيون استخدامها أو السير بإنشائها بهدف تجنب التجمعات السكانية الفلسطينية 

                                                 
، رام اهللا  ة، إحصائيات النقل والمواصالت في األراضي الفلسـطيني )م2007( الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني،  - 1

  .ص26فلسطين، 
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بعضـها  يوجد و ،، تنتشر هذه الطرق في الضفة الغربيةحددة وبحذر شديدا إال في مقاطع معليه

  .1في محيط محافظة جنين

 أن هذا النوع من الطرق يخضع لقواعد وقوانين ال تنطبق على باقي الطرق فـي المحافظـة     

الركاب والبضائع بالرغم مـن   حركة سير ونقل تؤثر الطرق االلتفافية على. را لخصوصيتهانظ

سـكان  السلبية علـى   آثار ةللطرق االلتفافي .دود لها من قبل سكان محافظة جنينم المحاالستخدا

  . االقتصادية والبيئية من نواحي المحافظة 

نجد أن الطرق االلتفافية تتركز في محيط المحافظة وخاصة في جهـة الغـرب والجنـوب        

مـن بعـض   الجزئي ب وذلك بالرغم من االنسحا. )3(الغربي كما هو واضح في خريطة رقم 

أو ضم ما تبقى منها داخـل جـدار    ،أو المواقع العسكرية الموجودة في المحافظة ،المستعمرات

  . هذا الوضع لم يغير من طبيعة هذه الطرق .الفصل العنصري

مـن  % 2.7كيلومتر، وتقدر نسبتها  20.5بلغ مجموع أطوال الطرق االلتفافية في المحافظة     

، وتم ضم متر 9.70، وقد بلغ اتساع هذه الطرق نحو2ية في الضفة الغربيةمجمل الطرق االلتفاف

  : 3وهي تتوزع في محافظة جنين على النحو التالي بعضها داخل جدار الفصل العنصري،

ليصل إلى مستعمرة مافودوتان ويصل ) قفين_ يعبد (طريق يتفرع عن طريق فراسين  )1

  .كيلو متر 2.6طوله

 .متر300ن يربط مستعمرة حرميشطريق يتفرع عن طريق فراسي )2

  .كيلومتر 2.1طريق يتفرع عن االلتفافي المؤدي إلى طريق أم الريحان يصل طوله  )3

يـؤدي  و ،طريق يتفرع عن طريق فراسين من أجل ربط مستعمرة مافودوتان وحرميش )4

  إلى داخل الجدار الفصل العنصري ، ثم يلتقي مع طريـق أم الريحـان ويبلـغ طولـه     

  .كيلو متر10.4

                                                 
  .28ص، مرجع سابق، )م2000( جرار ، مازن،  - 1
  .من احتساب الباحث باالعتماد على بيانات وزارة النقل والمواصالت في الضفة الغربية - 2
 .12ص) 3(من احتساب الباحث باالعتماد على خارطة رقم  - 3
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طريق يتفرع عن طريق أم الريحان ليربط مستعمرات حنانيت وشاكيد وتل المنشة يصل  )5

  .كيلو متر5.1طوله 

  :في المحافظة  االلتفافية وأهم ما يميز الطرق

 .مقارنة مع الطرق التي يستخدمها الفلسطينيوناالتساع  •

 . قلة االنحدار •

 .متر1.5االحيانوجود أكتاف للطريق لتسهيل حركة المركبات قد تصل في بعض  •

 .كثرة اإلشارات المرورية واإلرشادية •
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  طرق االلتفافية في محافظة جنينال :)3(خريطة رقم

  

 )بتصرف(م2007محافظة جنين،:المصدر  
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، وبناء جسر بالقرب مـن معبـر   تقع خارج الجدار وجود نقاط مراقبة للطرق التي •

حديد أو منع حركة المواطنين ؛ بهدف ت)1(كما هو واضح في الصورة رقم برطعة 

 .على هذه الطرق نالفلسطينيي

 

  برطعة  منظر عام لجسر :)1(صورة رقم 

  2011/6/18التقطت بتاريخ

  : طرق الجدار العازل 6:1:2  

شر من شهر حزيران من العام في السادس عالعازل جدار البدأت إسرائيل الشروع في بناء      

التي شـنتها  " سور الواقي"ية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم ، وذلك بعد فشلهم في العملم2002

كان السبب الحقيقي من بناء الجدار العازل هـو  . 1الضفة الغربية فيعلى األراضي الفلسطينية 

العرب المقيمـين فيمـا يعـرف بالضـفة الغربيـة عـن        نعزل التجمعات السكانية للفلسطينيي

أراضي الضفة الغربية المحتلة أو داخـل فلسـطين   المستعمرات الصهيونية المقامة سواء على 

        . م1948المحتلة 

، بسبب التغيرات التي كانت تحدث بـين  أطوال الجدارفي تحديد مصادر المعلومات تختلف     

قامت قوات االحتالل اإلسـرائيلي  ، إذ انه سبق أن ه وما يتم تنفيذه فعال على األرضما يعلن عن

ذكـر مركـز بتسـيلم    . ي مسار الجدار أدت إلى اخـتالف أطوالـه  إجراء بعض التعديالت فب

                                                 
  .6، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين ، صلمسار واآلثار ا... ، الجدار الفاصل) م2007( بارود ، سليمان ،  - 1
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، في حين أوردت دائـرة  1كيلومتر569اإلسرائيلي أن طول القسم الغربي من الجدار يصل إلى 

، 2كيلـومتر 788المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن طول الجدار الكلـي سـيبلغ   

اإلسـرائيلية يكـون الطـول الكلـي للجـدار      لـوزارة الخارجيـة    أاللكترونيوحسب الموقع 

، بينما يتوقع أن يبلغ طول جـدار الفصـل العنصـري التـي تبنيـه إسـرائيل       3كيلومتر728

م، 1949اإلسرائيلية لعـام   -كيلومتر، وهو أكثر من ضعفي طول خط الهدنة األردنية 723نحو

ا القـدس الشـرقية   الضفة الغربية ومن ضمنهب المنطقة المسماه من طوله يمتد داخل%87وأن 

  .4اإلنسانية التابع لوكالة األونروا  نحسب مكتب تنسيق الشؤو

ـ  ، حيث تم بناء الجدار في محافظة جنين في المرحلة5أقيم الجدار على أربعة مراحل     ى األول

الذي يحيط بالمحافظة  الجدار العازل عرضبلغ ، بينما كيلومتر52ويمتد قرابة  ،م2002في عام 

  : والتي قسمت إلى قسمين هما ،6ترم50نحو  تمن ثالث جها

األول من قرية سالم شمال الضفة الغربيـة والمحاذيـة   : ويتكون من مقطعين  : القسم األول   

، ويشمل هذا المقطع مدينة أم الفحـم  جنين حتى كفر قاسم جنوب قلقيلية لقرية زبوبا في محافظة

لى مستعمرة الكانا شرقي ، و يصل إم1949ة لعاماإلسرائيلي –داخل خط الهدنة األردنية التي تقع 

كـم،  128وأقيم أيضا بين قريتي باقة الشرقية والغربية وبلغ طول هذا المقطـع   ،كفر قاسمبلدة 

من شمال القدس من معسـكر عـوفر    كيلومتر17 من القسم االول بينما بلغ طول المقطع الثاني

  .7غرب رام اهللا حتى قلنديا

                                                 
 .1، صملخص المعلومات حول الجدار الفاصل: ، الجدار الفاصل )م2003( ، "بتسيلم "مركز المعلومات اإلسرائيلي  - 1
  .13، رام اهللا ، فلسطين، ص، حقائق عن الجدار)م2004(ف ، . ت. م  –دائرة المفاوضات  - 2
 .9، ص، مرجع سابق) م2007( ليمان، بارود ، س - 3
، أثر الجـدار  )م2008(،  -اإلنسانية  نمكتب تنسيق الشؤو -نالفلسطينيي ناألمم المتحدة وكالة الغوث وتشغيل الالجئي - 4

 .األمم المتحدة ،)8(على الوضع اإلنساني، تقرير محدث رقم 
، المترتب على بناء الجدار الفاصـل فـي الضـفة الغربيـة    ، تقييم األثر البيئي ) م2005( سليمان ، مازن إبراهيم،  - 5

 .27أطروحة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ،نابلس، ص
 . 135، إصدار محافظة جنين، صمحافظة جنين بين الماضي والحاضر وأمال المستقبل) م2007(محافظة جنين،  - 6
7 - www.asharqalarabi,org.uk.markaz/m_abhath-j.htm-101k  
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بردلـة شـمال   حتى يصل إلى بلدة  داخل محافظة جنين تد من قرية فقوعةويم: القسم الثاني    

  . 1كيلومتر 45غرب نهر األردن وبلغ طوله طوباس 

للمنطقة التي يمـر  من منطقة إلى أخرى حسب الطبيعة الجغرافية الجدار خصائص تختلف      

ـ   اإلستراتيجية والحيوية األمنية والعسكرية وحسب األهمية بها  لطات االحـتالل  كمـا تراهـا س

عرض الجدار في المنطقة المحصورة بين األسالك اللولبيـة والتـي   ، حيث يتراوح اإلسرائيلي

 أراضـي الفلسـطينيون العـرب   متر على حساب )100 -50(بين تتكون من الجدران والطرق 

الجـدار علـى   يتكون ، )4(المصادرة في الضفة الغربية ومحافظة جنين كما في الخريطة رقم 

  :لتاليالنحو ا

  .يتكون من أسالك شائكة لولبية . 1

  . 2، يأتي بعد األسالك الشائكة)م5(وعمق  م 4خندق بعرض . 2

وهـو لالسـتخدام العسـكري لمـرور دوريـات المراقبـة       ) م12(شارع مسفلت بعـرض . 3

  .3واالستطالع

لكشف آثار المتسللين ويمشط يوميـا مـرتين   ) م 4(طريق مغطى بالتراب والرمل بعرض . 4

  .4احا ومساءصب

ياج معـدني الكترونـي   جدار إسمنتي بارتفاع متر يعلوه س نالجدار األسمنتي وهو عبارة ع. 5

  .م لحجب الرؤيا على الجانب االخر 8ى ويرتفع في بعض القطاعات إل ،وأضواء عاكسة

بعد الجدار يوجد طريق رملي وترابي ،ثم شارع مسلفت وبعدهما خندق مماثل لخندق األول . 6

  .الك لولبية شائكة ثم أس

                                                 
  .27، ص،مرجع سابق) م2005(سليمان ، مازن إبراهيم - 1
2-  -12 /new_page_7.htm-http://www.oppc.pna.net/mag/mag11  

  .نفس المرجع  3 -
  .نفس المرجع  -4
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  األراضي المصادرة في محافظة جنين خلف الجدار  :)4(خريطة رقم

  

  )بتصرف(م 2007محافظة جنين،: المصدر     
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افظة جنين قــد بلـغ   التي تحيط بمح  لوبناًء على ما سبق، فإن أطوال طرق جدار الفص    

 كيلـومتر  2892البالغة من مجموع أطوال طرق الجدار و%7.2نسبته ما ، أو كيلومتر208نحو

  .كيلو متر مربع1.7أما مساحة طرق الجدار  داخل المحافظة فتبلغ نحو ،∗في الضفة الغربية

  :خصائص الطرق في محافظة جنين 2:2

يتميز كل نوع من الطرق في محافظة جنين بخصائص ومميزات تختلـف عـن األنـواع         

رعة، بينما قلة االتساع ال يساعد على زيـادة  فمثال زيادة االتساع يساعد على زيادة الس األخرى،

طريق المؤدي إلى قرية عرانة ودير غزالـة  الالسرعة كما هو موجود في الطرق الفرعية مثل 

وخاصة في الطرق الضيقة، شمال شرق مدينة جنين، في حين تزيد األكتاف من اتساع الطريق 

_ لى الطرق كما في الطريق عرابة كما تساهم الترتيبات والتنظيمات في تسهيل حركة المرور ع

أما بالنسبة لسمك طبقة الرصف فأنها تعمل على زيادة العمر االفتراضي للطريق، كما أنها . يعبد

  :ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي. في منطقة الدراسة  تختلف من طريق آلخر

  :االتساع  1:2:2

 وتبعـاً ض من طريق إلى آخر،ما من حيث العرتختلف الطرق في األراضي الفلسطينية عمو   

وتمثل شبكة الطرق في محافظة جنين جزءاً من شبكة الطـرق داخـل   . ألهمية الطريق وموقعه

متـر،  ) 4.70( نجد أن الطريق الواصل بين جنين و طوباس يبلغ عرضـه  مثالً الضفة الغربية 

يعود إلى والسبب في ذلك  متر،) 7.75(بينما يصل عرض الطريق الواصل بين جنين و نابلس 

، ولكونه طريق توزيعي يخدم أكثر من منطقة ويقسم المحافظة على األخيرحركة المرور كثافة 

إلى قسمين بسبب وقوع مدينة جنين في أقصى شمال المحافظة، والجدول التـالي يبـين اتسـاع    

  . الطرق في محافظة جنين

  

                                                 
ق على حده ، وباالعتماد على بيانات محافظة جنين وبيانات مكتـب الشـؤون   تم احتساب أطوال طرق الجدار كل طري ∗

كم 723x4=2892(األمم المتحدة، من خالل ضرب طول الجدار أربعة مرات ألنه تكون من أربعة طرق، أي –اإلنسانية 

 .كم52x4 =208،وكذلك األمر بالنسبة لطول طرق الجدار الذي يخص المحافظة، أي 
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  في محافظة جنين اتساع الطرق: )3(جدول رقم     

  •الطريق باألمتارعرض   نوع الطريق

  16.90- 8.55  طريق رئيسي

  17.20- 4.90  طريق ثانوي

  5- 2.70  فرعيطريق 

  .م2010إعداد الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية:المصدر     

أن اتساع الطرق يختلف حسب نوع الطريق ومن قسم إلى أخـر  ) 3(يتضح من الجدول رقم    

نطـاق  ة في محافظة جنين عموما والتي تسـير ضـمن   تتميز الطرق البري. في نفس الطريق 

إلضافة إلى ، حيث تحدد ظروف السطح وإمكانية اتساع الطرق باالمرتفعات بعدم اتساع عرضها

 إلـى   ة، وكذلك زيادة التكلفة االقتصادية من اتساع هذا الطريق باإلضـاف زيادة درجة  االنحدار

  . 1العناية بالطرقمحدودية الدعم المادي المقدم إلعادة الصيانة و

  :سمك طبقة الرصف الذي يتكون منه الطريق  2:2:2

  :وتقسم حسب السفلتة إلى ة الرصف، يعطب

وزمـن   يتظهر في الطرق التي اقيمت زمن االنتداب البريطـان _حسب الطريقة االنجليزية ) 1

ـ  ها األردن، وهي عبارة عن طبقة من الحجارة بحجم قبضة اليد الصغيرة تصف إلى جانب بعض

  . وتسير عليها آلة تسمى مدحلة لتسوي سطحها

دمة حالياً في هي المستختعتبر هذه الطريقة _ )  Base Cowsse( حسب الطريقة األمريكية ) 2

  .وسوف نتناولها بالتفصيل في الفصل الثالث من الرسالة . طرق منطقة الدراسة

 :ما إلى قسمين هحسب طبيعة الرصف تنقسم الطرق في المحافظة كما   

                                                 
  م2010/ 5/ 7بما في ذلك األكتاف، يشمل عرض الطريق •
 .بلدية جنينمرجع سابق، ، )م2010(عويس، مهند، - 1
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التربة وحجـم  تبعاً لنوعية ، يختلف سمكها وهي المغطاة بطبقة من اإلسفلت:  الطرق المعبدة) 1

كما يظهـر  ، سم12يصل سمك طبقة اإلسفلت في الطرق الرئيسية الى .1الحركة المتوقعة عليها

عادة تتكون من طبقتين من اإلسفلت تكون األولى خشـنة  ). يعبد_ رابة  ع(من طريق في جزء 

سـم بعـد   5ناعمة ويبلغ سـمكها   ، والطبقة السطحية تكونسم بعد الدك والضغط7ا لغ سمكهويب

بينما في الطرق الثانوية والفرعية عموما يتراوح سمك اإلسفلت من  .ل الحركة عليهايالدك؛ لتسه

  . 2سم  حسب نوع الطريق 5-6

 إلى عمليات ضغط تتعرضوقد  بطبقة من اإلسفلت، ةالمغطا هي الطرق غير:الطرق الترابية)2

  .في أجزاء منها دكو

  :األكتاف  3:2:2 

، سم10بنحو أدنى ، وتكون على مستوى الطريق أو ي الجزء الممهد على جانبي الطريقوه    

، تبعا لطبيعة األرض وهندسة ، بل من جهة إلى  أخرىيختلف نوع الكتف من طريق إلى آخرو

  :سمين ، األمر الذي يمكن تقسيمه إلى ق3إنشاء الطريق

رض ممهـدة  أأرض ممهدة بدون أن يتبعها أي عملية هندسية مثل الدك والضـغط ، أو   .1

ن طريق إلـى  ـ، وهي منتشرة في منطقة الدراسة بكثرة وتختلف ميتبعها الدك والضغط

 1.30 وقد بلغ أقصى اتسـاع لهـا حـوالي    ،في نفس الطريق آخرآخر ومن جزء إلى 

  . جنين الناصرة ، كما هو الحال في جزء من طريق ∗متر

للطريق المعبد، ويختلف  اًامتدادتشكل مغطاه بطبقة إسفلتية حيث المرصوفة أو الاألكتاف  .2

ومن جزء إلى أخر في نفس الطريق  كما هو واضح فـي   ،عرضها حسب نوع الطريق

متر كما ) 1.20(قد بلغ أقصى عرض لألكتاف في بعض الطرق إلى و، )2(الصورة رقم
                                                 

، أطروحـة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة      ، جغرافية النقل في األردن)م1981(مصلح الحروب ،صقر عبد،  - 1

 .66اإلسكندرية ، اإلسكندرية، ص
  .جنين -، مديرية األشغال العامةم5/5/2010مقابلة أجريت بتاريخ : أبو غالية ، إبراهيم  - 2
 .،مرجع سابق) م1981(مصلح الحروب، صقر عبد، - 3
  م2010/  5/ 7الدراسة الميدانية ∗
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وكذلك طريق عرابة نابلس _ كطريق جنين الطرق الرئيسية  زاءأجهو الحال في بعض 

والتي ال  يالحظ انتشار األكتاف المرصوفةفأنه الفرعية وأما في الطرق الثانوية  ،يعبد –

، باإلضافة إلى انتشار األكتـاف الترابيـة والتـي يتفـاوت     سم) 20(يزيد عرضها عن 

  .عرضها على جانبي الطريق

  

  بالقرب من الزاوية /نابلس- من طريق جنينجانب  :)2(صورة رقم 

  م5/2010/ 7التقطت بتاريخ: المصدر 

فكلمـا زاد عـرض   ، رض الطريق ومعدل حركة السير عليهلع تختلف وظيفة الكتف تبعاً      

، 1، والعكس يظهر في الطريق الضيقة خاصة إذا استعملت فـي االتجـاهين  الطريق قلت أهميته

ا مساعدة تلجأ إليها المركبات في حالة الضرورة، باإلضـافة إلـى   وغالبا ما تكون األكتاف طرق

 . أو لسير المشاه والحيوانات استعمالها كمواقف للتحميل والتنزيل أو لعمليات الصيانة الطارئة

السـهلية  المناطق  ، حيث يزداد العرض فيلكتف وعرضهتؤثر الطبوغرافيا في تحديد نوع ا    

ن المناطق السهلية تسمح بإيجاد أكتاف عريضة على جانبي الطريق ؛ الويقل في المناطق الجبلية

                                                 
  .68، مرجع سابق ، ص)م1981(مصلح الحروب ، صقر عبد، - 1
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، بينما في المناطق الجبليـة  جتها للعمليات اإلنشائية المعقدةبتكلفة اقل الستواء سطحها وعدم حا

مما يزيد من  لتحقيق األمان على الطرق ةديوبناء جدران استنا ،تحتاج إلى الحفر والشق والردم

حيث تم إنشاء جدار استنادي لطريـق   )3(كما هو واضح في صورة رقم  ،تكلفة إنشاء الطريق

   .يعبد  -عرابة  مفرق

  

  .بالقرب من بلدة عرابة/يعبد –جانب من شارع عرابة  :)3(صورة رقم

 .م2010/ 5/ 7التقطت الصورة بتاريخ : المصدر 

  : ترتيبات وتنظيمات عبر الطريق  4:2:2

وكذلك من جـزء   ،تنظيمات عبر الطرق حسب نوع الطريقيختلف وجود هذه الترتيبات وال   

ومن أهم هذه التنظيمات التي تسهل . ، ويعود ذلك إلى الكلفة اإلنشائية المقترحة للطريقآخرإلى 

  :  من استخدام الطرق في محافظة جنين ما يلي 

 . اإلشارات اإلرشادية وإشارات المرور ) 1

  .تخطيط الشارع لتحديد المسارب ) 2

 .ظلة لتحميل أو تنزيل الركابم) 3
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  .وجود حائط في الوسط لفصل المسارب ) 4

  :منها ة والضرورية إلطالة عمر الطريق نذكرـفيما يتعلق بطريقة تنفيذ اإلنشاءات الالزم      

  .وجود جدران استنادية أو حاجز حديدي على جانبي الطريق أو أحدهما)1

  .المياه من جانب إلى أخر  قنوات صرف المياه ووجود عبارات لتصريف) 2

  .كتف الطريق وعرضه ) 3

يالحظ تواجد هذه الترتيبات والتنظيمات بكثرة في الطرق الرئيسية بينما هي تقل في الطرق    

العرقة وكذلك طريق _ ومثال ذلك طريق اليامون  الثانوية، ونجدها قليلة جدا في الطرق الفرعية

  . دير أبو ضعيف_ جنين 

 : لطبوغرافية للطرق في محافظة جنين الخصائص ا 3:2

، وهذه الصفات تختلف في طرق المحافظة، اء واالنحدار والتعرج واالستقامةيقصد بها االستو   

، فالطريق الذي يتجه من جنين إلى نابلس 1الطريقعليها تبعا الختالف طبيعة المنطقة التي يمتد 

، حيـث تمتـد   )4(رقمالصورة موضح في يسير في مناطق مختلفة االرتفاع واالنحدار كما هو 

، ودي إلى استقامتها لمسـافات قصـيرة  أجزاء صغيرة منه في مناطق سهلية كسهل عرابة مما ي

  .لتواءاتاالبينما تمتد األجزاء األخرى في مناطق منحدرة ومرتفعة والتي تكثر فيها المنعطفات و

 

  نابلس  - جانب من شارع جنين : )4(صورة رقم  

  التقطت بالقرب من بلدة عجة                 يعبد –نابلس _فرق تقاطع جنين التقطت من م

  .م2010/ 5/ 7التقطت بتاريخ:المصدر 

                                                 
 .71ص، مرجع سابق ، )م1981(مصلح الحروب ، صقر عبد،  -1
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يقصد بها ارتفاع الطريق ثم هبوطه وتكرار ذلـك علـى   وأما الطرق ذات الصفة المموجة ،    

شائية التي تقلـل  ، فنجدها غير موجودة في المحافظة ؛ بسبب العمليات اإلن1طول امتداد الطريق

  . من هذا التموج 

  : درجة االنحدار  4:2

دار من أهم العقبات التي تواجه اإلنسان عند شق الطرق في المناطق الجبلية، ـيعتبر االنح   

ويزيد من أطوال الطرق نتيجة محاولة اإلنسان التخفيف منه بواسطة  تألنه يحدد سرعة المركبا

وخاصة  ي إطالة الوقت الالزم لنقل البضائع واألشخاص، والتي تساهم بدورها فتالمنعطفا

أن تخفيف المنحدرات تعطي أفضلية  .ل السفر الطويل أو القابلة للتلفالتي ال تتحم البضائع

ى تخفيف المنحدرات الشديدة التي ـ، لذلك لجأ اإلنسان إلط النقلـى حركة وسائـايجابية عل

سيارات القديمة األولى، ولكنه لم ـترة استخدام الي فـف) ْ 16ْ إلى  26(يتراوح انحدارها من 

ا أخذت ـ، عندمفيما بعد) ْ 10(ـها دون ي تنخفض درجتـد يهتم  بتخفيف المنحدرات التـيع

 .2أن تتغلب على المرتفعات عدرة الكبيرة التي تستطيـتظهر السيارات ذات الق

تميز الطرق في المحافظة أنها ت أظهرت نتائج الدراسة الميدانية لقياس درجة االنحدار لبعض   

درجة االنحدار حسب نوع الطريق في )  4( يبين الجدول رقم و. بمحدودية انحدارها بشكل عام

  . مناطق مختلفة 

  

  

  

                                                 
 68صق، ، مرجع ساب)م1981(مصلح الحروب ، صقر عبد، - 1
 .60، دمشق، ص، النقل والمواصالت)م1974( ، محلي ، ساطع - 2
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  .درجة انحدار الطرق في مناطق مختلفة من محافظة جنين : ) 4(جدول رقم

نوع 

 )1(الموقع الطريق

درجة 

 )2(الموقعاالنحدار

درجة 

 )3(الموقعاالنحدار

درجة 

االنحدار

طريق 

 رئيسي

بالقرب من 

 5 جبع

بالقرب من بير 

  3 الباشا

شارع 

 1جنين - الناصرة

طريق 

 ثانوي

بالقرب من 

 4 النزلة

بالقرب من 

 4 عرابة

بالقرب من 

  6 قباطية

طريق 

 فرعي

بالقرب من 

 6 جبع

بالقرب من 

 5  زبدة

طريق دير 

 2 أبوضعيف

  ∗2010إعداد الباحث:المصدر

 يتضح من الجدول الوارد أعاله أن هناك اختالفاً في درجات االنحدار التي تم رصدها فـي     

في المواقع التي تـم  ) 6-1(، وتراوحت درجة االنحدار من المحافظة من مختلف أنواع الطرق

على شارع الناصرة إلـى  فقد بلغت درجة االنحدار بالقرب من مفرق الجلمة  ،أخذ القياسات منها

، أمـا المنـاطق   درجات بالقرب من بلدة جبع 6، وبينما بلغت درجة االنحدار إلى احدةدرجة و

  .السهلية فتراوحت بين درجة و أربع درجات

إن الصفة األكثر وضوحا على شبكة الطرق في محافظة جنين هو االنحـدار الـذي              

مواصـفات دائـرة   ، وحسـب  1يظهر على طرق المحافظة كانعكاس مباشر للعامل الطبوغرافي

األشغال العامة في محافظة جنين فانه يفضل تصميم الطريق عند درجة انحدار ال تزيـد عـن   

  .2خمسة درجات، ولكن في بعض الطرق تتجاوز درجة االنحدار إلى أكثر من خمسة درجات

                                                 
 7و 6/وهو جهاز يستخدم لقياس االنحـدارات بتـاريخ   clinometerقياسات أجراها الباحث بواسطة جهاز الكلينوميتر  ∗

  .م5/2010/
  .31، ص، مرجع سابق)م2000( جرار ، مازن،  - 1
  .جنين -مديرية اإلشغال العامة جع سابق ، ، مر)م2010( أبو غالية ، إبراهيم،  - 2
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  :التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق في محافظة جنين 5:2

وذلك لما تعكسه مـن  ، لعناصر المهمة في دراسة النقلن ادراسة توزيع الطرق وكثافتها م إن   

  .1التخطيط االقتصادي واالجتماعيتساعد في عملتي حقائق جغرافية و اقتصادية 

داد شبكة الطـرق فـي الضـفة    من امت اًتعد شبكة الطرق الموجودة في محافظة جنين جزء    

ويعد موقعها مركز تجمع  .الغوريةو بيئات الثالث الجبلية والسهلية، وتعتبر جنين ملتقى الالغربية

الطـرق  وهي عقدة مواصالت مهمة في  ،وبيسان طرق المواصالت القادمة من نابلس والعفولة

جنين عن المنـاطق الشـمالية    م فصلت .نابلس والقدسومنها إلى ، المتجهة إلى حيفا والناصرة

الجنوبية و الوسطى لمناطقعلى ا، واقتصر ارتباط المحافظة م1948في العام المحتلة من فلسطين

؛ بسـبب انقطـاع خطـوط    محافظة جنين موقعهـا الوسـطي  من الضفة الغربية، وبذلك فقدت 

 .2وبعد أن كانت تتوسط المنـاطق الشـمالية   ،سيما مدينة حيفاالالمواصالت مع المدن الشمالية 

ـ ، وم احتالل الجزء األكبر من فلسطينم تغيرت األوضاع السياسية وت1948وبعد عام  ح ـأصب

والتي جرى ضـمها إلـى    ،م1950الضفة الغربية بعد عام  باسميعرف  جديد سياسي هناك واقع

، وكان من الطبيعي أن يشمل هذا التغيير محافظة نابلس التي كانـت  3األردن في العام المذكور

لواء جنين الذي يمثل محافظة نابلس تضم ، وكانت 4تمثل اكبر محافظة من حيث المساحة آنذاك

  .قة الدراسة الحاليةمنط

مرتفعات نابلس والتي تمتـد مـن   جزء من تعرف المنطقة  التي تقع ضمنها منطقة الدراسة    

وأمـا   ،طــوفي الغرب تتدرج مناسيبها نحو البحر المتوس .شمال رام اهللا حتى مرج بن عامر

ـ تمتد المحافظـة إلـى    .5بغور األردنبانحدار شديد نسبياً في الشرق فتتصل  ة الشـمالية  النهاي

                                                 
  .5، مرجع سابق،ص)م2003( محمد إبراهيم ، عصام محمد،  - 1
 . 83، الطبعة األولى، المجلد الثاني، دمشق، ص، الموسوعة الفلسطينية)م1984(هيئة الموسوعة الفلسطينية، - 2
 .7، ص، مرجع سابق)م1979(عناب ، وائل،  - 3
 .237ص، مرجع سابق، )1979( عناب،وائل، - 4
  م 102، المجلد األول، الطبعة األولى، بيروت، صالدراسات الجغرافية، )م1990(الموسوعة الفلسطينية،   - 5
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ومما يالحظ علـى شـبكة    .1لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال المطلة على سهل مرج بن عامر

  :يالنحو التالعلى الطرق أنها تتوزع 

جزء _ سهل جنين  ، وهى تنتشر في مناطق مثلسير في مناطق سهليةيجزء من الشبكة  .1

راضـي الفلسـطينية   باتجاه الشمال والشمال الغربي إلـى األ _ من سهل مرج بن عامر 

م، وكذلك سهل عرابة إلى الجنوب والجنوب الغربي باتجـاه نـابلس   1948المحتلة عام 

 .وطولكرم، وأيضا سهل صانور

ال بأس بـه   اًوهى تشكل جزء ،وأقدام المرتفعات ،توزع على السفوحيجزء من الشبكة  .2

 :  من شبكة الطرق ، ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام 

وتتميـز باالرتفـاع    ،تفعات الجنوبية إلى محافظة نابلسإلى المرقسم منها يتجه  •

 .التدريجي كلما اتجهنا جنوبا

ي قسم يتوزع في المناطق الغربية من منطقة الدراسة وتتميز باالنحدار التـدريج  •

ومثال على ذلك الطريق المتجه إلى محافظـة   ،كلما اتجهنا إلى الجنوب الغربي

 .م1948لسطينية المحتلة عامطولكرم ومنها إلى األراضي الف

قسم منها يتجه إلى الشرق باتجاه طوباس ويتفرع منها إلى نـابلس واألغـوار،    •

 .    وكذلك بيسان

 يالحـظ مـن   .2إن اجتماع العوامل الطبيعية والبشرية يعطي شبكة الطرق شكلها الحالي       

بمظـاهر السـطح   ضـح  وا لالتوزع الجغرافي لشبكة الطرق في محافظة جنين أنها تتأثر بشك

أن شـبكة   يمكن القول .فهي معاً يعطيان شبكة الطرق شكلها الحالي باإلضافة إلى الدور البشري

، كذلك مناطق جبلية قليلـة االنحـدار  الطرق في محافظة جنين تخترق مناطق منبسطة سهلية، و

  .وأيضا مناطق تتميز بتضرس في بعض األحيان

                                                 
  .14،ص ، مرجع سابق)م2007(محافظة جنين، -1
  .24، ص، مرجع سابق)م2000 (جرار، مازن،  - 2
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  :انين واتجاهاتهامتداد شبكة الطرق في محافظة ج 6:2

 "، لتأخذ الشكل الشـجري فظة جنين في كل االتجاهات تقريباتمتد شبكة الطرق البرية في محا   

"Tree Net   _ 1_شكل فـروع الشـجرة   اتتخذ مساراته) خطوط (هي عبارة عن عدة طرق ،

وذلـك  تتفرع منه معظم الطرق في االتجاهات المختلفـة  الذي مركز البحيث تكون مدينة جنين 

 ةاإلسـرائيلي  -لقريبة من خط الهدنة األردنيـة  بالرغم من وقوعها في أقصى شمال المحافظة وا

ة لشبكة الطرق الرئيسية والثانوية في المحافظـة  ـأما بالنسبة ألهم المالمح العام .2م1949عام 

طوليا يمتد من الشمال والشمال الغربي إلـى الجنـوب    شكالًفي معظمها فيتمثل في كونها تتخذ 

  .والجنوب الشرقي

 تعتبر شبكة الطرق في منطقة الدراسة امتداد لشبكة الطرق في الضفة الغربية بشـكل خـاص    

عنصري الذي عمل علـى  بالرغم من بناء جدار الفصل ال .عام بشكل فلسطينشبكة الطرق في و

ة للضفة م والتي تعتبر البوابة الشمالي1948عن األراضي الفلسطينية المحتلة عام فصل المحافظة 

  .الغربية

فرضتها  يومن خالل مالحظة تفاصيل امتداد اتجاهات الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية الت   

  ،تعديل مستمر للطرقالبشرية التي تعمل على الظروف الظروف الطبيعة، كالجبال والسهول، و

الشـكل   لطـرق التي تفرضه جغرافية المنطقة قد أعطى شـبكة ا الطبوغرافي  لتأثير العامفإن 

  .نفكان أثره الواضح على حركة النقل البري من والى محافظة جني ،الشجري المشار إليه أعاله

إلى أن شبكة الطرق في محافظة جنين تمتد علـى شـكل محـاور    ) 2(تشير الخريطة رقم    

  :  يرئيسية على النحو التال

 .محور رئيسي يمتد جنوباً إلى نابلس •

                                                 
 .75رفة الجامعية، ص، دار المع، جغرافية النقل)م1999(الزوكه، محمد خميس،  - 1
، أطروحة ، تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة األمد لمخطط المواصالت في مدينة جنين)م2006(المصلح، أحمد حسن،  - 2

 .  6ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص
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 .إلى الناصرة محور رئيسي يمتد شماالً  •

 . محور رئيسي يتجه إلى الشمال الغربي إلى حيفا •

فهى التي تم تصنيفها بناًء على االتساع والحركة ودرجة الرصف    لثانويةأما بالنسبة للمحاور ا 

  :كالتالي 

المحور الممتد من مفرق الشهداء بإتجاه الجنوب الشرقي إلى محافظة طوباس واألغوار  •

 .ونابلس

بعـدها إلـى الجنـوب    د من مفرق عرابة حتى مفرق كفيرت حيث يتفرع المحور الممت •

 .م1948األراضي المحتلة عام  إلىي إما إلى محافظة طولكرم أو الشمال الغرب الغربي

يتفرع عن الطرق الرئيسية والثانوية السابقة الذكر طرق وشوارع فرعية تمتد في كل االتجاهات 

، وكـذلك  ببعض من ناحية ثانيـة ، أو بعضها ة من ناحيةالبشرية بمركز المحافظلتربط المراكز 

  .م من ناحية ثالثة1948األراضي المحتلة عام 

نجـدها أقـل    ،)5(وفيما يخص شبكة الشوارع داخل مركز المحافظة كما تبينها الخريطة رقم   

نقطة مرور مـن والـى المحافظـات    مدينة نابلس حيث تشكل  تعقيدا وتشابكا من مدينة نابلس؛

، بينما مدينة جنين تقع في الجـزء الشـمالي مـن    1الية وكذلك التجمعات البشرية التابعة لهاالشم

م ووسط وجنـوب  1948 وبالتالي تعتبر حلقة وصل بين األراضي المحتلة عام الضفة الغربية،

 ،راكز العمرانيـة التابعـة للمحافظـة   كما أنها تمثل نقطة تجمع وانطالق إلى الم ،الضفة الغربية

حيث تتقاطع الطرق الرئيسية داخـل   .الهامشيأقل تعقيدا  وتشابكا؛ بسبب موقع المدينة  وتعتبر

ومع وجود شوارع فرعيـة تخـدم    ،قساموتقسم المدينة إلى ثالثة أ)Y(مدينة جنين مشكلة حرف 

  . 2األحياء المجاورة

  
                                                 

 ،19، ص ، مرجع سابق) م2000( جرار ،مازن ، - 1
  .36،ص  جع سابق، مر) م2006(المصلح ، أحمد حسن ،  - 2



47 
 

  نشبكة الطرق داخل مدينة جني: ) 5(خريطة رقم

  

  )بتصرف(، م2005بلدية جنين،:المصدر    
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  :أطوال الطرق  7:2

تعتبر دراسة أطوال الطرق من األمور المهمة التي يجب مراعاتها عند دراسـة الخصـائص      

حيث تسهم في إعطاء صورة واضحة عن واقع هـذه  . محافظة جنين العامة لشبكة الطرق داخل

مثلة بأطوال الطرق ، ويمكننا استخدام األرقام المفي تطور المنطقة التي تقوم فيهاالشبكة ودورها 

  . الطرق في فصل الحق من الرسالة عند مناقشة التحليل الكمي لشبكة

التطور الحقيقي لشبكة الطرق في الضفة الغربية قد بدأ في الخمسينيات من القرن العشرين  إن   

، ويالحـظ أيضـا   م1967 -1950الغربية ما بين عامي وذلك أثناء فترة الحكم األردني للضفة 

محافظة نابلس بالنسبة األعلى ألطوال الطرق لكونها كانت تشكل المحافظة الكبرى بـين   استئثار

م نحـو  1952، فقد بلغت أطوال الطرق فيها لعـام  ات الضفة الغربية من حيث المساحةمحافظ

كـم أو مـا نسـبته    778والبالغة  كيلومتر من مجموع أطوال الطرق في الضفة الغربية 318.5

 839 ومن ضمنها لواء جنين في محافظة نابلسبلغت أطوال الطرق  م1965وفي عام  %. 41

، أو مـا نسـبته   كيلـو متـر  1897في الضفة الغربيـة والبالغـة   كيلومتر من مجمل أطوالها 

  .1وشملت الطرق التابعة للواء جنين44%

كيلومتر في 115.8جنين حسب التقسيم اإلداري األردني نحولواء في بلغت أطوال الطرق      

ضفة الغربية والبالغة ال المنطقة المسماة في م من مجمل أطوال الطرق1965عام 

  .شبكة الطرق في الضفة الغربية ) 6(كما تبين الخريطة رقم . ∗متركيلو804.4نحو

  صيانة الطرق  الـبأعمم 1967د عام ـاقتصرت عملية العناية بالطرق في الضفة الغربية بع   

سطينية، إلى جانب شق كثير من الطرق لخدمة األهداف التي تربط التجمعات البشرية الفل

  . 2العسكرية وتحقيق التواصل بين المستعمرات اإلسرائيلية

  
                                                 

  .273-271،ص ، مرجع سابق) م1979(عناب ، وائل ،  - 1
وخريطةالضفة 47باالعتماد على خريطة شبكة الطرق في الضفة الغربية،ص GISاحتساب الباحث باستخدام برنامج  من ∗

 Copyright Applied Research Institute-Jerusalem(ARIJ),( 2000), An.(الغربية خالل الفترة الحكم األردني
Atlas Of Palestine( The West Bank and Gaza),p 21).                                                                      

 .271، صمرجع سابق، )م1979(عناب، وائل،  - 2
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  شبكة الطرق في الضفة الغربية :)6(خريطة رقم 

  

  )بتصرف(م1979، 75ص عناب،: المصدر  
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عـن أطـوال    أنه ال تتوفر بيانات تفصيلية من قبل سلطات االحتالل اإلسـرائيلية ويشار إلى    

فقد بلغـت أطـوال   وعلى أية حال ، في الضفة الغربية وقطاع غزةالطرق في المناطق المحتلة 

  .1م1990كيلو متر لعام  44.5المنطقتين نحو ق التي تم إنهاء العمل بها في كلتاالطر

طينية عند دراسة أطوال الطرق في محافظة جنين حسب التقسيم اإلداري للسلطة الوطنية الفلس   

الوطنيـة   ةأن هناك جهوداً حثيثة بـذلتها السـلط  ، نجد 2عمربكيلو متر583التي تبلغ مساحتهاو

تحسـين الطـرق الحاليـة    تلفة من أجل شق طرق جديـدة أو  الفلسطينية ممثلة بمؤسساتها المخ

بدأ في نهاية التسعينيات كما  وال الطرق بأنواعها المختلفة، وأن التطـور الحقيقي ألطوصيانتها

التباين في أطوال الطرق في محافظـة   يوضح) 1(م والشكل رق) 5(ح في الجدول رقمواض هو

  .م على التوالي2008م2004م و2002وم 1997جنين لألعوام 

  .2008-1997لألعوام  تطور أطوال الطرق في محافظة جنين حسب أنواعها: )5(  جدول رقم

نوع    

  الطريق 

 العام

 مجموعال طريق فرعي طريق ثانوي طريق رئيسي

الطول 

 كم

الطول  %

 كم

 % الطول كم %

*1997 32 30% 38 35%38 35%108 

2002 43.6 14% 46.7 15%229.1 71%319.4 

2004 43.5 12% 46.7 13%282.8 75%373 

2008 43.3 11% 46.7 12%306.8 77%396.8 

، 2009سـطيني  الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفل   إعداد الباحث باالعتماد علـى  : المصدر 

 -، رام اهللا2006 -2002سلسلة تقارير  /إحصاءات النقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية

  .فلسطين

  .م1997العامة ، مديرية األشغال*

                                                 
1 - Statistical Abstract Of Israel,(1992) ,No 43, pege493  
 .22، ص، إحصائيات الجغرافية في األراضي الفلسطينية)م2005(الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء  - 2
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ويعود ذلك  ؛لدراسة في تغير مستمر في أطوالهايوضح الجدول السابق أن الطرق في منطقة ا   

_ التي تصل بين التجمعات الصغيرة كطريـق طـورة    للطرق الفرعية إلى ازدياد عملية التعبيد

ألنهـا   ،وصـيانتها  الزراعية كطريق كفيرت كفر كود الطرقالخلجان، إضافة إلى تعبيد بعض 

  .تمثل احد المدخالت الرئيسية للتنمية والتطور االقتصادي

 يامكيلومتر؛ بسبب ق11.1م نحو2002 م حتى1997من عام تنجد أن الطرق الرئيسية ازداد     

وكون المحافظة البوابـة التـي    ،السكان اتحاج ةالمشاريع لتلبي من ديعدال الوطنية بتنفيذ السلطة

سيما الشمالية منها مع وسط و جنوب الضـفة  الم 1948تربط األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

طـرق  كيلو متر وهي قليلـة بالنسـبة لل  8.7الغربية، وأما الطرق الثانوية فازدادت أطوالها نحو

، وما لبثت أن زادت أطوالها من كيلومتر191.1ا في نفس الفترة نحوالفرعية التي زادت أطواله

. وذلك بالرغم من اندالع انتفاضة األقصى  كيلومتر،  53.7م  بنحو 2004م إلى عام2002عام 

؛ من اجل ربط التجمعـات البشـرية   2008م إلى 2004لومتر ما بين عام كي 24ثم زادت نحو 

لمحافظة وكذلك المحافظات األخرى، بينما حافظت كل من الطرق الرئيسية والثانوية على داخل ا

  ).م2008-2002(أطولها ما بين عامي  

  

  م2008-1997تطور أطوال الطرق في محافظة جنين بين عامي :)1(شكل رقم

  )   5( إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم :المصدر

م 2008و 2004و2002م و1997لطرق الفرعية في األعوام كما يالحظ ازدياد أطوال ا   

، فقد ازدادت أطوالها بشكل ملحوظ من عام تفاوت هذه األطوال من سنة ألخرى بالرغم من

، في حين ازدادت بشبكة الطرق ةم بسبب اهتمام السلطة الوطنية الفلسطيني2002م إلى 1997
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كيلومتر بالرغم من 77نحو ) م2008- 2002(أطوال هذا النوع من الطرق ما بين عامي 

  .األحداث السياسية المتمثلة بانتفاضة األقصى 

إن احتفاظ جنين بالنسبة األكبر في أطوال الطرق يفسر على أساس الموقع الذي تلعبه    

الفلسطينية المحتلة قي عام المحافظة بين الضفة الغربية واألجزاء الشمالية من األراضي 

، أي منها إلى الشمال و الشمال الغربياثنان يتجهان  :طرق رئيسيه ، حيث تمر بها ثالثةم1948

هذه  نحو سهل مرج بن عامر والجليل وحيفا وعكا ، بينما يتجه اآلخر إلى الجنوب لربط

ويعزى ازدياد أطوال الطرق في المحافظة أيضا إلى  .وجنوبهاوسط الضفة الغربية  المناطق مع

صيانة الشوارع من اجل ربط التجمعات السكانية حيث تعتبر االهتمام الحكومي في شق أو إعادة 

، ن التجمعات السكانيةم دن أكثر المحافظات الشمالية احتواًء على أكبر عدــمنطقة الدراسة م

م وحسب 2008لضفة الغربية لعام لأطوال الطرق للمحافظات الشمالية )  6( ويبين الجدول رقم

  .نوع الطريق

  .م حسب نوع الطريق2008لضفة الغربية لعام لرق للمحافظات الشمالية أطوال الط: )6(جدول رقم

نوع 

  الطريق

المحافظة

 طريق فرعي طريق ثانوي طريق رئيسي

المجموع
النسبة المؤية 

 

الطول 

 كم

الطول  %

 كم

الطول  %

 كم

% 

 %396.831%306.977 12 46.7 %11 43.3 جنين

 %313.324%232.874 %2 5.5 %24 75 نابلس

 %174.113%117.167 %23 40.1 %10 16.9 طولكرم

 %141.311%101.972 %9 12.9 %19 26.5 طوباس

 %148.812 100.167 %17 24.7 %16 24 قلقيلية

 %82.8116.29 96.2%16.80 19.6%0.30 0.4 سلفيت

%1291100%954.974 %149.512 %186.114المجموع

  . م2008باالعتماد على بيانات وزارة النقل والمواصالت،إعداد الباحث : المصدر 
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ن أطوال الطرق المعبدة فـي  ـيشير الجدول السابق إلى استئثار محافظة جنين بالنسبة األكبر م

من مجمل أطوال الطرق في الضفة الغربيـة ويرجـع   % 10.6فقد بلغت  ،شمال الضفة الغربية

، م1948إلضافة إلى قربها مـن أراضـي   الغربية باسبب ذلك أنها تمثل البوابة الشمالية للضفة 

مل أطوال الطرق في الضـفة  من مج%8.4نابلس  نسبة أطوال الطرق في محافظة  بينما بلغت

، بالرغم من كونها العاصمة االقتصادية لشمالي الضفة الغربية من ناحية ومـن ناحيـة   الغربية

، %4.6ل الطرق في محافظة طولكرم بلغت أطوا .ر اكبر المحافظات الشمالية مساحةأخرى تعتب

  %.3.1وفي محافظة سلفيت  ،%3.7وفي محافظة طوباس  ،%3.9وفي محافظة قلقيلية 

أطوال الطرق للمحافظات الشمالية في الضفة الغربية  حسـب نـوع   ) 2(يوضح الشكل رقم   

الطـرق  ى بالنسبة ألطـوال  م ، حيث استأثرت محافظة نابلس بالمرتبة األول2008الطريق لعام 

كم من مجمل أطوال الطرق المعبدة في شمال الضفة الغربيـة   75.0طولها ا، فقد بلغت الرئيسية

كـم أو مـا   43.3، بينما بلغت أطوال الطرق الرئيسية في محافظة جنين % 40.3وبنسبة تقدر 

في حين شكلت باقي المحافظات تقريبا الثلث من جملة الطرق الرئيسـية والتـي   % 23.3نسبته 

  .من مجمل الطرق الرئيسية في شمال الضفة الغربية % 36.4كم أو ما يعادل 67.8تقدر 

كما يالحظ استئثار محافظة جنين بالمركز األول من جملة أطوال الطرق الثانوية في شـمال     

، بينما بلغت أطوال هذه الطـرق  فـي   %31.2كم أو ما نسبته 46.7ث بلغت الضفة الغربية حي

، في حين بلغ مجموع أطوال الطـرق الثانويـة فـي    %3.7و ما نسبته  كم أ5.5ة نابلس محافظ

  % .65.1كم أو ما نسبته 97.3محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس نحو 

بالنسبة للطرق الفرعية فيالحظ أن محافظة جنين قد استحوذت على المرتبة األولى بـين   أما    

بينمـا   ،%32أو ما نسبته ، كيلو متر306.8ها فيأطوال الطرق المحافظات الشمالية حيث بلغت 

جاءت محافظة سلفيت بالمرتبة األخيرة من جملة أطوال الطرق في شمال الضفة الغربية والتـي  

  % .10.1كم وبنسبة تقدر 96.2بلغت 
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  أطوال الطرق حسب أنواعها في المحافظات الشمالية للضفة الغربية): 2(شكل رقم  

  م2008العتماد على بيانات وزارة النقل والمواصالت ،إعداد الباحث با: المصدر
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  الفصل الثالث

  العوامل الجغرافية المؤثرة في شبكة الطرق وحركة النقل في محافظة جنين

  

  مقدمة        1:5

  : ةالعوامل الطبيعي        2:3

  .الموقع الجغرافي      1:2:3

  .طبيعة السطح      2:2:3

  .الجيولوجي البناء      3:2:3

  .التربة      4:2:3

  .الخصائص المناخية      5:2:3

  :العوامل البشرية        3:3

 السكان      1:3:3

  العمران      2:3:3

  النشاط االقتصادي      3:3:3

  السياسية تالتطورا      4:3:3

  الجدار الفاصل      5:3:3
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  الفصل الثالث 

  الطرق وحركة النقل في محافظة جنين العوامل الجغرافية المؤثرة في شبكة

يشتمل هذا الفصل على دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في شبكة الطرق و حركة النقل في    

وطبيعـة   ،كـالموقع الجغرافـي   ،محافظة جنين، والتي تتمثل بالعوامل الطبيعية لمنطقة الدراسة

لعوامـل البشـرية المتمثلـة بالسـكان     ، واوالعوامل المناخية والتربة السطح والبناء الجيولوجي

لعـازل فـي   دار اـوخاصة أثر الج ،والعمران والنشاط االقتصادي، وكذلك التطورات السياسية

  . شبكة الطرق وحركة النقل

  :مقدمة  1:3

كما تعمل علـى   ،تدخل في تحديد وسائل وطرق النقلأن العوامل البيئية الطبيعية والبشرية ت    

، ومدى مالءمتها لموقع اطرق والخطوط وتوزيعها، فهي التي تحدد مسارهتعين اتجاهات تلك ال

فقد تساهم تدخل العوامل االقتصادية البحتية من إقامـة طـرق أو تغيـر    دون اآلخر، ومع ذلك 

، وسوف نتناول خالل هذا الفصل أهم العوامل الطبيعية و البشرية المـؤثرة علـى   1وسيلة النقل

      -:النقل في محافظة جنين وهي 

  العوامل الطبيعية 2:3

إحدى النقاط المهمة في  ،واإللمام بخصائصها ،تعد دراسة العوامل الطبيعية لمنطقة الدراسة    

، حيث يمكن من خاللها فهم مدى انعكاسها على شبكة النقل في المنطقـة، فهـي تـؤثر    الدراسة

 ،صائصـها المختلفـة  وخ رة وغير مباشرة على مواقع إقامة شبكات النقل وعلـى بصورة مباش

  :وفيما يلي توضيح لهذه العناصر  ،2وتحديد انتشارها وتوجيه مساراتها

                                                 
  .3مكتبة االنجلو مصرية، ص ، جغرافية النقل أسس وتطبيقات،)م1981(كامل عز الدين ، فاروق،  - 1

  .37.، ص، مرجع سابق)م2003( محمد إبراهيم، عصام محمد،  - 2

  

  



57 
 

  :الموقع الجغرافي  1:2:3

لهذا و ،بالنسبة للمناطق المحيطة أو األجزاء المجاورةالذي تحتله الطريق يقصد به المكان    

 ؛مطلقةغير ن أهميته نسبية أ، كما ع الظاهرة هو المنطقة أو اإلقليمداللة جغرافية وموق المكان

  . 1غير المتطابقة  عدد من المواضععلى مل تشت_  مختلفة المظاهر كمنطقة_ فالموقع الواحد 

يقع  .وفي أقصى شمال الضفة الغربية  2تقع محافظة جنين في الجزء الشمالي لفلسطين    

، والى كيلو متر 25الجنوب من مدينة الناصرة على بعد  إلى _مدينة جنين _ مركز المحافظة

، والى الشمال من مدينة نابلس على 3كيلو متر 50الجنوب الشرقي من مدينة حيفا والتي تبعد 

والتي تقع في جنوب الضفة  ،ترميلوك 171تبعد عن مدينة الخليل  .منها كيلومتر 40بعد 

الشمالية ساهم هذا الموقع في إعطاء محافظة جنين أهمية خاصة كونها تمثل البوابة  .4الغربية

 وجنوبها م ووسط الضفة الغربية1948للضفة الغربية وحلقة وصل بين األراضي المحتلة عام 

  .وبين منطقة الكرمل في الغرب وكل من بيسان وطبريا في الشرق 

 حيث تتغير أهميته من فترة ألخرى نتيجة عـدة ، غير ثابت اًيعتبر الموقع الجغرافي عنصر   

الطرق التي تعد من أهم العوامل التي تغيـر  نقل وانتشار وتوزيع عوامل أهمها تطور وسائل ال

، إضافة إلى األوضاع السياسية والتقلبـات اإلداريـة التـي    5أهمية الموقع الجغرافي ألي منطقة

تشهدها أي منطقة ولعل أوضح مثال على ذلك هو تغير مكانة منطقة الدراسة  وأطوال الطـرق  

  . 6 م1967م والعام 1948 فيها قبل كل من العام  اوامتداده

                                                                                                                                               
، دار الثقافة العربية للطباعة والنشر ،عابـدين ، مصـر،    لجغرافية، معجم المصطلحات ا)م1963(توني ، يوسف ،  -1

  .705ص

2- Applied Research Institute- Jerusalem , (1996) , Environmental Profile For The West 
Bank Volume 7,Jenin District, P6 .                                                                                                  

  152،  ص، مرجع سابق)1990( هيئة الموسوعة المدن  الفلسطينية ، -3

  ، نشرة دليل المسافات بين التجمعات السكانية في)م2000(وزارة النقل المواصالت ،والمركز الجغرافي الفلسطيني ،  - 4

 .2، الطبعة األولى ، صالضفة الغربية
  .24- 23، ص ، مرجع سابق)م1999( الزوكه، محمد خميس، -  5
  .54ص ،مرجع سابق، )م2000(  جرار، مازن، - 6
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لمكـان  لمحافظة جنين والذي يمكن تعريفـه بأنـه ا  )  Site( إما فيما يتعلق بتأثير الموضع    

مـن   ووضوحاً أكثر تأثيراًالموضع ، ويعتبر 1، فهي مطلقة ال نسبيةالمحلي أو النقطة الموضعية

موقع المحافظة في أقصى  ، فإذا كان2نقلالالموقع الجغرافي والفلكي على شبكة الطرق ووسائط 

شمال الضفة الغربية فان موضعها يتركز في نهاية المرتفعات الشمالية لجبال نابلس فوق األقدام 

  .المطلة على سهل مرج بن عامر

الذي هو انعكاس لطبوغرافيتها، فيظهر أن هناك انحـدار  وعلى شبكة الطرق  عيؤثر الموض    

الجنوبية التي تنحدر الشرقية والمرتفعات  تة مع منحدراتدريجي للطرق في الجهة الغربية مقارن

بينما في المنطقة الشمالية تمتاز الطرق بأنها مستوية لوقوعها في أراض سـهلية   ،بشكل واضح

  . هو الحال في طريق جنين حيفا  كما

قـع محافظة جنين ضمن األقـاليم  ت ،سابقاً اليه شـرناأأمـا بخصوص بالموقع الفلكي الذي    

حيث سـمح   ،انعكس ذلك على شبكة الطرق وأنواع وسائط النقل المستخدمة فيهاقد ، و معتدلةال

مقارنة مع المناطق االستوائية والمدارية التي تحتاج إنشاء  ،بمد طرق المواصالت بسهولة نسبية

  .3الطرق فيها إلى اختراق الغابات وقطع األشجار أو عبور المناطق الجافة

، ي تحديد نوعية اإلنتاج االقتصـادي وبالتال ،على المناخ موقع الفلكي واضحاًيظهر تأثير ال      

، مما يستوجب ضرورة معتدلةكما تعتبر محافظة جنين منطقة تنتج غالت ومحاصيل المناطق ال

استخدام أنواع معينة من وسائط النقل تختلف عن وسائط النقل التي تنقل األخشاب في الغابـات  

  .  4على سبيل المثال

فموقعهـا  . ذب للمناطق المجاورةـي منطقة جـفه ،افظة جنين أهمية خاصةـموقع محلإن    

المحتلـة   الفلسطينية  األراضيب، وخرىساهم في ربط أجزاء المحافظة بالمحافظات األالمتوسط 

من حركة مـرور وسـائط    اًمزيد هنتج عنسهل االتصال بينهما، مما هذا الموقع ، م1948عام 
                                                 

  .507، ص، مرجع سابق)م1963(توني ، يوسف،  - 1
 .53، صمرجع سابق، )م2000( جرار، مازن،  - 2
 .80- 79، ص، مرجع سابق)م1974(، رياض، محمد - 3
 .51، ص، مرجع سابق)م2000( جرار، مازن، - 4
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 ،ومحطات بيع الوقـود ، ورش الصيانةمثل متنوعة ات أرضية بع ذلك من استخداميت االنقل وم

 .للموقع يمثل الجانب االيجابي ، وهذاواالستراحات والخدمات المتعلقة بخدمات النقل بشكل عام

يتمثل في ازدياد الحركة التي تسبب كثيـراً مـن المشـاكل لسـكان     فأما الجانب السلبي للموقع 

اكتظاظ حركة المرور الناتجة عن تداخل الطرق الرئيسية نتيجة ي مركزها وخاصة ف ،المحافظة

سلبيات أخـرى تتعلـق بزيـادة    مع الشوارع داخل مركز المحافظة، وما يترتب على ذلك من 

وتقطيع أوصال الملكيات شوارع  إلىوالتصحر الناجم عن تحويل ارض زراعية خصبة  ،التلوث

جتماعية بسبب الحـوادث الناتجـة عـن ازديـاد أعـداد      باإلضافة إلى الخسائر اال الزراعية،

   .1السيارات

 في شمال منطقة الدراسة وقربها من األراضيأي مدينة جنين ساهم وقوع مركز المحافظة      

بعـد  يالتـي ال  و، إضافة إلى قرب المراكز العمرانية التابعة لها 1948الفلسطينية المحتلة عام  

إمكانيـة  أن  .إلى حدوث حركة مرورية كثيفة نوعـاً مـا  ، مك32عن مركز المحافظة ها اأقص

باستثناء التجمعات الموجـودة   -سهلة نسبيا من بقية أجزاء المحافظة الوصول إلى مدينة جنين 

  .  في أغلب األحيان حيث ال يحتاج المسافر إلى تبديل واسطة النقل  -داخل الجدار الفاصل

وبالتالي توفر طرق مواصـالت  ، موقعها الجغرافي الجيديم تتميز بيمكن القول أن هناك أقال    

وتكاليف منخفضـة، وعلـى    ،ووسائط نقل تساعد على استغالل مواردها الطبيعية بطريقة مثلى

ـ 2استغالل مواردها بسبب الموقع غير الجيديضعف ك أقاليم لالعكس هنا ازدهـار   إن، ولذلك ف

وبصالته بالعالم  ،انـالقتصادية والحضارية للمكالموقع العام يرتبط ويتأثر بالمكانة السياسية وا

  . 3الخارجي

  

  

                                                 
  .53-52، صنفس المرجع - 1
  .23،ص مرجع سابق ،) م1999(الزوكه ، محمد خميس،  - 2
 .9، ص ، جغرافية النقل أسس وتطبيقات) م1981( عز الدين كامل ، فاروق، - 3
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  : طبيعة السطح 2:2:3

 جبليـة   من سلسـلة  ءاًوالتي تعتبر جز، النهاية الشمالية لمرتفعات نابلستمثل محافظة جنين    

م فوق سطح 750م إلى 90يتراوح ارتفاع منطقة الدراسة بين  . تعرف بمرتفعات وسط فلسطين

تظهر طبوغرافية منطقة الدراسة، حيث تتنوع مظاهر السطح فيها مـا  ) 7(خريطة وال. 1البحر

  .بين التالل والجبال واألودية والسهول 

  التالل  :أوال

ي أرجاء منطقة الدراسة مثل تل العبادي واألقرع قـرب بلـدة   ـي تظهر بشكل واضح فـوه  

  .إلى جنوب الغربي من مدينة جنين يعبد

  الجبال  :ثانيا

ر ـالجنوبية ونذكـي المنحدرات الشرقية وة فـال بارتفاعات مختلفـذه الجبـظهر هـت       

  :منها 

فـوق   تـر م750كيلو متر شرق جبع ،ويبلغ ارتفاعـه   3.5يقع على بعد :  جبل حريش. 1

 .2ويمثل أعلى الجبال في محافظة جنين ،سطح البحر

 تـر م500 -م400ها مابين التي يتراوح ارتفاع بال المطلة وجلبون والمزار وفقوعةج .2

 .حيث تقع شرق منطقة الدراسة3فوق سطح البحر

 

                                                 
1-                                                                    ARIJ,(1996),Opcit,P10    
2 - ARIJ,(1996),Opcit,P9    
 . 152، مرجع سابق، ص ) م1984(لموسوعة المدن الفلسطينية ، ا - 3
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 طبوغرافية منطقة الدراسة :)7(خريطة 

  

  .423،ص4الموسوعة الفلسطينية،المجلد ىإعداد الباحث باالعتماد عل:المصدر
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  السهول :ثالثاً

تمثل خمس  ، وهي1كيلومتر مربع133.9تبلغ مساحة المناطق السهلية في محافظة جنين نحو    

  : ، ومن أهم هذه السهول في منطقة الدراسةمساحة المحافظة تقريبا

، ويبلـغ  2كم مربع 58.2تبلغ مساحته : _  جزء من سهل مرج بن عامر_ سهل جنين .1

ولذا يعتبـر  متر فوق سطح البحر ،  350إلى  90من رتفاعه عن سطح البحر حوالي ا

 .3أخصب أراضي منطقة الدراسة

كم 32تبلغ مساحته اإلجمالية كم و15، ويصل طوله شمال بلدة عرابةيقع  : سهل عرابة .2

 .4م فوق سطح البحر237، ويرتفع مربع

ـ  ) :مرج الغرق(سهل صانور  .3 افة بـين  يقع في شمال الضفة الغربية في منتصف المس

، ويرتفـع عـن سـطح    5كيلـومتر مربـع  23 ه، وتبلغ مسـاحت جنين_ مدينتي نابلس 

  .6رقمتر، ويسمى مرج الغ350البحر

ويرتفع عن سطح البحر  ،إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنينيقع  : سهل الزبابدة. 4

 .7كيلو متر مربع7.43، وتبلغ مساحته اإلجمالية م400

  األودية :رابعا 

  :8نذكر منها ،الموسميةتخترق منطقة الدراسة بعض األودية    

                                                 
 .33، ص، مرجع سابق)م2003(،خطيب ، غالب - 1
 .33، صنفس مرجع - 2
، 1عمـان، ج  –، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن ، موسوعة المدن والقرى الفلسطينية)م2003(ابوحجر، آمنة،  - 3

 42.ص
 .211، صمرجع سابق) م1984(هيئة الموسوعة الفلسطينية ، - 4
 -، مجلة النجاح لألبحاث ، جيومورفولوجية وإمكانية حل مشكلة الغرق قي مرج صانور)م1992( أبو صفد ،محمد، - 5

  .14-13العلوم االنسانية ، ص
 .52-51، ص، مرجع سابق)م2003(أبو حجر، آمنة،  - 6
 .33، ص، مرجع سابق)م2003(،خطيب، غالب  - 7
8 - ARIJ,(1996),Opcit,P10    
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بقباطيـة   يت والزبابدة ماراًتنتهي فيه األمطار الهاطلة على مرتفعات تلف:  وادي الحيـز  .1

وبعد التقـاء هـذين    ،ي الملح إلى أن يلتقي بوادي مسين، ويسمى هنا وادوسهل عرابة

الواديين في أراضي طولكرم يكونان واد يطلق عليه اسم نهر المفجر أو نهر الخضـيرة  

 .1ليصب في البحر المتوسط

بوادي أبو النار، وهو  إلى أن يصل يخترق سهل عرابة شمال بلدة عرابة، :وادي النص .2

 .وينتهي بنهر المفجر من األودية الموسمية ال تجري فيه المياه إال عند سقوط األمطار،

ويتصل بوادي الجميالت ثم يلتقـي بـوادي    يقع شمال شرق مدينة جنين،: وادي األسد .3

 . الشرقي، ثم يتجه غربا ويخترق سهل مرج بن عامر شماال و ينتهي في نهر المقطع

 .ويصب في البحر المتوسط ،يقع غرب منطقة الدراسة :ضيل وادي ف .4

ويعتبر من األودية الموسمية ال تجـري   ،يقع جنوب غرب محافظة جنين: وادي الساحل .5

 .فيه المياه إال عند سقوط األمطار

أن طبيعة السطح من العوامل المؤثرة في شبكة الطرق؛ نظرا لما لها من أهمية في تحديـد      

فـي شـكل   طبيعة السـطح  كما تؤثر  إلنشائها وإمكانية نموها تبعا لتضاريسها،أنسب المواضع 

يمكننا إجمال تأثير مظاهر السطح في محافظة جنين على كل من  .2الطرق وامتدادها وتخطيطها

من شبكة الطرق وحركة النقل من خالل تكاليف إنشاء الطريق حيث تزداد هذه التكـاليف فـي   

الردم والحفر وعمل العبارات، واقتطاع بعض أجـزاء الجبـال   بسبب عمليات  جبليةالمناطق ال

مما يؤدي إلى  ،الجبال لتجنب االنحدارات الشديدةباإلضافة إلى ضرورة االلتفاف والدوران حول 

زيادة أطوال الطرق وتحديد اتساعها وخاصة األكتاف، وتعتبر هذه الظاهرة واضحة في بعـض  

بعض أجزاء من و، )نابلس_جنين ( يق الرئيسيالطر ذلكأمثلة وشوارعها، ومن  طرق المحافظة

فـي  أمـا  ، )الهاشمية_ كفرقود(، وفي الطرق الفرعية كوصلة )طوباس_ جنين( الثانوي طريق

                                                 
  .51ص، مرجع سابق ، ) م2003(ابوحجر ، أمنة ،  - 1
  .37، ص مرجع سابق ،) م2003( محمد إبراهيم ، عصام محمد  - 2
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وتقصـر   حتاج إلى كثير من الردم والحفـر تألنها ال  ؛تكاليف اإلنشاءفيها تقل فالمناطق السهلية 

  .المسافة

تد تأثيرها على حركـة وسـائط   بل يم، ى شبكة الطرقأثير مظاهر السطح علوال يقتصر ت     

فكلما زاد انحدار السطح كلما تناقصت قدرة السيارة علـى السـير بسـهولة صـعودا أو     ؛ النقل

، سرعتها مما يؤدي إلى طول المسافة زمنياًو حمولتها نه يعمل على تقليل منإهبوطا، وبالتالي ف

كيلو متر  30_ 20حدرات الشديدة بسرعة تتجاوز فالسيارات الكبيرة ال تستطيع السير على المن

 .الـذكر  األنفة، وهذه الظاهرة يمكن مشاهدتها على بعض الطرق في محافظة جنين 1في الساعة

كما تؤثر االنحدارات على حركة وسائط النقل من حيث زيادة التكلفة التشغيلية فهي تختلف مـن  

ك المركبة للوقود عن مثيلتها فـي المنـاطق   ، ففي المناطق الجبلية يزداد استهالآخرطريق إلى 

، إضـافة إلـى   ن أجل التغلب  على هذه المنحدراتالسهلية، بسبب الجهد الذي تبذله المركبة م

لطبيعـة بعـض    نظراًإضافي خالل السفر وقت استهالك و، لتقليل من عمر السيارة االفتراضيا

  . 2سرعة عليهانابلس التي ال تسمح بزيادة ال -طرق المحافظة كطريق جبع 

والممهدة والترابيـة التـي  ةوتؤثر التضاريس من احتمال تعرض جميع الطرق المرصوف      

ـ   إلى خطـر التساقط_ في أجزاء منها _ تعبر األودية  ب الصخري أو االنهيارات مـن الجوان

ثيـرة  في أمـاكن ك كما يؤدي تدخل اإلنسان في تعديل السفوح وتقطيعها  .بفعل العوامل الطبيعية

الظاهرة  ه، وتبدو هذأسية تحمل مخاطر االنهيار الصخريإنشاء الطرق إلى خلق جوانب رعند 

  .على سبيل المثال نابلس عند بلدة سيلة الظهر،_واضحة في نهاية طريق جنين 

فهي من األمور التي تشـكل  _  طبيعة األرض بوالموجودة أصال بسب_ أما تعرجات الطرق  

ـ  يمكن أن يتعرض اًأخطار بعـد بسـبب تلـك     نلها مستخدمو الطريق، مثل انحجاب الرؤية ع

على الطريـق  الواقع  على سبيل المثال المنعطف ومن هذه المنعطفات، 3التعرجات والمنعطفات

                                                 
  .63-61، ص ،مرجع سابق) م2000( جرار ، مازن ، - 1
  .11، ص ، مرجع سابق) م1981(مصلح الحروب ،صقر عبد،  - 2
دراسـة  "ض األخطار الطبيعية على طرق البرية في شمال سـلطنة عمـان   ، بع)م2000(علي ، أحمد عبد السالم ،   -3

  .46-35، جامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، ص247، العدد،"جغرافية في الجيمورفولوجيا التطبيقية
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ن القول أن شـبكة الطـرق   ــولهذا يمك. الرئيسي المتجه إلى نابلس  بالقرب من قرية الزاوية

اتجاهاتهـا   ضاريس الجبلية مما فرض واقعا علـى لتالبرية في محافظة جنين تأثرت بوضوح با

  . تساعهااو وأطوالها

  : البناء الجيولوجي : 3:2:3

أهمية دراسة البناء الجيولوجي تبرز فيما تتركه من آثار مباشرة على الطبقـة السـطحية   إن    

ناتجـة  ، وفي النهاية تتحمالن ضغط الحركـة ال يةوالطبقة السفل ،التي يتركز عليها إنشاء الطرق

عن وسائط النقل المختلفة، كما أن هذا العامل يؤثر علـى اإلمكانيـات االقتصـادية ألي إقلـيم     

الغرض األساسي من إنشاء الطريق هو الربط أن  .1أنواع معينة من وسائط النقلتحديد بالتالي و

 إال أن خطوط الطرق نفسها التي تصـل بـين  .  ...أو إنتاجيةبين مراكز عمرانية أو صناعية 

  . األنشطة المختلفة يتأثر امتدادها بالتركيب الصخري 

والتي تعتبـر متجانسـة فـي     ،من أراضي الضفة الغربية اًجغرافي اًتعد محافظة جنين جزء    

أما فيما يتعلق بمرتفعات نابلس  .2تركيبها وبنائها الجيولوجي مع باقي أجزاء فلسطين بشكل عام

ـ  تحديدا منطقة الدراسة على وجه الومن ضمنه ا ، نجدها تتكون من كتل جبلية منفصـلة تتخلله

  : ، ولهذا تقسم الخصائص الجيولوجية إلى قسمين رئيسين هما سهول بينية أهمها صانور وعرابة

  : التكوين الجيولوجي لمنطقة الدراسة )1

تتكون أراضي منطقة الدراسة جيولوجيا من مجموعة من الصخور الرسوبية المختلفة التـي     

  :  3إلى فترات جيولوجية متباينة وهي مرتبة من األقدم إلى األحدثتعود 

  

                                                 
  .64ص، مرجع سابق، )م2000( جرار، مازن، - 1
  .43، ص ، مرجع سابق)م1979(عناب، وائل،  - 2
، حسبت هذه النسب من قبل الباحث ، خريطة الضفة الغربية الجيولوجية)م1997( ،نيدروجين الفلسطينييمجموعة اله - 3

  .GISباستخدام تقنية 
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  ) تقابل تكوين يطا ،الخليل، بيت لحم ( أعلى السينومانيان : أوال 

 ،1وتتمثل هذه الحقبة بالصخور الطباشيرية والصوان غير النقي وصخور الحجـر الجيـري     

  . من مساحة منطقة الدراسة %9.1وتغطي ما نسبته 

  )تقابل تكوين القدس (التورنيان : ثانيا 

تحول هذه الصخور إلى صـخور الحجـر   تتتمثل صخور التورنيان بالصخور الطباشيرية و   

جيريـة  الصـخور  الالجيري الكتلي الحامل لمستحثات النميوليت، وفي بعض المناطق تتطـور  

  .  الدراسة من مساحة منطقة%12.2، وقد غطت هذه التكوينات ما نسبته 2الكتلية إلى شعاب

  السينونيان: ثالثا

مـن  %14.8وغطت ما نسـبته   ،3تتمثل صخور هذه الحقبة بالصخور الطباشيرية والصوان   

  .مساحة منطقة الدراسة

  االيوسين : رابعا 

ذه الصـخور  ـ، وتنتشر ه4تتمثل صخور االيوسين بالصخور الطباشيرية والجير والصوان     

من مساحة منطقـة  %40.3غطت هذه التكوينات ما نسبته  بنسب كبيرة من منطقة الدراسة حيث

  . تظهر الخصائص الجيولوجية لمحافظة جنين) 8(وخريطة رقم. الدراسة

  

  

                                                 
، أطروحة ماجسـتير غيـر منشـورة،    ، تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد)م2007 (أبو ذيب، هشام،  - 1

  .41جامعة النجاح الوطنية، نابلس،ص
  .41، ص، مرجع سابق)م2007(يب، هشام، أبو ذ - 2
3 - ARIJ,(1996),Opcit,P29    
4 - Ibid,P29    
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  جيولوجية محافظة جنين :)8(خريطة 

  

،القـدس،  )م1997(إعداد الباحث باالعتماد على  خريطة الضفة الغربية الجيولوجية : المصدر

  .نالهيدروجيين الفلسطينيي
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 الرواسب الرباعية :سا خام

طي األراضي السهلية في محافظة جنين والتي تعود إلى فتـرة الباليستوسـين الحديثـة    غت    

)recant plestocene ( 1 من مساحة منطقة الدراسة% 23.6، وغطت ما نسبته .  

  التركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة)2

، ويمكن تناولها من حيـث  منطقة الدراسةلصدوع المنتشرة في يتمثل التركيب الجيولوجي با     

  : وهي موضحة على النحو التالي  اكثافتها وأطوالها واتجاهاته

  الكثافة : أوال 

  .  2كم/كم طول 0.18بلغت كثافة الصدوع في محافظة جنين 

   عأطوال الصدو: ثانيا 

األطوال ما كم تباينت هذه  106.9مجموع أطوال الصدوع التي تمر بمنطقة الدراسة نحو  بلغت

  . كم 18.1كم إلى1.1بين 

  االتجاه العام المتداد الصدوع : ثالثا 

الشمالية الغربية وهي الشائعة في أواسط فلسطين من جنـوب البحـر   )  faults( تمتد الصدوع 

م الصدوع اتجاه شمال معظ وتتخذ، 2وهي كذلك واضحة شرقي نهر األردن لالميت حتى الكرم

هذه الصدوع تكون قريبة من العمودي، وتوجد كذلك صـدوع   ومعظم ،غرب إلى جنوب شرق

الصدوع الكثيفة من منطقة صغيرة صنفت على أنها صدوع فرعية حيث تظهر في المناطق ذات 

طية مقعر " في منطقة الدراسة، ومن أهم هذه الطيات ) االلتواءات(، كما تنتشر الطيات الدراسة

ب والشـرق والشـمال والجنـوب    غط من الغـر ، والتي تعكس عن قوة ض"نابلس حتى بيت قاد

                                                 
  .42، ص، مرجع سابق)م2007(أبو ذيب ، هشام،  - 1
جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطـاع غـزة، القـدس،    ، )م1999(، عابد، عبد القادر، وصايل خضر الوشاحي - 2

  .192لقدس ، ص، ان،مجموع الهيدرجيين الفلسطينيي1ط
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، وتعد ذات اتجاه شمالي في مخرجها، أما الطيات التي تظهر في جنوب يعبد فإنها تعتبر الشرقي

  .كم 19.4كم إلى 6.6، وبينما يتراوح طول هذه الطيات مابين 1طيات فرعية وانتهت وتالشت

التجاه هذه ا يكون اتجاهها موازياً الصدوع سلباً على الطرق في منطقة الدراسة عندمتؤثر      

وشرق طرق الفرعية من المحافظة كما هو الحال في جنوب  بعض في ، وهذا يظهر جلياًالطرق

تؤدي فـي حـدوث   حيث  ،نابلس_ طوباس وكذلك طريق جبع _ ين الدراسة كطريق جنمنطقة 

مما يقلل مـن   هذه الطرق وتكوين الحفر داخل هذه الطرقتآكل جوانب تشققات مما تتسبب في 

بينما يالحظ على الصدوع المنتشرة في الغرب من منطقة الدراسـة   . العمر االفتراضي للطرق

كما هو الحال في طريق  ، فقطبسبب تالقيها مع الطرق في مواقع محددة  تأثير محدود ذاتأنها 

. رةطـو _ وطريق يعبد  )فراسينشارع (إلى محافظة طولكرم من مفرق كفيرت  المتجهالثانوي 

لذا يجب على مهندسي الطرق أن يراعوا في تصميماتهم أن ال تكون الطرق موازية للصـدوع،  

  .بهدف زيادة عمرها االفتراضي

، وتحتوي على الصخور الكلسـية  تنتشر في محافظة جنين الصخور الرسوبية بشكل عام     

صـخور أنهـا محـدودة    والدولوميت، والطباشير والصخور الجيرية غير النقية ، وتتميز هذه ال

الصالبة وتتكون نتيجة عمليات تراكم المفتتات النارية والمتحولة على شـكل طبقـات لتكـون    

  .2صخور رملية أو طينية أو حصوية وهي إما أن تكون من أصل عضوي أو ميكانيكي

تعتبر الصخور الجيرية التي ترتكز عليها طرق محافظة جنين بأنها مكونة مـن الكلسـيت       

صخور سهلة التشقق وتـذوب  ، وتعتبر هذه ال3قل من متوسطأيتميز بدرجة من الصالبة والذي 

تحتـاج   التي تقام على هذا النوع من الصخور في منطقة الدراسة فإن الطرق، ولذلك باألحماض

وتحتـاج إلـى   التي تتميز بأنها هشة  ةالطباشيريعن الصخور إلى طريقة معالجة معينة تختلف 

أنهـا شـديدة الصـالبة    ب الصخور الجيرية التـي تتميـز   بعض أنواعس بعك ،صيانة مستمرة

                                                 
1 - ARIJ,(1996),Opcit,P 32.   
 .65، ص، مرجع سابق)م1999(زوكة ،محمد خميس،  - 2
  .25، ص، مرجع سابق)م2000( جرار،مازن،  - 3
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، وتنشأ عن هذه الصخور تربة البحر المتوسط إضافة إلى الرندزنيا التـي يغلـب   1الدولوميتك

يظهـر أثـر   . 2عليها اللون الفاتح الناشىء عن غسل الصخور الجيرية الدولومية بمياه األمطار

 الطرق التي تنتشـر فـي  بالفعل بصفة خاصة عند تعبيد  التركيب الجيولوجي في محافظة جنين

جـزء مـن   _الرواسب الرباعية، أي في مناطق السهلية كما هو الحال في سهل جنين  تكوينات

وسمك طبقة  ردم أكثر إلى الطريقتكون حاجة ، حيث على سبيل المثال_ ل مرج بن عامر سه

       . يانفي تكوينات السينون من الطرق التي تنتشر الرصف تختلف

ثر التركيب الجيولوجي في النقل عند شق الطرق أو رصفها، كما تختلـف الطريقـة   أيظهر    

، ولـذا تختلـف   ا في المناطق الطينية أو الصخريةالمتبعة في الرصف في المناطق الرملية عنه

  . 3ي تسود المنطقةفي رصفها تبعا لطبيعة الصخور الت وسائل رصف الطرق والمواد المستخدمة

ن الطريقة المستخدمة حاليا في معالجة الطرق في محافظة جنين هي الطريقـة  أيمكن القول    

والتي تتميز بمقاومة قليلة نسـبيا ضـد االنحنـاء أو      ،4األمريكية ويطلق عليها الرصف المرن

صاحبها تغير مماثل فـي  الهبوط نتيجة تغير في شكل التربة األصلية أو في طبقة األساس التي ي

، وبعكس الرصف الصلب الذي يمتاز بمقاومته الكبيرة لالنحناء حيـث ال يسـمح   ة الرصفطبق

ممكن أن يتعرض للتشققات أو الكسر عندما تتعرض التربـة  البهبوط السطح الترابي، لكنه من 

ثـم   األرضيةوتتلخص عملية إنشاء الرصف المرن في تحضير . 5األصلية للتغيرات في شكلها

كمـا  . 6ووضع الخلطة اإلسفلتية ودحلها يودكها ورش اإلسفلت التأسيسوضع الطبقات وفرشها 

  ). 3(هو واضح في الشكل رقم

  

                                                 
  .85، مؤسسة الثقافة الجامعية، الكويت،صالجغرافيا الطبيعية أشكال سطح األرض/) 1974(شرف، عبد العزيز،  - 1
 . 103منشورات القدس المفتوحة ، فلسطين، ص ، جغرافية فلسطين،)م2002(جامعة القدس المفتوحة،  - 2
  . 25، ص، مرجع سابق)م1981(كامل عز الدين، فاروق،  - 3
  .67، ص، مرجع سابق)م2000(جرار ،مازن،  - 4
 .79 - 78ة ، ص، المملكة العربية السعودي، تقنيات الطرق) 2004( المؤسسة العامة  للتعليم الفني والتدريب المهني ، - 5
  .،مرجع سابق) م2010(أبو غالية ،إبراهيم، - 6



71 
 

  

  . مقطع لجسم الطريق يبين طبقات الرصف المختلفة): 3(شكل

  75،مرجع سابق،ص) م2004(ت الطرق، تقنيا:المصدر 

                    :                                                      التربة 4:2:3

  :1يسود في محافظة جنين أنواع مختلفة من التربة وهي   

  Terr Rossaتربة التيراروزا الحمراء .1

مـن  %  50ي ما يعادل كم مربع من منطقة الدراسة أ 286.99يغطي هذا النوع من التربة     

المرتفعـات  ة فـي  سمكها من جهة إلى أخرى فهي تكون رقيقة عـاد  تويتفاو ،مجمل مساحتها

كما هو الحال في األحواض الداخلية نتيجـة عمليـات االنجـراف التـي      ،وسميكة في السهول

  . تظهر توزع الترب في محافظة جنين) 9(مرتفعات الجبلية، والخريطة رقمتتعرض لها ال

  Rendzina) البنية والشاحبة ( تربة الرندزينا .2

  في ءف عن التربة الحـمراـ، ولكنها تختلوسطة البحـر المتـبة في مناطق تربتنشأ هذه التر  

، وتغطـي تربـة   2تربـة الحمـراء  الغني بالمواد العضوية من أسمك وأخصائصها، فهي تعتبر 

، بينما تغطي تربة الرندزينا الشاحبة %19.9أي ما نسبته كم مربع،113.97الرندزينا البنية نحو 

  %.0.8كم مربع أو ما نسبته4.66ما مساحته 

  
                                                 

1 - ARIJ,(1996),Opcit,P37    
  .14، ص، مرجع سابق)م2002(جامعة القدس المفتوحة،  - 2
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 Grumusolsرموسول تربة الك.3

كم مربع من محافظة جنين أو ما يعادل 167.5يغطي هذا النوع من التربة ما مساحته      

، وتتكون في األصل من التربة الغرينية، وتعتبر هذه التربة لزجة في الشتاء وصلبة 29.2%

  .عندما تجف

ي المنـاطق السـهلية   يظهر تأثير التربة بشكل واضح على الطرق المعبدة بمنطقة الدراسة ف    

اللينة التي تتعرض لعمليات التجفيف في فصـل الصـيف   ) تربة الجرامو(ذات التربة الغرينية 

  وتكون استجابتها للضغوط  ،يزيد من حجمها بعد تشبعها بالماءوالترطيب في فصل الشتاء مما 

ر، وكذلك يكون عمر الطرق في تلك المناطق قصي يوبالتال، ةالناجمة عن حركة المرور ضعيف

أو استمرار  ،تربة التراروزا اللينة الطمية التي تحتاج  الطرق المنشأة فوقها إلى تجديد الرصف

إلـى   اإلنسان، ولهذا يلجأ ة كما هو الحال في منطقة الدراسةعمليات الصيانة على فترات متقارب

إلـى الطبقـة   ونقله  ،تكوين أرضية صلبة حتى تتحمل الضغط الواقع عليها نتيجة حركة المرور

الناصرة حيـث بلـغ سـمك الـردم إلـى       _ كما هو الحال في طريق جنين  ،1التي أسفل منها

كما أنها  ، بعكس األراضي الصخرية والحصوية التي تعتبر األصلح إلنشاء الطرق ،2متر1.40

توزيع أطوال الطرق حسب نوع ) 7(ويبين الجدول رقم  ،3تطيل من عمر الطريق المنشأة عليها

 ، كما يظهر تأثير التربة جلياً علـى الطـرق الترابيـة   ،  مر فيها بمنطقة الدراسةتة التي الترب

فيالحظ أن الطرق التي تخترق ترب التيراروزا والرندزينا البنية كما هو الحـال فـي منطقـة    

  .الدراسة أفضل من الترب السوداء أو الرملية التي أشرنا إليها سابقاً

  

  

                                                 
  .76- 75،ص ، مرجع سابق)م2004(، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - 1
  .جنين –مدرية االشغال العامة ، ، مرجع سابق)م2010(أبو غالية، براهيم ، - 2
 .50، ص، مرجع سابق)م2003( إبراهيم محمد، عصام محمد، - 3
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  .ال الطرق حسب نوع التربة في محافظة جنينتوزيع أطو : )7(جدول رقم 

  نوع الطريق            

  نوع التربة 

 المجموع  طريق فرعي  طريق ثانوي  طريق رئيسي

  %  كم  %  كم  %  كم  %  كم

  30.8  114.3  29  81.9  11.1  5.2  62.5  27.2  الكرموسول

  39.6  147.7  38.7  109.3  71.3  33.3  11.7  5.1  التراروزا

  29.8  111  32.3  91.6  17.6  8.2  25.8  11.2  ة والبنيةالرندزينيا الشاحب

  100  373  100  282.8  100  46.7  100  43.5  المجموع

  .م2004المصدر، إعداد الباحث باالعتماد على خريطة الطرق ،

ي تخترق تربة التـراروزا  تيتضح من الجدول السابق أن مجموع الطرق الرئيسية والثانوية ال   

أو مـا نسـبته    ،كيلو متـر 147.7لى نسبة ويبلغ مجموع أطوالها نحو بمنطقة الدراسة تمثل أع

ـ  ف مساحة المحافظـة وسبب ذلك يرجع إلى أن هذه التربة تغطي نص ،39.6%  ت، فبينمـا بلغ

وبلغـت مجمـوع أطوالهـا     ،بة الكرموسول في المرتبة الثانيـة أطوال الطرق التي تخترق تر

أنها تغطـي  من  مالرغعلى ه النسبة مرتفعة وتعتبر هذ ،%30.8أو ما يعادل  ،كيلو متر114.3

ن يخترقـان هـذه   ين رئيسيي، ويعود السبب في ذلك إلى وجود طريقمن مساحة المحافظة% 29

إضافة إلى بعض األجزاء من طريق  ،الناصرة_ حيفا وطريق جنين_جنين  وهما طريق ،التربة

، فـي  طقة الدراسـة وبعض الطرق الفرعية كما في شمال شرق وجنوب شرق من نابلس_جنين 

أو مـا   ،كيلو متر111ينيا البنية والشاحبة نحو زحين بلغ أطوال الطرق التي تخترق تربة الرند

، ولكنها تعتبر قريبة مـن  من مساحة المحافظة% 21على الرغم من أنها تغطي % 29.8نسبته 

فرعية  نسبة الطرق التي تخترق تربة الكرموسول، والسبب ذلك يعود إلى وجود كثير من طرق

، ى بلدة كفـر راعـي  ـالفرعي المؤدي إلتخترق هذا النوع من التربة كما هو الحال في طريق 

  . الطرق الفرعية الموجودة في منطقة يعبد  ىـإلإضافة 
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  توزع الترب في محافظة جنين :)9(خريطة رقم 

  

، ظـة جنـين  أنماط االستخدام الزراعي في محافخريطة   الباحث باالعتماد علىإعداد :المصدر

  .، مصدر سابق)م2003(، 41ص
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  :مناخية الالعوامل 3:2:5

وتعتبر محافظة جنين جزءا من هذا المناخ الـذي   تنتمي فلسطين إلى مناخ البحر المتوسط،    

، كمـا تتـأثر منطقـة الدراسـة بالوضـع      جاف حار صيفا، ماطر معتدل شتاءا هــيتميز بأن

وتعـد الخصـائص   . 1القادمة من البحر المتوسـط الطبوغرافي والقرب من المؤثرات البحرية 

المناخية المختلفة من العوامل الطبيعية  المؤثرة على شبكات الطرق ووسائط النقـل المختلفـة،   

ذه الخصائص على النشاط النقلي من منطقة جغرافية ألخرى، ولهـذا تتـأثر   ــويتباين تأثير ه

برز هذه العناصـر مـا   أومن  ،مناخيةالطرق وحركة النقل في محافظة جنين ببعض العناصر ال

  : يلي 

  : درجة الحرارة واإلشعاع الشمسي)1

،  ؤثرة على النقل في منطقة الدراسـة يعد عنصر الحرارة من العناصر المناخية الهامة والم    

فـي   الرتباطه بارتفاع درجـات الحـرارة   ،ناحية الزمنيةالويعتبر هذا العنصر أكثر تأثيرا من 

أكثر من األيام الممطرة فـي   تكون فترات الصحوومن المعروف أن ، لصحوا فتراتبالصيف 

حتى  أيارويصبح تأثير هذا العنصر واضحا خالل أشهر الصيف التي تمتد من  .2محافظة جنين

تثيـر مشـاكل    درجات الحرارة المنخفضةفان ولهذا  .تقريبا األمطار حيث تنعدم الثاني تشرين 

يعتبر تساقط الثلج في منطقة الدراسة نادرا وسجلت فقـط  . 3فعةأكثر من درجات الحرارة المرت

 . لسنة باردة وممطرة بشكل اسـتثنائي اتلك م حيث كانت ظروف 1991من عام  2و 1في شهر 

تتميز درجة الحرارة باالرتفاع النسبي في فلسطين، ولكنها تختلف من منطقة إلى أخـرى مـع   

مقدار التعرض للمؤثرات الصحراوية أو البحريـة  االختالف في الموقع الجغرافي واالرتفاع، و

وفيما يخص محافظة جنين والتي تعتبر جـزءا مـن المرتفعـات     . وكذلك اتجاه الرياح السائدة

ويتراوح المتوسط  درجة مئوية، 20.3 بـ الفلسطينية فان المتوسط السنوي لدرجة الحرارة يقدر

                                                 
  .67، ص، مرجع سابق)م2000(جغرافية فلسطين،  - 1
  .73، ص، مرجع سابق)م2000( جرار، مازن،  - 2
  .12، ص، مرجع سابق)م1981( كامل عز الدين، فاروق، - 3
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يوضح الجـدول  . 1درجة مئوية27.6-12.1السنوي للنهاية الصغرى والنهاية والكبري ما بين 

الخمـس  سـطوع الشـمس الشـهرية خـالل      تمعدالت الحرارة ومعدالت عدد ساعا) 8(رقم

بكمية اإلشعاع  الحرارة يرتبط تأثير درجاتو .في محافظة جنين التي مضت  عاماً والعشروين

يتضح  .األولنسبتها العظمى في شهر حزيران ونهايتها الصغرى في كانون تكون الشمسي التي 

ذلك على شبكة النقل وحركة وسائط وقد انعكس من الجدول أن هناك تباينا في درجات الحرارة 

  .النقل وكذلك المشاة

  .م2009-1984لألعوام معدالت الشهرية لدرجة الحرارة ولعدد ساعات السطوع ال:)8(جدول 

معدل درجة الحرارة   الشهر           

 )درجة مئوية (
ع ساعات السطو 

 يوم/ساعة
 5.4 12.1 2 كانون 1

 5.6 13 شباط 2

 6.8 15 آذار 3

 7.8 20 نيسان 4

 9.7 22.5 آيار 5

 11.3 25.1 حزيران 6

 11.1 26.6 تموز 7

 10 27.6 أب 8

 9.1 27 أيلول 9

 8.1 23 1تشرين  10

 6.8 18 2تشرين 11

  5.4  13.7  1كانون  12

 8.1 20.3 المعدل  

  .، بيانات غير منشورة)م2010( رصاد الجوية في مدينة جنين،محطة األ: المصدر 

                                                 
  .يانات غير منشورة ، ب) م2011(محطة األرصاد الجوية، - 1
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، ومـن جهـة   محركات السيارات و إطاراتهاكما تعمل درجات الحرارة المرتفعة على إجهاد    

، ويعتبـر  1على حجم حركة المسافرين والمشـاة  اأخرى يؤثر ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضه

تسبب تجمد المياه علـى سـطح   يحيث  ،ة النقلرارة عامال سلبيا على حركانخفاض درجات الح

     .وبخاصة في فصل الشتاء الطرق إلى زيادة فرص االنزالق وحدوث التصادم

  :األمطار ) 2

  وغير ريقة مباشرة حد العناصـر المناخية الرئيسـية المؤثرة في النقل بطـأيعتبر المطر     

. 2لنوع التساقط والتوزيع الجغرافـي  يختلف تساقط المطر من منطقة إلى أخرى تبعا .مباشرة  

معظم ن إالغرب والشمال الغربي ، ولذا ف نتقع منطقة الدراسة تحت تأثير المنخفضات الجوية م

  .3بالماء اودرجة تشبعه ةالجوي اتالمنخفضهذه  األمطار تعتمد على

ـ      هر يبدأ موسم المطر في محافظة جنين من وسط شهر تشرين األول ويستمر حتى نهاية ش

تصل نسبة األمطار الساقطة خالل شهري تشـرين ثـاني وكـانون األول إلـى     . نيسان تقريبا

بلغت كمية المطر الساقطة فـي منطقـة أم    .من مجموع األمطار الساقطة على المحافظة80%

ملـم   226ملم، بينما بلغت في محطة رابا نحـو   778الريحان والتي تقع غرب المحافظة إلى 

ك يالحظ أن هناك تبايناً في معدالت األمطار في محافظة جنين على الرغم ، لذل4شرق المحافظة

 ملم 469بـمعدل سقوط المطر في منطقة الدراسة يقدر  .لهذه المحافظة من المساحة المحدودة 

معـدل  ) 9(و يوضح الجـدول رقـم   . ا في الصيف فال تهطل األمطارـأم. وهي أمطار شتوية

 عامـاً الخمسة والعشـرين  ر السنة في محافظة جنين خالل األمطار السنوية موزعة حسب أشه

  . م2009وحتى نهاية عام 

  

                                                 
 .50، ص مرجع سابق ،) م2003( محمد إبراهيم ، عصام محمد  - 1
  .25،ص ،مرجع سابق) م2000(علي ، أحمد عبد السالم ،  - 2
 .81،ص )م1981(مصلح الحروب ،صقر عبد،  - 3
4 - ARIJ,(1996),Opcit,P.P12-13    
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  .م2009-1984 لألمطار من عاممعدالت الشهرية ال:)9(جدول 

 ملم /معدل األمطار   الشهر           
 101.0 2كنون  1

 99.8 شباط 2

 70.7 آذار 3

 14.3 نيسان 4

 2.4 آيار 5

 0.7 حزيران 6

 0.0 تموز 7
 0.0 أب 8

 0.0 أيلول 9

 14.3 1تشرين  10

 58.0 2تشرين 11

  107.8  1كانون  12

 469 المعدل السنوي  

  .، بيانات غير منشورة)م2010(محطة األرصاد الجوية في مدينة جنين،: المصدر 

أن أعلى كمية من األمطار سجلت قي شهر كانون األول ، في ) 9(يتضح من الجدول رقم   

، بينما في أشهر الصيف  والتي تمتد من حزيران إلى أيلول آذاراألمطار في شهر  حين تتناقص

  . تكون نادرة أو ضئيلة

شبكة الطرق وحركة النقل،  ىهناك تأثير لألمطار ونظام سقوطها خالل أشهر الشتاء عل   

تؤدي  ،1يوما خالل موسم المطر 57معدالت المياه الهاطلة وعدد أيام الهطول التي تتوزع على ف

إلحداث الجريان السطحي على شكل سيول ومجاري مائية تخضع في جريانها لنظام أحياناً 

ودية وارتفاع األالمطر السائد في حوض البحر المتوسط ويتميز هذا النظام بجريان المياه في 

  .مما يعيق حركة وسائل النقل في مناطق الجريان ،2غزارتها أثناء هطول األمطار

                                                 
 .84، صمرجع سابق) م 1984(هيئة الموسوعة الفلسطينية ، - 1
 .76، صمرجع سابق ،) م2000(مازن ، جرار،  - 2
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وخاصة الترابية منها ألن سطوحها  ،األمطار إلى تعطل النقل على الطرقيؤدي سقوط     

كما يظهر تأثير . تكون مكشوفة حيث تتحول إلى طرق زلقة تتعطل أو تؤثر على حركة النقل 

المطر في تكون المسيالت المائية التي تسبب تآكل جوانب الطرق المعبدة، مما يؤدي إلى ضيق 

كما يؤثر تراكم . 1هذه الظاهرة في الطرق الفرعية بشكل خاص يمكن مالحظة، واتساع الطريق

ركبات على المجروفات الناتجة عن جريان الماء على سطح الطريق إلى التقليل من سرعة الم

  .طرق المحافظة

  الضباب ) 3

وخاصة في الطرق الرئيسية،  ،تي انسيابية حركة السياراـهر تأثير الضباب فـيظ      

  فيضطر

، بسبب انعدام الرؤيا على أو التوقف تماماً ببطء شديد جداًللسير على الطريق ارة السي قسائ 

  . الظاهرة محدودة في منطقة الدراسة  ه، ولكن يعد تأثير هذ2هذه  الطرق

  الرياح ) 4

يعتبر تأثير هذا العنصر محدودا على حركة وسائط النقل في محافظة جنين، ويظهر أثر     

ائط النقل عكس الرياح، كما تتسبب رياح الخماسين التي تأتي من الرياح عندما تكون وس

  . الصحراء الكبرى و شبه الجزيرة العربية في حجب الرؤية

  :العوامل البشرية  3:3

كـة  تلعب العوامل البشرية دورا مؤثراً في مستوى تطور شبكة طرق النقل وتوزعهـا وحر    

نها ناجما عن التطور الطبيعي لسكانها ومظـاهر  ، سواء ما كان مالنقل عليها في منطقة الدراسة

ا طارئاً بفعل سياسـات سـلطات   ه، أو ما كان منشطتهم االقتصادية التي يمارسونهاوأن نالعمرا

التي أحـدثها بنـاء جـدار    وخاصة تلك ، م1967ي للضفة الغربية منذ العام االحتالل اإلسرائيل

  .  الفصل العنصري

  

                                                 
  . )م2010(الدراسة الميدانية ،  - 1
 .19، ص، مرجع سابق)م1981(كامل عز الدين، فاروق،  - 2
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  : السكان 1:3:3

ن شبكات الطرق في المقام األول هو خدمة السكان في مراكز تجمعاتهم التي إن الهدف م   

دعي مزيدا من فالحجم السكاني الكبير يست ؛لوقت بعمليات اإلنتاج واالستهالكترتبط في ذات ا

، وتبدو العالقة رة النقل يستدعي مزيدا من السكان، ووجود الطريق ووفالطرق ووسائط النقل

، ولهذا تعد العالقة بين توزيع السكان 1ل ووسائله عالقة متداخلة ومعقدةبين السكان وطرق النق

، أي يزداد حجم الحركة على الطرق كلما 2وكثافتهم وأطوال الطرق ووسائل النقل عالقة طردية

وبذلك  ،في المحافظةالتجمعات السكانية أكبر من مدينة جنين  عتبرت .زادت الكثافة السكانية 

  .منخفضة السكان العمرانية ر مقارنة بالمراكز ـاكب اليهون حجم الحركة عـيك

، وعليه في حركة النقل في منطقة الدراسة تعتبر الكثافة السكانية من أهم الضوابط التي تتحكم   

تطورهم العددي أو من حيث فان التعرف على سكان المحافظة سواء من حيث توزيعهم و

خطوط النقل في محافظة جنين سواء في  انتشار في ثر واضحأ من لما له اً، يعد ضروريكثافتهم

العالقة بين أطوال ) 10(ويوضح الجدول رقم . شبكة الطرق أو تشغيل وحدات النقل وكثافتها 

  .الطرق وعدد السكان في محافظة جنين 

  ).م2007-1997(أطوال الطرق وأعداد السكان في محافظة جنين) 10(جدول 

 نسبة الزيادة عدد السكان العام

% 

أطوال طرق المحافظة 

 )كم (

%نسبة الزيادة

 ****** 108.0 ****** نسمة195299)1(م1997

 %71.1 373.0 %20.8 نسمة246.685)2(م2004

 %6 396.8 %2.7نسمة 253.558)2(م2007
- ت، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآ) م 1999(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) 1: (المصادر

  .47نوع التجمع السكاني،ص –م،سلسلة التقارير اإلحصائية 1997

/http://www.pcbs.gov.ps/Portals-الفلسطيني،  للجهاز المركزي لإلحصاء يالموقع االلكترون) 2(

PCBS/Documents/jen.htm م12/11/1020بتاريخ    
                                                 

  .149، االنجلو المصرية ، القاهرة ، ص ، أسس جغرافية النقل)م1959(عبده ،سعيد أحمد،  - 1
 .56ص ،، مرجع سابق)م2003(محمد إبراهيم، عصام ، - 2
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النقل ووسائله في منطقة  أهمية كبرى في توزيع شبكةضح من الجدول السابق أن للسكان يت    

يؤثر بشكل مباشر علـى بينـة    نهإف ،، وتتأكد هذه الحقيقة عند أي تغير في حجم السكانالدراسة

القـة  ، فالكثافة السكانية تعني شبكة كثيفة من النقل وزيادة معدل الحركة حيـث تكـون الع  النقل

   .بينهما طردية

  العمران 2:3:3

  ، أن الطريقلتجمعات السكانية في محافظة جنينى بعض اـيتضح من الدراسة الميدانية عل     

تفاوت درجة الجذب تبعا ت، والعمران إلى جواره وعلى امتداده ب دورا رئيسيا في جذبــلعي 

، مثل بلدة سـيلة  الطريق الثانوي، فالطريق الرئيسي أكثر جذباً من للقرب من الطريق الرئيسي

الواقعتـان  ، وكذلك اليامون وسيلة الحارثية نابلس_ جنين  الرئيسي شارعالعلى الواقعة الظهر 

بين الكتلة القديمة للتجمعات السـكانية   األرضيالحظ أن مساحات ، والرئيسيعلى شارع حيفا 

ميدانية أن المحالت العمرانيـة  تمأل بالمساكن، اتضح من الدراسة الفي هذه التجمعات والطريق 

كبر من حيث الحجم والمساحة وعدد السكان أالتي تقع مباشرة على الطريق الرئيسي أو الثانوي 

ومثال على ذلك جنين التي تقع في أقصـى شـمال    .عن مثيلتها التي تقع على الطرق الفرعية

فـي أشـكال المراكـز    ، وقد أثرت الطـرق  والتي يمر فيها ثالثة طرق رئيسيةالضفة الغربية 

  . الباشا بير ةـقري ، فغالبا ما يكون شكلها قريب إلى الشكل الطولي مثلالواقعة عليهاالعمرانية 

، إدارية عبر فترات تاريخية مختلفـة يالحظ أن منطقة الدراسة تعرضت إلى عدة تقسيمات     

، التابعة لها اد القرىوفي كل فترة تاريخية كانت هذه المحافظة تتغير في حجمها ومساحتها وأعد

ورغم إعطاء بعض المراكز التابعة للمحافظـة صـفة بلديـة بعـد قـدوم السـلطة الوطنيـة        

لمحافظـة  لتلعبـه كمركـز   الذي تحتفظ بالدور  بقيت مدينة جنينإال أن م، 1993الفلسطينيةعام

طـة  وتظهـر الخري . م 1948بالنسبة إلقليمها أو محافظات الضفة الغربية والمدن المحتلـةعام 

 ه كبيرةـأهمية نقلي ز المحافظةـلمرك .مرانية وبعدها عن مركز المحافظةالمراكز الع) 10(رقم

أصبح النشاط النقلي بين مركز محافظـة جنـين   بحيث ، ز العمرانية التابعة لهاـبالمراكمقارنة 

ـ   وظ ليالًـوتقل بشكل ملح يوميا تنشط نهاراً والقرى التابعة مظهراً ة ـ، بسـبب ارتبـاط حرك
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، ممـا  نها التي تتعطل خـالل سـاعات الليـل   ة مـط النقل وخاصة العامـالسكان بتوفر وسائ

  :، ونذكر منها 1دد الوظـائفـكسـب مدينة جنين أهمية تعأ

 الوظيفة اإلدارية ) 1 

تعتبـر مدينـة    ،2بلدة وقرية 94وتضم ، نسمة 253.558 نحو محافظة جنينبلغ عدد سكان     

، وتضـم  من أكبر بلـداتها قباطية ويعبد واليامون وعرابة ن، كما تعد جنين مركزاً لمحافظة جني

المدينة مجموعة من الدوائر الحكومية كمحافظة جنين ومديريـة الزراعـة ومديريـة الصـحة     

ومديرية األشـغال العامـة ومحطـة    مديرية الداخلية الحكم المحلي ووالتربية والتعليم مديرية و

  . غيرها من المؤسسات الحكوميةو . ...األرصاد الجوية ودائرة السير 

   الوظيفة التجارية)2

م نحو حيفا والناصرة وبيسان وصفد ، وبعد انتهـاء  1948جنين وجهة التجارة قبل مدينة كانت 

م انقطعت خطوط المواصالت مما واجه التجارة صـعوبات كثيـرة نتيجـة    1948الحرب عام 

لحركـة  بعد استقرار األوضـاع بـدأت ا  و .م 1948الوضع السياسي الجديد الناتج عن الحرب 

الخارج وتصدر المنتجات  ، فأصبحت تستورد المنتجات الصناعية منالتجارية تعود إلى المدينة

، وانتعشت الحركة االقتصادية فيهـا  م1967لحقيقي في المدينة بعد عام التطور ا أبد .الزراعية

علـى الطـرق    ئع واألشخاص كمركز عبور للبضا وعادت جنين بأهميتها التجارية مرة أخرى

بكافـة   ننشأت الشوارع واألحياء الحديثة وامتد العمـرا  .الواصلة بين شمال فلسطين وجنوبها

د بناء الجـدار  بعولكن .3على الشوارع الرئيسيةاالتجاهات خاصة نحو الشمال والشمال الغربي 

فتـرات   طـول الحركـة وكـذلك   تقطع خطوط بسبب  ة الدراسةفي منطققيدت حركة التجارة 

وكذلك  ،من والى المحافظة من ناحية ثانيةن ناحية، وتحديد مواعيد الدخول والخروج االنتظار م

  .ثالثةم من ناحية 1948المقيمين داخل فلسطين المحتلة  نللفلسطينييتحديد نقاط عبور 

                                                 
  .82، ص، مرجع سابق)2000(مازن، جرار،  - 1
 . 11- 7، ص، دليل التجمعات الفلسطينية)م2000( لإلحصاء الفلسطيني، يالجهاز المركز- 2
  . 87، ص، مرجع سابق)م1984(هيئة الموسوعة الفلسطينية،  - 3
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  ظة جنين وبعدها عن مركز المحافظةالمراكز العمرانية في محاف :)10(خريطة رقم

  

م ، ونشرة دليل المسافات 2007إعداد الباحث باالعتماد على خريطة محافظة جبين،: المصدر 

  .7-1،مرجع سابق ، ص) م2000(بين التجمعات السكانية في الضفة الغربية ،
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  : النشاط االقتصادي  3:3:3

ن نوع وذلك أل ,ي تؤثر على النقل ومدى فاعليتهيعد تعدد النشاط االقتصادي من أهم العوامل الت

  .1حرفة أو النشاط االقتصادي هو المسؤول عن نشاط أنماط شبكة النقل وتوزيعهاال

، وذلك الن االختالف في التخصص الوظيفي للسكان عالقة بين النقل والتخصص الوظيفيهناك 

يستدعي الحركة، كما أن تميز منطقة بوظيفة معينة قد يستدعي مزيدا من الطرق ووسائط النقـل  

، ويمثـل النشـاط   تعد محافظة جنين منطقـة زراعيـة  . 2لنشاط االقتصاديالتي تعتبر شرايين ا

، %27.3بحـوالي   وتقدر نسبة العاملين في النشاط الزراعي ،لسكانها الزراعي النشاط الرئيسي

قـدر نسـبة   ت، وثيرها محدود على طرق وسـائل النقـل  أما الوظيفة الصناعية فهي محدودة وتأ

بشكل عـام  في محافظة جنين المشاركة  ةالقوة العاملنسبة ت ، بينما بلغ%9.8العاملين فيها نحو

  .نسمة253.558من مجموع عدد السكان والبالغ نحو 3 %45.5نحو 

الن ذلـك  ي من ناحيـة ثانيـة،   ارتباط واضح بين وسائل النقل من ناحية واإلنتاج الزراعهناك 

ولذا ال بد مـن تـوفر    ،4نقل اإلنتاج الزراعي من مناطق إنتاجه إلى مناطق استهالكهيستدعي 

لـوحظ أن وسـيلة النقـل     .عد على عدم إتالف هذه المنتجـات وسيلة نقل سهلة ورخيصة تسا

إضافة إلى الشاحنات الصغيرة من اجل نقـل   ،ة في بعض قرى المحافظة هي الدوابالمستخدم

  .المدينةالمحاصيل الزراعية إلى مراكز استهالكها أو تجميعها في المركز 

حديثة العهد في محافظة جنين حيث كانت الصناعات حتى بداية السبعينيات مـن  تعد الصناعة  

 القرن الماضي عبارة عن ورش صناعية كالمحادد والمتاجر تعمل على تلبية حاجات المجتمـع 

ذلك كون محافظة جنين محافظة زراعية تعتمد فـي نشـاطها   السبب في ، واالستهالكية المحلي

                                                 
  .72، ص ، مرجع سابق) م2003(محمد إبراهيم ، عصام ، - 1
 .53، ص ، مرجع سابق)م1981(روق،كامل عز الدين ، فا - 2

،رام اهللا،  م2007:التقرير السنوي –،مسح القوى العاملة الفلسطينية )م2007( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 3-

  .73- 72فلسطين، ص
 .75- 74، ص ، مرجع سابق) م2003(محمد إبراهيم ، عصام ، - 4
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ا أن اإلنتاج الصناعي فـي منطقـة الدراسـة يتسـم     ــكم. 1ياالقتصادي على القطاع الزراع

، ويدل على ذلك أن نسبة النشاط الصناعي تـأتي فـي   عف إذا ما قورن باإلنتاج الزراعيبالض

ـ المحافظةالمرتبة الرابعة من بين األنشطة االقتصادية التي يعمل بها سكان  نسـبة   ت، حيث بلغ

بأنها المحافظة من بين محافظات الضفة الغربية وتصنف  .%9.8العاملين في النشاط الصناعي 

، وذلك لعدم توافر مقومات إنتاج من ناحية، وسوء التخطيط الصناعي ذات قوة صناعية محدودة

وسائل النقل خاصة في السـنوات  ووقد أدى التحسين الذي طرأ على الطرق . 2من ناحية أخرى

  . اتاعالصنقيام بعض األخيرة بعد دخول السلطة الوطنية إلى 

ثر النشاط الصناعي واضحا على إنشاء الطرق المرصوفة قرب التجمعات السـكانية  أيبدو     

توجد عالقة بـين الوسـيلة    . المنطقة الصناعية التي تقع شمال مدينة جنين كما هو واضح في 

العمـال مـن   المواد الخام والمواد المصنعة وعلى نقل الوسيلة  والنشاط الصناعي حيث تساعد

سـهل  تن سكناهم إلى مواقع أعمالهم، ولذلك تسعى المصانع إلى التركز في المواقـع التـي   مكا

على طريق جنـين نـابلس    ، كما هو الحال في مقالع و مناشير الحجرليهاإحركة االنتقال منها و

  . 3على سبيل المثال

  : التطورات السياسية وأثرها على شبكة الطرق وحركة النقل  4:3:3

دراسة التغيرات السياسية على الوضع العام للمحافظة من حيث االنكمـاش فـي    ظهر أهميةت   

، إضافة إلى شبكة الطرق من حيث امتـدادها  د المراكز العمرانية التابعة لهامساحتها أو في أعدا

،  وخارجهـا  وأهميتها، وبالتالي التأثير على حركة النقل داخل المحافظة اأو التغير في اتجاهاته

كن دراسة التغيرات السياسية التي أصابت محافظة جنـين بمعـزل عـن التغيـرات     ولذا ال يم

  .  4السياسية التي أصابت فلسطين بشكل عام

                                                 
،أطروحة ماجستير غير منشورة ،  "دراسة جغرافية"افظة جنين ، الصناعة في مح) م1997(غانم ،مصطفى عثمان ،  - 1

  .17جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، ص
  .100 -  98صنفس مرجع ،  - 2
 .77- 76، ص ، مرجع سابق) م2003(محمد إبراهيم ، عصام ، - 3
 . 77،ص، مرجع سابق)م2000( جرار ، مازن،  - 4
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كيلو متر مربع، وبعد احتالل اليهود أجزاء  835.214م نحو 1948بلغت مساحة جنين قبل عام 

 تبلغ اضي فلسطينوإقامة دولة إسرائيل على أكثر من ثالثة أرباع أر م1948من فلسطين عام 

م خلق واقع 1948وعندما أقيمت دولة إسرائيل بعد عام  .1كيلو متر مربع592مساحة هذا اللواء 

وألحق الجزء المتبقـي مـن فلسـطين     اسياسي جديد، أثر على كل من شبكة الطرق واتجاهاته

غلقـت  ظهر تأثير إقامة دولة إسرائيل على شبكة الطـرق حيـث أ   . للمملكة األردنية الهاشمية

، وترتب على هذا الوضع الجديد أن أصـبح  2الطرق التي ربطت الضفة الغربية بمنطقة الساحل

اتجـاه خطـوط   ولذا انحسر  خط الهدنة نقاط انقطاع أو نهايات للطرق تتوقف عند هذا الخط ،

وفيما يتعلق بمنطقة الدراسة فصـلت عـن   . الجنوبيالحركة في المحافظة إلى االتجاه الشرقي و

ق الشمالية من فلسطين واقتصر اتجاهها على المناطق الجنوبية من الضفة الغربية وفقدت المناط

      .             مركزها التجاري بسبب انقطاع خطوط النقل والمواصالت

الحكومة من قبل  ، فشهدت الطرق تطور نسبياًة لألردنم ضمت الضفة الغربي1950وبعد عام  

اإلسرائيلية بما فـي ذلـك منطقـة    _ إلى خط الهدنة األردنية وذلك من أجل الوصول  ةاألردني

الدراسة التي يحيط بها الخط من ثالثة جهات، وبذلك تغير اتجاه خطوط المواصالت الرئيسـية  

إلـى  فبعد أن كانت من الشرق إلى الغرب للوصول إلى الموانئ الفلسطينية أصبحت من الشمال 

، ومن الغرب إلى الشرق باتجاه المملكة 3لمملكة األردنيةالجنوب للوصول لميناء العقبة بالنسبة ل

األردنية بالنسبة لسكان الضفة الغربية، وكان من الطبيعي أن تتأثر حركة النقل فـي محافظـة   

كانت تستخدم  التي ألنها تعتبر أحدى المحطات الرئيسية والتي كان لواء جنين جزءاً منها نابلس 

  . 4للوصول إلى األردن

أثره للجزء المتبقي من فلسطين المعروف بالضفة الغربية  م1967اإلسرائيلي عام  اللالحتلكان 

فمن حيث المساحة اللواء ضمت طوباس وما حولها إلى لـواء جنـين   على طرق المواصالت ، 

                                                 
  .11-10، صمرجع سابق، )م1988(الدباغ ، مراد،  - 1
 .78-77، ص، مرجع سابق)م2000( جرار ، مازن ، - 2
، دار الشروق للنشـر  ، الضفة الغربية بيانات وحقائق أساسـية )م1987(ترجمة ياسين جابر،  -بنفنـستي  ميرون   - 3

  ،78األردن، ص–والتوزيع ،عمان 
 .78-77،ص، مرجع سابق) 2000(جرار ،  - 4
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من المساحة الكلية للضفة الغربيـة  % 17.4أو ما نسبته )  2كم985(الذي غدت مساحته تقارب

خط العـام  طرق في الضفة الغربية على شكل خط طويل متفرع وكان الفكانت شبكة ال. 1آنذاك

منه في محافظة جنين مشكال  ، ويمثل هذا الخط البداية الذي يمر جزءيمر بوسط الضفة الغربية

ـ وكان إنشاء الطرق . باللغة اإلنجليزية  )  Y(حرف  ي إسـرائيل يسـير بحسـب المفهـوم     ف

يفترض وجـود خطـوط   الذي ؛ ئد في أواسط السبعينياتئيلي الساي اإلسراالجغراف ياإلستراتيج

بإنشاء الخطة استندت هذه  .دون أن يكون هناك خطوط طرق رئيسية غرب شرقشمال جنوب 

ية مع مثيالتها في تلك الفترة على بعض المبادئ منها دمج شبكة الطرق اإلسرائيل ةرئيسيطرق 

رات الجديدة وتجنب التجمعات العربية ، إضافة إلى الوصول بين كتل المستعمفي الضفة الغربية

   .2الرئيسية

استمرت السياسة اإلسرائيلية في إنشاء الطرق وفقا لمصالحها التي تتطلب تسهيل التواصل مـع  

، وكذلك إيجاد وصالت وطرق مباشرة بين الطـرق  لمخطط لبنائهاالوحدات السكنية اليهودية أو ا

بلغ عدد المستعمرات في منطقـة الدراسـة    .3مراتالقائمة من اجل االتصال المباشر بين المستع

إدراك خطورة هـذه  بسهولة ، ويمكن عة داخل المحافظة أو بالقرب منهامستعمرة واق) 11(نحو

ولـم  . 4ة األولىـالخطوط باعتبار أن هذه الطرق ترتكز أساسا على خدمة المستعمرات بالدرج

بعد اتفاق إعالن المبـادئ الفلسـطيني   إسرائيل عن سياستها الهادفة للسيطرة على األرض تغير 

، ولـذا  5م، وبذلك تغيرت أساليبها حسب طبيعة المرحلة التي تمـر فيهـا  1993اإلسرائيلي عام 

باسم الطـرق   شرنا إليه سابقاًأالطرق وهو ما المزيد من لجأت إلى استخدام مصطلح جديد لشق 

ليين قسمت أراضي الضفة الغربية إلـى  بين الفلسطينيين واإلسرائي أوسلوفبعد اتفاقية . االلتفافية

                                                 
 .14،ص ،مرجع سابق) 2007(محافظة جنين،  - 1
  .78،ص، مرجع سابق) 2000(جرار ،  - 2
 .79، ص،مرجع سابق ) 1987( بنفنـستي ميرون ، - 3
  .129،ص ،مرجع سابق) 2007(محافظة جنين،  - 4
 .79، ص، مرجع سابق)2000(مازن، جرار،  - 5
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  1:كالتالي نتحكم من قبل الفلسطينييووفقاً لهذه االتفاقية فأن مستوى ال ،Cو  Bو Aثالثة مناطق 

 أمنيـاً ومـدنياً   تشمل المدن الفلسطينية وتكون تحت السيطرة الفلسطينية:  Aمنطقة  •

  . من مساحة الضفة الغربية %  3وتمثل ما نسبته 

تشمل القرى والبلدات الفلسطينية وتكون للسلطة الفلسـطينية السـيطرة   و:  Bمنطقة  •

 .من مساحة الضفة % 27الكاملة من الناحية المدنية واإلدارية وتمثل ما نسبته 

دد كبير من المناطق السكنية الفلسـطينية إضـافة إلـى    ى عل علتوتشم: Cمنطقة   •

 ،ن مساحة الضفة الغربيةم % 70ية والنقاط العسكرية وتمثل المستعمرات اإلسرائيل

 . ويكون السيطرة األمنية والمدنية فيها إسرائيلية 

، وتضم مدينة جنين الخاضعة للسلطة الفلسطينية Aمنطقة فقد شملت فيما يتعلق بمنطقة الدراسة 

 Bبينما منطقـة   . من مساحة منطقة الدراسة%  1.19باإلضافة إلى مخيم جنين، وتمثل حوالي 

تحتوي على القرى والبلدات وتمثـل  الناحية التنظيمية تحت السيطرة اإلسرائيلية والتي بقيت من 

الخاضعة بالكامل لسـلطة   Cمن مساحة المحافظة، في حين مثلت منطقة %  53.18ما نسبتها 

 . 2ما تبقى من مساحة المحافظة قوات االحتالل اإلسرائيلي

ية أوسلو ال تخضع لسـلطة واحـدة بـل    التفاق وفقاً يتضح مما سبق أن األراضي الفلسطينية   

السـلطة  ، ورغم ذلك تقوم بما في ذلك شبكة الطرقمشاريعها على لسلطتين متناقضتين مما أثر 

المختلفة مثل المسـاعدات   المتاحة الوطنية الفلسطينية بانتهاج خطة للعناية بالطرق عبر الوسائل

  : 3الدول المانحة ونذكر منها تالتي تتلقاها عبر مؤسسا

  ) . U N D P( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

 . (PECDAR) واألعمارالمجلس الفلسطيني للتنمية  -

                                                 
1 - ARIJ,(1996),Opcit,PP31-32   
2 - Ibid,PP31-32    
  .م12/8/2010:بلة بتاريخ أجريت المقاأبو غالية ،أبراهيم ، - 3
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  .الرؤيا العالمية -

 ) . U S A I D( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -

، وكـذلك وزارة النقـل   المتمثلة بوزارة األشغال العامـة  إضافة إلى دور المؤسسات الحكومية

  .المواصالتو

م ، فقد بلــغ عـدد   2005منها عام  وأزيل عددقائمة  أمـا بالنسبة للمستعمرات التي كانـت 

. 1ثـر واضـح على شبكة الطرقأكـان له مما خمـس مستعمرات،  التي أزيلتالمستعمرات 

منطقـة الدراسـة   وتعتبـر   .يمكن القـول أن محافظـة جنين تمـتاز بالتواصل الجـغرافي و

كمـا   ،بين أجزائهـا لفلسـطينية مساحـة مـن حيث التـواصل الجغرافي كـبر المحافظات اأ

مركز المحافظة باستثناء المنـاطق المعزولـة خلـف    ليالحظ تواصل التجمعات السكانية التابعة 

  . الجدار 

  :  الجدار الفاصل  5:3:3

دد الطـرق الواصـلة  ـ، ويحد من عل على تقطيع خطوط الطرق وعرقلتهاالجدار الفاصيعمل 

الضـفة  منـاطق  باقي مع  بعضها البعض ومع مركز المحافظة بين التجمعات خلف الجدار مع

وكـذلك هـدراً    الغربية، كما يعمل على زيادة كلفة االنتقال للسكان أو زيادة كلفة نقل منتجاتهم

 ن، ويعمل على حرمان الفلسطينييور خطير في نوعية الحياة للمجتمع، مما يؤدي إلى تدهللوقت

ـ    من مصاد ة ر البيئة الطبيعية كما يحد من إمكانية المحافظة عليها، فـان الجـدار يـؤثر بطريق

ولذا يؤدي إلى وقف خدمات المواصالت العامـة فـي    ،مباشرة على إمكانيات الوصول لألفراد

  .2عليهاكما يؤدي إلى وضع قيود مشددة  ،رالمناطق الريفية وخاصة الواقعة خلف الجدا

                                                 
  .131، ص، مرجع سابق)م2007( محافظة جنين،  - 1
، تأثير جدار الفصل العنصري على استدامة أنظمة النقل والمواصـالت وخـدماتها فـي    )م2004( ،أبو عيشة، سمي - 2

ـ  -أ العلوم الطبيعية، جامعة النجاح الوطنية، نـابلس   –مجلة جامعة النجاح لالبحاث  فلسطين،  -18طين ، المجلـد  فلس

  . 291، ص 2العدد
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وأدى  .م2003من بناء الجدار في نهاية تمـوز   تم إنهاء المرحلة األولىنه أالجدير بالذكر من  

من مساحة  كيلو متر مربع 107من  نإلى حرمان الفلسطينييالجدار في نهاية هذه المرحلة بناء 

فلسـطيني أصـبحوا    12000قرية يسـكنها حـوالي    16عزل  وأدى كذلك إلى الضفة الغربية

، في حين بلـغ عـدد القـرى    1اإلسرائيلية_ هدنة األردنية معزولين بين الجدار الفاصل وخط ال

  .2المعزولة في محافظة جنين خمسة

  يظهر تأثير الجدار على بنية شـبكة الطرق في محافظة جنين من خالل أطوال الطـرق    

مـن إجمـالي   %  3.94كم، أو ما نسـبته   14.701حو بنتقدر والمعبدة التي تقع خلف الجدار  

مجموع أطوال الطرق التـي قطعـت ونسـبتها    ) 11(ويبين الجدول رقم . ظةالمحاففي الطرق 

  .حسب نوع الطريق في محافظة جنين

  .أطوال الطرق التي قطعت داخل الجدار الفاصل ونسبتها حسب نوع الطريق :)11(جدول 

 نوع الطريق

أطوال الطرق خلف 

 الجدار

إجمالي أطوال الطرق في 

 النسبة المؤية  المحافظة

كم 0.101 رئيسي كم 43.5   0.23%  

كم 8.7 ثانوي كم 46.7   18.6%  

كم 5.9 الفرعية كم 282.9   2.1%  

كم14.701 المجموع  373.0 3.94%  

  .  م2004من احتساب الباحث باالعتماد على خريطة النقل والمواصالت ،: المصدر 

إذ ، خلف الجدار أنواع الطرق التي تقعقل أأن الطرق الرئيسية تمثل ) 11(يبين الجدول رقم    

من إجمالي هذا النوع من الطرق فـي منطقـة   %0.23أو ما يعادل   كم 0.101بلغ طولها نحو 

ويعود هذا إلى أن نسبة األراضي المصادرة في المحافظة والتـي تخترقهـا الطـرق     .الدراسة 

                                                 
  .10، صمرجع سابق) م2007( ، بارود، نعيم سليمان - 1
، أوقفو جدار الفصل العنصري في فلسطين،حقائق وشـهادات ودعـوة   )م2003(شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، - 2

 .33-32، صللعمل القدس
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أو مـا   كم8.7، في حين بلغ طول الطرق الثانوية التي تقع خلف الجدار نحو الرئيسية قليلة جداً

 نسبة بالمقارنة مع الطرق الفرعيةمن مجموع هذا النوع من الطرق، ويمثل أعلى %18.6نسبته 

مـن مجمـوع   %  2.1كم أو ما يعادل5.9نحو الطرق الفرعية التي تقع خلف الجدار بلغ طول 

 من الطريق المتفـرع عـن   اًكبير اًأن الجدار يقطع جزءإلى ذلك يرجع ، أطوالها في المحافظة

م، مما يؤثر على إمكانيات الحركة بـين  1948نابلس والمتجه إلى األراضي المحتلة عام_جنين

  . اً، وبين القرى بعضها بعضوالقرى ة جنيننيمد

إن الدخول إلى المناطق المعزولة الواقعة خلف الجدار، أو الخروج منها يتم من خالل إقامـة     

البوابات الحديدية والحواجز العسـكرية  نقاط عبور في مناطق محدودة على نمط نقاط التفتيش و

مما يضطر الركاب إلى تغيـر وسـيلة المواصـالت     التي أقامتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

، مما يحد من 1بوابة )11(بلغ عدد بوابات الجدار في محافظة جنين. واالنتقال إلى وسيلة أخرى 

عبور الواقعة على الجدار تعمل في نقاط التعد  . خطوط المواصالتويقطع حرية التنقل ويعرقل 

يؤدي إلى الحد من إمكانيـات  مما ، تقرره سلطة االحتالل اإلسرائيلي وفقاً لما أوقات محددة فقط

الوصول إلى األسواق، كما يؤدي إلى الحد من إمكانيات الوصول إلى المناطق التي تتوافر فيها 

 .مها مدينة جنين إلى سكان المحافظـة وغيرها من خدمات التي تقد الخدمات الصحية والتعليمية

تصدرها سلطات الحكـم   تصاريح مرور خاصةبواسطة إن الدخول للمناطق المعزولة ال يتم إال 

ان الدخول والخروج إلى المناطق التي تقع خلف الجدار يحكمـه القـرار   . العسكري اإلسرائيلي

ق في الضفة الغربية ومن م حول إغالق المناط2003/ 10/ 2العسكري اإلسرائيلي الصادر في 

  :2بعض بنوده

  . المغلقة  ةيستثنى أيضا من ذلك كل شخص يعطى تصريحا للدخول أو البقاء في المنطق _

  عاما يسـمح  16، فكـل شخص بلغ كل دائم في المناطق المغلقةبالنسبة للذين يسكنون بش _

                                                 
 .9، ص، مرجع سابق) م2008( مكتب الشؤون االنسانية ، - 1
  .297 - 296، ص مرجع سابق) م2004(ابوعيشة ، سمير ، - 2
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، وحسب ما هو محدد وبا في حالة حصوله على تصريح مكتله بدخول هذه المناطق والبقاء فيه

  . في التصريح 

عاما الذين يسكنون داخل المناطق المغلقة البقـاء   16يحق لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  _

تصـريح  ، ويسمح لهم الدخول والخروج فقط في حال الحصول على بفيها دون تصريح مكتو

  . توبا ، أو كان مرافقا لشخص تم منحه تصريحا مكسنة 12مكتوب إذا تجاوز سن 

، وحسب األوضـاع التـي يحـددها الملحـق     خول والخروج من خالل ممرات محددةيتم الد_ 

وكـذلك   ، بوابة برطعـة،  جدار العازل من المحافظة مثالًعلى الومن هذه الممرات  :العسكري

األراضـي   بوابة الجلمة التي تستخدم لألغراض التجارية ودخول العمال الفلسطينيين وعـرب 

  .م 1948المحتلة عام 

، الفلسـطينية  علـى خدمـات المواصالت العامة للتجمعات السـكانيةتأثير لجدار الفاصل     

فقد تبين أن هناك تأثيراً  واضحاً للقيود التي وضعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على حركـة  

افالت التـي  أن عدد الحمثالً يالحظ . 1السكان الفلسطينيين وانتقالهم من خالل المواصالت العامة

بلغ عدد الحافالت  كبيرة في حين) حافالت  3( كانت موجودة قبل الجدار في بلدة برطعة بلغت 

   ، بينما بلغ عدد سيارات النقـل العمـومي   صغيرةواحدة حافلة بعد اقامة الجدار  في نفس التجمع

ن ، ويعود هـذا  الجدار إلى سيارتيبناء في حين قل عددها بعد ، قبل بناء الجدار) سيارات  3( 

على حركة تنقل البضائع واألشخاص مـن   إلى القيود التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  .  2والى هذه المناطق

، فقـد تـم   سرعة الوصـول على أما بالنسبة لتأثير الجدار الفاصل على المسافة المقطوعة و   

ينة جنين وكل من التجمعات المقطوعة وسرعة الوصول بين مد ةحصر تأثير الجدار على المساف

  .هذا التأثير ) 12(ويبين الجدول رقم  . السكانية المعزولة بالجدار 

                                                 
 .298، صنفس المرجع - 1
  .،بيانات غير منشورة ) م2010(دائرة السير، جنين ، - 2
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  ومدينة جنين على المسافة المقطوعة بين التجمعات المعزولة تأثير الجدار :)12(م قرجدول 

* ظهر المالح *أم الريحان  *برطعة التجمع

 22 23 28.5  )1( )كم ( المسافة المقطوعة قبل الجدار 

 32 31 30) 2) (كم( بعد بناء الجدار ةالمسافة المقطوع

  .، مرجع سابق4 -1م ،ص2000إعداد الباحث باالعتماد على دليل المسافات )1( 

  ).م2005(دائرة السير ،محافظة جنين ،بيانات غير منشورة ،) 2(

   . برطعة/ بوابة ريحان *

، كانية المعزولة فـي المحافظـة  ينة والتجمعات السيالحظ أن المسافة زادت بين مركز المدو    

، في حين بلغت قبل الجدار كم 28.5طول المسافة بين مركز المدينة وبلدة برطعة فبعد أن كان 

كم لكل من أم 32كم و31، بينما بلغت المسافة المقطوعة كم30لمسافة بعد بناء الجدار إلى هذه ا

، وذلك بسبب اضطرار سكان د إغالق بوابة طورةتوالي خاصة عنالريحان وظهر المالح على ال

هذه المناطق سلوك طرق طويلة جديدة غير التي اعتادوا عليها مما يزيد من المسـافة والـزمن   

   .والتكلفة 

ـ  وقد ازداد       الحـواجز   ىزمن السفر أكثر من ساعة في بعض األحيان نتيجة االنتظـار عل

يـؤثر  . دقيقة قبل بناء الجـدار  35_  25يستغرق بينوالبوابات المقامة عبر الجدار والذي كان 

الجدار على إمكانية الوصول إلى األراضي الزراعية وسهولة ذلك ، فقد زادت المسافة والـزمن  

  .المستغرق للوصول إلى األراضي الزراعية من بضع دقائق إلى أكثر من ساعة

رضـتها سـلطات االحـتالل    فالتعقيـدات التـي ف  زيادة الزمن والمسافة والتكاليف  إلى إضافة

السياسـة   تمن والى تلك المناطق، واسـتهدف  ناإلسرائيلي قيدت من حركة المواطنين الفلسطينيي

، إذ فرضت حصول المسافر مـن والـى   دى إلى قلة عدد المسافريناإلسرائيلية فئة محددة مما أ
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الخروج مـن  لدخول أو  )التصاريح(عدد األذونيالحظ بأن . هذه المناطق على تصريح مسبق 

  .  1م2009تصريح عام 2100م إلى2008تصريح عام 5000هذه األراضي تناقصت من

إلى زيادة مسافة الرحلة  ذلك أثر الجدار على ازدياد أجرة السفر وتضاعفها أحيانا ، ويعزى     

، مقارنـة بمـا   جنين بعد إنشاء الجدا ةات السكانية الواقعة خلف الجدار ومدينوزمنها بين التجمع

زمن االنتظار على الحواجز والبوابـات المقامـة عبـر     زيادة ، إضافة إلىبناء الجدار ان قبلك

 التي تقـع خلـف الجـدار    أجرة السفر بين التجمعات المعزولة) 13(يبين الجدول رقم . الجدار

  قد تضاعفت مرة واحدة كما هو واضح بين أم الريحان وجنين على سبيل المثال و، ومدينة جنين

  .بين مركز المدينة والتجمعات المعزولة) األردني بالدينار(أجرة السفر :)13(قمجدول ر 

* ظهر المالح *أم الريحان *برطعة التجمع

 1 1 1.2 أجرة السفر قبل بناء الجدار 

 2 2 2 أجرة السفر بعد بناء الجدار

 منشورة بيانات غير محافظة جنين، دائرة السير، على إعداد الباحث باالعتماد:المصدر

  .م2005،

  .برطعة/ بوابة ريحان *

بـين   بنـاء الجـدر  بعـد  تضاعفت مرة واحدة السفر يتضح من الجدول السابق أن أجرة      

، فقد بلغت أجرة السفر بـين قريـة أم   واقعة خلف الجدار ومركز المحافظةالتجمعات السكانية ال

يين بعـد أن  ن إلى دينارين أردنمدينة جنيمن  بيل المثال والتي تقع خلف الجدارالريحان على س

    .دينا واحد  كانت قبل بناء الجدار

  

  

                                                 
  ).م2009( ،  بيانات غير منشورة االرتباط المدني الفلسطينيجنين ، - الهيئة العامة للشؤون المدنية  - 1
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  الفصل الرابع 

  التحليل الكمي للنقل البري في محافظة جنين

  

  مقدمة 1:4     

  العقد الحضرية        1:4

 كثافة الشبكة        2:4

 مؤشر االنعطاف        3:4

 .مؤشر الترابط       4:4

 المركزيةالدرجة        5:4

  حجم حركة النقل في محافظة جنين        6:4
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  الفصل الرابع

  التحليل الكمي للنقل البري في محافظة جنين

ويشتمل على دراسة  ،ة الطرق البرية في منطقة الدراسةيتناول هذا الفصل التحليل الكمي لشبك 

، إضافة والدرجة المركزيةومؤشر الترابط  ، ومؤشر االنعطاف،ة الشبكةو كثاف ،العقد الحضرية

  .   إلى قياس حجم حركة النقل في بعض المواقع

  : مقدمة  1:4

شهدت جغرافية النقل تطوراً كبيراً في منتصف القرن العشرين باسـتخدام األسـاليب الكميـة،    

خاصـة نظريـة   ، (Topologia)ودخولها في مجال العلوم الهندسية فيما يعرف بالطبولوجيـا  

  1.د شبكة الطرق إلى مجرد خطوط مستقيمة تتفرع وتتالقى في العقدالشبكات التي تجر

يعد التحليل شبكات النقل الطرق وتقدير أبعادها في اإلقليم على جانب كبير من األهميـة، فهـو   

القطر الواحد وبين األقطار المختلفة، إضافة إلى إمكانيـة  داخل يساعد على مقارنة عدة شبكات 

قتصادي، حيث أن التباين في الخصائص شبكات النقل مـا هـو إال   للتطور اال استخدامه كمؤشر

وتحاول الدراسة فيما يلي تحليل   .2انعكاس للمظاهر المكانية في النظام االقتصادي واالجتماعي

         -:شبكة النقل في محافظة جنين من خالل دراسة

  :العقد الحضرية  2:4

التـي يمكـن    Branchesواسـطة الوصـالت   تعرف عقد النقل بأنها عبارة عن حلقة متصلة ب

، أو أنها المواضع التي تتالقي فيه خطوط النقل وتقترب من بواسطة الطرق البريةالوصول إليها 

                                                 
 .81، صرجع سابق، م)م2003(، ابراهيم محمد،عصام - 1
، جامعـة  "دراسة جغرافية تحليليـة "شبكة الطرق البرية في منطقة المدينة المنورة، )م1992(، ، محمد احمدالرويثي - 2

 .25،ص143العدد الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية،
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ـ ، والخطوط هكز حضريةبعضها البعض، غالبا ما تكون مرا ، دي الطرق التي تتفاعل معها العق

  . 1تكلفة أقلزمن واقصر قل مسافة ووتقدم الشبكة إمكانية أفضل الرتباط العقد فيما بينها في أ

، بينمـا بلغـت عـدد    2تجمع سكاني94بلغ عدد مراكز التجمعات السكانية في محافظة جنين    

. 3تجمعاً بما في ذلك مدينة جنين 12 ضمن المحافظة التجمعات السكانية التي أخذت صفة بلدية

، أنه سيتم دراسة العقـد  نينوهي مدينة جوعلى الرغم من توفر عقدة رئيسية واحدة بالمحافظة 

الموجودة على الطرق الرئيسية والثانوية معاً بقصد تطبيق بعض األساليب الكمية والوصول إلى 

  .تحليل أفضل ألحوال الشبكة في منطقة الدراسة

عقدة في المحافظة ، بينما بلغ عـدد   20بلغ عدد العقد النقلية على الطرق الرئيسية والثانوية    

من مجموع سكان المحافظـة والـذي   %56.5نسمه أو ما يعادل  143213نحو عقد هذه السكان 

تفاوت أعداد السكان في هذه العقد النقلية  تفاوتا ي .م 2007نسمه في العام  253558وصل إلى 

جنين وقباطية واليامون نصـف سـكان   : ، فبينما تجاوزت العقد الرئيسية الثالثة فيما بينها كبيراً

، فقد بلغ عدد السكان فـي  % 51.5نسمة أو ما نسبته  73695عدد سكانها نحو تلك العقد وبلغ 

  . 4%48.5نسمة أو ما نسبتة  69518العقد الباقية نحو 

  :كثافة الشبكة  3:4

  تعتبر من المعايير الهامة التي تعكس التطور االقتصادي لإلقليم وتظهر مدى كفاءة الشبكة     

، ويتم حساب كثافة الطريق 5من ابسط األساليب الكمية وأيسرها ، كما يعدداخل اإلقليم أو الدولة

عنها بأطوال الطرق المرصوفة لوحدة المساحة أو بالنسبة للوحدة العددية من  البرية معبراً

  :6السكان وفق المؤشر التالي

                                                 
 .82،ص،مرجع سابق) م2003(،ابراهيم محمد،عصام  - 1
المجلـد األول، رام اهللا ،  ،"محافظة جنـين "،دليل التجمعات السكانية )م2000(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، - 2

 .6-3فلسطين، ص
  .، جنين،مديرية الحكم المحلي بيانات منشورة)م2010(وزارة الحكم المحلي ، - 3
 . يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، متوفر على موقع االلكترون - 4
  .222، صمرجع سابق ،)م2008( ابو مدنية، حسين مسعود،- 5
  .5، مرجع سابق، ص)م1992(، ، محمد احمدالرويثي - 6
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  X1000 أطوال الطرق بالكيلومتر=  كثافة الطريق 

  ربعالمساحة بالكيلومتر م                      

  

       مساحة المنطقة المخدومة بالطرق كم مربع= أو معدل المساحة المخدومة  

  أطوال الطرق بالكيلومتر                                        

                           1000×   أجمالي أطوال الطرق بالكيلومتر=كثافة الطريق بالنسبة لسكان  

   نعدد السكا                                       

، يتضح إن كثافة الطريق بالنسـبة  ت على شبكة الطرق في محافظة جنينهذه المؤشرا قوبتطبي

، وتعتبر هذه الكثافة مرتفعة مقارنـة مـع   كيلومترمربع1000كيلومترلكل 680.6للمساحة بلغت 

، ∗كيلو متر مربـع  1000لكل كيلومتر 663.5غ معدل كثافة الطرق في الضفة الغربية والذي بل

 كيلـومتر،  3752م والبـالغ  2008وذلك بحسب إجمالي أطوال الطرق في الضفة الغربية سنة 

ن مساحة منطقة الدراسـة عبـارة مـن أراضـي     م كبيراً ويرجع السبب في ذلك إلى أن جزءاً

  سالتي  تتميز بالتضـر  زراعية ومأهولة بالسكان وتتميز بصغر المساحة بعكس الضفة الغربية

بلغ معدل المساحة المخدومة في  .ة بالسكانتحتوي على أراضي غير مأهولوي بعض مناطقها ف

، بينما بلغت في الضـفة  مربع لكل كيلومتر واحد من الطريقكيلومتر1.47منطقة الدراسة حوالي

  .•نكيلومتر مربع لكل كيلومتر واحد ، فهي متشابهة مع محافظة جني 1.51الغربية 

أن معيار الكثافة بالنسبة للمساحة يحمل في طياته عيب وهو أن حساب الكثافة يكون مضلالً     

من تلك المساحات تكون غير  اًكبير اً، ألن جزءم أو الدول ذات المساحات الكبيرةفي األقالي

 وعلى العكس بالنسبة لمنطقة الدراسة, معمورة بالسكان كالصحاري والجبال شديدة التضرس 

, جع ذلك إلى صغر مساحتها من ناحيةمرتفع، ير معيار الكثافة بالنسبة للمساحة التي تمتاز بأن

                                                 
من احتساب الباحث باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبيانات وزارة النقل والمواصالت لعام  ∗

 .م2007
يانات وزارة النقل والمواصالت لعام من احتساب الباحث باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وب •

  .م2007
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ولهذا يفضل حساب كثافة شبكة من بعضها البعض من ناحية ثانية، وقرب التجمعات السكانية 

الطرق على أساس عدد السكان أفضل من حسابها على أساس المساحة ، وذلك أن السكان هم 

 كثافة الطريق محسوبة إلى عدد جوباستخرا . 1والحركة على الطرق ياط االقتصادمصدر النش

كم لكل 1.53نجد أن الكثافة في المحافظة بلغت , م2008السكان وفق اإلحصاءات سنة 

   .•نسمة1000

  :مؤشر االنعطاف  4:4

أو أكثـر وهـو أمـر     نأقصر مسار يربط بين مركزين عمـرانيي الذي يسير في الطريق      

، ولذا ينحرف الطريق عن الخـط المسـتقيم متـأثرا    وهذا نادر ما يتحقق واقعياً, رغوب فيه م

  :3ويتبين أن هناك نوعين من االنحراف للطرق هما. 2بعوامل طبيعية وبشرية وسياسية

   Positive  Deviation: االنحراف اإليجابي )1

مـن مسـاره    أو كثيراً الًوفيه ينحرف الطريق قلي, وهو نمط مرغوب فيه من االنحراف    

  .الت المتناثرة على جانبي الطريقكبر عدد ممكن من المحأ، وذلك بهدف ربط المستقيم

  Negative Deviation       : االنحراف السلبي ) 2

وفيه ينحرف الطريق لتفادي العوائـق  , طراري غير مرغوب فيه من االنحرافهو نمط اض   

  .مجاري المائية والغابات الطبيعية في المنطقة كالجبال وال

                                                 
 .223، ص، مرجع سابق)م2008(أبو مدنية،حسين مسعود،  - 1
م حسب وزارة النقل والمواصالت هي نفسها بالنسبة لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2008أطوال الطرق في عام  •

 . م2007لعام 
  .25،ص، مرجع سابق)م1992(، محمد احمدالرويثي - 2
جامعة الكويت  ،152، العددالجغرافي لشبكة الطرق بين مدائن قصيم ،األساس)م1993(، علي إبراهيم، غانم - 3

  .15، صوالجمعية الجغرافية الكويتية
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، وغالبا نيعد حساب استقامة الطريق من أساليب تحديد الكفاءة في الربط بين تجمعين سكانيي   

ويمكن مـن  , مما يزيد من كفاءة الربط والوصولما تكون االستقامة قرينة على قصر الطريق 

 Detourاالنعطاف  وطوله في خط مستقيم بحساب مؤشر, يد الطول الفعلي للطريقخاللها تحد

Index  كالتالي :  

  100× الطول الفعلي للطريق=  مؤشر االنعطاف    

  الطول المستقيم                                

 ال يمكن أن يكون الطول الفعلي للطريق اقل من الطول المستقيم ، ويمكن تساويها في    

يدل على تقارب شديد بين المسار هذا %) 100(عندما يقترب نتيجة المؤشر  ،حاالت نادرة

بفعل تأثره % ) 100(وعندما تزيد نتيجة المؤشر عن  .الفعلي للطريق ومساره المستقيم 

  . 1بالعوامل الطبيعة والبشرية يؤدي إلى زيادة منحنيات الطرق ومنعطفاته الكبيرة

لطريق عن مساره ائد في اوتجدر اإلشارة أن هذا المؤشر غير كاف نهائيا لقياس الطول الز     

يمينا أو يسارا بشكل  فليس بالضرورة باالنعطا ، الن الطريق يمكن أن يزداد طوالًالمستقيم

وهو محافظ في نفس الوقت على السير في خط مستقيم من  وإنما قد يصعد أو يهبط وادياً ،أفقي

ز مؤشر ، وبذلك يعجكثر مما لو كان سطح األرض مستويابدايته حتى نهايته فيزداد طوله أ

  . 2عن تدارك هذا الطول وقياسه فاالنعطا

الطرق الرئيسية والثانوية في محافظة جنين والمبين في جدول على وبحساب مؤشر انعطاف   

  : ، يتضح ما يلي)14(رقم 

  

  

                                                 
 .223، ص،مرجع سابق)م2008(أبو مدنية،حسين مسعود، - 1
  .16، ص ، مرجع سابق)م1993(، علي إبراهيم، غانم - 2
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  . مؤشر االنعطاف في الطرق البرية بين التجمعات السكانية في محافظة جنين :)14(جدول 

الوصلة             
 التجمع

 %مؤشر االنعطاف  )كم(الطول المستقيم  )كم(الطول الفعلي

 118 5 6 جنين –الجلمة 
 119 4.2 5 الشھداء–جنين 

 115 2.6 3 قباطية -الشھداء

 152 4.6 7 الزبابدة -قباطية

 119 2.1 2.5 كفير –الزبدابدة 

 146 4.7 7 كفردان  –جنين 

 134 2.6 3.5 اليامون -كفردان

 125 2.8 3.5السيلة الحارثية –يامون ال

 120 1 1.2 تعنك  –السيلة الحارثية 

 128 5.1 6.5 عانين –تعنك 

 120 3.5 4.2 بير الباشا–الشھداء 

 130 2.3 3 مركة –بير الباشا 

 113 1.5 1.7 عرابة –مركة 

 110 5 5.5 يعبد –عرابة 
 163 3.8 6.2 طورة–يعبد 

 125 2 2.5 ام الريحان–طورة 

 128 6.1 7.8 عجة–مركة 
 147 3.2 4.7 الفندقومية –عجة 

 163 1.6 2.6 سيلة الظھر–قومية الفند

 131 63.8 83.4 المجموع

   م2004ى خريطة النقل والمواصالت ،من احتساب الباحث باالعتماد عل:المصدر 

، % 131ارتفاع المؤشر العام لالنعطاف في شبكة الطرق بمحافظة جنـين والـذي بلـغ     - 

ولذا تتبع الطرق األوديـة والمنـاطق    ،مظاهر السطح السائدة في المحافظةبسبب طبيعة 

  . المنبسطة وتفادي المناطق المتضرسة

 –سـيلة الظهـر، ويعبـد     -سجلت أعلى نسبة لمؤشر االنعطاف في وصلتي الفندقومية  - 

 . يعبد -في وصلة عرابة% 110بينما سجلت  أقل نسبة للمؤشر , طورة
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ت طرق يزيد بها مؤشر االنعطاف عن المعدل العام لالنعطـاف وهـي طريـق    هناك س - 

 –، عجـة  % 152الزبابـدة   –، قباطية %163رة طو –سيلة الظهر ويعبد –الفندقومية 

، وهناك نفـس الطـرق   اليامون–وكفرذان % 146كفرذان  –، وجنين % 147الفندقومية 

 ..%....119و% 118يقل مؤشر انعطافها عن المعدل العام 

  :مؤشر الترابط  5:4

تتأثر العالقة بين المحالت العمرانية المختلفة بمدى ترابط شبكة الطرق البرية حيث تتحدد     

، والتي تتمثل في )العقد(بذلك إمكانية االتصال المباشر بين مراكز تالقي وصالت الطريق 

العالقة بين العقد وعدد كما تعبر درجة الترابط عن  .1الغالب في المحالت العمرانية الرئيسية

م 1963ي عام ، وف2وكلما زادت الوصالت زاد اكتمال الشبكة ،في الشبكة ةالوصالت الموجود

 Beta indexبعض المؤشرات لقياس درجة الترابط أهمها مؤشر بيتا   kanskyوضع كانسكي 

ثة من ، ويمكن التميز بين أنواع ثال Alfa indexومؤشر ألفا ,  Gama indexومؤشر جاما 

  : 3درجات الترابط وهي

ن البعض ـ، وتنعدم بياـض عقدهـن بعـالت بيـط الوصـترب:  الشبكة المجزأة -1

  .اآلخر

 أووتتميز أن كل عقدة مترابطة مع عقدة أخرى بوصالت مباشرة :  الشبكة المترابطة -2

  .غير مباشرة 

  .خرى وهي الشبكة التي تربط فيها كل عقدة بجميع العقد األ:  الشبكة الكاملة -3

ولتطبيق هذه المؤشرات نقوم بتحويل خريطة شبكة الطرق إلى خريطة طبولوجية     

Topological Map"  "• كما لعقدلتبسيط الشبكة بحيث تصبح خطوط مستقيمة تربط بين ا ،

  )4(هو موضح في الشكل 

  

  

                                                 
 .92، ص، مرجع سابق)م2003(،عصام  محمد، إبراهيم - 1
  229، ص،مرجع سابق)م2008(أبو مدنية، حسين مسعود،  - 2
3 -Davis , Peter, (1974) ,Science In Geography , 3, Data Description and Presetartion, 

Oxford,p.p47-46                                                                                                                            
تهتم بالمواضيع والعالمـات بـين الـنقط والخطـوط      و, الالكميةهي احد فروع الهندسة :  " "Topolgyالطبولوجيا   •

 )  236ص، 2008، مدنية أبو. (حجم المناطق  أواتجاه الخطوط واستقامتها  أووالمساحات دون اعتبار للمساحات 
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  الرئيسية والثانوية في محافظة جنين خريطة طبولوجية لشبكة الطرق :)4(شكل رقم  

  ).بتصرف(،2004على خريطة النقل والمواصالت ،  باالعتمادالباحث  إعداد: المصدر 
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   :مؤشر بيتا ) أ

ويحسب بقسمة عدد  ،ستخدمة لقياس درجـة ترابط الشبكاتالم سالمقايي طـبسأ وـوه     

  .الوصالت على عدد العقد 

        عدد الوصالت=    مؤشر بيتا        

  عدد العقد                             

أي وجود عقـد مـن دون   ( وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين صفر في حالة عدم وجود شبكة 

ولذا تكون الشبكة جيـدة  , إلى واحد صحيح وأكثر من ذلك  Nill Graph)وجود وصالت 

ا المؤشـر محـدود القيمـة    ويعد هذ. 1في اإلقليم  Complete Graphاالرتباط ومتطورة 

، وإنما يفضل اسـتخدامه عنـد مقارنـة    يصلح تطبيقه في الشبكات المعقدة ، إذ الوالفاعلية

  . 2شبكات لها نفس العقد

عقـدة   20التي تضـم  هذا المؤشر على شبكة النقل البري في محافظة جنين و قوبتطبي    

  .يعني وجود شبكة كاملة في اإلقليموهذا , وصلة، ولذا يكون الناتج واحد صحيح 20تربطها 

  )   1) = (بيتا (رابط درجة الت 

  : مؤشر جاما ) ب

ويتميز عن مؤشر بيتا بأنـه  , درجة الترابط المستخدمة لقياس سيعتبر من أفضل المقايي    

، ويحسب المؤشر بالصيغة الوصالت الممكن وجودها في الشبكةيأخذ في عين االعتبار عدد 

  : التالية 

  عدد الوصالت= مؤشر جاما            

  ∑ ) 2-عدد العقد (           

                                                 
  .30،ص، مرجع سابق)م1992(،  ، محمد احمد يالرويث - 1
 .230،ص،مرجع سابق)م2008(أبو مدنية،حسين مسعود، - 2
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، وواحد  صحيح عندما تكون الشـبكة  ود ترابطيتراوح قيمة المؤشر من صفر في حالة عدم وج

  . 1كاملة الترابط

  : وبتطبيق هذا المؤشر على شبكة الطرق الرئيسية في محافظة جنين يكون الناتج كالتالي   

  0.37=       11=           11 =   جام(رابط الشبكة في محافظة جنين درجة ت

                                  3)12-2       (30  

  : وفي حالة قياس درجة الترابط للطرق الرئيسية والثانوية معا فهي كمايلي

  0.37=           20   =          20   = قيمة المؤشر 

                                    3)20-2          (54  

، ولكي تصـل شـبكة الطريـق    كة لم يصل إلى حد الشبكة الكاملةن ترابط الشبوهذا يعني أ    

إلـى   اًثانوي اًطريق 34و  اًرئيسي اًطريق 19البرية في جنين إلى الشبكة الكاملة تحتاج إلى إضافة 

نقل فان شبكة الطرق بالمحافظة هي مـن نـوع   الشبكة، وحسب التصنيف المتبع في جغرافية ال

  . المجزأةالشبكة

  : مؤشر ألفا )ج

ولـذا يقـوم المؤشـر    , شبكات النقل المعقدة  المهمة لقياس درجة ترابط سيعتبر من المقايي    

، وذلـك وفـق الصـيغة    قة وأقصى عدد ممكن لها في الشبكةبقياس العالقة بين الشبكات المغل

  :2التالية

   أجزاء الشبكة+ عدد العقد  –عدد الوصالت = مؤشر ألفا 

  )5-عدد العقد (2                         

                                                 
  .230ص ،)م2008(،نفس المرجع السابق - 1
 .230، ص،مرجع سابق)م2008(أبو مدنية، حسين مسعود،  - 2
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وتتراوح قيمة المؤشر من صفر عندما ال توجد شبكة مغلقة إلى واحد صحيح عندما تصل درجة 

، وبتطبيق هذا المؤشر على شبكة الطـرق الرئيسـية والثـانوي فـي     األقصى الترابط إلى الحد

  .محافظة جنين تصبح درجة الترابط 

20-20+1    =1   =0.03   

2)20-5       (30  

وهذا يعني أن ترابط شبكة الطرق بمحافظة جنين ضعيفة جداً وفق هذا المؤشر، وتحتاج الشبكة 

الوصالت المباشرة  إلىيتضح من ذلك حاجة الشبكة  .وصلة حتى تصل إلى حده األقصى29إلى 

لطريـق أو تغيـر   دون تغير االتجمعات السكانيةكفاءتها في الربط المباشر بين بين عقدها لرفع 

   .النقلوسيلة

    Centralityالدرجة المركزية  6:4

وهي قياس موقع أي عقدة في الشبكة ككل ما بين التوسط التام والتطرف التام ، وتعرف هذه     

، وتحسـب  1م1936والتي ابتكرهـا واسـتخدمها سـنة     koing indexالطريقة بمؤشر كوينج 

ـ  مركزية العقد من خالل بناء مصفوفة تضم عدد من الوصالت الم ر ؤدية إلى العقد عبـر أقص

قل رقم للمؤشـر تعـد أكثـر العقـد     أوالعقد التي تحمل  .مسار ممكن على طول خطوط الشبكة

وبحساب مركزية العقد بشبكة الطرق المعبدة الرئيسية في محافظة جنـين   .2المركزية في الشبكة

مركزية العقد والتي تحدد مصفوفة ) 5(والشكل رقم ) 15(يتضح من خالل الجدول رقم هو ما و

  .في شبكة الطرق الرئيسية في محافظة جنين 

  

  

  

                                                 
  .35ص ،، مرجع سابق)م1992(،، محمد احمد الرويثي - 1
  .97-95ص ،مرجع سابق ،)م2003(،عصام  محمد، إبراهيم - 2
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  .مصفوفة مركزية العقد في شبكة الطرق الرئيسية في محافظة جنين :)15(جدول رقم

 التجمع

مة
جل
ال

 

ين
جن

داء 
شه
ال

شا 
لبا
را
ي ب

 

كة
مر

جة 
ع

مية 
ق 
فند
ال

هر
لظ
ة ا
سيل

يبة
ط

رثي 
حا
ةال
سيل

ون
يام
ال

ان 
رذ
ف ك

 

 2 3 4 5 7 6 5 4 3 2 1 -  الجلمة

 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1 -  1 جنين

 2 3 4 5 5 4 3 2 1 -  1 2 الشهداء

 3 4 5 6 4 3 2 1 -  1 2 3 بير الباشا

 4 5 6 7 3 2 1 -  1 2 3 4 مركة

 5 6 7 8 2 1 -  1 2 3 4 5 عجة

 6 7 8 9 1 -  1 2 3 4 5 6 الفندقمية

 7 8 9 10 -  1 2 3 4 5 6 7سيلة الظهر

 3 2 1 -  10 9 8 7 6 5 4 5 طيبة

 2 1 -    9 8 7 6 5 4 3 4سيلةالحارثة

 1 -  1 2 8 7 6 5 4 3 2 3 اليامون

 -  1 2 3 7 6 5 4 3 2 1 2 كفرذان

423232343744616559504236 المجموع

  ).4(من عمل الباحث استناداً على الشكل رقم: المصدر 
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، ثم بير الباشا ودرجة ) 32(والشهداء تحمل الرقم  يتضح من الجدول السابق أن مدينة جنين   

، بينما يمكن اعتبار بلدة اليامون وعجه والجلمة عقد ثانوية في الشـبكة، فـي   )34(المؤشر بها 

، بسبب موقعها في أطراف الشبكة وهذه عقد حملت اكبر ارقام بمؤشر كوينخحين أن هناك أربع 

  .رثية والطيبةالعقد سيلة الظهر والفندقومية وسيلة الحا

  

  .درجة مركزية عقد الطرق الرئيسية والثانوية في محافظة جنين :)5(شكل رقم 

  ) .15(من إعداد الباحث اعتماداً على الجدول رقم :المصدر
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: يتضح مما سبق أن مركزية عقد شبكة الطرق تتحدد  في ضوء عدة عوامـل أبرزهـا         

والتي تعد محصـلة  , التي تربط العقدة بباقي الشبكةة الموقع المتوسط ، وعدد الوصالت المباشر

، وفي ضوء ذلك يتضح أنه رغم توسط عدة مواقع في منطقـة  لألهمية اإلدارية والحجم السكاني

الدراسة مثل الشهداء و بير الباشا فإنها تتميز بالحجم السكاني القليل أو عدد الوصالت ، كما هو 

منه في تحديد أكثر العقد مركزية في منطقة الدراسة وهـي  يمكن االستفادة  .الحال في بير الباشا

مدينة جنين، على الرغم من وجود تجمع سكاني يحمل عدد متساوي لمدينة جنين وهي الشهداء، 

ولكن تزداد مركزية العقد طردياً مع زيادة تركيز الخدمات فيها، إال أنها تختلف في درجتها مـن  

وفرة فيها، وهذا ما نالحظه بين التجمعـين السـابقين مـن    عقدة إلى طبقاً لمستوى الخدمات المت

  .   ....مستشفيات ومدارس 

  :غزارة النقل في محافظة جنين  7:4

مساهمتها في نقل  تكمن أهمية قياس غزارة النقل على الطرق في إبراز مدى أهميتها وتحديد   

لـذي  االجتماعي لإلقليم ا، وبالتالي رصد دور الطرق في االنتعاش االقتصادي والسلع واألفراد

، وكذلك دورها في تطور المراكز العمرانية التي تمر بها وازدهارها من حيـث الحجـم   يخدمه

  .1والوظيفة

في  ، قـد تكون يومـاً واحداً، أواالتجاهين خالل فترة زمنية محددةي ـتقاس غزارة النقل ف   

رات مختلفة لتشمل أيـام العطـالت   على أن تتوزع على فت، أو ليالً ساعات زمنية محددة نهاراً

والغرض من قياس غزارة النقل هو تحديـد الطاقـة    .كعطلة نهاية األسبوع على سبيل المثال 

ألهمية هذا القياس فقد تم وضع أفـراد   ونظراً .2االستيعابية وأثرها على تحرك المركبات عليها

المداخل الرئيسة والفرعية  ، حصر حركة المركبات علىبعملية العد على جوانب الطرق ليقوموا

ساعة متصـلة   13، بواقع  لمدينة جنين ، إضافة إلى مواقع أخرى تم اختيارها من قبل الباحث

، تم تفريغ البيانات فـي جـداول  و . بدءاً من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السابعة مساءاً

                                                 
  .92-91، ص مرجع سابق ،)م1999( محمد خميس ، زوكه ، - 1
  .223ص ،مرجع سابق ،)م2008( حسين مسعود، أبو مدنية، - 2
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م اختيـار  د تقو .حتى السبت  شخصاً على مدار ثالثة أيام متتالية من الخميس 13والتي قام بها 

يمثل أكثر أيام األسبوع ازدحامـاً نتيجـة   ألنه ذه األيام لتمثل جوانب مختلفة حيث يوم السبت ه

يوم الجمعـة هـو اقـل     وكان .م إلى محافظة جنين 1948المناطق المحتلة عام  فلسطينيوقدوم 

يمثل يوماً عادياً كباقي أيام  بينما يوم الخميس ،للنقل وذلك بسبب كونه عطلة رسميةاأليام حركة 

  .األسبوع

  : غزارة النقل عبر المداخل الرئيسية 1:7:4

 15مـن   الفتـرة خالل  مداخل الرئيسية لمدينة جنينالبلغ إجمالي عدد المركبات المارة على    

) جنـات  ( ، و استحوذ المدخل الجنـوبي  سيارة في االتجاهين 50250م نحو 17/4/2010إلى

وهـى الخمـيس والجمعـة    هذا العدد ، إذ بلغت الحركة اليومية لثالثة أيـام   تقريبا على نصف

مـن إجمـالي   % 48.2في كال االتجاهين ، وتمثل ما نسـبته  ) مركبة  24196( نحو والسبت 

بينما بلغ عدد  .م17/4/2010و16و15خالل الفترة  الحركة على المداخل الرئيسية لمدينة جنين

، أو مـا   م17/4/2010و16و15خالل الفترة  مركبة10164حوالمركبات في المدخل الشمالي ن

مركبة خـالل  15890، في حين بلغ عددها في المدخل الغربي لمدينة جنين نحو %20.2نسبته 

  .%31.6م، ويمثل ما نسبته 17/4/2010و16و15الفترة 

لـى  واستحواذه على النصف تقريبا من حركة النقل بالمدينـة إ  المدخل الجنوبيترجع أهمية    

باإلضافة إلى أن مدينة جنـين تعتبـر    .وقوع عدد كبير من البلدات والقرى جنوب مدينة جنين 

من ... كذلك المقر اإلداري للمحافظة ، بالتالي تتركز فيها الخدمات المختلفة كالتعليمية والصحية

ـ أناحية ، وكونها المركز التجاري الرئيسي في المحافظة من ناحية أخرى ، ولذلك فـان   ب غل

والقرى  حركة النقل في هذا المدخل هي عبارة عن رحلة عمل يومية يقوم بها سكان تلك البلدات

حيث يالحظ من الجـدول  . )16(من خالل الجدول التالي رقم يظهر ذلك  .إلى مركز المحافظة

المذكور تزايد أعداد المركبات الداخلة إلى مدينة جنين في ساعات الصـباح األولـى، لتصـل    

م المواطنين إليها لقضاء مركبة ما بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة بسبب قدو 1200ذروتها 

ثم تأخذ أعداد السيارات في التناقص بصورة واضحة بعد الساعة الثانية عشر بسبب  .مصالحهم



111 
 

أن حركـة السـيارات   ) 16(يتبين من الجـدول رقـم   . عودة المواطنين إلى تجمعاتهم السكانية

ينة جنين قد كانت عكس حركة الدخول تماما ، أي في ساعات ما بعـد الظهـر   الخارجة من مد

ـ  ـم) مركبة 1266(والمساء والتي بلغت ذروتها  د ـا بين الساعة الواحدة والساعة الثانيـة بع

، أن هناك اختالف في أعداد السيارات المـارة فـي هـذا    كما يتضح من الجدول أيضاً .الظهر

بلغ إجمالي عدد المركبـات   .ك في نوع المركبةم آلخر وكذلالمدخل من ساعة ألخرى ومن يو

مركبة مابين الساعة الواحدة والساعة الثانية بعـد  2267المارة قي االتجاهين لتصل ذروتها نحو

الظهر، في حين بلغ  عدد المركبات المارة في االتجاهين في هذا المدخل يوم الخمـيس ويـوم   

) 6(، والشـكل رقـم   على التواليمركبة  9799و  3396و  11001الجمعة ويوم السبت نحو 

  . يوضح أعداد المركبات الداخلة والخارجة في هذا المدخل

خـالل الفتـرة مـن    أما فيما يتعلق بنوع المركبات المارة على هذا المدخل في االتجـاهين     

، فقد استحوذت المركبات الخاصة على أعلى عدد من المركبات المـارة  م17/4/2010و16و15

  %. 48.7 مركبة ، وتمثل ما نسبته 11783لغ عددها نحو وب

و  2134و 5603الخميس والجمعة والسـبت نحـو   أيام بلغ عدد السيارات الخاصة المارة      

، فـي  د السيارات المارة في هذا المـدخل ، ولذا شكلت النسبة األكبر من عدواليعلى الت 5037

ـ  •حين بلغ عدد المركبات المارة من نوع عمومي م نحـو  17/4/2010و16و15الل الفتـرة  خ

، بينما بلغ عدد المركبات المارة من هذا % 28.6ته ، أو ما نسبمركبة في كال االتجاهين 6919

في حين التوالي، على  2993و  593و  3233الخميس والجمعة والسبت نحو لجميع أيام النوع 

 1003نحـو  م 17/4/2010_15خالل الفترة مـن  بلغت عدد الحافالت المارة على هذا المدخل 

المـارة فـي كـال     •، بينما بلغ عدد الحافالت%  4.9، وشكل ما نسبته جاهينحافلة في كال االت

  . التواليعلى  470و  47و  486والسبت س والجمعة الخميـ لجميع أياماالتجاهين 

                                                 
 ). التكسي( تشمل المركبات ذات اللون األصفر واللون البرتقالي باإلضافة إلى المركبات االسرائلية  - •
  .بيرة باإلضافة إلى الحافالت الخاصة والحافالت االسرائليةتشمل الحافالت الصغيرة والك - ••
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حـو  نم 17/4/2010و16و15خالل الفتـرة  المارة في المدخل الجنوبي بلغت  ∗لشاحناتاأما   

فـي   ، بينما بلغ عدد الشاحنات المارة%  10.1شاحنة في كال االتجاهين، تمثل ما نسبته  2413

  .التواليعلى  879و  426و  1108الخميس والجمعة والسبت نحو أيام  كال االتجاهين 

فقد مثلت النسبة األقل ، فقد بلغ عدد المركبات من هذا النوع  ∗فيما يتعلق بالمركبات األخرى   

، بينما بلغ عدد المركبات من هـذا  % 4.4مركبة ، تمثل ما نسبته 1038كال االتجاهين نحو  في

  .التوالي  على 402و  65و  571الخميس والجمعة والسبت نحو أيام النوع 

  

 . الجنوبي لمدينة جنين المركبات المارة عبر المدخلأعداد : )6(شكل رقم 

  .م2010المصدر الدراسة الميدانية ،

ن تلك الداخلة من المدخل ضح من الشكل السابق زيادة أعداد السيارات الخارجة عيت   

ن والموظفين وطلبة ي، فبينما يمثل يوم الخميس نهاية األسبوع وبالتالي عودة المواطنالجنوبي

فأن  .لمواطنين وطلبة المحافظات األخرىالجامعات إلى مناطق سكناهم، وكذلك األمر بالنسبة 

                                                 
 .طن فأكثر باإلضافة إلى الشاحنات االسرائلية4المركبة التي تزيد حمولتها على  - ∗
باإلضافة إلـى الجرافـة   ...) مركبات الصليب األحمر واإلسعاف وغيرها ( تشمل على كل مركبة يمكن تميزها مثل - ∗∗

 .النارية، والمركبات العسكرية االسرائلية أو الفلسطينيةوالتركتور والدراجة 
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إما للتسوق فيها أعداد السيارات الخارجة ويعود ارتفاع . تمثل عطلة رسميةالسبت الجمعة وأيام 

  .  أو التنزه

خـالل هـذا    بلغ عدد المركبات المارة .بة الثانيةلمدينة جنين في المرت للمدخل الغربييأتي    

مـن  %31.6، تمثل مـا نسـبته   مركبة في كال االتجاهين 15890حوولمدة ثالثة أيام ن المدخل

، يرجع ذلك إلى تركز عدد من البلـدان والقـرى   الداخلة والخارجة للمدينة مالي حركة النقلإج

، وبالتالي ينطبـق علـى   . ....غرب مدينة جنين نذكر منها كفرذان واليامون والسيلة الحارثية 

ة واقعة إلى الجنوب من مدينسكان هذه البلدان والقرى ما تم ذكره سابقاً عن التجمعات السكانية ال

صـحية والتجاريـة فـي    تركز الخدمات اإلدارية والتعليمية والتعود غزارة الحركة إلى  .جنين

  . مركز المحافظة

أن أعداد المركبات الداخلة إلى مدينة جنين تزداد في ساعات الصباح ) 17(يبين الجدول رقم    

، ثم تأخذ صباحا سعةمركبة ما بين الساعة الثامنة والساعة التا 802 وتبلغ األولى لتصل ذروتها

وفيما يتعلق بحركة خروج المركبات فكانت  .هالثانية عشرالساعة أعداد المركبات بالتناقص بعد 

مركبة  ما بين الساعة الثانية والسـاعة الثالثـة    833 ، فقد بلغ عددهاعكس حركة الدخول تماما

كبات الخارجـة مـن   يختلف هذا المدخل عن المدخل الجنوبي بانخفاض أعداد المر. بعد الظهر

عدد التجمعات السكانية التي تقع غرب المدينـة  أن مع المساء، وذلك يرجع إلى  المدينة تدريجياً

  . عدد التجمعات التي تقع جنوب مدينة جنين أقل من

، فقد سجل أعلى في هذا المدخل من ساعة إلى أخرى هناك اختالفاً في أعداد المركبات المارة   

بعـد  مركبة ما بين الساعة الثانيـة والثالثـة   1463مارة في االتجاهين نحو عدد من المركبات ال

بلغ عـدد المركبـات    .مركبة443والساعة السابعة وبلغ  6الظهر وأقل عدد سجل مابين الساعة 

علـى  مركبـة   6184و 3140و 6001الخميس والجمعة والسبت نحو  أيامالمارة في االتجاهين 

عدد المركبات الداخلة و الخارجة أيام الخميس والجمعة والسـبت  يبين ) 7(، والشكل رقم التوالي

  .خالل فترة حصر المركبات على هذا المدخلالتوالي على 



115 
 

  



116 
 

 يتضح من الجدول السابق، أن عدد المركبات المارة في كال االتجاهين من نوع خصوصـي    

في حين بلـغ   ،% 54.3، أو ما نسبته  8635بلغت  ، قدم17/4/2010و16و15خالل الفترة من

حـو  والسبت في كال االتجاهين نوالجمعة الخميس أيام عدد المركبات من نوع خصوصي المارة 

  . التواليعلى  3459و 2103و 3073

خـالل الفتـرة مـن     المـارة فـي االتجـاهين   مـن نـوع عمـومي    بلغ عدد المركبـات     

الخميس  أياممارة بلغ عدد المركبات ال .%35.4أو ما نسبته  5621 م نحو17/4/2010و16و15

في حين بلغ عدد الشاحنات المـارة   .التواليعلى  2577و 738و 2306والجمعة والسبت نحو 

, % 8شاحنة وتمثل ما نسبته  127حو نم 17/4/2010و16و15خالل الفترة في كال االتجاهين 

لي على التوا 565و 219و 486و الخميس والجمعة والسبت نح أيامفكانت عدد الشاحنات المارة 

فيما يتعلق بالمركبات االخرى ، فهي تمثل اقل نسبة على هذا المدخل ، فقد بلغ عدد المركبات  .

 2.3، وتمثل ما نسبته  364نحو  م17/4/2010و16و15خالل الفترة  المارة في كال االتجاهين

 80و 136الخميس والجمعة والسبت نحـو  أيام المارة األخرى ، في حين بلغ عدد المركبات % 

  .على الترتيب  148و

  

  . المدخل الغربي لمدينة جنين المارة عبرأعداد المركبات : )7(شكل رقم 

  .م2010المصدر الدراسة الميدانية ،

 ن الشكل أعاله ارتفاع أعداد المركبات الداخلة إلى مدينة جنين من هذا المدخليتضح م    

، ق والقيام باألعمال المختلفةلتسومن اجل ايوم الخميس ترتفع حيث  ومي الخميس والسبت ،ي

مختلف  من نومعسكرها التي يتم فيها محاكمة فلسطينيي العسكرية  جود محكمة سالمكذلك لو
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إضافة إلى ذلك وجود بلدة اليامون التي تعد ثالث أكبر تجمع سكاني  ،أنحاء شمال الضفة الغربية

بين  االجتماعيةة والعالقات دخول بسبب صلة القراباليوم السبت ترتفع حركة  في . بالمحافظة

         .1مع تلك التجمعات الواقعة في غرب المحافظة 48فلسطينيو 

لمدينة جنين في المرتبة الثالثة بعد كل من المدخل الجنوبي والغربي، إذ  المدخل الشماليجاء    

خـالل الفتـرة    مركبـة فـي كـال االتجـاهين    10164بلغ عدد المركبات المارة خالله نحـو  

 من إجمالي الحركة على المداخل الرئيسـية %  20.2و تمثل ما نسبته  ،م16/4/2010و17و15

، ويعزى هذا االنخفاض في حجم الحركة إلى كون هذا الطريق يربط مدينة جنين  بتجمع للمدينة

وعلى الرغم من ذلك يعتبر حجم الحركة علـى هـذا المـدخل     .سكاني واحد فقط وهو الجلمة 

مع  إلى وجود معبر الجلمة والذي يعتبر المعبر الوحيد لتجارة محافظة جنين ويعود ذلك. مرتفعاً 

بالدخول  1948، كما يعتبر المنفذ الوحيد الذي يسمح لفلسطينيي العام السوق االسرائلية من جهة

كونه المدخل والمخرج للعمالـة  إلى وذلك باإلضافة . إلى المحافظة ومدينة جنين من جهة ثانية 

  . ن المحافظة التي تشتغل في سوق العمل اإلسرائيلية الفلسطينية م

أن هناك اختالفاً في أعداد المركبات من ساعة ألخرى فقـد بلغـت   ) 18(يشير الجدول رقم     

، فقد م17/4/2010و16و15خالل الفترة ذروتها ما بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة 

كـذلك  يالحظ . مركبة  1131ن في هذا المدخل نحو بلغ عدد المركبات المارة في كال االتجاهي

مركبة مـا بـين السـاعة     868ازدياد أعداد المركبات التي تدخل مركز المدينة لتصل ذروتها 

، مع بالتناقص بعد الساعة الثانية عشرثم تأخذ أعداد المركبات  ،صباحاًالتاسعة والساعة العاشرة 

ا بـين السـاعة   مركبة م588ن لتصل ذروتها نحو ن مدينة جنيازدياد عدد المركبات الخارجة م

  المركبات المارة في كـال االتجاهين ددـبلغ ع ،بعد الظهر الثالثة والساعة الرابعة

                                                 
  ,م2010الدراسة الميدانية ، - 1
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) 8(يبين الشكل رقـم   ،التواليعلى  4952و 1276و 3936الخميس والجمعة والسبت نحو أيام 

بت خالل فترة حصـر المركبـات   عدد المركبات الداخلة و الخارجة أيام الخميس والجمعة والس

  .على هذا المدخل

  

  .لمدينة جنين الشماليمدخل المارة عبر الأعداد المركبات )8(شكل رقم 

  .م2010الدراسة الميدانية ، :المصدر

فيما يتعلق بعدد المركبات المارة في االتجاهين من نوع خصوصي من المدخل الشمالي، فقد     

مركبة من إجمالي مجمـوع المركبـات    7129نحو  م17/4/2010و16و15خالل الفترة  بلغت

 بينما بلغ عدد المركبات المارة في االتجاهين %. 70.1المارة في هذا الطريق ، وتمثل ما نسبته 

، التـوالي على مركبة  2113و 606و 2565الخميس والجمعة والسبت نحو  أياممن هذا النوع 

لشمالي نحـو  من المدخل ا خالل نفس الفترة جاهينبلغ عدد المركبات العامة المارة في كال االت

، و بلـغ  من مجمل المركبات الداخلة والخارجة لمدينة جنين%  12.3، أو ما نسبته مركبة1202

 552ت نحو الخميس والجمعة والسب أيامعدد المركبات المارة في كال االتجاهين في هذا المدخل 

   . على التوالي 452و 248و

شاحنة وتمثل مـا   1151نحو خالل نفس الفترة ات المارة في كال االتجاهين لشاحنبلغ عدد ا    

، من مجموع عدد المركبات الداخلة والخارجة إلى مدينة جنين من هذا الطريـق %  11.3نسبته 
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الخمـيس والجمعـة   أيـام  في حين بلغ عدد الشاحنات المارة في كال االتجاهين في هذا المدخل 

  . على الترتيب  245و 350و 556والسبت نحو 

نحو خالل نفس الفترة التي مرت من هذا المدخل في االتجاهين والمركبات األخرى بلغ عدد    

، بينما بلغ عدد المركبات المارة في كال االتجاهين يـوم الخمـيس   %  6.2، أو ما نسبته  632

  .على الترتيب 297و  72و 263والجمعة والسبت نحو 

  : خل الفرعية غزارة النقل عبر المدا 2:7:4

خـالل الفتـرة    مـداخل الفرعيـة لمدينـة جنـين    البلغ إجمالي عدد المركبات المارة على    

عدد المركبات المارة علـى المـدخل الجنـوبي    و .مركبة 16955م نحو 17/4/2010و16و15

، في حين بلـغ  %  45.1مركبة ، وتمثل ما نسبته  7646نحو بلغ عددها الشرقي في االتجاهين 

مركبـة ، أو مـا يعـادل     5689كبات المارة في االتجاهين على المدخل الشرقي نحو عدد المر

في كال االتجاهين نحـو  ) وادي برقين ( ، وقد بلغ عدد المركبات على المدخل الغربي%  33.6

  % .  21.4مركبة ، تمثل ما نسبته 3620

رة النقل عن مثيلتها فـي  غزاال تختلف  المدخل الجنوبي الشرقيأما بالنسبة لغزارة النقل في    

اح ، ثـم تأخـذ   ويالحظ ازدياد المركبات الداخلة إلى مدينة جنين في الصـب  .المداخل الرئيسية

 3788، فقد بلغ عدد المركبات الداخلة من هذا المدخل إلى مدينة جنين نحـو بالتناقص في المساء

، ثـم تأخـذ المركبـات    صـباحاً  مركبة، لتصل ذروتها ما بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة

، ولتصل ذروتهـا مـا    مركبة 3858بالتناقص مع ازدياد حركة المركبات الخارجة حيث بلغت 

ن بلغ أعلى عدد من المركبات المارة ما ـي حيـف ،مساًء بين الساعة الخامسة والساعة السادسة

  ) . 9(ل رقم والشك )19(، كما هو واضح في الجدول رقم الساعة الواحدة والساعة الثانية بين
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أن عدد المركبات المارة في كال االتجاهين يوم الخميس والجمعة والسبت  إلى يشير الجدول    

دد المركبات المـارة مـن   ـأن عن الجدول ـيتبين م، التواليعلى 2929و 1165و 3552نحو 

ين في كال االتجاهالخصوصية المارة ، فقد بلغ عدد المركبات مثل أعلـى نسبةنوع خصوصي ت

، أو لـمن مجمل الحركة على هذا المدخ مركبة 4243م نحو17/4/2010و16و15الفترة خالل 

الجمعة والسبت نحـو  الخميس وام ـى األيـموزعة علغ عددها ـبلحيث ، % 55.5مـا نسبته 

في ، بلغ عدد المركبات المارة من نوع عمومي في االتجاهين التواليعلى 1601و726و  1916

أيـام  المـارة  العمومية بلغ عدد المركبات  ،% 25.8ما نسبته  مثلت، و1973نحو نفس الفترة 

وفي حين بلغت عدد الحـافالت   .التواليعلى  680و 348و 945الخميس والجمعة والسبت نحو

  . حافلة في االتجاهين 358نحو في نفس الفترة المارة على هذا المدخل 

ـ  ركة على ـن مجمل الحـم% 4.7ا نسبته ـشكلـت م      ـ  لـهـذا المدخ دد ـ، بلــغ ع

 علـى 189و24و145الخميس والجمعة والسـبت نحـو  أيام  المارة في كال االتجاهين الحافالت

، أو مـا  شـاحنة  658بلغ عدد الشاحـنات المارة في كال االتجـاهين  وفي نفس الفترة ، التوالي

علـى  270و34و145على النحو التاليالخميس والجمعة والسبت  أيامموزعة على % 8.6يعادل 

   .التوالي

 باإلضافة افـواإلسع رـاألحموالهالل  األحمرالصليب ( رىـدد المركبات األخـغ عـبل     

تراكتور والدراجة النارية والمركبات العسكرية الفلسطينية ومركبات الجمعيـات  الو الجرافة إلى

س الفتـرة  ـنفي ـال االتجاهين فـي كـالمارة ف )األهلية والخيرية أو أي مركبة يمكن تميزها

في كال دد المركبات ـغ عـ، بلن مجمل الحركةـم% 5.4ا نسبته ـ، أو مةـمركب 414و ـنح

 علـى 189و33و192الخميس والجمعة والسبت نحواالتجاهين في نفس الفترة موزعة على أيام 

  .التوالي

  

  



123 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

السبتالجمعةالخميس

دخول 
جروج

  

  .لمدينة جنين الجنوبي الشرقيمدخل المارة عبر ال أعداد المركبات)9(شكل رقم 

  .م2010، الدراسة الميدانية :صدرالم

خالل لمدينة جنبن ) قشاريـالم( دخل الشرقيـالمى ـعلدد جميع المركبات المارة ـبلغ ع    

ـ ـن مجمـم%  33.5ا نسبته ـأو م 5689نفس الفترة  ـ ـوع الحركة م ى األيـام  ـوزعة عل

ـ ى ـعل 1787و 1344و 2558و ـيس والجمعة والسبت نحـالخم ـ  .يـالتوال ـ ـبل  ددـغ ع

ـ  ـذا المدخل إلـن هـالمركبات الداخلة م م 17/4/2010_15الل الفتـرة  ـى مدينة جنـين خ

مركبة، في حين بلغ عدد المركبات من جميع األنواع الخارجة من نفس المدخل نحـو  2996نحو

  .مركبة في نفس الفترة 2692

اً نحـو  اشرة صباحبلغ عدد المركبات المارة في االتجاهين ما بين الساعة التاسعة والساعة الع   

بعد الظهر أي مابين الساعة الثانية والثالثة فبلغ عدد المركبـات فـي   في فترة أما ، مركبة 493

  ) .20(في الجدول رقم مبين ، كما هو مركبة 554نحو االتجاهين 



124 
 

  



125 
 

ارتفاع أعداد المركبات المارة في كـال االتجـاهين مـن نـوع     يتضح من الجدول السابق     

، في حـين  من مجموع المركبات% 54تمثل ما نسبته مركبة  3073نحو  خصوصي فقد بلغت

بلغ  %35.7، أو ما يعادل حافلة 2032بلغ عدد المركبات المارة من نوع عمومي وحافالت نحو 

، % 6.6ا نسبته ـ، تمثل مشاحنة 374نحو  في نفس الفترة عدد الشاحنات المارة في االتجاهين

المارة في هذا المدخل في االتجـاهين   االخرى ة لعدد المركبات، أما بالنسبمن مجموع المركبات

يبين أعداد المركبات الداخلة و ) 10(الشكل رقم و. % 3.7مركبة أو ما نسبته  213فقد بلغ نحو 

خالل فترة حصر المركبـات علـى هـذا    التوالي الخارجة أيام الخميس والجمعة والسبت على 
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  .بات المارة عبر المدخل الشرقي لمدينة جنينأعداد المرك):10(شكل رقم 

  .م2010المصدر الدراسة الميدانية ،

ـ نقل للمداخل الفرعيةالزارة ـفي المرتبة الثالثة من حيث غ المدخل الغربـي  جاء     غـ، فقد بل

تمثـل مـا نسـبته     ،مركبـة  3620نحـو   لنفس الفترة عدد المركبات المارة في كال االتجاهين

أيام عدد المركبات المارة في االتجاهين في هذا المدخل بلغ ، د المركباتمن مجموع عد21.4%

، كمـا هـو وارد فـي    يـعلى التوال  1469و  638و  1513الخميس والجمعة والسبت نحو 

  ). 21(الجدول رقم 
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أنه قد بلغ عدد المركبات الداخلة من هذا المدخل إلى مدينة جنـين  السابق يتضح من الجدول    

، مركبـة 310صباحاً نحوركبة، لتصل ذروتها مابين الساعة الثامنة والساعة التاسعة م1983نحو

بلغت ذروتها  مـا   وقد ،مركبة1620ارجة من نفس المدخل نحوفي حين بلغ عدد المركبات الخ

يبين أعـداد  ) 11(الشكل رقم . مركبة338نحو بين الساعة الخامسة والساعة السادسة بعد الظهر

  .والخارجة في المدخل الشرقي المركبات الداخلة

، فقد بلغ عددها في نفس الفترة فيما يتعلق بالمركبات المارة في االتجاهين من نوع خصوصي   

، بلـغ عـدد   من مجموع عدد المركبات% 64مركبة تمثل ما نسبة  2317في هذا المدخل نحو 

مركبة أو  949نحو المارة في هذا المدخل خالل نفس الفترة المركبات من نوع عمومي وحافلة 

وادي (  ، بينما بلغ عدد الشـاحنات المـارة فـي    من مجموع عدد المركبات%  26.2ما نسبته 

في حين بلغ عدد من مجموع عدد المركبات، %  5.4، يمثل ما نسبته شاحنة 195نحو ) برقين 

  %.4.4مركبة وتمثل ما نسبتة 159المركبات األخرى في االتجاهين في نفس المدخل نحو 
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  .لمدينة جنين  الغربيالمدخل  المارة عبرأعداد المركبات : )11(شكل رقم 

  .م2010المصدر الدراسة الميدانية ،
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   :غزارة النقل عبر المدخل الشمالي لبلدة قباطية  3:7:4

م 17/4/2010_15خالل الفتـرة  بلغ إجمالي عدد المركبات المارة في مدخل قباطية الشمالي    

_ يعزى هذا االرتفاع إلى أعمال التعبيد التي تم تنفيذها في طـرق جنـين    ،مركبة 14985نحو 

هذا الطريق فـي   ، إضافة إلى أعمال التعبيد علىمن مفرق بزاريا متجها إلى نابلس نابلس بدءاً

، كما تعتبر بلدة قباطية ثاني أكبر التجمعات السكانية بعد مدينة جنـين فـي منطقـة    سيلة الظه

خـالل نفـس الفتـرة    لمركبات التي دخلت بلدة قباطية مـن هـذا المـدخل    عدد ابلغ . الدراسة

التي خرجت مـن نفـس المـدخل نحـو     بلغ عدد المركبات المارة في حين  مركبة،7569نحو

أن هناك اختالف في أعداد المركبات المارة من سـاعة  ) 22(ويشير الجدول رقم  .مركبة7416

مابين الساعة الثانية والساعة الثالثة  مركبة1531 االتجاهين نحوكال  يألخرى، فقد بلغ ذروتها ف

فـي كـال    المركبـات المـارة  في حين بلغ عـدد  . م17/4/2010_15الفترة  بعد الظهر خالل

على  6133و 3087و 5765الخميس والجمعة والسبت نحو االتجاهين لنفس الفترة خالل األيام 

مركبات الداخلة والخارجة من المـدخل  عدد ال الذي يبين) 12(، كما هو وارد الشكل رقم التوالي

   .الشرقي لبلدة قباطية

 بلغأعلى عدد من المركبات المارة المارة على هذا المدخل بفقد استحوذت المركبات الخاصة     

بلغ عدد . دد المركباتـمن مجموع ع% 56.6ما نسبته  مثلت، مركبة 8484عددها نحو 

، على 3301و  1873و 3310ت نحو ـعة والسبالسيارات الخاصة المارة يوم الخميس والجم

بلغ عدد نفس الفترة ، في د السيارات المارة في هذا المدخلن عدـولذا شكلت النسبة األكبر م

من %2، أو ما نسبته مركبة في كال االتجاهين 3209المركبات المارة من نوع عمومي نحو 

   140و  541و  1265نحو  الخميس والجمعة والسبت مجمل عدد المركبات موزعة على أيام

                                                                           .  على التوالي
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حافلة في كال  533نحو  س الفترةــي نفـف ى هذا المدخلـبلغ عدد الحافالت المارة عل    

عدد الحافالت المارة ، بلــغ اتـمن مجموع عدد المركب% 3.5، وشكل ما نسبته االتجاهين

  .التواليعلى  264و  33و  236والسبت س والجمعة الخميـ أيامفي كال االتجاهين 

شـاحنة   1881نحو في نفس الفترة لشاحنات المارة في مدخل الشمالي لبلدة قباطية بلغ عدد ا   

لمارة بلغ عدد الشاحنات ا .من مجموع عدد المركبات%12.6في كال االتجاهين، تمثل ما نسبته 

، بلـغ عـدد المركبـات    التواليعلى  824و  412و  645الخميس والجمعة والسبت نحو  أيام

من مجمـوع  %5.9مركبة، تمثل ما نسبته 878األخرى في كال االتجاهين من هذا المدخل نحو 

على  341و  228و  309 التالي نحوعلى الخميس والجمعة والسبت المركبات موزعة على أيام 

  .التوالي
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  .المدخل الشمالي لبلدة قباطية المارة عبرأعداد المركبات : )12(ل رقم شك

  .م2010الدراسة الميدانية ،: المصدر

   :عبر المدخل الشرقي لبلدة يعبد  غزارة النقل 4:7:4

خالل الفترة  بلغ إجمالي عدد المركبات المارة من هذا المدخل في االتجاهين    

وكان أعلى عدد للسيارات  ةمركبة داخل 3343نحونها م، مركبة 6542نحو  م17/4/2010_15

نفس مركبة، في  291عددها نحو فبلغ ما بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحاًالداخلة 

ما بين شهدت الفترة  ،مركبة3199نحو بلغ عدد المركبات الخارجة من هذا المدخل الوقت

نحو المركبات المارة من هذا المدخل  من عددبعد الظهر أكبر الساعة الثانية والساعة الثالثة 

   .مركبة 296
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الخمـيس والجمعـة والسـبت     أيـام عدد المركبـات المـارة فـي كـال االتجـاهين      بلغ     

، كما هو وارد في الشـكل رقـم   التواليعلى  2461و 1304و 2777نحو) م17/4/2010_15(

ة حصر المركبـات  يام التي تم فيها خالل هذه األيبين أعداد المركبات الداخلة و الخارجة  )13(

  .على هذا المدخل

يالحظ اختالف في نوع المركبات المارة على هذا المدخل في االتجاهين ، فقـد اسـتحوذت       

عـددها نحـو    بلغ خالل فترة الحصر إذ المركبات الخاصة على أعلى عدد من المركبات المارة

عـدد السـيارات   وكـان  ، المركبات من مجموع عدد%59.7ما نسبته  ومثلتمركبة ،  3903

، وشكلت التواليعلى  1389و  864و 1650الخميس والجمعة والسبت نحو أيامالخاصة المارة 

بلغ عدد المركبات المـارة مـن نـوع     .د السيارات المارة في هذا المدخلالنسبة األكبر من عد

مـن  %22.7ته ، أو مـا نسـب  مركبة في كال االتجاهين 1485نحو خالل فترة الحصر عمومي 

الخميس والجمعة والسبت  أيامبلغ عدد المركبات المارة من هذا النوع  إذ، مجموع عدد المركبات

خالل نفـس  ذا المدخل بلغ عدد الحافالت المارة على ه، التواليعلى  587و 245و  653نحو 

 ،من مجموع عـدد المركبـات  %2.6، وشكل ما نسبته حافلة في كال االتجاهين173نحو الفترة 

 79و  22و  72ت ـالخميـس والجمعة والسب أيامال االتجاهين المارة في كعدد الحافالت وكان 

  .  التواليعلى 

شـاحنة فـي كـال     556لشاحنات المارة على المدخل الشرقي لبلدة يعبد فقد بلـغ  بلغ عدد ا   

 أيامالمارة ، بينما بلغ عدد الشاحنات من مجموع عدد المركبات%8.5ما نسبته مثلت االتجاهين، 

لمركبات األخـرى  أما بالنسبة ل .التواليعلى  251و  77و  228الخميس والجمعة والسبت نحو 

، تمثل مـا  مركبة425من هذا المدخل نحو  خالل فترة الحصر في كال االتجاهينفقد بلغ عددها 

خل الذي مر من هذا المدعدد المركبات من هذا النوع وكان ، من مجمل المركبات% 6.5نسبته 

  .التوالي على 155و  96و  98الخميس والجمعة والسبت نحو في أيام 
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  .أعداد المركبات المارة عبر المدخل الشرقي لبلدة يعبد)13(شكل رقم 

  .م2010المصدر الدراسة الميدانية ،

  ) : طريق فراسين (غزارة النقل عبر الطريق المؤدي إلى طولكرم  5:7:4

خـالل الفتـرة    المارة من والي محافظة جنين على هذا الطريـق  بلغ إجمالي عدد المركبات   

بلغ عدد المركبـات الداخلـة إلـى    نفس الفترة ، في مركبة 5298نحو  م17/4/2010و16و15

عبـر هـذا    بينما بلغ عدد المركبات الخارجة من المحافظـة  .مركبة2561محافظة جنين نحو 

 د من المركبات المارة في االتجـاهين سجل أعلى عد .مركبة2737نحو  الطريق في نفس الفترة

ما بين  الساعة الثانيـة والسـاعة   مركبة، وكان ذلك 544على هذا الطريق وفي نفس الفترة نحو

كما  عدد المركبات الداخلة والخارجة من هذا المدخل في نفس الساعة، ت، تساوبعد الظهرالثالثة 

  ). 24(في الجدول رقم مبين هو 

الخمـيس والجمعـة    أيـام في مارة في كال االتجاهين في نفس الطريق عدد المركبات ال بلغ   

يبـين أعـداد المركبـات    ) 14(، والشكل رقم التواليعلى  2068و 941و 2289والسبت نحو 

  . الداخلة و الخارجة أيام الخميس والجمعة والسبت خالل فترة حصر المركبات على هذا المدخل
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نحـو   خالل فترة الحصر خصوصي في كال االتجاهين وعن بلغ عدد المركبات المارة من      

، بينمـا بلـغ عـدد    من مجموع عدد المركبات المـارة % 62.8ما نسبته مثلت مركبة، 3328

. %19.1تعادل ما نسـبته ، مركبة 1014نحو  في نفس الفترة  من نوع عموميالمارة المركبات 

مـن مجمـوع عـدد    % 2.3 نسـبته  ما أوحافلة  122أما بالنسبة للحافالت فقد بلغ عددها نحو 

 11.3ما نسبته شاحنة،شكلت 596المارة في االتجاهين نحو بلغ عدد الشاحنات .المركبات المارة

المارة فقد بلـغ   ، وفيما يخص المركبات األخرىمن مجموع المركبات المارة في هذا االتجاه%

  .% 4.5ما نسبته شكلتو مركبة238ين نحو في االتجاه عددها
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  .أعداد المركبات المارة عبر طريق فراسين): 14(شكل رقم 

  .م2010المصدر الدراسة الميدانية ،

  )نابلس –طريق جبع (غزارة النقل عبر الطريق الفرعي المؤدي لنابلس 6:7:4

بلغ إجمالي عدد المركبات المارة من والي محافظة جنين من هذا الطريق خالل فترة الحصر    

مركبة خارجة من هذا الطريق إلـى  5581و داخلة مركبة 5686نحو منها ، مركبة 11297نحو 

على  لنفس الفترة في حين سجل أعلى عدد من المركبات المارة في االتجاهين .محافظة طولكرم

في الجـدول  مبين كما هو  ،بعد الظهرمركبة مابين الساعة الثانية والثالثة 1088هذا الطريق نحو

  ).25(رقم 
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فقد بلغ عدد المركبات المارة في كـال   د المركبات من يوم إلى أخر،يالحظ  اختالف في عد   

مركبـة   4139و 2667و 4461الخميس والجمعة والسبت نحو أيام االتجاهين في نفس الطريق 

الخارجة أيـام الخمـيس   و يوضح ويبين أعداد المركبات الداخلة) 15(الشكل رقم  ،التواليعلى 

  .كبات على هذا المدخلوالجمعة والسبت خالل فترة حصر المر

بلـغ عـدد   ، فقـد  حسـب أنواعهـا  المركبات المارة على هذا المدخل في االتجاهين اختلفت    

الخميس  مركبة موزعة على أيام% 52.2ما نسبته مثلت ، مركبة 5884المركبات الخاصة نحو 

 المركبات األخـرى النسـبة   شكلت، واليعلى الت 2110و  1454و 2320والجمعة والسبت نحو

 مثلت ،مركبة548المارة من هذا النوع في االتجاهين نحو األخرى األقل، فقد بلغ عدد المركبات 

 هـذا النـوع مـن    بلغ عدد ،من مجموع عدد المركبات المارة في هذا الطريق%4.8ما نسبته 

، التواليعلى 175و154و219الخميس والجمعة والسبت نحو  أيامالمركبات المارة في االتجاهين 

، أو ما مركبة في كال االتجاهين 2450بلغ عدد المركبات المارة من نوع عمومي نحو  في حين

 العمومية ، بلغ عدد المركباتمن مجموع عدد المركبات المارة على هذا الطريق% 21.7نسبته 

عـدد   بلـغ ، التواليعلى مركبة  945و 576و  929الخميس والجمعة والسبت نحو أيام المارة 

مـن  %8.6ما نسبته  ت، شكلحافلة في كال االتجاهين973على هذا المدخل نحو الحافالت المارة 

 أيام، بلــغ عدد الحافالت المارة في كال االتجاهين مجموع المركبات المارة على هذا الطريق

  . التواليعلى حافلة  323و  170و  480الخميـس والجمعة والسبت 

شاحنة في كـال   1412بلغت  ل فترة التعداد فقدخالأما بالنسبة للشاحنات المارة في هذا المدخل 

، بينمـا   من مجموع عدد المركبات المارة عبر هذا الطريق %12.5االتجاهين، تمثل ما نسبته 

شاحنة على  586و 313و  379الخميس والجمعة والسبت نحو  امـأيبلغ عدد الشاحنات المارة 

  .التوالي
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  .نابلس الفرعي - عبر الطريق جبع أعداد المركبات المارة : )15(شكل رقم 

  .2010المصدر الدراسة الميدانية ،

يـومي  الداخلة إلى منطقة الدراسـة خـالل    تيالحظ من الشكل السابق ارتفاع عدد السيارا    

 عودة الموظفين وطلبة الجامعات إلى منـاطق سـكناهم مـن    إلى، ويعزى ذلك الخميس والسبت

ء المواطنين من أعمالهم المختلفـة كاإلداريـة والتجاريـة    إضافة إلى انتها ،المحافظات األخرى

  .والتنزه وغيرها من أعمال 
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  الفصل الخامس

  وسائط النقل في محافظة جنين والمشاكل الناتجة عنها

  

  مقدمة 1:5 

  وسائط النقل في محافظة جنين       2:5 

  حركة النقل في محافظة جنين       3:5

  في محافظة جنين مشاكل النقل       4:5
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  الفصل الخامس

  وسائط النقل في محافظة جنين والمشاكل الناتجة عنها

اشتمل هذا الفصل على دراسة وسائل النقل في محافظة جنين من حيث أنواعها ومصادرها      

ل كما يتناول حركة النق, والقوه الدافعة المستخدمة ، إضافة إلى نوع المواد المنقولة وخصائصها

د المركبـات والتوقعـات   في المحافظة من حيث المحطات والمواقف والمشاة ، إضافة إلى أعدا

  .كما يحتوي على مشاكل النقل, المستقبلية

  :مقدمة 1:5

مدينـة  ألي  الرئيسية عند المداخلالمحافظة وتمثل حركة نقل الركاب والبضائع على الطرق    

ض المدن المجاورة، كما أن الحركة السـكان داخـل   مدى الترابط الكبير بين سكان المدينة وبع

كذلك توقـف معظـم الـرحالت    . يكشف األسباب األساسية لحركة الركاب المقيمين بها اإلقليم

من مختلف أنحاء اإلقليم عند مداخلها يستوجب استخدام وسائل النقل الداخلية في صورة القادمة 

والتـي تمثـل الوسـائل    .... ات الخاصةخطوط منتظمة لسيارات السرفيس، واألجرة، والسيار

  .1األساسية التي يتحرك بواسطتها سكان المدينة

تمثل وسائل النقل والحركة الناجمة عنها وكذلك المشاكل المرتبطة بها أحد عناصر النقل     

  : 2ياألساسية والتي ال تستكمل صورتها إال عند دراستها وهي موضحة على النحو التال

              في محافظة جنينوسائل النقل  2:5

معرفة القوة التي تستخدم في دفع  اـط النقل في محافظة جنين يستدعي منـعند مناقشة وسائ

وتسير هذه الوسائط، كما أن دراسة القوة الدافعة لهذه الوسائط يفيدنا الحقا عند مناقشة اآلثار 

  .       البيئية واالقتصادية المترتبة على استخدامها

        

                                                 
 .246، ص، مرجع سابق) م2003( محمد إبراهيم ، عصام محمد  -  - 1
  .87، ص،مرجع سابق ) م2000(جرار ،مازن ،  - 2
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  :أنواع وسائل النقل في محافظة جنين  1:2:5

وهي , هي الوسيلة أو الواسطة المستخدمة في النقل ليتمكن اإلنسان من قضاء حاجاته المختلفة   

معدات حركة النقل التي يتم بواسطتها انتقال األفراد والسلع مـن مكـان المنشـأ إلـى هـدف      

  .1الوصول

ختلفة األكثر شيوعا واستخداما فـي محافظـات الضـفة    يعتبر النقل بالسيارات بأنواعه الم    

ن طريق االحتراق الداخلي للمواد ر السيارات عـوالتي تسي .منطقة الدراسة الغربية بما في ذلك

إضافة إلى وجود بعض الوسـائط البسـيطة والمتمثلـة     .2البترولية كالبنزين على سبيل المثال

خاصة في المنـاطق   هد العضلي للحيواناتـالج وكذلك استخدام، )الحمالين( بالمجهود العضلي

طاطيـة  رها هذه الحيوانات أو العربات ذات العجـالت الم ـاستخدام العربات التي تجو, الريفية

  . 3، والتي يمكن مشاهدتها في أسواق مدينة جنين حتى يومنا هـذاالتي يدفعها اإلنسان بنفسه

لى اإلنسان والحيـوان فـي عمليـة النقـل     وتجدر اإلشارة إلى انه رغم تضاؤل االعتماد ع    

واالنتقال في محافظة جنين مقارنة بالسابق فأن هذا المظهر مازال مألوفاً حتى يومنا هذا في نقل 

وخاصة أن مدينة نـابلس  نابلس مدينة عن مدينة جنين تختلف  .الزراعية من الحقول لالمحاصي

  .4ث تستخدم الحيوانات لنقل مواد البناءوالتي ال تصلها الطرق حي, تتميز بمنحدراتها الشديدة

   مصادر وسائل النقل في محافظة جنين 2:2:5

  ،لغربية من حيث مصادر وسائل النقلال تختلف محافظة جنين عن باقي محافظات الضفة ا   

مانيا ايطاليا ودول أوروبيـة  حيث يتم استيراد مختلف أنواع السيارات من الدول المتقدمة مثل أل 

كما تبين من الدراسـة الميدانيـة    .وكوريا الجنوبية وغيرها من الدولضافة لليابان ، باإلأخرى

، مع األخذ بعين االعتبار أن تبعية النقل السيارات في جميع أنحاء المحافظةانتشار مختلف أنواع 

                                                 
 .87ص ،نفس المرجع - 1
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 .210، ص، مرجع سابق)م1979(،عناب، وائل - 3
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ال تنتهي عند شراء وسائط النقل فقط بل تمتد عبر الحاجة المستمرة لقطع الغيار التـي ال تنـتج   

  .أيضاً من الخارج اليا وإنما يتم استيرادهمح

  القوة الدافعة لوسائط النقل في محافظة جنين  3:2:5

بشكل عام تختلف القوة الدافعة لوسائط النقـل   .1يقصد بها القوة التي تحرك الواسطة النقلية

  : 2في منطقة الدراسة ويمكننا تقسيمها إلى قسمين

القوة العضلية لإلنسان والقوة العضلية :قسم إلى فرعين هماوتن: قوة الدفع البيولوجية الحية  - أ

لمحدودة للحيوان،ولذا تعتبر هذه القوة محدودة بطاقتها في مجال تأثيرها بسبب القدرة الجسدية ا

يالحظ  انتشار القوة العضلية لإلنسان بكثرة في مركز المدينة حيث  .سواء لإلنسان أو الحيوان

قوة أما بالنسبة لل .دام القوة العضلية لالنسان في أنحاء المحافظةاستخ قليالحاجة للحمالين و

حيث يتم نقل بعض المحاصيل الزراعية على  ،طق الريفيةفي المناالعضلية للحيوان فأنها تتركز 

  .أو بواسطة العربات ظهر الحيوان

سة وأكثرها الدفع المستخدمة في منطقة الدرا القوةتعتبر من أهم : قوة الدفع الميكانيكية  - ب

يعتبر الوقود االحفوري من أهم المصادر المستخدمة في  .كباقي محافظات الضفة الغربية انتشاراً

يعتمد توفير هذا المصدر من الوقود على إسرائيل  .الالزمة لتشغيل هذه اآلالتتوليد الطاقة 

لوقود إلى محطات بيع ا احيث ينقل منها بواسطة شاحنات خاصة أو صهاريج تقوم بإيصاله

منها  ةست ،م1996محطة عام  23لتي بلغ عددها وا المنتشرة في مختلف أنحاء محافظة جنين،

محطة موزعة  32 ليصل إلى م2010عددها في العام ازداد  .3وحدها تتركز في مدينة جنين

وتشكل محطات الوقود  .)11(والخريطة رقم ) 26(داخل المحافظة كما يوضحها الجدول رقم 

 لانتقالها داخ ةالنقل المهمة الذي تتزود منه السيارات بالوقود الستمرار حرك احد مستلزمات

  .4المحافظة

  

  

                                                 
  . ، مرجع سابق)م2004(، البشابشة، أمين عابد - 1
 .69-68، ص، مرجع سابق)م1979( ، محمد،رياض - 2
3 - ARIJ,(1996),Opcit,P23    
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  م2010للعام عدد محطات الوقود في محافظة جنين :)26(جدول 

  عدد المحطات  عاسم التجم

  7  جنين

  3  يعبد

  2  قباطبة

  2  اليامون

  2  برقين

  2  ميثلون

  2  عرابة

  1  الشهداء

  1  بير الباشا

  1  يلة الحارثيةس

  1  سيلة الظهر

  1  كفر راعي

  1  الزبابدة

  1  صانور

  1  رمانة

  1  برطعة

  1  الجلمة

  1  بيت قلد

  1  جبع

  32  المجموع

  .م 2010جنين،بيانات غير منشورة ،_ الهيئة العامة للبترول: المصدر 
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ت تعبئـة  يتضح من الجدول أعاله أن مدينة جنين استحوذت على العدد األكبر مـن محطـا      

 .محطة موزعة على أنحـاء المحافظـة   32من أصل 7إذ بلغ عدد المحطات الوقود بالمحافظة 

كما تعتبر المركز اإلداري والتجاري . لتجمعات العمرانية حجماً وسكاناًويفسر ذلك كونها اكبر ا

حافظـة  لمحطات التعبئة الوقـود بالم بلدة يعبد على المرتبة الثانية  في حين استحوذت. للمحافظة

 إلـى ، ويعزي ذلك العمرانية سكاناً بمنطقة الدراسةبرغم من أنها ال تعتبر ثاني أكبر التجمعات 

  .كالخلجان وأم دار وزبدة وطورة تقع قريبة منها وجود تجمعات سكانية صغيرة الحجم والسكان

ك يرجع وسبب ذل ،كل من قباطية واليامونتساوت عدد محطات التعبئة الوقود إلى اثنتين في    

عرابـة  بلدات أما  .حجماً وسكاناً بعد مدينة جنينالكبيرة إلى اعتبارهما من التجمعات العمرانية 

إلى وجود بعض التجمعات الصغيرة القريبة بكـل  وجود المحطات فيها وميثلون وبرقين فيعزى 

ئـة  بلغ عـدد محطـات تعب  . منها كما هو الحال في ميثلون كالجديدة وسيريس على سبيل المثال

الوقود واحدة في بعض التجمعات السكانية كما هو الحال في جبـع وسـيلة الظهـر والشـهداء     

بسبب وقوعها على طريق رئيسي أو ثانوي أو قرب تلك المحطات مـن بعضـها   .... والزبابدة

فرضت الحاجة وجود محطة تعبئة للوقـود  . البعض كما هو الحال في محطة جبع وسيلة الظهر

والجلمة التي يقع بـالقرب   ،طعة التي تقع داخل الجدار العازللصغيرة كبرفي بعض التجمعات ا

مع السوق االسـرائلية مـن    منها معبر الجلمة والذي يعتبر المعبر الوحيد لتجارة محافظة جنين

بالدخول إلى المحافظة ومدينة  1948، كما تعتبر المنفذ الوحيد الذي يسمح لفلسطينيي العام جهة

كونه المدخل والمخرج للعمالة الفلسطينية من المحافظة إلى ة، وذلك باإلضافة جنين من جهة ثاني

  .ي سوق العمل اإلسرائيليةـالتي تشتغل ف

إلى أن أنماط هذه القوة تتباين طاقتها ومداها إذ يتوقف استخدامها في وسـائط   االشارةجدر ت   

ا والقدرة على تحمل الضغوط ، والغرض من استعمالهلمختلفة على هندسة تصميم الوسيلةالنقل ا

  .1الناتجة عن السرعة ومستوى توازنها على الطريق
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  .م2010للعام  مناطق توزع محطات تعبئة الوقود في محافظة جنين :)11(خريطة رقم 

  

  .م2010 جنين، _إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الهيئة العامة للبترول : المصدر 
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  افظة جنين المواد المنقولة في مح 4:2:5

يرتبط بدراسة وسائط النقل في محافظة جنين معرفة المواد التي تنقلها هذه الوسائط مـن    

حيث أنواعها وخصائصها لما لهذا الجانب من تأثير على فرض أشكال معينة من وسائط النقـل  

نقل الخامات يختلف عـن نقـل    . 1وتحديد أجورها التي تختلف باختالف نوع الحمولة المنقولة

  .عمليات التحميل والتفريغ والشحن المنتجات المصنعة لحاجة األخيرة إلى عناية خاصة أثناء

أن المواد المنقولة تحدد شكل وسيلة النقل  كما هو الحال في اختالف الشاحنات التي تنقـل   

 أما االختالف في المواد المنقولة بـين منطقـة   .اد السائلةالمواد الصلبة عن تلك التي تنقل المو

أن التركيب السلعي للمواد المنقولة في  ،2وأخرى فيظهر من خالل التركيب السلعي لهذه البضائع

 مـواد البنـاء  و_ السائلة والصـلبة _ والبضائع على اختالفها المواد الخام منطقة الدراسة يشمل

    .وغيرها من احتياجات سكان المحافظة

جغرافية المحيطة مثل الخضـروات التـي   أن جزءاً من المواد المنقولة هي انعكاس للبيئة ال

يسـتدعي   تزرع في محافظة جنين وبالتالي تتميز بقابليتها للتلف وال تتحمل السفر الطويل ممـا 

، وهذا ما نالحظه خالل ساعات الصباح الباكر من نقل خضروات من نقلها إلى األسواق بسرعة

  .الحقول إلى مركز المدينة أو الحسبة 

ارج محافظة جنين ال تختلف عن غيرها من ل وخانتقال الركاب داخ بطريقة وفيما يخص   

إما بواسطة الحافالت الكبيرة  انتقال الركاب ، فيتمربية على وجه الخصوصمحافظات الضفة الغ

أن نقل الركـاب يـرتبط   . سيارات الركاب الخاصة الصغيرة أو سيارات األجرة أوأو الصغيرة 

 أمـا األشـخاص   .بساعة محددة حركتهم رتبطتموظفين الذين ، كما هو الحال مع البالوقتعادة 

فارتباط حركتهم بالزمن أقل ففي أوقات الصباح القادمين للتسوق وقضاء مصالحهم خالل النهار 

ـ وتحديداً قبل الدوام الرسمي للموظفين وعند انتهاء الدوام تشهد بعض الخطوط   اً فـي  ازدحام
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بينما تنخفض بشكل ملحوظ وتتوقف تماما في ساعات . يةهذا ما يطلق عليه الذروة النقلالحركة 

  .1المواصالت العامة حركة الليل خاصة

 . حركة النقل في محافظة جنين  3:5

تمثـل حركـة    .ة الرئيسية للنقل في محافظة جنينبأنواعها المختلفة الوسيل اتتعتبر السيار

ربط كذلك ينتاج بمراكز االستهالك وربط مراكز اإلإذ يالنقل في منطقة الدراسة نشاطاً اقتصادياً 

إضـافة إلـى نقـل     ،داخل المحافظة وخارجها مع بعضها البعض التجمعات واألحياء السكانية

كة تفاعـل  ينتج عن هذه الحر. بأنواعها المختلفةالتي تهدف إلى إشباع حاجات اإلنسان البضائع 

لمكان الذي يستقر أو يسـكن  تغير اإلى اإلنسان بصورة عامة يسعى . بين الطرق وواسطة النقل

ومن اجل سهولة مناقشة حركة النقل في  .2سبب كانفيه سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة ألي 

  -:محافظة جنين فال بد من تقسيم الحركة إلى عناصر أساسية نتناولها على النحو التالي

  ) .داخل المحافظة وخارجها (حركة النقل في محافظة جنين  .1

 .ت المواقف والمحطا .2

 .المشاه .3

 . أعداد المركبات والتوقعات المستقبلية  .4

  حركة النقل في محافظة جنين  1:3:5

جنين ومحيطها أكثف نسبيا مـن المنـاطق    دينةتبين الدراسة الميدانية أن حركة النقل في م 

ويعود سبب في ذلك إلى أن مدينة جنين تعتبر اكبـر   ،هذه الحركة بتركز السكان طالرتبا البعيدة

يعتبر النمط المركزي هو السائد بالمحافظة حيث تتجمع  .عات العمرانية في منطقة الدراسةجمالت

  .ائل النقل من والى مركز المحافظةسووتنطلق خطوط المواصالت و

                                                 
 .,م2010الدراسة الميدانية ، - 1
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حركة انتقال الركاب في مدينة جنين و المراكز العمرانية التابعة للمحافظة والـى بـاقي   تتم 

 ،امة والحافالت الصغيرة والمتوسـطة لسيارات الخاصة والعمحافظات الضفة الغربية بواسطة ا

   -:التاليويمكن تصنيف المركبات التي تقوم بهذه الحركة ك

بلونهـا األصـفر    مركباتهـا  تنتشر في مدينة جنين وتتميز :)الطلب ( تمكاتب التاكسيا.1

وهي غير  بها محدد لوقوفها، مكتب خاصولها  .الذي يوجد على ظهر المركبةومؤشر اإلضاءة 

الذي يقرره مـن   محددة في خط سيرها وتتحرك بناًء على طلب الراكب وبأي عدد من الركاب

  .محددة بتسعيرة تحددها الوزارة المختصة أجرتها .يطلب منها الحركة

تنتشر في أماكن محددة من مدينة جنين ومن األمثلة علـى  : السرفيس الداخلي اتتاكسي .2

جـود  ب وتتميز .... صباح الخيروضاحية  ،الجامعة القدس المفتوحةو ،هذا النوع تكسيات المخيم

، وهي محددة في خط سيرها وتتحرك بعد إكمال حمولتهـا  المركبة هلون اسود إضافي يميز هذ

بالحافالت الصـغيرة   ةأما بالنسب. أجرتها محددة بتسعيرة تحددها الوزارة المختصة. من الركاب

جامعـة القـدس   المدينة والتي تقوم بنقل الركـاب إلـى   كز ، فيالحظ انتشارها في مروالكبيرة

هذه الحافالت مملوكة لشركات خاصة أو مؤسسات مثل و، مثالً المفتوحة وضاحية صباح الخير

  .رياض األطفال والمدارس الخاصة ، ومنها ما يكون ملك شخصي

بها  ت خاصةتنطلق من مجمعاوتتميز باللون البرتقالي  ) السرفيس الخارجي (تاكسيات .3  

أما بالنسبة لحـافالت الخطـوط    .ابعة للمحافظة والمحافظات األخرىنحو المراكز العمرانية الت

أجرتها تحددها الـوزارة  .ركات خاصة أو مؤسسات أو ملك شخصيالخارجية تكون مملوكة لش

اقل تنظيماً من نقل الركاب حيث يالحظ عـدم تحديـد   فهي نقل البضائع بخصوص  .المختصة

ـ  ـر من قبل وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية بعكوـاألج ة لنقـل  س المركبـات المخصص

، كما تتوقف هذه الشاحنات من مختلف األحجام في محطة واحدة توجـد فـي المنطقـة    الركاب

  .  الصناعية
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 المواقف والمحطات في محافظة جنين  2:3:5

، مناطق بداية الرحلة ونهايتهـا رف ب، أو ما يعالسياراتيقصد بها األماكن التي تنطلق منها 

نحو األحياء أو المناطق داخل المدينة أو خارجها نحو التجمعات السكانية التابعـة للمحافظـة أو   

وصـول إليـه   أن واسطة النقل خالل حركتها تحتاج إلى هدف لل فمن المعرو .1المدن األخرى

  .2ق الجديدتصبح نقطة بدء عند االنطالوهذه بدورها ، يعرف بالمحطة النهائية

ارات تحتاج يعد الوقوف إحدى المشكالت التي تفرزها حركة المرور في الشوارع الن السي

، وتتخذ في تقليل مسافة المشي على األقدام، ولرغبة مستخدمي السيارات إلى فضاءات لتقف فيها

  :المواقف في محافظة جنين أشكاالً متعددة ومنها 

، ويمكن تصـنيفها  ويتم تعينها من قبل بلدية جنين ةالمواقف التي تنتشر في مركز المدين .1

إذ يتم إيقاف السيارة بجانب الرصـيف بشـكل عمـودي أو    :الموقف على الشارع : إلى صنفين

على حركة المرور بسبب اقتطـاع  الوقوف يؤثر هذا  .له وفق قيود معينة تضعها البلديةموازي 

حيـث  ، كثير االنتشار في مدينة جنـين ع هذا النو ةجزء من الشارع مما يقلل طاقته االستيعابي

ع غيرها من السيارات ومع االستعماالت األخرى كالبسـطات علـى   ـم الواقفة السيارةتتنافس 

أما الصنف الثاني فهو الموقـف خـارج    .3سبيل المثال من اجل الحصول على حاجتها المكانية

تي تسـتغل بواسـطة القطـاع    ويتمثل بالمواقف العامة ال) األراضي الفضاء والمفتوحة(الشارع 

. 4د مغـادرة أي مركبـة  من الرسوم المستوفاه من الركاب عن%  10الخاص وتتقاضى البلدية 

ال يتقاضـى صـاحب    األحيانبعض المواقف ملكية خاصة يتقاضى أصحابها أجر وفي بعض 

  .من البناياتبعض هذه المواقف تتواجد بالقرب حيث  الملك أجر

                                                 
  .69،ص مرجع سابق ،)م2005(، الدليمي،رجاء خليل - 1
  .22، صمرجع سابق ،)م2004(  ،البشابشة، امين عايد - 2
 .75، صمرجع السابق ،)م2005(، رجاء خليل الدليمي، - 3
  .22، ص ، مرجع سابق) م2006(مصلح، أحمد حسن ، - 4
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اقـل  هـذه المواقـف   تعتبر  .جمعات السكانية التابعة للمحافظةوالت مواقف منتشرة في القرى.2

، وعادة ما تكون قريبة من البيوت ،كمـا تكـون غيـر    مما هو موجود في مدينة جنين تنظيماً

  .....   مدفوعة األجر في معظم األحيان باستثناء التجمعات العمرانية الكبيرة مثل اليامون ويعبد

مناطق توليد و جذب لرحالت األفراد والسيارات مسـببة حركـة    )المجمعات(تعد المحطات    

مرورية عالية وبالتالي تحتاج إلى عملية تخطيط  دقيقة في اختيار مواقعها ومسـاحتها، ألنهـا   

المحطات تعتبر  .اسةتمثل عنصرا مهما من عناصر نظام النقل البري بالسيارات في منطقة الدر

أماكن توقف السـيارات فـي مركـز    ك المحطاتوجد ت. لنقليةطلبات األساسية للعملية امتالاحد 

المدينة التي تتم فيها عمليتي الشحن والتفريغ كمـا يقـدم بعـض هـذه المحطـات الخـدمات       

  -:يي تبدو على النحو التال، وه 1......للجمهور

) الكـراج (الموقف الرئيسي : محطات لخدمة المسافرين بلغ عددها ثالثة مجمعات وهي .1

خدم مسارات الحافالت والتاكسي للمسافات الطويلة وللمخيم والقرى السكانية التابعة والذي ي

سـمى  تأما الثاني فـي منطقـة البسـاتين و   ). 5(للمحافظة كما هو واضح في الصورة رقم 

وهـو  ) المجمع الشرقي ( يخدم القرى غرب جنين، والموقف الثالثبالمجمع الغربي والذي 

وجـودة فـي   ويعتبر اصغر المجمعـات الم  ،وشمال جنين رع الناصرة ويخدم شرقفي شا

تبين مناطق توزع هذه المجمعـات داخـل   ) 12(والخريطة رقم  .المدينة من حيث المساحة

  . مركز المحافظة

  

  

  

  

                                                 
 .97ص ،مرجع سابق، )م2000( ،نماز ،رارج- 1
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  . م2005للعام  مناطق توزع المجمعات داخل مدينة جنين :)12(خريطة رقم

  

  . م2005جنين ، إعداد الباحث باالعتماد على خريطة بلدية: المصدر 
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نظيما مـن تلـك   وجد في المنطقة الصناعية وهي أقل تتتستخدم لخدمة الشاحنات و ةمحط.2

  . 1كما تتميز هذه المحطات ببساطتها وتكون مكشوفة ،الخاصة بنقل الركاب

ن انتظار للمشاه على جوانب هناك نوع أخر من المحطات الصغيرة وهي عبارة عن أماك.3

  .2مسافرين أثناء تنقالتهم، كما تستخدم للالطرق

  

  منظر عام للمجمع الرئيسي): 5(صورة رقم                 

  .م8/12/2010التقطت بتاريخ                      

  المشاه 3:2:5

تكمل نظام النقل بواسطة المركبات، كما أن إهمالها  المشاة في أنهاحركة تكمن أهمية دراسة     

، فال بد من فهم هذه الحركة وعالقتهـا بحركـة   اعية واقتصاديةاة إلى خسائر اجتميعرض المش

  . المرور في منطقة الدراسة

إلـى التجمعـات    وفيتبين الدراسة الميدانية انتشار ممرات المشاة في شوارع مدينة جنين  

علـى   ....السكانية الكبيرة وبعض التجمعات الصغيرة مثل يعبد واليامون وسيلة الظهر وطورة 

قلـة المشـاة مقارنـة    في الطرق الخارجية بسبب ممرات المشاه بينما تكاد تنعدم  .السبيل المث

                                                 
  .م2010الدراسة الميدانية ، - 1
 .م2010الدراسة الميدانية ، - 2
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دد المشـاه فـي   ـعراوح تي .1تقاس كثافة تيار المشاة المتواجدون بالمتر المربع .بمركز المدينة

، وعندما تكون كثافة المشاه أعلـى مـن   عإنسان لكل متر مرب 3 –اللحظة الواحدة ما بين صفر 

والمالحـظ أن حركـة    .2والذي يعني عدم القدرة على التحرك بسـهولة " التزاحم"مى ـذلك يس

المشاه تكون أكثف في مدينة جنين وهى تتجاوز المعدل السابق وخاصة فـي وسـط ومحـيط    

، وكذلك يوم السبت مع ترات الصباح وساعات ما بعد الظهرالمركز التجاري للمدينة سيما في ف

تبين كثافة )6(الصورة رقم و .فة إلى األيام التي تسبق األعيادا، إضم1948العام  قدوم فلسطينيو

وكـذلك   ، بينما تتخلخل هذه الحركة خالل العطل الرسمية ويوم الجمعة ، المشاه في مدينة جنين

  :يمكن تقسيم حركة المشاة قي محافظة جنين  إلى عدة أقسام .في فترات المساء

  . بعد الظهرمل في الصباح والعودة حركة منتظمة كما في مرحلة الذهاب إلى الع -1

 . طلبة المدارس والمراكز التعليمية األخرى  حركة منتظمة جماعية كما فيحركة  -2

 .بالقرب من المحالت التجارية على سبيل المثال  تسويقية حركة ترفيهية -3

  

 .حركة المشاة في مدينة جنين): 6(صورة رقم 

  .م8/12/2010التقطت بتاريخ 

                                                 
  .55،ص، مرجع سابق ) م1987(الخاير ، يحيى  وآخرون ،  - 1
  .99، ص، مرجع سابق ) م2000(جرار ،مازن ،  - 2



154 
 

  : المستقبلية في محافظة جنين  االحتياجاتركبات وأعداد الم 4:3:5

تعتبر دراسـة أعداد المركبات وتطورهـا في محافظة جنين من العناصـر األساسية للنقل     

ـ  ، ومـا  ة مـن ناحيـة  البري، لما لها من تأثيـر مباشر على حجم السير على طرق المحافظـ

محطات من ناحية ثانية إضافة إلـى  يصحب ذلك من أزمات واختناقات مرورية في المواقف وال

  .يترتب على هذه الزيادات من المشاكل البيئيةوما ، تأثير السلبي على الحركة والمشاةال

ساهم في زيادة عدد المركبات فـي الضــفة   تتعد الزيادة في عدد السكان من العوامل التي    

التسهيالت والقوانين فلسطينية من ه السلطة الوطنية التما قدم .بما في ذلك منطقة الدراسةالغربية 

  .، و السيارات الخاصة طنين على امتالك المركبات العامةالمواشجعت التي 

، بسبب هاأن السيارات الخاصة هي أكثر األنواع زيادة في عدد) 27(يالحظ من الجدول رقم    

لخصوصـية  نحو ا م، إضافة إلى رغبة بعض السكان واتجاهاتهفي عدد سكان المحافظةالزيادة 

يالحظ انخفاض عـدد السـيارات الخاصـة    إال أنه  .ل واالبتعاد عن المواصالت العامةفي التنق

م نتيجـة انـدالع انتفاضـة    2004م حتى العـام  2000من عام المسجلة في الدوائر المختصة 

إضـافة إلـى غيـاب الرقابـة      ،استخدام المركبات غير القانونية وما ترتب على ذلك ،األقصى

ارتفع  .السائدة آنذاك ف السياسيةون قبل الجهات المختصة لهذه المركبات بسبب الظرومتابعة م

الجهـات  م مع رجوع الرقابـة والمتابعـة مـن قبـل     2005عدد هذا النوع من المركبات عام 

م بسـبب الظـروف السياسـية    2006، كما انخفضت عدد هذه المركبات فـي العـام   المختصة

م 2008ولكن بعـد العـام    .ع رواتب موظفي القطاع الحكوميقطاواالقتصادية التي أدت إلى ان

د استصدار السلـطة الوطنيـة الفلسـطينية   ـالسيارات الخاصة بشكل ملحوظ بع أعدادارتفعت 

التسهيالت التي تقدمها البنوك من خالل تقسيط سعر  ساهمت .∗تقانونا بتخفيض جمارك المركبا

ية تتناسب ومشتري المركبات، ممـا شـجع   المركبة وفق شـروط معينة على شكل دفعات شهر

  .سكان المحافظة على اقتناء مركبات جديدة وحديثة 

                                                 
لمركبات ،وبنسب متفاوتة قد تصل إلـى  م ،ويشتمل التخفيض على مختلف األنواع ا1/1/2009صدر هذا القانون بتاريخ  ∗

  ).م20011جنين ،–دائرة الجمارك (لبعض المركبات % 25
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  .م2010_1996لألعوام  عداد المركبات في محافظة جنينأتطور  •:)27(جدول رقم 

نوع المركبة      

 

 

  العام             

 باصات سيارات

قاطرة 

مركباتشاحناتونصف

 أخرى تجاريةمقطورة عموميةخاصة  عامة خاصة

1996(1) 4992 19 1 18 55 1988 8 

1997(1) 5634 21 2 20 62 2012 10 

1998(2) 7211 22 1 22 71 2399 12 

1999(2) 6722 513 3 50 53 2145 7 

2000(2) 5961 711 9 109 26 1925 8 

2001(2) 4605 679 13 90 2 1916 16 

2002(2) 2908 613 13 64 3 1493 7 

2003(2) 3208 707 21 69 1 1990 20 

2004(2) 4164 913 21 73 1 1688 20 

2005(2) 5583 1,04428 107 2 2126 24 

2006(2) 4029 797 25 107 4 1650 38 

2007(2) 4506 982 27 98 3 2102 19 

2008(2) 6112 106438 146 64 2641 73 

2009(3) 9527 128970 311 50 2685 26 

2010(4) 13502 117867 321 182 4413 30 

  .بيانات غير منشورة )م1997(دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية  )1(: در االمص

سلسـلة   /، إحصاءات النقل والمواصالت) م2010(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2(

  .رام اهللا،فلسطين/1998-2008

   .51، ص2010،)2(كتاب جنين اإلحصائي السنوي  ي،ء الفلسطينالمركزي لإلحصا الجهاز)3(

  . فلسطين ،بيانات غير منشورة _،رام اهللا 2011وزارة النقل والمواصالت )4( 

                                                 
  )م2009-1996( طوباس حسب السنة و المركبة منلمركبات المرخصة في محافظة جنين وا تشمل - •
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بعـد   )سيارات األجرة(يتضح من الجدول السابق أن هناك ازدياد في أعداد المركبات العامة    

لسلطة الوطنية الفلسطينية مـن خـالل وزارة   ، وذلك  بسبب السياسة التي تتبعها ام1997العام 

رانيـة  النقل والمواصالت في استصدار رخص قيادة لهذه المركبات من أجل ربط التجمعات العم

، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل ألعداد الشباب المتزايدة من بهدف تسهيل حركة المواطنين

م 2005ولكـن بعـد العـام     .أو توفير مكاتب تكسـي  ،امتالك رقم عمومي خالل التسهيل في

بسبب استصدار وزارة النقل قانون بتخفـيض  ) سيارات األجرة(انخفضت عدد المركبات العامة 

عدد الرخص العمومي الممنوحة للمواطنين الراغبين في الحصول عليها في الفترة الممتدة مـن  

أن  .1المطلوبـة م نتيجة كثرة الرخص التي تزيد عن الحاجة 2010حتى نهاية العام 2005العام 

، التي مرت بها منطقـة الدراسـة  لم يتأثر بالظروف السياسية  العمومي هذا النوع من المركبات

، وامتناع بعض سكان المحافظة من اسـتخدام  الزيادة لسكان المحافظة من ناحيةويعزى ذلك إلى 

المحافظـة  على طـرق  اإلسرائيلي السيارات الخاصة نتيجة الحواجز التي كان يقيمها االحتالل 

  .بمختلف أنواعها

م 2001مـن العـام    على الرغم من تناقص عددها )الحافالت(أعداد الباصات  يالحظ ازدياد   

زى ذلك إلى الزيادة في عدد سكان المحافظة من جهـة، واالهتمـام   ــويع ،م2004حتى العام 

الباصـات   بلغ عدد شـركات  .د الشركات العمومية من جهة ثانيةالحكومي عن طريق زيادة عد

وشكلت محافظتي جنين والخليل أعلى  ،شركة84م 2010لغربية نهاية العام العمومية في الضفة ا

وبخصـوص الشـاحنات   . 2شركة16عدد لشركات الباصات العمومية حيث بلغت في كل منهما 

والتطـور  فيالحظ زيادتها بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بسبب استقرار األوضاع 

م أخذ هـذا النـوع مـن    2000ولكن في العام  .النشاط االقتصادي والتجارة خاصة في يبالنس

مـرتبط بـالظروف   هـذه الشـاحنات   أعـداد  أن  .المركبات بالتناقص بسبب انتفاضة األقصى

عـودة  مثال أدت زيادة الحركة التجارية والتي بدورها أدت إلى زيادة الشاحنات، وف ،االقتصادية

  .م2006دالعامالرواتب الموظفين بع
                                                 

  .م2011، السجالت الرسمية ،  جنين_دائرة السير  - 1
، ) بيانات منشـورة  (،م 2011التقرير السنوي -م 2010ركبات نهاية عام الم، )م2011(وزارة النقل والمواصالت ، - 2

  .32فلسطين  ،ص –رام اهللا 
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الغربية عموماً بعد  كما تشير المصادر إلى زيادة ملحوظة في أعداد المركبات في الضفة       

ويتضح ذلك من خالل التطور العددي للمركبات خالل السنوات المختلفـة حيـث    .م1967العام 

 وارتفعت فـي  .1مركة12964-4893م من 1975_1970ازداد أعداد المركبات مابين األعوام 

مركبة، وارتفع عـدد  93566عددها نحو  بلغ ،م1995 مركبة وفي عام49316م إلى 1985عام

 .2مركبـة 194702م نحو 2010مركبة حتى بلغت في عام 122314م إلى 2005المركبات عام 

ربية واألراضـي  وتعزى هذه الزيادة ألسباب تتعلق بزيادة حركة النقل واالنتقال مابين الضفة الغ

وارتفاع الدخل الشخصي لدى بعض فئات السـكان واسـتخدام سـيارات     ،م1948المحتلة عام 

يبين الجدول رقم  .ة في أعداد السكان الضفة الغربية، إضافة إلى الزياد3الشحن شرقاً إلى األردن

  . الزيادة السنوية في أعداد المركبات في محافظة جنين والنسبة المئوية لهذه الزيادة) 28(

-2006جنـين مـن عـام    السنوية في أعداد المركبات في محافظـة  الزيادة: )28(جدول رقم

  .م2011

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  العام 

  21110  14085  10366  7955  6801  9174  7097  أعداد المركبات 

الزيادة السـنوية قـي   

  أعداد المركبات

---  2077  - 2373  1154  2411  3719  7025  

نسبة الزيادة السـنوية  

  اد المركباتفي أعد

---  22.6%  -34.9%  17%  30.3%  35.8%  49.9%  

  .فلسطين ،بيانات غير منشورة_ م، رام اهللا 2011وزارة النقل والمواصالت : المصدر 

                                                 
 .156، صمرجع سابق ،م1979( ،عناب ،وائل - 1
 .فلسطين، بيانات غير منشورة _، رام اهللا )م2011( ،وزارة النقل والمواصالت - 2
 .344، صمرجع سابق ،)م1979( ،عناب ،وائل - 3
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يتضح من الجدول السابق أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المركبات في منطقة الدراسة،      

لكن م، 2005مركبة  في عام 9174م إلى 2004مركبة عام 7097فقد ارتفع عدد المركبات من

 نم بسبب انقطاع رواتب الموظفين الحكوميي2006مركبة عام 6801ما لبثت وان تراجعت إلى 

كما  مركبة،7955 إلى المركبات أعداد تم وارتفع2007بعد العام و، نتيجة األوضاع السياسية

، وبلغ م2009عام  مركبة14085م  إلى 2008مركبةعام 10366ارتفعت عدد المركبات من 

كما يالحظ على هذه الزيادة أيضاً هو  مركبة،21110م نحو2010عدد المركبات في العام 

، وذلك لمحاولة بعض فئات السكان من رغم من اختالفها من سنة إلى أخرىا على الـاستمراره

، إضافة إلى ور االقتصادي  وزيادة عدد السكاناقتناء مركبات خاصة به كاستجابة للتط

كما ينتج عن هذه الزيادة في أعداد المركبات مزيداً . لتسهيالت التي تقدمها السلطة الفلسطينيةا

من المشاكل البيئية والخسائر االجتماعية المتمثلة بحوادث السير التي تلحق بالسكان واستعماالت 

ات األرض في المحافظة سواء من حيث الحاجة إلى توسعة طرق الحالية أو بناء مواقف ومحط

، كما تسهم الزيادة في أعداد المركبات إلى ذه الزياداته بى استيعاديدة يكون لها القدرة علج

   .اكتظاظ حركة المرور وخاصة في مركز المحافظة

سنوات الحقه حيث  ألربعأعداد المركبات المتوقعة في محافظة جنين )29(ويبين لنا الجدول   

وأعداد  استهالك الوقود، :منها بعدة وسائل نذكر يمكن االستدالل على الزيادة في المركبات

وتعتبر الوسيلة األخيرة هي المستخدمة في  ،1لدى دوائر الترخيص ةالسواقيين والمركبات المسجل

  .   افة إلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا للحصول على أعداد المركبات، إضدراستن

  .ربعة سنوات في محافظة جنينأعداد المركبات المتوقعة خالل أ :)29(جدول 

  2014  2013  2012  2011  العام 

  43918  36568  30448  25353 أعداد المركبات المتوقعة 

  7350  6120  5095  4243  الزيادة المتوقعة

  ).28(أعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

                                                 
  .14، ص مرجع سابق ،)م1997( ،، روحيالشريف- 1
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عددها إلـى مـرة   يزداد داد المركبات في محافظة جنين س، أن أعالسابقويتضح من الجدول    

زيـادة العدديـة   لوذلـك ل ،م2010في العـام  هم مما هو علي2014خالل العـام تقريباً  واحدة

يسـت  والتطور في نمط الحياه كأن تصبح المركبة خدمة أو سلعة أساسيـة ول ،لسكان المحافظة

في المستقبل إلى  ، وهذه الزيادة الهائلة في عدد المركبات سيؤديكمالية عند بعض فئات المجتمع

، كمـا أن  جمة عن اكتظاظ المركبات في الطرقمشاكل البيئية والخسائر البشرية الناالكثير من 

لتوسع فيهـا  هذه الطرق غير المؤهلة الستيعاب األعداد المتوقعة سوف تستدعي إجراء أعمال ا

محطات ومواقـف   إنشاءباإلضافة إلى ذلك الحاجة الملحة إلى توسعة أو  ،الستيعاب هذه الزيادة

  .     جديدة 

خمس سيارات  م ، نحو2010نصيب الفرد من المركبات الخاصة في محافظة جنين عام  بلغ   

شخص 100سيارات لكل  4في الضفة الغربية إلى شخص تقريباً، كان نصيب الفرد  100لكل 

ب الفرد نصي ، وهذا يعني أن نصيب الفرد في محافظة جنين أعلى من∗م2010تقريباً في عام 

هناك بعض األساليب الكمية التي تستخدم في قياس كفاءة وسائل النقل . في المحافظات األخرى

  : 1بالنسبة لعدد السكان أو المساحة في منطقة ما وأهمها **وكفايته

  لمساحة الشوارعكثافة المركبات بالنسبة . 1

  مربعمركبة لكل كم = إلقليم    إجمالي عدد المركبات في ا=                                   

                        المساحة الكلية للشوارع بالكم مربع                                      

  من أطوال الشوارعنصيب المركبات .2

                                                 
من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وأعداد المركبات  نقيمة المؤشر من حساب الباحث اعتمادا على أعداد السكا- ∗

  .من وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية 
ـ ميادينها ،مناهجهـا  ،، جغرافية النقل الحضري مفهومها)م2007(عبده، سعيد ، - 1 ، الجمعيـة  321ائل جغرافيـة ، رس

  .53-52الكويتية وجامعة الكويت، الكويت ،ص

وكثيراً ما يسـتخدم  Sufficiencyومصطلح كفاية وسيلة النقل Efficiencyهناك فرق بين مصطلح كفاءة وسيلة النقل **

ي أن وسيلة النقـل  مصطلح الكفاءة كمرادف لمصطلح الكفاية، أي االثنين لهما نفس المعنى ،وهذا غير صحيح فاألول يعن

  .تعمل بكفاءة أو التعمل بكفاءة ،بينما يعني الثاني أن وسيلة النقل تكفي حاجة سكان اإلقليم
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  مركبة                        /كم =   أجمالي أطوال الشوارع=                                     

  عدد المركبات باإلقليم                                                                              

بتطبيق تلك المؤشرات على محافظة جنين نجد أن كثافة المركبات بالنسبة لمسـاحة الطـرق      

مؤشـر  قيمة ال مركبة لكل كم مربع، وتعتبر قيمة هذا المؤشر مرتفعة بالمقارنة مع2176بلغت 

بينما بلغ نصيب المركبات من   .∗مركبة لكل كم مربع 2087الضفة الغربية والتي بلغت نحو في

متشابه لنصيب المركبـات   بدا فيهاكم لكل مركبة،  0.02أطوال الطرق في منطقة الدراسة  نحو

ـ  يدل هـذا   .•كم لكل مركبة0.02من أطوال الطرق في الضفة الغربية نحو  أن  ىالمؤشـر عل

، وسبب في ذلك يعود إلى قلة اتسـاع  ظة مقارنة مع عدد المركبات قليلةلطرق بالمحافمساحة ا

إلى معايير تفتقر شبكة الطرق في المحافظة يالحظ أن  .منطقة الدراسة التي تتميز بضيقهاطرق 

، إضافة إلى قـرب التجمعـات   ي إلى أن تكون من الدرجة الثانيةالتخطيط المناسبة حيث ال ترق

  .بعضها البعض السكانية من

  مشاكل النقل في محافظة جنين  4:5

  : يمكن تقسيم المشكالت الخاصة بالنقل في محافظة جنين حسب أسبابها إلى نوعين    

  . أي ترتبط بعوامل طبيعية : مشكالت أسبابها طبيعية .1

  . أي ترتبط بعوامل اقتصادية : مشكالت أسبابها بشرية . 2

  عوامل الطبيعية المشكالت المرتبطة بال 1:4:5

  الفصل الثالث مدى تأثير العوامل الطبيعية على كل من شبكة الطـرق مما ورد في يتبين    

                                                 
قيمة هذه  المؤشرات من حساب الباحث اعتمادا على أعداد المركبات من وزارة النقـل والمواصـالت الفلسـطينية     - ∗

  ).54م، ص2007االت األراضي في األراضي الفلسطينية ،احصاءيات استعم.( يوالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين
  .قيمة هذة  المؤشرات من حساب الباحث اعتمادا على أعداد المركبات وأطوال الطرق من وزارة النقل والمواصالت -  •
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نـابلس التـي   مدينة والتي تقل فيها وعورة السطح مقارنة مع  .في منطقة الدراسةوحركة النقل 

رسة والسـهلية  يالحظ التباين في االرتفاع بين المناطق المتض .1بطبيعة طبوغرافية وعرة تتميز

، لـذلك  باألوضاع الطبوغرافيـة في كثير من المشكالت المرتبطة هذا التباين تسبب  بالمحافظة

نـابلس  _ نـابلس وجبـع   _ بعض الطرق ة كما في طريق جنـين  على يالحظ تأثير االنحدار 

  . الفرعي

دة لدراسة حيث أدت التضاريس إلى زيابعض الطرق في منطقة اعلى يظهر أثر التضاريس    

، وبالتالي زيادة تكاليف اإلنشاء من جهة وكثرة المنعطفات والمنحنيات مـن  أطوال هذه الطرق

عـة  بسبب طبيالطرق  تساع اكما يوثر االنحدار على  .نابلس –جهة ثانية كما في طريق جنين 

، وال يقتصر الضيق على الطريق نفسه بل يمتد ليشمل األكتـاف  المنطقة التي تمر فيها الطريق

  . يعيق حركة وسائط النقل ويعرضها للخطر مما

تحمـل السـرعات    يمكن مـن كما توثر التضاريس أيضا على الحركة، فالطرق الجبلية ال     

الحـوادث  عدم وجود الحواجز الكافية لتالفـي  كما أن . العالية نظرا لكثرة المنعطفات وضيقها

راضي للمركبة، ويمكن مالحظة هذه ، يؤثر االنحدار سلبا على العمر االفتيؤدي إلى قلة السرعة

  .الظاهرة في األجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة

على العمر  العمر االفتراضي للمركبة فقط بل يمتد هذا التأثير ىال يقتصر تأثير االنحدار عل   

ولهذا تكون الحاجة إلى العناية بالطريق أو إعادة رصفه مرة ثانية  وهـذا   ،االفتراضي للطريق

ف من طريق آلخر، ونجد أن الطرق الرئيسية والثانوية تحتاج إلى صيانة مستمرة بعكـس  يختل

  .  الطرق الفرعية

الشتاء، فقـد   تؤثر بعض الظواهر المناخية على النقل في محافظة جنين وخاصة في فصـل    

تتسبب األمطار في إعاقة المركبات وتحـد من مجال الرؤيـا وتزيــد مـن خطـر انـزالق      

االنحدار زيادة األمطار مع زيادة أما بالنسبة لشبكة الطرق فان  .ت على الطرق المنحدرةالمركبا

                                                 
  284، ص ، مرجع سابق) م1979(،عناب ، وائل  - 1
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وسائط النقـل أو  وميل الطبقات تعمل على زحف المفتتات على سطح الطريق مما يعيق حركة 

  . ، ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة في مختلف أنواع طرق المحافظة تحد من سرعتها

  بالعوامل البشرية واالقتصادية المشكالت المرتبطة  2:4:5

هناك العديد من المشكالت البشرية واالقتصادية التي تؤثر على النقل البري فـي محافظـة      

  :  جنين، ومن أهم هذه المشكالت 

  :مشكالت مرتبطة بالظروف السياسية  1:2:3:5

حـدوث   م في  1948روف السياسية التي مرت بها فلسطين وخاصة بعد عام ـساهمت الظ    

، وقد تـأثرت بـذلك منطقـة    وامتداد وطبيعة شبكة الطرق في فلسطين واتجاه اتساعتغير في 

  . جغرافيا من فلسطين الدراسة لكونها جزءاً

م تم ضم ما تبقى من إقليم المرتفعات الفلسطينية أو ما عرف بعد هذا العام 1950بعد عام    

كان لألردن دور في . ، كما اشرنا سابقااسةمنطقة الدر هابالضفة الغربية إلى األردن بما في

من  يم خضع الجزء المتبق1967في عام لكن تحسين شبكة الطرق في الضفة الغربية، و

األمنية واالقتصادية  افلسطين لالحتالل اإلسرائيلي وأصبحت إسرائيل تنفذ سياستها وفق مصالحه

من خالل إنشاء  نفلسطينييواإلستراتجية هذه المصالح التي تتعارض مع مصالح السكان ال

التي يمتلكها  الطرق االلتفافية، كما أثرت السياسية اإلسرائيلية على منع حركة الوسائط

حرية التدابير األمنية التي تعيق انسياب إسرائيل فرضت  .الفلسطينيون من العبور باتجاه األردن

وأجبرتهم على تبديل  ننييالفلسطي، كما فرضت الرسوم على المسافرين نللفلسطينيي حركة النقل

والتي أدت إلى " الحواجز األمنية "سياسة إغالق الطرق بوضع  مارست إسرائيل .1واسطة النقل

إغالق الكثير من الطرق إما بشكل جزئي أو بشكل كلي بهدف عدم تحقيق التواصل الجغرافي 

يود خاصة على وضع ققامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ب . ما بين محافظات الضفة الغربية

م خاصة بعد االنتفاضة الفلسطينية 1948األراضي المحتلة عام  نالفلسطينيي دخول

                                                 
  .م261،ص، مرجع سابق )م2002(جامعة القدس المفتوحة ،  - 1
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أن تتأثر محافظة جنين كونها جزءاً من الضفة الغربية  أدى هذا اإلغالق إلى . 1م1987األولى

  . سلباً بسبب اإلجراءات االسرائلية

ن مختلـف رق المحافظـة مطاقتطاع أجزاء من بعض  فيالجـدار العازل فقد تسبب     

إضافة إلى تقيد  .خلف الجدارالطرق الواقعة داخـل المنطقة المعزولة أو وخاصة  أنواعها

الدخول والخروج من و إلى المناطق أصبح ، واالنتقال إلى المناطق المعزولة حركة المواصالت

ددة أقامتها سلطات المعزولة الواقعة خلف الجدار بمنطقة الدراسة يتم من خالل نقاط عبور مح

ومثال  ،حددت سلطات االحتالل ساعات عمل هذه النقاط .حدد من حرية التنقلاالحتالل مما 

  .مساًء يومياً 8صباجاً حتى  6ذلك بوابة ريحان التي يتم فتحها من الساعة 

طول المسافة بين مركز مدينة جنين  تغيرويتضح  ،زيادة مسافة الرحلة ساهم الجدار في   

 طول فترات ، ازداد وقت الرحلة زمنياً نتيجةسابقاً أشير كماعات السكانية داخل الجدار والتجم

العسكرية اإلسرائيلية التي تقوم بتفتيش المواطنين عند الدخول  الحواجز ىفترات االنتظار عل

إلى تغير طريق الرحلة كما هو واضح في الصورة أدى الجدار  .والخروج إلى هذه المناطق

  ).8(لصورة رقموا) 7(رقم

                         

  )8(صورة رقم                                     )              7(صورة رقم          

  المدخل القديم لبلدة برطعة                               المدخل الحالي لبلدة برطعة                      

  .م25/2/2011التقطت بتاريخ                                         .م25/2/2011التقطت بتاريخ           

  

                                                 
  .117ص.، مرجع سابق ) م2000(رار ، مازن ،ج- 1
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  :المشكالت االقتصادية  2:2:4:5

من العديـد مـن المشـكالت     يعاني قطاع النقل في الضفة الغربية بما في ذلك منطقة الدراسة  

ن المشكلة في تأثير وتكم ،الالزم إلنشاء طرق جديدة أو صيانتها لومنها نقص التموياالقتصادية 

وصيانة الطرق في المناطق  إقامةأن تمويل  .التمويل على مدى فاعلية شبكة الطرق ومواصفاتها

، حيـث تقـوم بتحديـد    تمويل خارجية كمؤسسات الدول المانحـة يرتبط بجهات الضفة الغربية 

يير يـؤثر علـى المعـا   ممـا  ، وأسـلوبها وفق مصالحها ورغباتها األموال الممنوحة للمشروع 

  .1والمواصفات التي يجب مراعاتها في إنشاء مختلف أنواع الطرق

يعتبر انخفاض االستثمارات المحلية في قطـاع النقل في الضفـة الغربية بما في ذلك منطقة    

في االستثمار يعـود  وسبب هذا االنخفاض  .ت العامة التي تواجه هذا القطاعالدراسة من المشكال

، وذلـك الن  خاصة عن االستثمار في هذا المجالتثمرين أو الشركات الأحجام المس وتردد أإلى 

قطاع النقل يصنف من القطاعات كثيفة رأس المال لحاجة الطرق والمحطات ووسائط النقل إلى 

 Gestation(إضافة إلى أن هذا القطاع يتميز بطول فتـرة اإلنضـاج    رؤوس أموال ضخمة،

Period(ن اتخاذ القرار لتنفيذ المشروع وبين إتمامه وبدئه لكـي  ، بمعنى أن الفترة التي تمر بي

يحقق مردود أو عائد اقتصادي يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى عدة سنوات من أجل اسـترداد  

يحتم على الدولة تحمل مسؤولية بناء الطرق  احجام المؤسسات والشركات الخاصة .2رأس المال

  .كوميةوتطـويرها، مما يشكل عبئاً على الجهات الح

قتصر مشاكل النقل عند شبكة الطرق فقط بل أن هناك مشكالت ترتبط بواسـطة النقـل   تال    

،  خرابهـا وسـرعة تقادمهـا    إهمال وسائط النقل وعدم تحديثها باستمرار يؤدي إلى أن .نفسها

   .واجتماعية ومشكالت بيئية عديدة ةويترتب على ذلك خسائر اقتصادي

ًم بمنـع اسـتيراد   1997 مالمواصالت الفلسطينية عـا وزارة النقل ي أصدرته وذالقانون ال    

بما ال يزيد عن خمـس   المركبات من إسرائيل وذلك بتحديد سنوات اإلنتاج للمركبات المستوردة

                                                 
 .جنين –، مديرية االشغال العامة ،مرجع سابق ) م2011(  أبو غالية ، إبراهيم ، - 1
  .118، ص ، مرجع سابق) م2000(جرار ،مازن ،- 2
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م على توفير وسائط جديدة عـن  2009، فقد اقتصر البديل التي تطرحه حتى بداية العام سنوات

امـتالك المركبـات   أدى هذا القانون الى أن أصبح  .جنبيةطريق الوكاالت أو استيراد من دول أ

التي ال تستطيع امـتالك  االجتماعية الفئات  أما، الميسورةالحديثة يقتصر على الفئات االجتماعية 

     .إلى امتالك المركبات القديمة، فقد اضطرت الجديدة بسبب انخفاض دخولهاالمركبات 

قـل  بتخفيض نسبة الجمارك على مختلـف وسـائل الن   دار قانوناـم تم استص2009بعد العام   

مما سـهل   مالية مناسبة تقديم تسهيالتبالمصارف  وكذلك قامت .المستوردة من  الدول األجنبية

بسبب بقاء الرسوم الجمركيـة  أثمان المركبات عالية بقيت . على بعض الفئات من اقتناء مركبات

التـي تصـل    ضريبة القيمة المضافةسبب بقاء بالنسبة لمداخيل معظم السكان وكذلك ب ةـمرتفع

أدى ارتفاع أسعار السيارات ووجود جمارك مرتفعـة وضـريبة   . من قيمة السيارة الكلية17%

انتشار الكثير من المركبات القديمة في المحافظة والتـي   القيمة المضافة أدت هذه العوامل إلى 

، مركبـة  9876مختلف األنواع نحو من ، فقد بلع عددها ا عن خمسة وعشرون عاماًيزيد عمره

خسـائر  ، يكلف األفراد والجهـات الحكوميـة   1سيارة7352وشكلت المركبات الخاصة منها نحو

م 2010للعـام   حوادث الطرق المسجلة في محافظة جنـين  دويقدر عد .واالجتماعيةاالقتصادية 

سطة والخطيرة الحوادث المتوحوادث بسيطة، بينما بلغت نسبة % 87.3، منهاحادث706 حوالي

أما المركبات المشطوبة أو غير القانونية  .2%1.3 ، في حين بلغت حوادث القاتلة حوالي12.4%

، وذلـك  اتها من الدوائر المختصـة في المحافظة جنين فقد تعذر على الباحث الحصول على بيان

  .هذه البيانات إتالفالتي تتبعها في  أجراءتهابسبب 

  ناقات  المرورية االزدحام و االخت 3:2:4:5   

من ومتاعبها إن السبب الرئيسي ألغلب مشكالت النقل هو حركة االنتقال اليومية للسكان    

إلى األماكن التي يربدون قضاء حوائجهم أماكن سكناهم المعتادة سواء داخل المدينة أو خارجها 

جز فيها مرافق النقل يعتري هذه الحركة ذبذبات شديدة تجعل هناك أوقات للذروة النقلية، تعفيها 

.                 3أو العودة منه ...الذهاب إلى العمل أو التسوق  تدفق المتواصل للمركبات سواءالمن استيعاب 

                                                 
 .بيانات غير منشورة) م2011(وزراة النقل والمواصالت ، - 1
التقريـر  :  ، إحصاءات النقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية) م 2011(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، - 2

 .57فلسطين ، ص.رام اهللا .م 2010السنوي، 
 .53، ص، مرجع سابق) م2007( عبده، سعيد ، - 3
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من المسائل التي تجدر اإلشارة إليها ما يلعبه السلوك الفردي والجماعي للسكان من دور في    

عدم االلتزام : مدينة والتي يمكن أن نذكر منها زيادة حجم مشكالت النقل خاصة في مركز ال

باألنظمة والقوانين سواء من قبل السائقين أو من قبل المشاة أو من قبل العاملين في المدينة 

من  والعبور ،عدم التوقف عند اإلشارات الضوئية، وومنها، كالسرعات الزائدةوالساكنين 

انتشار األرصفة، وحفر الشوارع نهارا، و ، ومد البسطات علىاألماكن غير المسموح بعبورها

مما ينتج عنها ..... ، واالستخدام التجاري لألرصفة من قبل أصحاب المحال حاويات القمامة

  .1)9(مشكالت تساهم في حدوث اختناقات مرورية كما هو واضح في الصورة رقم 

نها ذات مستوى ، بمعنى أمن نوع الشبكات البسيطةشبكة الطرق في محافظة جنين تعتبر    

 تتوزع.  ...، كما أنها ضيقة وتكثر فيها التقاطعات ال تحتوي على األنفاق أو الجسور واحد

في أماكن جغرافية متباينة فرضتها طبيـعة المنطقة ما بين السهلية والجبلية  طرق المحافظة

الطرق في وواقع  .كثير من األحيان وانحدارها في اى امتدادها واتجـاهاتهـس ذلك علـلينعك

السعة التي تعتبر من أهم  وخاصةما يؤثر سلباً على عملية النقل ويقيد عناصرها المحافظة 

  .2سمات النقل الكفء والتي تعني قدرة النقل على إيصال الحمولة في أسرع وقت ممكن

  

  .االختناقات المرورية في مدينة جنين:) 9(صورة رقم                          

  .شارع عبد القادر الحسيني                                            ع أبو بكر شار         

  .م8/12/2010التقطت بتاريخ                                    

تشير الدراسـات في مجـال النقل إلى أن هناك كثير من العوامـل التي تساهـم في الحد     

عـرض الطريـق ووجـود    :  اـن أن نذكـر منهـيمكورة مقبـولة ـمن انسيـاب النقل بص
                                                 

مدينـة دمشـق   (مشـكالت النقـل فـي المجتمعـات الحضـرية العاصـمية       ، )م2006(، عطية ،عدنان سـليمان  - 1

  .21-20،صhttp://www.arabgeographers.com/v_،)نموذجا

  
  .106، ص ،مرجع سابق) م2000(، جرار ،مازن - 2



167 
 

، حركـة المشـاة   والتضاريسالتقاطعات والسيارات المتوقفة على جوانب الطرق ، الطبوغرافيا 

  .....  1وظروف الطقس

راعــي  يلـم   المدينة إنشاءة عند ـحيث أناالختناقات المرورية  نـيعاني مركز المدينة م   

ـ   فكان شوارعها ضيقة كانت المستقبلية فاالحتياجات النقلية  كمـا أن  . ةاغلبها علـى شـكل أزق

السنين تعاني من ضيق الشوارع واألرصـفة ممـا    مئاتوالتي يعود عمرها لالمركزية المنطقة 

عندما يتم إشـغال  يزداد االزدحام  . قلب المدينةفي  واالزدحامالختناقات وخلق حالة من ا اوجد

توقفة والبسطات مما يضطر المشاة للنـزول عـن   أطراف الطرق وحتى األرصفة بالعربات الم

زمن الرحلـة  زدحام إلى زيادة يؤدي اال .هم للخطروسط السيارات مما يعرض الرصيف والسير

توضح ) 10(، والصورة رقم مما يؤثر نفسية الركاب والسائقين وعلى عمر وكفاءة وسيلة النقل

  .ذلك

  

  .مدينةتبين تراكم السيارات في مركز ال :)10(صورة رقم 

  .م8/10/2011التقطت من قبل الباحث بتاريخ : المصدر 

                                                 
 .49-48، ص ، مرجع سابق)م1997(الشريف ، روحي ، - 1
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يمكن مشاهدة االختناقات المرورية واالزدحـام في مدينة جنـين خـالل فتـرات الـذروة         

، إضـافـة إلى يوم السـبت مع قدوم فلسـطينيو األراضـي المحتلــة    ائيةالصباحية والمسـ

رة مألوفـة  ـــمحافظة جنين هي ظاه أن توقف السيـارات على جوانب الطرق في .م1948

قد يتسبب تعطل  .لغياب سلطة المرور وهي اقل تنظيماً في األماكن التي تبعد عن مركز المدينة

إحدى المركبات على جوانب الطرق في حدوث بعض االختناقات المرورية التـي تحـد مـن    

  .انسياب النقل

من أكثر العوامل المـؤثرة علـى    ط بطبوغرافية المحافظة فهيــوهناك عامل أخر يرتب    

، خاصة في األمـاكن  ير على امتداد واتجاه شبكة الطرقانسياب حركة النقل لما نفرضه من تأث

  . توخاصة بالنسبة للشاحنات الكبيرة التي تسير ببطء شديد على هذه المنحدرا ةالجبلية والمنحدر

فـي منطقـة   مل البشرية المختلفة العوا وبعضالعوامل الطبيعية المتباينة، بعض أن اجتماع    

  .تساهم في حدوث االختناقات المروريةالدراسة 

  المشكالت البيئية الناتجة عن النقل في محافظة جنين  3:4:5

تعتبر مشكلة التلوث مشكلة عالمية ، ولكنها تتباين من منطقة إلى أخرى مـن حيـث نـوع        

  :2االتلوث عن مصدرين هم ينشأ .1ومصدر وحركة الملوثات

  . وهي ناتجة عن الطبيعة نفسها: مصادر طبيعية  .1

وهي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر باألنشطة البشرية وما ينتج من : مصادر صناعية  .2

 ...مخلفات ، وتشتمل على غازات ومخلفات المصانع وغازات وسائط النقل 

وخاصـة ما يتعلـق   –ن هو الذي يهمنا في محافظة جنيواحد من الملوثات البشرية نـوع     

. ل عـام بالتلوث الناتـج عن النقل البري بالسـيارات الذي يعتبر من أوضح أشكال التلوث بشك

                                                 
 . 116ص ،منشأة المعارف اإلسكندرية ، ، البيئة واإلنسان عالقات مشكالت)م1996( ،زين الدين، عبد المقصود- 1
، األردن-، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ، علم البيئة )م1996(  ،يةبوران محمد أبو د ،،علياءحاتوغ  - 2

 .223ص
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دلـت معظم األبحاث في مجال التلوث على أن جميع وسائط النقل بما في ذلك السيارات تساهم 

ـ  من التلوث بشكل كبير في إحداث هذا النوع ز التجمـع  ، وخاصة في المدن والعواصـم ومراك

  .1المستمر في أعداد السـيارات  االزديادمن مصادر تلوث البيئة بسبب %   85السكني وتمثل 

ت االحتراق في حين أثبتت الدراسات المتخصصة أن نسبة التلوث من الغاز العادم للمحركات ذا

  . 2المدن ن مجموع العوامل المؤثرة في تلوث البيئة داخل م%55الداخلي بلغت نحو 

ا أهم المشكالت البيئية الناتجة عن وسائط المركبات اآلليـة فـي محافظـة جنـين فهـي     أم   

  : كالتالي

  : التلوث الهوائي  1:3:4:5

يتبعها  يقصد به الهواء الذي تتعرض مكوناته لتغيرات كبيرة أو تتواجد فيه عناصـر غريبة   

ا النوع من التلوث من أكثر يعتبر هذ. 3أثار ضارة أو يتسبب عنها إزعاج أو مضايقات لإلنسان

هناك الكثير من الحاالت يمكـن   ).وأحيانا بسهولة(يته أو اشتمامه األنواع وضوحاً إذ يمكن رؤ

فقد تكـون طبيعيـة    التلوث تتعدد مصادر ،4ثمصدر التلواإلحساس بها من مسافات بعيدة عن 

ت المتصاعدة إلى الغـالف  وقد تكون بشرية كالغازا .مثل الغبار والغازات المتدفقة من البراكين

الجوي ومثال ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون ومركبات الرصاص والنيتروجين وثـاني أكسـيد   

الكبريت وغيرها من المركبات الضارة للجلد والجهاز التنفسـي والعصـبي وجهـاز الـدوران     

انع علـى  و مداخن المصالتي تخرج من عوادم المركبات بمختلف أنواعها أ .5والبلعوم  والعينين

وما يهمنا في دراستنا هنا هو التلوث الناتج عن وسائل النقل البري المستخدمة في  .سبيل المثال

محافظة جنين، والتي تستخدم الوقود االحفوري كالبنزين والسوالر، الـذين يعتبـران المصـدر    

                                                 
  . 138-137، صمرجع سابق  ،)م2000(مازن ، ،جرار- 1
، جامعة دمشق  التلوث الهوائي الناجم عن السيارات وحركة المرور في مدينة دمشق) م2008(هيثم هاشم ، ناعس ، - 2

 .589، صhttp://www.reefnet.gov.sy/booksproject/jame3a/2adab/dam/21puloution.pdfسوريا ، –
، عرفة الجامعيةدار الم ،تدهورها واثارها على صحة االنسانالبيئة ومحاور  ،)م1996(، محمد خميس ،الزوكه- 3

  .344ص
  .115، ص، مرجع سابق)م1999( ،بوذيب هشامأ- 4
  .266، ص، مرجع سابق)م1996( ، وأخرون،حاتوغ، علياء 5
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تبـار هـذه   ويمكـن اع . ، والتي عند احتراقها تطلق المخلفات الغازيةلهاالرئيسي للقوه الدافعة 

وذلك على الرغم من عدم تـوفر  . المخلفات الغازية من أهم مصادر التلوث الهوائي بالمحافظة

حيث يمكن ألي . لنوع من التلوث في منطقة الدراسةدراسات أو أبحاث متخصصة تتناول هذا ا

جنين وما يصـاحبها  شخص مشاهدة كثافة هذه المخلفات في كتلة الهواء في شوارع وسط مدينة 

البنـزين فـي    بواسـطة شكلت المركبات العاملة  هذا وقد .، على سبيل المثالروائح كريهة من

بـاقي المركبـات   تعمل بينما  ،من إجمالي عدد المركبـات المحافظة  %49 تهنسبما المحافظة 

  . 1•% 50سوالر بواسطة

ري في وسط يجفهو  .هناك صعوبة في تحديد التوزيع الجغرافي للتلوث الهوائي في المحافظة   

وبالرغم مـن   .من جهة أخرى كوسائط النقل ةبمصادر متحركومرتبط  مائع كالهواء من جهة،

ارتباطاً التلوث الهوائي  يرتبطو .ذلك فأنه يمكننا تحديد أهم المناطق التي يتركز فيها هذا التلوث

اصـة فـي   لحركة وسائط النقـل وخ تركز مباشراً بالمدن والتجمعات السكنية باعتبارها أماكن 

أن هـذا   .2وسطها الذي يعتبر أكبر تجمع لهذا النوع من التلوث حيث تزداد الحركـة وتـزدحم  

النوع من التلوث يزداد مع فترات الذروة النقلية الصباحية والمسائية الرتباطها كثافـة حركـة   

ريبـة  والمناطق الق المدينةالورش والمصانع في  في هذا الوقت إضافة إلى ما تنفثه وسائط النقل

أن درجة التلويث في أيام العمل أعلى منها في أيـام العطـل    .3من الطرق والشوارع الرئيسية

الرسمية، وهذا ما ينطبق على مدينة جنين وفي محيط مركزها التجاري وعند تقاطعات الطـرق  

  . ضمن المدينة 

سرعة  فقد تحدد ،ثات وتركزها أو انتشارها في الجوتلعب الرياح دورا كبير في توزيع الملو    

، فعلى سبيل المثال يالحظ أن الف درجة التلوث بين منطقة وأخرىالرياح واتجاهها العام اخت

التجمعات العمرانية والسكنية الواقعة على المدخل الغربي والشمالي لمدينة جنين اقل تلوثاً من 

                                                 
  .من إجمالي مركبات المحافظة% 1هناك مركبات ال تعمل بالوقود كالمقطورات وتشل ما نسبته   •
 .32ص ،مرجع سابق، )م2011(وزارة النقل والمواصالت ، - 1
  .117، ص، مرجع سابق)م1996( ،زين الدين، عبد المقصود - 2
 .145، ص، مرجع سابق)م2000( ،مازن ،جرار- 3
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كما تستطيع الرياح  .نوبية والشرقية وداخل مدينة جنينتلك التجمعات الواقعة في اإلطراف الج

أن بإمكان الملوثات  .كيلو متر مربع 40نقل الملوثات بشكل أفقي لتؤثر على النباتات في محيط 

تنتشر  .1الهوائية المرتبطة بوسائل النقل أن تؤثر على معظم أنحاء محافظة جنين بسبب مساحتها

، كما يعتبر التوزيع يالتجاهات سواء بشكل أفقي أو رأسالملوثات الهوائية تقريبا في كافة ا

الرأسي أكثر خطورة من األفقي، وخاصة إذا كانت الشوارع ضيقة والبنايات عالية وحركة 

التي يعيش عليها تقوم وسائط النقل بقذف نفايتها في الطبقة الهوائية السطحية  .يئةالمرور بط

ائلة والصلبة الصادرة ، ولذا يكون تأثيرها سريعا ومباشرا مقارنة بالملوثات الساإلنسان والنبات

من المعروف أن الطبقة السفلى من الغالف الجوي التي يتراوح ارتفاعها من  .2عن تلك الوسائط

 وبنسب ثابتة تقريبا.... يتروجين كم تحتوي على مكونات رئيسية كاألكسجين والن 16 – 8

ا في بيئات المدن بينم .3ملوثة بفعل الدورات الطبيعية لهذه المكوناتالالمناطق البرية غير ك

وتؤكد بعض المصادر ذات العالقة بموضوع  .نسب بسبب كثافة حركة وسائط النقلتتغير هذه ال

عن  ل في تركيبة الغاز العادم الصادرالتلوث البيئي أن مجموع عدد المواد الكيميائية التي تدخ

االوزت  مركب، ويعتبر أخطرها سمية أول أكسيد الكربون وأكسيد 200وسائل النقل تصل 

  .)30(كما هو وارد في الجدول رقم  ،4والمركبات الهيدروكربونية وغيرها من مواد

  

  

                                                 
 .81، صفلسطين –نابلس  جامعة النجاح الوطنية ، ،، حماية البيئة الفلسطينية)م1995( ،أشتية، محمد - 1
  .115، ص، مرجع سابق)م1996( ،زين الدين، عبد المقصود - 2
 .111، ص ، مرجع سابق) م1995(أشتية ،محمد ، - 3
  599، ص،مرجع سابق ) م2008(ناعس ،هيثم هاشم ، - 4
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  .نسبةالمركبات األولية الناتجةعن الغازالعادم للمحركات ذات االحتراق الداخلي: )30(رقم جدول

 مركبات الغاز العادم 

 %)النسبة المئوية ( محتوى الغاز بالنسبة للحجم 

 محركات الديزيل  محركات البنزين 

78 - 76 74-77 االزوت   

8 -0.3 األكسجين  18 -2 

CO2  5- 12ثاني أكسيد النيتروجين  10-1 

CO 1- 10أول أكسيد الكربون   0.5 -0.02 

NO2 0 – 0.8أكسيد االزوت   0.4 – 0.001 

0 - 0.2 )اكروليين(الداهيد   0.002 

 CH 0.3 – 0.2 0.1 – 0.01المركبات الهيدروكربونية 

0.002 -0 الغاز الكبريتي  0.03 - 0 

غرام/ 3م  السخام غرام/   3م 1.15 – 0.01 0 – 0.04  

غرام/  3م 0.00002حتى   Benzopyroneبينزوبيرين  غرام/  3م 0.00001حتى    

5.5-3 بخار الماء  4.0.5 

  .598،مرجع سابق ، ص)م2008(ناعس ، هيثم هاشم ، : المصدر 

ولكـن   .بق، بأن هذه العناصر تساهم في زيادة نسبة التلوث الهـوائي يتضح من الجدول السا   

كمـا   ،خـر في درجة خطورتها من عنصـر آل العناصر المتواجدة في الوقود االحفوري تتباين 

فـي  وخاصة  الشعور بالتلوث في مدينة جنينيمكن  .نوع الوقود المستخدمحسب تختلف كميتها 

  .صباحاً ومساًءاً عدد المركبات مرتفعمركزها عندما يكون 

 .ديد حجم الملوثات التي تصدر عنهادوراً مؤثراً في تحوقوة محركها وزن السيارة وحمولتها ل   

 .يبـين ذلـك  ) 31(فيالحظ أن نسبة الملوثات تزداد طرداً مع زيادة وزن السيارة والجدول رقم 

د االزوت ازدادت مرة أكسيوالملوثات أول أكسيد الكربون والمركبات الهيدروكربونية  أنيالحظ 

  .واحدة من الدراجة النارية إلى الشاحنة الكبيرة 
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  حسب وزن السيارة )غم/الملوثات( المقذوف المعمول بها للغاز العادم ريالمعاي: )31(جدول رقم

 CO CH NOX )بالكلغم (وزن السيارة 

 9.6 4.7 60 75حتى 

1020 - 850  70 5.2 10.5 

1250 - 1020  80 6.1 11.4 

 17.4 8.3 132 1250كثر من أ

  .605،مرجع سابق ، ص)م2008(ناعس ، هيثم هاشم ، : المصدر 

يمكن مشاهدة مختلف أنواع الوسائط  بمختلف أوزانها وأحجامها في محافظة جنين وخاصـة     

توفر األسـواق التجاريـة    أن. في مركزها مدينة جنين مقارنة مع المراكز العمرانية التابعة لها

في مدينة جنين سـاعد علـى زيـادة أعـداد      الخدمية والدوائر والمؤسسات الحكومية والمنشآت

، نالحظ التفاوت في كمية النفايـات الغازيـة التـي تطلقهـا     المركبات وبالتالي زيادة الملوثات

، ويـزداد تأثيرهـا فـي المنـاطق     أحجامها فالمركبات من عوادمها مع زيادة أوزانها واختال

مقارنـة مـع المراكـز     دينـة ي المتقاربة أو المتالصقة كما في مركز المالمحصورة بين المبان

  .كثافة في القرى والبلدات داخل محافظة جنين األقل العمرانية

ـ الشوارع وقلة اتساعها وخا قساهم ضي    جنـين التجـاري إلـى     ةصة في محيط مركز مدين

البنـاء   سـاهم  .يءشكل بطالتوقف عند المفترقات أو الحركة ب إلىكثير من السيارات  رطرااض

  .داخل مدينة جنين زيادة نسبة التلوثلمباني وتقاربها من بعضها البعض في الرأسي وتالصق ا

أن هناك اختالف في يؤدي بطء حركة المركبات داخل مدينة جنين إلى زيادة الملوثات حيث    

هو واضح في الجـدول   كما ،تبعاً للسرعات المختلفة للسياراتمعدل الغازات المنطلقة ونوعيتها 

  ).32(رقم 
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  )بالمليونPPM∗ الوحدة(للسيارة السرعات المختلفة الغازات المنطلقة تبعاً لمعدل:)32(جدول رقم 

سيارة واقفة مع  العمل الملوث

 تشغيل المحرك

 سرعة عالية سرعة متوسطة سير بطىء

 24000 2200 45000 64000 أكسيد الكربون

 810 620 5700 1400 أكسيد النيتروجين

 1700 1400 -  -  الهيدروكربونات

  .609،مرجع سابق ،ص) م2008(ناعس ،هيثم هاشم ،: المصدر 

تأتي من السيارات  األكثر يتضح من الجدول أعاله أن نسبة التلوث وإطالق الغازات الملوثة    

في مواقع  يحدث، وهذا ما المحرك في حالة التشغيل والدورانالتي تكون بحالة التوقف مع بقاء 

، وخاصة في محيطهـا  جنين  ، ومناطق االزدحام في مدينةالتقاطعات وعند اإلشارات الضوئية

الية التي تعنـي احتـراق   في السرعة المتوسطة تقل الملوثات مقارنة مع السرعة الع .التجاري

في  كما هو الحال ةالطرق الرئيسي علىسيارات ل، ويمكن مشاهدة السرعة العالية لالكامل للوقود

زيادة الملوثات  إلىنابلس تؤدي _وشارع جنين  ،الناصرة_ ، وطريق جنين حيفا_ طريق جنين 

ملوثات  إلىتؤدي  الطرق الفرعية والثانوية للمحافظة علىالسرعة المتوسطة و في هذه المناطق،

  .      أقل

  -:نذكر منهـا عوامل عده لمنبعثة عن السيارات تتوقف على يمكن القول أن كمية الملوثات ا    

، واألشـكال  والطريقة التي يدار بها المحـرك  ،رك وحجمه ونوعية الوقود المستخدمشكل المح

ـ    ،سالطبوغرافية للتضاري ، هوصيانة المحرك وجودته لتحقيق االحتراق الكامـل للوقـود بداخل

    .ولتأكد من كمية الملوثات في منطقة الدراسة علينا دراسة هذه العوامل مجتمعة

  

  
                                                 

∗ PPM:Parts Per Million -  6-قــوة10(أي جــزء مــن المليــون  ) (Wiley International Edition 
,(1990),General Chemistry, Edition5,P415)                                                                                                    
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  : الضجيج  2:3:4:5

تعتبر . صر في المجتمعات الحضرية الكبيرةمن آفات الع) الضجيج(يعد التلوث الضوضائي    

ديسبل 100إلى   الضجيجالسيارات بأنواعها من أهم مصادر الضجيج، ويمكن أن تتعدى درجة 

ـ وخاصة ، طرق والشوارع الرئيسيةمداخل ال وعند في العديد من المناطق من مدينة جنين،  ي ف

الوسـائط وتقادمهـا    حجمساعات الذروة النقلية، وازدياد ضجيج السيارات مع زيادة السرعة و

تشـير  ، زيادة مستوى الضجيج إلىيؤدي وحركة الدراجات النارية ) المنبه ( واستخدام الزامور 

إلى ارتفاع نسبة مساهمة النقل  في هذا التلوث الضوضـائي نتيجـة حركـة هـذه      الدراسات

شـدة  ) 33(، ويبين الجدول رقـم  1من نسبة التلوث الضوضائي% )80(   ذ بلغت إ المركبات

  . الضجيج الناتجة عن بعض وسائل النقل المنتشرة في المحافظة

  . عن بعض وسائل النقلالناتجة شدة الضجيج : )33(جدول رقم   

  )ديسبل(شدة الضجيج   نوع الوسيلة   الرقم

   80  شحن تجاري  1

   95  شحن ثقيلة   2

   100  الدراجة النارية  3

  .128ص مرجع سابق،،)م1995(أشتية ،محمد ،:المصدر     

 ،ب واسـطة النقـل  يتبيـن من الجـدول أعاله ، أن درجة الضجيج تختلـف شدتها حسـ     

يزداد خطر الضجيج مع زيادة مدة التعرض له حيث يضعف السمع لدى اإلنسان ، كمـا يـوثر   

  . نقص النشاط يؤدي إلى قلق واالضطرابات النفسية ، والتلوث  في زيادة التوتر وال

ديسبل في أمـاكن   60وحسب منظمة الصحة العالمية يفترض إال تزيد شدة الضوضاء عن     

رد فعل اإلنسان ودرجـة تـأثيره   من المعلوم أن . 2ديسبل في األماكن السكنية  40العمل وعن 

  .3األصواتعلى الشخص نفسه وعلى أنواع هذه تعتمد باألصوات 

                                                 
  .149، ص ، مرجع سابق) م2000(جرار ،مازن ، - 1
 .13-12، صمرجع سابق ،)م2006(عدنان سليمان ،  عطية ، - 2
  .169، ص ، مرجع سابق) م1995(أشتية ،محمد ، - 3
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  التلوث بالنفايات السائلة  3:3:4:5

، وتعتبر النفايات السـائلة الناتجـة   فايات السائلة كما تتعدد مصادرهاتتنوع أشكال التلوث بالن   

أن وسائط النقل المستخدمة  .طقة الدراسة من مصادر هذا التلوثعن وسائط النقل البري في من

واعها والتـي تسـتخدم الطـرق    ين هي السيارات بأنفي الضفة الغربية بما في ذلك محافظة جن

ن أهم مصادر الملوثات السائلة في المحافظة والتي يمكن حصـرها  ـ، وهي بذلك تعتبر مالبرية

   -:1ى النحو التالي ـعل

وهي المصـادر البتروليـة   والمرتبطة بها مصادر ناتجة عن االستخدام المباشر لوسائط النقل .1

  .، ومياه التبريد وبقايا النفط الناتج عن عمليات الصيانةواعهاالمعدنية بأن مثل الزيوت

مصادر غير مباشرة وهي ناتجة عن غسل السيارات بشكل منفرد في البيـوت علـى سـبيل    .2

، وينتج عن عملية الغسل اختالط تخصصة والتي تتركز في مدينة جنينالمثال أو في المغاسل الم

  اإلنسان والنبات والمياه الجوفيةمما تسبب أثاراً سلبية على الماء ببقايا الزيوت وطالء السيارات ،

وقد تكون غيـر ذائبة قابلة  ،واجد بأشكال عديدة قد تكون ذائبةيالحظ على هذه الملوثات أنها تت

تنتقل الملوثات إلى المياه الجوفية أما عن طريق مياه األمطـار التـي    .2لترسب وقد تبقى عالقة 

يح بعض هذه الملوثات إلى التربة أو من خالل اختالطها بشبكة المجاري تساهم في اإلذابة وترش

عـين  (في أماكن معينة كما في وادي  جمـيالت   ىوخاصة في المدينة واختالطها بملوثات أخر

 .    3الذي يخترق سهل جنين متجها إلى نهر المقطع) نينه

تـداخلها مـع شـبكة الطـرق     يضاف إلى العوامل البشرية أيضا تقاطع المراكز العمرانية و   

الرئيسية في المحافظة كمدينة جنين وبلدة سيلة الظهر على سبيل المثال، إضافة إلى التناقضـات  

الواضحة بين حركة المشاه وحركة وسائط النقل مما يتسبب في ازدحام السيارات خاصـة فـي   

 .الذروة النقلية بمركز المحافظة

                                                 
 .144-143، ص، مرجع سابق)م2000(جرار ، مازن ، - 1
 .84-83، ص ، مرجع سابق) م1995(أشتية ،محمد ، - 2
3 - ARIJ,(1996),Opcit,P10    
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 الفصل السادس

  :النتائج6:1

  : تالتوصيا 6:2
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 الفصل السادس

 والتوصيات التي توصلت لها  جيحتوي هذا الفصل على النتائ

  :النتائج1:6

هي أطول أنواع الطـرق المنتشـرة    الفرعية في محافظة جنينأظهرت الدراسة أن الطرق  -1

  .من إجمالي الطرق% 57.2داخل محافظة جنين وشكلت نسبتها حوالي 

، وفي حين بلغت أطوال كم208نحو  داخل محافظة جنين ر العازلأطوال طرق الجدا تبلغ -2

  .من مجموع أطوال الطرق في الضفة الغربية% 2.7كم أو ما نسبته 20.5الطرق االلتفافية 

درجات وهي نسبة  6-1بأنواعها من في المحافظة تراوحت درجة االنحدار لجميع الطرق  -3

  .قليلة 

م 16- 8.5الذي تراوح بين  في المحافظة اتساع الطرق بينت الدراسة أن هناك اختالف في -4

  . الفرعيةم للطرق 5- 2.7للطرق الرئيسية و 

وتكاد تنعدم في الطرق  ،يمات المرورية في الطرق الثانويةقلة تواجد الترتيبات والتنظ -5

  .الفرعية في منطقة الدراسة

، وبصفة اطرق واتجاهاتهاألثر الواضح للعوامل الطبيعية على أطوال ال ةأظهرت الدراس -6

خاصة التضاريس بقصد التخفيف من انحدار الطرق ،وكذلك المناخ من أمطار وحرارة  ورياح 

  .وضباب

للعوامل البشرية وبخاصة الظروف السياسية التي  اًواضح اًأظهرت الدراسة أن هناك اثر -7 

  . وفقاً للظروف السياسية لحقت بالمحافظة في تغير اتجاهات الطرق

عمل الجدار العازل على تقطيع طرق المحافظة وزيادة الوقت المستغرق للرحلـة وكـذلك    -8

، وتحديد مواعيد الدخول و الخروج إلى الحافالت العامةزيادة أجرة النقل ، كما ساهم في نقص 

  .المناطق المعزولة 
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 ضـمن النـوع  حسب مؤشري جاما وألفا بمحافظة جنين النقل تصنف درجة ترابط الشبكة  -9

، ولكنها بعيدة كل البعد عـن النـوع الثـاني والثالـث     )المجزأة(األول ، أي الشبكات البسيطة 

  ). المترابطة أو الكاملة(

% 131بلغ ، فقد بكة الطرق الرئيسية بمحافظة جنينارتفاع المؤشر العام لالنعطاف في ش -10

 من طريـق فـي  ، وسجلت أعلى نسبة لمؤشر االنعطاف في أكثر بسبب صعوبة مظاهر السطح

 –في طريق عرابـة  % 110، بينما سجلت اقل نسبة لمؤشر % 163الدراسة  قدر بنحو منطقة

  . يعبد 

على المداخل الرئيسية لمدينة جنين في كال االتجـاهين نحـو   المارة  تبلغ مجموع السيارا -11

  . في فترة العدسيارة 50250

لعدد األكبر من السيارات المـارة  نابلس استحوذ على ا_ أظهرت الدراسة أن طريق جنين -12

  .في كال االتجاهين 

أظهرت الدراسة أن مركز مدينة جنين يعاني من ارتفاع كثافة الحركة وخاصة عند مداخله  -13

  .الرئيسية ومحيط المركز التجاري فيها

، إضافة إلى عيـوب  ركة المرور يعود إلى أسباب بشريةبينت الدراسة أن االزدحام في ح -14

  .    تتميز بعدم اتساعهاالتي تعلق بالشبكة أخرى ت

سـنة   25عن في عدد السيارات القديمة التي يزيد عمرها  اًبينت الدراسة أن هناك ارتفاع -15

  . مركبة من كافة األنواع  9876والتي بلغ عددها حوالي 
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  التوصيات 2:6

_  ليـامون جنـين ووصـلة ا   –إعادة رصف الطرق المتهالكة مثل وصلة دير أبو ضعيف  -1

 . العرقة

، ألنه يمثل عصـب الحيـاة   )مسارات( ضرورة توسعة طريق الناصرة إلى أربعة حارات -2

رق الشـهداء  حتى مف )مدخل جنين الجنوبي ( للمدينة وكذلك إضافة إلى الوصلة من منتزه جنات

  . ، ألنه يعتبر طريق توزيعي للمحافظة نابلس_ من شارع جنين 

ي حصة الفرد من السيارات عن طريق زيادة االهتمام بوسـائط  تعويض النقص الحاصل ف -3

  . )تاكسي (لحافالت وسيارات األجرة النقل العام مثل ا

الصيانة الدورية لشبكات الطرق لزيادة عمرها االفتراضي ولـذلك بإنشـاء مؤسسـات أو      -4

  . هيئات رسمية متخصصة لصيانة الطرق ورصد المخصصات المالية سنويا لهذا الغرض

 دينـة إنشاء مواقف متعددة الطوابق الستيعاب المركبات والحافالت المتزايدة في مركـز الم  -5

  . ونابلسعلى غرار مدينتي رام اهللا 

ضرورة استحداث مسارات جديدة وعمل ممرات سفلية وجسور علوية عند التقاء التقاطعات  -6

  .دينةوخاصة في مركز الم

الن المحافظـة تعـد   . حافظة من خالل تمهيدها وتعبيـدها ماالهتمام بالطرق الزراعية في ال -7

  . منطقة زراعية هامة

على المؤسسات والهيئات تطبيق مؤشرات الترابط من نوع جاما وألفا على شـبكة الطـرق    -8

  .المحافظة حتى تصبح شبكة كاملة في المستقبل 

بـدخول السـيارات   من خالل عدم السماح  مدينةضرورة تخفيض اآلثار البيئية عن مركز ال -9

، وضرورة العناية بالمسـاحات الخضـراء وزرع   تجاريوبخاصة مركزها ال دينةإلى مركز الم

  . األشجار والنباتات على جوانب الطريق 
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،واالهتمـام بهـا فـي الطـرق     زيادة الترتيبات والتنظيمات المرورية في الطرق الثانوية  -10

  .الفرعية

في الطريق المعبد من أجل إطالة عمـر اإلسـفلت   ضرورة إضافة جانب إسمنتي على طر -11

يعمل على زيـادة  والذي والتقليل من اثر العوامل الطبيعية خاصة األمطار  ،تراضي للطريقاالف

 .اتساع الطريق
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  المصادر والمراجعقائمة 

  :باللغة العربية: أوالً

  -:المراجع العربية) أ

، دار أسامة للنشر والتوزيع  لمدن والقرى الفلسطينية، موسوعة ا) م2003(حجر ، أمنة ،  ابو

 .1عمان، ج –األردن 

، ، جيومورفولوجية وامكانية حل مشكلة الغرق قي مرج صانور ) م1992( أبو صفد ،محمد ،

 .العلوم اإلنسانية -مجلة النجاح لالبحاث 

مـة النقـل   ، تأثير جدار الفصل العنصري علـى اسـتدامة أنظ  ) م2004( ،أبو عيشة ، سمير 

أ العلوم الطبيعية ، جامعة  –مجلة جامعة النجاح لالبحاث والمواصالت وخدماتها في فلسـطين ، 

 .2العدد -18فلسطين ، المجلد  -النجاح الوطنية ، نابلس 

دراسـة فـي جغرافيـة    (،شبكة الطرق البرية في شعبية مـرزق ) م2008(أبو مدنية ،حسين ،

 .السابع من أكتوبر  ، مجلة الساتل ،جامعة4،العدد )النقل

 .فلسطين –نابلس ، حماية البيئة الفلسطينية ،جامعة النجاح الوطنية ،) م1995(أشتية ،محمد ،

،    -مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية   -األمم المتحدة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 .ألمم المتحدةا ،)8(، أثر الجدار على الوضع اإلنساني ، تقرير محدث رقم )م2008(

،الجامعة اإلسالمية ، غـزة ،  المسار واآلثار ... ، الجدار الفاصل) م2007( بارود ، سليمان ، 

 .فلسطين

دار  ، الضفة الغربية بيانات وحقائق أساسية)م1987(ترجمة ياسين جابر، -بنفنـستي  ميرون 

 .األردن–الشروق للنشر والتوزيع ،عمان 
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الثقافة العربية للطباعة والنشر ، دار  م المصطلحات الجغرافية، معج )م1963(توني ، يوسف ، 

 .عابدين ، مصر

 .منشورات القدس المفتوحة ، فلسطين ، جغرافية فلسطين،) م2002(جامعة القدس المفتوحة، 

، دار الشروق للنشـر والتوزيـع    ، علم البيئة )م1996( حاتوغ ،علياء ،بوران محمد أبو دية ،

 .األردن–عمان 

 .، رام اهللا ، فلسطين ، حقائق عن الجدار) م2004(ف ، . ت. م  –ة المفاوضات دائر

، دار 2،كفـر قـرع القسـم   3،الجزءموسوعة بالدنا فلسطين) م1991(الدباغ ،مصطفى مراد، 

 .النهضة 

دراسـة  "شبكة الطرق البرية في منطقة المدينـة المنـورة   ،)م1992(الرويثي ، محمد احمد، 

 .143معة الكويت و الجمعية الجغرافية الكويتية،العدد، جا"جغرافية تحليلية

دار  ،البيئة ومحاور تدهورها وأثارها على صحة اإلنسـان ، ) م1996(الزوكه ، محمد خميس،

 .المعرفة الجامعية

  .، دار المعرفة الجامعية ، جغرافية النقل) م1999(الزوكه، محمد خميس، 

،منشـأة المعـارف    واإلنسان عالقات مشـكالت ، البيئة ) م1996(زين الدين، عبد المقصود ،

 .اإلسكندرية

 .، منشأة المعارف ، اإلسكندرية "دراسة جغرافية"، النقل ) م1976(الشامي،صالح الين،

،أوقفو جدار الفصل العنصري في فلسـطين،حقائق  ) م2003(شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية،

 .وشهادات ودعوة للعمل القدس

، مؤسسة الثقافة الجامعية الجغرافيا الطبيعية اشكال سطح األرض) 1974(شرف، عبد العزيز ،

 .الكويت



184 
 

، جيولوجية فلسطين والضـفة الغربيـة   ) م1999(،عابد ،عبد القادر ،وصايل خضر الوشاحي 

  .192، القدس ، ص ن،مجموع الهيدرجيين الفلسطينيي1،طوقطاع غزة 

 .، االنجلو المصرية ، القاهرة ،أسس جغرافية النقل) م1959(عبده ،سعيد أحمد ، 

مكتبة االنجلو المصـرية  ، جغرافية النقل أسس وتطبيقات،) م1981( عز الدين كامل ، فاروق،

 .القاهرة

مدينـة  (مشكالت النقل في المجتمعات الحضرية العاصمية ،  )م2006(عطية ،عدنان سليمان ، 

 .http://www.arabgeographers.com/v_،)دمشق نموذجا

، بعض األخطار الطبيعية على طرق البرية فـي شـمال   ) م2000(حمد عبد السالم ، علي ، أ

، جامعـة الكويـت   247، العـدد، "دراسة جغرافية في الجيمورفولوجيا التطبيقية"سلطنة عمان 

  .الجمعية الجغرافية الكويتيةمجلة و

،  ،األساس الجغرافـي لشـبكة الطـرق بـين مـدائن قصـيم      )م1993(غانم ، إبراهيم علي ،

 .،جامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية152العدد

، المملكـة العربيـة   ، تقنيات الطرق) 2004( المؤسسة العامة  لتعليم الفني والتدريب المهني ،

 .السعودية

، إصـدار  محافظة جنين بين الماضي والحاضـر وأمـال المسـتقبل   ) م2007(محافظة جنين، 

 .محافظة جنين، جنين

 .،دمشق ،النقل والمواصالت) م1974( ،محلي ،ساطع 

ملخص المعلومات حـول  : ،الجدار الفاصل ) م2003( ،" بتسيلم "مركز المعلومات اإلسرائيلي 

 .الجدار الفاصل

 .، المجاد األول، الطبعة األولى ، بيروت الدراسات الجغرافية، )م1990(الموسوعة الفلسطينية، 
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الناجم عن السيارات وحركة المرور في مدينـة   التلوث الهوائي) م2008(ناعس ،هيثم هاشم ،

ســــــــوريا،  –، جامعــــــــة دمشــــــــق   دمشــــــــق

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/jame3a/2adab/dam/21puloution.pdf  

، الطبعة االولى ، المجلد الثاني  ، الموسوعة الفلسطينية )م1984( هيئة الموسوعة الفلسطينية ،

 .  دمشق

، دمشـق،  1، القسم العام،ج، موسوعة المدن الفلسطينية) م1990(هيئة الموسوعة الفلسطينية، 

 .األهالي للطباعة والنشر والتوزيع 

يل المسافات بين ، نشرة دل) م2000(وزارة النقل المواصالت والمركز الجغرافي الفلسطيني ، 

 .، الطبعة األولى التجمعات السكانية في الضفة الغربية

   -:الرسائل الجامعية )ب

، أطروحـة   ، تقيم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقـة يعبـد  ) م2007 (أبو ذيب ،هشام ،

 .ماجستير غير منشورة،جامعة النجاح الوطنية ، نابلس

، أطروحـة   فاءة قطاع النقل العام للركاب فـي األردن ، تقيم ك) م2004(البشابشة، أمين عابد،

  .ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت، األردن

، أطروحـة   "دراسـة جغرافيـة  "، النقل البري في محافظة نابلس ) م2000( جرار ، مازن ،

 . ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس

،أطروحة ماجستير غيـر منشـورة،   لنقل في لبنان، جغرافية ا) م1988(الخضري ، رياض ، 

 .جامعة بيروت العربية، بيروت

 -1981، أنماط االستخدام الزراعي في محافظـة جنـين للفتـرة    ) م2003(،خطيب ، غالب 

 .،أطروحة  ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس2003
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في البناء الوظيفي والعمرانـي لمدينـة    ، اثر النقل بالسيارات) م2005(الدليمي،رجاء خليل ، 

 .،جامعة  ديالي ، العراق، رسالة ماجستير غير منشورةبعقوبة 

، تقيم األثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل فـي  ) م2005( سليمان ، مازن إبراهيم ، 

 .نابلس ، أطروحة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية،الضفة الغربية

، أطروحـة ماجسـتير غيـر    ، الجغرافيا االقتصادية للضفة الغربيـة )م1979(، وائل ، عناب

 .منشورة، جامعة القاهرة

،أطروحـة   "دراسة جغرافية"، الصناعة في محافظة جنين ) م1997(غانم ،مصطفى عثمان ، 

 .ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس

 "دراسة جغرافيـة  " ، النقل البري في محافظة سوهاج) م2003( محمد إبراهيم ، عصام محمد 

 .أطروحة دكتوراه غير منشورة ، سوهاج ، جامعة جنوب الوادي

تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة األمد لمخطط المواصالت فـي  )م2006(المصلح ، أحمد حسن ، 

 .، أطروحة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلسمدينة جنين

، أطروحة ماجسـتير غيـر    ، جغرافية النقل في األردن) م1981(ح الحروب ،صقر عبد، مصل

 .منشورة ،جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية

  النشرات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية ، والسجالت الرسمية )ج

اضي ،إحصائيات استعماالت األراضي في األر)م2007( الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني،

  .،رام اهللا،فلسطينالفلسطينية

  .، ،رام اهللا ، فلسطين، فلسطين في أرقام )2007(الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني،

التقريـر  –،مسح القوى العاملة الفلسـطينية  )م2007(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، 

  .،رام اهللا ،فلسطين م2007:السنوي 
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محافظـة  "،دليـل التجمعـات السـكانية    )م2000(ني ،الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطي  

  .المجلد األول ، رام اهللا ، فلسطين،"جنين

، إحصاءات النقل واالتصاالت فـي األراضـي   )2009(، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الجهـاز المركـزي لإلحصـاء    .فلسطين -رام اهللا، 2006 -2002سلسلة تقارير / الفلسطينية

 .2010،) 2(ن اإلحصائي السنوي ،كتاب جنيالفلسطيني

-، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت) م 1999(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  .47نوع التجمع السكاني،ص –م،سلسلة التقارير اإلحصائية 1997

  .، بيانات األرصاد الجوية جنين) م2010(،دائرة األرصاد الجوية 

  .جنين_ت دائرة السير ، بيانا)م2005(،دائرة السير

  .جنين_،بيانات الهيئة العامة للبترول )م2010(، الهيئة العامة للبترول

  .، السجالت الرسمية) م2008(،وزارة الحكم المحلي، بلدية جنين

  .، السجالت الرسمية ) م2010( وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية

  .الت الرسمية، السج)م2008( ،وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية

  :المقابالت الشخصية )د

  .جنين-م ،مديرية الزراعة2010/ 2/4مقابلة أجريت بتاريخ: صالح، محمد

  .، بلدية جنين 14/4/2010مقابلة أجريت بتاريخ :عويس و زحالقة ،مهند وآخرون 

  .،مديرية اإلشغال العامةم2010/ 5/ 5مقابلة أجريت بتاريخ :أبو غالية ، ابراهيم  
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 “A Geographical Study” 
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Mohammad Yousef Nemer Khateeb 
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Abstract 

This study addressed the issue of land transport as one of the subjects of 

Transportation Geography considered as one of the branches of Economic 

Geography. The study focused on Jenin Governorate, an area that was 

defined according to the Palestinian National Authority’s division after 

1993 as being part of the West Bank of River Jordan. 

The study aimed to identify the current situation of transportation in Jenin 

Governorate in terms of the existent roads, traffic volume and the factors 

affecting it, in addition to the main problems that the transportation sector 

faces in this area. 

To achieve these goals, the researcher divided the study into six main 

chapters. Chapter one included the problem of the study, its importance, 

objectives and hypotheses, in addition to the methodology and previous 

studies. Chapter two included a study of the general characteristics of the 

road network in the Governorate which covered a number of subjects such 

as the classification of roads, their characteristics, length and the degree of 

slope each road has. 

In the third chapter, the researcher discussed the geographical factors 

affecting the road network and traffic in the Governorate; those included 

the natural factors in the area under study such as the geographical location, 
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topography, geological structure, soil and climate characteristics of the 

area. Other factors included the human factors such as population, 

urbanism and economical activity, in addition to political developments 

especially the impact of the Separation Wall. 

In the fourth chapter, the researcher presented a study of the quantitative 

analysis of the main and secondary road network; the analysis included 

urban nodes, network density, detour index, connectivity index and the 

degree of centrality, in addition to traffic intensity on some roads. 

The fifth chapter included the different means of transportation in the 

Governorate and the problems that result from them, whereas in the sixth 

and final chapter the researcher included the main results and 

recommendations of the study. Among the results that the study has 

reached was the fact that the value of the detour index increased because of 

the topography of the area under study. Also, the study has shown that the 

road between Jenin and Nablus had the greatest traffic intensity in both 

directions (that is from Jenin to Nablus and vice versa). Moreover, the 

study revealed the extent to which the Separation Wall has affected the 

roads’ directions and traffic in the area. 

In addition to the results, the researcher presented a number of 

recommendations. First, he pointed out the importance of encouraging 

people to use public transport in order to reduce the impacts on the 

environment and alleviate traffic jam in the center of the Governorate 

especially during rush hour time. 
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The researcher also highlighted the necessity to establish special 

institutions that are specialized in dealing with roads and road-related 

issues such as roads expansion and the construction of bridges and tunnels 

to reduce traffic jam especially at crossroads and intersections within the 

city. He also recommended increasing the green area around roads’ sides 

and in places that are subject to frequent traffic jams. Furthermore, he 

recommended the building of vertical parking lots for vehicles instead of 

the common horizontal ones in order to save space and avoid the 

elimination of more agricultural lands in the city
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