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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
تم تطوير إطار عمل للمساعدة في تحديد التأثير المحتمل لنظام النقل العام في الرياض.
يمكن أن يغطي نظام النقل العام ونظام المترو وحده ونظام المترو مع دعم الحافالت أكثر من  ٪ 30و  ٪ 5و
 ٪ 8على التوالي من رحالت السيارات وسيارات األجرة في الرياض.
يمثل التمدد العمراني األفقي تحد ًيا للرياض ،حيث إنه يتسبب في انخفاض الكثافة العمرانية ،مما يؤدي إلى زيادة
االعتماد على السيارات ،مما يؤدي بدوره إلى استثمارات أكثر تكلفة في البنية التحتية وزيادة استهالك الفرد
للطاقة.
قد تكون سياسات التحول العمراني واستخدام األراضي ضرورية للتأثير على سلوكيات االعتماد على السيارة.
تتضمن التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل إنشاء مراكز مخصصة للتطورات المتوسطة  -إلى  -عالية
حال للتمدد
الكثافة ،ودعم مزيج متوازن من استخدامات األراضي حول محطات التنقل .وبالتالي ،فهو يقدم ً
العمراني األفقي في الرياض.
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الموجز
لطالما كان لقطاع النقل طلب مرتفع على الطاقة وهو
مساهم كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة ( )GHGوتغير
المناخ .لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات
الدفيئة ،تقدم الرياض نظام نقل عام متكامل .يعد
استهالك الفرد من الطاقة أقل بكثير في وسائل النقل
العام مقارنة بالمركبات الخاصة ،مثل السيارات وسيارات
األجرة .تبحث هذه الدراسة في التأثير المحتمل لنظام
النقل العام المقترح في الرياض على رحالت السيارات
وسيارات األجرة.
نحدد التأثير المحتمل على أنه عدد رحالت السيارات أو
سيارات األجرة التي يمكن أن تتحول إلى وسائل النقل
العام .نقوم بتحليل العدد اإلجمالي للرحالت والتغطية
الجغرافية لنظام المترو والحافالت في الرياض .وبنا ًء
على هذا التحليل ،نقدر التحول من وسيلة النقل المحتمل
من السيارات أو سيارات األجرة إلى النقل العام والذي
يمكن تحقيقه بالتخطيط األمثل .تنقسم مساهمات هذه
الدراسة الى قسمين:
أوال ،نأخذ في االعتبار إمكانية الوصول إلى كل من
ً
نقطة انطالق الرحالت ووجهتها .وبالتالي ،فإننا
نعتبر الرحلة كوحدة .وبالتالي ال يمكن استخدام
وسائل النقل العام للتنقل بين المنزل والعمل اذا لم
يتمركزا في مناطق يمكن الوصول إليها بواسطة
وسائل النقل العام.
ثان ًيا ،تمثل بياناتنا العدد اإلجمالي للرحالت في
الرياض بنا ًء على المعايرة بقياسات واقعية من شوارع
مختارة.
يستخدم تحليلنا مخرجات نموذج حركة المرور في الرياض،
ومعلومات جغرافية حول محطات المترو ومحطات
الحافالت ،وإرشادات حول إمكانية الوصول .تشير هذه
البيانات إلى أن نظام النقل العام المقترح (بما في ذلك
المترو والحافالت) يغطي حوالي  ٪30من الرحالت الحالية
المرتبطة بالسيارات أو سيارات األجرة في الرياض .في

المقابل ،يغطي نظام المترو وحده  ٪5فقط من الرحالت
الحالية المرتبطة بالسيارات أو سيارات األجرة.
بشكل عام ،يعد حوالي  ٪30من حصة وسائل التنقل
لوسائل النقل العام نتيجة مرغوبة .على أية حال ،تواجه
الرياض ثالثة تحديات رئيسة لتحقيق هذا المستوى من
التغطية:
التمدد العمراني األفقي
االعتماد على السيارة
االختيار الذاتي للسكن
الحل المحتمل لتحدي التمدد العمراني األفقي في
الرياض هو التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل
( .)TODتتضمن التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل
النقل إنشاء مراكز مخصصة للتطويرات المتوسطة إلى
مزيجا متواز ًنا من استخدامات
عالية الكثافة التي تدعم
ً
األراضي حول محطات النقل .الهدف األساسي من
التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل هو تحقيق
كفاءة الطاقة .تطبق العديد من المدن هذا المفهوم
لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والتلوث واالزدحام.
يمكن أن تدعم التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل
أيضا استخدام النقل واستمرار نظام النقل العام.
النقل ً
أعطت السلطات في الرياض األولوية للتنمية الموجهة
نحو استخدام وسائل النقل ووضعت خطة مفصلة
لتطوير المترو.
ومع ذلك ،فإن تحديات االعتماد طويل المدى على
السيارة واالختيار الذاتي للسكن (أي تفضيل المعيشة
المعتمدة على السيارة) تظل حتى مع التنمية الموجهة
نحو استخدام وسائل النقل .قد تكون هناك حاجة إلى
العديد من التدابير السياسية لمعالجة هذه القضايا.
وال ينبغي أن تقدم الرياض حوافز الستخدام وسائل
أيضا عقوبات على
النقل العام فحسب ،بل يجب أن تضع ً
استخدام السيارات تعكس األضرار البيئية ومكاسب
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الموجز
الطاقة .على سبيل المثال ،يمكن أن تؤثر سياسات
التسعير ،مثل رسوم وقوف السيارات ورسوم االزدحام
لمستخدمي السيارات ،على التكاليف النسبية الستخدام
السيارة ووسائل النقل العام .يمكن أن تحفز التجارب

المجانية والتذاكر طويلة المدى المخفضة ومواقف
السيارات المجانية لمستخدمي النقل على استخدام
وسائل النقل.
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المقدمة
التزمت المملكة العربية السعودية بالحد من انبعاثات
غازات الدفيئة وااللتزام بإجراءات التخفيف من آثار تغير
المناخ في اتفاقية باريس لعام  .2015وتعهدت المملكة
بتخفيض حوالي  130مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون بحلول عام  .2030وقد تم وضع هذا الهدف في
مساهمتها المحددة وطني ًا ( )NDCفي اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (.)UNFCCC 2015
وعدت المملكة في مساهمتها المحددة وطنيا بالمشاركة
في اإلجراءات والخطط التي ستحقق التنوع االقتصادي
وتتكيف مع آثار تغير المناخ .يمكن أن تساعد هذه
اإلجراءات والخطط في تحقيق أهداف االستدامة من خالل
تجنب انبعاثات غازات الدفيئة.

استنادا إلى البيانات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة
ً
لإلحصاء ،ذكر  Amarnathو ( Al Henaki(2019أن
قطاع النقل في المملكة يتطلب  ٪ 22من طاقته ،حيث
يأتي  ٪ 90من هذا الطلب من النقل البري .كما أشاروا
إلى أن وزارة النقل تتوقع أن يصل عدد المركبات إلى
 26مليو ًنا بحلول عام  .2030وفي هذه الحالة ،سيكون
استهالك الوقود اليومي حوالي  1.86مليون برميل.
تهدف المساهمة المحددة وطنيا في المملكة إلى الحد
من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل وتحسين
كفاءة الطاقة في القطاع .لذلك تقوم المملكة العربية
السعودية بتطوير أنظمة النقل الجماعي في مدنها
الرئيسة.

وفي هذا الصدد ،تم اتخاذ مبادرتين رئيستين للسياسات:
التنويع االقتصادي للتخفيف من تغير المناخ ،وتدابير
التكيف .يركز التنويع االقتصادي على كفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة والمصادر البديلة ،وإحداث تغييرات
هيكلية في حياة الناس .تتعلق تدابير التكيف بإدارة
وتخطيط جوانب من حياة الناس اليومية .وتشمل هذه
التدابير إدارة المياه والنفايات ،وتخطيط المدن وإدارة
المناطق الساحلية .يحتاج كال النوعين من السياسات
إلى التركيز على القطاعات كثيفة االستهالك للطاقة
وفقا لمساهمة المملكة
وانبعاثات غازات الدفيئةً .
المحددة وطنياً ،يأتي حوالي  ٪ 90من الطلب الحالي على
الطاقة من الصناعة والمباني والنقل (.)UNFCCC 2015

تماشي ًا مع هذه السياسة ،قامت الرياض باستثمارات
كبيرة في نظام النقل في المدن لتحسين كفاءة الطاقة
وتجنب انبعاثات غازات الدفيئة .يعد نظام مترو الرياض
أول مبادرة رئيسة للحد من االنبعاثات المرتبطة بالنقل
وتغير المناخ وتحسين كفاءة الطاقة .وبحسب مترو
الرياض ( ،)2020يتكون المشروع من نظام نقل عام
كيلومترا (.)km
من ستة خطوط رئيسة تغطي 176
ً
سيحتوي النظام على  85محطة مجهزة بأحدث التقنيات.
تتوقع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ( ،)RCRCوهي
الهيئة المسؤولة عن المشروع ،الوصول إلى  3.6مليون
راكب يوم ًيا في غضون  10سنوات من التشغيل .وتتوقع
الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تقلل رحالت السيارات
اليومية بمقدار  ،250000مما يؤدي إلى تقليل االزدحام
وتقليل استهالك الوقود بحوالي  400000لتر يوم ًيا.
ولتحقيق هذه األهداف المرجوة ،يجب أن يكون نظام
قادرا على تحقيق إمكانياته الكاملة من خالل
المترو ً
خدمة عدد أكبر من األشخاص .كما تم التخطيط لشبكة
حافالت لدعم نظام المترو.

لطالما كان ُينظر إلى قطاع النقل عالمي ًا على أنه قطاع
يتطلب الطاقة بشكل كبير وقد ساهم بشكل كبير في
انبعاثات غازات الدفيئة وتغير المناخ .حيث شكل حوالي
 ٪ 23من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
من احتراق الوقود في عام  .)Santos 2017( 2014وال
يعد الوضع في المملكة استثناء ،حيث أنتج قطاع النقل
 ٪ 21من انبعاثات غازات الدفيئة ( 136.9من 663.58
مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام
.)Climatewatch 2020( 2016

ومع ذلك ،هناك حاجة إلى تقييم منهجي لتأثيرات
مترو الرياض وشبكة الحافالت الداعمة له على الرحالت
والتحوالت من وسيلة النقل .يعد هذا التقييم ضرور ًيا
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المقدمة
لفهم إمكانات الشبكة وقياس تأثيرها الفعلي ومراقبة
تقدمها وتقييم نجاح المشروع أو فشله .قد تؤثر العديد
من الجوانب الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية على نجاح
شبكة المترو والحافالت كنظام نقل عام .من الضروري
وضع إطار لتقييم أهمية تلك الجوانب واتخاذ الخطوات
وفقا لذلك.
الالزمة ً
قد يفشل نظام النقل العام في تحقيق كامل إمكاناته
لعدة أسباب .على سبيل المثال ،قد يواجه مشكالت
تتعلق بإمكانية الوصول ،وتكلفة االستخدام،
واستخدامها أكثر من قبل الرجال أو النساء ،أو من قبل
مجموعة أصغر سناً .من المهم تحديد المشاكل الرئيسة
واتخاذ اإلجراءات الالزمة .في هذا الصدد ،تتمثل الخطوة
األولى في فهم التأثير المحتمل لنظام النقل العام في
الرياض .ويشير التأثير المحتمل إلى إمكانية إجراء تحول
من وسيلة النقل من استخدام السيارة إلى استخدام
وسائل النقل العام .يجب أن يحدد التحليل عدد رحالت
السيارات التي يمكن أن تتحول إلى وسائل النقل العام
في ظل ظروف جغرافية واقتصادية واجتماعية مقترحة.
وبالتالي يحدد هذا التحليل العدد األمثل للرحالت
باستخدام نظام المترو والحافالت المقترح في الرياض.

لذلك تركز هذه الدراسة على التأثير المحتمل لمبادرة
الرياض للنقل العام .نقوم بتحليل العدد اإلجمالي
للرحالت والتغطية الجغرافية ألنظمة المترو والحافالت
في الرياض .وبنا ًء على هذا التحليل ،نقدر التحول من
وسيلة النقل المحتملة من السيارات إلى النقل العام
والذي يمكن تحقيقه من خالل التخطيط األمثل .كما
يمكن أن يعمل هذا الرقم كمعيار لتحليالت الكفاءة.
سيسهل هذا المعيار التقييم المستمر للسياسات
والتقدم الذي يحرزه نظام النقل العام في الرياض.
وتنقسم مساهمات هذه الدراسة الى قسمين.
أوال ،نأخذ في االعتبار إمكانية الوصول إلى كل من
ً
بداية الرحلة ووجهتها .بمعنى آخر ،نعتبر الرحلة كوحدة
واحدة .وبالتالي ال يمكن استخدام وسائل النقل
العام للتنقل بين المنزل والعمل اذا لم يتمركزا في
مناطق يمكن الوصول إليها بواسطة وسائل النقل
العام.
ثان ًيا ،تمثل بياناتنا العدد اإلجمالي للرحالت في
الرياض بنا ًء على المعايرة بقياسات واقعية من
شوارع محددة.

يمكن أن يكون هذا العدد المحتمل من الرحالت بمثابة
معيار لقياس كفاءة شبكة النقل العام في الرياض بمرور
الوقت .ومن غير المرجح أن تصل الرياض إلى هذا المعيار
مباشرة بعد طرح شبكة النقل العام المقترحة .وبالتالي
فإن الفرق بين الرحالت المحتملة والفعلية بعد طرح
هذه الشبكة يمثل كفاءة الشبكة .ويكون النظام قد
حقق الكفاءة الكاملة عندما يكون عدد الركاب المحتمل
والفعلي متماثلين .يجب أن توجه الجهود نحو هذا الهدف،
على الرغم من أن العديد من المبادرات السياسية قد
تكون ضرورية لتحقيقه .من الضروري قياس التأثير
المحتمل للنظام ،وذلك لالستمرار في تقييم تأثيرات
مثل هذه السياسات وتقدم نظام النقل العام نحو
المعيار.
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نحلل التأثير المحتمل لمبادرة الرياض للنقل العام ،وذلك
بحساب عدد الرحالت التي قد تنتقل من وسائل أخرى إلى
وسائل النقل العام (المترو أو الحافلة) .ولهذه المنهجية
جانبان مهمان:
تغطية الرحالت ،والتي تمثل عدد الرحالت التي يمكن
الوصول إليها بواسطة نظام النقل العام.
اإلمكانية ،والتي تمثل االحتمال األمثل بأن تلك
الرحالت ستتحول إلى وسائل النقل العام.
في هذا الصدد ،يتم تحديد التغطية المحتملة للرحالت
على أساس الوصول إلى نظام النقل العام وإمكانية
التحول إلى وسائل النقل العام .هنا ،نشير إلى الرحالت
مع إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام على أنها
“تغطية الرحلة” وإمكانية التحول إلى وسائل النقل العام
على أنها “إمكانية”.
بنا ًء على هذا التعريف ،فإن المفهوم األساسي في
تغطية الرحلة هو إمكانية الوصول .نقيس إمكانية
الوصول بنا ًء على مناطق تجمع محطات المترو ومحطات
الحافالت .يتم تحديد مناطق التجمعات هذه من خالل
المناطق الجغرافية حول محطات المترو ومحطات الوقوف
دائما مقياس ًا
للحافالت .وال تعد المسافة الجغرافية ً
مناسب ًا إلمكانية الوصول .على أية حال ،ال تزال شبكات
المترو والحافالت في الرياض قيد اإلنشاء .من المتوقع
تعديل العديد من جوانب محطات المترو ومحطات
الحافالت في الرياض لتحسين إمكانية الوصول إليها.
جدا حال ًيا قياس إمكانية الوصول
وبالتالي ،من الصعب ً
من منظور الشبكة أو البيئة المبنية .لذلك نفترض
أن المنطقة الجغرافية القريبة تعد ً
جيدا إلمكانية
مثال ً
الوصول في الوقت الحاضر.
نحدد مسافات المشي من محطات المترو ومحطات
وقوف الحافالت كالمناطق القريبة في هذه الدراسة.
على وجه التحديد ،نفترض وجود منطقة على نطاق 800
متر من محطات المترو ومنطقة على نطاق  400متر

سيرا
من مواقف الحافالت كمسافات يمكن قطعها ً
على األقدام .يقترح  Zielstrو  )Hochmai (2011أن
نسبة كبيرة ( )٪80 - ٪75من الرحالت التي تستوفي
هذه المعايير يمكن أن تتحول إلى وسائل النقل العام.
ومع ذلك ،يجب أن يكون كل من بداية ووجهة الرحلة
ضمن مناطق التجمع المذكورة أعاله لمحطات المترو أو
محطات وقوف الحافالت .وبالتالي ،يجب أن تبدأ الرحلة
وتنتهي داخل منطقة تجمع .باإلضافة إلى ذلك ،نحتاج
إلى معرفة عدد الرحالت التي يتم إجراؤها داخل هذه
المناطق لنحدد هذا الرقم على أنه تغطية الرحلة للنظام.
لحساب عدد الرحالت ،نستخدم معلومات إجراء الرحلة
من نموذج المرور للهيئة الملكية لمدينة الرياض .يعتمد
نموذج المرور هذا على مناطق تحليل حركة المرور (،)TAZ
كما هو موضح في الشكل  .1وبالتالي ،تشير بياناتنا
فقط إلى إجمالي إجراء الرحلة من كل مناطق تحليل حركة
جدا أن النطاق الجغرافي حول محطة
المرور .من المحتمل ً
المترو أو محطة وقوف الحافالت قد ال يغطي بالكامل
تحليل حركة المرور لمنطقة معينة .في هذه الحالة ،نعتبر
أن العدد المقدر للرحالت متناسب مع منطقة التغطية
لنطاق محطة مترو داخل مناطق تحليل حركة المرور.
على سبيل المثال ،إذا كانت  ٪ 50من مناطق تحليل
حركة المرور على بعد  800متر من محطة مترو ،فإن
 ٪ 50من الرحالت إلى مناطق تحليل حركة المرور يمكن
الوصول إليها عن طريق المترو .وبالتالي ،فإن إجمالي
عدد الرحالت التي يمكن الوصول إليها عن طريق المترو
أو الحافلة أو كليهما هو كما يلي:
)('(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶"%
)"(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶*$+,()&,
×
)('(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴"%
)"(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴*$+,()&,
)"(× 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖"%('(),*$+,()&,

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!"#$%&'$

تقدر المعادلة أعاله تغطية الرحلة اإلجمالية لنظام النقل
العام .ومع ذلك ،فمن غير المرجح أن تتحول  ٪ 100من
هذه الرحالت إلى وسائل النقل العام .تحدد خصائص
البيئة المبنية والديموغرافية االجتماعية لمناطق
التجمعات إمكانات نظام النقل العام .وبالتالي ،فإن
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تغطية الرحلة المحتملة هي كما يلي.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!"#$%#&'( *"+$,'-$ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇*"+$,'-$
× 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!"#$%#&'(&#. /'*#",

يعد عامل اإلمكانية أداة مهمة لحساب الرحالت المحتملة.
هنا ،يعكس هذا العامل احتمال استخدام وسائل النقل
العام في ظل ظروف مقترحة .ومن مبادئ التصميم،
فإنه يشير إلى ركاب النقل العام في وضع مثالي .قد
ال تكون ظروف الرياض مثالية في الوقت الحالي ،وال
ُيقصد بمعامل اإلمكانية أن يعكس ما ستحققه الرياض
بدال من ذلك ،فإنه يهدف إلى قياس
عند تقديم النظامً .
إمكانيات نظام النقل العام في الرياض في وضع مثالي.
نظرا ألن الوضع المثالي هو سيناريو نظري وليس
ً
عملي ،يجب أن يمثل عامل اإلمكانية سيناريو شائع،
وفقا لدراسة Zielstra
ولكن يمثل سيناريو أفضل حالةً .
و ( ،Hochmair (2011فإن “المقاييس القياسية األكثر
سيرا على األقدام إلى محطات النقل
شيوعا للمسافة ً
ً
المستخدمة في صناعة النقل العام إلنشاء مناطق خدمة
هي  400متر ( 0.25ميل) من النطاق حول محطات توقف
الحافالت و  800متر ( 0.5ميل) حولها محطات السكك
الحديدية التي يسير فيها معظم الركاب ()٪ 80 - ٪ 75
من المسافات المعطاة أو أقل”.
لتحديد أفضل السيناريوهات ،نظرنا في بعض المشاريع
الناجحة في تطوير النقل العام .تقدم هيئة النقل البري
في سنغافورة ( )2011نبذة عامة عن المدن الكبرى التي
تعتمد على وسائل النقل العام وحصصها من وسائل
النقل .ومن األمثلة على المشاريع الناجحة نظام النقل
الجماعي (الحافالت والنقل السريع بالحافالت) في بوغوتا،
كولومبيا .في عام  ،2000نفذت بوغوتا نظام نقل
جماعي متكامل وواسع يغطي المدينة بأكملها تقري ًبا .تم
استخدام النقل الجماعي في  ٪ 62من جميع الرحالت في
المدينة في عام Land Transport Authority( 2008
 )2011وحوالي  ٪ 80من جميع الرحالت بالمركبات.

في المقابل ،تعد شبكة النقل العام في العاصمة
الفرنسية باريس ،والتي يعود تاريخها إلى عام ،1900
متقدمة ومتطورة .كما أنها تغطي المدينة بأكملها ،وتم
استخدام وسائل النقل العام في  ٪ 62من جميع الرحالت
في عام .)Land Transport Authority 2011( 2008
تمتلك باريس نسبة كبيرة ( )٪ 33من السيارات وسيارات
األجرة ،وتمثل وسائل النقل العام حوالي  ٪ 65من جميع
الرحالت بالمركبات .باإلضافة إلى ذلك ،تعد العاصمة
أيضا متطورة بشكل جيد وتخدمها
اليابانية طوكيو ً
وسائل النقل العام بشكل جيد .وعلى الرغم من أن
شكل  ٪ 52فقط من جميع الرحالت في
النقل الجماعي ّ
عام  ،)Land Transport Authority 2011( 2009فقد
تم استخدامه ألكثر من  ٪ 80من الرحالت بالمركبات.
يوجد في طوكيو نسبة عالية ( )٪ 37من الرحالت دون
استخدام المركبات.
في ظل الظروف المثلى ،نفترض أن المواصالت العامة
ُتستخدم في  ٪ 80من الرحالت بالمركبات عندما تكون
سيرا على األقدام من محطات المترو
على مسافة قريبة ً
أو الحافالت .وهذه أفضل نتيجة ممكنة .وبالتالي ،فإننا
نستخدم النسبة  ٪ 80لتقدير عدد الرحالت التي يمكن
أن تتحول من السيارات وسيارات األجرة إلى وسائل النقل
العام .سيكون من غير الواقعي افتراض أن جميع الرحالت
سيرا على األقدام من
ضمن مسافة يمكن قطعها ً
وسائل النقل العام ستتحول إلى وسائل النقل العام.
يمكن لشبكة النقل متعددة الوسائط ،مثل مزيج من
القطارات وخطوط المترو والحافالت ،أن تساعد في
توسيع مناطق التجمع في نظام النقل العام (Guo and
 .)Wilson 2011; Cheng and Tseng 2016وبالتالي،
أوال ،نقوم بتحليل
يركز تحليلنا على ثالث نتائج محتملةً .
تغطية نظام المترو ،ثم نفرق بين مستخدمي المترو من
خالل تضمين إمكانية التحول من الحافالت إلى المترو ،أو
وأخيرا ،نقوم بتحليل توسيع تغطية النقل العام
العكس.
ً
من خالل اعتبار نظام النقل العام في الرياض كنظام
متعدد الوسائط يجمع بين النقل بالمترو والحافالت.
وتمثل النتائج المخرجات التالية:
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تغطية الرحالت لمحطات المترو
تغطية الرحالت لمحطات المترو بما في ذلك
التحوالت المحتملة من الحافالت

تعد هذه التحليالت الثالثة المنفصلة لتغطية الرحلة مهمة
لفهم مساهمات وسائط النقل المختلفة في نظام النقل
العام متعدد الوسائط.

تغطية الرحالت بالمواصالت العامة بنا ًء على كل من
محطات المترو ومحطات التوقف للحافالت
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وصف البيانات
يعتمد التحليل على ثالثة مصادر بيانات:
مخرجات نموذج المرور للرياض التابع للهيئة الملكية
لمدينة الرياض لعام .2016
معلومات جغرافية عن محطات المترو ومحطات توقف
الحافالت من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

تستند معلومات الرحلة على نموذج المرور الذي تستخدمه
مجموعة نماذج النقل التابعة للهيئة الملكية لمدينة
الرياض 1.قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتقسيم
الرياض إلى  1492منطقة لتحليل حركة المرور في عام
( 2016الشكل .)1

توجيهات حول إمكانية الوصول ومستخدمي النقل
العام المحتملين من الدراسات السابقة.

الشكل  .1مناطق تحليل حركة المرور في الرياض التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

المصدر :الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

سابقا باسم هيئة تطوير الرياض.
 1كانت هذه المجموعة تعرف
ً
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وصف البيانات
نموذجا
يعد نموذج المرور للهيئة الملكية لمدينة الرياض
ً
كالسيك ًيا من أربع خطوات ،على النحو التالي.
إنشاء الرحلة :يحسب النموذج إجمالي الرحالت التي
تنشأ من أو تنتهي في كل مناطق تحليل حركة
عموما
المرورُ .تحسب الرحالت التي يتم إنشاؤها
ً
كدالة للمعامالت االجتماعية الديموغرافية التي
تمثلها األسر في كل منطقة تحليل حركة المرور.
يتم تحديد الرحالت التي تنتهي بمنطقة تحليل حركة
المرور بشكل عام بنا ًء على استخدام األراضي غير
السكنية في المنطقة.
توزيع الرحالت :بنا ًء على عوامل تكلفة معينة وعملية
معايرة ،تم تطوير نموذج لتوزيع عدد الرحالت عبر
مناطق تحليل حركة المرور .ينشئ هذا النموذج
مصفوفة لنقطة االنطالق – والوجهة ،يتم فيها توزيع
الرحالت التي تنشأ في منطقة تحليل حركة المرور
بين عدد من مناطق تحليل حركة المرور المحتملة.
تقسيم الوسائل :بنا ًء على األدوات المساعدة لكل
وسيلة نقل تشغيلية في مناطق تحليل حركة المرور،
يتم توزيع الرحالت بين الوسائل المختلفة.
استنادا إلى مصفوفة نقطة االنطالق
تعيين الرحلة:
ً
والوجهة التي تم إنشاؤها وشبكة النقل ،يتم تعيين
الرحالت لشبكة الطرق .تستخدم هذه العملية
مقاومة مختلفة وعوامل تكلفة لتحديد المسار األقل
تكلفة لكل منطقتين من مناطق تحليل حركة المرور.
أيضا لعملية تحقق لمطابقة
يخضع تعيين الرحلة ً
تدفق حركة المرور الذي تم قياسه داخل الشبكة .يتم
معايرة النموذج بشكل أكبر للحصول على نتائج أكثر
دقة عبر الشبكة.
استنادا إلى الرحالت التي تبدأ من كل منطقة وتنتهي
ً
فيها ،تم تطوير مصفوفة نقطة االنطالق والوجهة التي
تشير إلى عدد الرحالت اليومية بين مناطق تحليل حركة
اعتبارا من عام  ،2016لم يكن هناك نظام
المرور.
ً

نقل يعمل في الرياض .وبالتالي ،فإن المصفوفة تمثل
الرحالت التي تقوم بها السيارات وسيارات األجرة .تتم
حوالي
 ٪ 6من الرحالت عبر وسائل النقل الجماعي ،مثل حافالت
الشركة والشاحنات الصغيرة (Ministry of Municipal
 .)and Rural Affairs 2017ومع ذلك ،استبعد نموذج
حركة المرور للهيئة الملكية لمدينة الرياض تلك الرحالت.
في كثير من الحاالت ،تمثل هذه الرحالت حركة العمالة
ذات الدخل المحدود داخل الرياض ،وال يعد استبعادهم
أمر ًا مثالياً .ومع ذلك ،فإن هدفنا هو فهم التحول المحتمل
من استخدام السيارة إلى استخدام وسائل النقل العام.
لذلك نحسب رحالت السيارات التي يمكن أن تتحول إلى
نظام النقل العام الجديد.
يمكن تصنيف الرحالت حسب وسيلة النقل وجنسية
الراكب .يوضح الشكل  2توزيعات أنواع الرحالت المختلفة
حسب الجنسية في الرياض .بشكل عام ،معظم رحالت
وفقا للهيئة
السيارات (حوالي  )٪ 70يقوم بها سعوديونً .
العامة لإلحصاء ،شكل سكان الرياض  ٪ 44من غير
السعوديين و  ٪ 56سعوديين في عام  .2017وبالتالي،
من المرجح أن يقوم السعوديون برحالت بالسيارات أكثر
من غير السعوديين .في المقابل ،يقوم غير السعوديين
برحالت باستخدام سيارات أجرة أكثر من السعوديين،
مما يشير إلى زيادة اعتماد غير السعوديين على سيارات
األجرة.
يصنف نموذج المرور رحالت المواطنين السعوديين إلى
ستة أغراض .وهي عبارة عن عمل من المنزل ،ودراسة
ثانوية من المنزل ،ودراسة ما بعد الثانوية من المنزل،
والتسوق من المنزل ،وأخرى منزلية وغير منزلية .هنا،
تعني الرحلة من المنزل أن الرحلة إما نشأت أو انتهت
في المنزل .مثال على رحلة خارج المنزل هو التسوق
مباشرة من العمل .كما يصنف النموذج غير السعوديين
على أساس الجنس .يوضح الشكالن  3و  4أوصاف
الرحالت واإلحصائيات الخاصة بثماني مجموعات مختلفة
ووسيلتين (أي ،رحالت السيارات وسيارات األجرة).
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وصف البيانات
الشكل  .2توزيع الرحالت في الرياض حسب الجنسية عام .2016
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المصدر :مخرجات نموذج حركة المرور للهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام .2016

الشكل  .3توزيع رحالت السيارات في الرياض حسب الغرض عام .2016
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المصدر :مخرجات نموذج حركة المرور في الهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام .2016
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وصف البيانات
الشكل  .4توزيع رحالت سيارة االجرة في الرياض حسب الغرض عام .2016
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يوضح الشكل  3أن الرجال غير السعوديين في الرياض
يقومون بأكبر عدد من رحالت السيارات ،ويقوم
السعوديون بمعظم رحالتهم بالسيارات ألغراض العمل
من المنزل .يعمل معظم الرجال غير السعوديين في
المملكة ،وبالتالي ،فإن معظم رحالتهم بالسيارات من
أيضا .والجدير بالذكر أن
المرجح أن تكون رحالت عمل ً
رحالت السيارات التي تقوم بها النساء غير السعوديات
تمثل رحالت السيارات التي يتم إجراؤها كركاب ألن
النساء لم ُيسمح لهن بقيادة السيارات في عام .2016
أيضا بعدد
يوضح الشكل  4أن غير السعوديين يقومون ً
كبير من الرحالت باستخدام سيارات األجرة .وعلى أية
حال ،ال يقوم السعوديون برحالت باستخدام سيارات
األجرة كغير السعوديين .قد يعود السبب في استخدام
غير السعوديين لسيارات األجرة في كثير من األحيان
إلى اختالف ملكية السيارات بين السعوديين وغير

السعوديين .حيث تقل احتمالية امتالك غير السعوديين
للسيارة مقارنة بالسعوديين ،ربما بسبب إقامتهم
المؤقتة في المملكة .ويميل السعوديون إلى استخدام
سيارات األجرة في كثير من األحيان في الرحالت إلى
المدارس ،حيث قد تعكس البيانات األمهات الالتي
يستخدمن سيارة أجرة في إيصال أطفالهن إلى المدرسة
ألنه لم يكن بإمكانهن القيادة في عام .2016
سابقا ،ال يوجد نظام نقل نشط يعمل
كما ذكرنا
ً
حال ًيا في الرياض .ومع ذلك ،اقترحت الرياض وقامت
باستثمارات كبيرة في بناء شبكة نقل عام .تتضمن هذه
الشبكة نظام مترو ،ونظام حافالت نقل سريع ،وخدمات
المجتمع وحافالت التغذية .وتهدف هذه الخدمات إلى
تغطية مساحة كبيرة من المدينة وخدمة معظم سكانها.
يوضح الشكل  5التغطية الجغرافية لنظام النقل العام
المقترح.

النقل المستدام في الرياض :تغطية الرحلة المحتملة لشبكة النقل العام المقترحة
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وصف البيانات
الشكل  .5التمثيل الجغرافي لمحطة المترو (أصفر) ومواقع مواقف الحافالت (الخضراء) ومناطق التجمع في الرياض.

المصدر :تحليل كابسارك

تحدد منهجيتنا مناطق بمسافة  800متر حول محطات
المترو و  400متر حول محطات الحافالت كمناطق تجمع.
كما يوضح الشكل  ،5ستتم خدمة معظم مدينة الرياض
من خالل مبادرة النقل العام التي اقترحتها الحكومة.
لكن لن يتم خدمة عدد قليل من المناطق المتواجدة على
األطراف .وعلى أية حال ،ال تزال هذه المناطق تتطور
وهي خالية إلى حد كبير.

ومع ذلك ،ينصب تركيزنا الرئيسي على فهم تغطية
نظام النقل العام من حيث الرحالت وليس المنطقة .في
هذا الصدد ،نحتاج إلى تحليل تغطية نظام النقل العام
في الرياض من حيث مناطق تحليل حركة المرور .يوضح
عرضا تفصيل ًيا للتغطية الجغرافية لمحطات
الشكل ً 6
المترو وتغطيتها داخل مناطق تحليل حركة المرور.

النقل المستدام في الرياض :تغطية الرحلة المحتملة لشبكة النقل العام المقترحة
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وصف البيانات
الشكل  .6مثال على مناطق التجمعات في حدود  800متر من نطاق محطات المترو فيما يتعلق بمناطق تحليل
حركة المرور.

المصدر :تحليل كابسارك

النقل المستدام في الرياض :تغطية الرحلة المحتملة لشبكة النقل العام المقترحة
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النتائج
أوال تغطية المترو بشكل
بنا ًء على منهجيتنا ،ندرس ً
منفصل .ثان ًيا ،نأخذ في االعتبار التغطية الكاملة للمترو،
باإلضافة إلى الرحالت التي تتضمن التنقل بالحافالت،
ولكن باستثناء الرحالت التي تتم بالحافلة فقط .ثالثًا،
نحقق في تغطية وسائل النقل العام بما في ذلك الرحالت
التي تتم بواسطة المترو أو الحافلة أو كليهما.

فقط و “التغطية المحتملة لرحالت سيارة االجرة” عندما
نأخذ في االعتبار رحالت سيارة االجرة فقط.
يوضح الشكل  7تغطية رحلة السيارة المحتملة لنظام
المترو .يمكن أن يتحول حوالي  ٪ 4من إجمالي رحالت
السيارات لجميع األغراض إلى المترو .أي أن حوالي ٪ 4
من جميع رحالت السيارات تبدأ وتنتهي على بعد  800متر
من محطات المترو .وبالتالي ،فإن إجمالي تغطية الرحلة
المحتملة للسيارات هو  .٪ 4بالنسبة للسعوديين ،فإن
التغطيات المحتملة لرحالت السيارات للعديد من أغراض
الرحالت تقل عن جميع الرحالت ( .)٪ 4تزداد احتمالية
تغطية رحالت السيارات غير المنزلية ( )٪ 4بواسطة
المترو مقارنة بالرحالت ألغراض أخرى .بشكل عام،
وعلى أية حال ،ال تختلف تغطية الرحلة بواسطة نظام
كبيرا عبر األغراض المختلفة .باإلضافة
اختالفا
المترو
ً
ً
الى ذلك ،فإن التغطية المحتملة لرحالت السيارة أعلى
لغير السعوديين ( ٪ 6للنساء و  ٪ 5للرجال) مقارنة
بالسعوديين .تشير هذه النتيجة إلى أن غير السعوديين
يقومون برحالت بالسيارة بالقرب من محطات المترو أكثر
من السعوديين ،وبالتالي ،من المرجح أن تحولهم إلى
المترو.

تغطية الرحلة المحتملة لنظام المترو
يوضح الشكالن  7و  8تغطية رحلة نظام المترو .يتم
تعريف التغطية على أنها المنطقة الواقعة على مسافة
 800متر من محطة مترو .وتعد تغطية الرحلة العدد
اإلجمالي للرحالت التي تبدأ وتنتهي ضمن مناطق
التغطية .تغطية الرحلة المحتملة هي عدد الرحالت
التي يمكن أن تنتقل إلى المترو من وسائل أخرى (مثل
السيارات أو سيارات األجرة) .نحدد هنا عدد الرحالت التي
يمكن أن تتحول إلى المترو بنسبة  ٪ 80من إجمالي
تغطية رحلة المترو .وبالتالي ،فإن النسب المئوية
الموضحة في األشكال تمثل نسبة إجمالي الرحالت التي
يمكن أن تتحول إلى المترو .نشير إلى “التغطية المحتملة
لرحالت السيارة” عندما نأخذ في االعتبار رحالت السيارة

الشكل  .7توزيع رحالت سيارة االجرة في الرياض حسب الغرض عام .2016
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النتائج
الشكل  .8التحول المحتمل من رحالت سيارة االجرة إلى رحالت المترو في الرياض.

9%
6%
4%
5%
6%
4%
5%
50%

45%

40%

30%

35%

25%

20%

10%

15%

5%

Trip purposes / groups

7%

Non-Saudi
السعوديات
femaleغير
النساء
Non-Saudi
السعوديين
 maleغير
الرجال
Saudi
non-home-basedالمنزل
سعودي  -من غير
Saudi
other
home-basedالمنزل
سعودي  -أخرى من
Saudi
home-based
المنزل
shoppingتسوق من
سعودي -
Saudi home-based
school
)(Post-Sec
الثانوية)
من المنزل (بعد
دراسة
سعودي -
Saudi home-based
school
)(Sec
(ثانوية)
دراسة من المنزل
سعودي -
Saudi
work
home-basedالمنزل
سعودي  -عمل من

الغرض من الرحلة  /المجموعات

7%

Total
االجمالي

0%

المحتملين
المترو
لمستخدمي
المئوية
النسبة
Percentage
of potential
metro
users

المصدر :مخرجات نموذج حركة المرور في الهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام .2016
الشكل  .9التحول من وسيلة النقل المحتملة إلى المترو حسب الوسيلة الحالية والجنسية.
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المصدر :مخرجات نموذج حركة المرور في الهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام 2016
وبالمثل ،يوضح الشكل  8تغطية نظام النقل العام
لرحالت سيارة االجرة المحتملة .باإلجمالي ،يمكن أن
تتحول حوالي  ٪ 7من رحالت سيارات األجرة إلى المترو،
مما يعني أن إجمالي التغطية المحتملة لسيارات األجرة
هو  .٪ 7تعد هذه التغطية أعلى بكثير من إجمالي تغطية

رحلة السيارة المحتملة .تعني هذه النتيجة أن رحالت
سيارة االجرة تبدأ وتنتهي في الغالب على بعد  800متر
من محطات المترو .وبالتالي ،فإن احتمالية تحول رحالت
سيارات األجرة إلى المترو اعلى من احتمالية تحول رحالت
السيارات.

النقل المستدام في الرياض :تغطية الرحلة المحتملة لشبكة النقل العام المقترحة
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النتائج
يوضح الشكل  8أن تغطية رحلة سيارة االجرة تتراوح
بين  4٪و  6٪بنا ًء على الغرض من الرحلة .من المرجح أن
يتحول السعوديون من رحالت سيارة االجرة إلى المترو
للرحالت خارج المنزل ورحالت ما بعد المرحلة الثانوية .يأتي
بعد ذلك رحالت العمل ورحالت التسوق ،بنسبة تغطية
تبلغ حوالي .5٪

التي تجمع بين استخدام المترو والحافالت .بمعنى آخر،
قد يستخدم األشخاص الحافالت للوصول إلى المترو أو
التنقل من محطات المترو إلى وجهاتهم النهائية بالحافلة.
هنا ،ننظر في تغطية الرحلة المحتملة ،ليس فقط بنا ًء
أيضا بنا ًء على مسافة ركوب
على مسافة المشي ،ولكن ً
الحافلة.

كما في حالة الرحالت بالسيارة ،نجد أن غير السعوديين
يقومون برحالت سيارات األجرة ضمن مناطق تجمع
محطات المترو أكثر مما يفعل السعوديون .وبالتالي ،فإن
التغطية المحتملة لرحالت سيارة االجرة لغير السعوديين
أعلى بشكل عام من التغطية للسعوديين .ولفهم هذا
التمييز بشكل أفضل ،نوضح تغطية الرحلة المحتملة
حسب الجنسية في الشكل  .9في الواقع ،يتمتع
غير السعوديين بإمكانية أكبر للتحول إلى المترو من
السيارات وسيارات األجرة .وبشكل عام ،من المرجح أن
يحول غير السعوديين رحالتهم إلى المترو بمقدار الضعف
تقري ًبا.

يمكن الجمع بين رحالت الحافالت والمترو إذا كانت محطة
الحافالت على مقربة من محطة مترو لتمكين النقل بين
االثنين .ومع ذلك ،قد ال يركب االشخاص الحافلة إلى
جدا .وتماشيا
المترو إذا كانت رحلة الحافلة نفسها طويلة ً
مع هذه المبادئ ،وضعنا معيارين للجمع بين رحالت
المترو والحافالت:

ومع ذلك ،فإن التغطية اإلجمالية للرحلة بواسطة محطات
جدا .تغطي محطات
المترو في الرياض ليست عالية ً
المترو حوالي  ٪ 4في المتوسط من إجمالي الرحالت
( ٪ 4من رحالت السيارات و  ٪ 7من سيارات األجرة).
ولتسهيل استخدام المترو وزيادة عدد ركاب وسائل النقل
العام ،تم تصميم مترو الرياض بشبكة حافالت متكاملة.

تغطية الرحلة المحتملة لنظام المترو بما
في ذلك النقل بالحافالت
كما ُيظهر التحليل السابق ،من غير المحتمل حدوث تحول
من وسيلة النقل كبير من السيارات وسيارات األجرة إلى
النقل الجماعي عندما يتم أخذ المترو فقط في االعتبار.
تحتاج الرياض إلى توسيع تغطية محطات المترو لزيادة
عدد الركاب .وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في دمج
وسائل النقل األخرى في نظام المترو .يمكن لشبكة
اال من هذه الناحية.
فع ً
دورا ّ
حافالت الرياض أن تلعب ً
وبالتالي ،نوسع تحليلنا من خالل النظر في الرحالت

أوال ،يجب أال تزيد المسافة بين محطة الحافالت
ً
ومحطة المترو عند نقطة التحويل عن  100متر.
ثاني ًا ،يجب أال تزيد مدة ركوب الحافلة من نقطة
االنطالق إلى محطة المترو أو محطة المترو إلى
الوجهة عن  2كم.
باإلضافة الى ذلك ،ال تتضمن جميع رحالت الحافالت
المترو ،ونستبعد الرحالت التي تتضمن الحافالت فقط
من هذا التحليل .ومع ذلك ،ليس لدينا بيانات دقيقة
عن وتيرة هذه الرحالت .وبالتالي ،نفترض أن الرحالت
من المرجح بالتساوي أن تشمل التنقل بالحافلة فقط أو
أخيرا ،استبعدنا حافالت التغذية ألنها
بالحافلة والمتروً .
تشمل عمليات نقل مزدوجة حسب التصميم (حافلة تغذية
إلى حافلة المجتمع ثم إلى المترو) .بشكل عام ،ينخفض
احتمال استخدام وسائل النقل العام مع زيادة عدد عمليات
النقل.
نعيد حساب تغطية الرحلة المحتملة بنا ًء على هذه
المعايير اإلضافية .يوضح الشكل  10التغطية المحتملة
لرحلة السيارة عند تكامل شبكات المترو والحافالت.
وفي هذه الحالة ،تزداد التغطية المحتملة لرحلة السيارة
من  ٪ 4إلى ( ٪ 8الشكل  7و  .)10وبالتالي ،تتضاعف
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النتائج
تغطية رحلة السيارة المحتملة للمترو عندما يتم تكامل
مقارنة بخدمة المترو فقط .تزيد شبكة
شبكة الحافالت
ً
الحافالت في االغلب من تغطية الرحالت غير المنزلية (من
 ٪ 4إلى  )٪ 9والرحالت المدرسية المنزلية (من  ٪ 3إلى

جدا .فهي ال
 .)٪ 7وكما ذكرنا
ً
سابقا ،هذه الرحالت مهمة ً
تشكل نسبة كبيرة من الرحالت في الرياض فحسب ،بل
أيضا على رحالت العمل وملكية السيارات.
إنها تؤثر ً

الشكل  .10تغطية رحلة السيارة المحتملة لنظام المترو مع دعم نظام الحافالت في الرياض.
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الشكل  .11تغطية رحلة سيارة االجرة المحتملة لنظام المترو مع دعم نظام الحافالت في الرياض.
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النتائج
يوضح الشكل  11أن التغطية المحتملة لرحالت سيارة
االجرة تزداد من  ٪ 7إلى  ٪ 13عندما ندمج إمكانية
النقل بالحافالت .فيما يتعلق بأغراض رحالت سيارة
االجرة ،يمكن الوصول إلى الرحالت المدرسية خارج
المنزل والرحالت المدرسية من المنزل بشكل أكبر من
محطات المترو.
االستنتاج العام هو أن رحالت سيارة االجرة تتمتع
بإمكانية التنقل أكثر من رحالت السيارات .وقد يكون
أحد أسباب ذلك هو أن الناس عادة ما يذهبون إلى أماكن

يوجد بها خيارات متعددة عند استخدام سيارات األجرة،
مثل مراكز التسوق .يزيد هذا السلوك من كفاءة هذه
ونظرا ألن
الرحالت من حيث تكلفة سيارات األجرة.
ً
محطات المترو مصممة لربط األنشطة متعددة األغراض،
فمن المرجح أن تبدأ رحالت سيارة االجرة وتنتهي في مثل
هذه المناطق .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الرحالت التي
يقوم بها غير السعوديين تتحول بسهولة إلى المترو أكثر
من الرحالت التي يقوم بها السعوديون (الشكل .)12
ومع ذلك ،فإن الفرق بين المجموعتين ليس عالي ًا كما
هي الحال في نظام المترو فقط (الشكل .)9

الشكل  .12التحول من وسيلة النقل المحتملة إلى المترو (مع دعم نظام الحافالت) حسب الوضع الحالي والجنسية.
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النتائج

تغطية الرحلة المحتملة لنظام النقل العام
أيضا بتحليل تغطية الرحلة المحتملة لوسائل النقل
نقوم ً
العام عندما ننظر في إمكانية الوصول إلى جميع محطات
المترو ومحطات الحافالت .للتكرار ،نحدد المسافات التي
يمكن الوصول إليها لمحطات المترو ومحطات الحافالت
على أنها  800متر و  400متر ،على التوالي .وتبلغ نسبة
عامل االحتمالية .٪ 80
كما في التحليالت السابقة ،يوضح الشكل  13و 14
التغطية المحتملة لرحالت السيارة وسيارة االجرة ،على
التوالي ،لنظام النقل العام .ويوضح الشكل  15التحول
من وسيلة النقل المحتمل إلى النقل العام حسب الوضع
الحالي والجنسية.
وفقا للشكل  ،13تبلغ التغطية المحتملة لرحالت السيارة
ً
لنظام النقل العام لجميع أغراض الرحالت حوالي .٪ 29
وبذلك ،توفر شبكة الحافالت حوالي  ٪ 25من إجمالي
وصول رحالت السيارات إلى نظام النقل العام بمدينة
الرياض .تزداد إمكانية التحول إلى النقل العام بشكل كبير
عند النظر في شبكة الحافالت .وتعني هذه النتيجة أن
نجاح النقل العام في الرياض يعتمد على شبكة الحافالت
أكثر من اعتماده على نظام المترو .وبالنسبة ألغراض
الرحالت للسعوديين ،فإن الرحالت المدرسية الثانوية خارج
تأثرا بدمج شبكة الحافالت.
المنزل والمنزلية هي األكثر ً
الرحالت المدرسية ما بعد الثانوية من المنزل هي األقل
تضررا.
ً

تبلغ التغطية المحتملة لرحالت سيارة االجرة ،٪ 39
وهي أعلى من النسبة المحتملة لتغطية رحلة السيارة
(الشكل  .)14توفر شبكة الحافالت حوالي  ٪ 32من
رحالت سيارات األجرة إلى شبكة النقل العام في الرياض.
بالنظر إلى آثار دمج شبكة الحافالت على تغطية رحالت
سيارة االجرة حسب الغرض من الرحلة للسعوديين ،نجد
نتائج مماثلة لرحالت السيارات .تعد الرحالت المدرسية
غير المنزلية والرحالت المدرسية الثانوية هي األكثر
تضررا ،والرحالت المدرسية ما بعد الثانوية من المنزل هي
ً
تأثرا.
األقل ً
بشكل عام ،تزيد شبكة الحافالت من الوصول إلى
المدارس واألنشطة غير المنزلية أكثر مما تفعله
لألنشطة األخرى .يعد الوصول الجيد إلى المدارس
مهما لتقليل رحالت السيارات
أمرا ً
واألنشطة غير المنزلية ً
وامتالكها .غال ًبا ما يستخدم الناس السيارات لحاجتهم
إلى الجمع بين رحالت إيصال أو اصطحاب األطفال من
المدرسة مع رحالت إلى العمل .إذا كان من السهل
الوصول إلى المدارس عن طريق وسائل النقل العام ،فقد
نتوقع نتائج أفضل من حيث التحول من وسيلة النقل من
السيارات وسيارات األجرة إلى المترو والحافالت.
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النتائج
الشكل  .13التغطية المحتملة لرحلة السيارة في نظام النقل العام بمدينة الرياض.
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الشكل  .14تغطية رحلة سيارة األجرة المحتملة في نظام النقل العام في الرياض.
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المصدر :مخرجات نموذج حركة المرور في الهيئة الملكية لمدينة الرياض لعام .2016
وفيما يتعلق باالختالفات الهيكلية بين الجنسيات ،نجد
نتائج مماثلة (الشكل  )15كما في التحليالت السابقة
(الشكالن  9و  .)12ستغطي شبكة النقل العام بما
عددا أكبر من الرحالت التي
في ذلك المترو والحافالت ً
يقوم بها غير السعوديين مقارنة بالرحالت التي يقوم بها

السعوديون .تشير هذه النتيجة إلى أن غير السعوديين
يقومون برحالت أكثر داخل مناطق تجمع شبكة النقل
العام .وقد يكون أحد أسباب هذه النتيجة أن العديد من
غير السعوديين يعيشون أو يعملون بالقرب من محطات
المترو أو محطات الحافالت ،ربما ألن غير السعوديين
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النتائج
يعيشون في مناطق عالية الكثافة السكانية .وبالتالي،
كبيرا من
عددا
ً
يمكن أن تغطي منطقة التجمع الصغيرة ً
الرحالت لغير السعوديين.
تشير النتائج إلى أن تغطية الرحلة المحتملة تعتمد بشكل
أكبر على شبكة الحافالت في الرياض .ويمكن أن يزيد
االعتماد على الحافالت من ضعف النظام ألنها مفيدة
أكثر للمسافات القصيرة مقارنة بالمسافات الطويلة.
كما انه تم تصميم شبكة حافالت الرياض كمجموعة من

خدمات الحافالت المجتمعية والحافالت المغذية .وتخدم
حافالتها مسافات قصيرة ،باستثناء الحافالت السريعة.
شيوعا في المدينة هي رحالت العمل،
الرحالت األكثر
ً
والتي غال ًبا ال تقتصر على مجتمع واحد .يجب على الناس
الجمع بين رحالت الحافالت والمترو عبر عمليات النقل
للتنقل بين المجتمعات .يقدم التحليل في القسم 4.2
نظرة عامة أفضل على هذا النوع من الرحالت .لسوء
الحظ ،فإن التغطية المحتملة للرحلة الستخدام المترو مع
جدا (.)٪ 8
خدمة النقل بالحافالت ليست عالية ً

الشكل  .15التحول من وسيلة النقل المحتملة إلى النقل العام حسب الوضع الحالي والجنسية.
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مناقشة :تحديات تحقيق تغطية الرحلة
المحتملة
يوضح تحليلنا أن دعم الحافالت ضروري لزيادة استخدام
النقل العام في الرياض .يغطي نظام المترو لوحده حوالي
 ٪ 5فقط من رحالت السيارات وسيارات األجرة .على أي
حال ،بدعم من شبكة الحافالت ،قد تزيد تغطية نظام
أخيرا ،قد تغطي شبكة
المترو إلى  ٪ 8من الرحالتً .
النقل العام الشاملة  ٪ 30من رحالت السيارات وسيارات
األجرة الحالية في الرياض ،بما في ذلك المترو وشبكة
الحافالت بالكامل.
تعد حصة  ٪ 30من وسائل النقل العام نتيجة مرغوبة
بشكل عام .عادة ما تحقق المدن الكبرى التي تخدمها
وسائل النقل العام هذا الهدف .تبلغ حصص النقل العام
لمدينة نيويورك  ٪ 33ولندن  ٪ 37وتورنتو  ٪ 24وسيدني
United States Census Bureau 2015; Trans�( ٪ 277
;port for London 2017; Statistics Canada 2016
 .)Loader 2017تتمتع باريس باستخدام استثنائي جيد
للنقل العام ،حيث سجلت حصة وسائط النقل العام بنسبة
 ٪ 62في عام Land Transport Authority( 2008
 .)2011يمكن أن يعزى االستخدام المرتفع للغاية لوسائل
النقل العام في باريس إلى أسعارها المنخفضة مقارنة
بالمدن األخرى المذكورة أعاله .ومع ذلك ،فإن السمة
المشتركة لجميع هذه المدن هي الكثافة العالية .يمكن
كبيرا من
عددا
ً
أن تغطي أنظمة النقل العام الخاصة بها ً
األشخاص على مسافة قريبة.
تعد الكثافة العمرانية ضرورية لتحقيق هدف تغطية أكثر
من  ٪ 30من الرحالت بوسائل النقل العام .تستند تغطية
الرحلة التي تم قياسها في هذا التحليل على افتراض
أن الظروف االجتماعية الديموغرافية والجغرافية مواتية
الستخدام المترو .بمعنى آخر ،يمكن أن تتحول  ٪ 30من
رحالت السيارات وسيارات األجرة في الوقت الحالي إلى
وسائل النقل العام في ظل ظروف مثالية .وبالتحديد،
تظهر هذه النتيجة إذا أراد الجميع استخدام وسائل النقل
العام وجميع العوامل الجغرافية واالقتصادية والديموغرافية
واالجتماعية تؤدي إلى استخدام وسائل النقل العام.

غال ًبا ما تحظى الكثافة العمرانية باهتمام كبير باعتبارها
محركا جغراف ًيا رئيس ًيا لزيادة استخدام وسائل النقل
ً
العام .ويعد هذا العامل األكثر أهمية بعد استخدام النقل
النشط ( )Cervero and Kockelman 1997وانخفاض
احتمالية امتالك السيارة (Oakil, Manting, and Nijland
كبيرا
 .)2016ومع ذلك ،تمثل الكثافة العمرانية تحد ًيا
ً
للرياض .كانت الرياض تنمو بسرعة منذ عقود لتلبية الحاجة
المتزايدة للمساحة الستيعاب النمو االقتصادي والنشاط.
أدى هذا النمو ،إلى جانب استخدام المركبات ،إلى انخفاض
الكثافة والتجمعات السكنية الموزعة في الرياض ،كما هو
الحال في العديد من المناطق العمرانية .وغال ًبا ما تسمى
هذه الظاهرة “التمدد العمراني االفقي”.
حال مناس ًبا لنمو
على الرغم من أن التوسع العمراني كان ً
الرياض السريع ،إال أن هذا التطور لم يكن ً
فعال .تسبب
التمدد العمراني االفقي بالعديد من التحديات للمدينة
وللسلطات العامة ،بما في ذلك في مجال النقل .فمن
كبيرا على السيارات ،مما يؤدي إلى
اعتمادا
ناحية ،يخلق
ً
ً
ارتفاع معدل استهالك الفرد للطاقة .ومن ناحية أخرى،
فإن التمدد العمراني االفقي يجعل تطوير البنية التحتية
مكلفا للغاية.
العامة
ً
باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد الرياض منذ وقت طويل
على السيارات .قد يؤثر االعتماد على السيارة
على النجاح المحتمل للتنمية الموجهة نحو استخدام
وسائل النقل .باإلضافة الى ذلك ،قد يمثل التكوين
االجتماعي الديموغرافي في منطقة تغطية نظام
النقل العام تحد ًيا .بإمكان األشخاص الذين ال يرغبون
في استخدام وسائل النقل العام العيش في منطقة
تغطي الرحلة ،وقد يستمرون في استخدام سياراتهم.
يشار إلى هذه المسألة باالختيار الذاتي للسكن
(.)Cao, Mokhtarian, and Handy 2009
يشير االختيار الذاتي للسكن إلى أن الناس يميلون إلى
وفقا
العيش في مناطق تلبي تفضيالتهم في التنقلً .
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مناقشة :تحديات تحقيق تغطية الرحلة المحتملة
لدراسة  Cerveroو  ،)Duncan (2008يميل األشخاص
الذين يعيشون بالقرب من محطات القطار الحالية إلى
التنقل بالسكك الحديدية في كثير من األحيان أكثر من
السكان الذين خدمتهم شبكة السكك الحديدية حديثًا.
وتعد هذه النتيجة وثيقة الصلة بالرياض ،التي ال يوجد بها
نظام تنقل وتعتمد بشدة على السيارات .وبالتالي ،قد ال
يستخدم األشخاص الذين يعيشون داخل مناطق التغطية
نظام المترو أو الحافالت.

أكثر مالءمة للسيارات .في المقابل ،لن يحصل األشخاص
الذين يفضلون وسائل النقل العام على فرصة لالنتقال إلى
مناطق تغطي الرحالت .ويتطلب ذلك تحويل استخدام
األراضي وإعادة توزيع السكان لتحقيق هذا الهدف.
وبالتالي ،فإن الكثافة العمرانية لها تحديين اثنين مرتبطين
بها .التحدي األول هو اعتماد سكان الرياض بشدة على
السيارات ،والثاني هو تفضيل العيش باالعتماد على
السيارات مما يجعل التكثيف السكني أقل فعالية.

على الرغم من أن الديموغرافية للرياض قد تتغير على
المدى البعيد ،إال أنها لن تتغير تلقائ ًيا .وإذا لم يكن التطوير
وداعما لوسائل النقل العام ،فلن ينتقل
كثيفا
السكني
ً
ً
األشخاص الذين يفضلون استخدام السيارات إلى أماكن
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االستنتاج :البحث المستقبلي
كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو وضع معيار لنظام
النقل العام في الرياض .نقوم بتحليل عدد الرحالت
المحتملة التي قد تتحول من السيارات إلى وسائل النقل
العام .من منظور التصميم ،تمتلك شبكة النقل العام
في الرياض القدرة على تغطية ما يصل إلى  ٪ 30من
جميع رحالت السيارات .ومع ذلك ،هناك تحديات في
تحقيق هذا الهدف ،وليس من غير المعقول افتراض أن
الهدف لن يتحقق.
قابال للتحقيق ،نحتاج إلى
لتحديد ما إذا كان المعيار ً
التحقيق في التأثير الفعلي لنظام النقل العام من حيث
التحول من وسيلة النقل .وبالتالي ،سيركز بحثنا في
أوال على تأثير شبكة النقل العام المتكاملة
المستقبل ً
المقترحة على حصص الوسائل والطلب على الطاقة في
الرياض .نعتقد أن عدد الركاب الفعليين في وسائل النقل
العام سيكون أقل من عدد ركابها المحتمل بسبب ثالثة
تحديات رئيسية ،وهي التمدد العمراني االفقي واالعتماد
على السيارة واالختيار الذاتي للسكن .وتتوفر العديد من
أدوات السياسة لمواجهة هذه التحديات.
أحد الحلول المحتملة للتمدد العمراني االفقي في الرياض
هو التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل (.)TOD
تتضمن التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل
إنشاء مراكز مخصصة للتطويرات المتوسطة إلى عالية
مزيجا متواز ًنا من استخدامات األراضي
الكثافة التي تدعم
ً
حول محطات النقل .تشجع التنمية الموجهة نحو استخدام
وسائل النقل النمو في المناطق التي في مسافة خمس
سيرا على األقدام من النقل العام
إلى عشر دقائق ً
السريع والفعال .يعزز المفهوم البيئة المثالية للعيش
والعمل والترفيه والتسوق والتعلم في بيئة مهيئة للمشاة
دون الحاجة إلى سيارة .يعد الهدف األساسي من التنمية
الموجهة نحو استخدام وسائل النقل هو تحسين كفاءة
الطاقة .وتشمل فوائده الرئيسية زيادة عدد ركاب النقل،
وتقليل االزدحام المروري والتلوث ،وزيادة األحياء الصالحة
للمشي والعيش.

الكثافة هي المفهوم األساسي للتنمية الموجهة نحو
استخدام وسائل النقل .وبالتالي ،فإنه يؤثر على ركاب
النقل العام بشكل مباشر من خالل جلب المزيد من
األشخاص على مسافة قريبة من النقل العام ،مما يزيد
من إمكانيات النظام .ومع ذلك ،ال تقتصر التنمية
الموجهة نحو استخدام وسائل النقل على التنمية عالية
أيضا تكامل النقل واستخدام
الكثافة فحسب ،بل تشمل ً
األراضي .تؤدي التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل
النقل إلى مزيد من إمكانية المشي وتقليل ملكية
السيارة ،مما يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل النقل
العام .حيث تجلب العديد من وجهات األنشطة على
مسافة قريبة من النقل العام ،مما يسهل استخدامه من
خالل زيادة خيارات نشاط المتنقلين .أعطت سلطات
المدينة األولوية ووضعت خطة مفصلة للتنمية الموجهة
نحو استخدام وسائل النقل حول تطوير المترو في
الرياض .في هذا الصدد ،هدفنا التالي هو التحقيق في
تأثير تطوير التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل
المقترح على حصص الوسائل والطلب على الطاقة.
ومع ذلك ،فإن نجاح التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل
النقل في تحقيق المستوى المطلوب من ركاب وسائل
أيضا على تحديين رئيسيين .هذان
النقل العام يتوقف ً
التحديان هما االعتماد على السيارة وتفضيل العيش
باالعتماد على السيارة .يمثل اعتماد الرياض طويل
المدى على استخدام السيارة كوسيلة تنقل رئيسية
كبيرا .باإلضافة إلى التنمية الموجهة نحو استخدام
تحد ًيا
ً
وسائل النقل ،قد تكون هناك حاجة إلى العديد من
تدابير السياسة األخرى لكسر هذا االعتماد .الى جانب
التركيز على تقديم حوافز الستخدام وسائل النقل العام،
أيضا تحديد العقوبات على استخدام
يجب على الرياض ً
السيارات .يجب أن تعكس هذه السياسات الضرر
البيئي ومكاسب الطاقة .والمبدأ األساسي هو تطبيق
سياسات تسعير مختلفة للتأثير على التكاليف النسبية
الستخدام السيارات ووسائل النقل العام .على سبيل
المثال ،يمكن فرض رسوم وقوف السيارات أو رسوم
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االستنتاج :البحث المستقبلي
المرور أو رسوم االزدحام على مستخدمي السيارات.
ويمكن تقديم تجارب مجانية وتذاكر طويلة المدى مخفضة
السعر ومواقف سيارات مجانية لمستخدمي النقل العام.
تم تصميم هذه السياسات للتأثير على حصص الوسائل
بدال من توسيع تغطيته.
من خالل زيادة كفاءة النظام ً
تصمم رسوم وضرائب على مواقف السيارات للتأثير
على استخدام السيارة في أوقات وأماكن معينة .وفي
المقابل ،تؤثر أسعار الوقود على استخدام السيارة على
المستوى الوطني وليست خاصة بوقت أو موقع معين.
حيث تؤدي أي سياسة تميل إلى زيادة تكلفة استخدام
السيارات إلى خفض الرغبة في استخدامها .تميل األسر
إلى االستجابة لزيادة التكاليف عن طريق تقليل الرحالت
غير الضرورية أو األقل أهمية بالسيارات .وقد يفكرون
أيضا في التحول إلى وسائل النقل العام إذا كانت متوفرة.
ً
قد ال تؤثر رسوم مواقف السيارات على من يتنقلون
بسائق خاص .حيث يمكن للسائق ايصال الراكب للوجهة
الحقا الصطحابه .تم إجراء العديد من رحالت
والعودة ً
السيارات التي تم النظر فيها في تحليلنا باستخدام
خاصة ألن النساء لم يكن
سائق خاص في الرياض،
ً
بإمكانهن القيادة في عام  .2016وعلى أي حال ،يمكن
للمرأة اآلن القيادة ،مما يعني أن رسوم مواقف السيارات
قد تكون سياسة ذات فائدة مهمه .باإلضافة إلى ذلك،
فإن تجارب النقل العام المجانية مفيدة لتعريف الناس
بالنظام .تعد التذاكر المخفضة طويلة المدى مفيدة
لتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العام لفترات
أطول .وبالتالي ،فإننا نهدف إلى تحليل آثار التغيرات في
تكاليف السيارات والنقل العام على حصص الوسائل
والطلب على الطاقة في الرياض.

أخيرا ،يجب النظر في تفضيالت المعيشة المعتمدة على
ً
السيارة .ضمن مفهوم االختيار الذاتي للسكنُ ،يعتقد أن
تفضيالت المستخدمين أو مواقفهم لها تأثير قوي على
اختياراتهم ( .)Bohte, Maat, and Van Wee 2009قد
احتماال لتغيير قراراتهم ،وبالتالي ،هم
يكون الناس أقل
ً
أقل عرضة للتأثر بسياسات التنمية الموجهة نحو استخدام
أيضا إلى أن
وسائل النقل .ومع ذلك ،تشير األبحاث ً
توجهات تنقل األشخاص تتغير على المدى البعيد بعد
انتقالهم إلى مناطق عالية الكثافة (De Vos, Ettema,
 .)and Witlox 2018يمكن استخدام العديد من التدابير
الحكومية في كثير من األحيان ،مثل التحفيز والوعي
فيما يتعلق بالنقل العام ،للتأثير على هذه التفضيالت.
وعلى أي حال ،يصعب تقييم التدابير الحكومية قبل
تنفيذها .وبالتالي ،قد تحتاج الرياض إلى العمل للتأثير
على توجهات التنقل أو تفضيالته وتسهيل وتيسير
استخدام وسائل النقل العام.
تعد األحياء عالية الكثافة والتي يمكن المشي فيها
وسياسات التسعير ضرورية لتشجيع التحول من وسيلة
النقل نحو النقل العام .سيقوم بحثنا الالحق بتقييم آثار
هذه المبادرات من منظور مشاركة الوسيلة والطلب
على الطاقة.
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نبذة عن الباحثين
أبو توسين أوكيل
باحث مشارك أول في برنامج النقل والبنية التحتية للمدن في كابسارك .يركز حال ًيا على
التحول الحضري في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام .حاصل على درجة
الدكتوراه .في تخطيط النقل من جامعة أوتريخت ،وشهادة الماجستير في التخطيط
العمراني من كلية لندن لالقتصاد ،ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في التخطيط
العمراني من جامعة بنغالديش للهندسة والتكنولوجيا.
عبد الرحمن محسن
زميل باحث في برنامج علوم السياسة واتخاذ القرار .وهو متخصص في إدارة نظم
عاما من الخبرة في الصناعة والبحوث في
المعلومات الجغرافية ( ،)GISPولديه أكثر من ً 17
نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المعلومات الجغرافية .وهو حاصل على درجة الماجستير
في هندسة الجيوماتيكية من جامعة كالغاري في كندا.

نبذة عن المشروع
هذه الدراسة هي جزء من مشروع كابسارك الجاري لنظام الطاقة المكانية في المدن .يتألف المشروع من
عنصرين :نموذج الطاقة للمدن ونموذج اقتصادي مكاني .كما أن له ثالثة أهداف ،األول هو تحسين كفاءة
الطاقة من خالل التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل ( )TODفي قطاعي النقل والكهرباء .والثاني هو
اكتساب كفاءات إضافية من خالل إدراك الفرص المحتملة لتقنيات التنمية الموجهة نحو استخدام وسائل النقل
المبتكرة والذكية .والثالث هو دراسة اآلثار المتعلقة بالطاقة واالقتصاد (بما في ذلك على التطوير العقاري)
لوسائل النقل واستخدام األراضي والتدخالت في التخطيط العمراني في الرياض.
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